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اإلهداء
إلى والدتي العزيزة التي لم أرها طوال فترة السجن وفترة الغربة التي أعيشها خارج بلدي
إلى والدي الذي انتقل إلى جوار ربه ولم أره ،حيث توفي وأنا أعيش خارج وطني
إلى السجناء الذين عانوا في سجون صدام فترات مختلفة والذين ما زالوا يتشوقون لنفس الحرية.

جميل الفارس

أتقدددم بالشددلر الجزيددل إلددى ايخددوة الددذين أ وا بعددا المالحتددات حددول طبددع هددذا اللتددا  ،وأيضددا
شددجعوني وحفزونددي فددي وقدده مندده فيدده متددر ا فددي طبعدده ،ومندده أنددوي ااحتفدداظ بدده ممددذمرات
خاصة بي وليس للنشر وأخص بالذمر-:
-9الدمتور قاسم الذي اطلع عليه وأنا في بداية متابته ومان يقرأه أوا بأول وهو بخط اليد.
-4السيد قاسم الياسري ،ايمين العام لجمعية السجناء اإلسالميين.
-3السيد سعيد الصافي ،نائب ايمين العام لجمعية السجناء اإلسالميين.
جميل الفارس
عضو ايمانة العامة
لجمعية السجناء اإلسالميين
للفترة من 4000 – 9111م

المقدمة
إن الجددددرائم التددددي ارتلبهددددا النتددددام المتسددددلط علددددى رقددددا الشددددعب العراقددددي ا تددددـعد وا تحصددددى،
وإن مدددا خفدددي منهدددا مدددان أمثدددر مدددن الدددذي ظهدددر ،وإن الدددذي ندددـشر لحدددد امن مدددن تلددد الجدددرائم لهدددو
الشددديء النزيدددر ،ولدددو اطلدددع العدددالم عليهدددا لتدددل متحيدددرا ومتعجبدددا ومندهشدددا لبشددداعة هدددذه اإلهاندددات
التدددي يمارسدددها النتدددام شدددد هدددذا الشدددعب المسدددالم مندددذ وصدددوله الدددى السدددلطة ولحدددد هدددذا اليدددوم،
ومهمدددا جدددا ت ايقدددالم مدددن امدددر حقدددائ هدددذا ااسدددتخفا بحقدددوق اإلنسدددان فدددال تصدددل إلدددى الحقيقدددة
اللاملة بحجم هذه الجرائم.
قددرأت مثيددرا مددن اللتددب التددي تحددد ه عددن النتددام ،وجرائمدده ،واشددطها ه ،وظلمدده شددد الشددعب،
وللدددن هددددذه اللتددددب ا تعبددددر إا عددددن الشدددديء القليدددل ممددددا يتعددددرو لدددده الشددددعب العراقددددي وبشددددلل
يدددومي ،ولددديس صددددام وحدددده شدددارش فدددي ظلدددم هدددذا الشدددعب المسدددالم اي العقدددل الخدددارق ،فهنددداش
بعددددا ايطددددرا الدوليددددة أيضددددا شددددارمه فددددي ظلددددم هددددذا الشددددعب وعلددددى رأس هددددذه ايطددددرا
إسدددرائيل وأمريلدددا وبعدددا ول الجدددوار ،وخيدددر ليدددل علدددى الددد هدددو تصدددري رئددديس الدددوزراء
اإلسدددرائيلي حينمدددا قددددال :يجدددب ااقتصدددا مددددن الشدددعب العراقدددي؛ يندددده يحمدددل عقدددال خارقددددا...
والشدددعب العراقدددي  %57منددده مدددن الشددديعة لدددذل تجدددد وسدددائل اإلعدددالم للددددول المجددداورة شدددارمه
فددي ظلددم هددذا الشددعب وتزييددف حقيقددة شدديعة العددراق التددي تنتمددي الددى هددذا الددوطن العربددي اللبيددر،
ومدددذل سددداهمه بعدددا الددددول العربيدددة واإلسدددالمية المجددداورة للعدددراق بتسدددليم بعدددا العدددراقيين
الشددديعة الدددى النتدددام الحددد امم فدددي العدددراق وتدددم إعددددامهم ،وبعضدددهم تدددم اعتقدددالهم فدددي تلددد الددددول،
إشدددافة الدددى المعاملدددة السددديهة مدددن قبدددل أجهدددزة تلددد الددددول للعدددراقيين الشددديعة المتواجددددين علدددى
أراشيها.
أن مدددل عراقدددي يحمدددل همومدددا وقصصدددا لدددو تحددددق فيهدددا أمدددام ايدددر العدددراقيين ا يصددددقون ،ومندددا
في السجن نقول :لو أطل سراحنا ،وتحد نا بما حصل لنا هل سيصدقنا الناس؟!!.
فدددي هدددذا اللتدددا أامدددر مدددا شددداهدته بعيندددي ،ومدددا مدددورس معدددي مدددن جدددرائم؛ حتدددى تلدددون شددداهدا
للتاريخ على جرائم أعتى طااية و متاتور شهده العصر الحديث.
جميل الفارس
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أجهزة النتام ايمنية
في العراق توجد أجهزة أمنية مثيرة ،وفيما يلي سر لبعا هذه ايجهزة-:
-9جهاز المخابرات.
-4جهاز ايمن الخا .
-3جهاز ااستخبارات العسلرية.
-2جهاز ايمن.
-7المنتمات الحزبية.
-6الجيش الشعبي.
-5الجيش.
-2ومالء ( عمالء) المخابرات وااستخبارات وايمن.
-1الشرطة المحلية.
-90شرطة ملافحة اإلجرام.
وهندداش أجهددزة أمنيددة استددـحد ه بعددد اانتفاشددة التددي حصددله إبددان انسددحا صدددام مددن اللويدده،
مثل :فدائيو صدام وايرها.
هدددذه ايجهدددزة ايمنيدددة مهمتهدددا أن تحددداف علدددى أمدددن الدددوطن والمدددواطن ،وتجعدددل الدددبال والشدددعب
يعيشددددان فددددي اسددددتقرار واطمهنددددان ،هلددددذا هددددي فددددي معناهددددا الحقيقددددي ،أمددددا بالنسددددبة للعددددراق فهددددي
تختلف تماما.
مفهدددوم ايمدددن يعندددي فيمدددا يعندددي ايمدددان ،الطمأنيندددة ،ااسدددتقرار ،وأن يعددديش المدددواطن بحريدددة بدددال
قيدددو  ،وا يتحدددرج فدددي الحدددديث ،أو المشدددارمة ،أو ااسدددتماع ،ولدددو مدددن خدددالل جهددداز المدددذياع إلدددى
موشوعات سياسية ،أو أي حديث عام.
فدددي قددداموس النتدددام العراقدددي بزعامدددة صددددام ،المفددداهيم مقلوبدددة ،وتعطدددي علدددس معناهدددا ،فدددايمن
يعني اإلرها  ،واإلرها يعني ايمن.
ايمدددن عندددد صددددام هدددو إرهدددا الشدددعب مدددن أجدددل أن يسدددتمر علدددى رأس النتدددام ،فهدددو باإلرهدددا
يدددوم متسدددلطا علدددى رقددا الشدددعب العراقدددي ،صددددام هددو إرهدددابي مبيدددر ،بددل هدددو يجسدددد اإلرهدددا .
لددذل اسددتغل ايجهددزة ايمنيددة لتخويددف الشددعب ولحمايتدده ونتامدده مددن أبندداء الشددعب ،ويعلددم جيدددا
أن الشدددعب يرفضددده ،ويدددرفا نتامددده وحزبددده ،ويتحدددين عليددده الفدددر حتدددى يدددنقا عليددده وعلدددى
نتامه اإلرهابي.
إن أجهدددزة صددددام ايمنيدددة (اإلرهابيدددة) ارتلبددده جدددرائم مبيدددرة بحددد الشدددعب ،فاإلعددددامات علدددى
قدددم وسددداق ،وااعتقددداات لدددم تتوقدددف فددي يدددوم مدددن اييدددام مندددذ وصددوله لسددددة الحلدددم ،فبفضدددل هدددذه
ايجهزة تحول العراق إلى سجن مبير وبقي صدام في الحلم طوال هذه الفترة.
فدددي الواقدددع أندددا لسددده ماتبدددا ،وا ناشدددرا ،وللدددن رأيددده مدددن واجبدددي أن أبدددين حجدددم اإلرهدددا  ،الدددذي
تمارسه هذه ايجهزة ايمنية مع الشعب العراقي.
وقصددتي هددذه مددع جهدداز واحددد مددن هددذه ايجهددزة وهددو جهدداز ايمددن الددذي يعتبددر أقددل إرهابددا مددن
جهاز المخابرات وايمن الخا وااستخبارات.
مددددن خددددالل قددددراءتلم لهددددذا اللتددددا ستشدددداهدون عتددددـم مددددا يعانيدددده العراقيددددون مددددن هددددذا الجهدددداز
ايمني..

ااعتقال
بعدددد أن تسدددلم صددددام السدددلطة ومدددن خدددالل المسدددرحية المفضدددوحة باسدددتقالة أحمدددد حسدددن البلدددر،
وحينهدددا مدددان نائدددب الدددرئيس ،ويددددير الحلدددم فدددي العدددراق علدددى الدددرام مدددن وجدددو البلدددر الدددذي مدددان

بددددوره يمثدددل ميدددة تحرمهدددا أصدددابع صددددام؛ ين هدددذا ايخيدددر مدددان شرسدددا مويدددا ،ا يتدددورع فدددي
قتل أي شخص مهما مانه صلة القرابة به ،وإخالصه له.
مددان صدددام نائبددا للددرئيس يقددوم بزيددارات إلدددى المدددن العراقيددة ليلددون لنفسدده شددعبية وسددط الشدددعب
العراقي ،ونج في ال إلى حد مبير.
وبعدددد التغييدددر الدددذي حصدددل فدددي المنطقدددة؛ نتيجدددة نجدددار الثدددورة فدددي إيدددران صدددعد صددددام إلدددى رأس
السلطة بعد الذي حصل من خالل المسرحية آنفة الذمر.
ولددم تمددا ِ فتددرة طويلددة مددن اسددتالمه سدددة الحلددم حتددى أصدددر قددرار عفددو عددن السددجناء باسددم مددا
يسددددمى مجلددددس قيددددا ة الثددددورة الددددذي يترأسدددده ،ومدددددان صدددددام قددددد أصددددب رئيسددددا للعددددراق فدددددي
 9151/5/95وأصدر قرار العفو نهاية الشهر الثامن من السنة نفسها.
مدددان قدددرار العفدددو هدددو للزيدددا ة فدددي شدددعبية صددددام أوا ،وإفدددرال السدددجون لحملدددة ااعتقددداات التدددي
يندددوي صددددام القيدددام بهدددا انيدددا بعدددد أن شددداهد أن الثدددورة فدددي إيدددران قدددد أ دددـرت مثيدددرا علدددى الشدددعب
العراقي.
ومددددا إن أطلدددد سددددرار السددددجناء حتددددى شددددن حملددددة اعتقدددداات واسددددعة ،شددددمله ايطفددددال والنسدددداء
والشيوخ والشبا والطبقة المثقفة منهم بشلل خا .
شدددرع صددددام بتنفيدددذ الهدددد الدددذي جعلددده نصدددب عينيددده ،وهدددو شدددن حدددر علدددى إيدددران مدددن أجدددل
القضدداء علددى الثددورة فددي إيددران ،فأشددعل الحددر مددع إيددران فددي تدداريخ  ،9120/1/44وفددي نفددس
الوقددده شدددن حملدددة اعتقددداات واسدددعة شرسدددة ومسدددعورة ،فاقددده ااعتقددداات قبدددل الحدددر  ،وشدددمله
ااعتقددددداات المحافتدددددات مافدددددة التدددددي تقطنهدددددا الشددددديعة وخاصدددددة الجنوبيدددددة وبدددددايخص البصدددددرة
لمحاااتها إيران.
()9
مندددا نحدددن مجموعدددة مدددن الشدددبا نقدددوم بأعمدددال ينيدددة مدددن مواليدددد وتثقيدددف الشدددبا وايرهدددا مدددن
ايعمدددال التدددي تخدددص الددددين وتعاليمددده ومدددان بعدددا النددداس المحسدددوبين علدددى السدددلطة يطلقدددون
علينا اسم (الخمينية).
عنددد اعتقدددال بعدددا ايصددددقاء ايعددزاء أمثدددال محمدددد عبدددد النبدددي فددال  ،وجبدددر عبدددد لفتددده ،وصدددبي
حسدددين يوسدددف ،وصدددال عبدددد لفتددده ،الدددذين انقطعددده عندددا أخبدددارهم تمامدددا وشلدددـه حرمتندددا ،ومدددن
خددددالل حرمددددة أجهددددزة السددددلطات تبددددين لنددددا أنهددددم يتابعوننددددا ،ويترصدددددون حرمتنددددا ،وعليدددده ف ننددددا
معرشدددون للمسددداءلة وااعتقدددال فدددي أيدددة لحتدددة؛ مدددا جعلندددا نفلدددر بدددالخروج مدددن العدددراق ،وأسدددهل
وأقدددر طريددد هدددو الدددذها إلدددى إيدددران؛ طلبدددا لنمدددان وبعدددد أن نستشدددير أهلندددا فدددي هدددذا ايمدددر،
فدددذهبه أندددا أطلدددب موافقدددة والددددتي علدددى مدددا عزمندددا عليددده ،فرفضددده الددد بسدددبب عاطفتهدددا وحبهدددا
لدددي ،أمدددا والددددي (رحمددده ه) فدددأعر موقفددده مدددن اإليدددرانيين وهدددو عددددم الموافقدددة والددد لمعرفتددده
بدداإليرانيين بحلددم عملدده سددواء فددي اللويدده حيددث مددان يعمددل ومعدده إيرانيددون أم أ ندداء عملدده اخددل
إيران قديما ،وقد تعامل معهم.
مندددا نحدددن خمسدددة أصددددقاء ا ندددان لدددم يحصدددال علدددى موافقدددة عدددوائلهم وهمدددا (نجدددار حسدددين يوسدددف،
ومددريم مهددددي أبدددو الهيدددل) ،لدددذل تأخرندددا أو أجلندددا ايمددر لوقددده آخدددر عسدددى أن يطدددرأ تغييدددر علدددى
الموقف.
أمدددا الصدددديقان فنددداا الموافقدددة مدددن قبدددل عائلتيهمدددا للخدددروج مدددن العدددراق والددد لخطدددورة موقفهمدددا
4
وهؤاء هما ( ـ ر) و(ن ـ ر)( ).
تدددم ااتفددداق مدددع المهدددر علدددى الموعدددد ،ومانددده أجرتددده  47يندددارا عراقيدددا فدددي الددد الوقددده للدددل
شددخص ،والدد فددي نهايددة عددام  ،9120ومنددا نحددن – الثال ددة  -فددي تددو يعهم الددى الحدددو العراقيددة
 9مواليد الرسول ( ) وايئمة المعصومين (ع).
 4لم أامر أسماءهما الصريحة لمراعاة وشعهما من الناحية ايمنية وهما امن حيان

– اإليرانيدددة ،حملدددتهم زوارق صدددغيرة ،انطلقددده بهدددم عبدددر هدددور الحدددويزة بدددين القصدددب والبدددر ي
باتجاه إيران.
لدددم تمدددا إا فتدددرة قصددديرة حتدددى زا الخنددداق عليندددا ،وأصدددبحنا ا نسدددتطيع الحرمدددة مدددن مضدددايقة
بعدددا المندددافقين لندددا مدددن الدددذين زرعهدددم جهددداز ايمدددن والحدددز الحدددامم لمتابعدددة حرمتندددا ،ومدددن
هدددؤاء (محمدددد سدددالم جاسدددم) وهدددو أحدددد أقددداربي و(علدددي خلدددف أبدددو الدددريش) ممدددا مندددا نسدددميه فدددي
9
المنطقددددة( ) (وسددددعد جاسددددم حمددددا ي) وهددددو بقدددددم واحدددددة (أعددددرج) و(عددددو ة جيددددل) وهددددو مقعددددد،
ويتحددرش مددن خددالل عربددة يدددفعها ابندده خالددد ومهدددي باهدده وهددو (أعضددب) لدده يددد واحدددة ورجددل
ايمن جميل سالم جاسم وهو أحد أقاربي.
بعددددد هددددذه المضددددايقات ومتابددددة التقددددارير عددددن تحرماتنددددا ،وتسددددليمها إلددددى جهدددداز ايمددددن والحددددز
الحدددامم مدددن قبدددل هدددؤاء المندددافقين ،تدددم اعتقدددال اللثيدددر مدددن اإلخدددوة ،أي فدددي تددداريخ 9129/7/99
حيدددث اعتقدددل ايخ حيدددال اضدددبان سدددهيم وعبدددد العبددداس جعفدددر مدددرور وطالدددب عبدددد السدددا ة مدددونس
وعبدددد ه حسدددين يوسدددف ،واسدددتمرت ااعتقددداات حتدددى جددداء يدددوم  9129/7/93السددداعة الواحددددة
بعد التهر حيث اعتـقله مع مجموعة من ايصدقاء.

مديرية أمن البصرة
بعددد أن تددم اعتقددالي أنددا وايخددوان صددا ق جعفددر مددرور و(ر ـ ن ـ ع) و(هددـ ـ ش ـ ج) وخزعددل
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وصددددفي ورحدددديم عبددددد السددددا ة مددددونس ونجددددار حسددددين يوسددددف( ) اهبددددوا بنددددا الددددى أمددددن القرنددددة،
فاسددتقبلنا عبددو وهددو رجددل أمددن شددرس معددرو يهددالي القرنددة ،فوشددعنا فددي ارفددة متلمددة بعددد
أ ن صدددفعنا علدددى وجوهندددا بددددون أن يدددتللم معندددا ،وفدددي أول لحتدددات ااعتقدددال قدددالوا لدددي :نحتاجددد
لمدة خمس قائ لغرو ااستفسار.
لدددم تمدددا سددداعات طويلدددة حتدددى طلبدددوا مندددا أن نخدددرج مدددن الغرفدددة المتلمدددة الدددى الممدددر ،وقددداموا
بتقييددددنا ،ووشدددع قطعدددة قمدددان علدددى عيونندددا ،واقتا وندددا الدددى سددداحة ائدددرة ايمدددن حيدددث تتوقدددف
السددديارة الملشدددوفة ،أرمبوندددا فدددي السددديارة ،وأمروندددا بدددأن نندددام فدددي السددديارة ،دددم قددداموا بتغطيتندددا
(بالجدددا ر) ،دددم وشدددعوا إطدددارات السددديارات علدددى هدددذا الغطددداء؛ خوفدددا مدددن أن يرفعددده الهدددواء أ نددداء
سددير السدديارة ،انطلقدده بنددا السدديارة ،وا نعلددم الددى أي جهددة اتجهدده ،هددل هددي إلددى البصددرة أم إلددى
بغدا .
مددن يددذهب مددن سدداحة أم البددروم فددي البصددرة باتجدداه سدداحة سددعد وقددر محلمددة البصددرة القديمددة
يالحدد أو يشددداهد بندداء يشدددبه القلعددة يتوسدددط سدداحة مبيدددرة تحيطدده ايشدددجار وحددول مدددل هددذا سدددياج
مرتفددع وقددد تدلددـه عليدده ايشددجار الشدداهقة ممددا زا فددي جماليددة الشددارع والمنطقددة ،ا يوجددد بددا
للددددخول علددددى الشددددارع العدددام المبنددددي علددددى الطدددراز الحددددديث ،وفددددي شدددارع فرعددددي يوجددددد بددددا
يوصدددل الدددى أحدددد قصدددور عنجهيدددة واطرسدددة وعوامدددل بقددداء النتدددام المتسدددلط علدددى رقدددا الشدددعب
العراقي أا وهو مديرية أمن البصرة.
مددددن يشدددداهد هددددذا البندددداء ا يتصددددور وا يطددددرأ علددددى بالدددده أن هددددذا الملددددان هددددو بدايددددة اختفدددداء
العراقيين وأنه إحدى وائر ايمن وهي سبب مصائب العراقيين.
ا أحدددد يتجدددرأ بالسدددؤال عدددن هدددذا ا لملدددان ومدددذل ا أحدددد يسدددتطيع أن يددددخل الدددى هدددذا القصدددر إا
وهو معصو العينين ومقيد الى الخلف.
تتكون مديرية أمن البصرة من-:
 9مان أشد هؤاء إخالصا للحز الحامم المتسلط وأشدهم مرها للمؤمنين.
 4من امر اسمه الصري أعدم فيما بعد.

أوا :السددددر ا (القبددددو) وهددددو سددددجن تحدددده ايرو وفيدددده  6اددددر علددددى شددددلل ائددددري وفددددي
الوسددددط سدددداحة صددددغيرة وعلددددى جانددددب مددددن هددددذه السدددداحة يوجددددد بددددا يددددؤ ي الددددى الحمامددددات
(التواليتدددات) وعدددد هن خمسدددة ،مسددداحة مدددل ارفدددة 3 X 2م 4ويوجدددد سدددلم يدددؤ ي الدددى الطددداب
ايرشي.
انيددددا :الطدددداب ايرشددددي ويتلددددون مددددن عدددددة اددددر اتخددددذها الضددددباط للتحقيدددد مددددع المعتقلددددين،
وتوزعدده هددذه الغددر فددي هددذا القصددر ،وقددد وشددع حدداجز بددين ارفددة وأخددرى فددي الممددر الددذي
يددددؤ ي الددددى هددددذه الغددددر وفددددي المق دمددددة توجددددد سدددداحة مبيددددرة بعددددا الشدددديء اتددددـخذت لتعددددذيب
المعتقلدددين ،حيدددث ـدددـبته فدددي وسدددط هدددذه القاعدددة وفدددي السدددقف قضدددبان حديديدددة تدددـستخدم لدددربط
المعتقل فيها ويسمونها (اللنارة).
الثددددا :الطدددداب العلددددوي فهددددو (ظدددداهرا) استددددـخدم ملددددان اسددددتراحة لضددددباط التحقيدددد  ،وا تتددددوفر
معلومات لدي حول ميفية وشعه.
توقفددده السددديارة التدددي جددداءت بندددا مدددن القرندددة ،رفعدددوا اإلطدددارات والجدددا ر ،دددم أمروندددا بدددالنهوو،
دددم أنزلوندددا مدددن السددديارة ،واقتا وندددا عبدددر ممدددرات طويلدددة ،دددم الدددى حديقدددة منددده أرى ،أو أشددداهد
الطري د ومددا حولدده مددن خلددف قطعددة القمددان المربوطددة حددول عينددي ،والوقدده مددان قددـبيل اددرو
الشدددمس ،بعدددد أن سدددرنا فدددي الممدددر مقدددا ين ،وهدددذا الممدددر مدددان يتوسدددط الحديقدددة ويدددؤ ي الدددى هدددذا
البنددداء الدددذي امرنددداه ،فدددت البدددا و أ خلوندددا الدددى المديريدددة وفدددي زاويدددة مدددن قاعدددة مبيدددرة بعدددا
الشدديء أمرونددا بددالجلوس بعددد أن جلسددنا سددمعه صددوتا مرتفعددا يصددرخ مددن شدددة ايلددم ومددأن هددذا
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الصدددوت أعرفددده ولددديس بغريدددب عندددي ،فنتدددرت الدددى ايعلدددى وإاا بددده مددداظم لفتددده مدددونس( ) وهدددو
مدددن منطقتدددي وأحدددد أصددددقائي وأمبدددر مندددي سدددنا ،وقدددد اعتقلدددوه قبلدددي بيدددومين ،فلمدددا شددداهدني أحدددد
أفددرا ايمددن أنتددر الددى ايعلددى قددال لددي :إندد تشدداهد أو إندد تددرى ،انهددا ،فنهضدده وتوجدده بددي
إلدددى ارفدددة ومدددان يوجدددد فيهدددا شدددخص يتهدددر أنددده شدددابط فقدددال لددده هدددذا الشدددرطي :سددديدي إن هدددذا
مدددان ينتدددر إلدددى الموقدددوفين ،وإنددده يدددرى مدددن وراء قطعدددة القمدددان ،وهدددو مدددن الجدددد  .فقدددال لددده:
فتدددـشه ،فقدددام هدددذا الشدددرطي بفدددت سددداعتي ،دددم تسدددلله يدددده الدددى جيدددوبي ،وأخدددرج محفتتدددي وفيهدددا
بعدددا النقدددو وبعدددا الصدددور وهدددويتي وبعدددا ايوراق دددم أخرجندددي مدددن الغرفدددة الدددى القاعدددة
وفدددت قطعدددة القمدددان وايرهدددا ،وأحلدددم ربطهدددا بحيدددث لدددم أعدددد أرى شددديها وبعددددها انهدددال علدددي
بالضر بالهراوة.
توجد ال ة أنواع من الهراوات التي مانوا يستخدمونها لتعذيب المعتقلين-:
الندددوع ايول :مدددأخوا مدددن قطدددع أنابيدددب الميددداه البالسدددتيلية السدددو اء ،وهدددي صدددلبة مانددده تسدددتخدم
فدددي العدددراق لشدددبلة الميددداه وهدددي أمثدددر مقاومدددة مدددن اينابيدددب الحديديدددة تحددده ايرو ،وتسدددمى
(الصونده) أو (السو ه) مما مانوا يسمونها.
النوع الثاني :ايسالش اللهربائية الغليتة والمغلفة ،وتسمى (الليبل)
النوع الثالث :العصي الخشبية وتلون اليتة بعا الشيء ومن الخشب الصاج.

التحقي
التحقيددد يجدددري لددديال ويشدددتد بعدددد منتصدددف الليدددل حتدددى الصدددبار ،ترمدددوني فدددي هدددذه الليلدددة جالسدددا
حتدددى الصدددبار ،مانددده ليلدددة صددداخبة حيدددث يددددوي صدددراخ المعتقلدددين فدددي القاعدددة وأصدددوات السدددياط
والهدددراوات التدددي اختلطددده مدددع ايصدددوات المتعاليدددة مدددن الضدددحايا ،وبدددين لحتدددة وأخدددرى ترتفدددع
قهقهدددة مصددددر ها أفدددرا ايمدددن وأصدددوات أخدددرى تعلدددو طالبدددة مدددن الضدددحية أن يعتدددر لهدددم أو
أعدم فيما بعد.

يلددددذ علددددى نفسدددده بمددددا يريدددددون وهددددذه ايصددددوات ملهددددا ممزوجددددة تددددزرع فددددي قلددددو المعتقلددددين
اانلسدددار واإلرهدددا واانهيدددار ،علدددى الدددرام مدددن هدددذا ملددده مانددده هنددداش مواقدددف بطوليدددة سدددنأتي
على امرها.
فددي الصددبار يسددو هددذه القاعددة اله ددوء التددام ويلسددر هددذا الهدددوء بددين حددين وآخددر أنددين يصدددر مددن
المعتقلددين الددذين يتددألمون مددن شدددة الجددرار التددي نزلدده بهددم نتيجددة التعددذيب ،والشدديء الثدداني الددذي
يلسر هذا الهدوء هو اها وإيا أفرا ايمن التي تصدر أصوات من أحذيتهم.
بعددد التهددر يلثددر اهددابهم وإيددابهم يجلبددون معتقلددين جددد ا الددى هددذا الملددان ومددن مختلددف ايمددامن،
مدددن الجامعدددات والمددددارس و وائدددر الدولدددة والجددديش ،ومدددن بدددين العوائدددل وهندددا تنقطدددع أخبدددارهم،
وا تتجدددرأ عدددوائلهم بالسدددؤال ولدددو لحدددارس أو عامدددل خدمدددة أو شدددرطي أمدددن بسددديط ومدددن تجدددرأ
ووجددده سدددؤاا حدددول مصدددير ابنددده أو أخيددده أو أي شدددخص آخدددر فمصددديره االتحددداق بددده فدددي هدددذا
الملان.
مضددده الليلدددة الثانيدددة وأندددا فدددي نفدددس الملدددان ومانددده مدددالتي قبلهدددا ...يمدددارس التعدددذيب وتتعدددالى
صيحات المعذبين.
فددددي الصددددبار مددددن اليددددوم الثدددداني نددددا وا باسددددمي فقلدددده :نعددددم .قددددال لددددي أحددددد الجددددالوزة :انهددددا،
فنهضددده ،واقتدددا وني إلدددى ارفدددة صدددغيرة ،ومدددان فيهدددا شدددابط تحقيددد  ،وتبدددين لدددي فيمدددا بعدددد أنددده
مددالزم أمددن اسددمه (حسددين) مددن قضدداء بلددد التددابع لصددالر الدددين ،أمرنددي هددذا الضددابط بددالجلوس،
وطلدددب مدددن شدددرطي ايمدددن أن يرفدددع عصدددابة العيندددين عندددي ،فرفعهدددا ،فشددداهدت هدددذا الضدددابط،
وهو أبيا اللون شعيف البنية شعره يميل للسوا الدامن عيناه صغيرتان.
تللدددم معدددي ،وطلدددب مندددي أن أامدددر اسدددمي الثال دددي واللقدددب وتددداريخ ومحدددل وا تدددي وتحصددديلي
الدراسدددي ،دددم العندددوان الددددقي  ،واسدددم والددددتي وإخدددواني وأقربدددائي وأصددددقائي ،مدددان عمدددري فدددي
الددد الوقددده  95سدددنة ،بعدددد أن أممدددل أسدددهلته ،قدددال فدددي هدددذه الليلدددة :يجدددب عليددد أن تتعددداون معندددا؛
مددي نتعدداون معدد  ،وإا سددو تددرى مددا سددنفعل ،ددم قددال للشددرطي :أعصددب عينيدده ،وعددد بدده إلددى
حيث مان.
جلسدده فددي ملدداني الددذي مندده فيدده أنتتددر الليددل ،وأتسدداءل عمددا مددااا يريددد منددي هددذا المجددرم؟ بددأي
شددديء أتعددداون معددده ممدددا طلدددب؟ ومدددا أطدددول السددداعات التدددي مدددرت ،علمدددا أنهدددم وفدددي لحتدددات
ااعتقدددال ،قدددالوا :إنددده استفسدددار لمددددة خمدددس قدددائ  ،أان المدددؤان ،فقلددده لنفسدددي :إنددده أاان التهدددر
هددذا إان هدددو وقددده التهددر فالوقددده طويدددل حتدددى يددأتي الليدددل وسدددو يجددرى معدددي التحقيددد  ،اهدددب
تفليدددري الدددى أهلدددي ميدددف هدددم امن؟ ميدددف حدددال والددددتي؟ هدددل أنهدددا تأمدددل أو تندددام أو امتنعددده عدددن
النددوم بسددببي؟ وميددف هددو حددال والدددي؟ هددل يددذهب الددى العمددل؟ أو أخددذ يددذهب الددى وائددر ايمددن
والحددددز للسددددؤال عنددددي؟ ،وهددددل يعلددددم أننددددي هنددددا وللددددن ا يسددددتطيع الدددددخول؟ هددددل عددددائلتي فددددي
الخدددارج تنتترنددددي؟ ومددددا هدددو مصددددير إخددددوتي بعددددي؟ هددددل اعتقلددددوا؟ وهلدددذا ارقدددده فددددي تفليددددر
عميدددد  .ماندددده لددددي عالقددددة مددددع إحدددددى الفتيددددات وهددددي مددددن أقاربنددددا ومندددده أحمددددل صددددورتها فددددي
محفتتدددي التدددي أخدددذها مندددي شدددرطي ايمدددن ،منددده أتخيلهدددا أمدددامي واقفدددة وهدددي تبلدددي وعيناهدددا
النرجسددديتان قدددد تورمتدددا ،وشدددفتاها العسدددليتان قدددد ابلددده وشدددللها المائدددل الدددى البيددداو قدددد اصدددفر،
تخيلتهدددا وهدددي فدددي علدددس الصدددورة التدددي منددده أراهدددا بهدددا وقدددد اتفقندددا علدددى الدددزواج فيمدددا بينندددا
بموافقدددة عائلتيندددا علدددى الددد  ،وأن العيدددد المقبدددل سدددو يلدددون يدددوم زواجندددا ،دددم سدددأله نفسدددي :يدددا
تددرى هددل أنهددا تددذهب الددى بيتنددا مثلمددا ماندده تفعددل ،وإاا ماندده تددذهب هددل تدددخل الددى ارفتددي ،وإاا
خلددده ميدددف سدددو يلدددون حالهدددا بعدددد أن تدددرى مدددل شددديء فدددي الغرفدددة يدددذمرها بدددي ،الصدددور..
المالبس ..اللتب ..المجالت ..أ اق الغرفة أي شيء في الغرفة يذمرها بي ،فليف تلون؟
صددار بددي أحددد شددرطة ايمددن :انهددا ،ورملنددي برجلدده ،نهضدده وتوجدده بددي الددى ارفددة الضددابط
أجلسدددني علدددى مرسدددي وأمدددره الضدددابط بفدددت قطعدددة القمدددان عدددن عيدددوني ،الضدددابط مدددان جالسدددا

خلددددف الطاولددددة وعلددددى مرسددددي وار والعصددددابة مددددن شددددرطة ايمددددن واقفددددون عددددن يمينددددي وعددددن
شددمالي مددل واحددد مددنهم أخددذ ملاندده ،يددداي مانتددا الددى الخلددف مقيدددتين ،بددا ر الضددابط بدداللالم معددي
قددالي لدددي :هدددل تددددخن ،قلددده لددده :ا ،ومنددده أندددا أ خدددن وامن فدددي أمدددس الحاجدددة للتددددخين أمثدددر مدددن
أي وقدده مضددى ،فقددال لددي :أجلددب لدد الشدداي ،فرفضدده ،والتدداهر أن هددذا ايسددلو يسددتخدم مددع
مدددل المعتقلدددين فدددي بدايدددة التحقيددد .أمدددر الضدددابط الشدددرطة بدددالخروج مدددن الغرفدددة ،بعدددد أن خرجدددوا
قدددال لدددي :سدددنبدأ ،وبأسدددلو مددددروس وخبيدددث قدددال لدددي :أنددده مدددن أهدددل (القرندددة) ،إن أهدددل القرندددة
أندددداس طيبددددون واجتمدددداعيون ،أ لدددديس مددددذل ؟فقلدددده لدددده :نعددددم ،قددددال :طيددددب ،ددددم أر يقددددول :إن
الندداس تدددور بيددنهم أحا يددث وقصددص فددي بيددوتهم ،فددي عملهددم ،وفددي سددفرهم أ لدديس مددذل ؟ فأجبتدده
بدددنعم :قدددال :أ لدددم تسدددافر مدددن القرندددة الدددى البصدددرة مدددثال ،قلددده :نعدددم ،عددددة مدددرات سدددافرت .قدددال:
المسددافة بددين البصددرة والقرنددة هددي  57ميلددومتر ،ددم قددال :أ لددم يجددر حددديث بين د وبددين السددائ أو
أحددد المسدددافرين ،فقلددده :ميدددف وأن طبيعددة اإلنسدددان هدددي المجاملدددة والتعددار وخاصدددة فدددي السدددفر.
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قدددال :إان اامدددر لدددي حدددديث حيدددال اضدددبان سدددهيم( ) مدددن أولددده الدددى آخدددره ،دددم قدددال لدددي :اامدددر لدددي
بالتفصدددديل مددددااا قددددال لدددد ؟ وأي شدددديء طلددددب مندددد ؟ وميددددف جعلدددد تنتمددددي الددددى حددددز الدددددعوة
العميددل؟ ممددا قددال :ددم أر قددائال :أريددد بالتفصدديل مددن أول لحتددة لقائ د معدده حتددى يددوم توقيفدد ،
وإاا تعاوندده معنددا؟ وق لدده الحقيقددة نطلدد سددراح وخاصددة نحددن امن لدددينا قددرار عفددو مددن السدديد
الدددرئيس عدددن السدددجناء والموقدددوفين ،وبهدددذا ايسدددلو أوقعدددوا مثيدددرا مدددن المعتقلدددين بشدددبامهم ،فدددي
هدددذه اللحتدددات شدددعرت بفدددت بدددا خلفدددي ،وهدددذا البدددا لددديس البدددا الرئيسدددي للغرفدددة الدددذي خلددده
مندده ينددده مدددان عدددن يميندددي والبدددا الدددذي فدددت مدددان خلفدددي ،سدددمعه خطدددوات شدددخص يقتدددر مندددي
وعلدددى شدددلل سدددريع ومفددداجئ يوجددده لدددي صدددفعة علدددى أاندددي اليمندددى ،فسدددقطه مدددن اللرسدددي الدددى
ايرو و شدددعرت بددددوار يلدددف رأسدددي لبضدددع دددوان مدددع ألدددم شدددديد فدددي أاندددي ،ولحدددد امن أشدددعر
بايلم من تل الصفعة ،لم أستطع النهوو بسبب تقييد يدي الى الخلف.
قدددام الضدددابط وبأسدددلو خبيدددث ومددددروس أيضدددا ،ومسدددلني مدددن يددددي ،وأجلسدددني علدددى اللرسدددي،
دددم قدددال للضدددابط الدددذي صدددفعني وهدددو مددددير أمدددن البصدددرة والدددذي تبدددين فيمدددا بعدددد :سددديدي إن هدددذا
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إنسددان طيددب (خددون ولددد)( ) وسدديعتر لنددا بلددل ايعمددال التددي قددام بهددا ،فأجابدده :إاا اسددتمر معدده
فدددي التحقيددد  ،دددم اهدددب ،قدددال لدددي الضدددابط وهدددو مدددالزم (حسدددن) المشدددر علدددى التحقيددد مدددع
مجموعتندددا :إن سددديا ة المددددير ا يعلدددم إنددد سدددتذمر لندددا الحقيقدددة ولدددذل شدددرب  ،فقلددده أي حقيقدددة
تريددد أن أقولهددا ل د  ،قددال :عالقت د بحددز الدددعوة ،قلدده لدده :لسدده فددي حددز الدددعوة ،وا أعددر
شخصدددا ينتمدددي الدددى هدددذا الحدددز  ،قدددال :وللدددن مانددده لددد عالقدددة مدددع (حيدددال اضدددبان سدددهيم) أبدددو
سدددعد وصدددبي حسدددين يوسدددف وجبدددر عبدددد لفتددده ومحمدددد عبدددد النبدددي فدددال ونجدددار حسدددين يوسدددف
وهدددؤاء ملهدددم فدددي حدددز الددددعوة ،فقلددده لددده :إن هدددؤاء الدددذين امدددرتهم أعدددرفهم باعتبدددارهم أبنددداء
منطقتدددي وجيراندددي ،فقدددال :إاا أنددده تنلدددر عالقتددد بهدددم وبحدددز الددددعوة ،حسدددنا سدددترى ،فندددا ى
العصابة وأمرهم باتخاا اإلجراءات الالزمة.
أعدددا وا قطعدددة القمدددان علدددى عيندددي ،وأخرجدددوني مدددن ارفدددة الضدددابط الدددى القاعدددة وفدددي وسدددطها
توقفدددوا وترمدددوني واقفدددا أنتتدددر مدددااا يفعلدددون ،التفدددوا حدددولي وبعددددها ا أ ري أي ملدددان أ افدددع عنددده
فددي جسددمي ،حيددث الهددراوات تنهددال علددى ظهددري ورأسددي وصدددري وبطنددي وقدددمي وبلددل قددوة،
مندده فددي تلددد الفتددرة أتمتددع بصدددحة جيدددة ،فلدددم أصددرخ ممددا يريددددون مددن شدددة ايلدددم ،ولددم أتوسدددل
إلددديهم ،وأطلدددب مدددنهم الرحمدددة ،فقدددط انقلبددده علدددى وجهدددي مدددن شددددة الرملدددة التدددي وجههدددا لدددي أحدددد
أحد رموز حزب الدعوة يف قضاء القرنة وقد اعتقل قبل هذه املرة ثالث سنوات مث أطلق سراحه.
كلمة مدح يف اللهجة العراقية.

أفددددرا العصددددابة ،واسددددتمروا بالضددددر علددددى رأسددددي وظهددددري وقدددددمي ،ولددددم يسددددمعوا منددددي أي
صدددوت؛ مدددا أ دددار اضدددب الضدددابط الدددذي مدددان واقفدددا علدددى الجاندددب ،ومدددان ينتتدددر مندددي طلدددب
الرحمة منه والتوسل به.
التدددداهر أن مددددن ا يصددددي وا يتوسددددل بهددددم ويطلددددب مددددنهم الرحمددددة يثيددددرهم ويعتبروندددده صددددامدا،
ولدددو مندددده أعلددددم بهددددذا لمدددنت القاعددددة بالصدددديار والصددددراخ مدددي أتخلددددص مددددنهم ،أمددددرهم مددددالزم
حسدددين بدددالتوقف ،دددم قدددال لهدددم شددددوه (باللندددارة) ،وهدددي عبدددارة عدددن أنبدددو حديددددي مثبددده فدددي
الحدددائط مدددن مدددال الطدددرفين وقريدددب مدددن السدددقف ويسدددع لشدددد ال دددة أشدددخا جنبدددا الدددى جندددب.
أوقفددددوني علددددى مرسددددي مددددي تصددددل يددددداي الددددى اينبددددو وهددددي مقيدددددة بالجامعددددة (الللبجددددة) الددددى
الخلدددف ،ولمدددا أحلدددم ربطدددي فدددي هدددذا اينبدددو أصدددب وجهدددي الدددى ايرو ،بعدددد لحتدددات مدددن
السددلوت قددام أحدددهم بدددفع اللرسددي مددن تحدده قدددمي ،هنددا شددعرت بددأن يدددي قددد قلعت دا مددن اللتفددين،
فصددددحه بصددددوت مرتفددددع مددددن شدددددة ايلددددم ،ومندددده أسددددمعهم يضددددحلون بسددددخرية وتشددددفي ،بقيدددده
أصدددارع ايلدددم وأصدددرخ وأصدددي وللدددن ون جددددوى ،مضددده فتدددرة طويلدددة وأندددا علدددى هدددذا الحدددال،
بعدددها شددعرت بددأن ايلددم يخددف شدديها فشدديها ،ولددم أعددد أشددعر بددأن لدددي يدددين ،ولحسددن الحدد مددان
وزني خفيفا ما جعلني أتحمل ،وهلذا أبقوني حتى الصبار.
جددداؤوا فدددي الصدددبار ،ووشدددعوا اللرسدددي تحددده قددددمي ،وفتحدددوا يددددي ،فسدددقطه يددددي علدددى جنبدددي
ولددم أشددعر بددذل ومندده أشددعر بددأن يدددي قددد قطعت دا ،وأن جسددمي بدددون ي ددين ،أجلسددوني فددي القاعددة
حتددى حددان موعددد تندداول وجبددة الطعددام ،فجلبددوا لددي الطعددام ومددان عبددارة عددن (سددندوي ) ،أمرونددي
بتناولهدددا وميدددف أتناولهدددا وأندددا ا أسدددتطيع أن أحدددرش إصدددبعا واحددددا مدددن يددددي وهدددم يعرفدددون الددد ،
وللددددن ليسددددخروا منددددا ،فددددأمروا أحددددد المعتقلددددين بددددأن يسدددداعدني علددددى تندددداول الطعددددام ،فنفددددذ هددددذا
المسدددلين مدددا طلبدددوا منددده ،وسددداعدني علدددى مسددد السدددندوي  ،وإ خالددده فدددي فمدددي مدددي أقطدددع منهدددا
جددزءا ،وهلددذا ار بينددي وبيندده حددديث فددي همددس قددال لددي :لمددااا فعلددوا ب د هددذا ،فقلدده لدده :ا أعلددم،
وللددن يريدددون أن أقددول لهددم  :إنددي أحددد أفددرا حددز الدددعوة ،فقددال :أنددا امن جدداؤوا بددي الددى هنددا
مدددن البيدددده ،وأنددددا مددددن أهددددالي الجمهوريددددة ،وامددددر اسددددمه وهددددو محمددددد وهددددذا ايددددر صددددحي  ،ين
التعار أو التعر على أشخا في هذا الملان يجلب المشامل.
ولمدددا جدددن الليدددل ندددا وا با سدددمي ليبددددأ الشدددوط الثددداني مدددن التحقيددد والتعدددذيب ،أ خلدددوني الدددى ارفدددة
الضددابط وقددال لددي :أا تعتددر وتددري نفسدد وسددو أعمددل علددى مسدداعدت  ،وممددا قلدده لدد  :إن
لدينا قرار عفو وسنطل سراح .
فقله له :أ تريد أن أقول ل مذبا إني من حز الدعوة ،وأنا لم أنتم الى هذا الحز .
فقددددال :مددددااا فعددددل للددددم الخمينددددي ومحمددددد الصدددددر مددددي تتبعددددوهم ،وقصددددد – السدددديد محمددددد بدددداقر
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الصدر( ) -ومذل تقومون على مساعدة اإليرانيين للدخول الى أراشينا.
ونسدددي هدددذا الضدددابط أنندددا نحدددر علدددى أرشدددنا وبال ندددا أمثدددر منددده وسددديده الدددذي مدددزق العدددراق
بتنازلددده أمدددام شددداه إيدددران وقبدددل يدددد الشددداه مدددي يوقدددع علدددى اتفاقيدددة عدددام  9157فدددي الجزائدددر ،نحدددن
أمثددر حرصددا مندده ومددن سدديده القددابع فددي بغدددا علددى أرشددنا وبلدددنا ووطننددا مددن خددول اإليددرانيين
واير اإليرانيين.
نهددددا هددددذا الضددددابط مددددن مرسدددديه ،وتقدددددم نحددددوي ،وعددددرو أمددددامي صددددورة ماندددده بيددددده للسدددديد
الخميندددي عاريدددا وجالسدددا فدددي زورق صدددغير عمامتددده فدددوق رأسددده ولحيتددده البيضددداء تنسدددا علدددى
صدددره وماندده الددى جانبدده فتدداة جميلددة عاريددة أيضددا ،طددار عقلددي لمددا شدداهدت هددذا الرجددل الوقددور
بهذه الهيهة ،واتض لي أن الصورة مدبلجة.
أحد مؤسسي حزب الدعوة وقد اعدمه النظام يف بداية عام  891وهو أحد مراجعنا العظام.

قددال الضددابط :هددذا هددو قائدددمم الددذي يدددعي اإلسددالم والتدددين ،ف د اا مددان هددذا هددو قائددد حددز الدددعوة
فليدددف هدددم ،فقلددده لددده :إاا مدددان حدددز الددددعوة وقائددددهم علدددى هدددذه الشددداملة فأندددا بعيدددد عدددن هدددذه
ايمدددور ،فقدددال :نعدددم ،إن الخميندددي والصددددر وحدددز الددددعوة هدددم أنددداس ا يعرفدددون اإلسدددالم ،وا
يعرفون الحالل والحرام ،وقد ارروا بلم مي تنتموا إلى حزبهم.
عدددا وقدددال :أا تعتدددر امن ،قلددده لددده :ا أعدددر شددديها ممدددا تقدددول صددددقني ،قدددال :نعدددم ،صددددقت
(قالهددا بسددخرية) ،ددم نددا ى العصددابة ،وقددال لهددم الددى اللنددارة ،وهددذه المددرة لددم يترمددوني معلقددا فددي
اللنددددارة فحسددددب ،بددددل اسددددتخدموا معددددي جهددددازا وهددددو عبددددارة عددددن عصددددا طويلددددة وفيهددددا شددددحنات
مهربائيدددة يضدددعونها علدددى الملدددان الرقيددد فدددي الجسدددم ،وشدددعوها تحددده أاندددي وفدددي بطندددي وفدددي
وجهدددي وأمثدددر شددديء مدددانوا يسدددتخدمونها فدددي الجهددداز التناسدددلي مدددا يجعدددل الضدددحية يشدددعر بصدددعقة
مهربائية قوية جدا.
مندددا نحدددن ال دددة مشددددو ين فدددي اينبدددو (اللندددارة) مدددان ايخ الدددذي سددداعدني علدددى تنددداول الطعدددام
في الوسط ،أما الشخص الثالث فلم أستطع التعر عليه لعله أحد أقربائي أو أحد أصدقائي.
ايخ الددذي مددان فددي الوسددط مددان بدددينا وقبددل هددذا مارسددوا معدده أصددنا التعددذيب ،ماندده العصددابة
المتوحشدددة تمدددارس معندددا نحدددن الثال دددة أبشدددع أندددواع التعدددذيب ،ومدددان أحدددد المجدددرمين يتعلددد بقددددمي
هدددذا المسدددلين البددددين علدددى الدددرام مدددن قدددل جسدددمه وهدددذا يزيدددد مدددن ايلدددم عليددده ،وظدددل يصدددي ،
ويصرخ ،وللن ون جدوى.
ترمونا ،واهبوا ،وهذا المسلين استمر بالصيار حتى خفه صوته رويدا رويدا.
وفدددي الصدددبار أنزلوندددا وإاا بهددد ذا المسدددلين يقدددع علدددى ايرو جثدددة هامددددة ،قدددال الشدددرطي الدددذي
أنزلددده للضدددابط :سددديدي إنددده ميددده ،فقدددال لددده :اجلدددب شددديها مدددي تحملدددوه ،تدددوفي رحمددده ه :وا أحدددد
يعلم ما الجرم الذي ارتلبه بحيث يدفع منه حياته.
ها هي الحياة في العراق في عصر حلومة صدام.
مسرحية الشر الذي يدعيه صدام
إن مددا يدعيدده صدددام مددن الحفدداظ علددى شددر العراقيددات ،وممددا مددان يسددميهن (الماجدددات) مددا هددو
إا مجددددر إ عدددداء ويفتقددددر للصددددحة والتطبيددددد  ،وأن صدددددام وأجهزتدددده القمعيددددة هتلددددوا الشدددددر
العراقدددي ،ومدددا تقدددوم بددده أجهزتددده ايمنيدددة مدددا هدددو إا ليدددل علدددى مدددذ مدددا يدعيددده صددددام .إن هدددذه
ايجهددددزة اسددددتغله حددددر العددددراقيين علددددى شددددرفهم أبشددددع اسددددتغالل ليأخددددذوا اعترافددددات مددددن
المعتقلدددين فدددي وائدددر ايمدددن والمخدددابرات وأجهدددزة الحدددز وااسدددتخبارات ،وأروي هدددذه الحا دددة
مدددي يطدددـلع القدددارئ العزيدددز علدددى بشددداعة مدددا يرتلدددب مدددن جدددرائم فدددي اخدددل أجهدددزة هدددذا النتدددام
ومذل لتتلشف حقيقة ما يدعيه صدام من شر .
فددددي المسدددداء جاءنددددا مددددالزم حسددددين وقددددال لنددددا :فددددي هددددذه الليلددددة سددددنعرو للددددم مسددددرحية علدددديلم
مشاهدتها.
أمدددر هدددذا الضدددابط المجدددرم العصدددابة بدددأن يفتحدددوا قطعدددة القمدددان مدددن عيونندددا ،بعددددها ندددا ى باسدددم
سدددتار وهدددو مدددن أهدددالي الجمهوريدددة أيضدددا مدددان سدددتار قدددد تحدددداهم بدددأن يأخدددذوا منددده ولدددو معلومدددة
بسدديطة ،وقددال لهددم :إنددي أعددر مددل شدديء ولدددي أسددلحة وللددن أتحدددامم بددأن تعرفددوا منددي شدديها،
اسدددتخدموا معددده شدددتى أندددواع التعدددذيب حتدددى وصدددله بددده الحالدددة ا يسدددتطيع أن يدددنها أو يتحدددرش
وحتى اللالم ،ا يستطيع أن يتللم إا بصوت خافه.
بعدددد أن فتحدددوا عيونندددا ،أخدددذوا سدددتار الدددى المقدمدددة ،وأجلسدددوه جندددب الجددددران ،ونحدددن ننتدددر إليددده
لحتددات فددت البدددا  ...وإاا بفتدداة جميلدددة تدددخل عليندددا مددان متهرهدددا الخددارجي متديندددة حيددث مانددده
ترتددددي الحجدددا والعبددداءة اإلسدددالمية .الضدددابط مدددان جالسدددا علدددى مرسدددي قريدددب مدددن "سدددتار"،
أوقفددوا تلددد المدددرأة أمامندددا ،ومدددان بدددين يدددديها طفلهدددا الدددذي ا يتجددداوز عمدددره الثمانيدددة أشدددهر أمرهدددا
الضدددابط أن تضدددع طفلهدددا فدددي ايرو ،رفضددده فأخدددذوه منهدددا بدددالقوة ،ورمدددوه علدددى ايرو ،دددم

قددال لهددا المجددرم :اخلعددي يابدد  ،قالدده لدده :مددال ،فددأمر اللددال المتوحشددة بددالهجوم عليهددا ،فمزقددوا
يابها حتى الداخلية ،وترموها عارية ا شيء يسترها.
هددذا الشدددر الرفيدددع الددذي يدعيددده صددددام وأزامددده ،مددااا نفعدددل نحدددن؟ هدددل نبقددى نتفدددرج علدددى هدددذه
المسدددلينة وهدددي زوجدددة أحددددنا ومدددن يعلدددم فدددي الغدددد قدددد يدددأتون بأخواتندددا أو أمهاتندددا ويعملدددون بهدددن
مثل الذي فعلوه بهذه المسلينة.
فغي رندددا اتجددداه نترندددا وبعضدددنا نلدددس برأسددده الدددى ايرو فدددي هدددذه اي نددداء شددداهدت آ دددار التعدددذيب
علددى أجسددام المعتقلددين ،فثيددابهم قددد اصددطبغه بالدددم والوجددوه قددد تورمدده واييددا ي ا حددراش بهددا
ايددد ر لونهدددا الددددم وبشدددلل ايدددر مرتدددب ملدسدددين بعضدددهم علدددى بعدددا ومدددن يشددداهد المنتدددر يتخيدددل
أن هدددؤاء مجموعدددة مدددن البشدددر ا حدددول لهدددم وا قدددوة وقدددد هددداجمتهم الوحدددون اللاسدددرة ومزقددده
أجسامهم.
انتبدده الضددابط لنددا ونحددن ا ننتددر الددى تل د المددرأة صددار بصددوت مرتفددع أ لددم أقددل للددم ستشدداهدون
مسدددددرحية؟ ،ونهدددددا مدددددن مرسددددديه ،وأخدددددذ إحددددددى الهدددددراوات ،وانهدددددال عليندددددا بالضدددددر هدددددو
وعصدددابته .وبعدددد أن أعيددداه التعدددب ،عدددا الدددى مرسددديه وجلدددس ،وأمدددر المجدددرمين بدددالتوقف عدددن
شربنا.
وجددد ه هدددذا الضدددابط اللدددالم الدددى سدددتار وقدددال لددده :أا تعتدددر لندددا امن؟ فهدددز رأسددده سدددتار ،ومانددده
حرمة رأسه ا تفهم هل هي رفا أو موافقة.
أمددر المددالزم بددأن يمارسددوا مددع تل د المددرأة التعددذيب ،فتوجهددوا إليهددا ومددل واحددد مددنهم يمس د بيددده
هدددراوة ،فصدددرخه بصدددوت عدددال ،ووشدددعه يدددديها علدددى عورتهدددا مدددي تسدددترها وهدددي تفعدددل بدددين
لحتددة وأخددرى ،ومأنهددا تقددول لنددا :ا تنتددروا إلددي فأنددا زوجددة واحددد مددنلم ،فطأطأنددا رؤوسددنا الددى
ايرو؛ خشية الحرمة ،واحتراما لها ولزوجها الذي لم يستطع اللالم.
شدداهدنا الضددابط أننددا ا ننتددر الددى تل د المددرأة ،وهددي عاريددة فصددار بنددا صددوت لددم أسددمع مددن قبلدده
هلذا صوت وإن أنلر ايصوات لصوت الحمير.
باشددددروا معهددددا التعددددذيب ،وظلددددوا ينهددددالون عليهددددا بالضددددر وعلددددى جميددددع جسددددمها ،مددددانوا ال ددددة
مدددال  ،يدددا لهدددا مدددن مسدددلينة ،بدددأي وحدددون وقعددده ..طفلهدددا فدددي ايرو ممدددد  ،ويبلدددي ،اخدددتلط
صدددوته مدددع صدددوت أمددده التدددي تتدددألم تحددده سدددياط الجال يدددن ،آ دددار الضدددربات التدددي انهالددده علدددى
جسدددمها تشددداهد ،ومدددن بعدددد أخدددذت الددددماء تسددديل مدددن جسدددمها ،أحددددهم مسدددلها مدددن شدددعرها وامخدددر
أخذ يصفعها على وجهها.
لدددم يشددداهد مدددالزم حسدددين أي حرمدددة علدددى زوج هدددذه المسدددلينة التدددي وقعددده بدددين أيددددي هدددؤاء،
أمدددرهم بزيدددا ة الضدددر علدددى هدددذه المسدددلينة ،الطفدددل زا فدددي صدددراخه وبلائددده ومأنددده يعتدددرو
علدددى هدددؤاء ويقدددول لهدددم :إنلدددم مجدددر ون مدددن اإلنسدددانية وأندددتم لسدددتم بشدددرا ،وإنمدددا وحدددون اابدددات
ولدددديس مددددن حقلددددم أن تعيشددددوا مددددع الشددددعب العراقددددي ،ين الشددددعب العراقددددي هددددو شددددعب رحدددديم
صاحب اإلنسانية والشر ويرفا مثل هؤاء المجر ين من الشر والغيرة واإلنسانية).
مدددالزم حسدددين أزعجددده صدددراخ الطفدددل وهدددو يبلدددي ويصدددرخ مدددع صدددراخ أمددده ،أمدددر الوحدددون
بدددالتوقف دددم نهدددا واهدددب الدددى الطفدددل مسدددله ورفعددده مدددن ايرو وظدددل ينتدددر الدددى وجددده الطفدددل
يتفحصددده ومدددن خدددالل تعدددابير وجهددده ومأنددده يقدددول للطفدددل :تلبدددر وتصدددب مثدددل أبيددد  ،فقدددام بحرمدددة
ومأندده يسددتعد لفعددل شدديء مددا حيددث فددت قدميدده ومسدد الطفددل وهددو يصددرخ بددين يديدده مسددله مددن
يده ورجله ورماه بلل ما يمل من قوة نحو الحائط فسقط الطفل صريعا.
مددا الددذنب الددذي ارتلبدده هددذا الطفددل إاا مددان أبددوه مددذنبا بعددر صدددام وأجهزتدده؟ مددا انددب الطفددل
الرشيع؟.

هددذا مصددير الطفولددة فددي عصددر سدديف العددر صدددام ،إن هددذا السدديف مسددلط علددى رقددا الشددعب
العراقدددي أطفددداا ومبدددارا ونسددداء ورجددداا ،اهدددب الطفدددل الدددى ربددده يشدددلو لددده مدددا فعلتددده عصدددابات
صدام به وبوالديه.
سددداله مدددوع سدددتار والدددد الطفدددل وهدددو ا يسدددتطيع أن يقددددم شددديها لعائلتددده ،أم الطفدددل ظلددده تنتدددر
لطفلهددا وقددد خمددد صددوته وتوقفدده حرمتدده رمدده بنفسددها عليدده علددى الددرام مددن جراحاتهددا والدددماء
التي أخذت مأخذها من جسمها.
مدددان اي جالسدددا صدددامدا ا يحدددرش سدددامنا ،أاضدددب هدددذا الموقدددف مدددالزم حسدددين فمسددد هدددراوة
مدددن الخشدددب الصددداج صدددنعه خصيصدددا للتعدددذيب اتجددده هدددذا المجدددرم نحدددو سدددتار ورفدددع يدددده وهدددو
ماس بها الهراوة وبلل قوة شر ستار في عنقه من الخلف شربة واحدة فقتله في الحال.
إن هدددددذه الضدددددربة هدددددم مددددددربون عليهدددددا وإاا أرا وا أن يقتلدددددوا أحدددددد المعتقلدددددين يضدددددربونه هدددددذه
الضدددربة ،إا تدددأتي علدددى النخددداع الشدددومي ف مدددا إن تقطعددده أو تحددددق لددده نوعدددا مدددن الضدددغط بحيدددث
يصب ا يؤ ي وظائفه.
رحدددل هدددذا البطدددل ومدددا رحدددل ،رحدددل بجسدددمه ومدددا رحدددل بموقفددده وروحددده ،أمدددا بالنسدددبة لروحددده
فتبقددى شددبحا لهددؤاء المجددرمين يتددابعهم أينمددا حلددوا وارتحلددوا ،وأمددا موقفدده فسددو يخلددده التدداريخ
ويلددددون ليددددل إ انددددة لصدددددام وأجهزتدددده القمعيددددة ،رحددددم ه سددددتار وأسددددلنه فسددددي جناتدددده واللعنددددة
الدائمة على صدام وعصابته المجرمة.
أمددا المسددلينة زوجددة سددتار فددال علددم لددي أيددن حددل بهددا الدددهر ومددااا فعلددوا بهددا بعددد أن قتلددوا زوجهددا
وطفلهددا ،هددل أعا وهددا الددى بيتهددا أو ا ،أو ظلدده فددي السددجن ،ا أعددر عنهددا أي شدديء لحددد هددذه
اللحتة.

استمرار التحقي
بعددد انتهدداء هددذه المجددزرة التددي تمدده علددى أيدددي زعدديم العصددابة مددالزم حسددين ،أخددذ هددذا المجددرم
ينتددر إلينددا بغضددب ،فددأمر أفددرا العصددابة ب عددا ة قطددع القمددان لعيوننددا ،ددم قددام هددذا اللعددين بصددب
جددام اضددبه علين دا ،وظددل يضددربنا بطريقددة هسددتيرية ،واعتقدددناه أندده قددد ج دن ،ددم ترمنددا وول دى الددى
الخدددارج ،ترمندددا نتلدددوى مدددن شدددرباته التدددي طبعددده علدددى أجسدددامنا ،اعتقددددنا فدددي هدددذه الليلدددة أنددده
سو لن يلون هنال تحقي لذها مالزم حسين الى خارج المديرية.
اهدددب التفليدددر بدددي الدددى أهلدددي والمنطقدددة فتدددذمرت شدددوارع القرندددة واهبددده الدددى حديقدددة ايمدددة حيدددث
ملتقددددى جلددددة والفددددرات ،و حيددددث يلددددون شددددط العددددر  ،وعلددددى الجهددددة ايخددددرى نخيددددل وأشددددجار
ومددزارع قريدددة مزيرعدددة التدددي مانددده تزهدددو بنخيلهددا وأشدددجارها ومزارعهدددا الخضدددراء علدددى طدددول
السدددنة وأناسدددها الطيبدددون وأشدددجار النخيدددل التابعدددة لقريدددة (مزيرعدددة) أشدددجار نخيدددل الشدددرن وهدددي
إحددددى شدددواحي القرندددة ،تشدددلل هدددذه ايشدددجار منتدددرا رائعدددا تنسدددا مدددن بدددين هدددذه ايشدددجار ميددداه
جلددة والفددرات التددي التقدده فددي هددذا الملددان ملونددة شددط العددر ومددأن هددذا المنتددر رسددم بريشددة
فنان بارع ووجو شجرة آ م في هذا الملان تزيد المنتر جمالية.
قلددده لنفسدددي يدددا تدددرى مدددااا يحصدددل لدددي أو مدددااا أفعدددل لدددو جلبدددوا والددددتي الدددى هدددذا الملدددان (أي
مديريدددة أمدددن البصدددرة) وجعلوهدددا وسددديلة شدددغط وليحطمدددوني نفسددديا وهدددم ا يتورعدددون فدددي فعدددل
الدددد  ،أ تصددددمد يددددا جميددددل؟ أم تنهددددار أمددددام هددددؤاء الوحددددون ،إنهددددم يسددددتخدمون هددددذا ايسددددلو
انتدددزاع ااعترافدددات مدددن المعتقلدددين بعدددد ان يفشدددلوا معهدددم باسدددتخدام القدددوة فدددي التعدددذيب ،هدددذا مدددن
جانددددب ،أمددددا الجانددددب امخددددر هددددو زرع الرعددددب واإلرهددددا فددددي نفددددوس المعتقلددددين المتواجدددددين
ليحطمدددوا صدددمو هم ونفوسدددهم وهدددم يعرفدددون أن العراقدددي حدددريص علدددى شدددرفه وعرشددده ومسدددتعد
ين يضحي بنفسه في سبيل أن يصون عرشه وشرفه.

انتهددده هدددذه الليلدددة بارتلدددا هدددذه الجريمدددة ولدددم يجدددر أي تحقيددد مدددع المعتقلدددين باسدددتثناء بعدددا
ايمدددور ،مثدددل تددددوين بعدددا إفدددا ات المعتقلدددين الدددذين يعترفدددون بمدددا عملدددوا ،سدددواء مدددان مدددذبا أم
صددددقا ،حمدددالت ااعتقدددال ا تتوقدددف يعتقلدددون النددداس مبيدددرهم وصدددغيرهم ،نسددداءهم ورجدددالهم ،مدددن
مدددل أنحددداء البصدددرة يجلبدددون هدددؤاء النددداس مقيددددين ومعصدددوبي العيدددون ويرمدددون بهدددم فدددي هدددذا
الملددددان لينتتددددروا مصدددديرهم المجهددددول وسددددو يلددددون المددددوت ب حدددددى الطددددرق التددددي يختارهددددا
شدددباط التحقيددد وهدددي إمدددا المدددوت قدددتال أ نددداء التعدددذيب أو يعددددم بعدددد محاممدددة صدددورية أو مقدددابر
جماعيدددة أو خنقدددا فدددي سدددجون متجولدددة أو يصددديبه مدددرو خطيدددر ويتدددرش بدددال عدددالج حتدددى يمدددوت،
ا نددوم فددي تل د الفتددرة وحتددى مددن يتغلددب عليدده النددوم وهددو جددالس ف د ن أصددوات المعتقلددين مددن شدددة
التعذيب ا تجعل أحدا يستسلم للنوم.
فددددي المسدددداء يعددددو الندددداس مددددل الددددى عائلتدددده ،ويجلبددددون معهددددم حاجددددات منددددازلهم ،فبعددددد أن ينهددددوا
أعمدددالهم ،يدددذهبون الدددى ايسدددواق ،ويشدددترون يطفدددالهم مدددا يرابدددون ،ولعدددوائلهم مدددا قدددد أوصدددوهم
بددده مدددن سدددلع للمندددزل ،ويدددذهبون الدددى مندددازلهم يجلسدددون وبعدددد تنددداول وجبدددة العشددداء التدددي تتجمدددع
حولهدددا العائلدددة يتحدددد ون ومدددل واحدددد يدددذمر مدددا حصدددل أو حددددق أمامددده فدددي العمدددل أو الددددائرة أو
المدرسدددة ويتبدددا ل الحدددديث مدددع عائلتددده وأطفالددده أو يأخدددذ عائلتددده لزيدددارة أقاربددده أو أحدددد أصددددقائه
أو يددددذهبون الددددى الحدددددائ العامددددة أو الددددى شددددارع اللددددورنيش فددددي البصددددرة أو متنددددزه الخددددورة أو
السدددندبا  ،ومدددل هدددذه ايمدددامن مانددده جميلدددة فدددي تلددد الفتدددرة ،أمدددا امن وبعدددد حماقدددات صددددام فدددي
اعتداءاته على جيرانه فقد مرت هذه ايمامن وخاصة اللورنيش.
بددددأت أصدددوات المدفعيدددة تددددوي فدددي محافتدددة البصدددرة وهدددي أول مدددرة تطدددال المدفعيدددة اإليرانيدددة
مديندددة البصدددرة وقبدددل هدددذا مانددده الطدددائرات اإليرانيدددة تددددخل أجدددواء العدددراق وتقصدددف المرامدددز
الحساسدددة وللنهدددا مانددده االبدددا لدددم تصدددب أهددددافها وتقدددع صدددواريخها علدددى الددددور السدددلنية ،وقدددد
أسدددقطه أالدددب هدددذه الطدددائرات ،وبالتدددالي انعلدددس علدددى اشدددترامها فدددي القتدددال ،نسدددمع أصدددوات
المدفعيدددة وتصدددورنا شددديها مدددا حصدددل فدددي البصدددرة نتيجدددة اليدددان الشدددارع العراقدددي النددداقم علدددى
النتدددام بسدددبب الحدددر التدددي مدددان الشدددعب العراقدددي يرفضدددها ومدددذل حملدددة ااعتقددداات الواسدددعة
التي طاله شرائ الشعب مافة.
فددي المسدداء عدداني المددالزم حسددين إلممددال التحقيدد وطلددب منددي أن أعتددر وأقددول لدده إنددي أحددد
أفددرا حددز الدددعوة وإن لددم اعتددر بددذل فسددو يسددتمر بتعددذيبي حتددى ينتددزع ااعتددرا بددالقوة
ممددا قددال ،قلدده لدده :أنددا ا أعددر أي شدديء عددن حددز الدددعوة وعددن مددا تريددده منددي ،إا إاا أر ت
أن أقدددول لددد مدددذبا ،فدددأمر بشددددي فدددي (اللندددارة) ،وأمدددرهم بضدددربي وأندددا معلددد فيهدددا ،واسدددتخدم
اللهربددداء فدددي التعدددذيب بواسدددطة الشددداحنة اللهربائيدددة الصدددغيرة التدددي يسدددتخدمونها فدددي التعدددذيب
وهددذه الشددحنة تخددرج منهددا أسددالش مهربائيددة ،وفددي مددل طددر سددل توجددد (قارصددة) توشددع هددذه
القارصددددة فددددي شددددحمة ايان يضددددعون فددددي مددددل إان سددددللا ددددم يبدددددأون بتشددددغيلها فتفددددرل شددددحناتها
اللهر بائيدددة وعلدددى شدددلل فعدددات فدددي الجسدددم مدددا يزيدددد مدددن شددددة ايلدددم ويتدددل المعتقدددل يصدددرخ
بصدددوت مرتفدددع ون شدددعور ،مضددده سددداعات طويلدددة علدددى هدددذه الحالدددة حتدددى أمدددر الضدددابط أفدددرا
ايمدددن الجال يدددن بجلبدددي الدددى ارفتددده ،أجلسدددوني علدددى مرسدددي أمدددام الضدددابط الدددذي يفصدددل بيندددي
وبينددده الطاولدددة التدددي وشدددعه لددده ،أمدددر بفدددت عيندددي فشددداهدت شخصدددا واقفدددا علدددى يميندددي وآ دددار
التعددددذيب قددددد ايددددرت معالمدددده ،قددددال مددددالزم حسددددين :هددددل تعددددر هددددذا الشددددخص ،فنتددددرت لهددددذا
الشدددخص فقلددده لددده :ا إندددي لدددم أر هدددذا الشدددخص مدددن قبدددل ،فأسدددمعني المدددالزم مالمدددا لددديس مدددن
ايخددالق امددره هنددا ،عندددما قلدده ا مندده صددا قا فعددال ،ين هددذا الشددخص مان ده الدددماء تسدديل مددن
رأسددده ،وقدددد تدددورم وجهددده وأنفددده ،وجفددده عليددده الددددماء ،ومالبسددده ممزفدددة .قدددال مدددالزم حسدددين:
موجهدددا مالمددده الدددى هدددذا الشدددخص :تللدددم معددده ،وعرفددده علدددى نفسددد  ،فقدددال لدددي :هدددذا الشدددخص أندددا
(حيددال اضددبان سددهيم) يددا جميددل أ لددم تعرفنددي؟! ميددف ا أعرفدده وهددو أبددو سددعد جيرانددي ،وماندده

لددي معدده لقدداءات مثيددرة وعالقدددة جيدددة ،أصددابتني الدهشددة مددااا فعلدددوا بهددذا ايخ العزيددز؟ مددان لدددي
معددده لقددداء فدددي بيددده أحدددد ايصددددقاء قبدددل يدددوم مدددن اعتقالددده وقدددد اعتقدددل قبلدددي بيدددومين أي بتددداريخ
 9129/7/99ايحد.
ددم طلددب المددالزم حسددين مددن أبددي سددعد أن يددتللم عم دا حصددل بينددي وبيندده ،فقددال أبددو سددعد وبصددوت
منهددددار ومنلسددددر وحيدددداء وهددددو ينتددددر لددددي :سدددديدي أنددددا الددددذي جعلتدددده يددددنتم الددددى صددددفو حددددز
الدددعوة ،فغضددبه مددن مالمدده ،وقلدده لدده :مددااا تقددول يددا أبددا سددعد ،لمددااا تفعددل هلددذا؟ مددااا فعلدده ل د
حتددى تقددول هددذا ،فصددار بددوجهي مددالزم حسددين :اسددله وا تددتللم ،ددم أمددر ب د خراج أبددي سددعد مددن
ارفددة الضددابط ،ددم قددال :اجلبددوا لددي امخددر هددو (هددـ ـ ش ـ ج) عسددلري فددي الموصددل ،واعتقددل
مددن المعسدددلر مدددن قبدددل أمدددن الموصدددل وقدددد عدددذ هنددداش أشدددد التعدددذيب ،دددم نقدددل الدددى مديريدددة أمدددن
النجددف ،وقددد اعتددر عليدده مددن قبددل أحددد المعتقلددين هندداش ،ونددال أيضددا قسددطا مبيددرا مددن التعددذيب،
ددم نق دل إلددى مديريددة أمددن البصددرة ،وأتددوا بدده الددى الغرفددة التددي مندده جالسددا فيهددا مددع وجددو المددالزم
حسددددين ،مددددان هددددذا ايخ ا يسددددتطيع الوقددددو علددددى قدميدددده؛ ولدددديس لدددده لقدددددرة علددددى السددددير علددددى
قدميددده ،أتدددوا بددده محمدددوا بدددين أيدددديهم ،وأجلسدددوه فدددي بدددا الغرفدددة ،ورأيتددده فقلددده لنفسدددي ومدددأني
أخدداطبهم :مددااا فعددل بلددم أيهددا ايحبددة؟ ،مددا هددذه الوحددون التددي وقعنددا بددين أيددديها إنهددم أندداس بددال
رحمددة ،بددال إنسددانية ،بددال يددن؛ ين أي يددن سددماوي ا يقبددل بهددذا الددذي يجددري ،ماندده يددداه ايددر
مقيددددة بسدددبب الجدددرور والدددورم ،عرفتددده أنددده صدددديقي العزيدددز وأن بدددا بيتندددا يقابدددل بيدددتهم ،قدددال لددده
الضدددابط :تللدددم ،أ تعدددر هدددذا الشدددخص؟ ،فقدددال لددده :نعدددم سددديدي ،إنددده جميدددل ،وأندددا مسدددؤوله فدددي
التنتددديم ،بعدددد أن تللدددم بهدددذا اللدددالم أمدددر الضدددابط بحملددده ،وإعا تددده الدددى ملانددده ،دددم أمدددرهم بجلدددب
الشددخص الثالدددث ،أندددا منددددهش ممدددا يحصدددل مدددااا حصدددل لهدددؤاء ايصددددقاء؛ لينهددداروا بهدددذا الشدددلل
الفتيددع ،وصددل الددى الغرفددة (هددـ ـ م ـ ق) وهددو صدددي مددن منطقددة الشددون ،ومندده قددد أوصددله
لددده رسدددالة خطيدددة وشدددريط ماسددديه وجهددداز تسدددجيل وهدددذا الشدددريط مدددان مسدددجال عليددده قصددديدة
حسدددينية معروفدددة بدددالعراق ،وممنوعدددة مدددن قبدددل النتدددام ،ويحاسدددب مدددن يعثدددر عليهدددا عندددده وهدددذه
القصددديدة هددددي (يحسدددين بضددددمايرنه) ومدددان هددددذا ايخ قدددد اعتددددر بدددأني قمدددده ب يصدددال الرسددددالة
والشددريط مددن الشددخص ايول وهددو (هددـ ـ ش ـ ج) لدده أ ندداء لقائنددا فددي محددل بيددع العصددير التددابع
لهم في سوق القرنة.
خرج هذا الشخص وهو الثالث الذي يدلي باعترافه وأمامي ،فمااا أفعل؟
مدددا هدددو عدددذري ،أ أنفدددي مدددل مدددا امدددره اإلخدددوان فسدددو أعدددرو نفسدددي لعدددذا ا طاقدددة بحملددده،
ومدددن المحتمدددل أن أنهدددار أمدددام هدددؤاء ،وأامدددر مدددا لدددم يتوقعدددوه ،ومدددا لدددم يلدددن فدددي حسدددبانهم ولدددم
يطلبدددوه مندددي ،قدددال لدددي الضدددابط :مدددا رأيددد بعدددد الدددذي سدددمعته مدددن أصددددقائ ؟ فقلددده لددده وبدددال أي
تددر  :امتددب مددا امددروه ،فقددال لددي :ميددف جعل د أبددو سددعد تددنتم الددى حددز الدددعوة ،فقلدده لدده :أنددا
ا أعلدددم أندددي مدددنتم الدددى هدددذا الحدددز  ،وإاا مدددان اللقددداء الدددذي حصدددل بيندددي وبينددده تعتبرونددده انتمددداء
الدددى الحدددز  ،فهدددذا اللقددداء قدددد حصدددل؛ ين هدددذا الشدددخص هدددو ابدددن منطقتدددي وجيراندددي ،وإن مدددل
أبنددداء المنطقدددة يعرفدددون بعضدددهم الدددبعا ،وتحصدددل لقددداءات فيمدددا بيدددنهم وعالقتدددي مدددع أبدددي سدددعد
علددى هددذا ايسدداس ومددذل بالنسددبة لددنخ (هددـ ـ ش ـ ج) أمددا ايخ (هددـ ـ م ـ ق) ،فقددد أنلرتدده،
وقلدده للضددابط :أنددا ا أعددر هددذا الشددخص ،وأيضددا لددم أقددم بنقددل الرسددالة والشددريط ممددا يدددعي،
والضددابط يدددون مددل ملمددة أامرهددا ،وحدداول أن يمددارس علددي بعددا الضددغط إل بددات أ عدداء (هددـ ـ
م ـ ق) ،وللنددي أنلرتددده جملددة وتفصدديال ،طلددب مندددي أن أامددر لدده تدداريخ أول لقددداء مددع أبددي سدددعد
وايخ (هددـ ـ ش ـ ج) ،فقلدده :أنددا ا أتددذمر هددذا التدداريخ ينددي اعتبرتدده لقدداء عا يددا ويحصددل بشددلل
طبيعي بين الناس.
امدددر فدددي إعا تددده لتددددوين إفدددا تي بدددأني أحدددد أعضددداء حدددز الددددعوة ،وأن الشدددخص الدددذي فددداتحني
فددي هددذا الموشددوع هددو (حيددال اضددبان سددهيم) ،وأن مسددؤولي فددي هددذا التنتدديم هددو ايخ (هددـ ـ ش

ـدد ج) ،وفددي النهايددة طلددب منددي أن أوقددع علددى إفددا تي ،فقلدده لدده :أنددا ا أسددتطيع أن أحددرش إصددبعا
مدددن يددددي ،فليدددف أوقدددع علدددى هدددذه الورقدددة؟! ،نهدددا مدددن مرسددديه ،ومسددد ايوراق ،ووشدددعها
أمدددامي ،دددم جددداءني ،وقدددال :هدددات يددددش ،فقلددده :ا أسدددتطيع تحريلهدددا ،فمسدددلها ،ووشدددع القلدددم بدددين
أصدددابعي ،وأ خدددذ يحدددرش يددددي مدددع القلدددم علدددى الورقدددة التدددي فيهدددا مدددا اعتبدددره اعترافددداتي ،فأخدددذ
توقيعي بهذه الصورة التي امرتها ،وهلذا انتهى التحقي .

تحـه ايرو
فدددي آخدددر الليدددل وفدددي السددداعة الثالثدددة والربدددع ممدددا تشدددير السددداعة المثبتدددة علدددى الجددددران ،وبعدددد
اانتهددداء مدددن التحقيددد أمدددر الضدددابط أحدددد الجال يدددن ،حيدددث قدددال لددده :خدددذه الدددى السدددر ا  ،مسدددلني
مدددن متفدددي ،وأخدددذ ،يسدددير أمدددامي ،وأندددا أتبدددع خطواتددده بعدددد أن اجتزندددا القاعدددة والمعتقلدددين الجالسدددين
من اير ترتيب وآ ار التعذيب تدل عليهم ،اتجه بي نحو السلم الذي ينزل بنا الى تحه.
اسددتقر بنددا المقددام وسددط قاعددة صددغيرة شددبه متلمددة ،ومثيددرة ايبددوا  ،ظددل هددذا الجددال ينتددر الددى
ايبدددوا  ،وهدددذه ايبدددوا هدددي عبدددارة عدددن قضدددبان حديديدددة متشدددابلة ،ويوجدددد خلدددف هدددذه ايبدددوا
أناس أموات ،وما هم بأموات ا صوت لهم وا حرمة.
قددام هددذا الجددال بفددت أحددد ايبددوا وهددو بددا زنزانددة رقددم( ،)3فعنددي الددى اخلهددا ،فسددقطه علددى
الجالسدددين ،فشدددعرت بهدددم قدددد تدددألموا نتيجدددة سدددقوطي علددديهم؛ للثدددرة جدددروحهم لدددم أسدددتطع أن أزيددد
جسددمي مددن هددؤاء فأنددا لددم تلددن لدددي يدددان تتحرمددان ،فحاولدده ولددم أسددتطع ،طلبدده مددن أحدددهم أن
يسدداعدني علدددى الجلدددوس بعدددد أن فسدددحوا لدددي ،وبمسددداعدة أحدددد هدددؤاء جلسددده ،وفدددي وسدددط الغرفدددة
قلددده لهدددذا ايخ :أا أسدددتطيع الجلدددوس جندددب الحدددائط مدددي أتلدددئ؟ قدددال :هدددذا ايدددر مملدددن ين مثيدددرا
من هؤاء أسوأ من حاا.
أن هددددذه الغددددر هددددي تحدددده ايرو ،وعددددد ها  6اددددر ومسدددداحة مددددل ارفددددة 3 X 2م ،4وزج
فدددي مدددل ارفدددة أعددددا مدددن المعتقلدددين وصدددله فدددي آخدددر يدددوم منددده فيددده الدددى ( )909فدددي ارفدددة
رقدددم( ،)6وأمدددا ارفددددة( )3التدددي منددده فيهددددا فقدددد وصددددل العدددد فيهدددا الددددى ( )17شخصدددا ،أالددددب
المعتقلين أيديهم ا تتحرش ،وقد تعفنه جراحهم لعدم معالجتها.
إ ن ايعدددا الملتتددة فددي هددذه الغددر جعلتنددا نجلددس بعضددنا فددوق بعددا وأن هددذه ايعدددا بتزايددد
مسددتمر فددي هددذا الملددان ا يوجددد شدديء اسددمه نددوم ،نحددن جالسددون ليددل نهددار ،وا نعلددم الليددل مددن
النهددار إا مددن خددالل خروجنددا مددن الغددر الددى الحمامددات (التواليدده) فددي اليددوم مددرة واحدددة قبددل
المسدددداء نخددددرج إليهددددا علددددى شددددلل فعددددات ،مددددل فعددددة ( )90معتقلددددين ،والحمامددددات عددددد ها ()7
حمامدددات ،يددددخل شدددخص وامخدددر ينتتدددره خلدددف البدددا  ،الوقددده المسدددمور هدددو خمدددس قدددائ للدددل
مجموعدددة ومدددن يتدددأخر يأخدددذ نصددديبه مددد ن الهدددراوات التدددي تنهدددال علدددى ظهدددره حتدددى خولددده الدددى
الغرفة.
الحمامدددات قدددذرة متفايضدددة بسدددبب انسددددا المجددداري ،مثيدددر مدددن المعتقلدددين يفضدددلون عددددم الخدددروج
بسبب هذه اإلجراءات.
فددي إحدددى زوايددا الغرفددة وشددعه صددفيحتان لغددرو التبددول وقضدداء الحاجددة لمددن يضطددـر وأمددام
الجميددع وبدددال أي سدداتر وباسدددتمرار تصدديبنا حددداات اإلسدددهال ،فتجددد هدددذه الصددفائ تفددديا ،وتسددديل
المياه (البول المخلوط) على أرشية الغرفة.
أشددخا مضدده علدديهم مدددة طويلددة فددي هددذه الغرفددة ،ولددم يجددر معهددم التحقيدد بعددد ،أخددذوا علددى
عدددداتقهم حمددددل هددددذه الصددددفيحتين ،وتفريغهمددددا فددددي الحمامددددات أ ندددداء خروجنددددا الددددى الحمامددددات،
الرائحدددة التدددي تنبعدددث مدددن الغدددر ا تطددداق ،رائحدددة البدددول والغدددائط وعفوندددة الجدددرور وايجسدددام
اختلطه مع بعضها فجعله من الغرفة (جفرة) تواليه.

أمددا الحشدددرات فتجمعددده علددى أجسدددامنا ،وبشدددلل مثيددف بحيدددث ندددرى (القمددل) ينتقدددل فدددوق أجسدددامنا
مدددن ملدددان الدددى آخدددر وا نسدددتطيع عمدددل شددديء حتدددى مدددن مدددان يسدددتطيع أن يحدددرش يديددده تدددرش هدددذه
الحشرات ينه ا يستطيع أن يقضي عليها للثافتها.
بعددا المعتقلددين تبن دوا قضددية إنسددانية بحتددة ،وهددي إطعددام مددن لددم يسددتطع أن يرفددع يديدده ،فددي هددذه
الفتددددرة بدددددأت الحرمددددة تددددد الددددى أصددددابعي ،واسددددتطعه أن أقددددوم بحرمددددة سدددداعدي ،وبفضددددل
محددددداواتي المسدددددتمرة لحرمدددددة أصدددددابعي اسدددددتمرت هدددددذه الحرمدددددة وقمددددده أقدددددبا يددددددي ،دددددم
أفتحهاباسدددتمرار ،وقمددده بمحاولدددة رفدددع يددددي الدددى ايعلدددى شددديها فشددديها ،اسدددتمرت ايعددددا ترتفدددع
فددي الغددر  ،وأن القددا م الجديددد الددى الغرفددة ا يسددتطيع الدددخول والجلددوس اخددل الغرفددة إا بشدد
اينفس.
إن هدددددذه ايوشددددداع ا تطددددداق ،وخصوصدددددا أن ااعتقددددداات ا تتوقدددددف مدددددا أ دددددار اضدددددب أحدددددد
ايشددددخا وهددددو (حطددددا )( )9مددددن أهددددالي القرنددددة قريددددة الشددددرن معلددددم فددددي إحدددددى المدددددارس
اابتدائيدددة فدددي الشدددرن ،وقدددد اعتقددد ل مدددع جميدددع الهيهدددة التدريسدددية لهدددذه المدرسدددة اابتدائيدددة فدددي
الشرن وقد أعدموا جميعهم.
قددام هددذا الرجددل بعددد أن فعددوا بأحددد المعتقلددين الجددد الددى اددرفتهم وهددي ارفددة ( )6ونددا ى :أيهددا
المجرمددددون ،أيهددددا الوحددددون ،مددددااا فعلنددددا حتددددى تعاملونددددا هلددددذا؟ وهتددددف بددددأعلى صددددوته :يسددددقط
صدددام ،يسددقط حددز البعددث ،ه أمبددر ،ه أمبددر .هددر الجددال الددذي جلددب الشددخص الجديددد بعددد
أن أالددد البدددا الدددى الطددداب العلدددوي ،دددم عدددا ومعددده جمدددع مدددن المجدددرمين شدددباط وشدددرطة وهدددم
مسدددلحون فتحدددوا بدددا الغرفدددة رقدددم ( ،)6وسدددحبوا هدددذا الشدددخص ،وأجلسدددوه فدددي الوسدددط ،دددم قدددام
أحد الضباط بضربه بالعصا التي مانه بيده شربة واحدة ،فقتله في الحال.
إن هدددذه الضدددربة متمرسدددون عليهدددا ،تدددوفي حطدددا بعدددد أن رفدددا هدددذا الواقدددع المريدددر ،رحمددده ه
جاهددد بددأعتم جهددا وهددو النطدد بللمددة الحدد عنددد سددلطان جددائر ،واهددب الددى ربدده وهددو مضددرج
بدمه.
مددان مددن بددين هددؤاء الجال يددن شددخص مددن أقاربنددا اسددمه (جميددل سددالم جاسددم) مددان يتعامددل معنددا
بمنتهددى القسدداوة ،حيددث مددان إاا حاندده لدده الفرصددة لالنفددرا بأحدددنا يصددب جددام اضددبه عليدده ،بعددد
أن امدددتنت الغدددر  ،أخدددذوا يجعلدددون ا لمعتقلدددين الجدددد يجلسدددون فدددي الممدددر الصدددغير الدددذي يدددربط
الغددددر وهددددذا الممددددر يسددددمى (النتددددارة) مددددان ايخ عبددددد العبدددداس أمددددام قاشددددي ايمددددن ،وعندددددما
أعددا وه ،أجلسددوه فددي النتددارة ،ومددان جلوسدده فددي الملددان وفددر فرصددة مبيددرة للمجددرم جميددل سددالم
جاسددم لينددال مندده ،مددان الجددال يتجددول بددين العتقلددين الجالسددين حتددى وقددف خلددف ابددن عمتددي وقددال
لدده وباللهجددة العاميددة( :ولدد عبدداس هددا جددابوش أهنددا) ورملدده (رفسدده) برجلدده وأسددقطه أرشددا فلددم
يسددتطع اللددالم ،وانقطددع نفس د ه وأصددب يتددنفس بصددعوبة بالغددة مددن شدددة الرملددة التددي أتتدده مددن هددذا
الجال على ظهره ومانه الرملة بلعب الحذاء الذي مان في قدم هذا الجال .
فددي المنطقدددة ،أي فدددي قريدددة مزيرعددة التدددي تبعدددد عدددن قضددداء القرنددة بحددددو ميلدددومتر ويفصدددل بدددين
قضددداء القرندددة وقريدددة مزيرعدددة نهدددر جلدددة وتقدددع الدددى الشدددرق مدددن القرندددة وقريبدددة مدددن الحددددو
اإليرانيدددة( ،جميدددل سدددالم جاسدددم) تربطندددا بددده صدددلة قرابدددة .فوالدددده ووالددددي ابندددا عدددم ،اسدددتغل هدددذه
الصددلة التدددي تربطندددا بددده ،وظدددل يتابعنددا مدددن خدددالل خولددده الدددى بيتنددا وبيددده عمتدددي أم عبدددد العبددداس
وبيددوت أحددد ايصدددقاء ،مددان ينددزع جدددا مددن لقاءاتنددا وخصوصددا أننددا منددا ا نسددم لدده بددالجلوس
معنا ،فأخذ يلف عبر التقارير التي مان يرفعها الى ائرة ايمن التي يعمل بها.
جميدددل هدددذا مدددان منبدددواا فدددي المنطقدددة بسدددبب انتمائددده إلدددى جهددداز ايمدددن القمعدددي ومدددذل هدددو يشدددعر
بددنقص ينددده مدددان ا يلفدد حدددر الدددراء ويلفتهدددا (ل) مددل مدددن انتمدددى الدددى هددذا الجهددداز هدددو منبدددوا
 9حطا  ،ويقصد به مبارش أبا راشي أبا إيا (رحمه ه)

وملددروه مددن قبددل الشددبا فددي المنطقددة والندداس تتجنبدده ينهددم يسددتغلون الفددر وأي مددالم يصدددر
مددن أي شددخص ،سددواء مددان مقصددو ا أم ايددر مقصددو مباشددرا وايددر مباشددر فهددم يضدديفون علددى
هدددذا اللدددالم ،ويرفعونددده بتقددداريرهم الدددى وائدددرهم؛ حتدددى يثبتدددوا إخالصدددهم للنتدددام القمعدددي ،ومدددذل
تدددنفعهم فدددي تدددرقيتهم الدددى أمثدددال هدددؤاء ،إشدددافة الدددى جميدددل سدددالم مدددان (عبدددو أميندددة) يلقدددب باسدددم
أمدده ونددوري لعيبددي( )9وهددذا مفددوو أمددن ونددافع جعفددر وقددد سدداعد هددؤاء بعددا ايشددخا ايددر
المقبدددولين فدددي المجتمدددع ،ومدددن هدددؤاء علدددي خلدددف شدددالل أبدددو الدددريش محمدددد سدددالم جاسدددم موظدددف
صدددحي وهدددو ايخ ايمبددددر لجميدددل سدددالم وعددددو ة جحيدددل جحجددد وسددددعد جاسدددم حمدددا ي ومهدددددي
باهددده بددداه وهدددؤاء الثال دددة معوقدددون وقدددد شدددارموا فدددي اعتقدددال جميدددع ايشدددخا الدددذي أعددددموا
فيما بعد وسو أامر قائمة بأسمائهم في النهاية.
تدددوفي جميدددل سدددالم أ نددداء سدددقوط سددديارتهم التدددي مدددان يسدددتقلها مدددع مجموعدددة مدددن الجال يدددن الدددذين
يعملددون فددي مديريددة أمددن البصددرة ،ومددانوا قددد الددب علدديهم السددلر للثددرة المشددرو الددذي تندداولوه
فسددداروا بالسددديارة مدددن فدددوق جسدددر شدددط العدددر العدددائم الدددذي يدددربط التنومدددة بالعشدددار ومدددان هدددذا
الجسددر مفتوحددا لعبددور بعددا البددواخر الراسددية فددي شددط العددر  ،فددذهبه السدديارة ومددن فيهددا الددى
قدددداع شددددط العددددر  ،إن ه يمهددددل وا يهمددددل ،وأمددددا عبددددد العبدددداس جعفددددر مددددرور ابددددن عمتددددي فقددددد
حلمته محلمة الثورة باإلعدام وال في الشهر ايول من عام .9124
فدددي اليدددوم التدددالي قددددم أحدددد الجال يدددن وندددا ى باسدددمي ،و عددداني أن أخدددرج مدددن الغرفدددة بعدددد أن فدددت
البدددا  ،اتجددده بدددي الدددى السدددلم ،بعدددد اجتيددداز السدددلم ،مررندددا بالقاعدددة ،وقدددد تلدددا رت أعددددا المعتقلدددين
بشددلل مبيددر ،الحرمددة عددا ت الددى سدداعدي ،وللددن لدديس ممددا ماندده عليدده قبددل التعددذيب ،خرجنددا أنددا
وهدددذا الجدددال الدددى خدددارج البنايدددة ،ومانددده ايشدددجار والعشدددب ايخضدددر والزهدددور التدددي زرعددده
علددى جددانبي الممددر الصددغير الددذي يش د هددذه الحديقددة ،وينتهددي الددى بددا ارفددة صددغيرة ،توسددطه
الحديقدددة التدددي مانددده تعطدددي لجمدددال المنتدددر جدددوا معطدددرا بمختلدددف العطدددور ،حيدددث ملمدددا سدددرنا
خطدددوات أتتندددا رائحدددة عطدددر جديدددد وألدددوان هدددذه ايزهدددار التدددي تعدددد ت جعلددده مدددن هدددذه الحديقدددة
لوحدددة مبيدددرة تندددا رت فوقهدددا ايشدددواء الملوندددة ،قلددده لنفسدددي :أيدددن منددده ،فدددي أيدددة حفدددرة ،فدددي أي
رائحددة وهددواء تشددم وتتددنفس ،أيددن تددذهب رائحددة هددذه العطددور التددي تنبعددث مددن الزهددور المتنددا رة
فدددي هدددذه الحديقدددة ،لمدددااا ا تصدددل الدددى تلددد الحفدددرة المتعفندددة الملتتدددة بدددالمعتقلين وهدددي ليسددده
ببعيددددة عدددن هدددذه الحديقدددة؟ ،وصدددلنا الدددى بدددا الغرفدددة ،قدددال لدددي الدددذي معدددي  :انتتدددر هندددا ،طدددرق
البدددا  ،فقيدددل لددده :ا خدددل ،فدددت البدددا  ،وأ ى التحيدددة لشدددخص مدددان جالسدددا خلدددف الطاولدددة التدددي
وش دعه فددي وسددط الغرفددة ،سددحبني معدده الددى اخددل الغرفددة ،وأوقفنددي أمددام الشددخص الددذي يدددعى
قاشدددي ايمدددن ،تللدددم معدددي بعدددد أن قدددام بحرمدددة نتاراتددده الطبيدددة قدددال :هدددل هدددذه اعترافاتددد  ،قلددده:
إنهددا ليسدده أقددوالي ،وإنمددا قيددل عنددي ،قددال :أ لددم يلددن هددذا توقيع د ؟ قلدده لدده :يددوم أخددذ تددوقيعي مندده
ا أسددتطيع أن أقددوم بحرمددة إصددبع واحددد مددن يدددي فليددف أوقددع؟ قددال :إاا لمددن هددذا التوقيددع ،قلدده
له :إن الضابط وشع قلما بيدي ،ومسلها ،وأخذ يمررها على هذه ايوراق التي هي أمام .
أمددام هددذا القاشددي ف ندده يضددع أمددام مددل معتقددل خيددارين ا الددث لهمددا ،ف مددا أن ينلددر هددذه ايقددوال
التدددي ونهدددا الضدددابط ويعدددا معددده التحقيددد  ،وإمدددا أن يقدددول :نعدددم؛ حتدددى يصددددق هدددذا الدددذي يسدددمى
قاشددديا علدددى هدددذه ايقدددوال ،ويدددذهب صددداحبها الدددى المحلمدددة حتدددى يتحدددد مصددديره أو يختددداروا لددده
طريقددة للخددال مندده ،قددال هددذا القاشددي :هددل تددرفا هددذه ايقددوال ،فقلدده لدده :ومددااا بعددد؟ وميددف
أنلددر مددا امددره ايشددخا الثال ددة الددذين اعترفددوا بلددل مددا يعرفوندده عنددي ،فقددال :إاا وقددع ،فندداولني
قلمددا ووقعددده علدددى أقدددوال أصددددقائي ،أندددا ا أ يدددنهم بقددولي هدددذا وإن مدددا شددداهدته مدددن آ دددار التعدددذيب
 9هذا الشخص بعد خروجي من السجن تشاجرت معه؛ بسبب إشهار سالحه على والدي ،ومان سالحه مسدسا فأخذت منده
المسدس بمساعدة أخي ،ومان يتصور أنه ا يتجرأ عليه أحد

علدديهم جعلهددم يددذمرون هددذا وافددر ه لنددا جميعددا .خرجدده مددن ارفددة القاشددي مددع الددذي أتددى بددي
الدددى هندددا مدددرورا بالحديقدددة الجميلدددة ،فقلددده :أ يجعلدددون هدددؤاء الوحدددون هدددذا الممدددر الجميدددل الدددى
تلدد الحفددرة المتعفنددة؟! أ يجعلددون مددن هددذه الحديقددة الجميلددة مدددخال الددى الجحدديم الددذي ينتهددي إليدده
مصددددير الشددددبا والشدددديوخ والنسدددداء وايطفددددال المصددددير الددددذي يقرروندددده حفنددددة مددددن الجال يددددن
المتوحشين والمتعطشين للدماء ،وعلى رأس هؤاء رمزهم في بغدا جال العراق صدام؟!.
أعدددا ن ي الدددى القبدددو الدددذي منددده فيددده فدددي أول لحتدددة نزولدددي السدددلم الدددى تحددده ،واجهتندددي رائحدددة
مريهدددة ا تطددداق ا يسدددتطيع أحدددد أن يستنشدددقها إا الدددذين عاشدددوا مدددع هدددذه (الجيفدددة) ،وقدددد تعدددو وا
عليهددا بحيددث ا يشددعرون بهددا ،فددي هددذه اللحتددات شددعرت بالفددارق الشاسددع بددين تل د الحديقددة التددي
تفددور منهددا أنددواع العطددور ،وبددين هددذا الملددان التددي تخددرج مندده رائحددة البددول والغددائط والجددرور
المتعفنة والحشرات المتنا رة في هذا الملان.

السـجن المتجـول
فددددي تدددداريخ  9129/7/44وبعدددددد از يددددا عدددددد المعتقلددددين بحيددددث أصدددددبحه الغرفددددة ا تسدددددعهم،
اشدددطروا لنقدددل المعتقلدددين الدددى سدددجون أخدددرى فدددي مختلدددف المحافتدددات ،ففدددي صدددبار هدددذا اليدددوم
المدددؤرخ أعددداله ،جاءندددا مجموعدددة مدددن الضدددباط ،ومعهدددم مجموعدددة مبيدددرة مدددن أفدددرا العصدددابة،
وظلدددوا يندددا ون بايسدددماء ،لدددم أمدددن أعدددر ايسدددماء التدددي تليددده فدددي مقدمدددة ،بعددددها تليددده أسدددماؤنا
أنددا و(هددـ ـ م ـ ق)( ،عبدددالعباس جعفددر مددرور ،علددي نعدديم عطيددوي ،مدداظم لفتدده مددونس ،خزعددل
وصددفي ،جاسددم محسددن بدداجي ،طالددب عبدالسددا ة مددونس ،عبددده حسددين يوسددف)( ،ل ـ ع ـ م)،
صددا ق جعفددر مددرور( ،ر ـ ن ـ ع)( ،هددـ ـ ش ـ ج)( ،أ ـ م ـ )( ،م ـ ع ـ ع) ( ،ـ ع ـ ع)،
(نددددايف عبددددد علددددي هددددا ي)( ،خيددددري ماشددددي) ،بعددددد اانتهدددداء مددددن قددددراءة ايسددددماء ،طلبددددوا منددددا
الخددروج مددن الغددر  ،وطلبددوا منددا أيضددا الوقددو الددى أحددد جوانددب النتددارة ،ددم أ خلددوا المعتقلددين
الجالسدددين فدددي النتدددارة الدددى الغدددر  ،دددم جددداؤوا بالللبجدددات ،وقيددددونا الدددى الخلدددف (الللبجدددات مدددان
عدددد ها ا يلفدددي العدددد ) فقدددال المدددالزم حسدددين يحدددد الشدددرطة :اجلدددب لندددا عدددد ا آخدددر ،فقدددال لددده :ا
توجددد سدديدي ،وهددذا آخددر مددا تبق دى ،فقددال لدده المددالزم( :ميددف ا يوجددد ونحددن اسددتور نا  93مليددون
ملبجددة وحتددى لصدددام جلبنددا واحدددة) ،ومددان يقصددد بثال ددة عشددر مليددون ملبجددة عددد نفددوس العددراق
فددي تلدد الفتددرة ،وأمددا امددر صدددام فهددم لددديهم صددالحية حتددى سددب صدددام أمددام المعتقلددين ،ددم قددال
لهددذا الشددرطي :اجلددب لنددا حبدداا ،فهددرول الددى ايعلددى مددن خددالل السددلم ،وجلددب الحبددال ،وأخددذوا
يقطعونهددددا الددددى قطددددع ،مددددل قطعددددة بحدددددو المتددددر ...قيدددددوا المتبقددددين مددددن الددددذين تليدددده أسددددماؤهم
بالحبددال ،ومندده أنددا مددن شددمن هددؤاء ،ددم جلبددوا قطددع قمددان بيضدداء وعلددى مددا أعتقددد أنهددا إحدددى
عمائم الشيوخ المعممين ،جعلونا واحدا خلف امخر ،م قالوا لنا :هيا سيروا.
مددان فددي المقدمددة مجموعددة مددن الشددرطة يوجهددون الددذين فددي المقدمددة مددن المعتقلددين ،شددعرت بأننددا
نصددعد الددى ايعلددى ،وللددن مددن ايددر سددلم ،فالتدداهر أندده يوجددد بددا آخددر لهددذا السددر ا  ،وأن هددذا
البدددا يلدددون الندددزول إليددده بشدددلل منحددددر ،مانددده قطعدددة القمدددان ا تمنعندددا مدددن النتدددر إا قلددديال وا
أعلددم هددل ماندده هدددذه الحالددة مددع الجميددع أم فقدددط معددي ،فأنددا أشدداهد مدددل شدديء حددولي ،حيددث مدددان
جميدددددع الموجدددددو ين مسدددددلحين بسدددددالر بندددددا ق اللالشدددددنلو الروسدددددية ماعددددددا المدددددالزم حسدددددين
والمدددالزم ماجدددد والمدددالزم مدددريم وبعضدددهم ا أعدددرفهم فهدددم يحملدددون المسدسدددات تحددده أحدددزمتهم
وبشددددلل ظدددداهر ،ماندددده سدددديارات مبيددددرة متوقفددددة وعددددد هن ددددالق ،أوقفونددددا الددددى إحدددددى جهددددات
السددديارات المتوقفدددة ،طلبدددوا مندددا الصدددعو الدددى السددديارات ،مدددانوا يمسدددلون الشدددخص مدددن متفيددده
ويرموندددده الددددى اخددددل السدددديارة ،امددددتنت السدددديارتان ايماميتددددان وبقيدددده السدددديارة الثالثددددة ،جدددداء
ورندددا ،بدددا هدددذه السددديارة جدددانبي ،ويختلدددف عدددن بقيدددة السددديارات ،حيدددث مانددده أبدددوا السددديارتين

ايمدداميتين فدد ي الخلددف ،أمرونددا بالصددعو  ،فباشددر المعتقلددون بالصددعو  ،مددان فددي مقدمددة بددا هددذه
السدديارة سددلم قصددير فتددل مددل شددخص يضددع قدمدده علددى السددلم وبدفعددة مددن أحددد الشددرطة فيصددب
فدددي اخدددل السددديارة ،نتدددرت الدددى أعلدددى بدددا السددديارة مانددده لوحدددة مسددداحتها نصدددف متدددر مربدددع
تقريبدددا ملتدددو عليهدددا بددداللون ايحمدددر (المنشدددأة العامدددة للددددواجن) ،وبشدددلل نصدددف ائدددري ،فقلددده:
يددا ر مددا هددذا؟ مددااا يريدددون أن يفعددل بنددا هددؤاء؟ ..صددعدت الددى هددذه السدديارة وبدفعددة قويددة مددن
أحدددد الجال يدددن وإاا بدددي فدددي وسدددط السددديارة ،وفدددي وسدددط هدددذه السددديارة ممدددر شدددي جددددا ا يسدددع
لشخصددين وعلددى جانبيدده أبددوا عرفتهددا مددن خددالل ايقفددال الموجددو ة ،طلددب منددي أحددد السددجانين
الموجددو ين فددي اخددل السدديارة الددذها الددى آخددر الممددر ،فددذهبه فوجدددت بابددا مفتوحددا ،فقددال لددي:
ا خدددل ،فددددخله وإاا بهدددا زنزاندددة صدددغيرة ا تسدددع إا لشدددخص واحدددد ،جددددران هدددذه الزنزاندددة مدددن
حديددد ،وأن الصدددأ واشدد عليهددا أبقددى البددا مفتوحددا ،واهددب بعددد لحتددات ،وإاا بشددخص ددان ِ
يدخل معي في هذه الزنزانة أال البا .
الضدددوء خافددده جددددا  ،يوجدددد فدددي هدددذه الزنزاندددة مقعدددد لشدددخص واحدددد ،فقلددده لهدددذا ايخ الدددذي مدددان
معدددي وا سدددمه جبدددار ومدددن محافتدددة الناصدددرية قريدددة سددديد خيدددل وهدددو عسدددلري فدددي القدددوة الجويدددة
قاعدددة البصددرة ،وقددد أعدددم فددي شددهر  94مددن عددام  9129قلدده لدده :اجلددس وأنددا أقددف بددين قدددمي ،
قددال :اجلددس أندده ،قلددده لدده :أنددا وشددعي أحسدددن مندد بقليددل ،اجلددس وسدددنتناو فيمددا بيننددا اجلدددس.
ارتفعدددده حددددرارة الزنزانددددة أصددددب العددددرق يتصددددبب مددددن أجسددددامنا ،انطلقدددده السدددديارة (السددددجن
المتجدددول) ونحدددن ا نشددداهد شددديها ،ين هدددذه السددديارة مغلقدددة ،وا يوجدددد فيهدددا أي منفدددذ سدددواء لتغييدددر
الهدددواء أم للرؤيدددة ،وللدددن شدددعرنا بحرمدددة السددديارة مدددن خدددالل مدددا تمدددر علدددى المطبدددات ايرشدددية
التددي تصددا فها ،اشددتدت حددرارة الجددو بشددلل ا يطدداق ،نحددن مقيدددان الددى الخلددف وا نسددتطيع فعددل
شددديء ،فايوسددداخ تراممددده علدددى أجسدددامنا وأصدددبحه تخدددتلط مدددع المددداء الدددذي يخدددرج مدددن أجسدددامنا
نتيجددة التعددرق الددذي حصددل مددن شدددة الحددر .إن شددعر رؤوسددنا لددم يددر التسددري (المشددط) منددذ يددوم
ااعتقدددال وقدددد تجمعددده ايوسددداخ والحشدددرات فيددده وهدددذه ايوسددداخ اختلطددده مدددع التعدددرق وأصدددبحه
تسدديل مددن رؤوسددنا الددى أجسددامنا وهددذا ايددر مهددم ين أجسددامنا هددي أيضددا تلدسدده عليهددا ايوسدداخ
فهدددي ا تدددؤ ر ،وللدددن المشدددللة هدددي أن هدددذه ايوسددداخ ومدددا تحملددده معهدددا مدددن أمدددالر وحشدددرات
أصدددبحه تددددخل الدددى عيونندددا مدددا زا مدددن صدددعوبة المشدددللة التدددي نمدددر بهدددا ،حرقدددة شدددديدة فدددي
العيدددون ،حدددرارة الجدددو ،شدددي الملدددان ،ااختنددداق ،مندددا نصدددارع الحيددداة ،أخدددذنا نرمدددل الجددددران
الحديديدددة بأرجلندددا ،انطلقددده مندددا أصدددوات وبأصدددوات مرتفعدددة نطلدددب النجددددة للخدددال مدددن هدددذا
السدددجن اانفدددرا ي المتنقدددل ،أصدددوات الرمدددل فدددي الزنزاندددات المجددداورة تصدددل إلدددى أسدددماعنا ،منددده
أندددا وصددداحبي فدددي الزنزاندددة ايخيدددرة أنفاسدددنا تتزايدددد ارتفعددده شددددة حدددرارة الجدددو أمثدددر ،إنندددا ا
نسددددتطيع التددددنفس إا بصددددعوبة انتهددددى ايومسددددجين فددددي الزنزانددددة ،السدددديارة منطلقددددة وبسددددرعة ا
نعلددددم أي اتجدددداه سددددلله ،ا نعلددددم أن هندددداش مقددددابر جماعيددددة وا نعلددددم أن هددددؤاء الجال يددددن مددددانوا
يسدددتخدمون المعتقلدددين فدددي جبهدددات القتدددال ،مدددان مدددن يشددداهد السددديارة وهدددي تمدددر بشدددوارع المديندددة
وقدددد متدددب عليهدددا (المنشدددأة العامدددة للددددواجن) يتصدددور أنهدددا معبدددأة بالددددجاج المدددذبور أو الحدددي فهدددو
يحتدداج الددى التبريددد للحفدداظ عليدده ،يتمنددى لددو توقفدده تلدد السدديارة؛ ليشددتري منهددا الدددجاج ليددذهب
بدده الددى عائلتدده ولتلددون وجبددة طعددام ( سددمة)( )9وللندده لددم يخطددر علددى بالدده أن هددذه السدديارة معبددأة
بالبشدددر وبددددون تلييدددف ويعدددانون مدددن شددددة الحدددر وااختنددداق وأنهدددم ملدسدددون ومحشدددورون فدددي
أمامن شيقة ويصارعون الحياة والموت.
فددي اخددل السدديارة ا يعلددم بعضددنا بحددال بعددا إا الشددخص الددذي معنددا فددي الزنزانددة اسددتطعنا أنددا
وصددداحبي فدددت الحبدددل الدددذي منددده مقيددددا بددده ،أصدددبحه حدددرا ناحيدددة حرمددده يددددي ،أصدددبحنا بدددين
 9مل طعام يحتوي على جاج أو لحم أو سم مبير يقال له باللهجة العراقية وجبة سمة

الحيددداة والمدددوت ،ا هدددواء نتنفسددده ،مدددااا نفعدددل ونحدددن بدددين جددددران حديديدددة ا أحدددد يسدددمع صددديحات
ااسدددتغا ة وحتدددى لدددو سدددمعوا فهدددم ا يفعلدددون لندددا شددديها ينهدددم يريددددون القضددداء عليندددا ،شددداهد جبدددار
اطدداء أسددو اللددون مصددنوع مددن البالسددتي  ،قددال لددي :مددا هددذا؟ قلدده لدده :إندده ممددا تشدداهد ،قددال :إان
نجمددددع مددددل قوانددددا ،ونحدددداول فتحدددده ،أو مسددددره ،ددددم أر قددددائال :إن يدددددي حرتددددان ،وتسددددتطيع أن
تجدددر  ،أو تحددداول فتحددده ،قلددده لددده :سدددأحاول وللدددن يددددي ا تعينددداني؛ ينهمدددا ومدددن مثدددرة التعليددد
فدددي اللندددارة ،قدددد أنتهددده حدددرمتهن وأنندددي أسدددتطيع أن أقدددوم بحرمدددة بسددديطة ،وا اعتقدددد أنهدددا تجددددي
نفعددا ،منددا نتحدددق بصددعوبة مددن شدددة ااختندداق ،فحاولدده فتحدده فلددم تعنددي يددداي علددى الدد  ،فقددال:
إان عندددي أرملددده برجلدددي ،وقدددف علدددى جاندددب ،مانددده حرمتندددا بصدددعوبة اخدددل الزنزاندددة ينهدددا
شددديقة والوشدددع الدددذي نمدددر بددده مدددن شددددة الحدددر وااختنددداق زا مدددن صدددعوبة حرمتندددا ،وقفددده علدددى
أحددددد الجوانددددب ووشددددع صدددداحبي ظهددددره علددددى الجدددددران ،ورفددددع رجلدددده ،ورمددددل الغطدددداء ،فلددددم
ينلسدددر ،ا نملددد القدددوة فددد ن التعدددذيب أخدددذ نصدددف قواندددا ،عددداو صددداحبي لرمدددل الغطددداء ،ومدددرر
الددرمالت ددالق أو أربددع مددرات ،حتددى انلسددر هددذا الغطدداء ،فلددأن حياتنددا ،تعلقدده بهددذا الغطدداء إا
ما شاء ه ،أخذ الهواء يندفع الى الزنزانة وبشلل نسمات.
إن جددددران الزنزاندددة ملتصدددقة بسدددقف السددديارة ومدددن ايدددر المملدددن أن يتسدددر الهدددواء الدددى بقيدددة
الزنزاندددات؛ مدددي يتحسدددن وشدددعها ،بددددأ الجدددو يتحسدددن شددديها فشددديها ،تنفسدددنا الصدددعداء ،أعدددا ت لندددا
بعددددا قوانددددا أمددددا بقيددددة اإل خددددوان فددددي بقيددددة الزنزانددددات فددددال صددددوت يصدددددر مددددنهم وا علددددم لنددددا
بأوشددداعهم ،فهدددل هدددم فدددي حدددال أفضدددل مندددا أم أسدددوأ؟ ومدددن أيدددن تدددأتيهم ايفضدددلية؟ هدددل حصدددلوا
علددى نافددذة مددي يدددخل له دم الهددواء والزنزانددات التددي هددم فيهددا مددن شددمن ترتيبهددا نوافددذ؟ وإاا ماندده
هلدددذا ،فمدددا هدددذا الرمدددل الدددذي مندددا نسدددمعه؟ إاا هدددم نفدددس الحدددال الدددذي مندددا عليددده قبدددل مسدددر هدددذا
الغطدددداء ،وامن أشددددد حالددددة يندددده ملمددددا مضددددى الوقدددده قددددل ايومسددددجين فددددي الزنزانددددة ،وزا ت
حرارتها ،فتز ا حالة ااختناق ،إاا هم امن في عدا ايموات.
بعددددد مسددددير طويددددل توقفدددده السدددديارة وا نعلددددم فددددي أيددددة بقعددددة مددددن أرو العددددراق ،توقفدددده بضددددع
قددائ  ،مضدده حتددى فددت بددا الزنزانددة ،وطلددب منددا النددزول .منددا أنددا وصدداحبي فددي حالددة جيدددة،
خدددرج فدددي أول ايمدددر صددداحبي ،دددم تبعتددده ،فقدددال لدددي السدددجان الدددذي فدددت البدددا  :مدددن الدددذي فدددت
يدددي ؟ فقلدده لدده :أنددا فتحتهددا ،فصددفعني وقددال :أيددن الللبجددة ،فقلدده لدده :لددم تلددن ملبجددة ،مددان حددبال،
فقدددال :أيدددن هدددو :فقلددده لددده إنددده فدددي الدددداخل ،قدددال :ناولنيددده ،فددددخله الدددى الزنزاندددة ،وناولتددده الحبدددل،
وطلددب منددي أن أسددتدير ،وأجعددل يدددي الددى الخلددف فقيدددهما .فددي هددذه الفتددرة مددان جميددع المعتقلددين
قددددد أنزلددددوا مددددن السدددديارة الددددى ايرو بعددددد أن أتددددم هددددذا السددددجان تقييددددد يدددددي ،قددددال :هيددددا انددددزل،
فتوجهددده الدددى مقدمدددة السددديارة ،مدددان البدددا علدددى اليمدددين اسدددتدرت اسدددتدارة صدددغيرة ،دددم وشدددعه
قددددمي علدددى السدددلم؛ مدددي أندددزل ،وقدددع نتدددري علدددى ايخ طالدددب عبدددد السدددا ة مدددونس ملقدددى علدددى
ايرو مدددن ايدددر حرمدددة ،وحولددده مجموعدددة مدددن المعتقلدددين ممدددد ين ومجموعدددة أخدددرى واقفدددون
الدددى جدددانبهم ورجدددال يتجددداوز عدددد هم عدددد المعتقلدددين منتشدددرين حدددولهم ومسدددلحين ،لدددم يسدددألنا أحدددد
عدددن قطدددع القمدددان التدددي مانددده قدددد وشدددعه علدددى عيونندددا ،اهبددده ،ووقفددده مدددع المجموعدددة مدددع
المعتقلدددين الدددواقفين ،ومنددده آخدددر مدددن ندددزل مدددن السددديارة بعدددد أن وقفددده عددداو ت النتدددر الدددى ايخ
طالددب فشدداهدت قطعددة القمددان قددد نزلدده مددن عينيدده ،فدددخله فددي فمدده ويددداه مقيدددتان الددى الخلددف،
ماندده سدديارة أخددرى متوقفددة فددي ملددان قريددب منددا ،قددام أحددد أفددرا ايمددن بفددت بددا هددذه السدديارة
وبددددا هدددددذه السددددديارة فدددددي الخلدددددف ،حملدددددوا اإلخدددددوان الملقدددددين علدددددى ايرو ،ورمدددددوهم اخدددددل
السددديارة ،دددم أمروندددا بالصدددعو الدددى السددديارة ،مدددان ملتوبدددا عليهدددا مدددن الخلدددف وعلدددى الجدددانبين
(آيس مريم).
صددعدت الددى السدديارة ،وماندده تختلددف تمامددا عددن تل د السدديارة التددي نزلنددا منهددا ،فددي هددذه السدديارة
توجدددد مقاعدددد علدددى الجدددانبين وفدددي الوسدددط بااتجددداهين (مسدددطبات) خشدددبية وخصصددده فدددي آخدددر

السددديارة ارفدددة للحدددراس يفصدددلنا عدددنهم حددداجز حديددددي وقضدددبان حديديدددة تدددداخله بعضدددها مدددع
الدددبعا ،وأصدددبحه شدددبلة ولهدددا بدددا يتحلمدددون بددده ،أقفدددل هدددذا البدددا والبدددا الخدددارجي للسددديارة
بعددددها انطلقددده السددديارة ،منددده أعتقدددد أن ايخ طالدددب قدددد تدددوفي هدددو ومدددن مدددان معددده وللنددده بعدددد أن
انطلقدددده السدددديارة بدددددرت مندددده حرمددددة انتددددابني شددددعور بالسددددعا ة ين (طالددددب) مددددا زال علددددى قيددددد
الحيدداة ،فقلدده لنفسددي :يجددب علي د يددا جميددل أن تفعددل شدديها لصددديق  ،هيددا قددم ،وافددت يدددي  ،وأفعددل
شدددديها؛ لتنفددددذ حيدددداة هددددؤاء ،ولدددديلن مددددا يلددددون ،وتحمددددل جميددددع العواقددددب ،جلسدددده علددددى المقعددددد
(المسدددطبة) علدددى شدددلل قرفصدددة ،وأر ت مدددن وراء الددد إخدددراج يددددي مدددن تحددده قددددمي يجعلهدددا
أمددامي ،وفعددال تملندده مددن الدد  ،فأصددبحه يددداي أمددامي بعددد أن ماندده الددى الخلددف ،نتددرت الددى
الحبددل فقربتدده الددى أسددناني ،وبدددأت بفتحدده حتددى تملندده مددن فتحدده ،فأصددبحه يددداي طليقتددين ،مددان
الحدددددارس ورفيقددددده ينتدددددران إلدددددي ولدددددم يبدددددديا أي اعتدددددراو ،أو يمنعددددداني مدددددن الددددد  ،نهضددددده،
وتوجهدده الددى ايخ طالددب لحملدده مددي أشددعه علددى المقعددد ،وللددن لددم أتملددن مددن ال د والسددبب فددي
ال أن يدي ا تعيناني على حمل طالب.
هدددذا العمدددل حفدددز مدددل مدددن مدددان مقيددددا بواسدددطة الحبدددل علدددى أن يقدددوم بفدددت الحبدددل وبدددنفس الطريقدددة
التددي قمدده بهددا بعددد أن فتحددوا أيددديهم سدداعدوني علددى حمددل "طالددب" ومددن مددان معدده ووشددعناهم
علدددى المقاعدددد ،مدددان مدددن بدددين الموجدددو ين فدددي هدددذه السددديارة ايخ (علدددي نعددديم عطيدددوي) ونحدددن
الثال ددة فقددط مددن بددين المجموعددة مددن أهددالي القرنددة (أنددا ،وعلددي ،وطالددب) أمددا بقيددة إخواننددا الددذين
ندددا وا بأسدددمائهم معندددا فدددي مديريدددة أمدددن البصدددرة فلدددانوا قدددد صدددعدوا فدددي السددديارتين ،وا أعلدددم هدددل
هم نفس مصيرنا أم ا؟.
اشدددتدت الحدددرارة فدددي السددديارة ،وارتفعددده نسدددبة الرطوبدددة ،قدددال ايخ علدددي نعددديم :أخدددي جميددددل،
قلدددده :نعددددم أبددددو مصددددطفى ،قددددال :إن يدددددي طليقتددددان ،قلدددده :نعددددم ،قددددال :مددددزق يابنددددا ،وخددددذها،
وحرمهدددا فدددي الهدددواء؛ حتدددى يتحدددرش الهدددواء فدددي السددديارة عسدددى أن يتحسدددن الجدددو ،مدددان الحارسدددان
يتابعدددان حرمتدددي وحرمدددة بعدددا اإلخدددوة الدددذين فتحدددوا أيدددديهم ،نزعددده قميصدددي ،وأخدددذت أحرمددده
فدددي الهدددواء ،أخدددذه مندددي أحدددد اإلخدددوان وقدددال لدددي :إنددد ا تسدددتطيع أن تقدددوم بهدددذه الحرمدددة بسدددبب
يدددي تبن دى هددو وبعددا الموجددو ين هددذا العمددل ،وأمددا أنددا فخلعدده مددا مندده أرتدددي تحدده القمدديص
(الفانيلدددة) ،وفيهدددا نسدددبة مدددن القطدددن ،وأخدددذت ،أجفدددف العدددرق الدددذي مدددان علدددى وجدددوه المعتقلدددين
المقيددددين الدددى الخلدددف بالللبجدددة واحددددا بعدددد آخدددر فلدددم أتمدددم عملدددي هدددذا حتدددى وصدددله الدددى أحدددد
المعتقلددين فوجدتدده قددد تددوفي وهددو سدديد موسددى (أبددو بددالل) مددن أهددالي العمددارة /المجددر ،عسددلري
فدددي القدددوة الجويدددة فدددي البصدددرة ،ومانددده حملدددة ااعتقددداات شدددمله العسدددلريين فدددي هدددذه القاعددددة
وبشدددلل تعسدددفي وجدددائر ويدددومي ،لدددذل تجدددد مثيدددرا مدددن المعتقلدددين فدددي تلددد الفتدددرة مدددن العسدددلريين
مدددن قاعددددة البصدددرة الجويدددة ،قلددده يحدددد الحدددراس :إن هدددذا ايخ قدددد تدددوفي ،قدددال :ألقددده فدددي أرشدددية
السدديارة وع دد لملاندد  ،سددا الحددزن بيننددا وخاصددة بعددد سددماعنا جددوا هددذا الددذي نزعدده مددن قلبدده
الرحمدددة ،وتخلدددى عدددن إنسدددانيته ،نحدددن ا نملددد شددديها لهدددؤاء الدددذين سدددو يموتدددون واحددددا بعدددد
امخدددر ،تدددوفي الشدددخص الثددداني مدددن محافتدددة البصدددرة /المعقدددل (خمسدددة ميدددل) وعمدددره ا يتجددداوز
الخمسة عشر سنة واسمه سامي علي.
مددان جددو السدديارة حددارا جدددا ورطبددا ،توقفددده السدديارة ،أيددن ،ولمددااا؟ ا نعلددم ،قددائ مددن التوقدددف
فت با السيارة الخلفي وإاا بنا متوقفون على الجانب اييمن من طري عام.
سددديارات مدددن ندددوع (انددددمروز) متوقفدددة خلدددف السددديارة التدددي تقلدددـنا مدددان عدددد هن أربعدددا أو خمسدددا،
جددداء المدددالزم حسدددين وبيدددده خرطدددوم مددداء صدددعد الدددى السددديارة ،ووقدددف فدددي الملدددان المخصدددص
للحدددراس ،وأخدددذ يضدددغط علدددى فوهدددة الخرطدددوم حتدددى ينددددفع المددداء بقدددوة ليصدددل الدددى آخدددر شدددخص
فدددي السددديارة ،مندددا نعددداني مدددن شددددة العطدددش ،فأخدددذنا نفدددت أفواهندددا نتلقدددى المددداء عسدددى أن تسدددقط
قطددرات مددن هددذا المدداء الددذي يندددفع بقددوة ،مددان هددذا المدداء يندددفع إلددى عيوننددا فنتددألم ،ومددان اللعددين

مددالزم حسددين يوجدده المدداء الددى وجوهنددا ونحددن نتلقدداه بلهفددة مددن شدددة العطددش ،فيدددخل فددي عيوننددا،
فنبتعددددد عندددده ،فيضددددح هددددذا الضددددابط ،ابتلدددده مالبسددددنا ،وأجسددددامنا ،وتجمددددع المدددداء فددددي أرشددددية
السددديارة ،ندددزل مدددالزم حسدددين ،وأالددد البدددا  ،وانطلقددده السددديارة ،جلسدددنا مدددل فدددي محلددده ،ورتبندددا
أنفسدددنا ،بعددددها ارتفعددده رطوبدددة السددديارة ومدددذل الحدددرارة ،شددداهدت ايخ طالدددب يتحدددرش بحرمدددة
ايدددر طبيعيدددة ،نهضددده مدددن ملددداني واهبددده نحدددوه جلسددده الدددى جانبددده ،طالدددب عبدددد السدددا ة مدددونس
هدددو أحدددد أصددددقائي يلبرندددي بدددثالق سدددنوات متدددزوج ولددده طفدددل واحدددد واسدددمه (علدددي) مدددان يددددرس
فددي إعدا يددة القرنددة المسددائية فددي الصددف السددا س العلمددي يعمددل فددي البندداء فددي النهددار ،ومددان بندداء
مدددداهرا ومددددان معروفددددا بأخالقدددده وصدددددقه وتعاملدددده بدددداحترام مددددع الجميددددع ،منددددا نددددذهب معددددا إلددددى
المسدددجد اللبيدددر فدددي قضددداء القرندددة ،اعتقدددل أخدددوه رحددديم عبدددد السدددا ة مدددونس بعدددده بأيدددام وهدددو لحدددد
هذه اللحتة مجهول المصير ،ومذل اعتقل ابن عمه ماظم لفته مونس وحلم باإلعدام.
مندده جالسددا الددى جانددب هددذا العزيددز ،وحاولدده أن أقدددم لدده شدديها بعددد أن شدداهدت وشددعه يتدددهور،
فالحتدده أندده يفددت فمدده ويغلقدده بددبطء ،اعتقدددت أندده بحاجددة الددى مدداء ،فسددأله أحددد الحددراس :هددل
ب ملاندددد أن تعطينددددا بعددددا المدددداء ،صددددار بددددوجهي وقددددال :اجلددددس فددددي ملاندددد  ،فقلدددده لدددده :إن
الشدددخص الثالدددث سددديموت ،قدددال :ولددديلن ،فلتموتدددوا جميعدددا ،ااهدددب ،واجلدددس فدددي ملانددد  ،عددددت
منلسددرا ،وا أعددر ميددف اعتددذر لهددذا ايخ العزيددز؟ ومددااا أقددول لدده؟ جلسدده بجانبدده ،ووشددعه
يدددي تحدده رأسدده ،وإاا بدده لددم يحددرش سددامنا ،مسددله يددده للتأمددد مددن نبضدده ،فلددم أشددعر بددأن قلبددده
ينددبا حاولدده التأمددد مددرة أخددرى فلددم أصدددق أندده مددات ،وشددعه يدددي علددى أعضدداء أخددرى مددن
جسدددمه وعلدددى قلبددده قوجدتددده ميتدددا وللندددي ولشددددة اعتدددزازي بددده قمددده أحدددرش يديددده إلدددى ايعلدددى دددم
الدددى ايسدددفل ،عملددده لددده تنفسدددا اصدددطناعيا ،ولدددم يجدددد نفعدددا ،مانددده تلددد محددداوات يائسدددة ،سددداله
مدددوعي ،وقلددده لدددنخ علدددي نعددديم عطيدددوي وهدددو ابدددن منطقتندددا أيضدددا :إن ايخ طالدددب قدددد تدددوفي يدددا
أبدددا مصدددطفى ،لدددم تبددددر منددده أي ملمدددة وللدددن موعددده أجدددابتني إنددده عزيدددز عليندددا ،وعلدددى مدددل أبنددداء
المنطقددددة ،إ ندددده محبددددو بددددين أهلدددده وأصدددددقائه ومنطقتدددده وا يبغضدددده أحددددد إا المنبددددواون فددددي
المجتمددع ،قددرأت فددي وجهدده بعضددا مددن سددور القددرآن ،وحملندداه أنددا وبعددا ايشددخا  ،ووشددعناه
الدددى جندددب الدددذين سدددبقوه ،واهبدددوا الدددى ربهدددم يشدددلون هدددؤاء المجدددرمين ومدددا فعلدددوه بهدددم ،بعدددد
لحتددات سددقط أحددد اإلخددوان مددن المسددطبة ،فهرعنددا إليدده ف د اا بدده ميدده ،وهددو أيضدداِ عسددلري فددي
القدددوة الجويدددة فدددي البصدددرة ،ومدددن أهدددالي (العمدددارة) المجدددر واسدددمه (طددداهر) وشدددعناه الدددى جندددب
إخوتددده الممددددين فدددي وسدددط السددديارة ،والحدددرارة تتزايدددد والرطوبدددة فدددي تصددداعد ،انتدددابني شدددعور أن
مدددل ايشدددخا الدددذين مدددان وشدددعهم متددددهورا قدددد يموتدددون جمددديعهم إاا لدددم تتوقدددف السددديارة ،مدددان
ايخ عبدددد الحسدددين مددداظم مدددن البصدددرة (خمسدددة ميدددل) طالدددب مدرسدددة وعمدددره سدددبعة عشدددر سدددنة
وهو الشخص الخامس الذي قضى نحبه في هذا السجن المتجول.
بعددددد فتددددرة مددددن وفدددداة عبددددد الحسددددين توقفدددده السدددديارة ،وبشددددلل سددددريع فددددت البددددا الخلفددددي لهددددذه
السدديارة ،وطل دب الشددخص الددذي فددت البددا مددن الحددراس ،النددزول ،ددم صددعد ،وفددت البددا الثدداني
الددددذي يفصددددل بيننددددا ،وبددددين الملددددان المخصددددص للحددددراس وأمرنددددا بددددالنزول ،إن اإلخددددوة الخمسددددة
الدددذين توفدددوا وشدددعناهم فدددي المقدمدددة ،لدددذل ا نسدددتطيع الندددزول مدددن ون أن يأخدددذوهم ،فقلندددا لددده:
ا نسددددتطيع وإن أالددددب ايشددددخا وشددددعهم ايددددر طبيعددددي ،فقددددال :ارجعددددوا الددددى الخلددددف؛ حتددددى
ندددتملن مدددن حملهدددم ،رجعندددا الدددى الخلدددف ،ومجموعندددا  93شخصدددا بعدددد أن مندددا  ،92صدددعد الدددى
السدددديارة شخصددددان ،وأخددددذا يمسددددلان ايمددددوات مددددن أيددددديهم ،ويسددددحبانهم الددددى آخددددر السدددديارة ،ددددم
يرميدددا نهم الدددى ايرو ،ارتفددداع السددديارة عدددن ايرو بحددددو متدددر واحدددد وهلدددذا جعلدددوهم علدددى
شدددلل تدددل أمروندددا بدددالنزول بعددددها ،نزلندددا شددداهدتهم جمددديعهم ،نتدددرت لهدددم نتدددرة تو يدددع وخاصدددة
لدددنخ طالدددب ،دددم قلددده :مدددااا أقدددول لعائلتددده إاا متبددده لدددي السدددالمة ،وخرجددده مدددن قبضدددة هدددؤاء؟
وبعدددد مدددرور  99سدددنة أطلددد سدددراحي ،ولدددم أخبدددر أهلددده ،ولحدددد هدددذه اللحتدددة ،فددد نني وجددددت مدددل

شدديء قددد تغي در ،والددده قددد تددوفي ،وأخددوه مصدديره مجهددول ،وابددن عمدده أعدددم ،وهدددم بيددتهم مددن قبددل
البعثيدددة  ،ومدددذل بيتندددا ،أمدددا زوجتددده ففدددي أمدددل بعو تددده ،إنهدددا لدددم تيدددأس ومدددا زالددده تنتتدددره ،فمدددااا
أقدددول لهدددا؟ ،أ أقدددول لهدددا :إنددده مدددات معدددي ،وأسدددر لهدددا القصدددة ،إنددده موقدددف صدددعب وا أريدددد أن
أمسدددر قلبهدددا بعدددد هدددذه المددددة مدددن اانتتدددار بللمدددة واحددددة (إنددده مدددات) ففضدددله السدددلوت عسدددى أن
يقع بيدها أو بيد أحد أبناء المنطقة هذا اللتا فيخبرها.
بعدددد نزولندددا مدددن السددديارة جمعوندددا فدددي ملدددان قريدددب مدددن جثدددث هدددؤاء اإلخدددوة الدددذين فقددددناهم بهدددذه
الرحلدددددة المشدددددؤومة ،فقددددددت أعدددددز أصددددددقائي ،رحلدددددوا عدددددن هدددددذه الددددددنيا المملدددددوءة بالطواايددددده
و التددالمين المتجبددرين ،إنهددم اهبددوا إلددى ربهددم بقلددو مخلصددة لدددينها لمددذهبها لمبددا ئ آمندده بهددا،
وبدددذله مدددن أجلهدددا ايمدددوال واينفدددس ،فسدددالم علددديهم يدددوم ولددددوا ويدددوم اعتقلدددوا ويدددوم استشدددهدوا
ويدددوم يالقدددون ربهدددم الغفدددور الدددرحيم الدددو و اللدددريم ويشدددلون لددده مدددا اقدددوه علدددى أيددددي هدددؤاء
الشددرامة المتوحشددين الدددذين نزعدده مددن قلدددوبهم الرحمددة وطبددعِ علدددى قلددوبهم ونسددوا ه فأنسددداهم
وترمهم في ايهم وسينالون جزاءهم في امخرة بعد أن ينالوا عقابهم في الدنيا.

مديرية أمن اللوت
اقتا ونددا الددى اخددل بنايددة مددن طدداب واحددد أخددذوا يسدديرون أمامنددا ومددن خلفنددا ،وفددي الوسددط ممددر
شددي يلتددف يمينددا وشددماا ،انتهددى بنددا المسددير أمددام بددا حديدددي ،وقددد تدددلى علددى أحددد جانبيدده قفددل
مبيددر ،تقدددم أحددد العصددابة الددذين يعملددون فددي هددذا الملددان ،وفددت القفددل ،ومددان يحمددل بيددده حزمددة
مددن المفدداتي  ،ومأندده أحددد السددراق الددذين يحملددون معهددم مثددل هددذه الح دزم مددن المفدداتي ؛ ليختبروهددا
علددى ايبددوا التدددي يريدددون أن يسدددرقوا مددا خلفهدددا ،أو مددا بدددداخلها ،والددذين يتهدددرون علددى شاشدددة
التلفزيون.
خلنددا الددى ممددر صددغير ،ددم توقفنددا أمددام بددا آخددر ،فقددام نفددس الشددخص بفتحدده ،فأمرونددا بالدددخول،
فددددخلنا الدددى ارفدددة مبيدددرة ووجددددنا أناسدددا مقيددددين الدددى الخلدددف وندددائمين ولدددم تبدددد مدددنهم أي حرمدددة،
جلبدددوا الللبجدددات ،وقيددددوا مدددل مدددن مدددان قدددد فدددت الحبدددل مدددن يديددده اخدددل السددديارة بعددددها قدددالوا لندددا:
علدددديلم أن تلتزمددددوا بالتعليمددددات ...وأولهددددا :أن ا تقومددددوا بأيددددة حرمددددة أ ندددداء خولنددددا وسددددتبقون
مقيدددين طددوال الوقدده وم دن نجددده جالسددا فعليدده فددع مددن ال د  ،ددم قددال أحدددهم :هيددا انبطحددوا علددى
ايرو مثل هؤاء ،م خرجوا.
هنددا لددن نملددث طددويال وبسددبب ااعتقدداات الواسددعة التددي شددمله جميددع أقضددية البصددرة ونواحيهددا
فددددد ن مديريدددددة أمدددددن البصدددددرة ا تتسدددددع ي عددددددا المعتقلدددددين المتزايددددددة وبشدددددلل يدددددومي مدددددا جعدددددل
العصددددابات المتسددددلطة علددددى رقددددا الشددددعب العراقددددي والبصددددرة بشددددلل خددددا تقددددوم بتوزيددددع
المعتقلددددين علددددى محافتددددات العددددراق مددددن ون أن تفلددددر بوقددددف حمددددالت ااعتقددددال ولددددو بشددددلل
مؤقددده ،فدددتم توزيدددع المعتقلدددين علدددى محافتدددات العمدددارة ،اللدددوت ،الناصدددرية ،السدددماوة ،الديوانيدددة،
الحلدددة ،الرمدددا ي ،الموصدددل مدددل هدددذه المحافتدددات مدددان فدددي مدددديريات أمنهدددا معتقلدددون مدددن أهدددالي
البصرة.
بعدددد سددداعتين تقريبدددا فتحدددوا البدددا  ،و خدددل ال دددة أشدددخا  ،وقددداموا بفدددت الللبجدددة مدددن يدددد واحددددة
وترمهدددا تتددددلى فدددي اليدددد ايخدددرى ،وهلدددذا فعدددل لجميدددع الموجدددو ين ،دددم قدددالوا لندددا :للدددم سددداعة مدددن
الوقه ،وأخرجوا معهم شخصا عينوه هم ليجلب الطعام.
يوجدددد حمامدددان فدددي الممدددر الضدددي  ،قدددال لندددا المعتقلدددون المتواجددددون فدددي هدددذا الملدددان :أندددتم يتهدددر
علدددديلم التعددددب اخرجددددوا الددددى الحمامددددات والمغاسددددل ،ونتفددددوا أيددددديلم ووجددددوهلم وأرجللددددم حتددددى
نتندددداول الطعددددام ،فالوقدددده شددددي  ،وا يلفددددي مددددن ون سددددرعة ،مددددان عددددد نا  93وعددددد هم 29

فأصدددب العدددد  72شخصدددا .مسددداحة الغرفدددة واسدددعة بالنسدددبة للغدددر التدددي مندددا فيهدددا فدددي البصدددرة
والعددد أقددل بلثيددر أيضددا .تسددارعنا فددي الخددروج الددى الحمامددات والمغاسددل ومنددا ا نصدددق عندددما
ندددرى المددداء الدددذي لدددم نغسدددل بددده طدددوال فتدددرة بقائندددا فدددي البصدددرة ،نتفندددا رؤوسدددنا وأيددددينا واسدددلنا
أرجلندددا وشدددربنا المددداء حتدددى ارتويندددا ،البدددا الثددداني الدددذي يدددؤ ي الدددى الحمامدددات ترمدددوه مفتوحدددا
وأالقددوا البددا امخددر ،عدددنا الددى الغرفددة ،ومددان اإلخددوان الموجددو ون قبلنددا قددد رتبددوا مددل شدديء،
حيددث تددم توزيددع الطعددام علددى المجدداميع ومددان هددذا الطعددام خبددزا وقلدديال مددن الخضددار و(اللبددا )
المعمول من الطحين والبصل واللرفس وأشيفه له بعا الموا .
جلسددنا أنددا وعلددي نعدديم عطيددوي وشددخص مددن الددذين جدداؤوا معنددا وآخددر مددن الموجددو ين منددا نحددذر
اللددالم والسددؤال عددن هددذا الملددان والتعددر علددى الموجددو ين فبددا ر هددذا ايخ وقددال :مددن أيددن أتددوا
بلدددم؟ فأجابددده علدددي (أبدددو مصدددطفى) وهدددو أمبرندددا جميعدددا :نحدددن مدددن البصدددرة ،فرحدددب بندددا ،وقدددال
تشدددرفه بلقدددائلم إن أهدددل البصدددرة طيبدددون ،وأشدددا مددديال مدددن المددددي للبصدددرة وأهلهدددا ،دددم عرفندددا
بنفسدده ،فقددال :أنددا مدددرس ومددن أهددالي الحددي فددي اللددوت ،وامددر اسددمه وللددن ا أتددذمر اسددمه ،دددم
قددددال :إن جميددددع الموجددددو ين مددددن أهددددالي الحددددي ماعدددددا  5أشددددخا هددددم مددددن اللددددوت والصددددويرة
والعزيزيدددة ،فقلندددا لددده :نحدددن سدددعداء بمعرفتندددا لددد  ،دددم سدددأله ايخ أبدددو مصدددطفى :أيدددن نحدددن امن؟
قدددال :أ لدددم تعلمدددوا ،قدددال لددده :ومدددن أيدددن نعلدددم وقدددد جلبوندددا بصدددنا ي مقفلدددة ا ندددرى وا نسدددمع شددديها
وقددد تددوفي معنددا فددي الطري د خمسددة مددن أصدددقائنا ،وسددر لدده القصددة التددي حددد ه لنددا ،ظهددر عليدده
التدددأ ر ،وأخدددذ يتدددأفف ومأنددده يريدددد أن يقدددول شددديها وامتندددع .دددم قدددال :نحدددن امن فدددي مديريدددة أمدددن
اللددددوت ،مددددن خددددالل مالمدددده وأسددددلو تلفتدددده عرفنددددا أندددده يحمددددل قافددددة إسددددالمية عاليددددة وواسددددع
اا طددالع فدددي اللثيدددر مدددن مجددداات الحيددداة وعلدددى مددا يبددددو منحندددا الثقدددة فأخدددذ يتحددددق معندددا بقضدددايا
السياسدددة والحدددر وتسدددلط صددددام ،انتهدددى الوقددده و خلدددوا لندددا الثال دددة ،وقيددددونا الدددى الخلدددف ،دددم
أالقددوا البددا خلفهددم ،وولددوا ،ددم أالقددوا البددا امخددر ،مددان الوقدده قبددل اددرو الشددمس بدددقائ ،
أصدددب تفليرندددا بليفيدددة تأ يدددة الصدددالة ،اقتربددده مدددن ايخ الدددذي تعرفندددا عليددده ،وقلددده لددده :نريدددد أن
نصددددلي فقددددد حددددان وقدددده الصددددالة ونحددددن لددددم نسددددتطع أن نصددددلي صددددالة التهددددر والعصددددر بسددددبب
وجو نددا فددي السدديارة ،فقددال لددي :اصددبر فسددو تفددت الللبجددات ،ونصددلي ،ويجددب عليدد أن تخبددر
اإلخدددوة الدددذين جددداؤوا معلدددم أن هدددذا ايمدددر بمنتهدددى الخطدددورة ،وأن علددديهم بعدددد أن تفدددت الللبجدددات
أن يلوندددوا حدددذرين ،وفدددي حالدددة سدددماعهم أي صدددوت يدددأتي مدددن الخدددارج أن ينددداموا ويقفلدددوا الللبجدددة
علدددى أيدددا يهم وسدددنقوم بتنفيدددذ هدددذه العمليدددة أمددداملم مدددي تتقنوهدددا ،وامن اهدددب وأخبدددرهم بمدددا نريدددد
أن نقددوم بدده ،فددأخبرت أبددا مصددطفى بددايمر فلدددم يمددانع ومددذل امخددرون ،عدددت الددى ايخ وأبلغتددده
بدددأن بقيدددة اإلخدددوة ا مدددانع لدددديهم ،وبددددوره نهدددا مدددن ملانددده ،واهدددب الدددى أحدددد المعتقلدددين ،وتللدددم
معددده ،وطدددال الحدددديث بعددددا الشددديء ،فتبدددين أ ن هددددذا الشدددخص هدددو المتمددددرس فدددي عمليدددة فددددت
الللبجدددة فدددرفا أن يقدددوم بهدددذا العمدددل؛ خشدددية أن يلدددون معندددا مدددن يخبدددر عدددن هدددذا ايمدددر وأن هدددذا
العمدددل بمنتهدددى الخطدددورة وسددديو ي بحياتددده وحيددداة امخدددرين وخاصدددة أنهدددم إاا فتحدددوا هدددذه القيدددو
فسددددو ا يعيدددددونها إا بعددددد تأ يددددة صددددالة الصددددب  ،أي إنهددددم ينددددامون وهددددم ايددددر مقيدددددين وللددددن
يندددامون وهدددم قلقدددون وحدددذرون يترقبدددون ،وفدددي حالدددة سدددماعهم أي صدددوت فدددي الخدددارج يقومدددون
ب قفددددال الللبجددددة بسددددرعة فائقددددة ومددددن مثددددرة الممارسددددة وبحرمددددة واحدددددة ومددددأنهم يعملددددون وفدددد
تعليمدددات شدددخص يقدددوم بالعددد د لهدددم مدددن الواحدددد الدددى الثال دددة فددد اا انتهدددى مدددن لفددد ال دددة فددد ن جميدددع
الللبجددددات مقفلددددة ،وهددددذا ايمددددر صددددعب بالنسددددبة لنددددا ،لددددذل رفددددا الشددددخص الددددذي يقددددوم بفددددت
الللبجدددات أن يفتح هدددا فدددي تلددد الليلدددة ،وبعدددد نقدددان طويدددل مدددع ايخ الدددذي تعرفندددا عليددده ،أقنعددده بدددأن
يفددت أيدددينا فقددط لتأ يددة الصددالة ،الوسدديلة التددي مددان يفددت بهددا هددي المسددمار ،فددت جميددع الللبجددات
بهدددذا المسدددمار ،أ يندددا الصدددالة ،وجلسدددنا قلددديال ،فطدددرر ايخ الدددذي تعرفندددا عليددده أن نقدددوم بعمليدددة
ممارسدددة قفدددل الجامعدددة (الجامعدددة) فدددي بدايدددة ايمدددر حصدددل بعدددا التللدددؤ ،اسدددتمرت الممارسدددة

حتدددى أتقناهدددا ،فددداقتنع ايخ الدددذي يقدددوم بفدددت أيددددينا ،وقدددال فدددي هدددذه الليلدددة تعدددانون مدددن التعصدددب
بسددبب الوشدددع الددذي مندددتم فيدده ولدددذل سددتنامون نومدددا عميقددا ،وأعتقدددد أنلددم سدددو لددن تشدددعروا إاا
جاءنددا أحددد ،فقددال لدده صددديقنا :أنددا أتبنددى هددذا ايمددر فددي هددذه الليلددة ،قددال لدده :ميددف ،فأجابدده :سددو
لددن أنددام ،وهلددذا تدددم ااتفدداق علددى هددذا ايمدددر ،سددارعه الددى النددوم بسدددبب حالددة التعددب واإلرهددداق
الددذي حددل بنددا فلدددم أشددعر أو أحددس بمدددا جددرى ،ويجددري فدددي هددذا الملددان ،نمددده نومددا عميقددا حتدددى
الصدددبار عنددددها قدددال لدددي أحدددد اإلخدددوة :انهدددا لتأ يدددة صدددالر الصدددب  ،فلدددم أصددددق أن الصدددبار قدددد
حددل ومندده أتصدددور أننددي لدددم أنددم إا قلدديال ،فلعنددده صدددام وجميدددع مددن يعمددل معددده مددن العصدددابات
المجرمدددة ،دددم حمددددت ه علدددى مدددا نحدددن فيددده ينددده ا يحمدددد علدددى ملدددروه سدددواه ،ونهضددده لتأ يدددة
الصدددالة ،أجسدددامنا ايدددر نتيفدددة ،مدددل شددديء ايدددر طددداهر فدددي هدددذا الملدددان تيممندددا وأ يندددا الصدددالة
بعددددها عدددا بعضدددنا الدددى الندددوم والدددبعا امخدددر ظدددل جالسدددا ،يجلبدددون لندددا وجبدددة الفطدددور السددداعة
الثامنددة صددباحا قبددل هددذا الوقدده بنصددف سدداعة قمنددا ب قفددال الجامعددات علددى أيدددينا ،وألقينددا بأنفسددنا
علدددى ايرو ،ومدددن يرندددا يعتقدددد أنندددا ندددائمون .فدددي السددداعة الثامندددة فدددت البدددا ايول ،دددم الثددداني،
و خلدددوا لندددا وقددداموا بفدددت الللبجددددات مدددن أيددددينا ،وجلبدددوا لنددددا الفطدددور وخرجدددوا ،بعددددها تناولنددددا
الفطدددور ،ومدددان الفطدددور هدددو خبدددزا وقطعدددة زبددددة واحددددة للدددل خمسدددة أشدددخا  .انتهدددى الوقددده
عددا وا لنددا وقيدددونا وأالقددوا البددا واهبددوا بعددد خددروجهم بقليددل فتحنددا أيدددينا وللددن يجددب علينددا أن
نلددون أمثددر حددذرا ينهددم متواجدددون جمدديعهم فددي ائددرتهم ومددن المحتمددل أن يددأتوا فددي أيددة لحتدددة
فيجدددب أن ا نندددام ومدددن يدددر الندددوم فعليددده أن يقفدددل الللبجدددة ،ويندددام وهلدددذا حتدددى وقددده التهدددر أ يندددا
فريضددددة الصددددالة وبعدددددها بقليددددل جلبددددوا لنددددا وجبددددة الغددددداء والوقدددده نفسدددده وايمددددل يقسددددم علددددى
المجدداميع ...هددذه الحيدداة فددي هددذا الملددان .وفددي الليلددة الثانيددة وبعددد أن تناولنددا وجبددة العشدداء مضدده
سدددداعتان أو ال ددددة منددددا جالسددددين نتحدددددق بعضددددنا مددددع بعددددا وإاا بقرقعددددة المفدددداتي تصددددل إلينددددا
فسدددارعنا الدددى تقييدددد أيددددينا ،ففتحدددوا البدددابين ،و خلدددوا ،وطلبدددوا مندددا النهدددوو ،فنهضدددنا ،دددم قدددال
أحددددهم :أيدددن الدددذين وصدددلوا فدددي الليلدددة الماشدددية مدددن أهدددالي البصدددرة يجدددب علددديهم الوقدددو علدددى
جاندددب ،وقفندددا جانبدددا وأخدددذ يدددتفحص بندددا ومأنددده يريدددد التعدددر علدددى أحدددد مندددا ،مدددان معندددا شدددخص
أسدددتطيع أن أقدددول :إنددده طفدددل ين عمدددره ا يتجددداوز دددالق عشدددرة سدددنة واسدددمه منقدددذ مدددن منطقدددة
ايبلدده فددي المعقددل ومددان هددذا الشددخص الددذي يتفحصددنا مفددوو أمددن فددي هددذه المديريددة ومددن أهددالي
البصددرة وجيددران ايخ منقددذ فددي المنطقددة ،وقددف هددذا المفددوو أمددام منقددذ وقددال لدده :أخيددرا عثددرت
عليدد يددا منقددذ ،فمسددله مددن شددعره ووجدده لدده للمددة علددى وجهدده فأسددقطه أرشددا ،ددم توالدده عليدده
الدددرمالت ،بعددددها طلدددب مدددن العصدددابة التدددي مانددده معددده أن يأخدددذوه الدددى ارفتددده ،وخدددرج ،حملدددوه،
واهبدددوا بددده خلفددده ،وبعدددد نصدددف سددداعة ،أعدددا وه لندددا والددددماء تسددديل مدددن جسدددمه ،حلدددم علدددى هدددذا
الطفدددل بالسدددجن لمددددة دددالق سدددنوات قضددداها فدددي سدددجن ايحدددداق فدددي بغددددا  .وفدددي الليلدددة الثالثدددة
وبعددد منتصددف الليددل شددعرنا بددأنهم قدددموا لنددا فسددارعنا بقفددل الللبجددة ،وعنددد خددولهم قددال أحدددهم :
علدددى مجموعدددة الحدددي ـددد ويقصدددد المعتقلدددين مدددن قضددداء الحدددي فدددي محافتدددة اللدددوت ،وهدددذا القضددداء
قددددم اللثيدددر مدددن الضدددحايا ـ أن يخرجدددوا ومدددان مجمدددوعهم  37شخصدددا ،فخرجدددوا مدددن ون أن
ندددو عهم ين الددد ايدددر مملدددن وللدددن و عنددداهم بنتراتندددا ،اسدددتمرت ايوشددداع علدددى مدددا هدددي عليددده
بعد أن اهب أوله اإلخوة ولم يتغير شيء باستثناء العد الذي أصب  91معتقال.
فددددي تدددداريخ  9129/6/7وبعددددد منتصددددف النهددددار جاؤونددددا وطلبددددوا منددددا نحددددن الددددذين جلبونددددا مددددن
البصددرة الددى هنددا الخددروج مددن الغرفددة ،فخرجنددا مددن الممددر الددذي أوصددلنا الددى هددذه الغرفددة فطلبددوا
مندددا السدددير الدددى الخدددارج ،فسدددار أحددددهم أمامندددا حتدددى وصدددلنا الدددى الملدددان الدددذي نزلندددا فيددده مدددن
السددديارة التدددي جلبتندددا الدددى هندددا ،نتدددرت الدددى الموشدددع الدددذي مدددان طالدددب واإلخدددوة الدددذين توفدددوا
ملدسين فيه وتصورت تل الصورة أمامي.

مانددده إحددددى السددديارات متوقفدددة قريبدددا مندددا ومدددن الندددوع الدددذي حملندددا مدددن منتصدددف الطريددد الدددى
مديرية أمن اللوت وقد متب عليها (آيس مريم).

مديرية ايمن العامة
اتجهددده بندددا السددديارة الدددى خدددارج مديريدددة أمدددن اللدددوت ،ومانددده هدددذه السددديارة أوسدددع مدددن التدددي
أوصدددلتنا ،والددد لعددددم وجدددو الملدددان المخصدددص للحدددراس ،وعندددد صدددعو نا وجددددت ا ندددين مدددن
معددارفي مددن بددين عشددرة أشددخا مددانوا موجددو ين فددي السدديارة وهددم صددا ق جعفددر مددرور و(هددـ
ـددد م ـ ق) جلسددده الدددى جاندددب أحددددهما وهدددو صدددا ق جعفدددر مدددرور وأخدددذت أتحددددق معددده بعدددد أن
سددلمه عليدده ،قلدده لدده :أيددن منددتم؟ قددال :ترمونددا هددذه المدددة فددي مديريددة أمددن العمددارة ،قلدده لدده :إان
أيددن أخددوش ،قددال :ا أعلددم ،فقددد عددا وا بعددد أربعددة أيددام مددن تدداريخ نقلنددا الددى العمددارة ،ونددا وا باسددمه
واسدددم خزعدددل وصدددفي جاسدددم وجاسدددم محسدددن بددداجي وعبدددد ه حسدددين يوسدددف وعبدددد الحسدددين بددددر
وآخددرين فأخددذوهم وا علددم لنددا بهددم ،فقلدده لدده :والبدداقون ،قددال :إنهددم فددي السدديارة الثانيددة ،قددال لددي:
وأنددتم أيددن منددتم؟ فقلدده لدده :منددا فددي مديريددة أمددن اللددوت ومعددي علددي نعدديم عطيددوي وهددا هددو جددالس
الددى جانددب (هددـ ـ م ـ ق) قددال :فقددط أندده وأبددو مصددطفى فددي هددذا الملددان ،قلدده لدده :نعددم ،قددال :أيددن
بقيدددة إخوتندددا؟ قلددده لددده :لدددم يلدددن معدددي إا علدددي نعددديم فدددي هدددذا الملدددان وأمدددا ايخ أبدددو علدددي طالدددب
عبددد السددا ة فقددد تددوفي فددي الطريدد أ ندداء نقلنددا مددن البصددرة الددى اللددوت ،تددأ ر لسددماعه هددذا الخبددر
ين أبا علي عزيز ومحبو لدى مل أبناء المنطقة فليف ونحن أصدقاؤه؟!.
ظهدددر مدددن خدددالل حدددديثي معددده أن الملدددان الدددذي توقفندددا بددده وتغيدددرت السددديارة بددده هدددو مديريدددة أمدددن
العمددددارة .مددددان الجددددو حددددارا بعددددا الشدددديء ورطبددددا وللندددده أفضددددل بلثيددددر مددددن تلدددد السدددديارة
المشددددؤومة ،مددددان عددددد نا فددددي هددددذه السدددديارة  43شخصددددا ،ومنددددا جميعددددا مقيدددددين الددددى الخلددددف
بالللبجددات ،نهضدده مددن ملدداني ،واهبدده الددى جنددب ايخ (هددـ م ـ ق) ،تحددد ه معدده ،ومددان ايخ
أبدددو مصدددطفى قدددد امدددر لددده قصدددة ايخ طالدددب ،تحدددد نا عدددن ظدددرو التحقيددد  ،وشدددرر لدددي ميدددف
مارسدددوا معددده التعدددذيب واشدددطراره لدددذمر الشدددريط والرسدددالة أ نددداء التحقيددد  ،فقلددده :إن ظدددرو
التحقيددد صدددعبة جددددا وإنهدددم يحددداولون انتدددزاع ااعترافدددات بشدددتى وسدددائل التعدددذيب ،قلددده لددده :أ لدددم
تلت د ِ مددع أخي د  ،قددال :ا ،ومددان أخددوه وعمدده قددد اعددتقال قبلدده بفتددرة وهمددا (م ـ م ـ ق) و(ع ـ
ق ـ م) وقدددد حلدددم عليهمدددا باإلعددددام فيمدددا بعدددد دددم خفدددف الدددى السدددجن المؤيدددد ،وفدددي عدددام 9125
أطلددد سدددراحهم بعدددد أن توسدددط لهدددم أحدددد أقددداربهم وهدددو رجدددل مخدددابرات عندددد عددددنان خيدددر ه
طلفددددار وزيددددر الدددددفاع وماندددده تربطدددده معدددده عالقددددة جيدددددة ،فصدددددر مرسددددوم جمهددددوري بدددد طالق
سراحهم.
خفدددده سددددرعة السدددديارة ،واسددددتدارت يمينددددا ددددم شددددماا وبددددين فتددددرة وأخددددرى تسددددتدير تددددارة شددددماا
وأخددرى يمينددا حتددى توقف ده ،فتحددوا البددا  ،ومددان توقفهددا قريبددا جدددا مددن إحدددى البنايددات والفاصددلة
بددين البددا والسدديارة علددى مددا أعتقددد مددان متددرا واحدددا ،أمرونددا بددالنزول ،بعددد البددا توجددد فسددحة
بدددين البدددا الدددذي خلندددا منددده والحددداجز الحديددددي الدددذي يدددأتي بعدددده ممدددر طويدددل ومدددان بدددا هدددذا
الحددداجز مفتوحدددا ايضدددا ،فأمروندددا بالدددذها الدددى الممدددر ،وتوجدددد علدددى الجهدددة اليسدددرى مدددن هدددذا
الممددر عدددة أبددوا  ،فتحدده هددذه ايبددوا واحدددا بعددد امخددر وأخددذوا يدددخلوننا الددى هددذه الزنزانددات
وماندده زنزانددة رقددم ( )90هددي أول زنزانددة أ خددل فيهددا فددي هددذا الملددان مددان عددد المعتقلددين فيهددا
 39واشدددافونا الدددى هدددذا العدددد ومندددا خمسدددة أشدددخا فصدددرنا  36شخصدددا ،فدددي لحتدددة خولندددا
مددددان الجميددددع جالسددددين فددددي الوسددددط ،وبجنددددب الحددددائط وماندددده الزنزانددددة ا تتسددددع لهددددذا العددددد
فمساحتها 4 X 3م ،4وقد أخذ الحمام من هذه المساحة مترا مربعا.

المعتقلددون مددن جميددع محافتددات العددراق ومددان أالددب هددؤاء مددن أهددالي البصددرة ،أن هددذا السددجن
ويسدددمى (موقدددف) تدددابع الدددى مديريدددة ايمدددن العامدددة ويتلدددون مدددن طدددابقين ،مدددل طددداب يتلدددون مدددن
( )94زنزانددددة والمجمددددوع ( )42زنزانددددة تتددددراور ايعدددددا بددددين ( )37و( )20شخصددددا فددددي مددددل
زنزاندددة ،المسددداحة ممدددا امرندددا هدددي 4 X 3م 4الجدددو حدددار جددددا فدددي الصددديف وحدددار فدددي الشدددتاء،
الجميدددع قدددد خلعدددوا مالبسدددهم وظلدددوا فدددي اللبددداس الدددداخلي مدددن شددددة الحدددر الدددذي ا يطددداق ،بدددا
الزنزانددددة حديددددد وتوجددددد فيدددده وفددددي ايعلددددى مندددده فتحددددة بحدددددو  47سددددنتمتر مربددددع يدددددخلون مددددن
خاللهدددا وجبدددات الطعدددام وبعددددها تغلددد  ،وفتحدددة أخدددرى قريبدددة مدددن السدددقف مسددداحتها تتدددراور بدددين
 97-90سدددنتمتر وبشدددلل ائدددري ،وخلدددف هدددذه الفتحدددة قضدددبان حديديدددة مثبتدددة فدددي الحدددائط ،وخلدددف
هدددذه القضدددبان وشدددعه مفرادددة هدددواء (سددداحبة هدددواء) ،وهدددذه المفرادددة تدددؤ ي ورا مبيدددرا فدددي
تغييدددر الهدددواء ،حيدددث تقدددوم بسدددحب الهدددواء الفاسدددد ،ويددددخل محلددده ومدددن خدددالل الفتحدددات الموجدددو ة
فددددي أطددددرا البددددا وأمبددددر هددددذه الفتحددددات الفتحددددة الموجددددو ة أسددددفل البددددا الفاصددددلة بيندددده وبددددين
ايرو أقددل مددن سددنتمتر ويدددخل منهددا هددواء بددار ومأندده يندددفع مددن مليددف هددواء ،وللندده سددرعان
مددددا يتغيددددر هددددذا اللددددون ،وأن اينفدددداس التددددي تصدددددر مددددن ايعدددددا التددددي ا تتناسددددب مددددع مسدددداحة
الزنزاندددة تقضدددي وبسدددرعة مبيدددرة علدددى الهدددواء النقدددي الدددذي يددددخل مدددن هدددذه الفتحدددات الصدددغيرة
ولدددوا وجدددو مفرادددة الهدددواء لمدددات الجميدددع اختناقدددا .الحدددائط الدددذي يسدددتر الحمدددام ارتفاعددده بحددددو
متددرين أمددا ارتفددداع سددقف الزنزاندددة بحدددو  4.7متدددر فتلددون الفاصدددلة بددين حدددائط الحمددام والسدددقف
بحدددددو نصددددف متددددر اسددددتغل هددددذا الحددددائط أفضددددل اسددددتغالل مددددن قبددددل المعتقلددددين ،وسددددنأتي علددددى
توشي ال .
أما وجبات الطعام ،والصالة والنوم ،فسآتي الى امرها تباعا...
ف فدددي الصددددبار وفددددي السدددداعة الثامنددددة يدددددخل رجددددل مبيددددر السددددن أبدددديا الشددددعر وا توجددددد شددددعرة
سدددو اء فدددي رأسددده قصدددير القامدددة أحمدددر اللدددون صددداحب بطدددن قدددد تددددله ،اسدددمه (شدددغاتي) ا يدددتللم
مدددع المعتقلدددين ولدددو بحدددر واحدددد مهمتددده جمدددع الفضدددالت ،يبددددأ بطدددرق ايبدددوا ويندددا ي (زبدددل
زبدددل) ويقصدددد القمامدددة (الزبالدددة) ،دددم يعدددو مدددن حيدددث بددددأ بدددأول زنزاندددة يفدددت الفتحدددة الصدددغيرة
للبدددا ويأخدددذ الفضدددالت وبددددون أن يدددتللم مدددع أحدددد يغلددد الفتحدددة ،دددم يسدددتمر الدددى آخدددر زنزاندددة،
وعملددده هدددذا بشدددلل يدددومي باسدددتثناء يدددوم الجمعدددة والعطدددل ،بعدددد أن ينهدددي عملددده يددددخل شدددخص
عسددلري وهددو شددرطي أمددن يقدددوم بتوزيددع جريدددة الثددورة وأالدددب المعتقلددين يتحاشددون قددراءة هدددذه
الجريددددة؛ خشدددية أ ن تتمدددزق هدددذه الجريددددة او تنطبدددع عليهدددا بقدددع أوسددداخ فيعددداقبوا بسدددببها ،ومدددان
رجدددال ايمدددن يعددداقبون مدددن يقدددوم بهدددذا العمدددل ،ويضدددربونه شدددربا شدددديدا ،وبعدددد أن يدددتم توزيدددع
الجريدددددة يدددددخل رجددددالن لتوزيددددع وجبددددة الفطددددور ،أوا يلددددون توزيددددع الصددددمون (الخبددددز) للددددل
شدددخص دددالق ،بعددددها يدددوزع إمدددا بيضدددة للدددل شدددخص أو الزبدددد وللدددل أربدددع أشدددخا قطعدددة،
وأالدددب اييدددام مدددانوا يجلبدددون لندددا فدددي الفطدددور (الشدددوربة) الحسددداء ،نسدددتلم الفطدددور ويدددتم توزيعددده
علدددى الموجدددو ين ،إاا مدددان حسددداء نسدددتلمه بالصدددحون (أواندددي طعدددام بالسدددتيلية) وللدددل شدددخص
صدددحن وهدددذا الحسددداء فدددي أول ايمدددر يلدددون حدددارا نسدددتلمه بحدددذر شدددديد خوفدددا أن ينسدددلب علدددى
أحدددنا نضددعه علددى ايرو وبعددد اانتهدداء مددن ااسددتالم تبدددأ مجموعددة بتندداول فطورهددا ،ددم تددأتي
المجموعدددة الثانيدددة بعددددها ،وهلدددذا الدددى آخدددر مجموعدددة ،ين المسددداحة ا تتسدددع ين نجلدددس جميعندددا
لتندداول الطعددام معددا  ،أمددا بالنسددبة لوجبددة طعددام الغددداء التددي تددأتي بعددد صددالة التهددر ،وتلددون هددذه
الوجبددة ابتددة مددن حيدددث النوعيددة وهددي الدددرز والمددرق ،ويصددب المددرق علدددى الددرز ،ونتندداول هدددذه
الوجبدددة بدددنفس طريقدددة تنددداول الحسددداء فدددي اإلفطدددار ،أمدددا وجبدددة العشددداء فيجلبونهدددا لندددا قبدددل ادددرو
الشددمس بسدداعة تقريبددا وتلددون هددذه الوجبددة إمددا قلدديال مددن الدددجاج أو اللحددم أو (اللبددا ) المصددنوع
فدددي البيدددوت ،وأعتقدددد أ ن الشخصدددين اللدددذين يجلبدددان الطعدددام همدددا متعهددددان بدددأن يقومدددا بهدددذا العمدددل،
ويجلبدددا ن مدددع هدددذا الطعدددام بعدددا الخضدددار ،فنقدددوم بفدددت الصدددمون ونضدددع فدددي اخلددده هدددذه المدددوا ،

ونترمهدددا علدددى ج هدددة حتدددى ندددؤ ي صدددالة المغدددر والعشددداء دددم يدددتم توزيعهدددا ،مدددان بعضدددنا ومدددن
شددددة الجدددوع يأخدددذ حصدددة مدددن أملددده بعدددد اسدددتالم العشددداء مباشدددرة ،ويأملهدددا ،ويتدددرش ايخدددرى الدددى
وقدده آخددر ،وهددذه الوجبددة نتناولهددا ونحددن واقفددون .تددم اسددتغالل هددذه الفتددرة مددن الددزمن فددي الصدديام
وخصوصددا مددن مددان قددد فاتدده صدديام فيمددا مضددى مددن عمددره فيصددوم قضدداء عمددا فددي امتدده ،فلنددا
نسددتلم الطعددام فدددي الصددبار والتهددر ونضدددعه فددوق حدددائط الحمددام حتددى يدددأتي المسدداء ويتناولددده (أي
الصدددائمون)  ،وأمدددا طعدددام العشددداء فنترمددده الدددى السدددحور ،ومدددان الطعدددام الدددذي نضدددعه فدددوق الحدددائط
يددتعفن فددي بعددا ايحيددان وخاصددة الحسدداء مددن شدددة الحددر ،وأمددا قطددع الزبددد فنضددعها فددي المدداء
علددى الددرام مددن هددذا فهددي تددذو  ،أمددا البدديا فهددو امخددر تصددب رائحتدده مريهددة وللننددا نأملدده،
وا نعيدددر أهميدددة للتلدددوق الدددذي يحصدددل ،ويجلبدددون لندددا فدددي يدددوم مدددن أيدددام ايسدددبوع إمدددا ندددوع مدددن
الفامهدددة (مالتفدددار والبرتقدددال) أو تمدددرا وبعدددا ايحيدددان يلدددون خيدددارا ،ومانددده هدددذه المدددوا تنفعندددا
مثيددرا ،حيددث مددان أمثددر المعتقلددين يعددانون مددن الجددوع بسددبب قلددة الطعددام فهددذه المددوا تبقددى عندددنا
يومين نأمل منها ،ففي هذين اليومين تجد جميع المعتقلين ملتفين نوعا ما.
أمدددا الصدددالة فدددي هدددذا السدددجن ولصدددغر الزنزاندددة وايعددددا ايدددر المتناسدددبة مدددع المسددداحة نؤ يهدددا
علدددى شدددلل وجبدددات ،بعدددا هدددذه الزنزاندددات مانددده الصدددالة تدددؤ ى فيهدددا جماعدددة وأيضدددا وجبدددات،
إاا حددل وقدده الصددالة يتهيددأ الجميددع للصددالة ،فددالجميع يصددلون ومددن مددان ا يصددلي قبددل ااعتقددال
تعلددم الصددالة ،وأخددذ يسددتمر عليهدددا ،وهددو متمسدد بهددا .إن هدددؤاء الددذين مددانوا ا يصددلون شدددملتهم
حمالت ااعتقاات التعسفية وإن مانه هذه ااعتقاات ترمزت على الشبا المتدين.
النددوم فددي هددذه الزنزانددات يقسددم العددد الموجددو فددي الزنزانددة الددى ددالق وجبددات ،تتددراور ايعدددا
ممدددا امدددرت بدددين  37و 20شخصدددا ،فلانددده زنزاندددة رقدددم ( )90عدددد ها  36شخصدددا ،قسدددمنا الدددى
دددالق وجبدددات ،مدددل وجبدددة  94شخصدددا ،بعدددد أن نتنددداول وجبدددة العشددداء نتهيدددأ للندددوم ،فمدددن يدددر
الددددخول الدددى الحمدددام (التدددوالي) يجدددب عليددده أن يددددخل قبدددل وقددده الندددوم ،حيدددث مندددا نسدددتغل حتدددى
الحمدددام للندددوم ،والددد بوشدددع ايحذيدددة فدددي سددديفوم الحمدددام (فتحدددة المرافددد )؛ مدددي تتسددداوى مدددع
أرشدددية التواليددده دددم تفدددرن ببطانيدددة سدددو اء ،ويجلدددس عليهدددا سدددتة أشدددخا  .أخدددذ هدددذا الحمدددام
(التواليددده) مددددن مسدددداحة الزنزانددددة متددددرا مربعددددا وعدددرو الزنزانددددة المتبقددددي  4متددددر ،توجددددد فددددي
الزنزاندددة زاويددددة مسدددداحتها متددددر مربددددع ،نفددددرن هددددذه الزاويددددة أيضددددا ،ويجلددددس فيهددددا  6أشددددخا
آخدددددرين فيصدددددب المجمدددددوع  94شخصدددددا وهدددددم يشدددددللون وجبدددددة أو مجموعدددددة وتسدددددمى وجبدددددة
الجالسين.
المسددداحة المسدددتغلة أو التدددي نسدددتطيع أن نسدددتغلها للندددوم هدددي 4م )94( ،4شخصدددا يندددامون مدددل 6
أشدددخا مقابدددل  6وبشدددلل تشددداب يشدددبه تشددداب أصدددابع اليددددين ،والندددوم علدددى أحدددد الجواندددب ،إمدددا
علددى اليمددين أو علددى اليسددار ،إن مددل شددخص ينددام توشددع أقدددام الشددخص الددذي يقابلدده أمامدده ،أي
مقابدددل صددددره وإاا مدددان الشدددخص الدددذي يقابلددده طدددويال فتلدددون ايقددددام إمدددا مقابدددل أنفددده أو تلدددون
مقابدددل عينيددده ،ومدددذل عليددده أن ا يتحدددرش؛ ينددده إن تحدددرش فسددديحرش معددده جميدددع الندددائمين ،وعليددده
أن ا يندددام علدددس ااتجددداه الدددذي يندددام عليددده البقيدددة ،وهدددو ايدددر مملدددن؛ ينددده ا يسدددتطيع فااتجددداه
المعامس يأخذ مجاا أمبر وا يملن أن يحصل عليه.
الندددائمون يشدددللون متلدددة بشدددرية وشدددعه فدددي قالدددب واحدددد إاا قدددام أي شدددخص مدددن ايدددر الندددائمين
بتحريدددد أولهددددم فيتحددددرش الجميددددع حتددددى آخددددرهم ،وتسددددمى هددددذه الوجبددددة بوجبددددة النددددائمين ،علددددى
الجددددانبين مددددن جدددددران الزنزانددددة يقددددف ( )94شخصددددا ،فددددي مددددل جانددددب ( )6أشددددخا يضددددعون
أقددددامهم بدددين رؤوس الندددائمين ،وفدددي بعدددا ايحيدددان أحددددنا ا يحصدددل علدددى موشدددع لقدمددده فيقدددف
علددددى واحدددددة وايخددددرى يضددددعها علددددى رمبتدددده أو يضددددعها خلفدددده ويتلددددئ علددددى الحددددائط ،وهددددؤاء
الواقفدددون علددديهم أن يدددؤ وا واجبدددا ،وهدددو أن يقومدددوا بعمدددل التهويدددة للندددائمين ،إن هدددذه العمليدددة سدددهلة

جددددا ،وللنهدددا مملدددة بسدددبب اسدددتمرارها طدددوال الوقددده الدددذي تسدددتغرقه الوجبدددة مدددن الندددوم وبشدددلل
متناو بين الوجبة الواقفة ،أما الوسيلة التي نقوم بها لتأ ية هذه العملية فهي المالبس.
اسدددتغنين ا عدددن هدددذه المالبدددس بسدددبب حدددرارة الجدددو فبعضدددها وشدددعناها مدددع ايحذيدددة تحددده رؤوسدددنا
أ ندداء النددوم ،والددبعا امخددر اسددتخدمناها للتهويددة ،نددربط مددل قطعددة مددع ايخددرى حتددى تصددل الددى
الجانددددب امخددددر فيمسدددد بطرفهددددا أحددددد الددددواقفين ويندددداول الطددددر امخددددر الددددى أحددددد ايشددددخا
الدددواقفين فدددي الجاندددب الثددداني ،دددم يقومدددون بتحريددد هدددذه المالبدددس يميندددا وشدددماا وهلدددذا تحددددق
عمليدددة التهويدددة ،وعلدددى هدددؤاء الدددذين يقومدددون بهدددذه العمليدددة أن ا يتوقفدددوا ين هدددذا يجعدددل الجدددو
أمثددر حددرارة بالنسددبة للندددائمين ،فدد اا شددعروا بالتعدددب يعطددون هددذه المالبدددس الددى شخصددين آخدددرين
ليقوموا بهذا العمل وتسمى هذه الوجبة بوجبة الواقفين.
أصدددددب امن لددددددينا دددددالق مجددددداميع أو دددددالق وجبدددددات (وجبدددددة الندددددوم ،وجبدددددة الجلدددددوس ،وجبدددددة
الوقو ) تتناو هذه الوجبات على النوم.
يقسدددم الوقددده مدددن أول الشدددروع بدددالنوم حتدددى النهدددوو وهدددو بعدددد صدددالة الصدددب بنصدددف سددداعة،
أقددل أو أمثددر حسدددب الحاجددة ،ويقسدددم الددى ال ددة أوقدددات ،وللددل وجبدددة مددن الوجبددات قسدددم مددن هدددذا
الوقه تستغله للنوم ،فيلون تناول الوجبات مامتي:
بعددد اانتهدداء مددن وجبددة طعددام العشدداء تنددام وجبددة وتقددف وجبددة وتجلددس وجبددة ،وبعددد انتهدداء وقدده
هدددذه الوجبدددة النائمدددة ينهضدددون مدددن ملدددانهم ويدددذهبون للحمدددام والزاويدددة مدددي يجلسدددوا ،أمدددا الوجبدددة
الواقفددة فيأخددذون محددل النددائمين فهددو وقددتهم ليندداموا ،أمددا الوجبددة الجالسددة فيأخددذون محددل الددواقفين
فقدددد جددداء ورهدددم للوقدددو وهلدددذا حتدددى تسدددتغل الوجبدددات الثال دددة أوقددداتهم للندددوم ،بعددددها ندددنها
لتأ يددددة الصددددالة (أي صددددالة الصددددب ) ،ددددم يددددأتي الفطددددور ،فنتناولدددده ،ددددم نجلددددس علددددى جوانددددب
الزنزاندددة وفدددي الوسدددط وفدددي الزاويدددة ،أمدددا الحمدددام فيسدددتغل فدددي هدددذا الوقددده لقضددداء الحاجدددة أو
لالسددددتحمام ،تددددم اسددددتغالل حددددائط الحمددددام لوشددددع طعددددام الصددددائمين وآنيددددة "سددددطل" معبددددأ بالمدددداء
لالحت يددداط فدددي حالدددة انقطددداع المددداء نسدددتخدم هدددذا ااحتيددداط ،ومدددذل اسدددتغل هدددذا الحدددائط لجلدددوس
شددخص فوقدده فددي حالددة از يدددا ايعدددا أمثددر مددن ( )36شددخص .وفدددي بعددا ايحيددان ينددام وهدددو
جالس فوق هذا الحائط ،حد ه طرائف في هذه الفترة سأامرها بفقرة خاصة.

الموت بالجملة
لددم يمددا علددي وقدده طويددل ف دي زنزانددة رقددم عشددرة ،فبعددد خمسددة أو سددتة أيددام مددن وجو نددا بهددا
عدددا وا انيدددة وأخرجوندددا منهدددا وأ خلدددوني فدددي زنزاندددة رقدددم ( )97فدددي الطددداب الثددداني ،النتدددام فيهدددا
نفددس النتددام فددي الزنزانددة رقددم عشددرة ،ا أسددتطيع النددوم فددي النهددار بسددبب اسددتمرار التحقيدد مددع
بعدددا المعتقلدددين فدددي الشدددعبة الخامسدددة ،ففدددي النهدددار يجلبدددون أشخاصدددا ويأخدددذون آخدددرين لغدددرو
التحقي معهم ليال.
فدددي تددداريخ  9129/6/92انقطدددع التيدددار اللهربدددائي ،فتوقفددده مفرادددة الهدددواء وفتحدددة البدددا مغلقدددة،
مدددان عدددد نا ( )37شخصددداِ أخدددذت الحدددرارة ترتفدددع ،الهدددواء ا يتبددددل ،ارتفعددده نسدددبة الرطوبدددة
مضددى وقدده طويددل ولددم يعددد التيددار اللهربددائي ،الحددراس الددذين منددا نسددمع أصددواتهم أ ندداء تحددد هم
فيمدددا بيدددنهم انقطعددده تلددد ايصدددوات انتهدددى ايومسدددجين فدددي الزنزاندددة ،إنندددا نتدددنفس الزفيدددر الدددذي
يخددرج مددن صدددورنا ،حصددله حدداات اختندداق فأخددذنا نطددرق علددى بددا الزنزانددة ،المعتقلددون فددي
بددداقي الزنزاندددات يطرقدددون أيضدددا علدددى ايبدددوا  ،تصددداعد الطدددرق بأيددددينا والرمدددل بايرجدددل وللدددن
ون جددددوى ،إ نهدددم ا يسدددمعون وا يريددددون عمدددل شددديء ،إنهدددم يريددددون الدددتخلص مدددن الجميدددع،
اسدددتمر التيدددار باانقطددداع فددداز ا ت حالدددة ااختنددداق وحددداات اإلامددداء مثيدددرة وقعددده بدددين المعتقلدددين
هددددأت أصدددوات الطدددرق علدددى ايبدددوا  ،إنندددا ا نملددد القدددوة مدددي نسدددتمر فدددي الطدددرق ممدددا أنددده ا

جدددوى مددن هددذا الطددرق أخددذنا نتسدداقط بعضددنا علددى بعددا ،مضدده بحدددو مدداني سدداعات وتيددار
اللهربدداء لددم يعددد ،بعددد مددرور هددذا الوقدده فقددد الجميددع وعيدده وأامددي علينددا فلددم نشددعر بمددا يجددري
ومددا يحدددق ،ا نعلددم مددم مددن الوقدده مضددى حتددى عددا التيددار اللهربددائي ،بدددأ الددوعي يعددو لنددا بعددد
أن عدددا ت المفرادددة للعمدددل ،الجدددو أخدددذ يتحسدددن ،عدددا تيدددار الهدددواء الدددذي يددددخل مدددن فتحدددات البدددا
الصدددغيرة ،ويخدددرج مدددن فتحدددة المفرادددة ،بددده الحيددداة مدددرة انيدددة ،تفقددددنا بعضدددنا الدددبعا ،أالدددب
الموجدددو ين قدددد تلدسدددوا فدددي الوسدددط بعضدددهم فدددوق الدددبعا ،وأالدددب هدددؤاء لدددم يفيقدددوا ،مدددان أحدددد
اإلخددوة حالتدده جيدددة ولددم يغددم عليدده وال د لعثددوره علددى فتحددة مددان الهددواء يدددخل منهددا فوشددع أنفدده
فددي هددذه الفتحددة ،وظددل يتددنفس مددن خاللهددا ،وهددذه الفتحددة هددي فددي اخددل (التواليدده) الحمددام ماندده
بدددين أنبدددو المددداء والحدددائط فلدددان يددددخل منهدددا الهدددواء وقدددد اسدددتغلها هدددذا ايخ وحددداف علدددى نفسددده،
قدددام هدددذا ايخ بعمدددل إنسددداني عتددديم عنددددما وجددددنا جميعدددا ملدسدددين فدددي الوسدددط قدددام برفدددع بعضدددنا
عدددن بعدددا وللدددن المسددداحة ا تسدددع لتفريددد الجميدددع ،وبعدددد أن عدددا الدددوعي يمثدددر الموجدددو ين
ومندده أنددا مددن شددمنهم تفقدددنا البقيددة فوجدددنا  93شخصددا فقدددوا حيدداتهم .إن تيددار اللهربدداء مددان قددد
اسدددتمر باانقطددداع قرابدددة  90سددداعات ،وبعدددد عدددو ة اللهربددداء بفتدددرة طويلدددة جددداء رجدددال ايمدددن
المشدددرفون علدددى هدددذا السدددجن ،وأخدددذوا يسدددألون الموجدددو ين مدددم عدددد المدددوتى ،وقددداموا بددد خراجهم
سددحبا الددى خددارج الزنزانددات ،ووشددعوهم فددي الممددر وبعددد اانتهدداء مددن سددحب المددوتى فددي جميددع
الزنزانات حملوهم الى جهة مجهولة ،ولم يسلموا الى اويهم.
أريددددد أن أتسدددداءل هنددددا :هددددل مديريددددة ايمددددن العامددددة ا توجددددد فيهددددا مولدددددات مهربدددداء؟ فدددد اا مددددان
الجدددوا نعدددم ،فهدددذا ايدددر معقدددول أبددددا ،ين هدددذه المديريدددة هدددي إحددددى الددددوائر الحساسدددة والمهمدددة
جددددا بالنسدددبة للنتدددام فمدددن ايدددر المعقدددول ان تتدددرش بددددون مولددددات مهربددداء ومدددن ايدددر المعقدددول أن
ا يحسدددب لهدددا حسدددا فدددي حدددال انقطددداع التيدددار اللهربدددائي وتصدددب بددددون إندددارة وخاصدددة أ نددداء
الليددددل ،وبالنسددددبة للمولدددددات فمتددددوفرة وبشددددلل مبيددددر بايسددددواق واللثيددددر مددددن الندددداس العددددا يين قددددد
حصددلوا علددى هددذه المولدددات فليددف بالنتددام الددذي يسدديطر علددى جميددع ددروات الشددعب ،وإاا مدددان
الجددددوا توجددددد مولدددددات فلمددددااا ا تعمددددل ،هددددل إنهددددن عدددداطالت ،وإاا مددددن عدددداطالت فلمددددااا لددددم
يقومدددوا ب صدددالحهن قبدددل هدددذا الوقددده ،أي قبدددل انقطددداع التيدددار اللهربدددائي ،وإاا مدددانوا ا يعلمدددون
بعطلهدددن قبدددل انقطددداع التيدددار اللهربدددائي فلمدددااا ا يقومدددون ب صدددالر العطدددل أ نددداء انقطددداع التيدددار
اللهربدددائي؟ ومددددة  90سددداعات بالنسدددبة للنتدددام وقددده طويدددل إلنجددداز مثدددل هدددذا العطدددل ،فددد اا هدددم
قاصددددون قتدددل المعتقلدددين ،وهدددذه إحددددى طدددرق النتدددام للدددتخلص مدددن معارشددديه ،إن عدددد الدددذين
قددـتلوا فددي هددذا اليددوم إاا أر نددا أن نقدديس علددى العددد الددذي قددـتل فددي زنزانددة رقددم ( )97هددو ()93
شخصدددا ،ونأخدددذ ممعددددل ( )90أشدددخا فدددي مدددل زنزاندددة يلدددون العدددد ( )420قتددديال مدددن مجمدددوع
( )42زنزانة.
إن هدددذا العدددد مبيدددر جددددا لمدددن يقددديم اعتبدددارا ل نسدددان واإلنسدددانية ،وللدددن هدددذا النتدددام ا يعيدددر أي
أهمية ل نسان وا حقوق ل نسان.

رعــد قتــل عمــدا
از ا ت ايعددددا بشدددلل مبيدددر وااعتقددداات ا تتوقدددف والسدددجون ا تتسدددع لضدددم هدددذه ايعددددا التدددي
فاقددده التصدددور ،المحافتدددات امدددتنت ،ايمدددن العامدددة ايدددر قابلدددة اسدددتيعا هدددذه ايعددددا  ،سدددجن
(أبددددو اريددددب) ا مجددددال فيدددده ،بيددددوت اإليددددرانيين المقيمددددين فددددي العددددراق وبعضددددهم حصددددل علددددى
الجنسدددية العراقيدددة والدددذين أعدددا هم النتدددام وبشدددلل قسدددري الدددى إيدددران اسدددتغله وبعدددد أن أجدددروا
عليهددا بعددا التغييددرات لتصددب سددجونا ،هددذه البيددوت أيضددا شددمه أعدددا ا مبيددرة مددن المعتقلددين،
الحدددر مسدددتمرة وأخدددذت تأمدددل ايخضدددر واليدددابس ،مدددان النتدددام فدددي بغددددا رفدددع شدددعار القضددداء

علددى الشدديعة بعددد أن شددعر بالنقمددة عليدده مدددن الشددعب العراقددي ،فأشددعل الحددر مددع إيددران ،و فدددع
فددي هددذه الحددر الشددعب والتددي بمثددل الشدديعة نسددبة  %57مددن هددذا الشددعب ومددان الجندددي الشدديعي
هدددو أول مدددن يدددذهب الدددى الجبهدددة وترمددده ايمدددامن الخدميدددة والقيدددا ة لبددداقي المدددذاهب عددددا الشدددواا
فددي هددذه القاعدددة التددي اسددتخدمه فددي هددذه الحددر القددذرة ،وهددذه إحدددى وسددائل تنفيددذ الشددعار الددذي
رفعه صدام.
أمددددا الوسدددديلة الثدددداني فهددددي تهجيددددر العددددراقيين الشدددديعة الددددذين يعتبددددرهم النتددددام إيددددرانيين وماندددده
أعدا هم مبيرة إشافة الى اإليرانيين الذين أعا هم الى بلدهم.
أمدددا الوسددديلة الثالثدددة ،ف ااعتقددداات التدددي شدددمله الشددديعة بشدددلل خدددا  ،وإن نسدددبة المعتقلدددين مدددن
الشددديعة تمثدددل  %17مدددن مجمدددوع المعتقلدددين فدددي جميدددع أنحددداء العدددراق ،وإن الطدددرق للدددتخلص مدددن
المعتقلدددين قدددد تحصدددل فدددي جميدددع سدددجون العدددراق وطدددرق أخدددرى مارسدددها النتدددام مدددع المعتقلدددين
للتخلص منهم وسنقوم بتوشيحها في حينه.
رعددد هدددو أحددد طدددال مليددة العلدددوم فددي جامعدددة البصددرة ،ويسدددلن منطقددة المعقدددل فددي البصدددرة ،إن
هددذه المنطقددة هددي أمثددر مدددن البصددرة وأسددتطيع أن أقددول مدددن العددراق قدددمه تضددحيات فددي سددبيل
الخال من هذا النتام المتجبر.
مددان ايخ رعددد اعتقددل نهايددة عددام  9129ومددان التحقي د معدده فددي مديريددة أمددن البصددرة قددد انتهددى
ونقدددل إلدددى مديريدددة ايمدددن العامدددة ،مدددان يتنددداول عالجدددا وبشدددلل مسدددتمر وعالجددده مدددان أقراصدددا
يتناولهدددا وقددده الحاجدددة ومدددان يشدددلو مدددن مدددرو الربدددو وملمدددا تنتهدددي هدددذه ايقدددرا يخبدددرهم
فيدددأتون لددده بلميدددة أخدددرى ،وفدددي إحددددى المدددرات طدددالبهم أن يدددأتوا لددده بدددايقرا فلدددان الجدددوا :
ا صدددبر سدددو ندددأتي لددد بدددالعالج ،بعدددد نصدددف سددداعة جددداء شخصدددان ايول أبدددو جدددوا والثددداني
واصددف ومددان هددذا ايخيددر يحمددل بيددده حقنددة (ابددرة) قددام أبددو جددوا بفددت البددا  ،وطلددب مددن ايخ
رعدددد الخدددروج الدددى الممدددر بعدددد أن خدددرج تدددرش بدددا الزنزاندددة مفتوحدددا ،أوقفدددوه فدددي الممدددر ومقابدددل
الزنزانددة وأمددام المعتقلددين زرقددوه بهددذه اإلبددرة التددي مددان واصددف يحملهددا بيددده ،بعدددها أعددا وه الددى
الزنزانددة ولددم تمددا إا سدداعة واحدددة ف د اا بدده يقددع ميتددا ،بعددد لحتددات خلددوا الددى الممددر ،ددم فتحددو
الفتحدددة الصدددغيرة الموجدددو ة فدددي البدددا ومانددده مغلقدددة وظلدددوا ينتدددرون الدددى رعدددد وهدددو ممدددد فدددي
وسدددط الزنزاندددة ،فقدددال لهدددم أحدددد الموقدددوفين :إنددده ميددده علدددى مدددا أعتقدددد ،ففتحدددوا البدددا  ،وسدددحبوه
علدددى ايرو ،وأخدددذه واصدددف يسدددحبه فدددي الممدددر ،وأالددد أبدددو جدددوا البدددا والفتحدددة الصدددغيرة،
واهب ،أما رعد فال أعر هل سلمه جثته الى أهله أو ا؟
وهدددذه هدددي إحددددى طدددرق النتدددام للقضددداء علدددى المعتقلدددين ،أمدددا مدددا سدددمعه ،وامدددرت لدددي فلثيدددرة
هدددي  ،مثدددل ااختنددداق ،زرق اإلبدددر ،القتدددل بدددالتحقي  ،عصدددير الفوامددده ،الشددداي ،المقدددابر الجماعيدددة،
حددددوا ق السدددديارات ،ااعدددددامات بالجملددددة ،وطددددرق أخددددرى ابتدددددعها صدددددام جميعهددددا ،واسددددتخدمها
للقضددداء علدددى الشددديعة فدددي العدددراق الدددذين يعتبدددرهم معارشدددين لددده ،فأندددا ا أامدددر إا مدددا شددداهدته
بعيني أو روي بالدليل.

اإل ارة في هذا السجن
إن إ ارة هددذا السددجن فددي عهدددة شخصددين ،ايول مدداظم أبددو جددوا وهددو مددن الجنددو (الناصددرية)
قضددداء الشدددطرة وهدددو برتبدددة مفدددوو شدددرطة أمدددن ،وقدددد اختدددار لددده مجموعدددة مدددن الشدددرطة ليشدددلل
عصددابة ومددن هددؤاء المجددرم واصددف وهددو شددرطي أمددن مددن أهددالي بغدددا منطقددة الفضددل وقدديس
أيضددا شددرطي مددن بغدددا منطقددة الثددورة وخالددد برتبددة عريددف شددرطة مددن الرمددا ي وآخددرون ،أمددا
الشددخص الثدداني فهددو أبددو رعددد وهددذا الشددخص مجهددول ااسددم بالنسددبة لددي وللمعتقلددين وقددد اختددار

لدده مجموعددة مددن الشددرطة ليشددللوا العصددابة الثانيددة ،وامهددم مددل  42سدداعة بالتندداو فيمددا بيددنهم،
أبدددو رعدددد شدددعيف البنيدددة شدددلله يميدددل للبيددداو عينددداه صدددغيرتان بعدددا الشددديء مدددان ا يدددتللم مدددع
المعتقلين إا بمجال عمله ومان نا را ما يفت البا الذي يفصل ارفهم عن الزنزانات.
أمدددا أبدددو جدددوا فعلسددده تمامدددا فهدددو يتميدددز بضدددخامة جسدددمه وعينيددده اللبيدددرتين وصدددوته المرتفدددع
حتدددى فدددي مالمددده الطبيعدددي ،أسدددمر اللدددون وقدددد تسدددلل الشددديب الدددى شدددعره ايسدددو مثيدددر الثر دددرة
وطول فترة خفارته يقضيها متنقال بين الزنزانات.
اختددار لنفسدده أشخاصددا مددن الشددرطة الموجددو ين فددي هددذا السددجن يتالئمددون مددع شخصدديته ويلبددون
لدددده مددددل راباتدددده وبسددددرعة متناهيددددة وخاصددددة فددددي تعددددذيب المعتقلددددين فدددد نهم يتلددددذاون ويتنافسددددون
ويتهرون قوتهم في ممارسة تعذيب المعتقلين.
فددي خفددارة أبددي جددوا ا هدددوء ،ايبددوا تفددت بددين لحتددة وأخددرى إمددا إلرسددال بعددا المعتقلددين
الدددى التحقيددد فدددي الشدددعبة الخامسدددة والمجددداورة لهدددذا السدددجن ،وإمدددا أن يخلقدددون مبدددررا إلخدددراج
المعتقلدددين الدددى الممدددر ليضدددربوهم ،وأمدددا خفدددارة أبدددي رعدددد فالهددددوء يسدددو السدددجن ،حيدددث إنددده ا
يدددتللم مدددع المعتقلدددين حتدددى يحصدددل علدددى مبددددرر لتعدددذيب المعتقلدددين وايبدددوا تفدددت فقدددط للددددذين
يطلبدددون للتحقيددد والدددذين يجلبدددون مدددن الشدددعبة الخامسدددة مدددن بددداقي المدددديريات فدددي المحافتدددات،
وللددن أبددو رعددد وأبددو جددوا وجهددان لعملددة واحدددة ،إنهمددا يمددثالن جهدداز ايمددن وهددو جهدداز قمعددي
تعسفي واو السمعة اائعة الصيه باإلجرام.

التعذيب بسبب مجالس العزاء الحسيني
زنزاندددة رقدددم ( )40تختلدددف عدددن بددداقي الزنزاندددات التدددي تنقلددده بينهدددا ،فدددي هدددذه الزنزاندددة مانددده
صددالة الجماعددة تددؤ ى علددى شددلل ددالق مجدداميع ومددان ائمددة الجماعددة ال ددة (ع ـ م) و( ـ ر ـ
) و(سدديد ش ـ ر) وهددم مددن قضدداء القرنددة وقدددد اعتقلددوا وأمضددوا ددالق سددنوات فددي هددذا السدددجن
م أطل سراحهم بدون أن يقدموا الى المحامم.
فدددي هدددذه الزنزاندددة يقدددرأ القدددرآن قبدددل مدددل صدددالة و عددداء بعدددد مدددل صدددالة وفدددي ليدددالي الجمدددع يقدددرأ
عددداء مميدددل دددم زيدددارة اإلمدددام الحسدددين (ع) دددم مجدددالس العدددزاء الحسددديني ،ندددؤ ي صدددالة المغدددر
والعشددداء بعددددها يجلدددس الجميدددع ويتدددولى أحددددنا الحراسدددة ممدددا مندددا نسدددميها وهدددذه الحراسدددة عبدددارة
عددن بقددداء شدددخص واقفدددا فدددي البدددا لمراقبدددة الممدددر وفدددي هدددذه الفتدددرة مانددده فتحدددة البدددا الصدددغيرة
يترمونهدددا مفتوحدددة الدددى سددداعة متدددأخرة مدددن الليدددل ،فمدددن خدددالل هدددذه الفتدددرة تدددتم مراقبدددة أو رصدددد
الممددر ،وفددي حالددة سددماعه أو مشدداهدته يحددد رجددال ايمددن يعطددي اإلشددارة لنددا فيتوقددف مددل شدديء
ويلددون ايمددر طبيعيددا ،فددي إحدددى ليددالي الجم دع أ ينددا الصددالة ،وجلسددنا ،وأخددذ أحددد اإلخددوة واسددمه
فيصدددل مدددن أهدددالي البصدددرة منطقدددة (خمسدددة ميدددل) ملانددده فدددي البدددا ؛ ليقدددوم بعمدددل الرصدددد للممدددر
وباشدددرنا بقدددراءة الددددعاء تددداله ايخ سددديد (ش ـ ر) دددم تدددال ايخ (ع ـ م) زيدددارة اإلمدددام الحسدددين
ـ ر ـ ) ومالعدددا ة يقدددرأ هدددذا
(ع) ،وبعددددها باشدددرنا بمجلدددس العدددزاء الحسددديني ومدددان ايخ (
المجلدددس ،مدددان مدددل شددديء علدددى مدددا يدددرام ،سدددمع قددديس أحدددد أفدددرا عصدددابة أبدددي جدددوا وأقسددداهم
صدددوت بلددداء فدددي الزنزاندددات ،ولدددم يسدددتطع أن يميدددز فدددي أي زنزاندددة ،فدددت البدددا الدددذي يفصدددل
اإل ارة عدددن الزنزاندددات وبلدددل هددددوء بحيدددث لدددم نسدددمع لددده صدددوتا ،مندددا نسدددمع صدددوت هدددذا البدددا
أ ندداء فتحدده فددي اييددام العا يددة بخددال هددذه المددرة ،سددار قدديس وهددو منحنددي وملتصدد الددى الحددائط
وعلدددى جهدددة أبدددوا الزنزاندددات فدددي الممدددر ،ولدددم يشدددعر بددده أحدددد ويصدددعب علدددى ايخ فيصدددل الدددذي
مددان واقفددا يترقددف أن يددراه ،ففاجأنددا قدديس بوقوفدده فددي بددا الزنزانددة وهددو ينتددر إلينددا مددن الفتحددة،
فلمددا شددداهدنا بأنندددا نقدديم مجلدددس عدددزاء وفدددي هددذا المجلدددس مندددا نبلدددي لددذمر مصددديبة اإلمدددام الحسدددين
(ع) ،صدددار قددديس بدددأعلى صدددوته يدددا ابدددا جدددوا فجددداءه أبدددو جدددوا مهدددرواِ فقدددال لددده :مدددااا جدددرى

لدد ؟ فددأخبره بمددا رأى وسددمع ،إنهددم يقددرأون ويبلدددون ،وا أعلددم مددا الددذي يددزعجهم ويغضددبهم مدددن
العدددزاء والبلددداء والشددديء الوحيدددد الدددذي يسدددعون إليددده هدددو محاربدددة الشدددعائر الحسدددينية ومحاربدددة
الحسددددين (ع) يندددده ددددار علددددى التلددددم والتددددالمين ،فثددددورة اإلمددددام الحسددددين (ع) هددددي ددددورة علددددى
التدددالمين والطغددداة ،وإن مبدددا ئ و دددورة اإلمدددام الحسدددين (ع) تسدددري فدددي مددداء المسدددلمين وخاصدددة
الشددددديعة جددددديال بعدددددد جيدددددل ،وإن هدددددؤاء يحددددداربون ه ورسدددددوله والمدددددؤمنين ومدددددن يحدددددار ه
ورسوله والمؤمنين فمصيره الذلة والخسران في الدنيا وامخرة.
طلددب منددا أبددو جددوا أن نقتددر الددى فتحددة البددا واحدددا بعددد امخددر ،وأخددذ ينتددر الددى عيوننددا ومددن
يشددد بددده أنددده مدددان يبلدددي يقدددول لددده :قدددف جانبدددا ،وهلدددذا حتدددى شدددخص ( )95شخصدددا ،بعددددها أمدددر
()9
واصدددف وهدددو أحدددد المجدددرمين مدددن عصدددابة أبدددي جدددوا بدددأن يجلدددب الهدددراوات (جيدددب السدددو ة)
فهدددرول واصدددف وهدددو فدددرر ينددده سددديمارس مدددا يهدددوى ويرادددب وهدددو تعدددذيب المعتقلدددين ،فدددي هدددذه
اللحتدددة فدددت أبدددو جدددوا الزنزاندددة ووقدددف فدددي بدددا الزنزاندددة مدددن الدددداخل هدددو وعصدددابته ،وصدددل
واصددف وهددو يحمددل الهددراوات فددوزع الهددراوات علددى العصددابة وأعطددى واحدددة الددى أبددي جدددوا ،
أمرنددددا أبددددو جددددوا نحددددن الددددذين لددددم يسددددتطع تشخيصددددنا بالدددددخول الددددى الحمددددام ،ومددددان عددددد نا 49
شخصددددا مددددن مجمددددوع المعتقلددددين فددددي هددددذه الزنزانددددة البددددال  32معددددتقال 49 ،شخصددددا ا يسددددعهم
الحمددام ،فأجبرونددا علددى الدددخول الددى الحمددام ،وأصددبحنا واحدددا فددوق امخددر علددى الددرام مددن هددذا
فدد ن الحمددام ا يتسددع لهددذا العددد وظددل بعضددنا فددي الزاويددة الموجددو ة فددي هددذه الزنزانددة ومندده أنددا
أحدهم.
أحددد العصددابة ملفدده أبددو جددوا بددأن يقددوم بالضددغط علينددا حتددى ا نخددرج الددى بقيددة مسدداحة الزنزانددة
وأخددذ هدددذا الدددوحش ينهدددال عليندددا بالضدددر  ،أبدددو جدددوا وعصدددابته أ مدددوا الدددذين شخصدددهم مدددن شددددة
الضددددر  ،وأخددددذ الصدددديار يتعددددالى مددددع أصددددوات الهددددراوات التددددي تنهددددال علددددى أجسددددام هددددؤاء،
الهدددراوة التدددي تنهدددال علدددى أجسدددامهم تتدددرش أ دددرا أو تجدددرر الجسدددم ينهدددم ا يرتددددون إا المالبدددس
الداخليدددة وبعضدددهم فقدددط يرتددددي اللبددداس الدددذي يسدددتر العدددورة لشددددة الحدددر ،بعدددد أن أعيددداهم التعدددب
أمددر أبددو جددوا العصددابة بددالتوقف ،ددم قددال موجهددا مالمدده للجميددع :مددن مددان يقددرأ للددم؟ فلددم يجبدده
أحدددد ،فقدددال :إاا لدددم تقولدددوا وهدددو يقصدددد الدددذي مدددان يقدددرأ مجلدددس العدددزاء ،فسدددو نعاقدددب الجميدددع،
سددمع أبددو جددوا صددوتا يددأتي مددن الحمددام ،أنددا أنددا ،فقددال لدده أبددو جددوا  :اخددرج ،مددان مددن الصددعب
عليددده الخدددروج مدددن الحمدددام بسدددبب العدددد اللبيدددر الدددذي تلددددس فدددي هدددذا الحمدددام ،قدددال أبدددو جدددوا :
ا خرجدددوا مدددن الحمدددام ،وأمدددر العصدددابة بدددالخروج مدددن الزنزاندددة والوقدددؤ فدددي البدددا  ،خدددرج ايخ
( ـ ر ـ ) ومددان أبددو جددوا يعرفدده لبقائدده مدددة طويلددة فددي هددذا الملددان ،فقددال لدده أبددو جددوا  :هددو
أندددده ،فقددددال :نعددددم ،قددددال لدددده اخددددرج الددددى الممددددر ،خددددرج ايخ الددددى الممددددر ،وأالقدددده الزنزانددددة،
المعتقل دون الددذين تعرشددوا لهددذا العددذا مددانوا فددي معنويددات عاليددة جدددا علددى الددرام مددن جددراحهم
التددي تسدديل منهددا الدددماء ويفتخدددرون ينهددم شددربوا فددي سدددبيل اإلمددام الحسددين (ع) ويعتبددرون هدددذه
ـ ر ـ ) سدددمعنا
الجدددرور وسدددام شدددر وأنهدددا سدددو تشدددفع لهدددم عندددد ه يدددوم القيامدددة ،ايخ (
صدددوته وأصدددوات الهدددراوات التدددي تنهدددال عليددده ولعددددة قدددائ حتدددى انقطدددع الصدددوت فتحددده إحددددى
الزنزانات وأ خل إليها ولم الت به إا بعد خمسة أشهر وفي الزنزانة رقم .44
الشددديء الوحيدددد الدددذي لدددم أصدددل بددده الدددى نتيجدددة هدددو :لمدددااا عاقبوندددا اخدددل الزنزاندددة ولدددم يخرجدددوا
الدددذين شخصدددهم أبدددو جدددوا الدددى الممدددر مالعدددا ة ويضدددربونهم؟ وهدددذه هدددي أول وآخدددر حالدددة تحددددق
بهذه الصورة طوال الفترة التي أمضيتها في مديرية ايمن العامة.
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فيما بينهم ويعني بها الهراوات من نوع أنبو الماء البالستيلي ايسو

نقل ايخبار بين الزنزانات
ايخبدددار ا تنقطدددع عندددا ،وتصدددلنا بشدددلل يدددومي وإن مانددده متدددأخرة بعدددا الشددديء وبعضدددنا وصدددلته
أخبددار عددن عائلتدده ،والدد عددن طريدد المعتقلددين الجددد الددذين يجلبددونهم يوميددا الددى ايمددن العامددة،
فينقلددددون لنددددا ايخبددددار عددددن الحددددر التددددي زا ت شددددراوتها فددددي هددددذه الفتددددرة ،ومددددذل ايخبددددار
السياسدددية .جريددددة الثدددورة التدددي تصدددلنا يوميدددا ممدددا امدددرت سدددابقا أالبندددا ا يقرأهدددا للسدددبب الدددذي
امدددرت ،وايمثدددر مدددن هدددذا أن هدددذه الجريددددة هدددي حالهدددا حدددال جميدددع الصدددحف ووسدددائل اإلعدددالم
العراقيدددة ايخدددرى ا مصدددداقية لهدددا .إن هدددذه الوسدددائل جدددل أخبارهدددا هدددي التمجيدددد بشخصدددية جدددال
العدددراق ،ونقدددل ايخبدددار اللاابدددة ،وإخفددداء الحقيقدددة عدددن الشدددعب العراقدددي ،فمدددثال ا تجدددد فدددي هدددذا
اإلعدددالم اإلشدددارة ولدددو بشدددلل ايدددر مباشدددر الدددى حمدددالت ااعتقدددال التدددي تشدددن فدددي وسدددط الشدددعب
العراقددي ،وإن هددذه الوسددائل قددد صددبه ج دل اهتمامهددا للتددروي لمددا يهددرج لدده رمددز العددراق وسدديف
العددر المسددلط علددى رؤوس الشددعب العراقددي والعربددي ،وهددو يدددعي أندده لدديس لديدده معارشددة أو
سدددجناء ،وإن عدددد الموجدددو ون ا يتجددداوز عدددد هم أصدددابع اليدددد وهدددؤاء ندددالوا عقدددابهم ارتلدددابهم
جدددرائم بحددد الشدددعب ،أي شدددعب هدددذا الدددذي يدددد عي صددددام الددددفاع عدددن حقوقددده وهدددو الدددذي يدددتهم
الشدديعة الددذين يمثلدددون  %57مددن هدددذا الشددعب بدددأنهم ايددر عددراقيين ،وأنهدددم نزحددوا مدددن الهنددد الدددى
العراق وايمبر من هذا يتهمهم أو يصفهم بالغجر وإنهم رعاة جاموس.
بدداع عليدد أي حددامم فددي العددالم يصددف ايالبيددة مددن شددعبه بهددذه الصددفات الشددائنة ويفتددري علدديهم
ممدددا فعدددل صددددام فدددي لقائددده فدددي بدايدددة الثمانيندددات مدددع الصدددحف السدددعو ية عنددددما قدددال :أن الشددديعة
يعتقدددددون أن جبرائيددددل (ع) خددددان ايمانددددة التددددي أومددددل بهددددا مددددن ه تبددددارش وتعددددالى بددددأن ينددددزل
الرسدددالة السددددماوية علددددى اإلمدددام علددددي (ع) فخددددان وأعطاهدددا للنبددددي محمددددد ( ) هدددذا مددددا يعتقددددده
الشيعة مما يتهمهم صدام.
وأرا أن يؤمددد ،أو يثبدده هددذا ااتهددام المفددرول مددن الصددحة فيقددول :إنهددم ـ أي الشدديعة ـ يقولددون
وفددي نهايدددة صدددالتهم خددان ايمدددين مدددع رفدددع أيددديهم مدددن الدددرمبتين الددى ايعلدددى ،ويلررونهدددا دددالق
مدددرات ،أندددا أتحددددى صددددام ،ومدددل مدددن يددددعي هدددذا اا عددداء أن يدددأتي بالددددليل ومدددن مصدددا ر الشددديعة
ليؤمدددد ا عددداءه ،إن مدددا نقدددوم بددده نحدددن – الشددديعة  -بعدددد اانتهددداء مدددن الصدددالة نلبدددر ال دددا وهدددذه
التلبيددرات بعددد مددل صددالة مددن المسددتحبات وليسدده واجبددة .مثددل هددذه الثر ددرة التددي يطلقهددا صدددام
بددددين الحددددين وامخددددر ا تنطلددددي علددددى أصددددحا الضددددمائر الحيددددة وعلددددى مددددل اي عقددددل سددددليم .إن
وسدددددائل إعدددددالم النتدددددام المقدددددروءة والمسدددددموعة والمنتدددددورة تجعدددددل مدددددن هدددددذه الثر دددددرات مدددددا ة
لبرامجها وموشوعاتها التي تنشرها في صفحاتها اليومية إشافة الى مثل هذه الثر رة.
ف نهدددا ا تنشدددر حقدددائ مدددا يجدددري فدددي الجبهدددة ،لدددذل فددد ن الوسدددائل ليسددده لهدددا أي مصدددداقية بدددين
أوسددداط الشدددعب العراقدددي ،فليدددف نحدددن – السدددجناء -الدددذين اطلعندددا علدددى حقيقدددة النتدددام ومدددا يخفيددده
من جرائم ارتلبها بح الشعب العراقي ،فمصا ر أخبارنا هي عن طري المعتقلين الجد .
أمدددا ميفيدددة نقدددل هدددذه ايخبدددار مدددن زنزاندددة الدددى أخدددرى فهدددي تنقدددل بطريقدددة (المدددورس) ،وأصدددبحه
هدددذه الطريقدددة تمدددار س بشدددلل واسدددع بدددين المعتقلدددين حتدددى وصدددله الحالدددة بندددا الدددى نقدددل السدددور
القرآنية واي عية اير المحفوظة لدينا.
طريقدددة (المدددورس) هدددي الطدددرق علدددى الحدددائط الدددذي يفصدددل بدددين زنزاندددة وأخدددرى وعلدددى شدددلل
رمددددز ،الحددددرو العربيددددة ( )42حرفددددا مددددل حددددر لدددده رقددددم ،مددددن رقددددم واحددددد حتددددى رقددددم ،42
والحدددرو المسدددتخدمة هدددي الحدددرو ايبجديدددة (أبجدددد ،هدددوز ،حطدددي ،ملمدددن ،سدددعفص ،قرشددده،
خدددذ ،شدددت وأخيدددرا الهمدددزة) .مدددل هدددذه الحدددرو تحمدددل أرقامدددا ،فدددالحر ألدددف يحمدددل الدددرقم
واحدددد والبددداء الدددرقم  4والجددديم الدددرقم  3والددددال الدددرقم  2والهددداء الدددرقم  7والطددداء الدددرقم  6وهلدددذا
الدددى آخدددر حدددر يحمدددل رقدددم  42ايرقدددام  ،47 ،40 ،97 ،90 ،7الرمدددز الدددذي تحمدددل هدددو خدددط،

أمدددا بددداقي الحدددرو فتحمدددل الرمدددز نقطدددة عدددن مدددل حدددر  .تسدددتعمل مدددا ة صدددلبة للطدددرق علدددى
الحددائط وهدددذه المددا ة الصدددلبة إمدددا أن تلددون عتمدددا نأخدددذه مددن اللحدددم الدددذي يجلبوندده لندددا ،أو حصدددى
أو أي دة مددا ة أخددرى صددلبة ،فدد اا أر نددا أن نلتددب وعلددى سددبيل المثددال جميددل (الجدديم ددالق طرقددات
علددددى الحددددائط) (…) والمدددديم خطددددين علددددى الحددددائط و ددددالق طرقددددات ( )…//فددددالخط ايول هددددو
الرمددددز رقددددم  7والخددددط الثدددداني هددددو الرمددددز رقددددم عشددددرة ،أمددددا اليدددداء خطددددان ( )//والددددالم خطددددان
وطرقتدددددان ( )..//فيلدددددون الرمدددددز اسدددددم جميدددددل فدددددي طريقدددددة المدددددورس هدددددو (ج… ،3م،3…//
ي ،90//ل )94..//إن بعدددددا المعتقلدددددين المتمرسدددددين علدددددى هدددددذه الطريقدددددة يسدددددتخدمونها بشدددددلل
سدددريع جددددا ،وا يسدددم ع مدددنهم إا الطدددرق والخدددط علدددى الحدددائط والفاصدددل بدددين ملمدددة وأخدددرى هدددي
الطدددرق علدددى الحدددائط باليدددد فدددي حالدددة عددددم اسدددتالم الللمدددة ،فيطدددرق علدددى الحدددائط بالمدددا ة الصدددلبة
طرقات اير منتمة فتعا الللمة حتى يتم استالمها.
وطريقددددة أخددددرى نسددددتخدمها لالتصددددال مددددع الطدددداب ايرشددددي أو بددددالعلس ،والدددد عبددددر أنابيددددب
الميدداه بددنفس الطريقددة التددي تسددتخدم علددى الحددائط بددالطرق علددى اينابيددب ،ويوجددد فددي مددل زنزانددة
أنبو للمياه يتصل بالزنزانة في الطاب الثاني.
وطريقددة الثددة لالتصددال هددي :متابدددة الحددرو فددي الهددواء منفصدددلة وهددذه الطريقددة مقتصددرة علدددى
 6زنزاندددددات ،وهدددددي ،94 ،99 ،1 :فدددددي الطددددداب ايول و ،42 ،43 ،94فدددددي الطددددداب الثددددداني،
فهدددؤاء يشددداهدون بعضدددهم الدددبعا مدددن خدددالل الفتحدددات الموجدددو ة فدددي أبدددوا الزنزاندددات ،وقدددد
خدمهم تصميم هذا السجن وهو يشبه حر  Lباإلنلليزي.
وبهدددذه الطدددرق الدددثالق مندددا نحصدددل علدددى مدددل ايخبدددار التدددي تصدددل الدددى هدددذا السدددجن عدددن طريددد
المعتقلين الجد .

اختراعات اخل الزنزانة
إن أي شددديء فدددي هدددذا السدددجن ممندددوع ،ومدددن قائمدددة الممنوعدددات القلدددم والورقدددة وإبدددرة الخياطدددة،
وبسددددبب الحاجددددة الملحددددة لهددددذه الوسددددائل قمنددددا بدددداختراع إبددددرة الخياطددددة والقلددددم والددددورق ،فمددددثال
مالبسدددنا الداخليددددة تتمددددزق للثددددرة اسدددتعمالها وخاصددددة اللبدددداس الددددذي يسدددتر العددددورة ،أخددددذنا نفلددددر
بطريقددة أو اختدددراع وسددديلة لترقيدددع أو إعدددا ة خياطدددة هدددذه المالبدددس أو نصدددنع ايرهدددا مدددن المالبدددس
التدددي ا نسدددتخدمها طدددوال المددددة التدددي يمضددديها بعدددا المعتقلدددين فدددي هدددذا السدددجن ،وا تبقدددى لددده
يا سالمة بسبب الرطوبة وشدة حرارة الجو.
ااختراع ايول:
مدددانوا يجلبدددون لندددا فدددي وجبدددة العشددداء قلددديال مدددن اللحدددم وفدددي هدددذا اللحدددم نعثدددر علدددى عتدددام فنأخدددذ
العتدددام الضدددعيفة والرقيقدددة و(نحلهدددا) فدددي ايرشدددية الخشدددنة أو علدددى الحدددائط الخشدددن ونتيجدددة هدددذا
ااحتلدددداش يتآمددددل العتددددم شدددديها فشدددديها حتددددى يصددددل الددددى شددددلل ائددددري وشددددعيف بضددددعف إبددددرة
الخياطددة اليدويددة تقريبددا وفددي هددذه المرحلددة تحتدداج الددى قددة متناهيددة فدد اا انلسددر هددذا العتددم فدد ن
مددددل الجهددددو التددددي بددددذله إليصدددداله الددددى هددددذه المرحلددددة تددددذهب هدددددرا ،فلددددان هندددداش أشددددخا
متخصصددون بهددذا العمددل ،فيلددون شددلل هددذا العتددم مدددببا مددن طددر واحددد واليتددا مددن الطددر
الثددداني ،دددم تدددأتي مرحلدددة قدددب هدددذا العتدددم وهدددذه المرحلدددة هدددي أ ق مرحلدددة وأيضدددا تحتددداج الدددى
أشدددخا متمرسدددين أمثدددر؛ حرصدددا علدددى مدددل المراحدددل السدددابقة حتدددى ا تدددذهب هددددرا ،أمدددا وسددديلة
قدددب هدددذا العتدددم فهدددي سدددل شدددعيف جددددا (سددديم) منددده أندددا أحدددد هدددؤاء الدددذين يقومدددون بعمليدددة
الثقب.

وبهدددذه الطريقدددة صدددنعنا اإلبدددرة ،أمدددا الخيدددوط فنأخدددذها مدددن المالبدددس وخاصدددة القطنيدددة ،وبدددايخص
المالبددددس الداخليددددة (الفانيلددددة) ويقددددوم بعددددا الخيدددداطين المدددداهرين بخياطددددة المالبددددس ،ومددددان ايخ
مجيد النجفي أمهر خياط في الزنزانة ،ومان يقوم بخياطة جميع مالبسنا.
ااختراع الثاني:
هدددو صدددناعة المسدددبحة (السدددبحة) ومدددن العتدددام أيضدددا ومدددن بعدددا العجدددين المتواجدددد فدددي اخدددل
الصددددمون (الرايددددف) الددددذي يجلبوندددده لنددددا ،نأخددددذ العتددددام الغليتددددة ،ونحلهددددا أيضددددا علددددى ايرو
الخشدددنة أو علدددى الحدددائط الخشدددن حتدددى يصدددل إلدددى الحجدددم المطلدددو  ،دددم نجعلددده بالشدددلل الدددذي
نريددد ،إمددا ائريددا أو أسددطوانيا ددم يثقددب ،ددم نصددنع (الشدداهو )( )9ممددا نسددميه فددي العددراق ونصددنع
ال ة ،ا نان منه صغيران وواحد مبير.
العدددد الدددذي مندددا نصدددنعه هدددو  33خدددرزة للدددل سدددبحة وندددا را مدددا نقدددوم بصدددنع سدددبحة  909ينهدددا
تحتدداج الددى أمبددر مميددة مددن العتددام أو العجددين ،أمددا العجددين فالعمليددة بسدديطة وسددهلة جدددا ،نأخددذ مددا
بدددداخل الصدددمون (الرايدددف) ولدددو فدددي مدددل يدددوم جدددزء بسددديط ين مميدددة الصدددمون مانددده ا تلفدددي
أالددددب ايحيددددان إلشددددباع المعتقلددددين ،نضددددع هددددذا العجددددين الموجددددو اخددددل الصددددمون فددددي إندددداء
ونضيف إليه قليال من الماء ونحرمه حتى يلون طريا م نقوم بعمل ايشلال التي نريدها.
ااختراع الثالث:
وهددذا اختدددراع بمنتهدددى الخطدددورة فهدددو يعتبدددر مدددن أمثددر ايشدددياء منعدددا وهدددو صدددناعة الدددورق والقلدددم
واسدددتخدامها لللتابدددة .فدددي بعدددا ايحيدددان يجلبدددون لندددا وفدددي فتدددرات متباعددددة اللدددبن وهدددذا اللدددبن
يلدددون اخدددل أقددددار بالسدددتيلية صدددغيرة ومغلفدددة بغطددداء ويلدددون الغطددداء مدددن (السدددلفان) الخفيدددف،
نقددوم بتنتيفهددا وتجفيفهددا ،بعددد ال د نأخددذ شدديها مسددطحا وخاليددا مددن الخدددون ونضددع هددذه اياطيددة
واحدددا بعددد امخددر علددى هددذا المسددط  ،ونقددوم بصددقلها حتددى تصددب متسدداوية وخاليددة مددن الخدددون
تمامددا ،وبهددذا تددوفرت لنددا ايوراق .أمددا القلددم فهددو مددا ينلسددر مددن إبددرة الخياطددة فددي جميددع مراحلهددا
وخاصددددة التددددي تنل سددددر أ ندددداء عمليددددة الخياطددددة ،نأخددددذ أحددددد ايوراق ونضددددعها علددددى أحددددد أوانددددي
الطعدددام (الصدددحن) بعدددد أن قلبنددداه ،ووشدددعنا فوقددده قطعدددة قمدددان ،وأخدددذنا العتدددم ،ومارسدددنا اللتابدددة
على هذه ايوراق.
اللتابدددة تلدددون علدددى شدددلل حفدددر مثدددل النقدددون التدددي ترسدددم علدددى ايشدددياء ،وهلدددذا أخدددذنا نلتدددب مدددا
نريدددده مدددن معلومدددا ت لتدددداولها فيمدددا بينندددا وخاصدددة متابدددة سدددور مدددن القدددرآن واي عيدددة ،وإاا انتهيندددا
مددن حفدد هددذه المعلومددات أو السددور القرآنيددة نعيددد صددقل هددذه ايوراق ونسددتخدمها مددرة انيددة فددي
حال عدم توفر ايرها.
تلمدددن خطدددورة هدددذه ايوراق فدددي عمليدددة التفتددديش التدددي تجدددري بدددين فتدددرة وأخدددرى أوا ،و انيدددا
يو جدددد فدددي بعدددا الزنزاندددات مندددافقون يخبدددرون رجدددال ايمدددن بمدددا يجدددري فدددي الزنزاندددات ...مدددان
معندددا فدددي الزنزاندددة  96شدددخص يددددعى عبدددد الدددرحمن وهدددو مدددتهم بانتمائددده الدددى الحدددز الشددديوعي
العراقددي ومددان جبانددا الددى حددد مبيددر بحيددث إاا جدداء أبددو جددوا الددى الزنزانددة؛ ليددتللم مددع المعتقلددين
من خالل الفتحة يصفر لونه وجسمه يرتجف من شدة الخو .
عبدددددد الدددددرحمن هدددددذا يعدددددر أن لددددددينا هدددددذه ايوراق ،وللنددددده ا يسدددددتطيع أن يمنعندددددا ،فدددددالجميع
يسددددتخدمونها باسددددتثناء شخصددددين عبدددددالرحمن وصددددديقه المددددتهم معدددده بددددنفس التهمددددة وهمددددا مددددن
محافتة بغدا  ،ومان العد في هذه الزنزانة  35معتقال.
حصدددله فدددي أحدددد اييدددام حملدددة تفتددديش للزنزاندددات ،وقبدددل أن يصدددلوا لندددا قدددام عبدددد الدددرحمن بجمدددع
هددددذه ايوراق ،وأرا أن يرميهددددا فددددي الحمددددام (التواليدددده) ومددددان ملتوبددددا عليهددددا بعددددا السددددور
 9الشدداهو  :هددو الددذي يلددون فددي بدايددة المسددبحة ويجمددع الطددرفين ،أمددا اا نددان الصددغيران فموقعهمددا بددين خددرز المسددبحة
ويقسمان المسبحة الى ال ة أجزاء

القرآنيدددة فقلددده لددده :ا يصددد أن ترميهدددا فدددي التواليددده ،وقدددد متدددب عليهدددا بعدددا السدددور القرآنيدددة،
فقدددال :وللدددن أفضدددل مدددن أن أتحمدددل الضدددر بسدددببها ،فأخدددذتها مدددن بدددين يديددده وهدددو يحددداول رميهدددا
اخددل التواليدده ،ددم قلدده لدده :أنددا أتحمددل مسددؤوليتها ،قددال :ميددف تتحمددل مسددؤوليتها؟ قلدده لدده :إنهددم
لدددن يعثددددروا عليهددددا ،فأخددددذتها ،ووشددددعتها تحدددده مالبسدددي الداخليددددة /ددددم ارتددددديه الدشداشددددة التددددي
اسدددتلمتها خدددالل التوزيدددع الدددذي حصدددل فدددي بدايدددة شدددهر  9129/94وهدددذه أول مدددرة يدددتم بهدددا هدددذا
التوزيدددع .بعدددد ان ارتدددديه الدشداشدددة وصدددل أبدددو جدددوا وعصدددابته الدددى الزنزاندددة التدددي منددده فيهدددا،
فدددت بدددا الزنزاندددة ،وأمروندددا بدددالخروج واحددددا تلدددو امخدددر ،ومنددده أتلدددو بعدددا اميدددات القرآنيدددة؛
مددي يقينددي ه شددر هددؤاء العصددابة ،خرجدده مددن الزنزانددة الددى الممددر ،فأتدداني خالددد( )9وهددو أحددد
أفدددرا عصدددابة أبدددي جدددوا ممدددا امدددرت سدددابقا ،فتشدددني فلدددم يعثدددر علدددى شددديء .منددده فدددي لحتدددة
التفتددديش مطمهندددا وا يبددددو علدددي أي شددديء مدددن اإلربددداش والحمدددد ع تمددده عمليدددة التفتددديش بسدددالم،
وعددددنا الدددى الزنزاندددة بعدددد أن تدددم تفتددديش الزنزاندددة أيضدددا ،ولدددم يعثدددروا علدددى شددديء ممندددوع ،خلندددا
جميعدددا وأالددد البدددا فددداقتر مندددي عبددددالرحمن وقدددال :أيدددن أخفيددده تلددد ايوراق؟ قلددده لددده :لددديس
مهما أن تعر أين أخفيتها؟ للن المهم لم يحصل ما منه منه تخا  ،وترتجف.

التدخين اخل الزنزانة
التددددخين فدددي الزنزاندددات يسدددبب مخددداطر لندددا جميعدددا ،ايولدددى إاا عدددر أبدددو جدددوا أو ايدددره فددد ن
جميدددع الموجدددو ين فدددي الزنزاندددة يعددداقبون ،و انيدددا التددددخين فدددي الزنزاندددات يسدددبب اختناقدددا وخاصدددة
ل خوة اير المدخنين وبايخص للمصابين بمرو الربو.
تصدددلنا هدددذه السدددجائر عبدددر ايشدددخا الدددذين يدددذهبون إلدددى محلمدددة الثدددورة ،وتؤجدددل محددداممتهم،
وفدددي هدددذه المحلمدددة يلتقدددون بأشدددخا يتعددداطفون معهدددم بسدددبب الوشدددع الدددذي نعيشددده فدددي مديريدددة
ايمدددن العامدددة ،مدددانوا يعطدددونهم أشدددياء يسدددتطيعون إخفاءهدددا تحددده مالبسدددهم ،وأنهدددم ا يتعرشدددون
للتفتددديش أ نددداء عدددو تهم الدددى الزنزاندددة ،ومانددده السدددجائر مدددن شدددمن هدددذه ايشدددياء التدددي يحصدددلون
عليها.
اهددددب شخصددددان مددددن الزنزانددددة رقددددم ( )44التددددي مندددده فيهددددا ،وهمددددا مددددن السددددليمانية (مر يددددان)
أحدددددهما مددددان اسددددمه عبددددد اللددددريم وا أتددددذمر امخددددر ،مانددددا طيبددددين يحترمددددان الجميددددع والجميددددع
يحترمهمدددا ،فدددي السددداعة الثالثدددة بعدددد التهدددر أعيددددوا الدددى الزنزاندددة وبعدددد أن أ يندددا صدددالة المغدددر
والعشدداء باشددرنا بتندداول وجبددة العشدداء ،ايخددوان اللددذان عددا ا مددن المحلمددة لددم يخبددرا أحدددا بأنهمددا
جلبا معهما سجائر ،ومانا في الوجبة ايولى للنوم فناما شمن وجبتهما.
انتهدددى وقددده نومهمدددا فنهضدددا ،مندددا نحدددن جالسدددين بعدددد ان نهضدددوا مدددن ندددومهم ،نهضدددنا ،وأخدددذنا
محدددل الوجبدددة التدددي ماندددا واقفدددين ،فوقفندددا وهلدددذا تدددم تبدددا ل ايمدددامن بلدددل هددددوء حسدددب البرندددام
المتفددد عليددده ،جلدددس اي خدددوان اللر يدددان فدددي الحمدددام وبعدددد مدددرور سددداعة مدددن وقددده ندددوم الوجبدددة
الثانيدددة ،أخرجدددا سدددجائرهما ،وأشدددعالها ،وأخدددذا يوزعدددان السدددجائر علدددى الجالسدددين معهمدددا ،وماندددا
قددد جلبددا معهمدددا علبددة سددجائر (سدددومر ،ايزرق الطويددل) فلددو أنهدددم لددم يشددعلوا عدددد السددجائر مدددرة
واحدة لما حدق الذي حدق.
إنهدددم أشدددعلوا عددددة سدددجائر ،وأخدددذوا يسدددحبون الددددخان بلدددل شدددغف ،دددم ينفخدددون الددددخان فدددي جدددو
الزنزاندددة ،فتشدددلله متلدددة مدددن الددددخان فدددي الزنزاندددة ،المفرادددة ا تسدددتطيع سدددحب مميدددة الددددخان
بسدددرعة بحيدددث ا يبقدددى منددده شددديء فدددي الزنزاندددة ،وأن سدددحب المفرادددة للددددخان ا يتناسدددب مدددع
مميددة الددددخان الدددذي انطلددد مدددن صددددور المددددخنين ،أنددا منددده أ خدددن قبدددل ااعتقدددال وهدددذه أول مدددرة
 9نقل هذا الشخص فيما بعد الى سجن إبو اريب وبعد إطالق سراحي شاهدته في سيطرة التفتيش في جسر القرنة العام

أشدددم رائحدددة خدددان السدددجائر شدددعرت برابدددة للتددددخين ،مدددان ايخ (ع ـ ع) مدددن محافتدددة البصدددرة
قضددداء ابدددو الخصددديب موظفدددا فدددي البتروميمياويدددات ،ومدددان يشدددلو مدددن مدددرو الربدددو ،ومدددان هدددذا
ايخ اا أخدددالق رفيعدددة متددددينا ويتمتدددع بثقافدددة إسدددالمية عاليدددة .اخترندددا لددده ملاندددا بجاندددب البدددا مدددي
يشددم الهددواء الددذي يدددخل مددن الفتحددات الصددغيرة حتددى ا يتعددرو الددى حالددة اختندداق ،ومندده واقفددا
الدددى جنبددده ،مدددان يشدددلو لدددي مدددن الددددخان الدددذي أخدددذ باانتشدددار فدددي الزنزاندددة ،فقلددده لددده :تللدددم مدددع
اإلخدددوة؛ مدددي يطفهدددوا سدددجائرهم فهدددم يحترمونددد  ،ويسدددمعون مالمددد  ،فقدددال لهدددم :ايهدددا اإلخدددوة إن
سدددجائرمم تؤايندددا جميعدددا وخاصدددة أندددا وأندددتم تعرفدددون حدددالتي فأطفهوهدددا أرجدددومم ،فلدددم يسدددتجيبوا
للالمدده ولدد م يقدددروا الوشددع الددذي وصددل إليدده ،فددأبقوا سددجائرهم مشددتعلة ،تزايددد الدددخان واز ا ت
حالددة ااختندداق عنددد هددذا ايخ فقددام يتددنفس بصددعوبة بالغددة ،الجالسددون فددي الحمددام لددم يشددعروا بمددا
يحصدددل فدددي اخدددل الزنزاندددة ،صدددار ايخ بصدددوت مرتفدددع :لقدددد اختنقددده ،لقدددد قتلتمدددوني وبددددون
شددعور أخددذ يطددرق علددى البددا  ،فددنها الجميددع حتددى النددائمون وهددم يتسدداءلون مددااا جددرى؟ مددااا
حصل؟ وشاهدوا الدخان في الزنزانة،
أطفهدددده السددددجائر جميعهددددا ،وطلبنددددا مددددن الجميددددع الجلددددوس فددددي وسددددط الزنزانددددة وعلددددى الجوانددددب
وأخدددذنا نقدددوم بالتهويدددة فتحدددرش الددددخان بعدددد أن شدددلل ايمدددة فدددي جدددو الزنزاندددة وأخدددذ ينفدددذ مدددن
المفراة شيها فشيها حتى زال جميعه.
اسدددتلقى ايخ (ع ـ ع) علدددى ايرو ووشدددع رأسددده قريبدددا مدددن الفاصدددلة الموجدددو ة بدددين البدددا
وايرو ويدخل منها هواء بار ومأنه يندفع من مليف هواء مما وصفناه سابقاِ.
أخددذ يعيددد نشدداطه رويدددا رويدددا ،جلددس وتبددرع أحددد اإلخددوة مددن وجبددة النددوم لدده بوقتدده لينددام ملاندده
فددأبى أن يأخددذ حدد أحددد ،ددم نهددا ،وقددال ل خددوة شددمن وجبددة النددوم أمملددوا نددوملم فأنددا بصددحة
جيدة فعا مل شيء الى محله.
وللددن هددل أن رجددال ايمددن سددمعوا الصددوت الددذي صدددر مددن ايخ وأصددوات الطددرق علددى البددا
أم ا؟  ،فددد اا مدددانوا جالسدددين فددد نهم بالتأميدددد سدددمعوا ،وإاا مدددانوا ندددائمين وخاصدددة أن الوقددده مددددان
متدددأخرا مدددن الليدددل فددد ن هدددذه ايصدددوات تجعلهدددم ينهضدددون مدددن الندددوم مرعدددوبين ،فيبقدددى السدددؤال
المطدددرور :هددددل سدددمعوا أو ا؟ أخددددذنا نفلدددر بعواقددددب مدددا حدددددق واحتملندددا أنهددددم ا يسددددتطيعون أن
يميدددزوا الصدددوت مدددن أي زنزاندددة وسدددو يدددأتون اددددا فدددي الصدددبار ويحققدددون فدددي ايمدددر ومدددن
المحتمل أن يعاقبوا الجميع.
بعدددد صدددالة الصدددب توجهندددا بالددددعاء الدددى ه ليخلصدددنا مدددن شدددر هدددذه العصدددابات ينهدددم سدددو لدددن
يرحموندددا مهمدددا قلندددا لهدددم ،بعدددد أن أنهيندددا الددددعاء وبشدددلل جمددداعي اعتدددذر اإلخدددوة (الدددذين مدددانوا
يدددخنون) مددن ايخ (ع ـ ع) وقبددل اعتددذارهم ،ددم اعتددذر هددو عمددا بدددر مندده بسددبب الوشددع الددذي
مدددان فيددده ،فقدددال :مدددان مدددن المحتمدددل أن أعرشدددلم للعقدددا بسدددبب تصدددرفي فدددي الليلدددة الماشدددية،
فدددأرجو أن تسدددامحوني ،فدددي الصدددبار وبعدددد أن تناولندددا الفطدددور سدددمعنا أبدددو جدددوا يندددا ي أسدددماء
اعتقدنا أنهم جاؤوا؛ ليفتشوا عن مصدر الصوت الذي حدق في الليلة الماشية.
اسددتمر أبددو جددوا يتنقددل مددن زنزانددة الددى أخددرى وهددو ينددا ي بايسددماء حتددى وصددل الددى الزنزانددة
رقدددم( )44مصددددر الصدددوت فدددي الليلدددة الماشدددية وقدددف أبدددو جدددوا منحنيدددا لطدددول جسدددمه ،ووشدددع
رأسدده فدددي فتحدددة الزنزانددة ،دددم ندددا ى باسدددمي ،وقددال لدددي :اخدددرج ،فددت البدددا  ،وخرجددده ،وأمرندددي
بددددالوقو الددددى جانددددب ايشددددخا الددددذين أخر جددددوا مددددن بقيددددة الزنزانددددة وبعددددد أن أمملددددوا جميددددع
المطلدددوبين قيددددونا مدددل ا ندددين معدددا ،ومدددان هدددؤاء ايشدددخا جمددديعهم مدددن أهدددالي البصدددرة وهدددم
أقربددددائي وأصدددددقائي .أمرونددددا بالسددددير والنتددددر الددددى ايرو وأن ا نرفددددع رؤوسددددنا إا إنهددددم لددددو
يضدددعوا قطعدددة قمدددان علدددى عيونندددا بعدددد أن نزلندددا السدددلم توجهدددوا بندددا الدددى البدددا الرئيسدددي فوجددددنا
السددديارة قدددد التصدددقه بالبدددا  ،فخرجندددا مدددن البدددا ومباشدددرة وشدددعنا أقددددامنا علدددى سدددلم السددديارة
و خلنا الى هذه السيارة.

السدديارة هددي نفددس السدديارة التددي نقلتنددا مددن مديريددة أمددن اللددوت الددى مديريددة ايمددن العامددة .سددارت
بندددا بحددددو نصدددف سددداعة تقريبدددا وا أسدددتطيع أن أحدددد الوقددده بالضدددبط بعددددها توقفددده ،أمروندددا
بدددالنزول ،نزلندددا أمدددام بنايدددة مبيدددرة بعدددا الشددديء ومحاطدددة بسدددياج وقدددد انتشدددر عدددد مدددن الجندددو
المسددلحين فددي سدداحة هددذه البنايددة ،شددعرت بحددرارة الشددمس علددى الددرام مددن ان الجددو مددان بددار ا
ومددان الدد فددي نهايددة الشددهر الثدداني مددن عددام  9124وخصوصددا أنددي لددم أر الشددمس قرابددة السددنة.
فددي بددا هددذه البنايددة س دلم صددغير ينددزل الددى قاعددة اانتتددار وهددي واسددعة ،هنددا أجلسددونا فددي زاويددة
من هذه القاعة ،وفتحوا أيدينا.
هددددذه هددددي محلمددددة الثددددورة ،قاعددددة مبيددددرة وأندددداس يتحددددد ون بعضددددهم مددددع بعددددا وينتددددرون إلينددددا
باسدددتغرا مدددن هدددؤاء؟  ،حمامدددات فدددي إحددددى زوايدددا القاعدددة ،ا أحدددد يقتدددر مندددا وا نقتدددر مدددن
أحددد ،مضددى الوقدده ونحددن علددى هددذا الحددال ،الموجددو ون فددي هددذه القاعددة ينهضددون مددن أمددامنهم
ويددذهبون الددى الحمامددات والمغاسددل ونحددن ا نتحددرش ،هلددذا طلددب منددا .هددؤاء الندداس جدداؤوا الددى
هنددا لوجددو قضددايا مدنيددة فددي هددذه المحلمددة وبعضددهم متهمددون بقضددايا ايددر سياسددية .جاءنددا أحددد
الحددددراس وقددددال لنددددا :لمددددااا ا تددددذهبون للحمامددددات وا تتحرمددددون؟ ،وشددددعرنا أندددده تعدددداطف معنددددا،
فقلنددددا لدددده :أمرونددددا أن ا نتحددددرش ،قددددال :ااهبددددوا الددددى الحمامددددات مجموعددددة بعددددد أخددددرى ،وهلددددذا
نهضدددددنا مدددددن ملانندددددا ،واهبندددددا الدددددى الحمامدددددات ،بقيدددددة النددددداس أخدددددذوا ينهضدددددون مدددددن أمدددددامنهم،
ويتوجهددون الددى الحمامددات مددي يلتقددوا معنددا؛ حتددى يعرفددوا م دن نحددن؟ وأيددن منددا ،ومددااا فعلنددا حتددى
يفعلوا بنا هلذا؟.
وقدددف الدددى جدددانبي رجدددل متوسدددط العمدددر وسدددألني بددداع عليددد وقالهدددا باللهجدددة العراقيدددة البغدا يدددة
(شدددنوا انتدددو) مدددن أندددتم مدددااا فعلدددتم حتدددى يعددداملومم بهدددذا الشدددلل؟ .قلددده لددده :إنندددا جميعدددا مدددن أهدددالي
البصدددرة ،ولدددم نعمدددل شددديها سدددوى أنندددا مندددا نصدددلي ونتدددر علدددى المسددداجد ولدددذل اتهموندددا باانتمددداء
الددى حددز الدددعوة ،ددم شددرحه لدده مددا حصددل لنددا فددي أمددن البصددرة وعددد المعتقلددين ،دم نقلدده لدده
مدددا حصدددل لندددا فدددي السددديارة وفدددي أمدددن اللدددوت وايمدددن العامدددة .انددددهش لمدددا امدددرت لددده ،وقدددال :إن
الشدددبا الدددذين يختفدددون وبشدددلل يدددومي هدددم اندددتم ،فقلددده :نعدددم ،أ نددداء حدددديثي معددده نددداولني سددديجارة
قلددده لددده :إنندددي لدددم أ خدددن مندددذ فتدددرة تقدددار السدددنة وهدددي ممنوعدددة عليندددا وإنهدددا تسدددبب لندددا مشدددامل
اخددل ا لزنزانددة ،وامددرت لدده مددا حصددل لنددا فددي الليلددة الماشددية ،وقلدده لدده :مددن المحتمددل امن أن
يعدداقبوا الددذين بقددوا فددي الزنزانددة بسددبب مددا صدددر مددن صددوت فددي وقدده متددأخر مددن الليددل .انتهددى
حددددديثي معدددده وأر ت أن أو عدددده أ خددددل يددددده فددددي جيبدددده وأخددددرج محفتددددة فتحهددددا وأخددددرج منهددددا
مجموعدددة ندددانير مدددن فهدددة عشدددرة ندددانير وخمسدددة ندددانير ونددداولني إياهدددا ،فقلددده :مدددااا أفعدددل بهدددا
ونحددن ا ندددرى شمسدددا وا يددددخل لندددا أي شددديء حتدددى نشددتري ،دددم إنهدددا مدددن المحتمدددل أن تخلددد لدددي
مشددللة أ ندداء التفتدديش فهددي ممنوعددة أيضددا فهددم قددد أخددذوا مددل مددا مددان فددي جيوبنددا ويعلمددون أننددا ا
نملددد شددديها فددد اا عثدددروا عليهدددا فسدددو يسدددألونني مدددن أيدددن جهددده بهدددا فمدددااا يلدددون جدددوابي ،قدددال:
تسدددتطيع أن تخفيهدددا فدددي أي ملدددان ،قلددده لددده :إنهدددم ا يترمدددون ملاندددا إا وفتشدددوه وللدددن إاا مدددان ا
بدددد منهدددا سدددو آخدددذ منهدددا قلددديال مدددي ا أجدددرر شدددعورش ،فتناولددده خمسدددة ندددانير ووشدددعتها فدددي
جيبددي وقلدده لدده :أع دد البقيددة الددى محفتت د وشددعها فددي جيب د وأن دا أشددلرش مثيددرا وطلبدده مندده أن
يدددذمر مدددا حد تددده بددده فدددي أي ملدددان يجلدددس فيددده بمدددا ا يسدددبب لددده شدددررا ،قدددال :سدددو أفعدددل ،دددم
أخدددرج علبدددة الددددخان وقدددال :خدددذ هدددذه معددد  ،فقلددده لددده :لقدددد امدددرت لددد مدددا حصدددل لندددا فدددي الليلدددة
الماشدددية وللدددن ا بدددأس بسددديجارة واحددددة أ خنهدددا هندددا ،أشدددعله السددديجارة وسدددحبه منهدددا أول نفدددس
ددم الثددداني شدددعرت بددالنيلوتين يسدددري الدددى جميددع جسدددمي مدددع الدددم دددم لدددف رأسددي الددددوار فجلسددده
ومددددت أن أفدددرل مدددا فدددي معددددتي وللدددن ا يوجدددد شددديء فيهدددا وهدددي خاويدددة مدددن الجدددوع ،فأندددا لدددم
أتنددداول أي شددديء مندددذ الصدددبار سدددوى رايدددف اإلفطدددار وقليدددل مدددن الزبدددد وقدددد تالقفتهدددا معددددتي
الفارادددة طدددوال الليدددل وه ضدددمتها وانتهدددى مدددل شددديء ،السددداعة امن تقدددار الواحددددة بعدددد التهدددر

اسدددتعدت تدددوازني وأمملددده السددديجارة وأندددا جدددالس دددم نهضددده وو عددده هدددذا الرجدددل الدددذي أبددددى
تعاطفدددا مبيدددرا معندددا طلدددب مندددي أن أبقدددى معددده الدددى آخدددر الوقددده مدددي أتحددددق لددده بالتفاصددديل ،فقلددده
لدده :إننددا ا نعلددم فددي أي وقدده ينا وننددا الددى المحلمددة ،فقددال :ه يحفتلددم وينصددرمم علددى أعدددائلم
وهلدددذا صدددافحني بحدددرارة واهدددب الدددى ملدددان جلوسددده واهبددده أندددا الدددى المغاسدددل اسدددله وجهدددي
ويدددي وقدددمي ومندده حافيددا وال د للعجلددة التددي خرجدده بهددا مددن الزنزانددة وماندده أحددذيتنا قددد لفدده
بدددالمالبس مدددي نضدددعها تحددده رؤوسدددنا أ نددداء الندددوم وتسدددتغرق وقتدددا حتدددى نفتحهدددا وإن أبدددا جدددوا
واقددف أمددام البددا وهددو يقددول بددين فتددرة وأخددرى :هيددا اخددرج ،بعدددها ع ددت الددى ملدداني وجلسدده،
مضدددى مدددن الوقددده نصدددف سددداعة جاءندددا أحدددد الحدددراس وبيدددده الللبجدددات وقيددددنا مدددل ا ندددين معدددا
وقددال :لقددد تأجلدده محلمددتلم هيددا اخرجددوا ،خرجنددا مددن قاعددة اانتتددار الددى سدداحة المحلمددة ماندده
الشددددمس سدددداطعة وتبعددددث بضددددوئها وحرارتهددددا التددددي تغلددددب عليهددددا الهددددواء البددددار بعددددا الشدددديء
وللنندددا شدددعرنا بدددالحرارة والدددد ء الدددذي ينبعدددث مدددن الشدددمس وانتابتندددا رابدددة فدددي البقددداء تحددده هدددذه
الشددمس ولدددو لفتددرة نصدددف سدداعة ،صدددعدنا الددى تلددد السدديارة باتجددداه السددجن الدددذي جهنددا منددده ،فدددي
الطريددد توقعددده أن اإلخدددوة فدددي الزنزاندددة( )44قدددد تدددم تفدددريقهم علدددى الزنزاندددات بعدددد أن عددداقبوهم
بسبب ما حصل في الليلة الماشية.
توقفدده السدديارة ونزلنددا منهددا و خلنددا الددى هددذا السددجن ددم اتجهنددا نحددو السددلم المددؤ ي الددى الطدداب
الثددداني وأعا وندددا مدددالِ الدددى زنزانتددده ،خلددده الدددى الزنزاندددة رقدددم( )44فوجددددت الجميدددع ولدددم ينتقدددل
مددنهم أحددد ،فقلدده لهددم :مددااا حصددل للددم؟ هددل عرفددوا مصدددر الصددوت؟ قددالوا :مددال ،إنهددم لددم يددأتوا
للبحدددث عدددن أسدددبا مدددا حددددق ،فقلددده :الحمدددد ع .قدددالوا :وأنددده مدددااا حصدددل لددد  ،قلددده لهدددم :لقدددد
تأجلدددده المحلمددددة ،وأخددددذت أشددددرر لهددددم وشددددع المحلمددددة وايسددددلو الددددذي يتعدددداملون بدددده معنددددا،
وامدددرت لهدددم أنندددي خ نددده سددديجارة وقدددد حصدددله علدددى علبدددة سدددجائر ولدددم أجلبهدددا معدددي بسدددبب مدددا
حصددل لنددا فددي الليلددة الماشددية ،فشددلرني ايخ (ع ـ ع) علددى هددذا ،وقددال :لقددد وقانددا ه شددرهم فددي
الليلددة الماشددية ،وامددر اميددة اللريمددة (ومددن يتدد ه يجعددل لدده مخرجدداِ) ،ددم أر بآيددة أخددرى
(فاع خير حافتا وهو أرحم الراحمين) فقله له :الحمد ع.

المصير المجهول
فدددي نهايدددة العدددام  9129وتحديددددا فدددي الشدددهر ( )94منددده ،وحتدددى بدايدددة الشدددهر الثددداني مدددن العدددام
الجديدددد  9124ومدددن هدددذا السدددجن (مديريدددة ايمدددن العامدددة) اختفددده أعددددا مبيدددرة مدددن المعتقلدددين
يتعذر علينا إحصاؤها وبشلل يومي وا نعر مصيرهم حتى هذه اللحتة.
الشددددهر ايخيددددر مددددن العددددام  9129توقفدددده محلمددددة الثددددورة عددددن إصدددددار قددددرارات حلددددم بحدددد
المتهمدددين بقضدددايا سياسدددية واسدددتمرت بدددالتوقف مددددة تقدددار الشدددهرين ،فدددي هدددذه الفتدددرة قدددام جهددداز
ايمن القمعي بأخذ وجبات وبشلل يومي الى جهة مجهولة ا يعلمها أحد سواهم.
مددان هندداش أشددخا لددم نشدداهدهم مددن قبددل فددي هددذا الملددان ،يددأتون مددل يددوم وبعددد التهددر ينددا ون
بأسدددماء مجموعدددة مدددن المعتقلدددين؛ ليتأمددددوا مدددن وجدددو هم ،وليضدددعوا رقدددم الزنزاندددة مقابدددل أسدددماء
المطلددددوبين ،ددددم يددددذهبوا ،ويعددددو وا السدددداعة الثانيددددة عشددددرة لدددديال ،ويفتحددددوا أبددددوا الزنزانددددات،
ويخرجددددوا مجموعددددة الددددى الممددددر ،ويددددأمروهم بددددأن يقفددددوا ووجددددوههم الددددى الحددددائط ،ددددم يعصددددبوا
عيدددونهم ،ويقيددددوهم بالللبجدددة الدددى الخلدددف مندددا ننتدددر إلددديهم مدددن الثقدددو الصدددغيرة الموجدددو ة فدددي
البددا  ،بعدددد اانتهددداء مدددن هدددذه اإلجدددراءات يمسددلونهم مدددن أمتدددافهم ويدددذهبون بهدددم ينهدددم أي هدددؤاء
المجموعددددة ا يسددددتطيعون السددددير بمفددددر هم بسددددبب إحلددددام ربددددط قطعددددة القمددددان علددددى عيددددونهم،
استمرت هذه العملية والتي سميه بالوجبات استمرت مدة تقار الشهرين.

ااعتقددداات مسدددتمرة وفدددي مدددل يدددوم يددددخل معتقلدددون جدددد الدددى هدددذا الملدددان ،فعلدددى الدددرام مدددن
اسدددتمرار ااعتقددداات تناقصددده ايعددددا فدددي الزنزاندددات بشدددلل مبيدددر ،الوجبدددات مسدددتمرة والقلددد
يسدددديطر علددددى ا لجميددددع ومددددل شددددخص يتوقددددع أندددده سددددو تشددددمله هددددذه الوجبددددات وأن المصددددير
المجهددول ينتتدددره ،أعددددا قليلدددة بقيددده فدددي الزنزاندددات أمدددا زنزاندددة رقدددم  97 ،92 ،93فقدددد أفراددده
تمامدددا مدددن المعتقلدددين ،بعدددد أن انتهددده ايسدددماء المطلوبدددة فدددي هدددذا السدددجن اسدددتمروا بجلدددب معتقلدددين
فددي الليددل ويضدددعونهم فددي الزنزاندددة رقددم  97 ،92 ،93وفددي الليلدددة الثانيددة يأخدددذونهم ومددان أالدددب
هؤاء هم من محافتة البصرة.
العمليدددة مسدددتمرة وبشدددلل يدددومي ،أصدددابتنا الدهشدددة ممدددا يحصدددل الدددى أيدددن يدددذهبون بهدددذه ايعددددا ؟
وتصدددورنا أنهدددا خطدددة للقضددداء علدددى شدددبا العدددراق حيدددث اسدددتمرار ااعتقددداات وبهدددذا الشدددلل
الجنوني وطاحونة الحر تدور رحاها وتسح الشبا العراقي.
أ يدددر مدددالم مثيدددر حدددول هدددذه الوجبدددات ،الدددبعا يقدددول :إنهدددم فندددوا أحيددداء فدددي مقدددابر جماعيدددة،
والدددبعا امخدددر توقدددع أن هدددذه المجموعدددات اهبدددوا بهدددا الدددى سدددجون أخدددرى تحددده ايرو ،وهدددذا
ااحتمدددال أمثدددر واقعيدددة وللنددده ا ينفدددي ااحتمدددال ايول ،وتوجدددد فدددي العدددراق سدددجون فدددي مختلدددف
المحافتددددات تحدددده ايرو وأمبددددر هددددذه السددددجون فددددي محافتددددة اللددددوت ،ومددددذل توجددددد سددددجون
تحدددده ايرو فددددي محافتددددات البصددددرة ،والرمددددا ي ،والموصددددل ،وبغدددددا  ،وتلريدددده ،والسددددماوة،
والحلددددة ،أمدددددا المقدددددابر الجماعيددددة فلانددددده أالبهدددددا فدددددي صددددحراء الرمدددددا ي والسدددددماوة ومدددددربالء
والبصرة.
السددجون توجددد تحدده ايبنيددة الرئيسددية فددي المحافتددات وخاصددة فددي بغدددا والبصددرة ،ومددا حصددل
فددي اانتفاشددة مددا هددو إا ليددل علددى وجددو هددذه السددجون .حيددث يوجددد تحدده ايسددواق المرمزيددة
فدددي البصدددرة سدددجن ،ومدددذل تحددده ايورز ي ،وتحددده مدددل الددددوائر الحلوميدددة وخاصدددة الددددوائر
ايمنيدددة وايبنيدددة الحلوميدددة اللبيدددرة .وقدددد عثدددر أ نددداء اانتفاشدددة وتحددده مرقدددد عدددون فدددي مدددربالء
علددى سددجن وقددد أطل د سددرار مددن مددانوا فددي هددذا السددجن ،وإن الحا ددة ايمثددر شدديوعا فددي العددراق
هدددو السدددجناء الدددذين أطلددد سدددراحهم أ نددداء اانتفاشدددة وهدددم يسدددألون :هدددل احمدددد حسدددن البلدددر أزيدددل
مددن الحلددم؟ وإنهددم يشددبهون اإلنسددان القددديم ،حيددث قددالوا :نحددن ا نددرى أحدددا ينهددم ا يدددخلون لنددا
وأن المدددوا الغذائيدددة ت لقدددى عليندددا مدددن فتحدددات فدددي ايعلدددى بدددين فتدددرة وأخدددرى وفدددي بدددا ئ ايمدددر
مددانوا ا يسددتطيعون أن يفتحددوا عيدددونهم فددي شددوء الشددمس ،وإن هدددذه الحا ددة انتشددرت مثيددرا فدددي
العدددراق علدددى المسدددتوى الشدددعبي ،فدددي أي ملدددان مدددان هدددؤاء بحيدددث ا يعلمدددون أن أحمدددد حسدددن
البلدددر قدددد أزيددد مدددن الحلدددم عدددام  9151مدددن قبدددل صددددام وإن اانتفاشدددة حدددد ه فدددي عدددام 9119
في أعقا حر الخلي الثانية!
مل هذا ا ينفي وجو مقابر جماعية ،والشواهد مثيرة على وجو ها وانقل للم حا ة واحدة.

شاهد عيان
التقيدده بأحددد ايشددخا فددي إحدددى الدددول المجدداورة للعددراق بعددد إطددالق سددراحي وهددو سدديد مددن
أهدددالي الحلدددة ،وقدددد اعتقدددل مدددن قبدددل جهددداز ايمدددن فدددي مدددربالء ،يقدددول :بعدددد اانتهددداء مدددن التحقيددد
قيددددونا الدددى الخلدددف ،ووشدددعوا قطعدددة قمدددان علدددى عيونندددا بحيدددث ا ندددرى شددديها ،وأرمبوندددا فدددي
سدددديارات ملشددددوفة عرفنددددا هددددذا مددددن شدددددة الهددددواء نتيجددددة سددددير السدددديارة بسددددرعة ،المسددددافة التددددي
قطعتهدددا السددديارة طويلدددة ،خفددده السدددرعة ،وشدددعرنا بدددأن السددديارة تسدددير علدددى شدددارع ترابدددي مدددن
خدددالل المطبدددات التدددي تمدددر بهدددا السددديارة ،وأيضدددا الغبدددار الدددذي أصدددبحنا نتنفسددده ،سدددارت السددديارة
علددى هددذا الطريدد لمسددافة طويلددة أيضددا بعدددها توقفدده ،وأنزلونددا مددن السدديارة ،وأوقفونددا ،وطلبددوا

مندددا عددددم الحرمدددة ،لحتدددات مدددرت دددم سدددمعه صدددوت إطدددالق مسددددس بعددددها بلحتدددات سدددمعه
ايخددددرى ،وهلددددذا توالدددده الطلقددددات بددددين لحتددددة وأخددددرى حتددددى شددددعرت بأحدددددهم يقتددددر منددددي،
وأطلدددد رصاصددددة علددددى رأسددددي فسددددقطه علددددى ايرو ولددددم أشددددعر بشدددديء بعدددددها ،يسددددتمر فددددي
اللدددالم فيقدددول :ا أعلدددم مدددم هدددي الفتدددرة التدددي مضددده حتدددى عدددا لدددي الدددوعي ،وشدددعرت أنندددي فدددي
ملدددان شدددي ومحصدددور فحاولددده أن أحدددرش جسدددمي فلدددم أسدددتطع ،شدددعرت بااختنددداق اسدددتجمعه
قدددواي ،وحرمددده قددددمي ،فتحرمددده ،وشدددعرت بخفدددة الضدددغط ،خرجددده قددددماي مدددن تحددده التدددرا
دددم حرمتهدددا يميندددا وشدددماا حتدددى خدددرج جسدددمي مدددن تحددده التدددرا  ،الللبجدددة التدددي منددده مقيددددا بهدددا
الدددى الخلدددف قدددد فتحددده ويدددداي حرتدددان ،ففتحددده قطعدددة القمدددان مدددن عيدددوني ،ونتدددرت الدددى نفسدددي
وجددددت الددددم قدددد اخدددتلط مدددع التدددرا  ،دددم نتدددرت الدددى آ دددار اتجددداه السددديارات و(الشدددفل) ،وقلددده
لنفسدددي :أسدددير علدددس ااتجددداه الدددذي سدددللته السددديارات ،سدددرت مسدددافة بحيدددث ابتعددددت عدددن هدددذا
الملددددان ،تعبدددده فجلسدددده؛ يسددددتري  ،وبعدددددها أتددددابع السددددير ،شدددداهدت سدددديارة مددددن مسددددافة بعيدددددة،
نهضددده ،وأخدددذت ،أبعدددث إلددديهم باإلشدددارة ،فبعدددد قدددائ  ،وأندددا ألدددور لهدددم بيددددي ،اتجهدددوا نحدددوي
مسدددرعين ،جلسددده بعدددد أن اقتربدددوا مندددي توقفددده السددديارة أمدددامي ندددزل منهدددا ا ندددان وبخفدددة سدددألوني
مددن أندده؟ ومددن الددذي فعددل ب د هددذا؟ ومددا هددذه الدددماء التددي علددى وجه د ومالبس د ؟ ماندده بأيددديهم
بنددا ق صدديد ،اطمأنندده لهددم ،وفهمدده مددن خددالل سدديارتهم وبنددا قهم أنهددم قددد خرجددوا للصدديد ،فقلدده
لهددم :جلبنددي بعددا ايشددخا الددى هنددا وأطلقددوا علددى رأسددي رصاصددة ،وترمددوني هنددا ،وولددـوا،
وأندددا مدددن محافتدددة الحلدددة ،حملدددوني الدددى السددديارة ،وانطلقدددوا ،وأخدددذوني معهدددم الدددى بيددده أحددددهم،
فدددأ خلوني الحمدددام ،وأعطدددوني مالبدددس ايدددر مالبسدددي ،دددم قدددالوا لدددي :هيدددا بندددا الدددى المستشدددفى،
فرفضدددده ،وقلدددده لهددددم :إنهددددا مشددددللة عشددددائرية فيمددددا بيننددددا ،وإاا اهبدددده الددددى المستشددددفى فسددددو
أتعدددرو للسدددؤال والجدددوا حدددول هدددذه الحا دددة ،وأندددا ا أريدددد أن تصدددل الدددى هدددذا ايمدددر ،وإنندددا
سدددنحلها عشدددائريا ،فدددد اا أر تدددم أن تتفضددددلوا علدددي ،فددددال تفعلدددوا الدددد وسدددأر للددددم هدددذا الجميددددل،
فقددالوا :ا نددر ش الددى بيتدد حتددى تقضددي عندددنا هددذه الليلددة ،فرفضدده ،وقلدده لهددم :إن أهلددي سددو
يقلقدددون علدددي ،فقدددالوا :إاا تنددداول وجبدددة مدددن الطعدددام ،فقلددده :ا بدددأس بدددذل  ،فجلبدددوا لندددا الطعدددام،
وتناولنددداه معدددا وشدددربنا الشددداي دددم قلددده لهدددم :هيدددا بندددا ،فصدددعدنا فدددي سددديارتهم ،وانطلقددده بندددا الدددى
الحلدددة ،وصدددلنا الدددى بيتندددا طرقددده البدددا فتحددده والددددتي البدددا وشددداهدتني فتفاجدددأت فأشدددرت لهدددا
بعددددم اللدددالم ،وقلددده لهدددا افتحدددي ارفدددة الضددديو  ،اهبددده والددددتي مسدددرعة لفدددت ارفدددة الضددديو ،
سددمعوا الحددديث الددذي جددرى بيندددي وبددين والدددتي ،وبعددد أن التفدده إلددديهم وقلدده لهددم :هيددا تفضدددلوا،
قدددالوا :مدددال ،نحدددن عائددددون الدددى أهلندددا ولقدددد أ يندددا مدددا يجدددب أن نؤ يددده ،فتوسدددله بهدددم بدددأن يددددخلوا،
فرفضدددوا الددد  ،وقدددالوا :يجدددب عليددد أن ترتدددار وتهدددتم بنفسددد  ،فو عدددوني ،وشدددلرتهم علدددى هدددذا
العمل النبيل الذي قاموا به.
خلدده الددى البيدده ،واختليدده بوالدددتي ،وشددرحه لهددا مددا حصددل لددي ،وطلبدده منهددا أن ا يعلددم أحددد
أنددي هنددا حتددى أقرباؤنددا وجيراننددا ،ومددذل أخبددرت زوجتددي ،وأيضددا قلدده لهددا :أن ا يعلددم بددي أحددد
أيضدددا ،اهبددده والددددتي الدددى الصددديدلية ،وجلبددده لدددي بعدددا اي ويدددة التدددي امرتهدددا لهدددا ،اسدددتخدمه
هدددذه اي ويدددة خفددده امام عنددددي ،وأخدددذت والددددتي تجلدددب لدددي الفوامددده والمدددوا الغذائيدددة الغنيدددة
بالفيتامينات؛ مي أعيد ما فقدته من م ،ومانه زوجتي تعد لي وجبات طعام شهية.
بعددد فتددرة مددن التهددام الجددرر عددا نشدداطي ،وملددـفه والدددتي بالبحددث لددي عددن طريدد للخددروج مددن
العدددراق ،وفعدددال حصدددله علدددى مدددا أريدددد ،فخرجددده مدددن العدددراق ،وبعدددد مدددرور سدددنة لحقددده بدددي
والدتي وزوجتي وأطفالي.
وقدددد أجريددده معددده لقددداءات صدددحفية وفدددي التلفزيدددون والرا يدددو فدددي تلددد الدولدددة ،وشدددرر مدددا حصدددل
له عبر هذه اللقاءات.

أمدددا عملددده امن فهدددو يصددددر الجدددوز الدددى الددددول الخليجيدددة ،وقدددد عملددده معددده فتدددرة قصددديرة ،وهدددذا
هو أحد اي لة والشواهد على ارتلا صدام جريمة المقابر الجماعية.
هنددداش احتمدددال الدددث مثدددر الحدددديث عنددده حدددول مصدددير الوجبدددات التدددي اهبددده مدددن مديريدددة ايمدددن
العامددة وهددو اسددتخدام هددؤاء الددذين اهبددوا فددي هددذه الوجبددات الددى الحددر مددع إيددران لفددت غددرات
فدددي حقدددول ايلغدددام قبدددل الهجدددوم الدددذي تقدددوم بددده القدددوات العراقيدددة ،وفدددي هدددذه الطريقدددة يدددتخلص
صددددام مدددن المعارشدددة ،وفدددي نفدددس الوقددده يسدددتفيد مدددنهم لتدددأمين الطريددد لقواتددده أ نددداء الهجدددوم،
والطريقددددة ايخددددرى التددددي اسددددتخدمها صدددددام للددددتخلص مددددن هددددؤاء هددددي اإلنددددزال الجددددوي علددددى
القددوات اإليرانيددة؛ مددي يحقدد أهدافدده فددي الهجومددات التددي تقددوم بهددا قواتدده علددى القددوات اإليرانيددة
بالقضددداء علدددى هدددؤاء ،وهلدددذا تحصدددل المبااتدددة مدددن قبدددل القدددوات العراقيدددة ،وتقدددوم بددد نزال فدددي
ملدددان آخدددر مدددن الجبهدددة .وهلدددذا حقددد صددددام أهدافددده للدددتخلص مدددن هدددذه ايعددددا اللبيدددرة مدددن
المعتقلدددين وخددددع الجددديش اإليراندددي ،وحقددد المبااتدددة .ومدددن هدددؤاء الدددذين قدددـتلوا بهدددذه الطريقدددة
"صددبي حسددين يوسددف" فقددد سل دـمه لعائلتدده ورقددة مددن قبددل جهدداز ايمددن فددي قضدداء القرنددة ،تبددين
بأنددده استشدددهد فدددي الجبهدددة وصددد رفه لددده حقدددوق شدددهيد ،ومدددان صدددبي قدددد اعتقدددل فدددي عدددام ،9120
وبعددد أربددع سدددنوات اسددتلمه زوجتدده هدددذه الورقددة ،إن صددددام يبتلددر الطددرق للدددتخلص مددن الشدددعب
العراقددي ،وهددو علدددس الحلددام فدددي العددالم الدددذين يسخددـرون مددل شددديء فددي بلددددانهم لترفيدده شدددعوبهم
وتطوير بلدانهم ،إن صدام ا يفلر إا بشخصه ومرسيه وعائلته فقط.

تفري المعتقلين
توقفددده الوجبدددات بعدددد اسدددتمرار ام مدددا يقدددار الشدددهرين ،وعدددا ت الحيددداة فدددي الزنزاندددات الدددى مدددا
مانددده عليددده قبدددل فتدددرة الوجبدددات ،فايعددددا وبسدددبب اسدددتمرار حمدددالت ااعتقدددال عدددا ت أيضدددا الدددى
مددددا ماندددده عليدددده ،محلمددددة الثددددورة أخددددذت تعمددددل ب صدددددار ايحلددددام التعسددددفية والجددددائرة بحدددد
المعتقلين.
إن أحلددام هددذه المحلمددة التددي تصدددر يوميددا هددي  %10إعدددام وبشددلل جمدداعي ،وينفددذ بهددم الحلددم
في سجن (أبو اريب) اللبير الذي يوجد فيه قسم خا باإلعدام.
أبددددو جددددوا ا يشددددعر باارتيددددار إاا شدددداهد المعتقلددددين فددددي الزنزانددددة منسددددجمين وا تثددددار بيددددنهم
مشدددامل ،وهدددو الطدددابع السدددائد فدددي هدددذه الزنزاندددات حيدددث رور التسدددام واإليثدددار والتعددداون تعدددم
الزنزانددددات ،وهددددذا ا يددددروق يبددددي جددددوا فهددددو يريددددد المشددددامل وعدددددم اانسددددجام والتفدددداهم بددددين
المعتقلدددين؛ حتدددى يدددأتي ويقدددف فدددي بدددا الزنزاندددة؛ ويهدددرج ولمددددة طويلدددة ،فيعمدددد أبدددو جدددوا علدددى
تفريددد الزنزاندددة التدددي يدددرى المعتقلدددين فيهدددا منسدددجمين ،فيفدددت البدددا  ،ويدددأمر المعتقلدددين بدددالخروج
الدددى الممدددر ،ويمدددارس معهدددم هدددو والعصدددابة التدددي اختارهدددا التعدددذيب الجسددددي ،دددم يدددوزعهم علدددى
بددداقي الزنزاندددات ،دددم يقومدددون بجمدددع المعتقلدددين مدددن الزنزاندددات ويضدددعونهم فدددي الزنزاندددة التدددي
فر قدددوا الموجدددو ين فيهدددا ،وهدددؤاء يحتددداجون الدددى وقددده طويدددل لترتيدددب أوشددداعهم ،فتحددددق بيدددنهم
مشامل ،ويقوم أبو جوا بدس أحد المنافقين بين هؤاء ،فينقل له مل ما يحدق في الزنزانة.
منددده فدددي الزنزاندددة  42ومعدددي ابدددن عمتدددي وأربعدددة مدددن أبنددداء منطقتدددي ،وأالدددب الموجدددو ين مدددن
البصددرة ،ومعنددا بعددا المعتقلددين مددن بغدددا والنجددف ،منددا فددي منتهددى التفدداهم واانسددجام ...نحفدد
القدددرآن واي عيدددة ونقددديم المحاشدددرات اإلسدددالمية وصدددالة الجماعدددة علدددى الدددرام مدددن ااز حدددام
ونصدددلي دددالق وجبدددات ،وإاا قامددده إحددددى الوجبدددات لتأ يدددة الصدددالة اسدددتعدت مجموعدددة للتهويدددة
فدددال تحددددق لندددا أيدددة مشدددللة ،وتغلدددـبنا علدددى ااز حدددام وحدددرارة الجدددو وفقددددان عوائلندددا باانسدددجام
والتفاهم.

فدددي هدددذه الفتدددرة وبالتحديدددد فدددي  9124/2/97نا وندددا للدددذها الدددى المحلمدددة ،واتخدددذوا معندددا نفدددس
اإلجدددراءات السدددابقة ،وصدددلنا الدددى المحلمدددة ،ومانددده اإلجدددراءات مشدددد ة بحيدددث ا نسدددتطيع اللقددداء
مدددع أحدددد ،انتترندددا لفتدددرة طويلدددة صدددعدت مجموعدددة مبيدددرة مدددن الترممدددان مدددن محافتدددة مرمدددوش
ومدددان مدددن شدددمن هدددؤاء بطدددل العدددراق برمدددي القدددر  ،صددددر بحقهدددم قدددرار مدددن محلمدددة الثدددورة
باإلعدام جميعهم.
فددي السدداعة الثانيددة بعددد التهددر أعا ونددا بعددد أن قددالوا لنددا :إن محلمددتلم تأجلدده الددى ايمددن العامددة،
ومن م الى الزنزانة رقم .42
إن ابدددا جدددوا ا يددددروق لددده الوشددددع الدددذي نعيشدددده ،فأخدددذ يبحدددث عددددن سدددبب ليفرقنددددا علدددى بدددداقي
الزنزاندددات ،مدددان أحدددد اإلخدددوة مدددن أهدددالي القرندددة (ع ـ م) يلثدددر فدددي الطرائدددف؛ ليلطدددف الجدددو،
ويرسددددم البسدددد مة علددددى وجددددوه المعتقلددددين ،أ ندددداء امددددره إلحدددددى طرائفدددده شددددحلنا بصددددوت عددددال ،
ومدددان أبدددو جدددوا اخدددل الممدددر فسدددمع الصدددوت فدددأتى مهدددروا الدددى الزنزاندددة رقدددم  42وفدددي لحتدددة
وصددددوله توقفنددددا عددددن الضددددح  ،فقددددال :هيددددا تهيددددأوا ،فنددددا ى العصددددابة واصددددف وقدددديس وخالددددد
وآخدددرين ،دددم فدددت البدددا  ،وأمروندددا بدددالخروج مدددن الزنزاندددة الدددى الممدددر ،والوقدددو ووجوهندددا الدددى
الحددائط ،مددان أبددو جددوا يضددر مددل واحددد منددا شددربة واحدددة ا ايددر وهددذه الضددربة تعددا ل عشددر
شددددربات مددددن شددددربات بقيددددة العصددددابة فهددددو يمسدددد بيددددده الهددددراوة (الصددددوندة) ويرفددددع يددددده الددددى
أقصددى شدديء ،ددم يقددوم ب د نزال الهددراوة علددى ظهورنددا ،وبلددل مددا يمل د مددن قددوة وهلددذا حتددى آخددر
واحددد منددا ،ددم يددأتي ور خالددد مباشددرة فيضددع يددده علددى مددؤخرة الددرأس ،ويدفعدده باتجدداه الحدددائط،
فلنددده ايدددر منتبددده الدددى مدددا يفعدددل هدددذا الجدددال  ،فلمدددا جددداء وري وشدددع يدددده علدددى مدددؤخرة رأسدددي،
و فعددده الدددى الحدددائط ،شدددر أنفدددي وفمدددي بالحدددائط ،فسدددال الددددم مدددن أنفدددي وأسدددناني ،بعددددها جددداء
ور و اصدددف فهدددو يتلدددذا عنددددما يدددرى الضدددحية تتدددألم تحددده يديددده ،فلدددان وره ب شدددعال السددديجار دددم
يطفههددا فددي رقابنددا مددن الخلددف ،ددم يددأتي آخددر بددالهراوة ،يقددوم بضددربنا علددى سدديقاننا ،وهلددذا ينتهددي
ما مان يريده أبو جوا .
أخدددذ يوزعندددا مدددل ال دددة الدددى زنزاندددة ،دددم قدددام بجمدددع آخدددرين ،فوشدددعهم فدددي الزنزاندددة رقدددم ...42
الزنزاندددة رقدددم  92هدددي الزنزاندددة التدددي أ خلدددوني فيهدددا ،وهدددي آخدددر زنزاندددة أ خلهدددا فدددي مديريدددة
ايمددن العامددة ،فبعددد أيددام قليلددة مددن خددولي لهددذه الزنزانددة تددوفي فيهددا رجددل مبيددر فددي السددن وهددو
(سددديد عبددداس) مدددن محافتدددة البصدددرة منطقدددة مرمدددة علدددي ،وسدددبب وفاتددده مرشددده الدددذي اسدددتمر
لفترة طويلة ولم يعالجوه.

محلمـة الثـورة
يدددوم  9124/6/30وفدددي سددداعات الصدددبار ايولدددى ندددا وا بأسدددمائنا ،وقدددالوا لندددا :اليدددوم سدددتذهبون
الدددى المحلمدددة ،فخرجندددا مدددن الزنزاندددات ،واتخدددذت نفدددس اإلجدددراءات فدددي المدددرة ايولدددى والثانيدددة،
فهددذه المددرة الثالثددة التددي نددذهب فيهددا الددى المحلمددة .ولمددا وصددلنا الددى المحلمددة وفددي نفددس الزاويددة
المخصصدددة للسياسددديين جلسدددنا ،مدددان جماعدددة أخدددرى مدددن المتهمدددين سياسددديا محجدددوزين فدددي سدددجن
تلريدده وعددد هم مبيددر ،فددي هددذه المحلمددة بابددان أحدددهما لدددخول المتهمددين وأيضددا لخددروج الدددذين
تصدر بحقهم أحلام بالسجن ،أما البا امخر فيخرج منه مل من يحلم عليه باإلعدام.
ب عدددد مدددرور سددداعة مدددن وصدددولنا الدددى المحلمدددة صدددعدت المجموعدددة الدددى المحلمدددة وحلمدددوا جميعدددا
باإلعدام.
جاءنددا أحددد حددراس المحلمددة وقددال لنددا :هيددا انهضددوا الددى المحلمددة ،وأ خلنددا مددن بددا الدددخول الددى
قاعددددة المحلمددددة ،ماندددده مجموعتنددددا مبيددددرة وهددددي  57شخصددددا قسددددمه الددددى ددددالق مجموعددددات،
المجموعدددة ايو لدددى مصددديرها مجهدددول ولحدددد هدددذه اللحتدددة ،المجموعدددة الثانيدددة صددددر بحقهدددم الحلدددم

باإلعددددام قبدددل هدددذا التددداريخ وبالتحديدددد فدددي الشدددهر ايول مدددن عدددام  ،9124ومدددان مدددن شدددمن هدددذه
المجموعددددة ابددددن عمتددددي عبددددد العبدددداس جعفددددر مددددرور ،وسددددأامر قائمددددة بأسددددماء المعدددددومين مددددن
مجموعتنددا اللبيددرة ،وقفنددا اخددل قفددص ااتهددام أمددام مسددلم هددا ي الجبددوري رئدديس محلمددة الثددورة
الصدددورية ،هدددذه المحلمدددة صدددورية بمعندددى الللمدددة ،فدددي الوسدددط رئددديس المحلمدددة وعلدددى جانبيددده
مسددداعداه وعلدددى الجهدددة اليمندددى واليسدددرى أشدددخا يرتددددون (الدددزي العسدددلري) وفدددوق أمتدددافهم
رتدددبهم العسدددلرية وهدددي رتدددب عاليدددة ،وفدددي أحدددد الجواندددب مدددن المحلمدددة يجلدددس المددددعي العدددام
ويقابلدده مددن الجهددة ايخددرى ملددان توجددد فيهددا منصددة وا يوجددد أحددد خلفهددا ،قلدده لنفسددي :إاا هددذا
هدددو مسدددلم الجبدددوري رئددديس محلمدددة الثدددورة ولطالمدددا سدددمعنا باسدددمه مدددن ون أن ندددراه ،فانتشدددر
بعدددا ايشدددخا فدددي قاعدددة المحلمدددة ،يرتددددون زي اانضدددباط العسدددلري ،ونحدددن واقفدددون فدددي
قفددص ااتهددام هددذا القفددص الددذي أخرجدده مندده مجدداميع ايبطددال الددى مشددان صدددام ،ومندده اهبدده
خيددرة شددبا العددراق الددى مجددازر صدددام ،ومددن هددذا الملددان اهددب شددبا العددراق المددؤمن المتدددين
الدددى المدددوت نتيجدددة أحقدددا صددددام وحزبددده علددديهم ،وفدددي هدددذا الملدددان أيضدددا أهدددين النتدددام وعلدددى
رأسدددهم صددددام سدددواء بددداللالم أم بالبصددد علدددى رئددديس المحلمدددة الدددذي يمثدددل النتدددام ،ومدددن هدددذا
القفدددص قدددذ رئددديس هدددذه المحلمدددة بايحذيدددة مدددن قبدددل أبطدددال العدددراق الدددذين شدددحوا بأنفسدددهم مدددن
أجدددل العدددراق ،مدددن أجدددل أن يعددديش العدددراق حدددرا أبيدددا ون صددددام و ون التلدددم وااشدددطها  ،ومدددن
أجددددل اإلسددددالم والحريددددة ،فمددددن هددددؤاء ايبطددددال الددددذين قددددذفوا مسددددلم هددددا ي الجبددددوري بأحددددذيتهم
الشدددهيد البطدددل ريددداو مددداظم أبدددو الهيدددل وهدددو مدددن محافتدددة البصدددرة قضددداء القرندددة ،قدددام مسدددلم
الجبدددوري ب صددددار حلدددم اإلعددددام بحقددده فمدددا مدددان مدددن هدددذا الشدددهيد إا أن يخلدددع حدددذاءه العسدددلري
وي قددددذ بدددده رئدددديس المحلمددددة فسددددقط الحددددذاء أمددددام رئدددديس هددددذه المحلمددددة ،فددددأخفى رأسدددده وراء
الطاولدددة ،فتددددحرج الحدددذاء واسدددتقر علدددى ظهدددر رئددديس المحلمدددة ،هدددذه ايحذيدددة تقدددذ بهدددا رمدددوز
النتددام؛ لتهيددنهم وهددم فددي ع قددر ارهددم ،أمددا رئدديس هددذا النتددام فسددتطل عليدده رصاصددة الغضددب
واللعنددددة؛ يندددده ا يخضددددع للمنطدددد  ،وا يوجددددد فددددي منهجدددده شدددديء يسددددمى حددددوار أو حريددددة أو
يمقراطيدددة وااعتدددر ا بدددامخرين ،أمدددا هدددذه المواقدددف البطوليدددة فسدددتذمر فدددي التددداريخ ومصددديرها
الخلدددو  ،ومدددا قدددام بدددده الشدددهيد مددداظم أ بددددو الهيدددل يفتخدددر بددده مددددل المعتقلدددين والسدددجناء العددددراقيين
وخاصددة أهددالي البصددرة وبددايخص أهددالي القرنددة ،وإن هددذه الحا ددة يتددداولها السددجناء فيمددا بيددنهم
إاا ما امرت محلمة الثورة.
بعدددد أن خلندددا جميعدددا فدددي قفدددص ااتهدددام قدددال رئددديس المحلمدددة :هدددل لدددديلم محدددام ،فابتسدددمنا ،إنددده
سؤال يثير السخرية حقا!.
فمددن أيددن نددأتي بالمحددامي ونحددن ا نلتقددي مددع أحددد سددواء مددن عوائلنددا أم مددن ايددر عوائلنددا بحدددو
السددنة والشددهرين؟ ،وهددل يح د لنددا أن نعتددرو علددى مددا وج ده لنددا مددن اته دام باطددل؟ وهددل نسددتطيع
أن نتحددددددق مدددددع امخدددددرين حدددددول قضددددديتنا وميدددددف؟ وهدددددل أن مسدددددلم هدددددا ي الجبدددددوري ا يعلدددددم
بوشددعنا؟ وأيدددن منددا وميدددف يتعددداملون معنددا؟ وإنندددا لددم ندددر الشدددمس طددوال هدددذه المدددة ،فددد اا مدددان ا
يعلددم فمددن حقدده أن يقددول لنددا :هددل لددديلم محددام وهددذا ا يعقددل! وإاا مددان يعلددم فلمددااا يسددألنا؟! ،إان
هددددي محلمددددة صددددورية ويجددددب أن يددددتم مددددا أريددددد منهددددا ،قددددال رئدددديس المحلمددددة :إاا لددددم يلددددن للددددم
محدددام فالدولدددة أوملددده للدددم محاميدددا وندددا ى لشدددخص مدددان جالسدددا علدددى الجاندددب فدددنها مدددن ملانددده،
وتوجددده الدددى المنصدددة ،دددم وقدددف خلفهدددا ،طلدددب رئددديس المحلمدددة مدددن المددددعي العدددام أن يدددذمر مدددا
لديددده ،تللدددم هدددذا المددددعي فوجددد ه لندددا اتهامدددات ا صدددحة لهدددا ولدددم نعتدددر بهدددا فقدددال :إن هدددؤاء هدددم
أعضددداء فدددي حدددز الددددعوة العميدددل وقدددد عثدددر بحدددوزتهم أسدددلحة ،وأشدددا  :ومانددده لهدددم عالقدددات
تددربطهم بدددالمجرم ـ واللدددالم للمددددعي العدددام ـ عبدددد ايميدددر المنصدددوري وهدددو أحدددد قيدددا يي حدددز
الدعوة في البصرة.

انتهددددى مددددالم المدددددع ي العددددام بعددددد أن أشددددا بعددددا اللددددالم حددددول خيانددددة الددددوطن وايرهددددا مددددن
موشدددوعات إنشدددائية ،طلدددب مسدددلم الجبدددوري مدددن المحدددامي أن يددددافع عندددا إن مدددان لديددده فددداع،
فتحددددق المحدددامي فقدددال نصدددا( :أطالدددب بددد نزال أقصدددى العقوبدددات بحددد هدددؤاء المجدددرمين ووفددد
المددددا ة  976مددددن قددددانون العقوبددددات) انتهددددى مددددالم المحددددامي .وهددددذه المددددا ة تددددنص علددددى الحلددددم
باإلعددددام ،فهدددل امدددر لندددا التددداريخ مثدددل تصدددر هدددذا المحدددامي بحددد موملددده؟ هدددذا أوا ،وهدددل امدددر
لندددا التددداريخ أن ولدددة تسدددمع لهدددؤاء المحدددامين الدددذين ا يمارسدددون مهندددتهم بشدددر إا ولدددة صددددام
انيا .فأي محلمة تصدر منها هذه ايحلام الجائرة وبأي صفة شرعية تعمل هذه المحلمة؟!.
بعددد نهايددة مددالم المحددامي جدداء ور رئدديس المحلمددة ليعب در عددن حقددده ايسددو علددى العددراق ،فقددال
وفددددي أول مالمدددده :أهددددالي القرنددددة أيهددددا اللددددال تريدددددون أن تددددأتوا بدددداإليرانيين علددددى أعراشددددلم،
ومدددان أالبندددا مدددن القرندددة ،إا مدددان معندددا بعدددا اإلخدددوة مدددن البصدددرة المرمدددز وا ندددان مدددن منطقدددة
الفاو ولم ألت معهم من قبل لذل ا أعر أسماءهم.
بدددأ مسدددلم الجبدددوري يصددددر قدددرارات حلمددده ون أن يسددم لندددا بالددددفاع عدددن أنفسدددنا فقدددال :المجدددرم
(ل ـ ع ـ م) (هددـ ـ ش ـ ج) (م ـ ع ـ ع) صددا ق جعفددر مددرور (ر ـ ن ـ ع) (جميددل وهددو أنددا)
(هددـ ـ م ـ ق) حلمدده علدديهم المحلمددة بالسددجن المؤبددد ،ددم قددال :وحلم ده المحلمددة علددى مددل مددن
(أ ـ م ـ ) و( ـ ع ـ ع) بالسددجن لمدددة ( )97سددنة لصددغر سددنهم ،ددم قددال :وحلم ده المحلمددة
بددداإلفراج عدددن مدددل مدددن (هدددـ) و(ر) وهدددؤاء مدددن منطقدددة الفددداو ،وا أعدددر أسدددماءهم الثال يدددة؛
يندددي لدددم أتعدددر علددديهم فدددي وقتهدددا ،أمدددا البددداقون فحلمهدددم باإلعددددام وسدددو ندددذمرهم فدددي قائمدددة
خاصة بأسماء المعدومين من مجموعتنا اللبيرة.
انتهددده المحلمدددة ،وأخدددذوا الدددذين صددددر بحقهدددم حلدددم اإلعددددام ،وأخرجدددوهم مدددن البدددا المخصدددص
لهدددم ،دددم أخرجوندددا مدددن البدددا الدددذي يدددؤ ي الدددى قاعدددة اانتتدددار ،خرجندددا ونحدددن نضدددح علدددى مدددا
شدداهدنا ،وسددمعنا ،مددان الجميددع فددي القاعددة جالسددين مددل فددي ملاندده وفددي لحتددة خروجنددا مددن قاعددة
المحلمدددة ونحدددن نضدددح  ،ونهدددا الجميدددع ،وتوجهددددوا نحوندددا وقدددالوا :إن شددداء ه إفدددراج ،فقلنددددا
لهدددم ،ا ،حلدددم عليندددا بالسدددجن المؤبدددد ،فخدددا أمدددل الجميدددع ،وقدددالوا :لمدددااا تضدددحلون وأيدددن البقيدددة؟
فقلنددا لهددم :لقددد حلددم علدديهم باإلعدددام ،فسددله الجميددع .ددم جدداء الحددراس الددذين أتددوا معنددا ،وطلبددوا
مندددا الخدددروج مدددن القاعدددة والرمدددو بالسددديارة التدددي تنتترندددا فدددي الخدددارج ،وهلدددذا انتهددده فتدددرة مدددا
يقدددار السدددنة والشدددهرين مدددن العدددذا النفسدددي والجسددددي فدددي مديريدددة ايمدددن العامدددة وأمدددن اللدددوت
والبصددرة وفددوق مددل هددذا يصدددر بحقنددا هددذا الحلددم الجددائر وعلددى شدديء لددم نفعلدده ورار اللثيددر مددن
اإلخدددوة وايصددددقاء شدددحية ون سدددبب .وايمثدددر مدددن هدددذا سنمضدددي بقيدددة حياتندددا بالسدددجن المؤبدددد،
وا نعلددم الددى متددى يسددتمر صدددام فددي الحلددم؟ ومددم سددنة تسددتمر الحددر ؟ ومددااا سددو يحصددل فددي
نهاية هذه الحر ؟.

سـجن (أبو اريـب)
ادددر مديندددة بغددددا يقدددع سدددجن (أبدددو اريدددب) اللبيدددر وهدددو علدددى طريددد بغددددا – الرمدددا ي ،يحددديط
بهدددذا السدددجن سدددياج مبيدددر يصدددل ارتفاعددده الدددى خمسدددة أمتدددار ،فدددي هدددذا السدددجن عددددة أقسدددام ،ومدددل
قسم يحيطه سياج بنفس اارتفاع ،وهذه ايقسام هي:
قسددددم ايحلددددام الثقيلددددة ،قسددددم ايحلددددام الخفيفددددة ،قسددددم اإلعدددددامات ،قسددددم ايجانددددب ،قسددددم اإلفددددراج
الشددرطي ،وأخيددرا قسددم الخاصددة (قسددم ايحلددام السياسددية) ،المسددافة التددي تفصددل بددين قسددم وآخددر
بعيدة وتتطلب وجو سيارة للتنقل بين هذه ايقسام.
أمددددا أبددددراج المراقبددددة فمنتشددددرة علددددى السددددياج الخددددارجي ،وعلددددى سددددياج مددددل قسددددم ،فسددددياج قسددددم
ايحلام الخاصة توجد فيه أربعة أبراج مراقبة.

قسددم ايحلددام الخاصددة يقسددم الددى ال ددة أقسددام ،وهددي :ايقسددام المفتوحددة ،وايقسددام المغلقددة ،وقسددم
المخددابرات ،إشدددافة الدددى هدددذه ايقسدددام توجدددد مدرسددة ومسدددرر ،ومستوصدددف .فالمدرسدددة لدددم يسدددتفد
منهددا أي سددجين ،أمددا المسددرر فتقددام فيدده ااحتفدداات الخاصددة بمناسددبات حددز البعددث الحددامم فددي
العدددراق مدددن قبدددل السدددجناء فدددي ايقسدددام المفتوحدددة ،أمدددا المستوصدددف فلدددان معتدددم السدددنين التدددي
عشدددتها فدددي السدددجن مغلقدددا ،وقددددم خدمدددة بسددديطة خدددالل فتدددرة وجيدددزة وسدددنذمرها ،مدددذل توجدددد
ملتبدددة فدددي قسدددم ايحلدددام الخاصدددة وهدددذه الملتبدددة قدددد تدددرامم الغبدددار علدددى مدددا تحتدددوي مدددن متدددب
ورفدددو وا تفدددت أبوابهدددا لندددا إا فدددي فتدددرة قصددديرة ،وبعدددد سدددنين طويلدددة حيدددث قمندددا بتنتيدددف هدددذه
الملتبددة وترتيددب مددا فيهددا مددن متددب علددى الجهددة الشددرقية مددن هددذا القسددم يقددع مطددبخ السددجن الددذي
يدددتم بددده طهدددي الطعدددام للسدددجناء ،فدددي جندددو هدددذا القسدددم توجدددد سددداحة مبيدددرة ،شدددمله سددداحة للدددرة
القدددم وأخددرى للددرة السددلة والطددائرة وماندده محرمددة علينددا لمدددة تسددع سددنوات تقريبددا .فددي الشددمال
تقددددع ائددددرة السددددجن وقسددددم تقسددددم الددددى قسددددمين :ائددددرة خاصددددة بددددايمن ومهمتهددددا اإلشددددرا علددددى
ايقسددددام المغلقددددة بصددددورة مباشددددرة وا أحددددد يتدددددخل فددددي شددددؤون هددددذه ايقسددددام إا جهدددداز ايمددددن،
وايخدددرى تابعدددة لدددوزارة العمدددل والشدددؤون ااجتماعيدددة وتسدددمى الشدددؤون ومهمتهدددا اإلشدددرا علدددى
ا لسدددجن مدددن حراسدددة وإجدددراء التعددددا وأمدددور أخدددرى إ اريدددة وا عالقدددة لهدددا بايقسدددام المغلقدددة ا
مددن بعيددد وا مددن قريددب ،أمددا الجهددة الغربيددة مددن هددذا القسددم فتقددع ايقسددام المغلقددة وبددين مددل قسددم
وآخدددر توجدددد سددداحة صدددغيرة وتدددربط هدددذه السددداحات الصدددغيرة سددداحة أمبدددر وحجمهدددا ا يلدددون إا
ربع تل الساحة اللبيرة الخاصة بايقسام المفتوحة.
هددذه صددور عددن سددجن (أبددو اريددب) قسددم ايحلددام الخاصددة للنهددا ايددر قيقددة  %900ين بعددا
النقددداط فدددي هدددذا القسدددم لدددم نسدددتطع الوصدددول إليهدددا وخاصدددة ايقسدددام المغلقدددة ينندددي أمضددديه أمثدددر
من  2سنوات لم أخرج إلى الشمس إا في حاات نا رة ومتباعدة وسو يتوش ال .
وجدددنا فددي السدديارة التددي انطلقددده بنددا مددن المحلمددة الددى جهدددة مجهولددة بالنسددبة لنددا بعددا اإلخدددوة
الددذين حلدد م علدديهم باإلعدددام ومددنهم مددريم مهدددي أبددو الهيددل ،وسددعيد يوسددف شدداحي ،ونددايف عبددد
علدددي هدددا ي ،وخيدددر ه ماشدددي وآخدددرين سدددنذمرهم فدددي النهايدددة ،أخدددذنا نعدددان بعضدددنا الدددبعا،
والددددموع تنهدددال مدددن عيونندددا ميدددف ا وإنهدددم إخدددوة أعدددزاء ولطالمدددا جلسدددنا وأملندددا و رسدددنا معدددا،
إنهددم أبندداء منطقددة وأصدددقاء الطفولددة وهددذه هددي آخددر لحتددات نددراهم بهددا ونجلددس معهددم ونتحدددق
إليهم.
نهدددا مدددريم مهددددي أبدددو الهيدددل مدددن ملانددده وقدددال :أندددا لدددم أمدددن أتوقدددع مدددنلم مدددا أشددداهده ،واسدددتمر
بدداللالم ،نحددن قدددمنا مددا علينددا ولسددنا علددى خطددأ ،نحددن سددرنا علددى مددا جدداء بدده رسددول ه الددذي مددن
أجلددده شدددحى اإلمدددام الحسدددين (عليددده السدددالم) ،والدددذي رفدددا التلدددم والطغيدددان فهدددل تشدددلون فدددي
الددد  .إاا نحدددن ااهبدددون للقددداء اإلمدددام الحسدددين (ع) ،إنندددا ااهبدددون للشدددها ة ولطالمدددا انتترناهدددا ،وأندددا
ا أحدددب أن أرامدددم فدددي هدددذه ا للحتدددات علدددى هدددذا الحدددال أريددددمم أن تضدددحلون وإن تبدددارموا لندددا
علددى مددا سددنناله عنددد ربنددا مددن مرامددة ،هيددا اشددحلوا وامددر لنددا طرفددة حددد ه لنددا ونحددن نلعددب مددرة
القددددم فضدددحلنا جميعدددا ،عاهددددونا بدددأن يشدددفعوا لندددا يدددوم القيامدددة وحسدددب الحدددديث ،فددد ن مدددن مرامدددة
الشددهيد أندده يشددفع يربعددين مؤمنددا يددوم القيامددة ،أوصددونا بوصدداياهم ،فددايخ سددعيد يوسددف شدداحي
أوصاني ببعا أموره مي أوصلها الى أهله إاا أطل سراحي.
السددديارة تسدددير وا نعلدددم الدددى أيدددن ،تعانقندددا مدددع اإلخدددوة المحلدددوم علددديهم باإلعددددام مدددرة انيدددة ،وهدددم
يضددددحلون وخاصددددة مددددريم وسددددعيد ،إنهددددم أعددددزاء وإنهددددم مددددن خلددددص المددددؤمنين الددددذين شددددحوا
بأنفسدددهم مدددن أجدددل الددددين اإلسدددالمي ،صدددحي إنندددا لدددم نندددتم ِ الدددى أي حدددز إسدددالمي سدددواء مدددان
حددددز الدددددعوة أم ايددددره مددددن ايحددددزا وللننددددا نقددددوم بأعمددددال توعيددددة للشددددبا وتثقدددديفهم قافددددة
إسدددالمية وإطالعهدددم علدددى أمدددور يدددنهم ،ومندددا ندددوزع اللتيبدددات التدددي تحدددثهم علدددى الصدددالة وأمدددور
أخدددددرى وقدددددد التدددددف حولندددددا ا للثيدددددر مدددددن الشدددددبا  ،وإن أهدددددالي المنطقدددددة يحترمونندددددا ويو ونندددددا،

ويفسدددحون لندددا المجدددال فدددي الجلدددوس معهدددم ،والحدددديث فدددي جلسددداتهم ،حيدددث مندددا ننشدددر ايخدددالق
اإلسالمية ،مل هذا تسبب بدخولنا الى هذا الملان والحمد ع.
توقفددده السددديارة ،وبعدددد أن فدددت البدددا  ،أمدددروا اإلخدددوة المحلدددومين باإلعددددام بدددالنزول ،فو عوندددا،
ونزلدددوا ،وعيونندددا تتدددابع خطدددواتهم ،أالددد البدددا فمندددع عيونندددا مدددن متابعدددة إخوانندددا ولدددو بدددالنتر
إلدديهم ،سددارت السدديارة ومنددا نحددن عشددرة أشددخا تسددعة مددن أهددالي القرنددة واشدديف لنددا ايخ (ش
ـدد ر ـ ع) مددن أهددالي العمددارة .مددان الصددمه سدديد الموقددف ،إنهددم ترمددوا أ ددرا مبيددرا فددي نفوسددنا،
لقدددد فقددددناهم فدددي هدددذه الددددنيا ،وسدددتبقى أرواحهدددم تطدددو علدددى رؤوسدددنا تدددذمرنا بهدددم بدددين حدددين
وآخدددر ،رحمهدددم ه وحشدددرهم مدددع النبدددي محمدددد ( ) وآلددده الطددداهرين ،اللهدددم اجمعندددا معهدددم فدددي
جنات يا أرحم الراحمين.
نزلندددا مدددن السددديارة التدددي توقفددده أمدددام أحدددد ايبدددوا الجانبيدددة ،دددم سدددرنا عبدددر ممدددر شدددي بعدددا
الشدديء ،ددم خرجنددا مددن هددذا الممددر الددى ممددر مبيددر عددريا وطويددل ،سددرنا فددي هددذا الممددر قلدديال،
ددم ممددر قصددير وشددي أيضددا وعلددى الجهددة اليمنددى فددت بددا  ،وأمرونددا بالدددخول ،فدددخلنا ،وأال د
البدددا خلفندددا ،قاعدددة مبيدددرة وقدددد صدددفه علدددى الجدددانبين مقاعدددد راسدددية ا نعدددر مدددااا نفعدددل ،إنهدددم
ترمونددا واهبددوا ،منددا حددذرين جدددا فددي حرمتنددا ،انتابتنددا فلددرة بددأن هددذا الملددان هددو مؤقدده وسددو
يعدددو ون ويأخدددذوننا الدددى ملدددان آخدددر فيجدددب عليندددا الجلدددوس وأن ا تبددددر مندددا أيدددة حرمدددة ومدددن
المحتمدددل أنهدددم يراقبونندددا مدددن ملدددان آخدددر وإن لهدددذه القاعدددة شدددبابي مثيدددرة ومبيدددرة ،مندددا جميعدددا
صددياما فهددو شددهر رمضددان ،مضددى الوقدده ولددم يأتنددا أحددد ،نهضددنا مددن المقاعددد الدراسددية ،وجلسددنا
فدددي ايرو ،حيدددث الملدددان واسدددع ومدددل واحدددد يسدددتطيع أن يأخدددذ الملدددان والمسددداحة التدددي تملنددده
مددن الحرمدددة والندددوم وا يضدددايقه أحددد وا يقدددال لددده ا تدددؤا امخددرين بحرمتددد  ،بعضدددنا أخدددذ يمشدددي
في القاعة اهابا وإيابا.
ننت در مددن الشددباش الددى السددماء ومأننددا لددم نددر السددماء مددن قبددل ،فمدددة أمثددر مددن سددنة حرمنددا مددن مددل
شددديء ،الشدددمس علدددى وشددد الغدددرو إنددده منتدددر اريدددب عليندددا علدددى الدددرام مدددن حدددرارة الصددديف
وطدددول النهدددار ،ف نندددا نسدددينا أنندددا صدددائمون فددد ن مدددل شددديء ندددراه فهدددو اريدددب ،شددداهدنا قطدددة تقفدددز
فدددوق تلدددة الخشدددب ،فأخدددذنا ننتدددر إليهدددا بتعجدددب ،وننتقدددل مدددن شدددباش الدددى آخدددر لمتابعتهدددا ،ومدددن
يرصدددد حرمتندددا فيقدددول مدددااا حدددل بهدددؤاء إنهدددا قطدددة ومدددا أمثدددر القطدددط السدددائبة ،وإن حرمتندددا تثيدددر
الدهشة والضح لمن يشاهدنا.
جدددن الليدددل ون أن يأتيندددا أحدددد ،أ يندددا الصدددالة بعدددد أن اهبندددا الدددى الحمدددام الموجدددو فدددي مقدمدددة هدددذه
القاعدددة ،عددددنا الدددى الشدددباش ننتدددر الدددى السدددماء حيدددث تزينددده بدددالنجوم وهدددي تدددتني والقمدددر يبعدددث
بندددوره ،آه مدددا أجملددده مدددن منتدددر حيدددث مندددا نخدددرج فدددي الليدددل ،ونجلدددس تحددده شدددوء هدددذا القمدددر،
وعددا ت بنددا الددذامرة الددى الددوراء وظددل مددل واحددد منددا يسددرر فددي خيالدده ،ونددا ى (أ ـ م ـ ) أيهددا
اإلخددوة عثددرت علددى سددلر ،تعددالوا الددى هنددا ومددان يحمددل بيددده ميسددا مبيددرا وفيدده مميددة مددن السددلر،
()9
نحدددن لدددم نتنددداول أي شددديء سدددوى المددداء ،فقدددال سدددأعمل للدددم عصددديرا ،فأخدددذ إنددداء وسدددط (قدددزان)
ووشددع فيدده مميددة مددن السددلر ،ددم أشددا عليدده المدداء ،وأخددذ يحرمدده حتددى اا السددلر وتذوقدده ددم
أشدددا عليددده قلددديال مددددن السدددلر حتدددى أصددددب بطعدددم معقدددول ،وقدددال هيددددا اشدددربوا ،فبددددأ أمبرنددددا
بالشددر وهددو (ل ـ ع ـ م) حتددى أصددغرنا وهددو (أ ـ م ـ ) ومأننددا شددربنا عصددير البرتقددال ،بعددد
قدددائ فدددت البدددا رجدددل مبيدددر فدددي السدددن فشددداهدنا وهدددم بددد االق البدددا فصدددحنا عليددده يدددا حددداج يدددا
حدداج انتتددر ،فوقددف فددي البددا وقددال :مددااا تريدددون؟ ،فاقتربنددا مندده وقلنددا لدده :يددا حدداج جدداؤوا بنددا
اليدددوم ونحدددن صدددائمون ولحدددد امن لدددم نأمدددل شددديها ،فقدددال :ولمدددااا لدددم تقولدددوا؟ ،فقلندددا لمدددن نقدددول؟ ا
أحدددد يصدددل إليندددا حتدددى ندددتللم معددده ،فقدددال :اطرقدددوا البدددا  ،دددم قدددال :إن (التعيدددين) قدددد تدددم توزيعددده
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(المدددوا الغذائيدددة) وللدددن انتتروندددي سدددأاهب وأعدددو للدددم ،فقلندددا لددده :إاا أملدددن نريدددد علبدددة سدددجائر،
وسدددو نعطيددد منهدددا ،فدددأخرج علبدددة السدددجائر مدددن جيبددده ،وناولهدددا لندددا ،دددم أالددد البدددا  ،واهدددب.
بعدددد مدددرور نصدددف سددداعة مدددن الوقددده عدددا لندددا وهدددو يحمدددل ميسدددا معبدددأ بالصدددمون وقدددال :لدددم أجدددد
شددديها سدددوى هدددذا اللددديس مدددن الصدددمون وسدددو أعدددو للدددم وقددده السدددحور ،وأجلدددب للدددم الطعدددام،
ناولتددده الخمدددس ندددانير التدددي مانددده معدددي ،وقلددده لددده خدددذ مدددن علبدددة السدددجائر ،فدددرفا ،دددم أالددد
البدددا  ،واهدددب .قدددال (أ ـ م ـ ) سدددأعمل للدددم عصددديرا مدددي نأمدددل معددده الصدددمون ،وهلدددذا أملندددا
الصددددمون مددددع العصددددير المصددددنوع مددددن المدددداء والسددددلر ونمنددددا علددددى ايرو ون أن نجددددد شدددديها
نضددعه تحدده أجسددامنا ،نهضددنا عل دى أ ددر طرقددات علددى البددا  ،ددم فددت هددذا الرجددل البددا  ،وأ خددل
لنددا إبريقددا مددن الشدداي وقدددرا مددن الحسدداء (الشددوربة) وميسددا مددن الصددمون ،قلنددا لدده يددا حدداج :الددى
متى نبقى هنا ،قال :ادا ينقلونلم الى القافات ،م اهب.
قدددال (هدددـ ـ ش ـ ج) :فلنتنددداول الطعدددام حتدددى نشدددر الشددداي قبدددل أن يبدددر  ،فأملندددا الصدددمون مدددع
الحسددداء ،دددم شدددربنا الشددداي وهدددو سددداخن وهدددي أول مدددرة بعدددد هدددذه المددددة نشدددر الشددداي وبهدددذا
الشلل ،على الرام من أن الشاي مان ر يها وللن ما أطيبه بالنسبة لنا.
*
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يتلدددون هدددذا القسدددم مدددن  40ارفدددة مسددداحة الغرفدددة الواحددددة 7 X 7م 4ومدددن شدددمن هدددذه المسددداحة
يلدددون الحمدددام فدددي إحددددى زوايدددا الغرفدددة ،فدددي الطددداب ايول يوجدددد  90ادددر ومدددذل فدددي الطددداب
الثدداني ،فددي الجهددة اليمنددى هندداش  7اددر والجهددة اليسددرى  7اددر للددل طدداب فددي بدايددة القسددم
وعلدددى الجاندددب اييمدددن يوجدددد سدددلم يدددؤ ي الدددى الطددداب الثددداني بعدددده ارفدددة صدددغيرة اسدددتخدموها
الخدددددمات فيمددددا بعددددد للطددددبخ ددددم تددددأتي ارفددددة رقددددم ( )7 ،2 ،3 ،4 ،9ددددم بددددا يددددؤ ي الددددى ممددددر
صدددغير وشدددي دددم بدددا آخدددر يدددؤ ي الدددى السددداحة ،أمدددا الجاندددب اييسدددر أوا ادددر الخددددمات
الصغيرة مع حمام م تأتي ارفة (.)6 ،5 ،2 ،1 ،90
أمددا الطدداب الثدداني فهددو نفددس الطدداب ايول ،فالغرفددة رقددم  99فددوق الغرفددة رقددم  9وهلددذا ،يوجددد
محجدددر صدددغير فدددي هدددذا الطددداب ومسددداحته متدددر مربدددع ،يوجدددد ممدددر يفصدددل بدددين ارفدددة الجاندددب
اييمدددن والجاندددب اييسدددر مسددداحة عرشدددها  7أمتدددار وطولهدددا  30متدددرا تقريبدددا ،القسدددم ا يوجدددد
سدددقف فدددي وسدددطه بحيدددث مدددن يلدددون فدددي الغرفدددة رقدددم  2ممثدددال يشددداهد الغدددر ( 99و 94و93
و 92و )97فددددي الطدددداب الثددددداني .ق 9هددددو مختصدددددر لللمتددددي القسددددم ايول وهدددددو أحددددد ايقسدددددام
المغلقة وايقسام المغلقة هي (ق 9وق )4م أشيفه أقسام أخرى بعد مرور سنوات.
الرجددل الدددذي قددال لندددا ادددا سدددينقلونلم الددى القافدددات قالهددا واهدددب ولددم نفهدددم مندده مدددا معنددى القافدددات
وأيددددن تلددددون ،وفددددي أي وقدددده مددددن نهددددار اددددد سددددو ينقلوننددددا ،بعددددد صددددالة الصددددب مددددن يددددوم
 9124/5/9لددددم نسددددتطع أن نعددددو الددددى النددددوم بسددددبب القلدددد الددددذي سدددديطر علددددى تفليرنددددا والدددد
المصددير المجهددول ،الوقدده يمددر قدديال راددم إننددا مددرة نقددف أمددام الشددباش وننتددر الددى مددا خلددف هددذا
الشدددباش ومدددرة نتجدددول فدددي القاعدددة طدددوا وعرشدددا ومدددرة نجلدددس ونتحددددق عدددن مدددا حددددق وامرندددا
قددول ايخ (ر ـ ن ـ ع) حيددث قددال فددي تجمددع لنددا قبددل اعتقالنددا سددو لددن يبقددى منددا أحددد بعددد هددذه
السدددنة ومانددده سدددنة  9120وفعدددال تحققددده مقولتددده فلدددم يبددد مندددا أحدددد إا صددداحب القدددول ،حيدددث
اعتقلندددا جميعدددا ومدددن بدددين المعتقلدددين أخوتددده الثال دددة حيدددث أعددددم أحددددهم ،مضدددى الوقددده حتدددى حدددل
وقدده صددالة التهددر مددرت سدداعة تقريبددا بعددد الصددالة فددت البددا و خددل عددد مددن ايشددخا ومددل
واحدددد مدددنهم يمسددد بيدددده هدددراوة وأمرندددا أحددددهم أن نقدددف واحددددا خلدددف امخدددر ووشدددع اليدددد علدددى
* اختصار ملمة ايقسام المغلقة برمز القافات وتعني ق 9وق 4أي القسم ايول والقسم الثاني

متددف الشددخص الددذي أمامنددا ووقددف أحدددهم بالمقدمددة والبقيددة علددى الجددانبين وأمرونددا بالسددير وهددم
يحددذرونا مددن النتددر الددى ايمددام أو الددى إحدددى الجهددات ف د ن عواقددب ال د تلددون وخيمددة ،سددرنا فددي
الممددر العددريا والطويددل وهددو مددن أول السددجن الددى آخددره بعددد سددير قليددل أوقفونددا علددى الجانددب
اييمدددن مدددن هدددذا الممدددر فتحدددوا بابدددا وطلبدددوا مدددن بعدددا ايشدددخا المتواجددددين خلدددف هدددذا البدددا
بددالتهيؤ ،أمرونددا بددأن ندددخل واحدددا بعددد امخددر ،فددالر عامولددة هددو المشددر علددى هددذا القسددم بعددد
نقيدددب االدددب الددددوري ولديددده صدددالحية مبيدددرة فدددي تعدددذيب السدددجناء .مدددان فدددالر واقفدددا فدددي البدددا
ومندددده تصدددددر ايوامددددر ،خددددل أول شددددخص منددددا الددددى القسددددم وهددددو (ق )9وفددددي أول خطددددوات
صددداحبنا ايول فددد اا بفدددالر ينهدددال عليددده بالضدددر حتدددى أوصدددله الدددى ايشدددخا المتواجددددين فدددي
اخددل هددذا القسددم وهددؤاء منددافقون يعملددون مددع جهدداز ايمددن وهددم سددجناء ويسددمون خدددمات .مددل
واحددددد مددددنهم مسدددد بيددددده هددددراوة واسددددتلموا صدددداحبنا مددددن فددددالر وانهددددالوا عليدددده بالضددددر حتددددى
أوصدددلوه الدددى الملدددان الدددذي خصدددص للوقدددو وبعدددده يدددتم توزيعندددا علدددى الغدددر  ،خدددل الشدددخص
الثدداني واتخددذوا معدده نفددس اإلجددراء وهلددذا حتددى جدداء وري فددأول شددربة تلقيتهددا مددن فددالر هددي
علدددى رأسدددي ،مانددده الهدددراوة فيهدددا بعدددا المطاطيدددة فالتفددده علدددى رأسدددي وجددداءت نهايتهدددا علدددى
أاندددي فجرحتهدددا دددم توالددده علدددي الضدددربات مدددن فدددالر علدددى ظهدددري دددم وصدددله الدددى المندددافقين
فتوالدده علدددي شدددرباتهم حتدددى وصدددله الدددى ملدددان الوقدددو وهلدددذا حتدددى آخرندددا .تدددم توزيعندددا علدددى
الغدددر فوشدددعونا أندددا وايخ (  ،ج ،م) و(ش ،ر ،ع) مدددن أهدددالي العمدددارة فدددي الغرفدددة رقدددم ،6
مدددل الموجدددو ين ا تبددددر مدددنهم أيدددة حرمدددة ومدددان التلفزيدددون ينقدددل مبددداراة بلدددرة القددددم شدددمن ورة
مدددأس العدددالم  ، 9124جلسدددنا فدددي الوسدددط ا أحدددد يقتدددر مندددا ،الصدددمه يخددديم علدددى الجميدددع وا
نسددددمع إا أصددددوا ت قرقعددددة المفدددداتي فددددي القددددا حتددددى صددددوت التلفزيددددون قددددد أخمددددد .بعددددد أن تددددم
توزيعندددا علدددى الغدددر خدددرج فدددالر وعصدددابته مدددن القسدددم ،بعدددده بلحتدددات جددداء أحدددد المندددافقين
(الخددددمات) وقدددال لشدددخص أسدددمه معمدددر وهدددذا ايخيدددر منددداف أيضدددا وشدددعوه فدددي الغرفدددة رقدددم 6
مراقبددا لينقددل لهددم مددل صددغيرة ومبيددرة ،قددال لدده أحلدد لحايدداهم واهددب ،وبدددوره معمددر قددال يحددد
السددددجناء الموجددددو ين فددددي الغرفددددة بددددأن يقددددوم بحلدددد لحايانددددا وهددددذا ايخ هددددو (ي ،ق ،ر) مددددن
محافتدددة البصدددرة قضددداء المديندددة ،فدددأنزل عددددة الحالقدددة البسددديطة وهدددي عبدددارة عدددن علبدددة معلبدددات
فارادددة وشدددعه فيهدددا أ وات الحالقدددة ،فجلدددس أمدددامي وقدددال لدددي :ميدددف حالددد يدددا جميدددل ،ففاجدددأني
بددذمر أسددمي ،رمددزت النتددر الددى وجهدده وقلدده لدده أندده هنددا ،ميددف حالدد  .مددان معددي فددي مديريددة
ايمدددن العامدددة واهدددب الدددى المحلمدددة فدددي بدايدددة العدددام  ،9124سدددألته عدددن المجموعدددة التدددي اهبددده
معدده الددى المحلمددة ،فقددال لددي :أخفددا صددوت ا يسددمع معمددر ،ددم قددال وهددو يحلدد فددي لحيتددي:
الجميددع حلدددم علدديهم باإلعددددام إا نحدددن ايربعددة حلدددم علينددا بالسدددجن المؤبدددد وهددذا هدددو سددديد (ش ،أ)
مددن شددمن الددذين حلددم علدديهم بالسددجن المؤبددد وهددذا السدديد هددو أيضددا مددان معددي فددي ايمددن العامددة،
مددددان عددددد هم فددددي الغرفددددة  22سددددجينا وبدددددخولنا اصددددب العددددد  79سددددجنا فددددي مسدددداحة 7 X 7م4
وهدددي مسددداحة الغرفدددة سدددألته عدددن الوشدددع الدددذي يعيشدددونه فقدددال :أتدددرش هدددذا الموشدددوع وا تدددتللم
فيه امن وعليلم االتزام بلثير من ايمور وسو تتوش للم شيها فشيها.

سبب وفاة أبي فرقان
عبدالحسدددين دددامر مدددن محافتدددة البصدددرة منطقدددة العشدددار صددداحب محدددالت عصدددير فدددي العشدددار
قر صيدلية الشعب في ال الوقه ،أي في عام  9120وما قبله ،منيته أبو فرقان.
يتمتددددع أبددددو فرقددددان بصددددحة جيدددددة يجددددب ان يمددددزر مددددع الجميددددع مبتسددددم ائمددددا مجامددددل وتشددددعر
باارتيدددار معددده مدددن أول لحتدددة تدددراه بهدددا ،ا يدددزع أحددددا يتالطدددف مدددع الجميدددع وأول سدددجين فدددي

الغرفدددة رقدددم  6فدددي ق 9تعرفددده عليددده ،ين ايخ (ي ،ق ،ر) سدددب وأن تعرفددده عليددده فدددي ايمدددن
العامدددة والدددذي قدددام بحلددد لحيتدددي تعدددر علدددي بطريقدددة المالطفدددة فقدددال لدددي( :هدددا أخيندددا ان شددداء ه
مدددن البصدددرة) ،فقلددده لددده :نعدددم ،فقدددال :أميدددد ،دددم امدددر المثدددل العراقدددي الشدددهير (احنددده ولدددد اللريددده
ملمدددن يعدددر اخيددده)* .قلددده لددده :ميدددف ،فقدددال :نحدددن أهدددالي البصدددرة نتمتدددع بسدددمار خدددا يعلدددو
وجوهنددا ،ددم سددألني :مددن أي ملددان فددي البصددرة ،فأجبتدده :مددن قضدداء القرنددة ،ددم أخددذ يسددألني عددن
معارفه في القرنة.
أبددددو فرقددددان متددددزوج ولدددده أطفددددال ويبلدددد مددددن العمددددر بحدددددو ايربعددددين سددددنة ،مددددان يحددددب جميددددع
السددجناء ولدده عالقددات جيدددة مددع الجميددع باسددتثناء المندداف معمددر حسددين الددذي عرفندداه سددابقا وهددو
مراقب الغرفة  6ق.9
مدددان هدددذا المنددداف يندددزع مثيدددرا مدددن أبدددي فرقدددان عنددددما يدددرى جميدددع السدددجناء يحترمونددده ومدددذل
عنددددما يدددراه يجلدددس مدددع السدددجناء يتحددددق إلددديهم ويبتسدددم للجميدددع ويتالطدددف معهدددم ومدددذل عنددددما
يشعر هذا المناف بأنه محتقر من قبل الجميع وا يستطيع التعبير عن هذا الشعور.
أبددو فرق دان مددان أمثددر السددجناء يحتقددر معمددر ،وهددذا مددا جعددل معمددر يثيددر مشددللة شخصددية مددع أبددي
فرقددان ،أمددا أبددو فرقددان فلددان ا يعيددره أيددة أهميددة مددا جعددل معمددر يزيددد مددن المشددللة وأخددذ يتحددرن
به.
معمددر هددذا شددعيف الشخصددية ومطعددون فددي شددرفه ،أسددمعه أبددو فرقددان مالمددا ينددتقص مندده وهددو
يسدددتحقه ،ين معمدددر سدددافل بمعندددى الللمدددة ،فتوعدددد معمدددر أبدددا فرقدددان بفدددالر عامولددده ،وفعدددال نفدددذ
هددذا المندداف وعيددده ،المجددرم يقضددان وهددو مسددؤول الخدددمات (المنددافقين) قددام معمددر ب خبدداره بددأن
أبدددا فرقدددان سدددب الدددرئيس (صددددام حسدددين) ،فتفاجأندددا جميعدددا ومدددذل أبدددو فرقدددان لملدددر هدددذا اللعدددين
ومذبدده وافترائدده ،فطلددب أبددو فرقددان مددن يقضددان أن يسددأل بقيددة السددجناء فددرفا طلددب أبددي فرقددان
وامتفدددى بلدددالم معمدددر الملفددد علدددى ابدددي فرقدددان ،اهدددب يقضدددان الدددى ارفدددة المندددافقين وهدددي فدددي
مقدمددة القددا ينتتددر مجدديء فددالر أو النقيددب االددب فلديدده صدديد سددمين ،أمددا معمددر فتددل ينتددر الددى
أبي فرقان ويبتسم ومأنه يقول له بعد ساعات قليلة سو ترى فعل المنافقين.
أبددددو فرقددددان ومددددل أمددددره الددددى ه سددددبحانه وتعددددالى وطلددددب منددددا أن ندددددعو لدددده ،فتوجهنددددا جميعددددا
باابتهال الى ه أن يقي أبا فرقان شر هؤاء المجرمين ،وللن القدر المحتوم أرا أن يقع.
خددل النقيددب االددب الددى قدددا واحددد ومددع صددوت المفدداتي زا ت نبضدددات قلوبنددا خوفددا علددى أبدددي
فرقدددان ،مانددده الغرفدددة رقدددم واحدددد مخصصدددة للتعدددذيب ممدددا امرندددا سدددابقا موشدددع تثبيددده المروحدددة
مدددان يسدددتخدم لدددربط السدددجناء الدددذين يدددتم تعدددذيبهم فدددي الطددداب الثددداني يوجدددد ملدددان مسددداحته متدددر
مربدددع وبابددده حديدددد يقدددع علدددى الجاندددب اييسدددر مدددن هدددذا الطددداب يسدددمى المحجدددر وهدددو مخصدددص
لنشدددخا الدددذين يعدددا قبون بدددالحجر لمددددة تصدددل فدددي بعدددا ايحيدددان إلدددى شدددهر ،وهدددذا المحجدددر
أرشدديته ايدددر مفروشددة وخشدددنة وحددار جددددا فدددي الصدديف وبدددار بشددلل ا يطددداق فددي الشدددتاء وفدددي
بعددددا ايحيددددان يوشددددع فيدددده أمثددددر مددددن سددددجين .بعددددد قددددائ مددددن خددددول النقيددددب االددددب وفددددالر
وعصدددابتهم الدددى القدددا أخدددذنا نسدددمع صدددوت المفددداتي المزعجدددة تقتدددر شددديها فشددديها وملمدددا اقتدددر
هددذا الصددوت أمثددر از ا قلقنددا ،لحتددات وإاا بيقضددان يفددت بددا الغرفددة رقددم  6ويطلددب مددن أبددي
فرقدددان الخدددروج مدددن الغرفدددة فتومدددل علدددى ه وخدددرج واتجددده الدددى الغرقدددة رقدددم  9ويتبعددده معمدددر
مشاهد وهو المفتري والى جانبه يقضان.
النقيددب االددب ينتتددر وصددول أبددي فرقددان ومعمددر وهددو فددي الغرفددة رقددم واحددد ،خددل الثال ددة الددى
الغرفدددة رقدددم  9ولبضدددع قدددائ وبعددددما اسدددتمع النقيدددب االدددب الدددى شدددها ة معمدددر عدددا هدددذا ايخيدددر
الددى الغرفددة رقددم  ، 6بدددأت أصددوات الهددراوات تنهددال علددى جسددم أبددي فرقددان تصددل الددى مسددامعنا
* نحن أبناء منطقة واحدة يعر

بعضنا بعضا

ونحدددن فدددي

علدددى الدددرام مدددن المسدددافة التدددي تفصدددلنا عدددن الغرفدددة رقدددم واحدددد فهدددي فدددي أول القدددا
الغرفة رقم  6آخر القا .
أصدددوات الضدددربات تتزايدددد وتتعدددالى واخدددتلط صدددوت أبدددي فرقدددان مدددع أصدددوات الهدددراوات لفتدددرة
حتددى تالشددى صددوته واسددتمر صدددوت الهددراوات لبضددع قددائ  ،بعددددها أخددرج أبددو فرقددان مرفوعدددا
بدددين اييددددي واهدددب بددده الدددى الطددداب الثددداني ووشدددع فدددي المحجدددر ،أمدددا نحدددن فدددال يسدددتطيع أحدددد أن
ين بددده بللمدددة واحددددة حدددول مصدددير أبدددي فرقدددان ،ومدددن يتهدددر القلددد عليددده فمصددديره مصدددير أبدددي
فرقدددان ،وللدددن نحدددن قلقدددون عليددده علدددى الدددرام مدددن متابعدددة معمدددر للوشدددع وهدددو يضدددح بتشدددفي
ومأنه حق انتصارا مبيرا.
ا نعلدددم مصدددير أبدددي فرقدددان ومدددااا حدددل بددده وميدددف هدددو وشدددعه ،معمدددر يعدددر مدددااا حصدددل يبدددي
فرقددددان ويعددددر الوشددددع الددددذي يعيشدددده ،والدددد للتعدددداون الحاصددددل بددددين المنددددافقين سددددواء مددددانوا
خدددمات أم مددراقبين الغددر  ،أمضددى أبددو فرقددان فددي المحجددر مدددة طويلددة حتددى أعيددد الددى الغرفددة
رقدددم  ، 6أ نددداء خدددول أبدددي فرقدددان الدددى الغرفدددة شددداهدناه يمشدددي بصدددعوبة ومانددده الددددماء قدددد جفددده
على يابه وجسمه.
بعدددد هدددذه الحا دددة التدددي وقعددده ومدددان سدددببها معمدددر وبعدددد الدددذي حصدددل الدددى أبدددي فرقدددان تغيدددر
سددلوش أبددي فرقددان مددع معمددر وأخددذ ا يددتللم معدده ولددو بحددر واحددد ،اسددتمرت هددذه الحالددة لفتددرة
تجدداوزت الخمسددة أشددهر بعدددها طلددب معمددر مددن مبيددر المنددافقين يقضددان أن يعيددد عالقتدده مددع أبددي
فرقدددا ن ولدددو بالشدددلل الدددذي مانددده عليددده الدددذي فدددع معمدددر الدددى هدددذا التصدددر هدددو المقاطعدددة الشدددبه
تامة من قبل السجناء.
توسدددط يقضدددان بدددين معمدددر وأبدددي فرقدددان وعدددا ت العالقدددة العا يدددة بيدددنهم ،ا خجدددل عندددد هدددؤاء
المنددافقين فيقضددان توسددط ومأندده لددم يفعددل شدديها ومعمددر مددان يضددح أ ندداء المصددافحة التددي جددرت
بيندد ه وبددين أبددي فرقددان ،أمددا أبددو فرقددان فلددان ينتددر الددى معمددر ويتأمددل سدداعات اانتقددام مددن هددذا
المنددداف وميدددف سدددو تلدددون بعدددد فتدددرة ،خدددل يقضدددان الدددى الغدددر وعدددزل عدددن منصدددبه ممدددا
يعتبرونددده ممسدددؤول للخددددمات وبدددأمر مدددن النقيدددب االدددب ،اسدددتلم صدددبار هدددذا المنصدددب وهدددم (أي
المنددددافقون) يتنافسددددون فيمددددا بيددددنهم علددددى هددددذا المنصددددب ،بعدددددها بدددده الخالفددددات الواسددددعة بددددين
المنافقين.
وعلدددى أ دددر هدددذه الخالفدددات اسدددتلم باسدددم أو وسددديم منصدددب مسدددؤول الخددددمات وأ خدددل جدددوا أبدددا
حيددددر مدددن أهدددالي الحلدددة وسدددعيد أبدددا علدددي مدددن سدددلان مديندددة الثدددورة فدددي بغددددا وهدددو مدددن محافتدددة
العمددددارة (ميسددددان) أ خددددال الددددى الغرفددددة رقددددم  6وبطلددددب منهمددددا ،ين الغرفددددة رقددددم  6هددددي أقددددر
الغددر الددى التلفدداز ،أ ى خولهمددا الددى هددذه الغرفددة اشددافة الددى معمددر فددي زيددا ة صددعوبة العدديش
فددي هددذه الغرفددة ،أحددالوا الحيدداة الددى جحدديم فددال أحددد يسددتطيع أن يددتللم مددع بقيددة السددجناء خوفددا مددن
أن يفسدددر أو يحدددر أو يحدددول الدددى ممنوعدددات ،وهلدددذا اسدددتمر هدددؤاء الثال دددة يتدددابعون ويراقبدددون
الغرفددة حتددى يعرفددوا مددل صددغيرة ومبيددرة حتددى يتقربددوا بهددا الددى فددالر ،أمددا عالقددة أبددي فرقددان مددع
هؤاء فطبيعية ويتعامل معهم بشلل طبيعي.
منددا أنددا وأبددو فرقددان وبعددا السددجناء جالسددين نتددابع بددرام التلفزيددون ومددان جددوا جالسددا قريبددا
منددا وعيندده الددى التلفزيددون وللددن أاندده صددااية لنددا ومددا سيصدددر من دا مددن مددالم حتددى يحرفدده وينقلدده
الددى فددالر ،نحددن حددذرون مددن هددذا المندداف الخطددر ،حددين رآنددا لددم نتحدددق ونلتددزم الصددمه ،بددا ر
هدددو وأخدددذ يدددتللم حدددول صددددام وهدددو يمجدددد بددده ومدددذل اسدددتمر حديثددده حدددول العدددراق ،نحدددن مندددا
ننصددده إليددده وا أحدددد يسدددتطيع مناقشدددت ه ين أي مددددالم سدددو يبددددل بدددآخر ويدددؤ ي الدددى عواقددددب
وخيمددة نحددن فددي انددى عنهددا ،وللددن أبددو فرقددان لددن يتحمددل هددذا الهددرج وا يسددم لدده بااسددتمرار
فددي التهددري  ،فقددال لدده القددول المعددرو عنددد العددراقيين بالعاميددة (ا تبيددع عليندده وطنيددات) .نهددا
جوا من ملانه وقال موجها مالمه الى أبي فرقان سو ترى مااا يحل ب .

حددددق هدددذا قبدددل التهدددر بحددددو السددداعة الحا يدددة عشدددرة ،توقدددع أبدددو فرقدددان أن جدددوا سدددو يبلددد
أفددرا ايمددن بمددا حصددل وبشددلل محددر ممددا فعلهددا معمددر مددن قبلدده ،ظددل أبددو فرقددان يفلددر بطريقددة
يددتخلص بهددا مددن هددذا المندداف ومددن التعددذيب الددذي سدديلح بدده ،فددي ال د اليددوم لددم يددأت فددالر وقدده
التهددر ،جدداء شددخص آخددر ي ددعى خليددل وهددذا هددو شددرطي أمددن صددغير فددي السددن وتصددرفاته تدددل
علددى أندده ابددي وايدددر قددا ر علددى تسدديير حتدددى أمددوره الشخصددية ،مددان جدددوا قددد أخبددر أبددا وسددديم
مسددؤول الخدددمات بمددا حصددل لدده مددع أبددي فرقددان ،وبدددوره ـ أبددو وسدديم ـ أخبددر خليددل بمددا حصددل
فقال له :اترمها لفالر ،فصالحيته محدو ة وا يستطيع التصر بهلذا قضية.
مددان الوقدده لدديس بصددال أبددي فرقددان فددالتفلير سدديطر علددى تصددرفاته وفددي هددذه الفتددرة عددزل نفسدده
عددن مددل السددجناء و ائمددا أعصددابه متددوترة ،امتنددع عددن الطعددام أ ندداء تندداول وجبددة اإلفطددار ،مضددى
الوقدده ولددم يددأت فددالر ،قبددل صددالة المغددر طلددب أبددو فرقددان مددن الجميددع الدددعاء لدده وبدد خال
عسددى ان يسددتجيب ه يحدددنا ويخلصدده مددن شددر ايشددرار ،فددي المسدداء وبعددد الصددالة خددل خليددل
الددددى القددددا أخرجددددوا بعددددا المسددددجلة أسددددماؤهم بسددددبب ارتفدددداع الصددددوت وايمددددور البسدددديطة
عدداقبوهم ب شددرا خليددل ددم أعددا وهم الددى اددرفهم فتوقعنددا أن ينددا وا أبددا فرقددان وللددن سددرعان مددا
خدددرج خليدددل وأالددد البدددا خلفددده ـ قضدددية أبدددي فرقدددان لدددم تحسدددم بعدددد وطدددال الوقددده وهدددو لددديس
بصدددال أبدددي فرقدددان مدددن الناحيدددة النفسدددية حيدددث مدددان يصدددارع نفسددده وقدددد أخدددذ الخدددو مأخدددذه مدددن
أبددي فرقددان ممددا سدديالقيه ،واقصددد الخددو ين هددؤاء سددو ا يرحموندده وقددد مددر بتجربددة سددابقة
معهم وهم ا يعطونه فرصة للدفاع عن نفسه وفي ما نقل عنه محرفا.
عدددم تناولدده الطعددام أ ددر علددى صددحته بشددلل مبيددر إشددافة الددى التفليددر بمددا سدديجري بدده ،فتدددهور
وشددع أبددي فرقددان الصددحي وأمضددى الليددل جالسددا ولددم تغمددا لدده عددين وأصددب طددري الفددران،
مددل اللددالم الددذي حصددل بددين أبددي فرقددان وبعددا السددجناء علددى عدددم الطعددام واللددف عددن التفليددر
بالموشددوع لددم يجددد نفعددا ،فددي الصددبار لددم يسددتطع أبددو فرقددان النهددوو مددن النددوم بسددبب المددرو،
خدددل فدددالر الدددى القدددا ومدددان يعلدددم بمدددا حصدددل بدددين جدددوا وأبدددي فرقدددان وقدددد أخبدددره بدددذل خليدددل،
توجدده الغرفددة  6ومددان معدده أبددو وسدديم وصددل الددى التلفزيددون فأخفدده صددوته ومددان التلفزيددون يبددث
برامجدده وا أتددذمر مددا هددي المناسددبة هددل مددان يددوم جمعددة فهددو يبددث برامجدده بصددورة طبيعيددة ،أو
مانه عطلة رسمية ومان ال في الشهر العاشر عام .9124
وقددف فددالر بجددوار التلفدداز وتوجدده نحددو الغرفددة  6ونددا ى جددوا فددنها جددوا وقددال :نعددم سدديدي،
فقدددال لددده فدددالر :اسدددمع يدددا جدددوا إندددي أمدددره ال دددة (المنددداف والدددـ… والدددـ…)( )9دددم قدددال بصدددوت
مرتفدددع موجهدددا مالمددده الدددى جدددوا اجلدددس ،فجلدددس هدددذا المنددداف منلسدددا رأسددده الدددى ايرو ،اقتدددر
فددالر مددن الغرفددة وقددال :أيددن عبددد الحسددين ويقصددد أبددا فرقددان ومددان أبددو فرقددان نائمددا فددي الزاويددة
القريبددة مددن الشددبلة ،فقددال بصددوت ا يسددمع :نعددم ،قددال جددوا  :سدديدي إندده يدددعي المددرو ،فصددار
بوجهه :فالر (انجب)(.)4
أمدددا أبدددو فرقدددان فلدددم يسدددتطع النهدددوو لشددددة المدددرو المفددداجئ الدددذي ألدددم بددده بسدددبب هدددذه الحا دددة،
نتدددر فدددالر إلدددى أبدددي فرقدددان وقدددال لددده عبدددد الحسدددين ا تلدددرر مدددا سدددمعته عنددد واهدددب ،أ خدددل
السددرور فددي قلوبنددا وعددم الفددرر والسددعا ة علددى وجوهنددا واقتربنددا مددن أبددي فرقددان نبددارش لدده وقددد
أنقدددذه ه وأعدددزه بعدددد أن أهدددين جدددوا ومدددل المندددافقين .ابدددو فرقدددان اسدددتمر بددده هدددذا المدددرو وأخدددذ
منددده مأخدددذه ،فدرجدددة حرارتددده ترتفدددع وباسدددتمرار وا يسدددتطيع تنددداول الطعدددام وملمدددا أمدددل شددديها ا
يسدددتقر فدددي معدتددده أصدددب جسدددمه نحيفدددا جددددا ،أخدددرج الدددى المستوصدددف وعدددا بعدددد سددداعة وهدددو
 9ملمات ليس من الذوق امرها هنا
 4ملمة في اللهجة العامية تدل على إهانة أو زجر الشخص الموجده إليده اللدالم ،وتلتدب (إنجدب) بوشدع دالق نقداط تحده
الجيم

يمسددد بيدددده بعدددا العدددالج الدددذي لدددم ينفعددده بشددديء ،ظدددل يعددداني مدددن هدددذا المدددرو مددددة طويلدددة
ووصدددله بددده الحالدددة ا يسدددتطيع النهدددوو مدددن الفدددران والدددذها الدددى التواليددده ومندددا نقدددوم بحملددده
والدددذها بددده الدددى التواليددده ،منددده أندددا وايخ علدددي وهدددو مدددن أهدددالي الديوانيدددة طالدددب فدددي إعدا يدددة
الزراعدددة وقددددد أطلددد سددددراحه فددددي عدددام  9126بعددددد أن نقدددل مددددن ايقسددددام المغلقدددة الددددى ايقسددددام
المفتوحددة فددي عددام  .9123منددا نقددوم بلددل مددا يحتاجدده أبددو فرقددان وقبددل وفاتدده بيددوم واحددد نددا اني،
دددم ندددا ى عليدددا ،وقدددال لندددا :أندددا سدددأموت ،ومدددان يدددتللم بصدددعوبة بالغدددة ،فأرجوممدددا أن تسدددامحاني
علددى مددل تعددب سددببته للمددا وأريددد منلمددا بددراءة الذمددة ومددذل مددن مددل اإلخددوة السددجناء ،تلسددرت
العبددرات فددي صدددري ولددم أسددتطع اللددالم ،ونزلدده معددة مددن عينددي ومددذل ايخ علددي .أبددو فرقددان
ينتدددر إليندددا بعيدددون اابدددالت وقدددد اارورقددده بالددددموع وهدددو يتدددذمر عائلتددده وجددداءت صدددورة ابنددده
فرقان أمامه لذل نزله معتان من عينيه وما ت تدخالن في أانيه لوا أن قمنا بتجفيفهما.
فدددي بدايدددة الشدددهر ايول مدددن العدددام  9123تدددوفي أبدددو فرقدددان فدددي المسددداء وبعدددد منتصدددف الليدددل
والقليدددل مدددن اإلخدددوة يعلمدددون بدددذل  .نقددد ل أبدددو فرقدددان قبدددل وفاتددده وبعدددد اشدددتدا المدددرو بددده الدددى
الزاويددة المقابلددة للتواليدده حتددى يلددون قريبددا عليدده وبددنفس الوقدده يلددون بعيدددا عددن ملددان الجلددوس
لمشددداهدة التلفزيدددون ،قبدددل الصدددالة بنصدددف سددداعة نهدددا الجميدددع لتأ يدددة صدددالة الصدددب  ،مدددان أبدددو
فرقدددان فدددي الزاويدددة البعيدددددة عدددن الشدددبلة ،أمددددا معمدددر وجدددوا وسددددعيد فهدددم ا ينهضدددون لصددددالة
الصدددب وهدددذا الوشدددع خددددمنا فوقدددف بعدددا السدددجناء وشدددللوا حددداجزا بدددين هدددؤاء الثال دددة الندددائمين
وبينندددا وحتدددى صدددبار الدددذي مدددان يتجدددول فدددي الممدددر ا يشددداهد مدددا يجدددري فدددي الغرفدددة ،وجهندددا أبدددا
فرقدددان الدددى القبلدددة وأ يندددا عليددده صدددالة الميددده ومدددان عدددد الدددذين صدددلوا صدددالة الميددده ا يتجددداوز
العشددرة أشددخا بعددد أن أنهينددا الصددالة أعدددناه الددى ملاندده ووشددعنا عليدده إحدددى البطانيددات ،فدددي
الصبار أخبرنا معمر بوفاة أبي فرقان وبدوره أخبر أبا وسيم مسؤول الخدمات.
خدددل فدددالر وأخبدددره ،فتوجددده الدددى الغرفدددة  ،6وفدددت البدددا وقدددال للمندددافقين :هيدددا شدددعوه علدددى
بطانية واحملوه الى الخارج.
وا أعلم هل سلمه جثته الى عائلته أم ا؟
رحمدده ه ولعددن المندددافقين أمثددال معمدددر وجددوا وسدددعيد وصددبار ويقضدددان ومددل مدددن تعدداون معهدددم
على إزهاق روحه الطاهرة.

أحداق ا تنسى
الحا ة ايولى:
بعدددد أن وصدددله الدددى ق 9،و خلددده الدددى الغرفدددة  6منددده أتخدددذ مدددن حدددذائي وسدددا ة وهدددذه الحالدددة
شددبه عامددة فددي ايقسددام المغلقددة ،مددرت فتددرة وأنددا علددى هددذا الوشددع فقددام أحددد السددجناء الترممددان
اسدددمه (بهددداء الددددين) مدددن أهدددالي مرمدددوش منطقدددة تسدددعين أطلددد سدددراحه ،دددم اعتقدددل مدددرة انيدددة،
وحلدد م عليدده باإلعدددام ،قددام هددذا ايخ بتمزيدد البطانيددة التددي يمتللهددا وهددي سددو اء اللددون والوحيدددة
لديدده وجعلهددا أربددع قطددع فأعطدداني واحدددة مددن هددذه القطددع واحددتف بواحدددة لدده وأعطددى القطعتددين
الدددى بعدددا السدددجناء ،فوشدددعه حدددذائي فدددي وسدددط هدددذه القطعدددة وجمعتهدددا واسدددتخدمتها موسدددا ة
أ ناء النوم.
فددددي تدددداريخ  9124/90/93جدددداء فددددالر الددددى ق 9فددددي السدددداعة الحا يددددة عشددددرة مسدددداء ومددددان
وجهددده يددددل علدددى شدددر وعيونددده يتطددداير منهدددا الشدددرار ،مدددان الوشدددع فدددي الجبهدددة مدددع إيدددران لددديس
بصدددال العدددراق ومدددذل الوشدددع الدددداخلي ايدددر مسدددتقر ،ففدددي هدددذه الفتدددرة حصدددله تفجيدددرات فدددي
بغددددا  ،ومدددل هدددذه ايوشددداع تدددنعلس عليندددا نحدددن السدددجناء .وقدددف فدددالر عامولدددة فدددي وسدددط القدددا

وصدددار علدددى المدددراقبين المندددافقين فدددي اخدددل الغدددر  :أريدددد مدددن مدددل مراقدددب ان يسدددجل أسدددماء
السددجناء الدددذين مزقدددوا البطانيددات ،دددم صدددعد الدددى الطدداب الثددداني ،بددددأ فددالر فدددي الغرفدددة  97وهدددي
مقابدددل الغرفدددة  6وللنهدددا فدددي الطددداب الثددداني ونشددداهدهم ويشددداهدوننا ،أمدددر فدددالر بددد خراج الدددذين
سجله أسماؤهم ،وانهال عليهم بالضر بجنون هو وعصابته من أفرا ايمن والمنافقين.
مدددان فدددالر يمسددد بيدددده هدددراوة مدددن الخشدددب الصددداج ومدددان يضدددر مدددن يقدددع تحددده يدددده بقدددوة
وبدددون تحديددد للموقددع الددذي يضدددربه مددا جعددل الهددراوة التددي مانددده بيددده تنلسددر ،فسددقط منهددا الدددى
الطدددداب ايول وظددددل النصددددف امخددددر بيددددده فأخددددذ أخددددرى مددددن النددددوع الددددذي امرندددداه ،واسددددتمروا
بتعدددذيب السددددجناء حتددددى انتهدددوا مددددن الطدددداب الثددداني ،نددددزل فددددالر ومدددن معدددده الددددى الطدددداب ايول
وبددددأوا بددد خراج السدددجناء المسدددجلة أسدددماؤهم مدددن الغدددر وبعدددد أن يبدددرحهم شدددربا يعيددددوهم الدددى
ادددرفهم ،وصدددلوا الدددى الغرفدددة  7ومدددان عدددد المسدددجلة أسدددماؤهم  6أشدددخا ومدددان فدددالر هدددو أول
مدددن بددددأ الضدددر بهدددؤاء وهدددو يلهدددث مالللدددب حتدددى أنهلددده قدددواه ،فندددا ى علدددى أحدددد المندددافقين،
وطلددب مندده أن يجلددب لدده مرسدديا مددي يجلددس ،ويسددتري  ،أخددذ ينتددر الددى الضددحايا وهددو يلهددث ددم
طلدددب مدددن عبدددده شدددناوة وهدددو أحدددد ايشدددخا الدددذين أخرجدددوهم مدددن الغرفدددة  7بدددأن يسدددب اإلمدددام
الخميندددي فهتدددف (عبدددده) ه أمبدددر فدددنها فدددالر ووشدددع قدمددده علدددى صددددر (عبدددده) وقدددال لددده:
هددل نحددن بريطددانيون وأخددذ الهددراوة مددن (صددبار) المندداف  ،وألهددب جسددم (عبددده) بالضددر  ،ددم
طلددب مندده أن يددنها ويعددو الدددى الغرفددة ،فدددخل ،ددم عددا فدددالر الددى الجلددوس علددى المقعددد وهدددو
يلهث.
جددداء ور الغرفدددة  6ومدددان المنددداف معمدددر قدددد سدددجل أسدددماء  1أشدددخا ومنددده أندددا مدددن شدددمن
هدددذه ايسدددماء بسدددبب قطعدددة البطانيدددة التدددي منددده أشدددعها تحددده رأسدددي والتدددي أعطددداني إياهدددا ايخ
(بهددداء الددددين) ...خرجندددا مدددن الغرفدددة الدددى الممدددر وطلبدددوا مندددا الجلدددوس وأخدددذوا يضدددربوننا ونحدددن
جالسددون بينمددا مددان ا نددان منددا يضددربونهم أسددفل أقدددامهم بطريقددة (الفلقددة) حتددى تسدديل الدددماء مددن
أقددددامهم وهلدددذا حتدددى جددداء وري أمروندددي بدددأن أندددام علدددى ظهدددري وأرفدددع قددددمي إلدددى ايعلدددى
فوشددعو ا عصددا طويلددة مددل طددر يمسددله مندداف وفددي وسددط هددذه العصددا حبددل يلددف حددول ايقدددام
بقددوة ،ددم بدددأوا بضددربي ،مددان (صددافي) وهددو مندداف يمسدد أحددد أطددرا العصددا وامخددر يمسددله
أبدددو وسددديم أمدددا (طالدددب) و(صدددبار) فددد ني أشدددعر بضدددربهم ومأنهمدددا يتنافسدددان فيمدددا بينهمدددا أيهمدددا
أسدددرع وأقدددوى شدددربا ويتهدددرا مفاءتهمدددا وإخالصدددهما أمدددام فدددالر .منددده أشدددعر بقددددمي تلتهدددب مدددن
شدددددة الضددددر  ،أمرهمددددا فددددالر بددددالتوقف وصددددار علددددي انهددددا فنهضدددده فددددال أسددددتطيع أن أشددددع
قددددمي علدددى ايرو ومأنهدددا بتددده بهدددا مسدددامير ،قدددال فدددالر :ااهدددب الدددى ارفتددد  ،منددده ا أعدددر
أي اتجدداه أسددل واهبدده باتجدداه الغرفددة  7وأنددا ا أسددتطيع السددير علددى قدددمي وملمددا تباطددأت ملمددا
از ا الضددددر علددددى ظهددددري حتددددى وصددددله الددددى الغرفددددة  .6ماندددده الدددددماء تسدددديل مددددن موشددددع
الحبدددل الدددذي لدددف حدددول قددددمي ،وآ دددار هدددذا الحبدددل لحدددد امن موجدددو ة ،خلددده الغرفدددة واسدددتلقيه
علدددى ايرو ،ورفعددده قددددمي إلدددى ايعلدددى بوشدددعهما علدددى الحدددائط مدددي يخدددف ايلدددم وايورام
التي سو تحصل.
هلذا مضه تل الليلة وهي منقوشة في اامرتي وأ رها على جسمي يذمرني بها.
الحا ة الثانية:
أبددو ندداها رجددل مبيددر مددن أهددالي بغدددا (الفضدديلية) ،ماندده لددي معدده عالقددة معالقددة اابددن مددع
والدددده ،هدددو صددداحب تجربدددة وخبدددرة طويلدددة فدددي الحيددداة ،ومدددان يقدددول إنددده اشدددترش فدددي بنددداء هدددذا
السدددجن بصدددفة عامدددل ،يحفددد قصصدددا مثيدددرة ومندددا نطلدددب منددده أن يقدددص عليندددا مدددا تسدددعفه بددده
اامرتدددده عددددن الوشددددع السياسددددي أيددددام ااحددددتالل البريطدددداني للعددددراق ومددددان يبدددددي ارتياحددددا مبيددددرا
لسددر هلددذا أحا يددث ،فددي العددام  9123منددا فددي الغرفددة  94فددي الطدداب الثدداني ،مددان الطعددام الددذي

يجلبونددده لندددا ر يهدددا جددددا وبلميدددة قليلدددة وأالبندددا يدددنها مدددن المائددددة وهدددو جدددائع .فدددي أحدددد اييدددام
ومالمعتدددا جلبدددوا لندددا وجبدددة طعدددام العشددداء ،ومانددده هدددذه الوجبدددة هدددي المددداء الحدددار وفيددده لدددون
أخضدددر خفيدددف جددداء مدددن أوراق السدددل التدددي فقددددت لونهدددا بسدددبب الغليدددان ،منددده أندددا أسدددتلم الطعدددام
فدددي هدددذه الغرفدددة أيضدددا ،اسدددتلمه هدددذه الوجبدددة وقمددده بتوزيعهدددا علدددى صدددحون المجددداميع ومندددا
نعطددي الحدداج أبددا ندداها طعامدده لوحددده للبددر سددنه وبعددا ايحيددان أتندداول الطعددام معدده .فددي تل د
الليلدددة رأيتددده علدددى ايدددر المعتدددا وهدددو ينتدددر الدددى مدددرق السدددل التدددي أقدددوم بعمليدددة توزيعهدددا علدددى
المجددداميع ،إن هدددذه المدددرق إاا نتدددرت إليهدددا تشددداهد قددداع الصدددحن مدددن خاللهدددا ،فددد اا رفعددده عنهدددا
أوراق السل يبقى ماء صافيا تغير لونه وتحول الى ايخضر الفات .
بعدددد أن أمملدددده توزيدددع هددددذه المددددرق علدددى الصددددحون أعطيددده مددددل مجموعددددة صدددحنا ددددم أخددددذت
صددحن الحدداج أبددي ندداها ووشددعته أمامدده فتددل ينتددر الددى مددا فددي الصددحن وهددو مددنلس الددرأس،
مشددهده مددان حزينددا ،فيددا ت درى مددااا يتأمددل هددذا الرجددل اللبيددر؟ وبمددااا يفلددر؟ هددل مددان يفلددر بنددوع
ايمدددل الدددذي تقدمددده لددده عائلتددده؟ وميدددف مدددان يجلدددس ومدددن حولددده أطفالددده وأسدددرته ليتنددداولوا الطعدددام
معددا وعلدددى المائددددة مدددا لدددذ وطددا مدددن أندددواع الطعدددام ،ظدددل قدددائ علددى هدددذا الحدددال فقلددده لددده :أبدددا
ندداها لمددااا ا تأمددل هددل تحتدداج ش ديها؟ فلددم يجبنددي ددم مس د الصددحن بيددده واتجدده بدده نحددو الشددباش،
وقددف أمددام الشددباش ،ددم أخددرج الصددحن مددن الشددباش وهددو يمسددله بيددد واحدددة وقددد أخددرج يددده حتددى
إبطدده ،دددم قددال :إلهدددي إاا مدددان هددذا يرشدددي وتقبددل بددده فأندددا ا يرشدديني ورمدددى الصددحن ومدددا فيددده
الدددى ايعلدددى فسدددقط الصدددحن إلدددى ايرو وعدددا أبدددو نددداها الدددى ملانددده وجلدددس ،مدددرت لحتدددات
وخددديم الصدددمه علدددى الجميدددع ،رفدددع الجميدددع أيدددديهم مدددن الطعدددام الدددى الدددرام مدددن جوعندددا وبعدددا
اإل خدددوة سددداله مدددوعهم علدددى وشدددع هدددذا الرجدددل المسدددلين الطددداعن فدددي السدددن ،مدددرت عليندددا هدددذه
الليلة مهيبة وحزينة وأالبنا نام قبل موعد النوم.
فددددي اليددددوم التددددالي ومالعددددا ة تناولنددددا وجبددددة اإلفطددددار الصددددباحية وعددددا الوشددددع الطبيعددددي الددددذي
نعيشددده يوميدددا ،دددم جددداءت وجبدددة العشددداء ومانددده ايدددر متوقعدددة ،بدددل لدددم تلدددن بالحسدددبان وهدددي أول
وآخددر مددرة تحدددق فددي القددا جلبددوا لنددا طعامددا وهددو مددرق (قيمددة)( )9الطددبخ مددان جيدددا واا قيمددة
اذائيدددة وبلميدددة مبيدددرة ،دددم وزعدددوا للدددل ارفدددة أميددداس خبدددز إشدددافية وندددا را مدددا يحصدددل ،بعدددد أن
اسدددتلمه الطعدددام وقسدددمته علدددى الصدددحون ومانددده اللميدددة مثيدددرة بعدددا الشددديء وهدددي أمثدددر مدددن
المعتدددا  ،وشدددعه فدددي صدددحن أبدددي نددداها حصدددة شخصدددين ،دددم قلددده ل خدددوة فدددي الغرفدددة :أيهدددا
ايخدددوة إنهدددا مرامدددة مدددن ه يبدددي نددداها ،أخدددذت صدددحن أبدددي نددداها ووشدددعته أمامددده ومدددان
يبتسددم ،وقددال :الحمددد ع ،لقددد اسددتجا لنددا ه ،وللندده عب در عددن ندمدده عمددا بدددر مندده مددن اعتددراو
ورفا للوشع الذي نعيشه وقال :لقد استعجله مثيرا وأستغفر ه على ال .
إن ه تبددارش وتعددالى هددو أعلددم مددا فددي قلددب هددذا الرجددل ويعلددم أيضددا أندده متلددوم مددن قبددل أعتددى
نتام عرفه التاريخ وللن ع حلمه في ما يجري في العراق مله وليس في السجن فقط.
الحا ة الثالثة:
مدددان تحديدددد يدددوم عيدددد الفطدددر يسدددبب لندددا مشدددللة ،حيدددث هنددداش خدددال بدددين المسدددلمين مدددن السدددنة
والشددديعة علددددى ميفيددددة رؤيددددة الهددددالل ،وإن الحلومددددة البغثيدددة هددددي مددددن المددددذهب السددددني وإن هددددذه
الحلومدددة ا تقددديم للمدددذهب الشددديعي أي وزن وا تأخدددذ فدددي الدددرأي الشددديعي ،علدددى الدددرام مدددن أن
الشددديعة يمثلدددون الغالبيدددة العتمدددى مدددن الشدددعب العراقدددي ،حيدددث تبلددد نسدددبة الشددديعة  %57أمدددا بددداقي
المدددذاهب اإلسدددالمية والمسدددي واليزيديدددة وايرهدددا فتبلددد نسدددبتها  %47مدددن الشدددعب العراقدددي ،هدددذه
 9هي أملة مشهورة في العراق وهي انية باللحم مع بعا الموا التدي تزيدد مدن نلهتهدا ،تجمدع أمثدر مدن ندوع مدن المدوا
الغذائية

ايالبيددة التددي تتمتددع بهددا الشدديعة تجدددها فددي العددراق مضددطهدة مددن الددداخل ،حيددث إن النتددام الددذي
يترأسدددده صدددددام يمددددارس شدددددها التلددددم وااشددددطها والتمييددددز الطددددائفي ،وأيضددددا مضددددطهدة هددددذه
الطائفددة مددن الخددارج حيددث لددم تعددط حقهددا حتددى فددي وسددائل اإلعددالم وا تجددد صددحيفة أو إااعددة أو
وسددائل اإلعددالم ايخددرى تتحدددق عددن هددذه الغالبيددة التددي تتمتددع بهددا هددذه الطائفددة ناهيدد عددن نددوع
أو حجدددم ااشدددطها الدددذي تتعدددرو لددده هدددذه الطائفدددة وهدددذا لددديس موشدددوعنا ،فبالنسدددبة ليدددوم العيدددد
الدددذي يعلدددن مدددن قبدددل الحلومدددة فددد ن الشددديعة فدددي العدددراق ا يعتبرونددده عيددددا ،ومدددان الشددديعة فدددي
العددراق يتلق دون خبددر العيددد مددن النجددف ااشددر حيددث توجددد الحددوزة العلميددة وزعدديم هددذه الحددوزة
هو الذي يصدر بيانا لثبوت رؤية الهالل عن طري الشهو الذين يشاهدون الهالل.
هددذا بالنسددبة للددذين خددارج السددجن ،أمددا نحددن اخددل ايقسددام المغلقددة فهددي مشددللة فقددد منددا فددي اخددل
السدددجن نشددداهد الهدددالل مدددن خدددالل الشدددبابي فدددي الطددداب الثددداني فدددي ق 9وق .4ففدددي العدددام 9122
وفددي شددهر رمضددان وبعددد أن أعلندده الحلومددة يددوم العيددد لددم نشدداهد الهددالل مددن خددالل متابعتنددا لدده
مددن الشددبابي ولددذل لددم نعلددن العيددد ،فددي هددذا اليددوم الددذي هددو عيددد بالنسددبة للدولددة (الحلومددة) يجددب
أن يعدددو البرندددام السددداب مدددن حيدددث النهدددوو مدددن الندددوم وجلدددب وجبدددات الطعدددام الثال دددة بددددل
الددوجبتين هددي العشدداء والسددحور ،هددذا ملدده ا يهددم بالنسددبة للنددوم والطعددام فهددو يددوم واحددد ونتحملدده
ميفمددا مددان ،للددن المشددللة هددي أيددن نضددع الطعددام حيددث ا يوجددد ملددان وا أوان ِ تفددي بددالغرو
علددددى الددددرام مددددن هددددذا حاولنددددا جمددددع الددددرز فددددي صددددحنين أو ال ددددة ومددددذل الحسدددداء (الشددددوربة)
ووشعناها في الشباش ،الحمد ع منا في الغرفة  91شخصا ا يوجد معنا مناف (الخدمات).
المندددافقون يتجولدددون فدددي الممدددر وينتدددرون الدددى اخدددل الغدددر ومدددان صدددبار يددددق فدددي مدددل شددديء
فددي الغرفددة ،ف د اا حدددق أي تغييددر فددي الغرفددة يشددعر بدده للثددرة ترميددزه ،فددي ال د اليددوم معا تدده مددر
(صددبار) مددن أمددام ارفتنددا قبددل الغددرو وشدداهد ايمددل الموجددو فددي الشددباش فقددال :مددا هددذا ايمددل؟
أصددابنا بعددا اارتبدداش لسددؤاله المفدداجئ ،مددان المراقددب فددي ارفتنددا إنسددانا مؤمنددا وايددر متعدداون
مدددع المندددافقين وايمدددن وهدددو مدددن أهدددالي بغددددا اللاظميدددة مدددر ي فيلدددي (ع) نهدددا هدددذا المراقدددب
ومددان أسددلوبه لطيفددا مددع الجميددع وخاصددة مددع المنددافقين الددذين نسددميهم الخدددمات يجددل ان يغضددوا
النتددر عددن ارفتنددا وبالتددالي ا يأتوننددا بمراقددب منددداف  ،تحدددق مددع (صددبار) حيددث قددال لدده :أخدددي
أنددده تعلدددم أن اليدددوم هدددو عيدددد ،قدددال (صدددبار) :نعدددم ،فقدددال :ونحدددن بدددايمس مندددا صدددائمين وليسددده
لدددينا الشددهية فددي هددذا اليددوم أن نأمددل مددل الطعددام الددذي جل دب لنددا فددي ه دذا اليددوم ،ومددا هددذا الددذي تددراه
أمددام عينيدد مددا هددو إا طعددام متبدد ِ مددن وجبددة التهددر وسددو نأملدده فددي العشدداء ،مددان تبريددرا
جيدددا وللددن (صددبار) قددال :إن د تلددذ وإنلددم ا تثقددون ب د عالن الحلومددة بددأن اليددوم هددو عيددد وإنلددم
صائمون في هذا اليوم وسو يأتي فالر وترون مااا يحل بلم.
أ نددداء صدددالة المغدددر جلبدددوا طعدددام العشددداء ومدددان (فدددالر) الدددذي فدددت بدددا القدددا ومدددان معددده
شدددرطي أمدددن اسدددمه (رائدددد) ،أخبدددر (صدددبار) (فدددالر) بهدددذه الحالدددة والتددداهر أن (صدددبار) مشدددف
أمدددر اللثيدددر مدددن الغدددر  ،اهدددب فدددالر وا نددددري مدددااا حددددق ،تناولندددا وجبدددة العشددداء بعدددد أن مندددا
صدددائمين جميعندددا ،وبعدددد مدددرور أمثددد ر مدددن سددداعتين خدددل النقيدددب االدددب وفدددالر ورائدددد وخليدددل
وتللمددددوا مددددع الخدددددمات ،وأخددددذوا يتجولددددون بددددين الغددددر وبددددين الحددددين وامخددددر يتوقفددددون أمددددام
الغرفددة يختددارون منهددا مجموعددة مددن السددجناء حتددى وصددلوا الددى الغرفددة  91وقددف االددب وفددالر
والعصدددابة معهدددم أمدددام الغرفدددة وظدددل يختدددار حتدددى اختدددار مجموعدددة مبيدددرة مدددن السدددجناء ،أخدددرجهم
مددددن الغرفددددة ،جمعددددوا جميددددع السددددجناء الددددذين وقددددع علدددديهم ااختيددددار فددددي مقدمددددة القددددا أمددددروهم
بدددالجلوس ،أمدددر النقيدددب االدددب أزامددده المندددافقين بدددأن ينهدددالوا علددديهم بالضدددر  ،وهلدددذا ا نسدددمع
إا أصدددوات الهدددراوات اسددددتمروا لفتدددرة طويلدددة وبعددددد أن ألهبدددوا ظهدددورهم مددددن الضدددر أمددددرهم
االدددب بدددالتوقف عدددن الضدددر  ،دددم أمدددر الضدددحايا بدددأن يمشدددوا علدددى أيدددديهم وأرجلهدددم وقدددال لهدددم
بددالحر الواحددد( :أريدددمم مثددل الخرفددان تأخددذون الممددر اهابددا وإيابددا) ففعلددوا ومددان فددالر يصددي

ومأنددده راعدددي أاندددام ،أمدددا بقيدددة العصدددابة والمندددافقين فلدددانوا يضدددربون علدددى ظهدددورهم ،هدددؤاء
المسدددامين ومدددان (صدددبار) أمثدددر المندددافقين حقدددارة ،أمدددا النقيدددب االدددب فلدددان جالسدددا علدددى مرسدددي
وشع له أمام ارفة واحد ويضح  ...ونا را ما تجد هذا الواد يضح .
إن هدددذه الحا دددة ا يقبلهدددا أي إنسدددان يحمدددل ارة إنسدددانية لعددددوه ومهمدددا يلدددن فعدددل هدددذا العددددو ،أمدددا
هؤاء ايوبان مثل (فالر) و(صبار) فلانوا يضحلون.
أمددر االددب الدددوري بددالتوقف واختددار مددن هددؤاء السددجناء أشخاصددا وقددال لهددم :قفددوا علددى جانددب،
أمدددا البقيدددة فدددأمرهم بدددالعو ة مدددل الدددى ارفتددده وبعدددد أن أ خلدددوا هدددؤاء مدددال الدددى ارفتددده أمدددر االدددب
بفددت المحجددر وزج الددذين اختددارهم فيدده ومددان عددد هم مبيددرا قياسددا بحجددم المحجددر ،تددرمهم االددب
علدددى هدددذا الوشدددع وادددا ر الدددى خدددارج القدددا  ،ومدددن يوشدددع فدددي المحجدددر مدددن قبدددل النقيدددب االدددب
فال يخرج منه إا بموافقة هذا النقيب.
الحا ة الرابعة:
طددول هددذه الفتددرة التددي مددرت ،ونحددن ا نسددتطيع أن نمشددي أمثددر مددن خمسددة أمتددار وهددي طددول
الغرفددددة وبصددددعوبة ومددددذل المسددددافة الواقعددددة بددددين ارفددددة وأخددددرى فنمشددددي هددددذه المسددددافة أ ندددداء
التددنقالت التددي تحدددق بددين الحددين وامخددر هددذا بالنسددبة للسددير ،أمددا بالنسددبة للشددمس فلددم نرهددا منددذ
يددددوم ااعتقددددال باسددددتثناء يددددوم المحلمددددة ،فعندددددما نزلنددددا مددددن السدددديارة الددددى قاعددددة المحلمددددة ماندددده
المسافة بين السيارة وبا القاعة مشمسة ففيها امسه الشمس أجسا نا.
فدددي العدددام  9127وأيضدددا منددده فدددي الغرفدددة  91جاءندددا فدددالر ومعددده ايشدددرار مدددن جهددداز ايمدددن
وطلدددب مدددن الخددددمات ااسدددتعدا  ،وقدددال لهدددم :سدددنفت أبدددوا الغدددر واحددددة بعدددد ايخدددرى مدددي
يخرجدددوا الدددى الشدددمس ،أعطدددى المفددداتي يحدددد المندددافقين؛ ليتدددولى مهمدددة فدددت الغدددر  ،وإاالقهدددا
وهلدددذا شدددرعوا بدددالغر  ،نحدددن ا نعلدددم مدددا الدددذي يحددددق فدددي الخدددارج؟ وللندددا نشددداهد السدددجناء
يدددذهبون الدددى الخدددارج مهدددرولين ويعدددو ون مهدددرولين وهلدددذا حتدددى جددداء ور الغرفدددة  91فتحدددوا
البدددا  ،وطلبدددوا مندددا الخدددروج ،دددم الهرولدددة الدددى خدددارج القدددا حيدددث الشدددمس ،فاسدددتقر بندددا المقدددام
أمدددام "فدددالر" الدددذي مدددان ينتترندددا فدددي الخدددارج ،ويمسددد بيدددده قضددديب حديدددد طولددده متدددر ونصدددف
المتدددر تقريبدددا ،مندددا ا نسدددتطيع أن نفدددت عيونندددا فدددي شدددوء الشدددمس إا بصدددعوبة ،أوقفندددا "فدددالر"
صدددفا واحددددا بعددددها اسدددتطعنا أن نفدددت عيونندددا شددديها فشددديها حتدددى أخدددذ بعضدددنا ينتدددر ل خدددر وإاا
بوجوهندددا صدددفراء ومأنهدددا أوراق الشدددجر فدددي فصدددل الخريدددف ،فدددي اخدددل الغدددر نحدددن ا نشدددعر
بهددذا ،قددال فددالر سددو ترمضددون الددى الدد الحددائط ،ددم تعددو ون ومددن يلددن فددي ايخيددر سدديعاقب.
المسدددافة بدددين ملدددان وقوفندددا والحدددائط بحددددو  50متدددرا ،قدددال فدددالر :هيدددا ارمضدددوا ،فرمضدددنا نحدددن
فددي تلددد الفتددرة ومدددل السددجناء فدددي ايقسددام المغلقدددة يعرفددون الددد إننددا مندددا ا نعددر ميدددف نمشدددي
وأن حالدددة عدددددم التددددوازن فددددي أجسددددامنا هددددي التدددي جعلتنددددا ا نسددددتطيع أن نمشددددي بشددددلل متددددوازن
ومسددتقيم لطددول فتددرة السددجن وعدددم خروجنددا مددن الغرفددة وجلوسددنا المسددتمر فليددف بنددا والددرما
فعة واحدة بعد هذا الرقا الطويل.
أنقل هنا ما حصل لي أ ناء الرما.
عندددددما بدددددأنا الددددرما شددددعرت أننددددي لسدددده فددددي ايرو وأن قدددددمي تتحددددرش وا تلمددددس ايرو،
ومدددذل شدددعرت بسدددرعة ف لدددم أرمدددا مدددن قبدددل بهدددذه السدددرعة ،وأندددا علدددى هدددذه السدددرعة وفدددي هدددذه
الحالدددة وإاا بندددا نقتدددر مدددن الحدددائط ،المشدددللة هدددي ميدددف أسدددتطيع أن أخفدددف مدددن سدددرعتي وأندددا ا
اشددعر بشدديء وفددي امددرة تفليددري بليفيددة الوقددو وإاا بهددا أمتددار قليلددة تفصددلني عددن الحددائط فلددم
أجدددد وسددديلة أتوقدددف بهدددا أو تحدددد مدددن سدددرعتي ولدددو بشددديء قليدددل ،فقلددده لنفسدددي أشدددع يددددي أمدددامي
مددي تصددطدم بالحددائط هددي أوا فتخفددف مددن شدددة ااصددطدام الددذي سددو يحدددق وهلددذا وشددعتها
أمدددامي ومانددده أول مدددن عدددان الحدددائط حيدددث تدددرش أ دددره علدددى يددددي دددم اصدددطدم رأسدددي بالحدددائط

وحدددد ه جدددرور بسددديطة فدددي رأسدددي ورمبتدددي ،شدددعرت بدددألم شدددديد ولفندددي وار ،وعددددت باتجددداه
فدددالر ومدددان وشدددع الجميدددع تقريبدددا نفدددس وشدددعي ،فدددي العدددو ة مانددده الهرولدددة هدددي الوسددديلة وأن
أحددد اإلخددوة وهددو مددن مرمددوش (حسددين) -أبددو ليلددى -وماندده لددي معدده عالقددة طيبددة مددان بدددينا جدددا
ومدددان مصدددابا بمدددرو فدددي الددددمال بسدددبب تضدددخم فدددي ايطدددرا  ،ومدددان ائمدددا يفصددد لدددي عدددن
خوفدده مدددن هددذا المدددرو وإن لديدده طفلدددة اسددمها ليلدددى مددان يدددذمرها مثيددرا وهدددو يحبهددا مثيدددرا مدددان
ائمدددا يلدددرر عبدددارة (سدددو أمدددوت ولدددم أشددداهد ليلدددى) المسدددلين حدددل فدددي المرتبدددة ايخيدددرة أ نددداء
الددرما ،مددن يصددل الددى فددالر يقددول لدده :ااهددب الددى ارفتدد وهلددذا آخددر واحددد أبددو ليلددى وصددل
الدددى الغرفدددة وإاا بالمددداء تسددديل مدددن فخدددذه ،فقلددده لددده :مدددا هدددذا؟ قدددال :إن فدددالر شدددربني وبشدددلل
عمدددو ي بدددذل القضددديب الحديددددي الدددذي مدددان بدددين يديددده ،مدددان الجدددرر عميقدددا والمددداء لدددم تتوقدددف
فوشدددعه فدددي الجدددرر قطعدددة قمدددان نتيفدددة وتمددده معالجدددة الجدددرر بدددالموا البسددديطة التدددي مانددده
بحوزتنا.
وهلدددذا مانددده عقوبدددة ولددديس الخدددروج الدددى الشدددمس ،فالدددذي سدددلم مدددن شدددربة فدددالر لدددم يسدددلم مدددن
الحائط الذي مان يمثل شرطي أمن فأخذ مأخذه من الجميع.
مثيرة هي ايحداق التي حد ه في القافات وخاصة في ق 9وسأمتفي بهذه الحوا ق.

ايمراو في ايقسام المغلقة
العدددراق ولقدرتددده الما يدددة والتطدددور الدددذي حصدددل فدددي ايجهدددزة الطبيدددة ،ومدددا توصدددل إليددده العدددالم
مدددن علدددوم وتلنولوجيدددا فدددي معالجدددة ايمدددراو والتدددي حصدددل عليهدددا (العدددراق) اسدددتطاع أن يقضدددي
علدددى اللثيدددر مدددن ايمدددراو الخطيدددرة التدددي مانددده تفتددد بالشدددعب العراقدددي ،والددد لدددم أر مدددن قبدددل
مثدددل هدددذه ايمدددراو التدددي حصدددله فدددي ايقسدددام المغلقدددة ،إن هدددذه ايمدددراو أخدددذت أروار اللثيدددر
من السجناء في سجن "أبو اريب" في ايقسام المغلقة خصوصا في ق 9وق.4
أن هدددذه ايمدددراو التدددي انتشدددرت فدددي القافدددات ولدددوفرة العدددالج لهدددا اخدددل العدددراق قضدددي عليهدددا
فددددي العددددراق منددددذ زمددددن طويددددل ،إا أنددددا نراهددددا تعددددو منتشددددرة بددددين السددددجناء يسددددبا يملددددن أن
نوجزها بما يلي:
 )9قلة المياه.
 )4عدم الخروج الى الشمس.
 )3سوء التغذية.
 )2شي الملان وظلمته.
 )7عدم نقاوة الهواء.
 )6حرارة الجو.
 )5برش المياه في ساحات القافات نتيجة انسدا المجاري.
نددأتي علدددى بيددان مدددل سددبب وميدددف سدداعد علدددى انتشددار ايمدددراو .وممددا امرندددا سددابقا أن شدددحة
الميدداه وعدددم تملننددا مددن اسدددل أجسددامنا أ ى الددى ظهددور مدددرو بدايتدده حبيبددات حمددراء صدددغيرة،
تنتشددر فددي جميددع أنحدداء الجسددم ،ددم يلبددر حجمهددا ،ويتهددر لهددا رأس أصددفر وتلددون مؤلمددة جدددا،
مندددا نعالجهدددا بطريقدددة بدائيدددة وشدددعبية وا نسدددتخدم أيدددة أجهدددزة طبيدددة ،ونقدددوم بمسددد هدددذه الحبيبدددات
مدددن ال جهتدددين والضدددغط علدددى الجدددانبين حتدددى تخدددرج المدددا ة الصدددفراء المتعفندددة والددددم الفاسدددد ،دددم
يتهدددر خددديط أصدددفر وهدددو وسدددط هدددذه الحبيبدددات وفدددي العمددد  ،فددد اا اسدددتطعنا أن ندددتخلص منددده فددد ن
هددذه الحبددة (الدنبلددة) ممددا منددا نسددميها ،تشددفى ،وإاا لددم نسددتطع الددتخلص مددن هددذا الجددذر فدد ن هددذه
الدنبلددة تعدداو الت دورم مددن جديددد ،والعمليددة هددذه ليسدده سددهلة ،فمددن يتهددر فددي جسددمه هددذا المددرو
عليدده أن يتحمددل ألددم العمليددة ،وايلددم شددديد جدددا وإاا لددم يسددتطع تحمددل العمليددة فعليدده تحمددل ألددم هددذا

المدددرو حتدددى يشدددفى ااتيدددا بعدددد أن ينتشدددر فدددي جميدددع جسدددمه ويشدددوهه ويسدددتمر الدددى فتدددرة طويلدددة،
إن هدددذا المدددرو يتدددرش أ دددرا فددد ي الجسدددم وإن بعدددا السدددجناء الدددذين أصدددابهم هدددذا المدددرو تجدددد
أجسامهم عليها آ اره حتى امن ،مما ترش أ ره في قدمي اليسرى الى امن.
هنددداش مدددرو آخدددر انتشدددر أيضدددا بدددين السدددجناء وهدددو ايمزمدددة ،حيدددث تتهدددر بقدددع حمدددراء علدددى
الجلددد وتسددبب الحلددة الشددديدة وتبقددى تددنهش فددي الجسددم وا تهدددأ هددذه الحلددة حتددى يقددوم الشدددخص
بح الموشع المصا لتصل الحالة الى خروج الدم منه.
مدددان أفدددرا ايمدددن يدددوفرون لندددا بعدددا اي ويدددة وللنهدددا ا تدددؤ ي ارشدددها بسدددبب عددددم إزالدددة
ايسدددبا الحقيقيدددة لهدددذه ايمدددراو الجلديدددة وايرهدددا ،مدددذل مدددان هنددداش مدددرو اريدددب ينتشدددر
علدددى العضدددو التناسدددلي ،حيدددث تتهدددر حبيبدددات صدددغيرة وصدددلبة وتسدددبب الحلدددة الشدددديدة وبشدددلل
تجعدددل مدددن المصدددا بهدددذا المدددرو يتدددألم مثيدددرا وا تهددددأ إا أن يقدددوم المصدددا بحددد الموشدددع
المصدددا لفتدددرة تصدددل فدددي بعدددا ايحيدددان الدددى قيقتدددين ،دددم يخدددرج مدددن هدددذه الحبيبدددات مصدددل
أبددديا اللدددون يشدددبه زال البددديا وفدددي بعدددا ايحيدددان تصددديب العضدددو أمثدددر مدددن أربدددع حبيبدددات
ممدددا حصدددل لدددي ،وهدددذا المدددرو يسدددبب اإلحدددراج الشدددديد أمدددام السدددجناء ،فالمصدددا بهدددذا المدددرو
تجده واقفا في إحدى زوايا الغرفة ويبقى ماسلا بقضيبه ويحله بشدة وهي حالة جدا مخجلة.
المدددرو امخدددر هدددو انتشدددار القدددرا (اللدددرا ) ويتخدددذ تحددده الجلدددد ملاندددا لددده ،ويبقدددى يدددنهش فدددي
الجسددم ومددن يص دب بهددذا المددرو يب د يح د جسددمه حتددى تخددرج اللددرا ة ومددن ددم الدددم مددن الملددان
التي مانه تتخذه هذه اللرا ة.
ومدددن ايمدددراو التدددي انتشدددرت أيضدددا مدددرو التقطيدددر ،أصددديب عدددد مبيدددر مدددن السدددجناء بهدددذا
المدددرو ،وهدددو عبدددارة عدددن عددددم قددددرة المصدددا علدددى السددديطرة علدددى الجهددداز البدددولي ،حيدددث
ت الحددد أن المصدددا عندددد خولددده الدددى الحمدددام لغدددرو التبدددول ا ينقطدددع تبولددده ويسدددتمر نزولددده
علددى شددلل قطددرات بددين فتددرة وأخددرى ،ع دانى اللثيددر مددن السددجناء مددن هددذا المددرو وخاصددة فددي
أوقدددات الصدددالة ،فهدددم ائمدددا يتدددأخرون عدددن وقددده الصدددالة ،ويشدددتد هدددذا المدددرو فدددي فصدددل الشدددتاء
لبرو ة الجو.
مددان عددالج ه دذا المددرو هددو صددنع مدديس مددن القمددان يغلف ده مدديس آخددر مددن البالسددت ويوشددع
فدددي فتحتددده (اللددديس) ربددداط ،يسدددتخدم هدددذا اللددديس بعدددد اانتهددداء مدددن التبدددول ،فيضدددع المصدددا بهدددذا
المددرو قضدديبه حتددى ينتهددي التقطيددر بعدددها يخلددع اللدديس ويغسددله ،ويترمدده فددي ملددان مخصدددص
لددده بعدددد اسدددله ،أمدددا الدددذين مانددده حدددالتهم شدددديدة فهدددم يرتددددون هدددذا اللددديس وبشدددلل مسدددتمر ،ومدددن
الطرائف التي حصله نتيجة هذا المرو مثيرة نذمر بعضها.
خدددل أحدددد المصدددابين الدددى الحمدددام لغدددرو التبدددول فنسدددي أنددده يرتددددي اللددديس فبدددال فدددي اللددديس
حتدددى امدددتن ،وآخدددر مانددده حالتددده بسددديطة أي فدددي بدايدددة إصدددابته بددده وقدددد اسدددتخدم اللددديس حدددديثا،
فددددخل الحمدددام ليغسدددل جسدددمه ومندددا إاا انتهيندددا مدددن اسدددل أجسدددامنا نخدددرج مدددن الحمدددام فدددي اللبددداس
الددددداخلي ،ومالعددددا ة وبعددددد أن انتهددددى هددددذا السددددجين مددددن اسددددل جسددددمه وبدددددل أن يرتدددددي اللبدددداس
الدددداخلي ارتددددى اللددديس وخدددرج مدددن الحمدددام الدددى الغرفدددة ،فشددداهده أحدددد السدددجناء فصدددار بددده :انتبددده
الى نفس  ،فعا مسرعا الى الحمام وارتدى لباسه الداخلي.
ومدددن ايمدددراو التدددي أصددديب بهدددا السدددجناء بشدددلل مبيدددر مدددرو القرحدددة وهدددذا مدددن ايمدددراو
التي تحتاج الى العناية الخاصة في نوعية الطعام.
ومذل مرو الغد وخاصة في العن والتي عانى منه اللثير من السجناء.
ومنها مرو الفطريات الذي يصيب المعدة.
ومنها خول ايظافر تحه الجلد والذي يسبب ألما شديدا.
ومنهدددا التهدددا ايسدددنان وهدددو أحدددد ايمدددراو التدددي مانددده موجدددو ة فدددي السدددجن مدددا أ ى إلدددى أن
يقوم اللثير من السجناء بقلع أسنانهم الملتهبة.

ومنها تساقط الشعر وهو أحد ايمراو التي انتشرت اخل السجن.
هنددداش حالدددة حصدددله أ ت الدددى وفددداة ايخ إبدددراهيم عبدددد الجليدددل ،وهدددو مدددن محافتدددة البصدددرة،
مدددان إبدددراهيم يددددرس فدددي لنددددن وقدددد اعتقدددل مدددع أخ لددده بعدددد عو تددده مدددن لنددددن ،عبدددد القدددا ر عبدددد
الجليدددل هدددو أخدددو إبدددراهيم وهدددو أسدددتاا جدددامعي فدددي جامعدددة البصدددرة ،اعتقدددل بسدددبب هدددرو أخددديهم
الثالدددث إلدددى إيدددران ،مدددان إبدددراهيم معدددي فدددي مديريدددة ايمدددن العامدددة وشدددتان بينددده وبدددين ايسدددتاا
الجدددددامعي ،فددددد براهيم إنسدددددان مدددددؤمن ملتدددددزم يتمتدددددع بدددددأخالق رفيعدددددة والهددددددوء صدددددفته الطاايدددددة
ومتواشع الى حد مبير.
أمدددا عبدددد القدددا ر وهدددو أسدددتاا جدددامعي ومدددان مهرجدددا ومتلبدددرا وينتدددر الدددى بددداقي المعتقلدددين بدددأنهم
أقددل مندده شددأنا وصدداحب نفسددية مريضددة ،فهددو شددعيف جدددا أمددام أفددرا ايمددن ،لددذل عمددل معهددم
واصب منافقا ينقل مل ما يحدق في زنزانات ايمن العامة الى أبي جوا .
أصدددديب إبددددراهيم بمددددرو فددددي قدمدددده وقددددد أهملدددده أفددددرا السددددجن ومددددان علدددديهم إرسدددداله الددددى
المستشدددفى لتبتدددر قدمددده علدددى أقدددل ااحتمددداات ،تدددرش يعددداني مدددن هدددذا المدددرو ولدددم يدددوفروا لددده أي
عدددالج حتدددى عدددالج مخفدددف امام .إن مدددن سدددلبيات هدددذا المدددرو أنددده ينتشدددر فدددي الجسدددم الدددى أن
يقضددي علددى صدداحبه ،وهددذا مددا حصددل لددنخ إبددراهيم وهددذا المددرو هددو مددا يسددمى بددـ(اللنلددري)
وهو نا را ما يحصل في العراق.
هنددداش أمدددراو أخدددرى أيضدددا انتشدددرت فدددي السدددجن مثدددل الربدددو وارتفددداع شدددغط الددددم والسدددلر،
وحالة واحدة هي السرطان أصيب بها ايخ سيد محمد هاشم أبو رشا من أهالي الناصرية.
مدددان اا هدددى وايمدددر وايمثدددر فتلدددا فدددي السدددجناء هدددو مدددرو السدددل الرئدددوي (التددددرن) وهدددذا
المدددرو هدددو أخطدددر ايمدددراو فهدددو معدددد وينتقدددل بدددين السدددجناء بشدددلل سدددريع ومدددن خدددالل التدددنفس
ومدددن خدددالل تنددداول الطعدددام معدددا ومدددن خدددالل رااا المصدددا بهدددذا المدددرو الدددذي يرافقددده السدددعال،
مثيدددرة هدددي العوامدددل التدددي تسددداعد علدددى انتشدددار هدددذا المدددرو حتدددى أ ى الدددى انتشددداره فدددي جميدددع
الغدددر  ،فدددال تخلدددو ارفدددة مدددن أمثدددر مدددن إصدددابة ،مندددا نطالدددب بتدددوفير العدددالج لهدددؤاء المرشدددى،
فالمصددددابون بهددددذا المددددرو يعددددانون مددددن ارتفدددداع فددددي رجددددات الحددددرارة لددددديهم وعدددددم الشددددهية
للطعددام ،والتعددرق والسددعال وخددروج الددبلغم مددع الدددم مددن صدددورهم وهددذه هددي أخطددر مرحلددة يمددر
بهددا المصددا بهدددذا المددرو .ا شددطر النقيدددب االددب وبعددد مراجعدددات مثيددرة الددى فدددت قسددم خدددا
بالمصابين بهذا المرو وتحسين ظروفهم من ملان وطعام وتوفير العالج لهم.
أن هدددذا المدددرو ا يملدددن الدددتخلص منددده بهدددذه السدددهولة ،فالجر ومدددة ظلددده فدددي القافدددات لدددذل
فاإلصدددابات بهدددذا المدددرو اسدددتمرت وتزايددددت ومدددل مدددن يصدددا ينقدددل الدددى القسدددم الجديدددد وهدددذا
القسم مانوا يسميه أفرا ايمن اانفرا ي ونحن السجناء نطل عليه اسم "المحجر".
از ا ت ايعددددا فددد ي هدددذا القسدددم مدددا جعدددل السدددجناء المصدددابين فدددي هدددذا السدددجن يتللمدددون مدددع
النقيدددب االدددب حدددول مثدددرة عدددد هم وأن هدددذا القسدددم قدددد امدددتن ،وا يسدددتوعب أعددددا ا أخدددرى حتدددى
اقتنع بفت ارفة رقم واحد وإفرااها مما فيها وخصصه للمصابين بهذا المرو في ق.9
مددددانوا يعطددددونهم مددددوا اذائيددددة إشددددافية مثددددل الحليددددب واللددددبن والبدددديا والفامهددددة مددددع صددددر
العددالج لهددم ،مددن يتندداول العددالج الددذي يصددر لدده تنفددت شددهيته الددى الطعددام ،لددذل خصددص لهددم
طعام إشافي.
مددددة العدددالج هدددي تسدددعة أشدددهر متواصدددلة ،يددددخل الغرفدددة واحدددد يتنددداول العدددالج لمددددة ال دددة أو
أربعددة أشددهر بحيددث يصدددب مرشدده ا يددؤ ر يعدددو الددى ارفتدده ويجلددب ايدددره مددن المصددابين الدددى
الغرفددددة رقددددم  .9الدددددمتور علددددي العبيدددددي يبددددذل جهدددددا مبيددددرا لمعالجددددة المصددددابين ،فلددددان يوجدددده
المرشددددى لتندددداول العددددالج ويقددددوم بتوزيددددع الطعددددام علدددديهم وحسددددب حدددداجتهم وإعطددددائهم عالجددددا
إشددافيا يحتددوي علددى الفيتامينددات ،ممددا قددام الدددمتور العبيدددي بتوشددي أخطددار هددذا المددرو ومددن
المحتمدددل أن ي صدددا بددده أفدددرا ايمدددن وآخدددرون وهدددذا اللدددالم مدددع النقيدددب االدددب وفدددالر ،ممدددا قدددام

الددددمتور علدددي وبعدددد حصدددوله علدددى موافقدددة النقيدددب االدددب علدددى إرسدددال بعدددا المرشدددى الدددى
المستشدددفى ،ممدددا قدددام بددد جراء عمليدددات جراحيدددة وتوجيددده مراقبدددي الغدددر بليفيدددة الوقايدددة مدددن هدددذا
المدددرو ،العمليدددات التدددي مدددان يقدددوم بهدددا أالبهدددا ناجحدددة ويشدددفى مدددن مرشددده علدددى الدددرام مدددن
اي وات الطبيدددة البسددديطة التدددي مانددده متدددوفرة لددددى الددددمتور علدددي ،ومدددن هدددذه العمليدددات تلددد التدددي
أجراهدددا لدددنخ لفتددده وللدددن لدددم يلتدددب لددده النجدددار ،مدددان لفتددده عبدددد علدددي حالتددده ميدددؤوس منهدددا وهدددو
مصدددا بالتددددرن وتوجدددد لديددده أميددداس مائيدددة فدددي صددددره ومانددده هدددذه ايميددداس تؤلمددده جددددا فطلدددب
مددددن الدددددمتور إجددددراء عمليددددة لمعالجددددة هددددذه ايميدددداس بعددددد أن يددددهس الدددددمتور والمددددريا مددددن
المراجعدددات لمعالجتددده ،وافددد الددددمتور علدددى إجدددراء العمليدددة فأخدددذ شدددفرة حالقدددة وبعدددد تعقيمهدددا
بمددوا بسدديطة وفددت فتحددة فددي صدددر لفتدده وأخددذ خرطددوم المغددذي الضددعيف وأ خددل أحددد أطرافدده
فدددي اخدددل ايميددداس المتواجددددة فدددي صددددره ،ووشدددع الطدددر امخدددر لهدددذا الخرطدددوم فدددي قنيندددة
بالسدددتيلية بتهدددا علدددى سددداق المدددريا فأخدددذ المددداء بدددالنزول مدددن ايميددداس الدددى القنيندددة ومدددان لدددون
المددداء الندددازل مدددن هدددذه ايميددداس يميدددل الدددى الصدددفرة ،طلدددب الددددمتور مدددن النقيدددب االدددب أن يخدددرج
هددذا المددريا الددى الممددر مددي يسددتطيع المشددي حتددى يعيددد شدديها مددن قوتدده ،مددان يسددير فددي الممددر
اهابدددا وإيابدددا ويقدددف أمدددام الشدددبلة مدددع السدددجناء فلندددا نشددداهد المددداء يندددزل مدددن صددددره الدددى القنيندددة،
وللددن فددي النتيجددة تددوفي بعددد أن تفدداقم المددرو عليدده ،لفتدده عبددد علددي مددن أهددالي محافتددة البصددرة
قضاء المدينة.

المنافقون والمصير المحتوم
أمثدددر مدددا عانينددداه خدددالل فتدددرة إحددددى عشدددرة سدددنة فدددي السدددجن هدددو النفددداق ،وفدددي أي سدددجن وأي
موقددددف تجددددد فيدددده المنددددافقين ،وهددددؤاء يعددددانون ممددددا نعدددداني نحددددن مددددن حيددددث التحقيدددد والتعددددذيب
الجسددددي والنفسدددي وشدددي الملدددان ور اءة الطعدددام ووحددددة المصدددير ،وبالتدددالي فهدددو مهمدددا تلدددن لددده
مددن امتيددازات فددي مميددة الميدداه والطعددام واللددالم بدددون قيددد فهددو سددجين فددي النتيجددة وأي خطددأ يقددع
فيه ،وإن مان من اير قصد ف نه يالقي المصير نفسه الذي وقع فيه اللثير من السجناء.
إن هدددذه المشدددللة لددديس السدددجناء وحددددهم يعدددانون منهدددا فحسدددب ،بدددل إنهدددا مشدددللة يعددداني منهدددا
الشدددعب بأمملددده وهدددذه الحالدددة ،أي النفددداق قدددام صددددام بتشدددجيعها ومدددل فدددر عراقدددي صدددغيرا مدددان أم
مبيدددرا يعدددر هدددذه المشدددللة ،ففدددي أي شدددعب وفدددي أيدددة أمدددة وأي عصدددر وزمدددان هنددداش أشدددخا
شدددعا النفدددوس أو مدددن يشدددعرون بدددنقص فدددي شخصدددياتهم أو مرفدددوو فدددي المجتمدددع لسدددبب مدددا
مددددأن يلددددون سدددديء ايخددددالق أو ايرهددددا مددددن الصددددفات المرفوشددددة فددددي المجتمددددع ،هددددؤاء لهددددم
مسميات مثيرة مثل :ومالء السلطة ،ومخبرون ،وعيون السلطة ،أو جواسيس ،أو منافقون.
مندددا فدددي السدددجن نسدددميهم (المندددافقون) انطبددداق صدددفة المندددافقين علددديهم ،وإن مدددن يختدددار هدددؤاء
للعمدددل معددده فهدددو منددداف مدددثلهم ،ويريدددد أن يحقددد هدفددده مدددن خدددالل هدددؤاء ،دددم اانتقدددام مدددنهم ولدددو
بعدددد حدددين ،وفدددي هدددذه الحالدددة فهدددو ايدددر نزيددده وأهدافددده ايدددر نزيهدددة وعددددم النزاهدددة هدددي صدددفات
المنددافقين ،وعلددى هددذا ايسدداس تجددد السددلطة فددي العددراق اسددتغله هددؤاء المنددافقين فددي مددل ملددان
فدددي العدددراق ،وإن هدددذه السدددلطة ايدددر النزيهدددة اسدددتغله هدددؤاء المندددافقين فدددي وائدددر الدولدددة وفدددي
المعامدددل والمددددارس والجامعدددات والسدددجون والجددديش وايمثدددر مدددن هدددذا اسدددتغله هدددؤاء حتدددى فدددي
أجهدددزة حمايتهدددا مدددايمن والمخدددابرات ،ومدددع مدددل ايسدددف أن العدددراقيين يعدددانون مدددن هدددذه المشدددللة
أينمددا حل دـ وا ولدديس فددي العددراق فحسددب ،بددل وحتددى فددي بدداقي الدددول التددي يتواجددد فيهددا العراقيددون،
فتجددد المصددابين بهددذا المددرو والمجنددـدين مددن قبددل السددلطة يفتعلددون المشددامل بددين العددراقيين فددي
تلدد الدددول ،ومدددا حصددل فدددي مخدديم رفحددداء فددي السدددعو ية لهددو خيدددر مثددال علدددى اسددتغالل السدددلطة
فدددي العدددراق لهدددؤاء المندددافقين ومدددذل فدددي أمريلدددا وأوروبدددا واسدددتراليا وإيدددران وسدددوريا وايرهدددا،

ويختلدددف هدددؤاء المندددافقون حسدددب الدولدددة ،ففدددي بعدددا الددددول تدددراهم يخلقدددون الفدددتن والمشدددامل
للعددراقيين فيمددا بيددنهم ،وأخددرى تجدددهم يتعدداملون مددع تلدد الدولددة لمضددايقة العددراقيين وجعلهددم فددي
وامدددة المشدددامل ،وعلدددى هدددذا ايسددداس اسدددتغله الحلومدددة العراقيدددة هدددؤاء المرشدددى للنيدددل مدددن
خصدددومها حتدددى فدددي اخدددل السدددجن ،ومدددا فعلددده هدددؤاء المندددافقون مدددن مضدددايقة وتعدددذيب للسدددجناء
خيددر ليددل علددى اسددتغاللهم مددن قبددل النتددام؛ لتحقيدد أهدافدده فددي مسددر معنويددات السددجناء وإاالهددم
والنيددددل مددددن مددددرامتهم وزرع رور اانهددددزام فددددي نفوسددددهم وجعددددل الخددددو مددددن هددددؤاء المنددددافقين
يسدددديطر علددددى تفليددددرهم وبالتددددالي عدددددم القيددددام بددددأي عمددددل يغيددددر مددددن أوشدددداعهم وللددددن عزيمددددة
المدددؤمنين أقدددوى مدددن أي شددديء وعدددزتهم هدددي مدددن عدددزة ه ،وإن ه يمهدددل وا يهمدددل وإنددده لناصدددر
المؤمنين.
إن هددددؤاء المنددددافقين نسددددوا ه بسددددوء تعدددداملهم مددددع السددددجناء بهددددذا الشددددلل ،ومددددا حددددل بهددددم
(المندددافقين) فدددي نهايدددة المطدددا ينطبددد عليددده القدددول :إن اللفدددر يددددوم والتلدددم ا يددددوم ،ممدددا قدددال
موانا أمير المؤمنين (ع)( :يوم العدل على التالم أشد من يوم الجور على المتلوم).
إن مدددا حصدددل للمندددافقين فدددي منتصدددف الثمانينيدددات لدددو مانددده لهدددم ارة مدددن الشدددر والحيددداء ولدددو
يحتفتدددون بقددددر مدددن اإلنسدددانية والرجولدددة لقتلدددوا أنفسدددهم قبدددل ان يقتلدددوا مدددن قبدددل شدددحاياهم فدددي
السدددجن ،انبدددرى لهدددؤاء المندددافقين بعدددا السدددجناء ،وقلبدددوا الموقدددف شددددهم وأول مدددا حصدددل هدددو
إ خدددالهم الدددى الغدددر بعدددد أن ندددالوا قسدددطا ممدددا يسدددتحقون مدددن العقدددا مدددن قبدددل فدددالر والنقيدددب
االدددب .أبددددلوهم بسدددجناء ايدددرهم وايدددر متعددداونين مدددع ايمدددن ليلوندددوا خددددمات ،فدددي هدددذه الفتدددرة
حدددد ه دددورة فدددي اخدددل الغدددر علدددى مراقبدددي الغدددر (المندددافقين) وقدددد تحملدددوا شدددربا ا يتحملددده
بشددددر مددددن قبددددل السددددجناء ولددددوا المسدددداءلة القانونيددددة لقتلندددداهم وأرحندددداهم وارتحنددددا مددددنهم ،بعددددد أن
انقلدددب علددديهم ايمدددر حددداولوا أ ن يبندددوا عالقدددات مدددع السدددجناء ،يدددا لهدددم مدددن أابيددداء لتصدددورهم أنندددا
نسدددينا مدددا فعلدددوا بندددا ،ولنسدددف أنهدددم لدددم يبقدددوا معندددا فتدددرة طويلدددة فخرجدددوا الدددى ايقسدددام المفتوحدددة
فقضددداياهم تختلدددف فهدددم محلومدددون وفددد مدددوا مختلفدددة باسدددتثناء المدددا ة ( ،)976وللدددنهم قبدددل أن
يخرجدددوا مدددن ايقسدددام المغلقدددة ندددالوا قسدددطا ممدددا يسدددتحقون ،ولقندددوا رسدددا بليغدددا ،وللدددنهم لدددم يندددالوا
مددددل مددددا يسددددتحقون ،قبددددل أن يددددذهبوا أصددددبحنا نتحددددين علدددديهم الفددددر مددددي نسددددتغلها لمعدددداقبتهم
وخاصدددة فدددي ق 4بعدددد أن انهزمدددوا مدددن ق 9فاسدددتلمهم إخوانندددا هنددداش فتفنندددوا فدددي خلددد ايسدددبا
مددددي يعدددداقبوهم ،وفعددددال أخرجددددوهم مددددن الغددددر وأبرحددددوهم شددددربا أشددددد ممددددا مددددانوا يضددددربوننا
وأ مدددوا أجسدددامهم ومدددنهم مدددن مسدددرت إحددددى أطرافددده دددم وشدددعوهم جميعدددا فدددي المحجدددر الصدددغير
فدددي ق ،4وقدددد ندددالوا مدددن العدددذا مدددا اقترفددده أيدددديهم الملطخدددة بددددماء ايبريددداء ،وصدددل بهدددم الحدددال
بددأن يلتمسددونا حتددى نتددرمهم وشددأنهم ،أالددب هددؤاء المنددافقين انتقلددوا الددى ايقسددام المفتوحددة ،ومددن
هندداش أطلدد سددراحهم فددي العددام  9126بعددد أن صدددر قددرار العفددو ،أمددا الددذين لددم يطلدد سددراحهم
()9
ولددم يخرجددوا مددن ايقسددام المفتوحددة فمددنهم ق دـتل علددى أيدددي أفددرا ايمددن مثددل حيدددر الترممدداني
فقددد شددربه النقيددب االددب علددى رأسدده وقتلدده فددي الحددال فددي ق ،4وبعددا هددؤاء ظددل تحدده طائلددة
العقدددا بدددين فتدددرة وأخدددرى مثدددل معمدددر حسدددين ،وهدددذا المنددداف أمثدددر المندددافقين ندددال عقابدددا ،فبدددين
فتدددرة وأخدددرى يتعدددرو للعقدددا  ،وإاا حدددان موعدددده ا يعدددر مدددن أيدددن تأتيددده الضدددربات وفدددي أي
ملدددان مدددن جسدددمه سدددتأتيه الللمدددات ،وظدددل علدددى هدددذا الحدددال حتدددى حدددان موعدددد إطدددالق سدددراحه
بتوسدددط أحدددد أزام النتدددام لددده ،أمدددا القسدددم ايخيدددر فتدددل يحددداول تحسدددين صدددورته القبيحدددة أمدددام
السدددجناء ،وحددداول أن يبدددين أنددده قدددد تدددا مدددن عملددده السددداب  ،ونسدددي أن ايوشددداع تغيدددرت لصدددال
السجناء ومن اير المملن عو تها على ما مانه عليه سابقا.

 9هذا الرجل قمة في ايخالق الحميدة وله موقف مشر

في السجن

إن مدددل مدددا بدددذلوه اهدددب أ راج الريدددار وظلدددوا منبدددواين بدددين السدددجناء ومحتقدددرين ،وهدددذا هدددو
جزاء أي مناف يتآمر على المجتمع الذي يعيش فيه.
إن مددا حصددل فدددي السددجن لهددؤاء المندددافقين ومددا حصدددل للمنددافقين امخددرين مدددن تصددفيات أ نددداء
اانتفاشددددة بعددددد اددددزو اللويدددده ليددددل آخددددر ي ضددددا الددددى الدددددروس مددددي يسددددتوعبها مثددددل هددددؤاء
المرشدددى ،بدددأن هدددؤاء ا ملدددان لهدددم فدددي المجتمدددع وأنهدددم ا يسدددتحقون العددديش ومهمدددا يطدددـل بهدددم
الوقددده ومهمدددا تلدددن حجدددم الملاسدددب التدددي يحصدددلون عليهدددا مدددن جدددراء نفددداقهم فحتمدددا يدددأت اليدددوم
الذي ينالون فيه عقابهم مهما طال الزمن والدروس في التاريخ مثيرة.

محاوات التغيير
بعددددد أن امددددتنت ايقسددددام المغلقددددة المتمثلددددة فددددي ق 9وق 4بالسددددجناء الددددذين اعتقلددددوا فددددي نهايددددة
العدددددام  9151و ،9120وبدايدددددة العدددددام  9129ومانددددده أحلدددددامهم تتدددددراور بدددددين خمدددددس سدددددنوات
والسجن المؤبد.
مدددان أالدددب هدددؤاء مدددن حملدددة الشدددها ات ،ففدددي تلددد ايعدددوام شدددـنه حملدددة اعتقددداات شدددمله
ايطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والمدرسين وأالب هؤاء حلم عليهم باإلعدام.
أمدددا البقيدددة مدددنهم فقدددد حلدددم علددديهم بالسدددجن حسدددب مدددا امرنددداه فدددي أعددداله ،وشدددعوهم فدددي القافدددات
ومان من شمن هؤاء عالم الذرة العراقي الدمتور حسين الشهرستاني.
بعدددد أن امدددتنت القافدددات شدددمله هدددؤاء الوجبدددات المجهولدددة التدددي حصدددله أواخدددر العدددام 9129
ممددا امرنددا سددابقا والتددي حصددله فددي ايمددن العامددة ،أمددا الدددمتور حسددين فلددم تشددمله هددذه الوجبددات،
بعددد أن توقفدده الوجبددات اسددتمرت محلمددة الثددورة ب رسددال ايفددواج مددن المعتقلددين الددى سددجن (أبددو
اريدددب) فمدددنهم مدددن يرسدددل الدددى قسدددم اإلعددددام ،ومدددنهم مدددن يرسدددل الدددى قسدددم ايحلدددام الخاصدددة
(ايقسدددام المغلقدددة) (القافدددات) .وعدددا ت مدددرة أخدددرى لتمتلدددئ القافدددات بعدددد أن أفراددده مدددن السدددجناء
الذين أرسلوهم إلى مصير مجهول الى تاريخنا هذا.
إن الوشددددع الددددذي يعيشدددده السددددجناء مددددن معاملددددة سدددديهة ،ونقددددص فددددي الميدددداه والطعددددام وانتشددددار
ايمدددراو ،ووجدددو المندددافقين بيدددنهم ،وفدددرو حالدددة مدددن الرعدددب والخدددو واإلرهدددا  ،مدددل الددد
جعددل بعددا السددجناء فددي تل د الفتددرة يفلددرون بددالتخلص مددن هددذا الوشددع وبددأعلى مددن حتددى ولددو
حدددد ه تضدددحيات بدددين صدددفوفهم لدددذل حددداولوا عددددة محددداوات للسدددر حدددواجز الخدددو والرعدددب
واإلرها  ،وقد نجحه تل المحاوات في تحقي أهدافها.
المحاولة ايولى:
ماندده فدددي العدددام  9124وهدددي فددي قمدددة التحددددي علدددى الدددرام مددن التوقيددده ايدددر المناسدددب لدددذل
حققه نتائ علسية ولعدة أسبا وسنوش هذه ايسبا احقا.
جاءت هذه المحاولة نتيجة الضغوط المتزايدة على السجناء وقساوة الترو التي نعيشها.
قدددام السددديد هاشدددم العدددذاري بعمليدددة جريهدددة وتحدددد مبيدددر حينمدددا خدددل علددديهم (حددداتم) وهدددو أحدددد
أفددددرا ايمدددددن ،وأرا أن يهيدددددنهم اخدددددل الغرفدددددة ،وهددددو يمسددددد بيدددددده الهدددددراوة ،وأخدددددذ يضدددددر
السددددجناء ،فددددنها السدددديد هاشددددم ومسدددد حدددداتم وطرحدددده أرشددددا ،ددددم التددددف عليدددده بقيددددة السددددجناء
وأبرحدددوه شدددربا حتدددى أرا وا أن يقضدددوا عليددده فتدددل يلتمسدددهم ويتوسدددل بهدددم بدددأن يترمدددوه وهدددو
يصددرخ ويقدددول :اترمدددوني فأندددا أخدددومم ،مدددان معددده أفددرا ايمدددن الدددذين قددداموا بددد االق بدددا الغرفدددة
وولدددى هاربدددا مسدددتنجدا ،فدددأخبر النقيدددب االدددب بمدددا يجدددري ،وعلدددى الفدددور حضدددر النقيدددب ومعددده
جميدددع أفدددرا ايمدددن وتوجهدددوا مباشدددرة الدددى الغرفدددة  ،95وأخرجدددوا (حددداتم) يلعددد بجراحددده وهدددو
فدددي وشدددع ا يحسدددد عليددده ،وتعدددر و للتدددوبيخ مدددن قبدددل النقيدددب االدددب أمدددام السدددجناء ،دددم قددداموا

بددد خراج السددديد هاشدددم ومدددن معددده فدددي الغرفدددة وعدددذبوهم عدددذابا شدددديدا ،لقدددد أ مدددوا أجسدددا هم ،مانددده
في ال اليوم مجزرة ارتلبها النقيب االب بح الغرفة .95
بعدددد أن ملددده أيدددديهم ،وأعيددداهم التعدددب حيدددث بدددان علدددى وجدددوههم ،وأخدددذ المددداء يتصدددبب منهدددا،
أمدددرهم النقيدددب بدددالتوقف بعدددد أن جعلدددوا السدددجناء يسدددبحون بددددمهم وخاصدددة السددديد هاشدددم ،أعدددا وهم
الددى اددرفتهم وفددرو علدديهم عقوبددات وهددم فددي اخددل الغرفددة ،وجعددل الغرفددة  95محجددرا ،حيددث
قدددرر قطدددع نصدددف مميدددة الطعدددام والميددداه عدددنهم ،علدددى الدددرام مدددن قلدددـته وهدددي ا تلفدددي للشدددر
وقضاء بعا الحاجات فليف إاا أصبحه النصف؟!.
إن الدددذي حددددق فدددي الغرفدددة  95موقدددف مشدددر وبطدددولي مدددن قبدددل السددديد هاشدددم فدددي تحددددي
النقيددب االددب ومسددر شددومة حدداتم المتجبددر علددى السددجناء ،إا أندده حقدد نتددائ سددلبية أمثددر ،حيددث
تعددددرو جميددددع مدددد ن مددددان فددددي الغرفددددة الددددى عقددددا شددددديد ،ممددددا أصددددبحه هددددذه الحا ددددة مهبطددددة
للمعنويدددات لدددبعا السدددجناء ممدددن مدددان يندددوي القيدددام بمثدددل هدددذا العمدددل ،وأصدددبحه مضدددر مثدددل
لدددبعا شدددعا النفدددوس والجبنددداء ،فللمدددا أرا أحددددنا أن يقدددوم بعمدددل شددديء يقدددال لددده :أسدددله وإا
يحصل بنا مثل ما حصل لهؤاء .وقد سمعتها أمثر من مرة.
إن هددددذه الحا ددددة جعلدددده جهدددداز ايمددددن يتشددددد أمثددددر ويتعامددددل بقسددددوة أشددددد ،إن أسددددبا عدددددم
نجاحهدددا جددداءت بددددون سددداب إندددذار وفدددي لحتدددة اضدددب ،مدددذل عددددم التنسدددي ايدددر المملدددن مدددع
بدددداقي الغددددر للثددددرة المنددددافقين بددددين السددددجناء ،وعدددددم مددددؤازرة بقيددددة الغددددر للغرفددددة  95فددددي
مددوقفهم ،هددذا ملدده حصددل احقددا ،بخددال بعددا السددجناء الددذين أبدددوا تأييدددا فددي قلددوبهم ،وجعلددوا
مددن الغرفدددة  95مفخدددرة لهددم ،وللدددن ون أن يتهدددروا هددذا التأييدددد علدددى ألسددنتهم أو عملهدددم وهدددذا ا
يقدم شيها وا يؤخر.
المحاولة الثانية:
أريددد أن أامددر هنددا شدديها أ دداره فددي القافددات بعددا ايشددخا حيددث اعتبددروا ق 9قددد سددبب لهددم
مشدددامل مدددع ايمدددن فدددي محاواتددده للسدددر حدددواجز الخدددو وتغييدددر الواقدددع الدددذي يعيشدددونه ،واسدددتمر
هدددذا اللدددالم حتدددى تحقيددد اإلنجدددازات البددداهرة ،وأقدددول أيضدددا :إن مدددا حصدددله مدددن إنجدددازات فدددي
ايقسددام المغلقددة أصددبحه محفددزا إلخواننددا فددي ايقسددام المفتوحددة مددي يحسددنوا مددن ايوشدداع التددي
يعيشدددونها علدددى الدددرام مدددن أن وشدددعهم أفضدددل مدددن ايوشددداع التدددي نعيشدددها ،فبعدددد أن أفدددرل ق9
وق 4مدددن المندددافقين ،وتخلصدددنا مدددن شدددرهم ،خدددرج سدددجناء مؤمندددون ملتزمدددون ا يتعددداملون مدددع
ايمددددن إا بمددددا يخدددددم السددددجناء ،وأصددددبحوا خدددددمات محددددل المنددددافقين وعلددددى الددددرام مددددن بعددددا
المؤاخدددذات علدددى بعضدددهم ومدددذل تغييدددر مراقبدددي الغدددر  ،وأصدددبحه الغدددر هدددي التدددي تختدددار
الشددخص الددذي يقدددوم بخدمددة إخواندده مدددن السددجناء ،ويتمتدددع بددالجرأة والشددجاعة فدددي حالددة تعرشددده
لموقددف مددن قبددل أفددرا ايمددن .فددي هددذه الفتددرة حصددل بعددا التغييددر علددى وشددع السددجناء حيددث
تملندددا مدددن ااتصدددال ببقيدددة الغدددر  ،والتعدددار فيمدددا بينندددا وفدددي هدددذه الفتدددرة وبعدددد صددددور قدددرار
العفددددو عددددام  9126لددددم يبدددد فددددي ايقسددددام المغلقددددة إا المحلومددددون وفدددد المددددا ة ( .)976وصددددل
التفددداهم والتنسدددي بدددين الغدددر الدددى اروتددده .لقدددد أخدددذ المدددرو مأخدددذه وعددددم اهتمدددام جهددداز ايمدددن
بمعالجدددة هدددذه ايمدددراو الخطيدددرة فبعدددد أن فتلددده بندددا نشدددطه لددددينا الفلدددرة فدددي اانتفددداو علدددى
هذا الواقع الذي نعيشه.
إننددا يوميددا نخسددر واحدددا مددن إخواننددا وبالتددالي فسددو تقضددي علينددا ايمددراو إن رشددينا بهددذا
الوشدددع فلمدددااا ا نفعدددل شددديها؟ عسدددى أن نحقددد بعدددا مدددا نريدددد بعدددد أن تغيدددرت ايوشددداع بعدددا
الشدديء لصددالحنا ،ففددي حالددة فشددلنا سددو يتخددذون شدددنا إجددراءات مشددد ة وصددارمة فنلددون فددي
هذه الحالة نحن الخاسرين أيضا.

وأمددددا إاا قبلنددددا بهددددذا الواقددددع المفددددروو علينددددا فسددددو تقضددددي علينددددا ايمددددراو ،إاا فددددي ملتددددا
الحدددالتين نحدددن الخاسدددرون ،فلمدددااا ا ندددرفا هدددذا الواقدددع ونقدددف موقفدددا تاريخيدددا علدددى أقدددل شددديء،
وإن لم نحق أهدافنا.
فددددي يددددوم الددددـ  5مددددن شددددهر رمضددددان المصددددا  9125/6/7تددددوفي شددددياء عبددددد ايميددددر فددددي
الغرفددة ( 7ق ،)9مندده أنددا فددي الغرفددة  6وبعددد عدددة تددنقالت فددي الغددر (ق )9حيددث انتقلدده بددين
الغرفة  5 ،7 ،91 ،94 ،99م عدت الى الغرفة .6
تددوفي شددياء بسددبب مددرو ارتفدداع شددغط الدددم وعدددم تددوفر العددالج لدده ،انتشددر الخبددر بددين الغددر
فخدديم الحددزن علددى الجميددع ،وأخددذ بعضددنا يلددوا بالبلدداء ،أصددبحنا نترقددب ايحددداق ومددااا سدديجري
وهددددل سدددديأتي أفددددرا ايمددددن ويددددأمرون الخدددددمات بوشددددعه فددددوق البطانيددددة السددددو اء ددددم يحملوندددده
ويرموندددده خددددارج القددددا وينتهددددي ايمددددر ،أ هلددددذا يلددددون مصدددديرنا جميعددددا؟! ،أم أن هندددداش شدددديها
سيحدق مما منا نفلر به؟!.
إن الددددذي حصددددل أمثددددر مددددن المتوقددددع ولددددم يلددددن يخطددددر ببددددال أحددددد أن يقددددوم ق 9بهددددذا العمددددل
البطدددولي والتحددددي اللبيدددر لددديس لجهددداز ايمدددن فحسدددب ،بدددل للسدددلطة القابعدددة فدددي بغددددا وهدددي التدددي
تعددددو ت أن ا يقددددول لهددددا أحددددد( :ا) ،وا يسددددتطيع أحددددد أن يقددددف بوجههددددا ،ددددم ااتصددددال بدددددائرة
ايمدددن مدددن قبدددل الخددددمات الجدددد عبدددر الجهددداز الدددذي وشدددع لهدددذا الغدددرو والحددداات الطارئدددة،
اتصدددل الخددددمات وأخبدددروهم بدددأن أحدددد السدددجناء قدددد تدددوفي فدددأهملوا ايمدددر ،ولدددم يدددأتوا مدددا زا فدددي
تشدددن الوشدددع ،وبددد دأنا نضدددغط علدددى الخددددمات بدددأن يتصدددلوا مدددرة أخدددرى؛ حتدددى يسدددتجيبوا ،ويدددأتوا
ليأخدددذوا الجثدددة .اتصدددل الخددددمات بدددايمن ولدددم يسدددتجيبوا لهدددم فتوتدددـر الوشدددع أمثدددر ،وبعدددد مدددرور
فتددرة مددن الوقدده فددت بددا القددا وطلددب مددن الخدددمات حمددل الجثددة الددى الخددارج ،ولمددا أرا أحددد
الخددددمات فدددت الغرفدددة  7لحمدددل جثدددة المرحدددوم (شدددياء) ،مدددان السدددجناء جمددديعهم واقفدددين علدددى
الشددددبلة يتددددابعون ايحددددداق ،ميددددف ستددددـحمل جثتدددده (رحمدددده ه)  ،الموقددددف صددددعب جدددددا اتخدددداا
القدددرار المناسدددب ،مدددل السدددجناء وفدددي الطدددابقين مأنمدددا علدددى اسدددتعدا لشددديء مدددا سددديحدق ،فتحددده
الغرفددددة  7و خددددل أربددددع أشددددخا مددددن الخدددددمات لرفددددع الجثددددة ،ووشددددعه الجثددددة علددددى إحدددددى
البطانيدددات ورفعوهدددا ،ولمدددا أرا وا الخدددروج بهدددا مدددن الغرفدددة ارتفعددده أصدددوات البلددداء فدددي الغرفدددة
وهم يو عون أحد أعزائهم.
خددرج الخددددمات بهدددا مدددن الغرفددة والوشدددع مدددان مهيهدددا ويحتددداج الددى شدددرارة حتدددى ينفجدددر وفعدددال
جددداءت هدددذه الشدددرارة مدددن الطددداب الثددداني حيدددث مدددان أحدددد أقربددداء شدددياء فدددي الغرفدددة  92فهتدددف
بالهتدددا الدددذي يرهدددب المندددافقين والتدددالمين وهدددو هتدددا (ه أمبدددر) ،ومندددا ننتتدددر هدددذه اللحتدددات
وبصدددوت واحدددد لدددم يسدددب لددده مثيدددل فدددي القافدددات هتدددف الجميدددع (ه أمبدددر) ،وى هدددذا الهتدددا فدددي
القددددا ولفتددددرة طويلددددة فلاندددده مرعبددددة ،حيددددث إن ايصددددوات التددددي هتفدددده وهددددي تشدددديع عزيزهددددا
(شددددياء) أرهبدددده وأرعبدددده أفددددرا ايمددددن الددددذين أخددددذوا الجثددددة وبشددددلل سددددريع ،وأالقددددوا البددددا
الرئيسي للقا .
هددددأت ايصدددوات ،وسدددلنه اينفدددس ،واسدددتقر مدددل شددديء ،وعدددم الصدددمه فدددي القدددا  ،وارقندددا
فدددي التفليدددر بالمصدددير الدددذي ينتترندددا هدددل سدددو نلدددون مثدددل شدددياء ويقضدددى عليندددا واحدددد بعدددد
امخدددر حتددد ى آخرندددا ،أم سددديلون المدددوت بشدددلل جمددداعي بسدددبب هدددذا التلبيدددر ،ومندددا نفضدددل ايخيدددر
باعتبدددار أنندددا نمدددوت جميعدددا مدددرة واحددددة أفضدددل مدددن أن يمدددوت فدددي مدددل يدددوم واحدددد ،ونحدددن ننتدددر
إليه ،وا نستطيع أن نقدم له شيها.
بدددددأ الحددددوار والمناقشددددات فيمددددا بيننددددا حددددول تالفددددي ايخطددددار المحتملددددة ،ووصددددله الددددى حددددد
المشددداجرة اللالميدددة فيمدددا بينندددا مدددا ت أن تشددد الصدددف ،فدددالبعا يقدددول :إاا فدددت البدددا وأرا وا
إيدددذاءنا فعليندددا أن نلبدددر مدددرة أخدددرى وأخدددرى حتدددى نصدددل الدددى نتيجدددة مرشدددية ،والدددبعا امخدددر

يقدددول :عليندددا أا نلبدددر مدددرة أخدددرى ،بدددل نعدددال الوشدددع بشدددلل هدددا ئ .ونحدددن علدددى هدددذا الحدددال
منشدددغلون فدددي الجددددال الددددائر بينندددا ،وإاا بالبدددا ينفدددت مدددن قبدددل سدددامي وهدددو أحدددد أفدددرا ايمدددن
ومانددده بيدددده هدددراوة واتجددده نحدددو الغرفدددة رقدددم واحدددد ،وقدددال لهدددم :مدددن الدددذي مبدددر ،قالهدددا بصدددوت
مرتفددددع وهددددو مرتبدددد وظددددل يصددددرخ ،نهددددا ايخ ( ) مددددن الغرفددددة رقددددم عشددددرة وهددددي مقابلددددة
للغرفدددة رقدددم واحدددد وأخدددذ يصدددي وبصدددوت عدددال بوجددده سدددامي المرتبددد دددم وت الهتافدددات مدددرة
أخدددرى وهدددذه المدددرة أمثدددر مدددن ايولدددى بعدددد أن ارتفدددع هتدددا (ه أمبدددر) بوجددده سدددامي ولدددى هاربدددا
الى خارج القا  ،وأال البا خلفه.
بعدددا اإلخدددوة اهبدددوا أمثدددر مدددن هدددذا ،فرفعدددوا هتافدددا شدددد النتدددام الحدددامم وبالخصدددو شدددد
صددددام (يسدددقط صددددام وعدددان الخميندددي) ،خدددل النقيدددب طدددارق الدددذي حدددل محدددل النقيدددب االدددب
الدددوري بعددد أن امتشددفه فضدديحته اخددل السددجن ،ومثددر اللددالم حولهددا ،خددل هددذا النقيددب الجديددد
ح دامال معدده ملب درة للصددوت وقددال :مددااا تريدددون ،بسددببلم لددم أسددتطع تندداول فطددوري ،فلالمدده هددذا
يريدددد أن يقدددول لندددا :إنددده صدددائم ،إنددده ا عددداء باطدددل ين اإلنسدددان الصدددائم ا يدددؤاي النددداس .تحددددق
معددده بعدددا السدددجناء فدددي الغدددر ايماميدددة ،وبيندددوا لددده أسدددبا مدددا حصدددل ،إن مدددا حصدددل لدددم يلدددن
تحددددديا وإن مددددا حدددددق هددددو أن للمتددددوفى أقربدددداء وأصدددددقاء وأبندددداء منطقددددة ،إشددددافة لللثيددددر مددددن
المرشدددى الدددذين يتوقعدددون أن يلدددون مصددديرهم نفدددس مصددديره ،وأن سدددامي قدددام بأعمدددال تسدددتفزهم،
وقددددال لهددددم :سددددو نقددددتللم جميعددددا ،فقددددال النقيددددب طددددارق :مددددا هددددي مطددددالبلم ،فقلنددددا لدددده :العددددالج
والشدددمس وزيدددا ة فدددي الطعدددام وتحسدددين نوعيتددده وتخفددديا ايعددددا بفدددت أقسدددام أخدددرى وزيدددا ة
مميدددة الميددداه ،ونقدددل (سدددامي) وفعدددال تحققددده بعدددا هدددذه المطالدددب ،ومدددان شدددمن مطالبندددا مواجهدددة
عوائلنددددا .تددددم نقددددل سددددامي وتنتيددددف سدددداعات القافددددات الصددددغيرة المتراممددددة فيهددددا القمامددددة والميدددداه
المتسدددربة مدددن المجددداري مدددذل تدددم إصدددالر هدددذه المجددداري وتحسدددن وشدددعنا الصدددحي ،وخرجندددا
الى الشمس في مل يوم  2ساعات.
فددددي الحقيقددددة إن مددددا حصددددل مددددن تحقيدددد بعددددا أهدددددافنا ،إنمددددا هددددي إرا ة ه تبددددارش وتعددددالى،
و تدخلدده فددي تغييددر وشددعنا بعددد أن وصددل بنددا ايمددر مددن التعدداون فيمددا بيننددا وإخالصددنا فددي عبا تنددا
وعدم رموننا للتالمين ،فاستجا لنا ربنا ونصرنا وحق لنا ما منا نبتغيه.
المحاولة الثالثة:
بعددد المحاولددة الثانيددة تحققدده لنددا بعددا الملاسددب ،ومنهددا المواجهددة لددبعا السددجناء مددن أهددالي
بغددددا  ،وقدددد اسدددتطاعوا مدددن خدددالل عدددوائلهم أن ينقلدددوا أخبدددار بعدددا السدددجناء الدددى أهلهدددم ،وبعدددد
فتدددرة توقفددده هدددذه المواجهدددة علمدددا أن معتدددم السدددجناء لدددم يواجهدددوا عدددوائلهم وأندددا منددده مدددن شدددمن
هؤاء.
سددداءت ايوشددداع فدددي اخدددل القافدددات وخاصدددة بعدددد أن انقطعددده عندددا اي ويدددة ـ بالمناسدددبة مندددا
نقددديم احتفددداات ،ونقدددوم بصدددنع حلويدددات مدددن الخبدددز اليدددابس والسدددلر ،ويدددتم توزيعهدددا بعدددد نهايدددة
الحفدددل ويتضدددمن الحفدددل ملمدددات وقصدددائد شدددعر شدددعبي وعمدددو ي ،ووصدددله بندددا الحالدددة ين نقدددوم
بعددرو مسددرحيات تسددخر مددن صدددام ونتامدده ،مددذل نقدديم مجددالس تعزيددة فددي ليددالي الجمددع وفددي
المناسدددبات .فدددي هدددذه الفتدددرة بددددأ جهددداز ايمدددن بممارسدددة الضدددغوط عليندددا مدددن خدددالل إعدددا ة ور
المنافقين؛ حتى يعيد سيطرته على ايقسام المغلقة.
فدددي يدددوم  9122/4/97اسدددتدعوا المنددداف معمدددر ـ الدددذي لدددم يشدددمله العفدددو فدددي سدددنة  9126ـ
الددى ائددرة ايمددن؛ ليستفسددروا مندده عددن وشددع ق 9ـ فددي هلددذا حدداات أي مددن يسددتدعى مددن قبددل
ايمدددن ف نندددا نعدددر أنددده سدددينقل مدددل مدددا يحددددق فدددي الغدددر صددددقا مدددان أو مدددذبا ،وأ نددداء خدددروج

معمدددر مدددن ق 9حتدددى عو تددده مدددان ق 9يغلدددي ،وأنددده مهيدددأ للقيدددام بثدددورة لدددرفا معمدددر ومدددل مدددن
يحاول أن يلون مثل معمر.
مدددان ااتفددداق فدددي حالدددة عدددو ة معمدددر الدددى القدددا ندددرفا أن يددددخل الدددى القدددا مهمدددا ملدددف
ايمددددر ،وفددددي أول لحتددددة خددددول معمددددر الددددى ق 9ارتفعدددده ايصددددوات لددددرفا هددددذا المندددداف ددددم
تحولدددده الددددى تلبيددددرة ورفددددع شددددعار (ه أمبددددر) ،حدددداول بعددددا اإلخددددوة تهدئددددة ايوشدددداع ،فلددددم
يسددددتطيعوا ين ايمثريددددة ماندددده ا تسددددتجيب لنددددداءاتهم ،علدددده ايصددددوات (أخرجددددوا معمددددر مددددن
ق ،)9فدددذهبوا بددده الدددى ق ،4فحصدددل معهدددم مثدددل مدددا حصدددل فدددي ق ،9مدددان ق 4قدددد استفسدددر عدددن
ايوشدداع اخددل ق 9فقددام بعددا السددجناء مددن ق 9ومددن خددالل الشددبابي بتوشددي مددا يحصددل فددي
ق 9الددددى إخواننددددا فددددي ق ،4وهلددددذا مددددان ايبطددددال فددددي ق 4قددددد سدددداندوا ق ،9ورفضددددوا معمددددر،
فدددذهبوا بددده الدددى اانفدددرا ي وطدددـوق السدددجن بقدددوات مسدددلحة ،وأخدددذوا يطلقدددون الندددار فدددي الهدددواء،
عدددا النقيدددب طدددارق؛ ليتفددداوو معندددا ،فشدددرحنا لددده سدددبب رفضدددنا لمعمدددر ،فقلندددا :إن معمدددر يلدددذ
علددديلم ،ويختلددد  ،ويلفدددـ أشدددياء لدددم تحددددق والددد لمرشددده النفسدددي وأندددتم تصددددقونه وا تسدددمعون
لندددا وبدددايحرى إنلدددم ا تمنحونندددا الفرصدددة للددددفاع عدددن أنفسدددنا ،ونحدددن لندددا بعدددا المطالدددب ،هدددي
المواجهدددددة للدددددل السدددددجناء ،وتحسدددددين الوشدددددع الصدددددحي ،والشدددددمس ،وتحسدددددين نوعيدددددة ايمدددددل
والمالبس ،وهذه ملها لم تنفذ ،فوعدنا النقيب طارق بأنه سيعمل على تنفيذ ما طلبنا منه.
المحاولة الرابعة:
بعددد مددل هددذه المحدداوات الناجحددة اهددب هدداجس الخددو  ،وأصددب شددبه اتفدداق بددين السددجناء فددي
حالدددة حددددوق أي شددديء ،أو عددددم التجددداو معندددا فسدددتلون التلبيدددرة هدددي العدددالج ،ممدددا وصدددله بندددا
حالددة عدددم الخشددية مددن هددؤاء الددى اروتهددا بفضددل مددا حصددل فددي الماشددي ،ومددا تحققدده لنددا مددن
ملاسب بعد أن مان الخو يسيطر علينا ،مانه الغرفة  1من ق 9تنذر بشيء ما سيحدق.
فدددي يدددوم  9122/99/92مسددداء تدددوفي السددديد علدددي حمدددا ي أبدددو عدددامر بشدددلل مفددداجئ ولدددم يلدددن
مريضددا ،حيددث قددام ليغسددل يديدده وبعددد أن تندداول وجبدده العشدداء وتالطددف مددع السددجناء الددذين مددانوا
معددده معا تددده ،بعددددها جلدددس فدددي ملانددده وبلدددل هددددوء تدددوفي .انتشدددر خبدددر وفددداة أبدددي عدددامر بالقدددا
فأ ار عواطف السجناء.
مددان السدديد أبددو عددامر محبوبددا بددين السددجناء فهددو مبيددر فددي السددن وصدداحب لحيددة بيضدداء وقددور
يحدددب مدددن حولددده ويدددداعبهم بللماتددده اللطيفدددة واللدددل يحترمددده ...عنددددما أخرجدددوا جثدددة السددديد علدددي
حمدددا ي محمولدددة تفجدددرت العواطدددف وا أحدددد يسدددتطيع أن يخمدددد الثدددورة علدددى الدددرام مدددن موقدددف
بعدددا اإلخدددوان الدددرافا يي تصدددا م مدددع رجدددال ايمدددن ،حيدددث هتفددده الحنددداجر بهتدددا (ه أمبدددر
ا إله إا ه) شاعه مل صيحات المهبطين للمعنويات التي حاوله إخما الثورة.
هلددذا شددـي ع السدديد علدددي حمددا ي وهددو مددن محافتدددة البصددرة ،رحددل هددذا السددديد الجليددل مددي يلتقدددي
مددع ولددده الطبيددب الدددمتور عددامر وهددو ا يعلددم أندده قددد سددبقه الددى جنددة الخلددد حيددث أعدمدده النتددام،
بعددد هددذا التشددييع للسدديد أبددي عددامر خددل النقيددب طددارق الددى ق 9وقددال :لمددااا تفعلددون هلددذا ،مددااا
تريدددون ،لقددد حققنددا للددم مددا أر تددم فمددااا تطلبددون بعددد هددذا؟! ،فلددان جوابنددا :أن السدديد علددي تددوفي
بسدددبب مدددا يعانيددده مدددن وشدددع نفسدددي لعددددم مواجهتددده لعائلتددده وأن مثيدددرا مدددن السدددجناء لدددم يواجهدددوا
إشددافة الددى أن اللثيددر مددن مطالبنددا لددم تنفددذ والتددي نفددذت ليسدده بالشدديء المطلددو  ،فوعدددنا خيددرا،
واهب.
المحاولة الخامسة:
يحددداول رجدددال ايمدددن بدددين فتدددرة وأخدددرى فدددرو حالدددة مدددن الضدددغط عليندددا ويتفددده ايسدددبا  ،أو
اخددددتالق ايسددددبا إلعددددا ة ايوشدددداع إ لددددى مددددا ماندددده عليدددده وللددددنهم يصددددطدمون بدددد را ة صددددلبة،

تحققددده هدددذه اإلرا ة نتيجدددة المحددداوات السدددابقة ،وأصدددبحه لددددينا القدددوة فدددي الموقدددف بعدددد نهايدددة
الحدددر وتحسدددن العالقدددة بدددين إيدددران والعدددراق بالحفددداظ علدددى مدددل الملاسدددب التدددي تحققددده وإنندددا ا
نضحي بها لسبب بسيط.
فددددي تدددداريخ الددددـ  9121/6/40مددددان مددددل السددددجناء فددددي السدددداحة وإاا برجددددال ايمددددن أمرونددددا
بالدددخول الددى الغددر  ،فرفضددنا فأخددذوا يضددربوننا ،مدددان خولنددا يعنددي أننددا نفقددد إحدددى الملاسدددب
التدددي حققناهدددا ،مدددان سدددبب طلدددبهم خولندددا الدددى الغدددر هدددو تقريدددر مدددن أحدددد المندددافقين الدددذي لدددم
يسددتوعب الدددروس التددي ل دـقنه للددذين مددن قبلدده ،وهددذا المندداف هددو حددازم يحيددى مددن بغدددا  .خلنددا
الددى القدددا  ،ولددم نددددخل الغدددر  ،وظلدده الغدددر مفتوحدددة فدددخل ادددازي وهدددو أحددد رجدددال ايمدددن،
وطلدددب مندددا الددددخول الدددى الغدددر  ،فرفضدددنا طلبددده وقلندددا لددده :ااهدددب ،ونحدددن نريدددد مسدددؤوا أمبدددر
مددددنلم جميعددددا وأمثددددر صددددالحية .اسددددتمر بطلبدددده بددددأن ندددددخل الددددى الغددددر  ،ونحددددن نددددرفا طلبدددده
وبصددوت واحددد وبللمددة واحدددة لددن ندددخل ،فقددال :هددل هددذا تمددر  .فددي هددذه اللحتددات حدددق شدديء
لددم نلددن مسددتعدين لدده حيددث خددل النقيددب طددارق ومددن معدده مددن رجددال ايمددن فددي الدددائرة الددى ق،9
ومدددانوا يحملدددون بأيدددديهم الهدددراوات ،وأخدددذوا يضدددربون السدددجناء ،حصدددل إربددداش فدددي الموقدددف،
وتراجعنددا إلددى آخددر القددا  ،وهددذا مددا جعددل رجددال ايمددن يزيدددون شددغطهم علددى السددجناء ،حيددث
قدددام أحددددهم وهدددو نددددديم يتعقدددب السدددجناء بعددددد أن أصدددبحوا فدددي وسددددط القدددا أصدددبحه المبددددا رة
لالنقضددداو علددديهم بأيددددينا ،وهدددم ا يتجددداوز عدددد هم العشدددرة ،وعدددد نا مبيدددر بنحدددو ( )500سدددجين
فهددل نتددرمهم يهينوننددا بهددذا الشددلل ونقضددي علددى مددل الملاسددب التددي تحققدده ،فجدداء الجددوا ومددن
الطددداب الثددداني :موتدددوا أيهدددا اإلخدددوة جمددديعلم وا تترمدددوهم يهيندددونلم بهدددذا الشدددلل ،وندددا ى بصدددوت
الحمدداس لدددى الجميددع ،ددم نددا ى ه أمبددر وعلدده
مرتفددع إنهددا الشددها ة استشددهدوا أيهددا ايخددوة.
ايصدددوات بددددالتلبير ،دددم بدددددأت العلدددب الزجاجيددددة والمعدنيدددة المعبددددأة بالمعلبدددات وأميدددداس الزبالددددة
(الفضدددالت) وايحذيدددة تنهدددال علدددى رؤوس طدددارق وعصدددابته مدددن الطددداب الثددداني ومدددن الغدددر
فددي الطدداب ايول أصددب رجددال ايمددن فددي الهزيمددة مددالغزال .تحددول الموقددف الددى شدديء مضددح
لمددن يشدداهد هددزيمتهم ،فوشددع طددارق يددده فددوق رأسدده يصددد ايحذيددة عددن رأسدده وهددو يهددرول الددى
خددارج القددا  .أمددا (شددالل) فلددان بدددينا جدددا ولدده بطددن قددد تدل دـه أمامدده فلددان أسددرعهم فددي الهزيمددة
باتجددداه بدددا القدددا والسدددجناء يالحقونددده ويضدددحلون ،حيدددث مدددان وشدددعه أمثدددر إ دددارة للضدددح ،
وبعدددد أن هربدددوا جمددديعهم تدددارمين أحددددهم اخدددل القدددا وهدددو ندددديم ينددده مدددان فدددي الطددداب الثددداني،
حيدددث أخدددذ قسدددطا مدددن الضدددر باييددددي والعصدددي التدددي مانددده بأيددددينا لدددم يسدددتطع الخدددروج وظدددل
محشدددورا فدددي بدددا القدددا نصدددف جسدددمه اخدددل القدددا والنصدددف امخدددر فدددي الخدددارج والطرفدددان
يضدددربانه .رجدددال ايمدددن تصدددوره أحدددد السدددجناء ،فانهدددالوا عليددده شدددربا ونحدددن نضدددربه بلدددل مدددا
جدددداء بأيدددددينا ،قددددام أحددددد السددددجناء بدددددفع عربددددة الزبالددددة الموجددددو ة فددددي مقدمددددة القددددا  ،وأرا أن
يضدددربه بهدددا مدددي ينفدددت البدددا  ،ونخدددرج ومدددان هدددذا ايخ متشدددد ا جددددا ،فمنعددده ايخ عقيدددل موفدددة
مسدددؤول الخدددددمات وقددددال لدددده :إن هدددذا العمددددل ايددددر صددددحي  ،وإاا فعلددده هددددذا فسددددينقلب الموقددددف
شددددنا ،بعدددد أن تعدددر عليددده أصدددحابه فتحدددوا لددده البدددا قلددديال وسدددحبوه ومفاندددا ه شدددره؛ ينددده إاا
بقي على هذه الحالة فسيموت.
أالقددوا البددا ددم جدداؤوا بددـ(آلددة اللحدديم) فلحمددوا البددا والشددبابي المطلددة علددى الممددر ،ددم وشددعوا
قطعددة حديددد طويلددة علددى البددا  ،فلددان أحددد أطرافهددا علددى البددا والطددر امخددر وشددعوه علددى
حدددائط الممدددر المقابدددل للبدددا  ،وحسدددب تدددوقعهم أنندددا ا نسدددتطيع فدددع أو قلدددع البدددا  ،إنهدددم خدددائفون
ومرتبلون وا يعرفون ميف يعالجون الموقف ،استمر التلبير والتهليل (ا إله إا ه).
علمددا أن هندداش بددابين آخددرين أحدددهما يوجددد فددي آخددر القددا وبجانددب الغرفددة رقددم  7مقابددل الغرفددة
 6التددي مندده فيهددا ،يددؤ ي الددى امخددر ومددان إاالقهمددا محلمددا ،إاا ا منفددذ للخددروج ،أخددذنا ننتددر
إلدددديهم مددددن الشددددبابي فلاندددده هندددداش قددددوات ملثفددددة تتواجددددد فددددي السدددداحات وفددددوق سددددط السددددجن،

وعرفندددا فيمدددا بعدددد أن جميدددع سدددجن "أبدددو اريدددب" قدددد طدددوق بقدددوات مدددن رجدددال ايمدددن والشدددرطة
والجددديش الضددداربة ،مانددده أسدددلحتهم البندددا ق والقنابدددل اليدويدددة ،مدددانوا يطلقدددون الندددار فدددي الهدددواء
وبشدددلل مسدددتمر ،فقلندددا نحدددن (الدددواقفين) :إنهدددا نهايتندددا فدددي هدددذا اليدددوم ،ففدددي هدددذه اللحتدددات المؤلمدددة
ارتلبددده خطدددأ حيدددث لدددم أتمالددد أعصدددابي ،فصدددرخه بهدددم مدددن خلدددف الشدددباش ،جبنددداء مدددن تقدددابلون
بهدددذه القدددوة ،فوجددده أحددددهم بندقيتددده وصدددوبها نحدددو الغرفدددة التدددي أندددا فيهدددا ،ومانددده الغرفدددة ،99
وأطلددد الندددار عليندددا والحمدددد ع طاشددده رصاصددداته ،لدددم تصدددب أحددددا مندددا وجددداءت بجاندددب الشدددباش
حيدددث خرجندددا فدددي اليدددوم الثددداني الدددى السددداحة وأخدددذت معدددي (  ،ج ،م) وهدددو أحدددد أقددداربي وقلددده
لدده :انتددر الددى هددذه ام ددار فددي الحددائط ماندده الرصاصددات قددد ترمدده حفددرا فددي الحددائط ولددو أنهددا
وصله في يوم أمس الى صدري لما منه مع امن.
بعدددد أن أطلددد الندددار نحوندددا انسدددحبنا مدددن الشدددباش ،وفدددي هدددذه اللحتدددات ألقدددوا عليندددا فدددي اخدددل
القددا قنابددل مسدديلة للدددموع ،ومددان عددد هن ا نددين سددقطه واحدددة أمددام الغرفددة رقددم واحددد وواحدددة
أمددام ارفددة الخدددمات ،انتشددر الدددخان فددي القددا  ،ونزلدده مددن الطدداب الثدداني ،واهبدده الددى الغرفددة
 ،6ومنددده مراقبدددا فدددي هدددذه الغرفدددة ،الجميدددع قدددد توجهدددوا الدددى القبلدددة ،وأخدددذوا يقدددرؤون اي عيدددة
والزيددددارات وخاصددددة زيددددارة اإلمددددام الحسددددين (ع) ،مددددان ايخ (س ،خ ) ،يقددددرأ الدددددعاء ومأندددده
يددرى ه أمامدده ،ويددتللم معدده ،لددم أشدداهد توجهددا ب د خال وفددي جميددع الغددر مثددل مددا حصددل فددي
الددد اليدددوم .از ا حجدددم الددددخان ،و خدددل الدددى الغدددر فدددأامي علدددى اللثيدددر مدددن السدددجناء ،خرجددده
مدددن الغرفدددة فوجددددت ايخ عبددداس عويدددل فدددي بدددا الغرفدددة رقدددم  5وهدددو مراقدددب فدددي هدددذه الغرفدددة،
اهبنددا معدددا الدددى مقدمددة القدددا  ،ومدددان عقيدددل موفددة واقفدددا بدددالقر مدددن القنبلتددين وبيدددده بطانيدددة فقدددال
لدددي :جميدددل خدددذ هدددذه البطانيدددة وبلدددـها بالمددداء ،فأخدددذتها وايخ عبددداس عويدددل وسدددلبنا عليهدددا المددداء
بحيدددث جعلناهدددا تقطدددـر مدددن المددداء .مدددان بعدددا السدددجناء متجمعدددين حدددول القنبلدددة يعدددالجون الموقدددف
إليقدددا الددددخان ،فأخدددذوا البطانيدددة مدددن بدددين أيددددينا ،ورموهدددا علدددى القنبلدددة التدددي أمدددام الغرفدددة رقدددم
واحددد ددم سددحبوا البطانيددة والقنبلددة التددي تحتهددا ،ووشددعوها فددوق القنبلددة الثانيددة ،مددان عقيددل واقفددا
وبيدددده لدددو معبدددأ بالمددداء فسدددلبه فدددوق البطانيدددة ،توقدددف الددددخان ،و موعندددا مانددده تسددديل ،ونشدددعر
بحرقدددة فدددي أنوفندددا وحناجرندددا علدددى الدددرام مدددن أنندددا مندددا نضدددع اللمامدددات علدددى وجوهندددا باسدددتثناء
العيددون ،وماندده هددذه اللمامددات عبددارة عددن قطددع قمددان قددد اسددلناها بالمدداء وترمنددا المدداء فيهددا ولددم
نجففها منه.
إن رحمددة ه قدددد حفتندددا وحمتنددا مدددن بطشدددهم ولدددوا هددذه الرحمدددة للندددا فدددي خبددر مدددان ،ينهدددم لدددو
اتخدددذوا القدددرار علدددى الددددخول الدددى القدددا للدددان الموقدددف لددديس لصدددالحنا بسدددبب حددداات اإلامددداء
التدددي حصدددله لللثيدددر مدددن السدددجناء والبددداقين ا يسدددتطيعون فعدددل شددديء ،فدددي أ نددداء هدددذه ايحدددداق
تلدسددده العلدددب وأميددداس الزبالدددة وايحذيدددة فدددي ممدددر القدددا  ،ومدددذل قدددام بعدددا السدددجناء بتمزيددد
صددور صددددام الموجددو ة فدددي القددا  ،ورميددده فددي الممدددر ،وهددذه تعتبدددر نقطددة شدددعف و ليددل علدددى
مددا قمنددا بدده فيجددب الددتخلص منهددا ،الجميددع خددل الددى الغددر ينتتددر مددااا سدديحدق ،وا يوجددد أحددد
فددي الممددر إا القليدددل ،فقمنددا أندددا وايخ عبدداس عويدددل وزعفددور وا ندددان آخددران لدددم تسددعفني الدددذامرة
بددذمر أسددمائهم بتنتيددف القددا مددن أمددام الغرفددة  6الددى البددا الرئيسددي ،ووشددعنا مددل مددا جمعندداه
فدددي براميدددل الزبالدددة ،ووشدددعنا صدددور صددددام تحددده هدددذه الزبالدددة إلخفائهدددا ،دددم قمندددا بغسدددل القدددا
وأصدددب القدددا نتيفدددا وا توجدددد عليددده أي عالمدددة تددددل علدددى ايحدددداق التدددي حصدددله .بقيندددا فدددي
حالة ترقب وانتتار لما سيبدر منهم بعد أن تالشى الدخان وخرج من الشبابي الى الخارج.
سدددداحة ق 9الصددددغيرة لهددددا بددددا يددددؤ ي الددددى الممددددر ،فددددي هددددذه اي ندددداء عقدددددنا اجتماعددددا نحددددن
المدددراقبين فدددي الغرفدددة  ،96وتباحثندددا حدددول ايجوبدددة التدددي سدددنتف عليهدددا جميعدددا فدددي حدددال مجيدددههم
للتفددداوو معنددددا ،ومددددان ااتفدددداق أن نتعامددددل معهدددم بمنتهددددى الدبلوماسددددية وشددددبط الددددنفس ،وتلددددون
مطالبندددا بعيددددة عدددن السياسدددة وشدددمن حقدددوق السدددجين المشدددروعة ،ومنهدددا الخدددروج الدددى الشدددمس

لوقدده أمثددر والمواجهددة تلددون عامددة وللددل السددجناء والزيددا ة فددي الطعددام وتحسددين نوعيتدده وجلددب
العددالج للمرشددى وحسددن المعاملددة مددن قبددل أفددرا ايمددن ،وهلددذا تددم ااتفدداق علددى هددذه النقدداط فددي
هدددذا ااجتمددداع ،فدددت بدددا سددداحة ق 9المطدددل علدددى الممدددر وإاا بهدددم ينددددفعون أفواجدددا الدددى سددداحة
ق 9اندددفعه مجموعدددة مبيددرة مدددن الحمايددة بدددالزي العسددلري يحملدددون سددالحهم بأيدددديهم ،ددم خلددده
مجموعدددة مدددن المسدددؤولين ،ومدددان معهدددم النقيدددب طدددارق وجميدددع أفدددرا ايمدددن ،مدددان طدددارق يدددتللم
مددع المسدددؤول اللبيددر ويشدددير الددى الشدددبابي  ،منددا نحدددن واقفددين فدددي الغرفددة  ،3وأالدددب الموجدددو ين
هدددم مراقبدددو الغدددر  ،أرا (تحسدددين) وهدددو المسدددؤول اللبيدددر الدددذي جددداء مدددن القصدددر الجمهدددوري
فدددي بغددددا ااقتدددرا مدددن الشدددباش فمنعددده طدددارق وقدددال لددده :سددديدي إنهدددم سيضدددربون فدددر عليددده
(باسدددم الحيددددري) أبدددو مرتضدددى وهدددو مراقدددب ارفدددة  95تفضدددل يدددا أسدددتاا اقتدددر حتدددى نسدددمع
وتسدددمعنا ونحدددن ا نريدددد شددديها تعجدددزون عدددن تنفيدددذه .منددده واقفدددا بجاندددب ايخ باسدددم فتحددددق مدددع
تحسددددين بأسددددلو بلوماسددددي وجددددذا وعددددرو عليدددده بعددددا مطالبنددددا ،فقددددال تحسددددين لباسددددم:
تسددتطيع أن تجعددل السددجناء يددددخلون الددى الغددر وتقفلددون الغدددر  ،فأجابدده أبددو مرتضددى (باسدددم):
نعدددم ،فقدددال تحسدددين :تعطدددونني ايمدددان فدددي الددددخول ،فقدددال لددده :نعدددم ،لددد ايمدددان يدددا أسدددتاا ،فقدددال
تحسدددين :إاا قدددل لهدددم أن يددددخلوا الدددى ادددرفهم ،فخرجندددا مدددن الغرفدددة  3وندددا ى باسدددم بالقدددا  :أيهدددا
اإلخددددوة أرجددددومم ا خلددددوا اددددرفلم ،وسددددنتفاوو مددددع هددددذا المسددددؤول الددددذي جاءنددددا مددددن القصددددر
الجمهوري ،وإن شاء ه سو يلون خيرا.
خلنددددا جميعددددا ،ففددددت البددددا الخلفددددي لقددددا واحددددد وتلدددددس المسددددؤولون والحمايددددة فددددي الممددددر
الصدددغير الواقدددع بدددين البدددابين الخلفيدددين ،بعددددها أمدددر تحسدددين بدددأن يقدددوم النقيدددب طدددارق بالتأمدددد مدددن
الددد ايبدددوا  ،فتقددددم طدددارق نحدددو الغرفدددة  6ولددديس ممدددا امدددر ايخ سدددليم العراقدددي :ومدددن شددددة
اإلربددداش الدددذي مدددان يسددديطر علدددى هدددذا الضدددابط لدددم يفدددرق بدددين الشدددبلة والبدددا  ،حيدددث تدددرش بدددا
الغرفددة  ،6ومسدد الشددبلة وهزهددا ،ددم انتبدده الددى نفسدده ،فعددا وأمسدد البددا  ،وتأمددد مددن إاالقدده.
خدددل تحسدددين الدددى القدددا  ،وأخدددذ يسدددأل السدددجناء ،واطلدددع علدددى مطالبندددا ،فقدددال موجهدددا مالمددده الدددى
النقيددددب طددددارق :مددددا هددددذا الددددذي أسددددمعه ،إنهددددم ا يطددددالبون إا بحقددددوق مشددددروعة ،أيددددن ايبددددوا
الملسددرة؟ أيددن التمددر الددذي تدعوندده؟ ،فطأطددأ برأسدده الددى ايرو ددم قددال تحسددين :سددو يلددون
مدددا تريددددون ،وأندددا لدددم أشددداهد مدددنلم إا التعامدددل الحسدددن .بعدددد هدددذه المحاولدددة تحققددده لندددا ملاسدددب
مبيددرة ،ونفددذت مددل مطالبنددا ،فلاندده المواجهددة للددل السددجناء ،وفتحدده ايبددوا مددن الصددبار حتددى
المسددداء وفدددي الجمدددع والعطدددل ،ونقدددل النقيدددب طدددارق وتدددم تخفيدددف ايعددددا بفدددت أقسدددام أخدددرى،
وتحسنه نوعية ايمل ،وتوفر العالج وبشلل يسد الحاجة.
*

المواجهــة

قبدددل أن يحصدددل أي تحسدددن فدددي أوشددداعنا عملددده بعدددا عوائدددل السدددجناء ممدددن لهدددم عالقدددات
وأمددوال تملددنهم مددن أن يدددفعوا مددا يطلددب مددنهم مددن مبددال للددل زيددارة يقومددون بهددا الددى اويهددم فددي
سجن (أبو اريب) ،مان عد هؤاء قليال ،ففي مل قسم مانوا في أول ايمر  4أو .3
مانددده ام دددار بدددين السدددجناء سدددارية المفعدددول وإن هدددؤاء السدددجناء الدددذين حصدددلوا علدددى مواجهدددة
عددوائلهم اسددتطاعوا أن يغيددروا مددن أوشدداع الغددر التددي يعيشددون فيهددا ،بدددورهم نقلددوا ايوشددداع
التدددي يعيشدددها السدددجناء الدددى عدددوائلهم ،فلانددده عدددوائلهم تتعددداطف مدددع السدددجناء ،ولدددذل مانددده هدددذه
العوائدددل تجلدددب مدددوا اذائيدددة متنوعدددة وبلميدددات مبيدددرة مدددن يشددداهدها ا يصددددق أن هدددذه المدددوا
ملهدددا لشدددخص واحدددد ،إشدددافة الدددى جلدددب المالبدددس والعدددالج لدددبعا الحددداات وقدددد سددداهموا فدددي
* يعني هذا المصطل الزيارة التي قامه بها عوائلنا في السجن

تخفيدددف بعدددا معانددداة السدددجناء علدددى الدددرام مدددن أن هدددذه المسددداهمة مانددده بسددديطة وا تلبدددي إا
القليل مما يعاني السجناء منه.
إن هدددذه المسددداهمة مدددن قبدددل هدددؤاء ايشدددخا تعتبدددر مجازفدددة لوجدددو المندددافقين بينندددا ،ففدددي
حالدددة معرفدددة جهددداز ايمدددن أن هدددؤاء ايشدددخا يقددددمون المسددداعدة للسدددجناء فددد نهم يتعرشدددون
للمسددداءلة والحرمدددان مدددن مواجهدددة عدددوائلهم ،فاسدددتمرت هدددذه الحالدددة ،وأخدددذت بااز يدددا  ،حيدددث
زا عدددد هدددؤاء ،أحدددد السدددجناء فدددي الغرفدددة  6مدددن البصدددرة حصدددل علدددى هدددذه المواجهدددة ،مانددده
حالددة أهلدده الما يددة متواشددعة ،وعرفنددا الدد مددن خددالل مددا يجلبددون لدده مددن أمددل ومالبددس وبعددا
المسدددددتلزمات ،مدددددان (ن ،ع ،أ) صددددداحب المواجهدددددة يقدددددوم بتوزيدددددع مدددددا يدددددأتي بددددده أهلددددده علدددددى
الموجدددو ين فدددي الغرفدددة وبالتسددداوي ،فدددي إحددددى مواجهاتددده جلبدددوا لددده جاجدددة و ال دددة أرافدددة مدددن
الخبدددز وفدددي وجبدددة الغدددداء وبعدددد أن تسدددلمنا الطعدددام الدددذي مدددان يجلبونددده لندددا قمددده بتوزيعددده علدددى
المجدددداميع ،مددددان (ن ،ع ،أ) معددددي فددددي المجموعددددة وقبددددل أن يددددتم التوزيددددع قددددال لددددي :نددددوزع هددددذه
الدجاجددد ة والخبددددز علددددى المجدددداميع الددددذين مددددان عددددد هم  24سددددجينا فددددي الغرفددددة  ،6قمنددددا بتوزيددددع
الدددجاج مددع الخبددز علدديهم وبالتسدداوي ،ونالدده ممددا نددال أي سددجين فددي الغرفددة ،ولددم يفضددل نفسدده أو
مجموعتددده علدددى امخدددرين ،مجموعتندددا مانددده خمسدددة أشدددخا  .إن الملسدددب الدددذي حصدددلنا عليددده
بعددد حا ددة وفدداة المرحددوم (شددياء) هددو مواجهددة أهددالي بغدددا وال د بعددد هددذه الحا ددة بأيددام قليلددة،
وفددي يددوم عيددد الفطددر يددوم  9125/6/42حصددله هددذه المواجهددة يهددالي بغدددا فقددط وعلددى شددلل
وجبددات وحسددب المنددداط أو وائددر ايمدددن الفرعيددة فدددي بغدددا  .فددي هدددذه المواجهددة فدددت لنددا البدددا
لتغييدددر ايوشددداع فدددي اخدددل السدددجن ،ورفعددده بعدددا المعانددداة التدددي مندددا نعانيهدددا وللدددن مدددن جاندددب
آخر اشتدت المحنة بالنسبة لباقي السجناء بسبب عدم مواجهتهم لعوائلهم.
بعدددددد الحددددددق اللبيدددددر الدددددذي حصدددددل فدددددي  9125/6/40ندددددا وا بأسدددددماء وجبدددددة مدددددن السدددددجناء
وجمددديعهم مدددن البصدددرة ،فدددذهبوا بندددا الدددى سددداحة مسدددقفة تسدددمى الجملدددون وهنددداش تجمعندددا ،وفتحدددوا
البا المؤ ي الى الممر ،وبدأت العوائل تدخل الى الجملون تباعا.
القددا مون يحملدددون علدددى ظهدددورهم وبددين أيدددديهم ايشدددياء التدددي جلبوهددا معهدددم يبندددائهم ،حصدددله
بعدددا المواقدددف التدددي تثيدددر العواطدددف ،فبعضدددنا لدددم يتعدددر علدددى أمددده وامخدددر لدددم يعدددر والدددده
وشددخص الددث لددم يعددر زوجتدده وأطفالدده ،أمددا أنددا فمددر والدددي مددن أمددامي ولددم أعرفدده ومددذل هددو
لددم يعرفنددي ،فبعددد هددذه السدددنين الطويلددة التددي وصددله بحدددو  2سدددنوات ،وصددل والدددي الددى آخدددر
الجملدددون وأندددا فدددي ايمدددام مدددان ايخ (ر ،م ،ي) فدددي آخدددر الجملدددون وهدددو مدددن منطقتدددي قدددد تعدددر
علدددى والددددي وشددداهدته يتعدددان مدددع والددددي ولدددم أعرفددده ،فقلددده مدددن هدددذا الرجدددل بعدددد أن أنهدددى ايخ
(ر ،م ،ي) سدددالمه عليددده ندددا اني فدددذهبه إليددده مدددان والددددي ينتدددر إلدددي وأندددا لدددم أهدددتم بددده فلنددده
مشدددغوا بااستفسدددار عدددن هدددذا الدددرجلين فقدددال (ر ،م ،ي) سدددلم علدددى أبيددد فشددداهدت مدددوع والددددي
تسددديل مدددن عينيددده ،احتضدددنته واحتضدددنني لدددف يديددده علدددى جسدددمي ،وسدددقطنا نحدددن اا ندددين علدددى
ايرو وا أحددددد منددددا يددددتللم ،مضدددده لحتددددات ونحددددن علددددى هددددذا الحددددال ،ددددم مسددددلته مددددن يديدددده،
ونهضدددنا سدددوية ،واهبددده بددده الدددى الملدددان المخصدددص لدددي ،وقدددد فرشددده بطانيدددة علدددى ايرو مدددي
نجلدددس عليهدددا ،فسدددألته :مدددن الدددذي جددداء معددد ؟ ،فقدددال :والددددت وابندددة عمتددد  ،وبعدددد مدددرور ربدددع
سددداعة تقريبدددا وإاا بدددأمي تددددخل ،فأشدددار إليهدددا أبدددي هدددا هدددي أمددد  ،فنهضددده واسدددتقبلتها ،والددددتي
تعرفددده علدددي احتضدددنتني وهدددي تبلدددي وأخدددذت تشدددم فدددي عنقدددي لدددم أسدددتطع أن أخلدددص رأسدددي مدددن
بدددين يدددديها ،فقلددده لهدددا :أمددداه فلدددنجلس وأشدددع رأسدددي علدددى صددددرش وأفعلدددي مدددا تشدددائين ،فأخدددذت
أسدددحب بهدددا نحدددو الملدددان الدددذي يجلدددس فيددده أبدددي ،وصدددلنا وبشددد اينفدددس جلسدددنا ،وشدددمه رأسدددي
علدددى صددددرها ،وأخدددذت تفدددتش فدددي ظهدددري وصددددري وقددددمي ويددددي ورأسدددي وقالددده :مدددااا فعلدددوا
بدد  ،هددل شددربوش؟ هددل عددذبوش؟ ومددااا مندده تأمددل ،لقددد تغيددرت معددالم وجهدد مدددت لددم أعرفدد
ولددوا قدددوم نحددوي ،خلدده ابنددة عمتددي ،وسددلمه عليهددا ،ددم جلسدده ومددان أخوهددا معددي سددألتني

عندده فقلدده لهددا :إندده موجددو وسددو يواجدده فددي ايسددبوع القددا م .سددأله والدددي عددن أخددوتي ،فقددال
لددي :إن أخدداش مددان هنددا فددي السددجن ومنددا نواجهدده وفددي أ ندداء خروجنددا يلددون فددي تو يعنددا يوصددلنا
الدددى بدددا مغلددد يقدددول لندددا :إن جمددديال اخدددل هدددذا البدددا  ،فلندددا نقدددف نبلدددي ،دددم ندددذهب وقدددد أطلددد
سراحه عام .9126
دددم أر قدددائال :أمدددا أخدددوش امخدددر فقدددد اعتقدددل فدددي مديريدددة أمدددن البصدددرة ،وظدددل بحددددو سدددتة
أشددهر ،ددم أطل د سددراحه ،وقددد تددزوج ولدده طفددل ،ددم سددألته عددن أبندداء عمددي وأقربددائي لمددا سددمعه
ابندددة عمتدددي سدددؤالي ظلددده تبلدددي ،فقلددده لهدددا :لمدددااا تبلدددين ،فقالددده وهدددي تبلدددي :إن عباسدددا أعددددم،
فبليندددا جميعدددا وعبددداس هدددو أخوهدددا ،بعددددها قلددده لهدددا :أندددا أعدددر هدددذا ،اسدددتمرت والددددتي وابندددة
عمتدددي بالبلددداء ،وأمدددا والددددي والدددذي اسدددتغل هدددذا الموقدددف ،وهمدددس بدددأاني وقدددال :إن فالندددة قدددد
تزوجددده بعدددد أن أجبرهدددا خالهدددا ،وقدددد تزوجددده فالندددا ،وهدددذا الشدددخص صدددديقي وأحدددد أقددداربي،
وقدددال والدددددي :إن الندددداس يعتقددددون أنلددددم معدددددومون ،ونحددددن ا نسدددتطيع أن نقددددول :إندددد موجددددو ،
فقلدده لدده :يددا أبددي أنددا امن ايددر الددذي مندده تعرفدده فقددد تغي در تفليددري وطريقتددي لحددب الندداس ،وإن
المسددألة طبيعيددة جدددا أن تتددزوج فالنددة ،فمددااا تنتتددر بعددد مددرور  2سددنوات ،وا علددم لهددا أيددن أنددا،
هددل أنددا علددى قيدددد الحيدداة أم ا ،عددا ت أمدددي وسددألتني عددن أوشدداعنا ،وميدددف مضدده هددذه السدددنون
علدددديلم ،فشددددرحه لهددددم مددددل ايوشدددداع التددددي عشددددتها مددددن أول يددددوم اعتقددددالي وبشددددلل مختصددددر،
وتجنبدده المواقددف المأسددداوية؛ مراعدداة لمشدداعرهم ،ندددا ى أحددد أفدددرا ايمددن بددأن الوقددده قددد انتهدددى
وهددددو سدددداعة ونصددددف ،و عددددتهم ،فشددددعرت بالسددددعا ة علددددى وجددددوههم بعددددد أن اطمددددأنوا علددددي،
حملوني التحية والسالم الى ابن عمتي واهبوا.

العصر الذهبي
إن الوشدددع الدددذي مندددا نعيشددده فدددي بدايدددة الثمانيندددات تغيدددر تددددريجيا وللدددن مدددا حصدددل فدددي العدددام
 9125أي بعددددد حا ددددة وفدددداة شددددياء عبددددد ايميددددر هددددو بدايددددة التغييددددر الجددددذري لنوشدددداع التددددي
نعيشدددها ،ايمدددراو التدددي مانددده منتشدددرة فدددي السدددجن بعضدددها قضدددي عليددده مدددايمراو الجلديدددة
والقددـرا  ،وخفددده حدداات أخدددرى مددالتقطير الدددذي وشددحناه سدددالفا ومددرو التددددرن .مددان الددد بعدددد
أن صدددر العدددالج للمصدددابين بدددأمراو مختلفدددة ،وخاصدددة التددددرن ،أخدددذ المدددرو يضدددمحل بعدددد
صدددر العدددالج بصدددورة منتتمدددة للمصدددابين وحتدددى المشدددلوش فدددي إصدددابتهم ،وقدددد طدددـوق هدددذا
المددددرو بعددددزل المصددددابين فددددي القسددددم اانفددددرا ي وارفددددة واحدددددة وماندددده ورة العددددالج لهددددذا
المدددرو هدددي تسدددعة أشدددهر ،والعدددالج الدددذي صدددر لهدددم الريفدددا ين وبعدددا اي ويدددة المقويدددة التدددي
تحتدددوي علدددى الفيتاميندددات وأخدددرى مشدددهية لتنددداول الطعدددام وفدددي هدددذه الطريقدددة لدددم تحددددق إصدددابات
جديدددددة حتددددى إطددددالق سددددراحنا ،وسدددداهمه فددددي القضدددداء علددددى هددددذا المددددرو توجيهددددات ايطبدددداء
السدددجناء للمرشدددى ولمراقبدددي الغدددر فدددي ميفيدددة التعامدددل مدددع هدددذا المدددرو والمصدددابين ،ومانددده
المراجعددددات ا تنقطددددع مددددن قبددددل ايطبدددداء والخدددددمات ومراقبددددي الغددددر لدددددائرة ايمددددن لتددددوفير
العددالج واتخدداا اإلجددراءات الالزمددة لمعالجددة هددذا المددرو ،وللددن فددوق مددل هددذا ماندده رعايددة ه
تحدددديط بنددددا ولددددم تفارقنددددا ،وإا ميددددف ا ي صددددا الجميددددع وهددددم يعيشددددون فددددي جددددو موبددددوء بهددددذه
ايمراو المعدية والخطيرة.
تدددوفرت الميددداه بلثدددرة وبشدددلل طبيعدددي بعدددد أن أصدددلحه شدددبلة الميددداه ،فأصدددب فدددي مدددل ارفدددة
أنبدددو مددداء ندددتحلم فدددي فتحددده وإاالقددده ،وأصدددبحنا نسدددتحم بشدددلل يدددومي فدددي أيدددام الصددديف علدددى
الدددرام مدددن أن زيدددا ة ااسدددتحمام يزيدددد مدددن رطوبدددة الغرفدددة ،ومدددذل اسدددل المالبدددس أصدددب يوميدددا
وحسدددب الحاجددددة .أمددددا الشددددتاء فالمدددداء بددددار وا نسددددتطيع ااسددددتحمام ،ممددددا أجبرنددددا علددددى تأسدددديس
اللهربددداء فدددي مدددل ارفدددة وعلدددى حسدددابنا الخدددا  .وجعلندددا مدددن العلدددب المعدنيدددة هيتدددرا مهربائيدددا

لغلدددي المددداء لغدددرو ااسدددتحمام ،وهدددذا الهيتدددر صدددنع مدددن علدددب معدنيدددة صدددغيرة أو أاطيدددة العلدددب
اللبيدددرة ونضدددع فاصدددال مدددن البالسدددت بدددين العلبتدددين ونربطهمدددا معدددا دددم نأخدددذ السدددل اللهربدددائي
ونربطددده فدددي هددداتين العلبتدددين فيصدددب هيتدددرا ،نضدددع هدددذا الهيتدددر فدددي السدددطل البالسدددتيلي ونمدددنه
مدداء ونوصدددل الطدددر امخدددر بالسدددل اللهربدددائي ونترمددده حتدددى يغلدددي المددداء ويأخدددذه أحدددد السدددجناء
ويضيف عليه ماء بار ا حتى يعا ل حرارته وتلثر مميته م يستحم به.
المالبدددس تغيدددرت ،وألغيددده (اللاندددة) وهدددي الدددزي الموحدددد الدددذي مدددان يدددوزع لندددا مدددن قبدددل ائدددرة
السددددجن بددددين فتددددرات متباعدددددة ،و أصددددبحنا نرتدددددي المالبددددس مددددل حسددددب رابتدددده ،أو حسددددب مددددا
يجلبوندده لدده أهلدده مددن مالبددس ،وبعددد أن منددا ا نددرى الشددمس أصددبحنا نخددرج للشددمس يوميددا ومددن
الصددبار حتدددى المسدداء ،فدددي بدايدددة ايمددر مندددا نخدددرج الددى سددداحات القافدددات الصددغيرة بعددددها فتحددده
السددداحة اللبدددرى وهدددي تدددربط سددداحات ايقسدددام المغلقدددة مدددع الدددبعا ،فأصدددبحنا نمدددارس الرياشدددة
مددددل حسددددب رياشددددته المفضددددلة ،ومددددان اإل خددددوة الددددذين يمارسددددون رياشددددة مددددرة القدددددم يزاحمددددون
السددددجناء مثيددددرا ،حيددددث اقتطعددددوا قسددددما مددددن هددددذه السدددداحة وأخددددذوا يمارسددددون لعبددددتهم المفضددددلة،
وبعضددنا أخددذوا يمارسدددون لعبددة مددرة الطاولدددة والسددلة والطدددائرة ،ومندده أنددا أمدددارس مددرة الطدددائرة
وهددددي لعبتددددي المفضددددلة ،واللثيددددر مددددن السددددجناء يعرفددددونني بالعددددب الطددددائرة ،بعدددددها فتحدددده لنددددا
السددداحة اللبيدددرة التابعدددة لنقسدددام المفتوحدددة وهدددي مبيدددرة جددددا ،نمدددارس فيهدددا الرياشدددة ،ومانددده
تـفت دـ لنددا فددي مددل أسددبوع ال ددة أيددام وبعدددها أصددبحه تفددت يوميددا .تددم ااخددتالط مددع السددجناء فددي
ايقسدددام المفتوحدددة وأصدددبحه لندددا عالقدددات واسدددعة معهدددم وتعرفندددا علددديهم ،وتعرفدددوا عليندددا وهدددم
سدددجناء إسدددالميون وا يختلفدددون فدددي قضددداياهم وأفلدددارهم عدددن ايقسدددام المغلقدددة ،ومدددانوا متحمسدددين
جددددا لالخدددتالط بندددا ،والتعدددر علدددى مدددا يجدددري فدددي ايقسدددام المغلقدددة .مندددا حدددذرين مدددنهم لوجدددو
بعدددا السدددجناء ايدددر اإلسدددالميين ،وهدددم االبدددا مدددا يلوندددون متعددداونين مدددع جهددداز ايمدددن (مندددافقين)
وللدددن بعدددد دددورتهم علدددى هدددؤاء المندددافقين والدددتخلص مدددن هدددذه الجر ومدددة ممدددا فعلندددا نحدددن قدددبلهم
بسدددنين أصدددبحه عالقتندددا معهدددم طبيعيدددة ونتنبدددا ل الزيدددارات فيمدددا بينندددا ،وتغيدددر مدددل شددديء فدددي
السددجن أصدددبحه لدددينا حاجدددات مثيددرة ،فصدددنعنا خزاندددات صددغيرة مدددن اللددارتون وبعضدددنا صدددنعها
مدددن الخشدددب وقدددد دددـبته فدددي الجددددران بعدددد الددد صدددنعنا رفوفدددا و بتناهدددا بالجددددران وقريبدددة مدددن
السدددقف ،صدددنعنا هدددذه الرفدددو مدددن الحديدددد الموجدددو فدددي الشدددبابي  ،فقمندددا بقلدددع هدددذه الشدددبابي دددم
جزأناهدددا ،وأصدددبحه قطعدددا حديديدددة بتناهدددا فدددي الحدددائط وصدددنعنا شدددبلة مدددن الحبدددال وربطناهدددا
فدددوق الرفدددو  ،دددم وشدددعنا اللدددارتون فدددوق الشدددبلة ،فأصدددبحه هدددذه الرفدددو قويدددة ،تتحمدددل مدددل
حاجاتنددا أاراشددنا الفائضددة عددن الحاجددة ،وأيضددا الفددران الددذي نسددتخدمه فددي وقدده النددوم ،بعددا
السددجناء اتخددذوا مددن هددذه الرفددو محددال لنددومهم .أ خلدده لنددا اللتددب بعلومهددا المختلفددة ،ووصددلتنا
نسددددخ مددددن القددددرآن اللددددريم والصددددحيفة السددددجا ية ومفدددداتي الجنددددان وشددددياء الصددددالحين .اسددددتمرت
قددراءة القددرآن وللددن هددذه المددرة مددن خددالل نسددخ مددن القددرآن بعددد أن ماندده ع دن ظهددر قلددب ،وتملددن
عدددد مدددن السدددجناء مدددن حفددد القدددرآن مدددامال ،وبعضدددنا يحفددد  47جدددزءا منددده و 40و 97وهلدددذا
فلنه أنا أحف  92جزءا منه.
أمدددا اي عيدددة المدددأ ورة فحفتناهدددا جميعهدددا مثدددل عددداء مميدددل واافتتدددار و عددداء الصدددبار وايرهدددا
ومدددذل زيدددارات أهدددل البيددده (ع) ،قرأندددا اللثيدددر مدددن اللتدددب السياسدددية وااجتماعيدددة والتاريخيدددة
وبعددا الروايددات والقصددص وماندده أول روايددة قرأتهددا فددي السددجن هددي البؤسدداء ددم تلتهددا روايددة
اللقيطة للروائي العراقي.
وصدددلتنا أجهدددزة الرا يدددو مدددن الحجدددم الصدددغير فدددي أول ايمدددر ،دددم خلددده بحجدددم أمبدددر مدددع جهددداز
التسدددجيل ،ومندددا نتدددابع مدددل أخبدددار العدددالم مدددن خدددالل جهددداز الرا يدددو ،واشدددترينا الهيتدددر اللهربدددائي،
وألغددي المصدددنع محليدددا ،ممدددا اسددتخدم هدددذا الهيتدددر لغلدددي المددداء والطددبخ بعدددد الددد اشدددترينا طباخدددات
مدددع قنددداني الغددداز لطدددبخ الطعدددام وخصدددص ملدددان مبيدددر خدددارج القدددا للطدددبخ .أصدددبحه فدددي مدددل

ارفدددة مبدددر ة هدددواء وشدددعه فدددي الشدددباش مدددن الخدددارج أ خلددده المدددراور والمجمددددات والثالجدددات
وفتحدده أقسددام جديدددة ،وخففدده ايعدددا فددي الغددر الددى النصددف ،وحصددله حدداات زواج مثيدددرة
فدددي هدددذه الفتدددرة حيدددث أصدددبحنا نصدددنع خيامدددا خاصدددة للمواجهدددة وتدددـرفع بعدددد انتهددداء المواجهدددة،
ومدددان السدددجناء الدددذين يتزوجدددون يقيمدددون خيامدددا خاصدددة ليدددوم زواجهدددم ،دددم نقددديم لهدددم حفدددال فدددي
المسدددداء بمناسددددبة زواجهددددم ،ووصددددلتنا مدددداميرات تصددددوير فوتوارافيددددة وبعددددا السددددجناء اشددددتروا
أجهزة تلفزيون.
هددذه الفت د رة التددي عاشددها السددجناء هددي أفضددل فتددرة عاشددها السددجين فددي مددل سددجون العددراق ومهمددا
تلدددن القضدددية التدددي سدددجن مدددن أجلهدددا ،واسدددتمرت هدددذه الحالدددة مدددن منتصدددف العدددام  9121حتدددى
نهايدددة حدددر اللويددده التدددي ازاهدددا صددددام بعصددداباته وبعدددا المغلدددوبين علدددى أمدددرهم وبالتحديدددد
بعددد القضدداء علددى انتفاشددة الشددعب العراقددي علددى النتددام الحددامم فددي العددراق بالتعدداون بددين النتددام
والحلومدددة ايمريليدددة وبعدددا ول المنطقدددة الدددذين ا يريددددون لشددديعة العدددراق أن يلدددون لهدددم ور
في سياسة المنطقة بعد أن يتسلموا الحلم في العراق.
بعدددد أن انتهددده اانتفاشدددة انعلسددده أوشددداعنا وأصدددبحه سددديهة بعدددد أن حصدددله حددداات هدددرو
مدددددن السدددددجناء ،واسدددددتغل بعدددددا المندددددافقين فدددددي ايقسدددددام المغلقدددددة والمفتوحدددددة ب عطددددداء أسدددددماء
ايشددخا الددذين يعتبددرونهم الددرؤوس المدددبرة للددل مددا حصددل ويحصددل فددي السددجن ،تددم اسددتدعاء
اللثيدددر مدددن السدددجناء الدددى معتقدددل الرشدددوانية حيدددث مدددان صددددام مامدددل وقصدددي صددددام يشدددرفون
على التعذيب والتحقي مع المشارمين في اانتفاشة.
أشددر صدددام مامددل علددى التحقيدد مددع السددجناء الددذين اسددتدعوا مددن سددجن "أبددو اريددب" ،حيددث
قدددام بقتدددل بعضدددهم ،وأعيدددد قسدددم مدددنهم الدددى السدددجن بعدددد أن ونددده لهدددم إفدددا ات ولدددم يحامدددـموا ،أمدددا
القسم ايمبر فمصيرهم مجهول الى امن.
وبددددورنا مسدددجناء نددددعو المنتمدددات الدوليدددة مافدددة وخاصدددة منتمدددة ايمدددم المتحددددة الدددى الضدددغط
علددددى النتددددام باللشددددف عددددن مصددددير هددددؤاء ،وإطددددالق سددددراحهم ،ومددددذل اللشددددف عددددن مصددددير
اما المؤلفددددة التددددي اختفدددده مددددن العددددام  9129و ،9124ونناشددددد هددددذه المنتمددددات بددددأن تمددددارس
ورها في مشف ما يجري في العراق من انتهاش صارخ لحقوق اإلنسان.

حملة تثقيف واسعة
الملاسددب التددي تحققدده لنددا بعددد مددل المحدداوات التددي حصددله جعلتنددا نقددوم بحملددة تثقيددف واسددعة،
وتبندددى هدددذه الحملدددة اللثيدددر مدددن السدددجناء الدددذين لدددديهم اطدددالع فدددي مختلدددف العلدددوم ومدددل حسدددب
اختصاصدددده ،فتشددددلله الحلقددددات الدراسددددية فددددي جميددددع الغددددر وبعددددا ايحيددددان يلددددون إعطدددداء
الددددروس بشدددلل جمددداعي فدددي الغدددر وبعضدددهم اختصدددره علدددى شدددخص أو شخصدددين ،شدددمله هدددذه
الدددددروس الفقددددده واللغددددة العربيدددددة والمنطددددد والفلسددددفة وااقتصدددددا والسياسددددة والتددددداريخ ،بعدددددا
السددددجناء أخددددذوا يشددددللون ورات لتعلدددديم اللغددددة اانلليزيددددة ،وبعضددددهم مددددن مبددددار السددددن ايميددددين
تعلمدددوا القدددراءة واللتابدددة ،مدددان الفضدددل اللبيدددر يعدددو فدددي هدددذه الددددروس وخاصدددة الفقددده والعلدددوم
الحوزويددة يسددرة آل الحلدديم ،إن هددذه ايسددرة هددي أسددرة علددم وتقددوى وإنهددم ا يبخلددون علددى أحددد
إاا طلددب العلدددم مددنهم ،مندددا نرجدددع إلدديهم فدددي جميددع مسدددائلنا الفقهيدددة وفددي اللثيدددر مددن مشددداملنا التدددي
يصددددعب حلهددددا فيمددددا بيننددددا فللمددددتهم مسددددموعة والجميددددع يحترمددددونهم ،ومددددانوا يعطددددون الدددددروس
لدددبعا السدددجناء الدددذين لدددديهم أوليدددات فدددي راسدددة العلدددوم الحوزويدددة ،وبددددورهم يقومدددون بتددددريس
هدددذه العلدددوم الدددى مدددن يرادددب مدددن السدددجناء فدددي الحصدددول علدددى هدددذه العلدددوم ،بعدددا السدددجناء
يأخددذون هددذه العلددوم مددن هددذه ايسددرة مباشددرة ،منددا نلددن لهددم ااحتددرام ومددا زلنددا ،باعتبددارهم أسددرة
علدددم وتقدددوى ومعرفدددة ،ومدددذل هدددم أسدددرة زعددديم الحدددوزة العلميدددة فدددي النجدددف ايشدددر آيدددة ه

العتمدددى السددديد محسدددن الحلددديم ومدددذل مدددان مدددع هدددذه ايسدددرة آيدددة ه العتمدددى السددديد محمدددد سدددعيد
الحلددديم وآخدددرون مدددن رجدددال العلدددم فدددي هدددذه ايسدددرة التدددي شدددحه بددداللثير مدددن أبنائهدددا فدددي سدددبيل
إعالء ملمة الح .
بعدددا ا لسدددجناء مدددانوا قدددد رسدددوا قبدددل خدددولهم السدددجن متدددا اقتصدددا نا وفلسدددفتنا للسددديد الشدددهيد
محمددد بدداقر الصدددر ،وأخددذوا علددى عدداتقهم تدددريس هددذين اللتددابين للسددجناء وعلددى شددلل حلقدددات،
مدددذل بعدددا السدددجناء ممدددن لهدددم اطدددالع فدددي التددداريخ اإلسدددالمي وخصوصدددا تددداريخ أهدددل البيددده
(ع) أعطوا هذا التاريخ وعلى شلل روس للسجناء.
أمدددا دددورة الحسدددين (ع) فقدددد توشدددحه بشدددلل جلدددي للسدددجناء ملهدددم ومدددن جميدددع جوانبهدددا الدينيدددة
والسياسية وااجتماعية والشرعية والعاطفية.
إن هددددذه القضددددية أخددددذت جددددل اهتمامنددددا ،وجعلنددددا مددددن ليددددالي الجمددددع مجددددالس عددددزاء يتطددددرق
الخطيدددب الدددى قضدددية اإلمدددام (ع) ومدددذل جميدددع المناسدددبات اإلسدددالمية وفدددي روسدددنا الخاصدددة مندددا
نتطرق لقضية اإلمام (ع).
الخالصة هي أننا منا نرمز على راسة قضية اإلمام الحسين (ع).

تيار اانحرا
بعدددد أن تخلصدددنا مدددن المندددافقين ،وقبدددل أن تـفتدددـ ايبدددوا  ،ويلتقدددي السدددجناء بعضدددهم مدددع الدددبعا،
اسددددتغل بعددددا السددددجناء الددددذين يحملددددون أفلددددارا منحرفددددة هددددذا التددددر بطددددرر أفلددددارهم علددددى
البسددددطاء مددددن السددددجناء ب عطددددائهم روسددددا تبدددددو مددددن أول وهلددددة روسددددا إسددددالمية بحتددددة ،وهددددي
روس فدددي أصدددول الددددين وفروعددده وبشدددلل مبسدددط وسدددطحي ،بعدددد أن تدددتم هدددذه الددددروس ،يطلدددـب
مدددن الشدددخص الدددذي تلقدددى هدددذه الددددروس أن يلشدددف نفسددده أمدددامهم .التبريدددر لدددذل هدددو معالجدددة هدددذا
الشدددخص نفسددديا ،وتعطدددى لددده الددددروس حدددول ندددوع الدددذنو التدددي ارتلبهدددا ومشدددفها لهدددم ،وبرندددام
مشدددف الدددذات هدددذا يجعدددل الضدددحية يبدددور لهدددم بأسدددراره الشخصدددية ،ويقدددص علددديهم حياتددده مدددن
الطفولدددة وحتدددى مدددا بعدددد السدددجن ،وبهدددذا الشدددلل يلدددون أسددديرا بدددين يددددي هدددؤاء ،وا يسدددتطيع أن
يختلدددف معهدددم مهمدددا فعلدددوا بددده؛ خوفدددا مدددن أن يشدددهروا بددده بلشدددف أسدددراره والدددذنو التدددي مدددان
يرتلبهدددا ،وأصدددب فدددي هدددذه الحالدددة شدددعيفا أمدددامهم ،شدددللوا مدددن هدددؤاء مجددداميع للتصدددا م مدددع بقيدددة
السدددددجناء إاا تعرشدددددوا للمضدددددايقات ،مدددددذل اسدددددتخدموا هدددددؤاء لقضددددداء حدددددوائجهم مدددددن اسدددددل
المالبددس وجلددب المدداء لهددم ليشدددربوا وهددم جالسددون فددي أمددامنهم ويفرشدددوا لهددم فراشددهم قبددل الندددوم
ويجمعدددوه لهدددم بعدددد النهدددوو مدددن الندددوم ،ومدددن شدددمن برندددامجهم إعطددداء روس فدددي الزهدددد وإاال
الدددنفس وايرهدددا وجميدددع هدددذه ايفلدددار مغلوطدددة ومحرفدددة ،فقدددام هدددؤاء يرمدددون جدددزءا مدددن الطعدددام
المخصدددص لهدددم ،ويلتفدددون بالقليدددل منددده ،ويعتبرونددده زهددددا ،مدددذل ظدددل قسدددم مدددن هدددؤاء البسدددطاء
المنددددفعين مدددن ايدددر وعدددي و رايدددة يددددخلون الدددى التواليددده ،ويأخدددذون مياهدددا مخلوطدددة بالفضدددالت
المتراممدددة فدددي قاعددددة التواليددده ،ويسدددلبونها فدددوق رؤوسدددهم ،ويبقدددى لفتدددرة اخدددل التواليددده علدددى
هدددذه الحالدددة ،دددم يقدددوم بغسددددل (تطهيدددر) جسدددمه دددم يخددددرج مدددن التواليددده وهدددذا يعتبروندددده إااا
للدددنفس ،مدددذل اسدددتخدموا تلفيددد الدددتهم واللدددذ واافتدددراء وااحتيدددال لتسدددقيط معارشددديهم ،أيضدددا
اسددتخدموا أ سدددلو التقدددزيم ،ومدددانوا يرفعددون شدددعار الغايدددة تبدددرر الوسدديلة ،اسدددتخدموا مدددل الوسدددائل
ايدددر المشدددروعة وتددددخل فدددي الحرمدددة الشدددرعية للوصدددول الدددى أهددددافهم وادددايتهم ،وهدددي بعدددد أن
يددددتم مشددددف أسددددرار مددددل السددددجناء يسدددديطرون علدددديهم ويبقددددون يتصددددرفون فددددي السددددجناء ميفمددددا
يشدددداؤون ،يقربددددون فالنددددا ويبعدددددون فالنددددا ،ويحدددداربون فالنددددا ،ويسددددالمون فالنددددا ،والحمددددد ع فدددد ن
هددددفهم لدددم يتحقددد  ،ولدددو تحقددد لحلددده مار دددة بدددين السدددجناء ،فقدددد تصددددى لهدددم بعدددا السدددجناء
وحدددداربوهم اخددددل اددددرفهم ،وشددددنوا علدددديهم حملددددة توعيددددة مضددددا ة ،وحاصددددروهم مددددع أفلددددارهم

المنحرفدددة ،دددم تدددم اانقضددداو علددديهم ،ووصدددله هدددذه الحملدددة الدددى شدددر وإهاندددة رؤوس هدددؤاء
المنحرفين وأمام الجميع وتم تفريقهم بين الغر .
وهلددذا قددـضي علددى هددذا التيددار المنحددر  ،وألطددف مددا أطلدد علددى هددذا التيددار مددن تسددمية هددي
(السدددو جية) ومدددان مصددددر هدددذه التسدددمية الغرفدددة رقدددم  99مدددن ق ،9والدددذي أطلددد هدددذه التسدددمية
هو الحاج (أ ،ع ،أ) اللربالئي ،أما التسمية المعروفة لهذا التيار ولحد امن هي (العوجان).

محاوات الهر
أ نددددداء حدددددر الخلدددددي الثانيدددددة قامددددده قدددددوات التحدددددالف بضدددددر العدددددراق مسدددددتخدمة الطدددددائرات
والصدددواريخ ،التدددي مانددده تطلددد علدددى العدددراق مدددن مدددل الجهدددات باسدددتثناء الجهدددة الشدددرقية حيدددث
الحددددو اإليرانيدددة ،فددد يران لدددم تشدددترش مدددع هدددذه القدددوات الدوليدددة بضدددر العدددراق علدددى الدددرام مدددن
وجددددو خالفددددات بددددين الحلومددددة العراقيددددة واإليرانيددددة بسددددبب الحددددر التددددي أشددددعلها صدددددام شددددد
إيران.
هدددذه الطدددائرات والصدددواريخ لدددم تتدددرش شددديها فدددي العدددراق إا وأحالتددده خرابدددا ،حيدددث شدددربه
البنيددددة التحتيددددة فددددي العددددراق مددددن معامددددل ومصددددانع ومنشددددآت نفددددط و وائددددر ااتصددددال واللهربدددداء
والمدداء والجسددور ،وقددد مددر العددراق مددن شددماله الددى جنوبدده والدد بسددبب حماقددات صدددام ،ونحددن
طبعددددا ا نحمددددل صدددددام وحددددده مسددددؤولية تدددددمير العددددراق ،وإنمددددا هندددداش أطددددرا أخددددرى وليددددة
وإقليميدددة تتحمدددل المسدددؤولية فدددي خدددرا العدددراق؛ لوقدددوفهم شدددد الشدددعب العراقدددي؛ ووقدددوفهم مدددع
صدددام وهددم الددذين أو صددلوا صدددام الددى الوشددع الددذي وصددل إليدده قبددل اددزوه اللويدده ،أ ندداء هددذه
الحدددر القدددذرة ،وبعدددد أن مدددر مدددل شددديء فدددي العدددراق ،وأصدددب يغدددرق فدددي ظدددالم امدددس أ نددداء
الليددل ،فلددان سددجن (أبددو اريددب) ظالمدده امددس أ ندداء الليددل ،وأالددب حراسدده هربددوا مددن الخدمددة،
فتدددددوفرت الفرصدددددة للهدددددرو مدددددن السدددددجن ،فحصدددددله عمليدددددة هدددددرو نفدددددذها الددددددمتور حسدددددين
الشهرسدددتاني عدددالم الدددذرة العراقدددي ،قدددام بالتنسدددي مدددع أحدددد السدددجناء فدددي قسدددم المخدددابرات ،ومدددان
هددذا السددجين موشددع قددة لرجددال المخددابرات ،فيسددتطيع الدددخول حتددى إلددى اددرفهم الخاصددة ،وقددد
سلموه مفاتي ايقسام وارفهم وسياراتهم.
اتفددد الددددمتور حسدددين معددده علدددى الهدددرو  ،فهربدددوا بسددديارة المخدددابرات ومعهدددم شخصدددان آخدددران
فأصدددبحوا أربعدددة هدددم الددددمتور حسدددين الشهرسدددتاني وعلدددي عريدددان الدددذي تدددم معددده التنسدددي والسددديد
جعفر الحليم وصبار البصري.
أوصددلتهم السدديارة الددى بغدددا ددم تددم تبددديلها بددأخرى أوصددلتهم الددى شددمال العددراق ،وفددي السددليمانية
فددددـقد أحدددددهم ،أمددددا الثال ددددة البدددداقون فقددددد وصددددلوا الددددى إيددددران وهددددي أول عمليددددة هددددرو جريهددددة
حصدددله فدددي سدددجن (أبدددو اريدددب) ،حيدددث بعددددها حصدددله حددداات هدددرو جماعيدددة وفر يدددة مدددن
ايقسدددام المفتوحدددة لددديال ،وا أريدددد أن أتطدددرق لنحدددداق أو للحيددداة التدددي مدددان السدددجناء فدددي ايقسدددام
المفتوحة يعيشونها ،هم أجدر من أي شخص لم يعشها.
فدددي الواقدددع نحدددن عايشدددنا بعدددا هدددذه ايحدددداق ،ونسدددتطيع أن نوشددد بعدددا مدددا عايشدددناه وللدددن ا
نتطدددرق لهدددا ونترمهدددا إلخوانندددا مدددن ايقسدددام المفتوحدددة ،ليتصددددى أحددددهم للتابتهدددا فهدددم أحددد بهدددا
وهددددم أمثددددر اطالعددددا مددددن ايددددرهم عليهددددا ،وا يحدددد يي شددددخص ايددددرهم بددددأن يتطددددرق لهددددذه
ايحدددداق؛ ينددده سدددو يلدددون ايدددر قيددد فدددي نقدددل ايحدددداق ،إنهدددم مدددروا بأحدددداق مثيدددرة وقاسدددية
فدددواجبهم اإلسدددالمي واإلنسددداني والتددداريخ يحتدددـم علددديهم تددددوين هدددذه ايحدددداق مدددي يطلدددع العدددالم
والشعب العراقي بشلل خا على جرائم أعتى نتام عرفه التاريخ.

اسددددتغل بعددددا السددددجناء حالددددة اإلربدددداش التددددي سددددا ت سددددجن (أبددددو اريددددب) بعددددد انقطدددداع التيددددار
اللهربدددائي ،وهدددرو اللثيدددر مدددن حدددراس السدددجن ،وقيدددام اانتفاشدددة ،مدددل هدددذه العوامدددل مانددده
محفزة للتخطيط لعملية هرو جميع السجناء في ايقسام المغلقة والمفتوحة.
تدددم التخطددديط مدددن قبدددل السدددجناء ،فحصدددل التنسدددي مدددع بعدددا حدددراس السدددجن حيدددث مدددان مدددن
شدددمن هدددذه العمليدددة جلدددب سددديارات لنقدددل السدددجناء اللبدددار فدددي السدددن وسدددتلون سددداعة الصدددفر فدددي
الواحددددة بعدددد منتصدددف الليدددل ،مانددده الخطدددة ،أن يقدددوم أحدددد حدددراس السدددجن المتعددداونين معندددا بفدددت
ايبدددوا دددم تخدددرج مجددداميع للسددديطرة علدددى ائدددرة ايمدددن والشدددؤون ومخدددازن ايسدددلحة ،وقدددد تدددم
تلليدددف بعدددا اإل خدددوان لقيدددا ة المجددداميع التدددي تخدددرج مدددن السدددجن حتدددى يلتحقدددوا بدددالثوار الدددذين
سيطروا على  92محافتة عراقية من أصل  92محافتة.
اقددده هدددذه الخطدددة معارشدددة مدددن بعدددا السدددجناء ومدددان رأيهدددم أن صددددام سدددو ينتهدددي بعدددد
وصدددول الثدددوار الدددى بغددددا  ،وأنهدددم امن فدددي الحلدددة واللدددوت وأن بعدددا منددداط بغددددا قدددد وصدددله
لهددا الثددورة مثددل مدينددة الثددورة والشددعلة وايرهددا ،وايفضددل أن نبقددى ننتتددر حتددى يأتونددا ويطلقددوا
سراحنا.
فلندددا ندددرفا هدددذا التخددداال ،وندددر علددديهم :يجدددب عليندددا مشدددارمة شدددعبنا ،ونحدددن أحددد مدددن ايرندددا
باانقضدداو علددى رأس النتددام فددي بغدددا  ،فتددل هددؤاء متحفتددين علددى هددذه العمليددة ،أمددا بعددا
السجناء فليس لديهم علم بما يجري ولم يخبرهم أحد.
تمددده ااسدددتعدا ات لهدددذه العمليدددة فجمعندددا بعدددا حاجاتندددا البسددديطة ،ووشدددعنا مدددا يتدددوفر لددددينا مدددن
طعدددام فدددي أميددداس صدددغيرة يسدددهل حملهدددا ،وارتددددينا المالبدددس التدددي تسددداعدنا علدددى خفدددة الحرمدددة،
تمدددده ااسددددتعدا ات مافددددة ،ولددددم يبدددد إا وصددددول سدددداعة الصددددفر .وللددددن حصددددل مددددا لددددم يلددددن
بالحسددبان ،فقبددل سدداعة الصدددفر بنصددف سدداعة مددان بعدددا السددجناء يراقبددون ايوشدداع وحرمدددات
بعددا حددراس السددجن الددذين لددم يعيددروا أهميددة لددواجبهم المللفددين بدده ،منددا ننتتددر مجدديء الحددارس
المتفددـ معدده لفددت ايبددوا  ،وإاا بقددوات طددوارئ مثيفددة ومسددلحة تنتشددر فددوق سددط السددجن وفددي
السددداحات ،وقدددد علمدددوا بمحاولدددة الهدددرو الجماعيدددة مدددن خدددالل أحدددد عيدددونهم الدددذي زرعدددوه بدددين
السجناء في ايقسام المفتوحة ،فشله هذه العملية ولم تتخذ أية إجراءات شد السجناء.
أ نددداء المواجهدددة فدددي تلددد الفتدددرة رفدددع التشدددد علدددى العوائدددل أ نددداء الددددخول والخدددروج ،فدددانتهز
بعددا السددجناء هدددذا الوشددع وهدددر عددد مدددنهم ومددن شددمن هدددؤاء السدديد بددداقر القبددانجي ،مانددده
لددي معددده عالقدددة جيددددة ومدددع السددديد هاشدددم الحلددديم وهدددو مدددن أسدددرة الحلددديم المحتجدددزة معندددا ،فطدددرر
علدددي فلدددرة الهدددرو أ نددداء المواجهدددة ،واسدددتغالل هدددذه ايوشددداع التدددي يسددديطر عليهدددا اإلربددداش،
فوافقتدده بدددالرأي ،واتفقنددا بدددأن نهدددر أ ندداء خدددروج العوائددل ،تهيأندددا ،ونصدددبنا خيمددة لهدددذا الغدددرو،
وا أحدددد يعلدددم بندددا ،فباشدددرنا بتغييدددر مالبسدددنا ،وحلقندددا أاقانندددا ومدددان السددديد هاشدددم اقنددده خفيدددف علدددى
الرام من هذا قام بحلقه.
بددددأت العوائدددل بدددالخروج مدددن السدددجن تباعدددا ،فدددي آخدددر الوقددده تخدددرج أالدددب العوائدددل فدددي وقددده
واحدددد ،فيلدددون هنددداش از حدددام ،وتفلددده ايوشددداع مدددن السددديطرة ،مندددا قدددد خططندددا للخدددروج بهدددذه
الفتدددرة ،للدددن قبدددل أن تدددنها العوائدددل التدددي تجددداوزت علدددى الوقددده المحدددد وهدددي أالدددب العوائدددل،
جاءنددا خبددر بددأن أحددد السددجناء حدداول الهددر مددع العوائددل وهددو يرتدددي الددزي النسددائي (ا يقبددل أن
يدددذمر اسدددمه) فشدددله عمليدددة هروبدددي مدددع السددديد هاشدددم مدددن السدددجن ،بعدددد ألقدددوا القدددبا علدددى أحدددد
السدددددجناء ،وهدددددو يحددددداول الهدددددرو  ،فاتدددددـخذت إجدددددراءات مشدددددد ة فدددددي بدددددا السدددددجن ،تغيدددددرت
ايوشددداع نحدددو ايسدددوأ ،إ ارة وأفدددرا أمدددن جديددددة ومتشدددد ة ،وفرشددده عليندددا قيدددو ا صدددعبة جددددا،
وللننا احتفتنا بالمواجهة والخروج الى الشمس.

قبدددل إطدددالق سدددراحنا بأيدددام قليلدددة ،قدددام ا ندددان مدددن سدددجناء ايقسدددام المفتوحدددة بعمليدددة هدددرو
جريهددة علددى الددرام مددن اإلجددراءات المشددد ة التددي اتخددذت اخددل السددجن وخارجدده  ،ومددان قددرار
العفو الذي أطل سراحنا على شوئه لم يشمل هذين اا نين.

قرارات العفو
جميددع قددرارات العفدددو التددي ماندده تصددددر مددن قبددل مدددا يسددمى بمجلددس قيدددا ة الثددورة أو مددن صددددام
شخصددديا ا يطلددد سدددراحنا فبعضدددها ا يشدددملنا والدددبعا امخدددر يشدددملنا وللدددن ا يطلددد سدددراحنا،
فمرة يقال لنا :إنلم جواسيس ،والجواسيس ا يشملهم أي قرار عفو.
ومرة أخرى يقال لنا :إنلم عمالء إليران والقرار ا يشمللم.
صددددر قدددرار عفدددو عدددام  9122لدددم يشدددملنا ،بعددددها صددددر قدددرار عفدددو عدددام  9126ومدددان يشدددملنا
وجاءت اللجان اتخاا اإلجراءات إلطالق سراحنا.
اسدددتمرت اللجدددان يدددومين فدددي العمدددل دددم انقطعددده ،ظدددل بعضدددنا يسدددأل الدددبعا عدددن سدددبب انقطددداع
عمدددل اللجدددان ،ولدددم نصدددل الدددى سدددبب مقندددع حتدددى جددداء أحدددد شدددباط ايمدددن وسدددألناه عدددن السدددبب،
فقددال :إن العفددو لددم يشددمللم باعتبددارمم جواسدديس فتأ رنددا جميعددا ،ومددان ايمددل يسددو نا فددي أن نشددم
رائحة الحرية بعد مل هذه السنين.
تأزمدددده حالددددة بعددددا السددددجناء النفسددددية ،بعدددددها صدددددر قددددرار عفددددو عددددام بتدددداريخ  9122وأطلدددد
سرار اللثير من السجناء من اير المحلومين وف الما ة (.)976
بعدددد ادددزو اللويددده مارسددده ايمدددم المتحددددة والمنتمدددات التابعدددة لهدددا مثدددل منتمدددة العفدددو الدوليدددة
ومنتمددددة حقددددوق اإلنسددددان ومددددذل الددددرئيس ايمريلددددي مارسددددوا الضددددغوط علددددى النتددددام إلطددددالق
سدددددرار السدددددجناء فأجبدددددـر صدددددد ام علدددددى إصددددددار قدددددرار عفدددددو عدددددام عدددددن السدددددجناء بتددددداريخ
 ،9119/5/49لددددم نشددددعر بأننددددا سيطلددددـ سددددراحنا؛ ين التجددددار مثيددددرة مددددع هددددذا النتددددام الددددذي
يفتقددر الددى الصدددقية ،فلددم نتفاعددل مددع هددذا القددرار ممددا فددي السدداب  ،ظددل النتددام يماطددل فددي تنفيددذ
هدددذا القدددرار للسدددب الوقددده عسدددى أن تدددزول تلددد الضدددغوط عنددده ،واسدددتمرت هدددذه المماطلدددة مددددة
خمسددة أشددهر بعدددها صدددر قددرار عفددو آخددر يلح د بددالقرار السدداب يدددعو إل دى تنفيددذ القددرار ،وهلددذا
بدددأت اللجددان بتنفيددذ اإلجددراءات الالزمددة إلطددالق سددراحنا ،ولددم نصدددق مددا نشدداهده مددن إجددراءات
جديدددة حتدددى جددداء يدددوم  ،9119/94/44حيدددث أفدددرج عدددن أول وجبدددة مدددن السدددجناء فدددي ايقسدددام
المغلقدددة ،دددم تالحقددده هدددذه الوجبدددات ،وبقيددده ايعددددا قليلدددة قبدددل المسددداء مندددذ يدددوم 9119/94 /43
وجمعوا مل المتبقين من السجناء في ايقسام المغلقة والمفتوحة جمعوهم في ق.4
مانددده ليلدددة  9119/94/42ليلدددة صدددعبة وهدددي أول ليلدددة أقضددديها فدددي ق ،4بثددده عايدددة مفا هدددا أن
هددددذه المجموعددددة مددددن السددددجناء المتبقددددين ا يشددددملهم العفددددو ،أطلدددد سددددرار جميددددع أبندددداء منطقتددددي
وقضددديتي ولدددم يبددد معدددي إا ايخ (هدددـ ،ش ،ج) ،مضددده هدددذه الليلدددة ،ولدددم تدددر عيندددي الندددوم بسدددبب
ايرق الدددذي ازمندددي والتفليدددر بليفيدددة قضددداء مددددة السدددجن المتبقيدددة مدددن الحلدددم فدددي السدددجن ،فدددي
الصددبار لدددم يحدددق أي شددديء فدددي أول سدداعات الصدددبار ممددا مدددان فدددي اليددومين الماشددديين؛ مدددا زا
فددي قلقنددا وتصددديقنا فددي الدعايددة التددي بثـددـه فتأزمدده حالتنددا النفسددية ،أمددا السددجناء الددذين أبلغددوهم
قبدددل المباشدددرة بددد طالق سدددرار السدددجناء بدددأنهم ايدددر مشدددمولين بهدددذا القدددرار فهدددؤاء فدددي وشدددع ا
يحسدون عليه فهم لم يطلــ سراحهم ولحد هذه اللحتة.
فدددي السددداعة الحا يدددة عشدددر قبدددل التهدددر جددداء المدددالزم حامدددد ،بيدددده قائمدددة مدددن ايسدددماء قدددال :إنهدددا
الوجبدددة ايخيدددرة ،،وبددددأ يندددا ي بايسدددماء ،القائمدددة طويلدددة مدددا ق 4يفدددرل مدددن السدددجناء ،ايخ (هدددـ،
ش ،ج) ندددا وا باسدددمه ،وخدددرج ،ومنددده واشدددعا يددددي علدددى قلبدددي خوفدددا مدددن أن يلدددون اسدددمي ايدددر
موجددددو فددددي هددددذه القائمددددة .ماندددده قددددائ ولحتددددات عسدددديرة ...توقددددف مددددالزم حامددددد عددددن قددددراءة

ايسدددماء ،والددد بسدددبب انشدددغاله مدددع أحدددد ايشدددخا الدددذي يقدددف بجانبددده ،بعددددها عددداو القدددراءة
ندددا ى باسدددمي سدددجينين ،دددم ندددا ى باسدددمي ولدددم أمدددد أصددددق ،وشدددعه مدددا مدددان بدددين يددددي علدددى
ظهدددري وهدددي بعدددا المالبدددس والحاجيدددات ،وخرجددده مدددن ق 4الدددى الممدددر ،سدددرت قلددديال توقفددده
أمددددام ق ،9تددددذمرت السددددنين التددددي مضدددده ،وايوشدددداع التددددي مندددده أعيشددددها وراء هددددذا البددددا ،
وتمنيدددده أن ا يدددددخل هددددذا البددددا إا المجرمددددون أمثددددال صدددددام وعناصددددر نتامدددده ،فهددددم تنطبدددد
علدددديهم جميددددع صددددفات اإلجددددرام مددددن سددددرقة وقتددددل وانتهدددداش لحقددددوق اإلنسددددان والتجسددددس وخيانددددة
الدددوطن ومددددانوا السددددبب الدددرئيس فددددي تدددددمير العدددراق سياسدددديا واقتصددددا يا واجتماعيدددا و ينيددددا فهددددم
مجرمدددون بمعندددى الللمدددة ويسدددتحقون الددددخول فدددي هلدددذا أمدددامن ،نتدددرت الدددى الخلدددف باتجددداه ق4
أال د البددا ولددم يخددرج بعدددي إا سددجين واحددد فلندده مددا قبددل ايخيددر خرجدده مددن الممددر الطويددل
الددددى السدددداحة القريبددددة مددددن البددددا الددددرئيس لقسددددم ايحلددددام الخاصددددة ،وجدددددت الجميددددع جالسددددين
و"النقيدددب سدددعد" واقدددف أمدددامهم مدددان ينتتدددر أن يدددتم العدددد حتدددى يلقدددي ملمتددده ،بعدددد أن جلسدددنا أندددا
وايخ الددذي تالنددي بدددأ النقيددب سددعد بللمتدده حيددث قددال وشددمن ملمتدده القصدديرة نصددا (نحددن وأنددتم
ا نسدددتطيع أن نبددددأ ب صدددفحة بيضددداء جديددددة بسدددبب مدددا حصدددل فيمدددا بينندددا ،وأندددا أنصدددحلم بدددالخروج
مددن العددراق وهددو أفضددل للددم وإا سددنعيدمم مدددرة أخددرى) انتهددى مالمدده ،ومددان محقددا فددي مالمددده،
فدددـت البدددا اللبيدددر ،وطلبدددوا منددددا الخدددروج والتوجددده الدددى البددددا الدددرئيس الجدددانبي لسدددجن (أبددددو
اريدددب) ،مانددده المسدددافة بعيددددة جددددا ،وعليندددا قطعهدددا سددديرا علدددى ايقددددام ،فأخدددذنا نتسددداب علدددى
الددرام مددن قدددل الحاجيددات التددي أحملهدددا للوصددول الددى البدددا  ،منددا جياعددا حيدددث لددم نتندداول وجبدددة
الغددداء ،مددان شدددخص يبيددع (السدددندوي ) اشددترينا منددده وأملنددا ،جاءندددا شددخص وقدددال :أ تعرفددون هدددذا
الشددخص ،فقلنددا لدده :ا ،قددال :إندده أبددو و ا  ،أب دو و ا مددان يقددوم بتنفيددذ عمليددات اإلعدددام التددي تمدده
فدددي سدددجن (أبدددو اريدددب) .تدددذمرنا إخوانندددا وأصددددقاءنا وأناسدددا أعدددزاء عليندددا ،قدددام هدددذا الشدددخص
ب عدددامهم ،مددن مانددده بيددده بقايددا مدددن السددندوي التددي اشدددتراها ألقددى بهددا علدددى ايرو ومددن مانددده
بيدددده سدددندوي ولدددم يأمدددل منهدددا شددديها أعا هدددا إليددده وامتندددع البددداقون مدددن شدددراء السدددندوي مدددن هدددذا
الرجل.
أبدددو و ا قبدددي الشدددلل أسدددو اللدددون أنفددده مبيدددر شدددعره مجعدددد وايدددر مرتدددب صددداحب بطدددن مبيدددرة
بدين من يشاهده ا يساوره أ نى ش بأن هذا الشخص مجرم.
وصددله السدديارات لنقلنددا مددل الددى أهلدده .انطلقدده بنددا نحددو البصددرة فلددم نصدددق إننددا أحددرار مددان أبددو
رقيدددة يجلدددس الدددى جدددانبي قدددال :هدددل مدددن المعقدددول أن صددددام يطلددد سدددراحنا بعدددد مدددل هدددذه السدددنين،
ويترمنددددا نعدددديش حياتنددددا بشددددلل طبيعددددي ،ددددم قددددال :هددددذا ايددددر معقددددول ين صدددددام أطلدددد سددددراحنا
بالضدددغط عليددده ولددديس بمحدددا إرا تددده ،لدددذل فسدددو لدددن يترمندددا نعددديش بهددددوء وعليندددا الخدددروج
مدددن العدددراق وإا سدددتلون عواقبندددا وخيمدددة ،توقفددده السددديارة فدددي قضددداء القرندددة السددداعة الحا يدددة
عشددر مسدداء ،مددل شدديء قددد تغيددر فددي القرنددة ،ومددان أهلددي قددد انتقلددوا مددن بيتنددا بعددد أن قددام النتددام
بهدمددده ،اهبددده الدددى بيددده عمتدددي طرقددده البدددا خدددرج لدددي ابدددن عمتدددي تفاجدددأ بوقدددوفي أمدددام البدددا
احتضددنني وأ خلنددي الددى اخددل البيدده سددلمه علددى عمتددي ددم وشددعوا أمددامي الطعددام وبعددد تندداول
الطعدددام قلددده لهدددم أاهدددب الدددى بيتندددا ،قالددده عمتدددي ابنهدددا :ااهدددب معددده ،اهبندددا معدددا وفدددي الطريددد
اعترشدددتنا سددديارة وا لددد فدددي شدددارع الفدددر وس نزلدددوا منهدددا ال دددة أشدددخا عسدددلريون وتوجهدددوا
لدددي وطلبدددوا تفتددديش الحقيبدددة التدددي منددده أحملهدددا ،فتشدددوها ولدددم يعثدددروا علدددى شددديء ممدددا يبحثدددون
عندددده ،قددددال أحدددددهم :أعطنددددي هويتدددد فأخرجدددده مددددن جيبددددي ورقددددة صددددغيرة متددددب عليهددددا (يجددددب
مراجعدددة أمدددن المنطقدددة خدددالل عشدددرة أيدددام) وفيهدددا توقيدددع شدددابط ايمدددن فدددي السدددجن ،قدددال لدددي :مدددا
هدددذه الورقدددة ،فقدددام ابدددن عمتدددي بشدددرر قصدددتي لهدددذا الشدددخص ،فقدددال :إاا سدددو تأتيندددا للمراجعدددة،
فقلدده لدده :نعددم ،ورمبددوا سدديارتهم واهبددوا ،وعاو نددا نحددن السددير الددى بيتنددا وعندددما وصددلنا طرقدده

البددا وخددرج والدددي ولددم يصدددق مددا يشدداهده بعيندده ،خلنددا جميعددا الددى البيدده وهلددذا انتهدده رحلددة
إحدى عشرة سنة في سجون (صدام).

طرائف
 )9فددي ايمددن العامددة ماندده ايعدددا مز حمددة ومنددا ا نلتفددي بالسدداعات المخصصددة للنددوم ،ومددان
ابددن عمتددي صددا ق جعفددر مددرور ينددام فددي أي ملددان حتددى لددو مددان واقفددا ،فددي أحددد اييددام خددل
الددى التواليددده ومنددا فدددي الزنزاندددة رقددم  ،42أمضدددى وقتدددا طددويال فدددي التواليددده ولددم يخدددرج مدددان
المعتقلددددون فددددي الزنزانددددة يخجلددددون مددددن طددددرق بددددا التواليدددده ،فللفددددوني بطددددرق البددددا عليدددده
فطرقدده البددا فلددم يددر علددي ،فتحدده البددا و خلدده للتواليدده فوجدتدده نائمددا وقددد وشددع رأسدده
على أنبو الماء ومان الهواء يدخل من الفتحة الموجو ة بين اينبو والحائط.
 )4اتخدددذ أحدددد المعتقلدددين حدددائط الحمدددام فدددي ايمدددن العامدددة ملاندددا ليندددام فوقددده ،وفدددي إحددددى الليدددالي
تسدددل الحدددائط واسدددتقر فدددي ملانددده ليندددام ،مدددان بجانبددده لدددو مملدددوء بالمددداء وبعدددد أن الدددب عليددده
النددوم تحددرش فددي ملاندده فدددفع لددو المدداء فسددقط لددو المدداء بمددا فيدده مددن المدداء علددى النددائمين ددم
وقع هو.
 )3أ نددداء المواجهدددة مندددا نسدددتمع لنسدددماء التدددي تدددـتلى مدددن خدددالل ملبدددر الصدددوت ،ومانددده ايسدددماء
مدددن أهدددالي البصدددرة فندددا وا باسدددم عبدددد الددددايم ومدددان فدددي الممدددر فدددرما علدددى الغرفدددة رقدددم 6
ومددان يرتدددي شداشددة زرقدداء اللددون وبسددرعة خلددع الدشداشددة فتبددين أندده لددم يرتددد تحتدده مالبسدده
الداخلية فصحه به انتبه! فانتبه لنفسه وأعا الدشداشة.
قائمدددة بأسدددماء الدددذين أعددددمهم النتدددام فدددي نهايدددة عدددام  9120وبدايدددة العدددام  9129و 9124وهدددم
أصدقائي من محافتة البصرة /قضاء القرنة
-9جبر عبد لفته /طالب في إعدا ية التجارة في البصرة ،أعدم عام  9120في الشهر 94.
-4عبده حسين يوسف /خري إعدا ية الزراعة ،أعدم عام 9129.
-3عبدالجبار جعفر مرور /موظف في وزارة التربية في البصرة ،أعدم بتاريخ 9124./9
-2خزعل وصفي الشناوي /موظف في نفط الجنو  ،أعدم بتاريخ 9124./9
-7ماظم لفته مونس /موظف في ائرة اللهرباء في القرنة ،أعدم بتاريخ 9124./9
-6علي نعيم عطيوي /نائب شابط في الجيش العراقي ،أعدم بتاريخ 9124./9
-5سعيد يوسف شاحي /طالب في إعدا ية زراعة البصرة ،أعدم بتاريخ 9124./6/30
-2مريم مهدي أبو الهيل /طالب في إعدا ية زراعة البصرة ،أعدم بتاريخ 9124./6/30
-1ريددداو مددداظم أبدددو الهيدددل /خدددري جامعدددة البصدددرة – عسدددلري مجندددد ،أعددددم فدددي بدايدددة العدددام
9124.
-90ندددايف عبدددد علدددي هدددا ي /معلدددم فدددي مدرسدددة ابتدائيدددة فدددي الجزيدددرة الحمدددراء – القرندددة ،أعددددم
بتاريخ 9124./6/30
-99خيدددري ماشدددي الزيدددا ي /معلدددم فدددي مدرسدددة ابتدائيدددة فدددي الجزيدددرة الحمدددراء – القرندددة ،أعددددم
بتاريخ 9124./6/30
-94عبدالحسدددين بددددر /شدددابط مجندددد برتبدددة مدددالزم فدددي الجددديش العراقدددي ،أعددددم فدددي بدايدددة العدددام
9124.
-93طالددددب عبدالسددددا ة مددددونس /طالددددب فددددي إعدا يددددة القرنددددة المسددددائية الصددددف السددددا س العلمددددي،
توفي في السيارة أ ناء نقلنا من مديرية البصرة الى مديرية أمن اللوت (واسط).
-92ناجي ماظم ملغوق /طالب في إعدا ية القرنة ،أعدم بتاريخ .9122
قائمددددة بأسددددماء المفقددددو ين الددددذين اعتقلددددوا عددددام  9120وهددددم أصدددددقائي مددددن محافتددددة البصددددرة –
قضاء القرنة

-9صددددبي حسددددين يوسددددف( /)9معلددددم فددددي مدرسددددة مزيرعددددة اابتدائيددددة القرنددددة ،اعتقددددل بتدددداريخ
9120.
-4نجار حسين يوسف /طالب في إعدا ية زراعة البصرة ،اعتقل بتاريخ 9129./7/95
-3حيال اضبان سهيم /عسلري متقاعد ،اعتقل بتاريخ 9129./7/99
-2محمدددد عبددددالنبي فدددال  /طالدددب فدددي إعدا يدددة القرندددة -الفدددرع العلمدددي ،الصدددف السدددا س ،اعتقدددل
بتاريخ 9120.
-7صال عبد لفته /خري جامعة الموصل ،اعتقل عام 9120.
-6جاسم محسن باجي /موظف في معمل الورق في البصرة ،اعتقل بتاريخ 9129./7/94
-5رحيم عبدالسا ة مونس /طالب في إعدا ية زراعة البصرة ،اعتقل بتاريخ 9129./7/94
-2ماظم نايف عيسى /موظف في نفط الجنو  ،اعتقل بتاريخ 9129./7/94
-1هاشم الموسوي /عسلري في الجيش العراقي ،اعتقل بتاريخ 9129./7/94
-90مريم جبار صحيو /عسلري في الجيش العراقي ،اعتقل عام 9129.
-99ايستاا تغلب /مدرس لغة انلليزي في إعدا ية القرنة ،اعتقل عام 9129.
-94ايستاا حليم /مدرس علم ايحياء في إعدا ية القرنة ،اعتقل عام 9120.
 -93ائر مدلول /طالب في انوية القرنة ،اعتقل عام 9120.
-92صال مجيد /مدرس في إعدا ية زراعة البصرة ،اعتقل عام 9120.
-97محمد مجيد /طالب في إعدا ية زراعة البصرة ،اعتقل عام .9129

 9امرنا سابقا اسم هذا الشخص وقد سلمه ورقة الدى زوجتده مدن قبدل السدلطة تبدين أنده استشدهد فدي الجبهدة ،وللدن ا أحدد
يثبه صحة ا عاء السلطة لذل يعتبر مفقو ا

