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 من يومياتي 

 3691شباط األسود عام  8في انقالب 

 

 الدكتور حافظ شكر التكمجي

 

 

 حافظ شكر التكمجي. د

وفي اليوم . حي المحامين –في بيتي الواقع في محلة الحارثية في بغداد  أقيمكنت ، 2691في نهاية عام 

وركب الجميع  ،عربي دعم، إضافة إلى الذي سبق االنقالب الذي لقي الدعم من قبل جمال عبد الناصر

لذي كان يسكن في الحارثية أيضاً في قطار أمريكي، زارني في البيت الرفيق الشهيد عبد الرحيم شريف ا

وجوهاً  لمحلم يدخله ألنه غير بعيد عن محل سكناي، وقال إنه ذهب إلى البيت ولكنه  متواضعبيت  في

 .ول الدارتحوم ح
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 الشهيد عبد الرحيم شريف

الشهيد عبد الرحيم شريف على منشور مختصر أطلعني وخالل ذلك . وبقي الشهيد معي عدة ساعات

وعلى ما . إلى كافة منظمات الحزب ةوموجه للحزب الشيوعي العراقي صادر من اللجنة المركزية

تدبير انقالب في اليوم  مات تؤكد بأن حزب البعث سيقدم علىأتذكر، فقد احتوى المنشور على معلو

وهنا سألت . ويطلب الحزب في هذا المنشور من أعضائه االستعداد للمقاومة. التالي، أي يوم الجمعة

هذا  الشهيد عبد الرحيم هل حقيقة أنهم مستعدون للمقاومة، وإن الحكومة على استعداد للقضاء على

جميع المنظمات الحزبية على استعداد لدحر فطمأنني الشهيد بطريقته الصريحة والواثقة بأن . ؟؟التمرد

 .أي تمرد ضد النظام

على الشهيد عبد الرحيم شريف، وجرى قتله بطريقة بشعة جداً في معتقل  القبض فيما بعدي لقد ألق

من محطة  بثوبناءاً على توجيهات كانت ت بدون محاكمة من قبل أوباش البعث البرابرةو" قصر النهاية"

لقاء القبض عليهم ذيع اسماء الشيوعيين والقاسميين من أجل إلكويت، وكانت تأمريكية انشأت في ا

بشعة نفذها قادة البعث وأزالمهم  ازرمجشباط  8في لقد جرت . وابادتهم بدون تحقيق ومحاكمة عادلتين

ة األمن يومدير نومعتقل المثقفي في معسكر الرشيد 2المتوحشين في معتقالت قصر النهاية وسجن رقم 

الالنسانية أحط سماته خالل تسلطه على الحكم في العراق أظهر الحكم البعثي الفاشي لقد . وغيرهامة العا

بمن فيهم بعض البعثيين وأقرب الناس له عندما أجهز  ،كل معارض وصاحب رأيإبادة عندما بادر إلى 

وسعى البعث إلى زرع الرعب  .كمثال على ذلك 2696على عدنان الحمداني ومجموعته في عام 

واستمر حزب البعث على هذا النهج حتى أواخر . معارض لهأي  كم أفواهوالخوف بين أفراد الشعب، و

االبرياء بحجج مختلفة ومفتعلة وإثارة  ماعداتتراوح بين لقد كان أحد أساليبه . 1002في عام  حكمه

م حزب يق ولم. لة والموتي وقت للمساءالرعب في قلوب أبناء الشعب كي يشعروا بأنهم عرضة في أ

 عتاةولذا تم اطالق سراح اآلالف من  .هأهداف ةخدمم كانوا في نهإعدام المجرمين الحقيقيين البالبعث 

النظام بهؤالء  ت فلولاستعانو، 1002في عام  المجرمين العاديين قبل أشهر من سقوط نظامهم

 . إلى السلطة البعثحزب المجرمين لخوض حرب عصابات بأمل عودة 

، خرجت للتأكد من أقوال عبد الرحيم 2692شباط عام  8االنقالب في صبيحة  عندما علمت ببدء

إالّ بصديق يساري واحد، قال لي بأننا سنحمل  ولم التق. جهة االنقالبشريف حول االستعداد لموا

البيانات من االذاعة إلى مع تبقيت قلقاً، وكانت زوجتي في البيت تس. السالح ونذهب للمقاومة داخل بغداد
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وكان األطفال قد ذهبوا إلى بيت جدهم في اليوم السابق . بعد أن جرى احتاللها من قبل االنقالبيين

ومع تقدم ساعات ذلك النهار األسود، ظهر لنا بأن االنقالبيين . م خميس من االسبوعوكعادتهم في كل ي

وكان الدعم العربي، الناصري . ن المقاومة محدودةحققوا تقدماً وإن الحكومة والجيش مخترقان وإقد 

حيث وفروا لهم  ،سخياً النقالبيين ل جي ومن ورائهما االستعمار الغربيعلى وجه الخصوص، والخلي

إمكانيات اعالمية ومالية وعسكرية بحيث استطاع االنقالبيون أن يحققوا االنتصار على النظام 

في  ي واالسالمي يخشى من استقرار ونجاح النظام الجمهوريلقد كان الجوار العرب. الجمهوري الوطني

 .لما له من انعكسات سلبية على هذه االنظمة العراق

 

 العائلة

أحد أصدقائنا القريبين  ، فضلنا أنا وزوجتي مغادرة المنزل وااللتجاء إلى بيتذلك اليوم وفي خاتمة نهار

ولكن بعد التفكير في احتماالت الموقف، وألن بيت نوري . وهو الدكتور نوري السعدي الذي رحب بنا

داولة تم اللجوء إلى بيت الصديق القديم المحامي عبدهللا عباس م، وبعد الأيضاً  السعدي معرض للمداهمة

كانت زوجته ووالدتها في منتهى الطيبة . ا حصلبعد أن أن اقترح األخير االنتقال إلى بيتهم، وهذا م

كنت أتصور أن بيت المحامي . ونا لمدة أسبوع أمضيناه في كنفهما بنا واحتضنوحيث رحب ،والكرم

، بالحصانة وليس هناك احتمال لمداهمته بسبب انتمائه إلى مجموعة كامل الجادرجي ععبدهللا عباس يتمت

تعارض حكم " المواطن"وكانت صحيفتهم  .مع االنقالبيين أوتواطالتي تعاون رئيسها كامل الجادرجي 

 .ولكن تصوراتي خابت عندما جرى اقتحام البيت مرتين. عبد الكريم قاسم

شباط  6 – 8لقد جرى اقتحام بيت المحامي عبدهللا عباس في الساعة الثانية بعد منتصف الليل من ليلة 

د الرزاق البارح رئيس تحرير احدى الصحف الموالية من قبل عشرات االشخاص الملثمين بحثاً عن عب

وكانت األخت وأبنائها يقطنون معنا في  .للزعيم عبد الكريم قاسم، وهو نسيب وزوج أخت عبد هللا عباس

وهنا لعبت والدة زوجة عبدهللا . وقد أعلن أحد المداهمين نيته في تفتيش الدار. نفس الدار ذلك المساء

خطوة  لت بأعلى صوتها وباركت لهمهفقد هل. انقاذنا من هذا الموقف العصيب اً فيمأثورعباس دوراً 

، وقالت لهم ال يمكن تصور قدوم المجرم عبد الرزاق البارح الى بيتنا!!!. القضاء على عبد الكريم قاسم

ومن باب الصدفة الحسنة إنها تعرفت على أحد . لبادرنا إلى قتله قبل مجيئكم ألنه لو جاء إلى البيت

وهي وجبة منتصف الليل " السحور"المهاجمين وسلمت عليه وعلى والدته، وطلبت منهم الجلوس لتناول 
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التفتيش بشرط أن  موقرروا عد. خففت الوالدة من جنوح المداهمين إلى الشر وبذلك. في شهر رمضان

ع واسرع صديقنا بارتداء مالبسه والذهاب معهم للتوقي. عبدهللا عباس إلى مركز شرطة المأمونيرافقهم 

 :د عودته علمنا منه بما يليعلى المحضر في مركز الشرطة، وبع

 .البارز في نقابة المعلمين المناضل الكبير متي الشيخ، العضوجرى اعدام  -

 .ى اعترافات، وإال سيتعرضوا للقتليجري تعذيب الموقوفين وهم من المثقفين للحصول عل -

 
 

 الشهيد متي الشيخ

. لوبيني في الحارثية باعتباره أحد المطجرى السؤال منه أثناء الطريق عن بيت حافظ التكمج -

 .انتقل حديثاً إلى المحلة وال يعرف هوية القاطنين فيها هفأجابهم عبد هللا عباس بأن

 .قاذي من االعتقال والموت المحققالشريفة في انلقد خدمتني الصدف وتصرف المرأة العراقية 

قاء القبض على عبد هللا عباس لمشابهة البيت ال االنقالب، هاجمت مجموعة في يوم االثنين الذي تال

يشمل جميع محرري الصحف في عهد  عتقالفقد كان قرار اال". المواطن"باعتباره رئيس تحرير جريدة 

خلف مقود السيارة ويهم بمغادرة البيت  اً لساجي تلك اللحظة كان عبد هللا عباس ف. عبد الكريم قاسم

بعد مغادرة عبد هللا  المداهمون فلو قدم. وكنت على قاب وقوسين من اعتقالي. لزيارة كامل الجادرجي

ن طوال النهار إلى أ حجزعبد هللا عباس وبقي في ال حجزتم . عباس لقاموا بتفتيش البيت وتم اعتقالي

الصدف أو  وهنا أكرر مرة ثانية إن .تدخالت عديدة من كامل الجادرجي وآخرينأطلق سراحه بعد 

 .الحظ أو ما شاء تسميته انقذني من اعتقال مؤكد ونهاية ال تحمد عقباها

ء الصيت الذي هدد بموجبه كل من سي 22صدر النظام البعثي قرار رقم في يوم الخميس الالحق، أ

وبما إنني أعرف  األخ عبدهللا عباس وإمكانياته في مثل هذه الظروف، وبعد . عداموي شيوعياً باإليأ

تدارس الوضع مع نفسي قررت أن أشكر عبد هللا عباس وعائلته على ما قدماه من دعم ومساندة، 

عبد هللا عباس  أبلغتو. واعتذرت منهم وأبلغتهم بقراري االنتقال إلى محل آخر بعد االتفاق مع العائلة

 عباس أن نأخذ أحد الباصات وطلب عبد هللا. من قبلهم وكان محط موافقة فورية بقرارنا، ائلتهوع

وهنا اعترضت زوجته ووالدتها بعنف، وضما صوتهما إلى صوتي وهو مهاتفة . ونذهب إلى بيت والدي
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وانتقلت معهم وقد جرى بالفعل إرسال سيارة العم الحاج خضر واألطقال،  .األهل ألخذ التدابير المناسبة

 . ، مقابل بيت الوالدفي الكرادة "هويدي"إلى بيت العم في شارع 

كانت بمعاناة الوالد والعائلة، حيث  لم أشعر بالراحة في بيت العم، وفكرت طويالً بالموضوع، وشعرت

وبحكم طبيعتي المسالمة وحبي . تجري مداهمة البيت من قبل عصابات البعث للبحث والسؤال عني

ثقتي بهم وتقديم المساعدة لهم، فلم يخطر ببالي أن تبلغ قسوة االنسان البعثي إلى الحد الذي للناس و

أية  لحقإنني لم أف. تيقدمت للمحاكمة مثالً، فستظهر براءوقلت لنفسي بأنني اذا . اكتشفته فيما بعد

ن أفكرة ي ذهني وبدأت تختمر ف. فالعكس هو الصحيح. أضرار ال بالصالح العام وال بأي أحد من الناس

فلم يخطر ببالي . الدائم قلقحالة من الأفضل من البقاء وعائلتي في أسلم نفسي وأتحمل مدة التوقيف وهو 

على اإلطالق ما كان يجري من تعذيب واهانات وممارسة أشكال جديدة من التعذيب كل يوم من أجل 

القيام و من انتهاكات ألبسط حقوق اإلنسان معتقالت، وما يتعرض له المعتقلونانتزاع االعترافات في ال

تقالت يتم تحت إشراف اً أن كل ما يجري في السجون والمعلم يخطر ببالي أبدكما . بإعدام المعتقلين

كل من لديه رأي أو فكر أو إرادة  ونزعة لمعارضة ، ومالحقة ليالً ونهاراً  مباشر من قادة حزب البعث

ولو تبادر إلى ذهني . وحشي الذي لم يكن له نظير على حد علمناممارسات البعث وحكمه اإلرهابي وال

 . ولكن حصل ما حصل. ظارجزء مما يحصل في المعتقالت لبقيت مختفياً عن األن

أن تتم عملية االستسالم عن طريق مدير شرطة محافظة بغداد صبحي جميل، حول ولة وجرت المدا

ه عديل أخي حمدي، كريم القطان مدير عام سبق لي التعرف عليه في بيت صديق وهو إنسان فاضل

حاج عباس الديك هو ابن أخت ال" ذاري"المدعو كان سكرتير مدير الشرطة . المصرف التجاري سابقاً 

 ذاريوقد جاء  .من أصدقاء العائلة ويسكن في محلة قريبة من محل سكنناالمصارع المعروف الذي كان 

وطلب مدير الشرطة . واصطحبني بسيارة العم إلى مديرية شرطة بغداد بالقرب من القشلة إلى بيت العم،

أسلم مكان العتقالي  إنوأعلمني المدير . أن انتظر في غرفة السكرتارية لحين إكمال معاملة إلقاء القبض

، عليّ ف دخل أحد ضباط األمن وتعرّ عندما لسكرتارية اساً في غرفة لكنت جا. هو معتقل خلف السدة

وخرج الضابط !!". انتظر هنا وسآخذك إلى قصر النهاية ...عنك بحثنحن ن ...حافظ التكمجي"لي  وقال

وأخبرت فوراً مدير الشرطة، وطلب مني أن أذهب فوراً إلى سيارتنا، وأكمل بسرعة كتاب التوقيف 

ابي إلى لقد عرفت أن ضابط األمن الذي كان ينوي اصطح .واصطحبني ذاري إلى معتقل خلف السدة

من قبضته  نجوتنا أقول إن الحظ كان إلى جانبي ووه. قصر النهاية، كان يدعى طارق العزاوي

 .تحديات القدر ىإنها أحد. الدامية

ة، وهو إنسان طيب وفاضل ويعرف الشرط في معتقل خلف السدة، استقبلنا آمر المعتقل وكان من ضباط

استقبلنا الضابط استقباالً . معرفة بوالدي عن هذا الطريقوكان على . عائلتي ألنه كان من هواة الفروسية

معتقل من كبار  000ووجدت فيها أكثر من . قاعات االعتقال الكبيرة ىإلى أحد وأرسلني.. ودياً 

تسرب اعة جو من التعاطف والمودة، ولم توساد في الق. الموظفين والمثقفين والعمال والكسبة وغيرهم

لخوف والرعب من اإلرهاب األسود الذي كان سائداً في المعتقالت امشاعر إليهم في ذلك الوقت 

. أليواء منتسبي الشرطة كبيرة وصغيرة، وهي مخصصة باألصل وضم المعتقل قاعات عديدة. األخرى

وتم . وجرى االتفاق بين المعتقلين على تنظيم أمورهم وعالقتهم مع أدارة المعتقل عبر مسؤولي القواطع

وكانت حصة كل . م المدون القانوني لمسؤولية القاعة التي كنت فيهابد الرحمن عالّ أنتخابي والمرحوم ع

وكان إلى .  تكاد تكفي للمعتقل أن يمد رجليه ويستلقي للنومواحد من المعتقلين مساحة من األرض ال

 الحدلقى كنا نتو .جواري الشهيد محمد سليم الصفار، إلى جانب أعداد كثيرة من المناضلين الشرفاء
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فقد كانت تقدم لنا وجبة غذاء واحدة في الظهيرة، . ارة المعتقلدنى من الخدمات المقدمة من قبل إداأل

وكانت إدارة السجن تتعامل بقدر من اإلنسانية . وهي عبارة عن رغيف من الخبز وشيش كباب واحد

دعوا إلى  عض المعتقلينولكن ب. بين الجميع هوتسمح ألهالي المعتقلين بجلب الغذاء ألبنائهم، ويتم تقاسم

، بذلك ولما علم آمر المعتقل الطيب القلب. جاجاً على رداءة الغذاء المقدمتالقيام بإضراب عن الطعام اح

حافظ انتم ال تعرفون ما يحصل في المعتقالت األخرى من ...هؤالء مجانين:" دعاني إلى مكتبه وقال

بحكم  نتمفأ...ة بما يحصل في أماكن أخرىالجنة مقارنإنكم تعيشون  في ...انات وتعذيب وقتلاه

ستندمون عليه، خاصة ما مون بها ستجلب االنتباه إليكم، وستتعرضون إلى المنسيين، وإن أية حركة تقو

وبمساعدة عدد من  عدت إلى القاطع، ".الخ...وإنكم تستلمون كميات كبيرة من الغذاء من عوائلكم 

وكانت هذه . عتقلين بالتخلي عن قرارهم باالضراب عن الطعاملعناصر الواعية استطعنا أقناع الما

 . في غاية السوء مصيرنقاذنا من محاولة البمثابة  الخطوة 

ثالثة أسابيع في هذا المعتقل، وكانت أيام هادئة تخللتها أجواء من الحوارات الثقافية الجيدة مع  عليّ  مرّ 

العادة في عليه ما جرت غرار على " سبيالمح"بة وفي المساء كنا نمارس لع. مجموعة واعية من الناس

عن  أترأس أحدى المجموعتين، ونجحت كيفي أحدى الليالي  وقد جرى االلحاح عليّ . شهر رمضان

نني خبير في اللعبة بأوتصور الجميع ". المحبس"ف اليد التي تخفي الخاتم اشاكتفي طريق الصدفة 

إن بقائي خالل هذه المدة في المعسكر . بة التي ال أجيدهاوبصعوبة تملصت من االستمرار باللع. هاتقنوأ

بعيداً عن المعتقالت األخرى وعن االشخاص الذين كانت تربطني بهم عالقات صداقة وعمل، والذين 

تعرضوا للتعذيب حتى الموت والحصول على اعترافات عن زمالئهم في النضال، أقول إن وجودي في 

إنها نقطة أخرى من تحديات . ربما قد انقذني من احتماالت سيئة تقلبالذات في هذا المع هذا الوقت

لقد كان بقاؤنا في هذا المعتقل في قطيعة تامة مع الحياة والعالم وبدون صحف وال مذياع، وال  .العمر

لتقي أطفالي الصغار الذين كانوا يعبرون أبالنسبة لي شخصياً كنت . ما يجري خارج المعتقلبنعرف 

 .بادل الرسائل مع األهل عن طريقهمتائكة، ويدخلون إلى المعتقل وااالسالك الش

غنا بقرار الحاكم العسكري بنقل جميع المدراء العامين والوزراء إبال، جرى 2692في السابع من آذار 

تجمعنا أمام مكتب آمر المعسكر، وقد الحظت . في معسكر الرشيد 2ومن هم بدرجتهم إلى سجن رقم 

نب وطلبت منهم فأخذتهم على ج. دير عام بالوكالةظفين من الذين يشغلون وظيفة محضور عدد من المو

. ل في صالحهماقتنااليكون  الل أن فمن المحتمالرجوع إلى قاعاتهم ألنهم غير مشمولين بالقرار، 

ولحسن الحظ اقتنعوا وعادوا إلى أماكنهم وانقذتهم . فحسب معلوماتي فإن سجن رقم واحد سيء للغاية

 .صير مجهولمن م

األخ أن ذكر توأ .فجرى ضرب المدراء العامين. لنا استقباالً ارهابياً قب  است    ،2عند الوصول إلى سجن 

قرأ الضابط .. وعندما وصل دوري. ذلكجراء  جرى شق أذنهو تعرض للضربيوسف العاني 

 حركةال وبهذه. األسفلقليالً إلى ب وحركت رأسي وسأل إن كنت طبيباً، فلم أج..افظالدكتور ح..اسمي

 0×0تبلغ مساحتها التي  8، غرفة 5حبت إلى القاووش رقم واصط  . انقذت نفسي من الضرب المبرح

كان جميع المعتقلين في حالة وقوف، وكنت أحمل فراشاً . معتقالً  80متر مربع وتحتضن أكثر من 

شر. أترك العفش خارج الغرفة لضيق المكان رجاني المعتقلون أن .ووسائد وبطانيات الغرفة  فيت ح 

يوجد مكان ونحن نحقق العدالة في توزيع "فأجابني ". ال مكان لي في هذه الغرفة... "وقلت للضابط

متر  0×2مساحة، وهي أصغر  9ولكن عاد الضابط من جديد واصطحبني إلى الغرفة رقم ". السجناء

لمحت في زاوية من زوايا  .في حالة وقوف وال مجال لجلوسهم مهوكان جميع .معتقالً  28وتضم  مربع
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وقد  ...."العلي...اللواء "ل أنه سألت عنه فقي. ن من األلمويئ يرثى لهاالغرفة أحد المعتلين وهو في حالة 

تذكرت هذا  .حاول االنتحار وأخذوه إلى المستشفى وأجريت له خياطة الجروح وأعيد إلى الغرفة

في سمعته الطيبة بشجاعته وبالمعروف بوطنيته والمناضلين الشرفاء هو من سمعت عنه، فوقد اإلنسان 

، وقلت له كيف تقدم على هذا اً شديداً عتاباقتربت منه وقبلته وواسيته، ولكنني وجهت له ولهذا  .الجيش

يهي توجوأعتذر بخجل عند . ناموجودين معالعمل غير السليم الذي يسبب اإلحباط للضباط الشباب ال

أخي لو تعرف قساوة التعذيب والضرب والتنكيل واالهانات التي كنت أتعرض لها ا ي..... العتاب، وقال

 !!.كل ليلة من لجنة التحقيق التي يرأسها طه الشكرجي وجالوزته لما وجهت لي هذا العتاب

أتذكر . واحد فوق اآلخرأمضيت الليلة األولى واقفاً على قدمي، ونام المعتقلين من ضباط القوة الجوية ال

أنهيت . أن أحدى ساقي أصابها الخدر وحاولت أن أرفعها كي أحركها ولكنني فقدت موطئ القدم

. عن مكان ترتاح فيه دون جدوىتبحث واقفاً على قدم واحدة، في حين راحت القدم األخرى " السهرة"

 .لقد كانت ليلة فظيعة جداً 

، وعرفنا صاخبةات الصوت تنقل عزفاً للموسيقى وأغاني مكبر، سمعنا 2692/ 8/2وفي اليوم التالي 

 تهىوتم في نفس اليوم نقل أعداد كبيرة من المعتقلين الذين أن. عن حدوث انقالب أسود آخر في سوريه

وتقلص عدد . 8وجرى إعادتي إلى الغرفة رقم . التحقيق معهم إلى سجن بعقوبة والحلة والكوت

ت في هذه الغرفة على أصدقاء لي مثل المرحوم حسين عبد العال مدير وتعرف. المعتقلين في كل غرفة

قيق عبد الكريم قاسم واالستاذ الجامعي شاالستيراد العام والدكتور محمد فاضل سليم وحامد قاسم 

 .أحدى الصحفالدكتور نوري جعفر ومحمد البريفكاني رئيس تحرير 

      

 شقيق عبد الكريم قاسمي نوري جعفر          حامد قاسم الدكتور الجامع       

إذ كان من الصعوبة بمكان مازال كبيراً في الغرفة، كان العدد أن ورغم التقلص في عدد المعتقلين، إالّ 

تقلين حول وأتذكر كيف جرى نزاع عنيف بين بعض المع. له كي يسترخي جسمه فسحةالفرد  أن يجد

إن  .وهكذا تجري في الحياة لحظات ومشاكل يصعب فهمها. المكان وواجهنا صعوبة في فض النزاع

ناً ويجعل من الصعب التفاهم وحل المشاكل االوضع النفسي المتوتر يؤدي إلى تحطيم األعصاب أحي

 .بشكل ودي وسلمي
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إالّ أحاديث التعذيب والقتل الذي  ال نسمعكنا في معسكر الرشيد رهيبة، حيث  2كانت أجواء سجن رقم 

، ونبقى عاء المعتقلين في ساعات متأخرة من الليلدوكان يتم است. يجري أثناء التحقيق في كل ليلة

وكان الحرس يقومون باستدعاء المعتقلين وغالبيتهم . لساعات وأعصابنا متوترة ونعيش فترة رعب شديد

د إعادتهم إلى غرفهم وهم محمولين بالبطانيات وفي كنا ننتظرهم عن. خيرة ضباط الجيش العراقيمن 

يهم وتملك وبعد أن يعودوا إلى وع. ى إسعافهمويهرع المعتقلون اآلخرون في الغرفة إل. حالة يرثى لها

الدرامي عما القوه على أيدي المحققين العسكريين العتاة العاملين تحت أعصابهم، يشرعون بالحديث 

األنابيب )مرعبة عن جلدهم بالصوندات قصصاً  يروون الضحايا كانو. أمرة طه الشكرجي وغيره

بالمراوح السقفية تحت وابل من الشتائم تارة أخرى وتعليقم من أيديهم تارة ومن أرجلهم ( المطاطية

المرات أحد ضحايا  ىالحظت في أحد .خمروالسخرية الهستيرية وفي حالة من اإلفراط في تناول ال

سكون أجواء من الالتعذيب وفي " حفلة "ستراحة عقب ا دعلى األرض، وبعالتعذيب وهو مستلقي 

هل نطرب ونستمتع بصوته ... ذا نفعلاكنا ال ندري م. رهيب في الليل، شرع بترديد أغنية ألم كلثومال

 .ظرنا من أهوالتنالعذب، أم نبكي معاناته وما ي

الجالوزة جراء نجاح االنقالب  انتابالذي  ، وبمناسبة الفرح2أتذكر في اليوم التالي لدخولنا سجن رقم 

وقبل أن . على الغرفة في سوريه، شرع الحرس بتوزيع سالل وقدور الغذاء الذي جلبه أهالي المعتقلين

يبدأ المعتقلون بالتهام األكل حذرتهم وقلت لهم بأنني قبل أن أدخل الغرفة رأيت هذه األغذية مكدسة أمام 

ولكن . وهناك احتمال أكيد بأن هذا الغذاء غير صالح لألكل وربما قد فسد ،وقد تجمع الذباب حولها الباب

ومن . الشباب وبسبب الجوع لم يأبهوا بنصيحتي، وحدث ما توقعته وأصيب المعتقلون باسهال فظيع

المعروف أنه ال يسمح للمعتقلين إال لمدة نصف ساعة في اليوم للذهاب إلى الحمامات وتحت وطأة 

ضباط المعتقلون الصراخ بصوت عال من أجل السماح لهم بالذهاب إلى الحمامات دون شرع ال. السياط

، وعملنا حول الصفيحة حاجزاً من (تنكه)ة نفط صفيحوكانت في الغرفة . أن يستجيب أحد من الحرس

يد الذي نجا من هذه وكنت أنا الوح. لتسممتعرض لبسبب كثرة من الصفيحة وقد امتألت  .البطانيات

 . األليمة الحادثة

وقدم . ، إلى قرع الباب الحديدية لجلب انتباه الحرسلقد اضطر أحد المعتقلين، وهو من الضباط األكراد

أشبعوه ضرباً و...رع البابقوسألوا عن الشخص الذي كان ي عدد من الضباط وفتحوا باب الغرفة

لزمن للسماح للمعتقلين بالوصول ولكنهم أبقوا على الباب مفتوحاً لفترة من ا. باأليادي وركالً بأحذيتهم

ألنه كردي وحسب  ،وقد جرى بعد أيام إبالغ هذا الضابط بالذات باحتمال إطالق سراحه. إلى الحمامات

وقد سارعنا نحن المعتقلين الثمانية عشر إلى إعطاء . الحركة القومية الكردية والحكومةقيادة اتفاق بين 

كان من دواعي دهشتنا أن هذا الضابط لم يدون هذه األرقام  .بذويناأرقام هواتف بيوتنا من أجل االتصال 

قبل  ولم نصدق ذلك وحاولنا اختباره مراراً . على ورقة، وانما حفظها عن ظهر قلب بمجرد سماعه لها

لقد كان ذكاءه وقدرته على الحفظ مفخرة من مفاخر الكفاءات . اسم أو رقم مغادرته، ولكنه لم يخطأ بأي

مي الثقافة واألخالق من الذين تحطيمها وابادتها من قبل نفر من عديلتي لألسف الشديد جرى العراقية ا

بالحديد والنار البالد أرادوا االنتقام من الشعب العراقي ومن خيرة رموزه من ذوي الكفاءات ليحكموا 

 .والقمع والتصفيات الجسدية والمعنوية

من علب  عتقلونمصنع  الفقد . (البوكر)عبة الورق كانت أحدى وسائل قضاء الوقت في المعتقل هي ل

. وعلمني المعتقلون تفاصيل اللعبة. ق، ومن أعواد الكبريت المبالغ الصورية للرهانشدات الورالسجائر 

أعواد ...وفي أثناء اللعب كان ينتاب المعتقلين الحماس وترتفع أصواتهم مطالبين بحصتهم من الرهان
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س جدلنا وهاجمونا بالسالح، وطالبونا بالخروج من الغرفة مع كامل ما وقد سمع بعض الحرا. الكبريت

قام الحرس بتفتيش علب الكبريت متوقعين إخفاء رسائل في علب كما و. عندنا من أعواد الكبريت

وسأله الضابط عن . وكان أمام أحدنا عدد كبير من علب الكبريت، علماً أنه كان باهظ السعر. الكبريت

اقترب مني سألني عن عملي، وكان أمامي عدد قليل من أعواد  اوعندم. قدم في الجيشأجابه مف.. عمله

ومن حسن الحظ لم أمارس هذه المزحة التي ربما كانت !!!. نائب ضابطإنني فكدت أن أجيبه  ...الكبريت

 .تركنا الحرس وحذرونا من ممارسة اللعبة مرة ثانية. ستكلفني غالياً 

، هي ذكرى ذلك اإلنسان الفاضل والشهم والنبيل الذي قدم 2السجن رقم  من الذكريات التي أحملها عن

هذا الرجل هو المالزم محمد المختار الذي كان مدير . وبتجرد المساعدة للمعتقلين بهدوء وبال ضجيج

 الرسمية، ولكن من يدير السجن فعلياً كان ضابط شرس ربما كان أسمه من الناحية  2سجن رقم 

لقد قدم محمد المختار المساعدة لي وللمعتقلين اآلخرين في . لين شر عذابقم المعتاس الذي" طه األحمر"

كما نقلني هذا اإلنسان الشهم من غرفتي إلى غرفة أخرى ضمت . نقل الرسائل لطمأنه األهل وبالعكس

 هدي كبه ومعطوف مجموعة من المثقفين واساتذة الجامعة ومنهم الدكتور عبد الجبار عبدهللا وابراهيم 

     

 الدكتور مهدي المخزومي         الدكتور العالم عبد الجبار عبدهللا        ابراهيم كبه         الدكتور             

    

 الصحفي لطفي بكر صدقي      الفنان خالد الجادر                             الفنان يوسف العاني               
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ورئيس تحرير جريد صوت األحرار لطفي بكر صدقي المخزومي ويوسف العاني وخالد الجادر 

لقد قضيت أياماً رائعة بعشرة هذه . والعسكري الوحيد مجاهد العبايجي وآخرين ال تحضرني أسمائهم

وال أستثني  منهم األخ مجاهد العبايجي الذي كان إنساناً . الكوكبة النادرة من عمالقة العلم والثقافة والفكر

لقد تم إعدام مجاهد العبايجي بعد . وبما كان يحفظه من نوادر وقصص مسلية رائعاً في ذكائه وخلقه

ديناراً كتعويض إلى أهله بواسطة  500، وأرسل الطغاة مبلغ 2698عودة البعث إلى السلطة في عام 

 .المرحوم عزيز شريف بدعوى أن إعدامه أو قتله تحت التعذيب جرى عن طريق الخطأ

يطلب من يوسف العاني أن يروي له قصة كي كان ينام مبكراً، وهللا  عبد الجبار عبدالدكتور  كان

سجل ما كان كنت أتمنى في ذلك الوقت أن يكون معي جهاز تسجيل أل. يسترخي وينام كاألطفال األبرياء

يدور من حوار ونقاشات وأفكار علمية وسياسية واقتصادية، وما كانت تتضمنها من توجيهات مفيدة 

من السجناء  الغرفة المجاورة احتضنت عدداً  وأتذكر أن. نظام عبد الكريم قاسم ألخطاءوانتقادات بناءة 

وال أريد أن أتطرق إلى الظلم الذي تعرضوا له . باالعدام بسبب أحداث كركوك ماالكراد الذين حكم عليه

 .سراحهملهم في احتمال إطالق امعن آفي كل مراحل االعتقال والمحاكمة في عهد عبد الكريم قاسم، و

كان أحد المعتقلين األكراد  .عاً ام وتم تنفيذ حكم اإلعدام بهم جميلقد جرى إخراجهم من الغرفة في أحد األي

السجانين وأسمه محمد  دحاوكان يشكو على الدوام من آالم في معدته ويطلب من . مواطن اسمه محمد

وقد !!". خلي محمد يروح للحمام...لخاطر محمد...كاكه محمد ..." أيضاً السماح له بالذهاب إلى المرافق

 .وعد الفنان يوسف العاني أن يدرج هذا الحادث في أحد مسرحياته في المستقبل

كتور محمد سلمان حسن، يشير فيها إلى وصلتني إلى السجن رسالة قصيرة بواسطة األهل مرسلة من الد

وقد أنكر  للمدراء العامين،ات أثناء التحقيق معه ذكروا له بأنه جرى االعتراف على اجتماعفي أنه 

كان بعض الجنود الحراس طيبين ويتعاونون . أنكر ذلك أيضاً أن مني وطلب . محمد سلمان حسن ذلك

معنا، فأرسلت رسالة قصيرة إلى نعيم بدوي المدير العام السابق لالستيراد وطلبت منه الحضور إلى 

بعض  اتاجتماع كانت، باعتباره أحد الشخصيات التي ينت المحددقولواوم يي المستوصف السجن ف

بما نبهني إليه الدكتور بلغته أوحضر نعيم بدوي في الوقت المحدد و. تموز 20المدراء العامين بعد ثورة 

وفي الحقيقة كانت االجتماعات عامة . االجتماعات همحمد سلمان حسن حول ضرورة إنكار حدوث هذ

وقد وعد بدوي . الثورة من أجل تقدم عجلةمن العناصر التقدمية عقدت بمشاركة مجموعة وومعدودة 

وعندما عاتبته وقلت له بأننا . خيراً، ولكنني اكتشفت إن الشخص الذي اعترف هو األخ نعيم بدوي

عندها اعتذر وقال كنت . فت على اآلخرين ولم تذكر لي ذلكواجهنا صعوبات في عقد اللقاء، لكنك اعتر

كنت أرى األيادي واألصابع المقطوعة، ولم يكن أمامي من ، وذيب الوحشيأتعرض لحالة من التع

قد أصابني االحباط من هذا الجواب، في الحقيقة ل. هذه المعلومة شير إلىلتفادي التعذيب إالَ أن أ مخرج

ت ويبدو أن التقديرات المثالية للبشر شيء والقدرا. أمام مناضل قديم وبارز في الحركة الوطنيةأقف وأنا 

 .تحمل اإلهانة والتعذيب شيء آخرعنوية والجسدية على الم

حركة أو انتفاضة الجنود والضباط اندالع  وه 2إن الحادث الكبير الذي حدث أثناء مكوثنا في سجن رقم 

وسوف ال . 2ضد النظام في معسكر الرشيد وحول سجن رقم  2692تموز عام  2والمدنيين في 

. فقد صدر العديد من الكتب والبحوث حولها. حررية الشجاعةأخوض في تفاصيل هذه الحركة الت

فقد جرى إبالغنا من قبل   .2وسأحاول أن أحصر اهتمامي بما يتعلق بنا نحن المعتقلون في سجن رقم 

بعض الضباط المعتقلين في السجن عن قرب حدوث الحركة وعلى ضرورة ارتداء مالبسنا واالستعداد 

ورنا في الغرفة ، لم يلق هذا الخبر التصديق والتجاوب إالّ من قبل وعندما تشا .للذهاب إلى بيوتنا
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 وهكذا فعندما بدأت الحركة صباحاً كنا سعداء الحتمال نجاح هذه الحركة. الدكتور عبد الجبار عبد هللا

كنت أراقب ما بجري في السجن من الفجوة  .والتحرر من السجن ومن نظام البعث الفاشي البغيض

نريد أن تفتح األبواب، ولكن كنا وقد جاء بعض الجنود وسألوا فيما إذا . صغيرة في الباب الحديديال

برتهم وبالتالي لم يبادروا إلى االشتراك في االنتفاضة وتعزيزها بكفاءاتهم وخ. الضباط رفضوا ذلك

فشل  أدت إلىي نقاط الضعف الت ىأحد تا الموقف كانواعتقد إن هذ. هاالعسكرية والمساهمة في نجاح

لقد بقينا طوال النهار وحتى فجر اليوم التالي دون أن يقدم لنا الطعام أو أن تفتح لنا األبواب . الحركة

 .للذهاب إلى المرافق

على الشرطة وأفراد ومن ين عسكريمكونة من الوفي الساعات األولى من صباح اليوم التالي، جاءت قوة 

ليل من الوزراء وأخرجوا معظم المعتقلين من الغرف باستثناء عدد ق ،مسؤولون من حزب البعثرأسهم 

تقييد أياديهم بحبال إلى الخلف، وبقينا  وتم صف الجميع في طوابير طويلة، وجرى .وكبار العسكريين

فقط ظهر أمامي المالزم . درقوهنا حدث لي التحدي الكبير لل. في حالة وقوف لمدة بانتظار المجهول

على جميع :"الذي أشرت إليه آنفاً، وقام بإلقاء نظرة على المعتقلين وصاح بأعلى صوته محمد المختار 

وخرجت من الطابور مع  ".الوزراء والمدراء العامين الخروج من الصف، حيث تجري غداً محاكمتهم

ذ وهك. القاطع األول وفكت الحبال من أيادينافي غرف الوأعادونا إلى إحدى  عدد من المدراء العامين

رة السلمان في م إلى سجن نقهالذي خطط له لقتل المعتقلين وهم في طريق" قطار الموت"نجوت من 

ر لقتل بّ في الحديث عن العمل الخسيس والجبان الذي د   دوال أود االستطرا. صحراء جنوب العراق

 جرى الطلب منلقد . عئوحشرهم في عربات قطار حديدية مخصصة لنقل البضا 2معتقلي سجن رقم 

في أجواء حرارة الجو التموزي  ئأن يسير ببط ،الذي كان يجهل ما تم حشره في العربات ،سائق القطار

الشهم عبد العباس المفرجي در، وصل إلى علم سائق القطار قللومن حسن الصدف والتحديات . القائض

وأثارت . ئببط، والغرض الشرير من وراء الطلب منه السير تمحتوى الحمولة الموجودة داخل العربا

تقلين عمشاعر النبل والوطنية لدى هذا السائق الشهم وقام بالسير بماكنة القطار بأقصى سرعتها، وأنقذ الم

وشارك في انقاذ المعتقلين مناضلون أبطال من أمثال الدكتور  .باستثناء وفاة أحدهممن مجزرة حقيقية 

وا إلى محطة لعندما وص حالتهم الطبيعيةإلى  رافد بابان وهو أحد المعتقلين، والذي أشرف على إعادتهم

 .وال أود اإلطالة حول جريمة قطار الموت التي جرى الكتابة عنها في كتب ومقاالت. السماوة

اً من الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين دوجدت هناك عد ،عندما عدت إلى القاطع األول

لنا وخصصت . وقد تم نقلنا في اليوم التالي إلى الموقف العام في باب المعظم. في عهد عبد الكريم قاسم

وتوزعنا كل أربعة معتقلين في غرفة وتحسنت أوضاعنا  .قاعة كبيرة تضم عدداً من الغرف والمرافق

عندها ارتفعت معنوياتنا . عنا أن نحصل على ما يرسله األهل من مؤنالمعاشية حيث كان باستطا

وتحسنت الحالة النفسية واستطعنا الحصول على تراخيص لزيارة األهل واستالم الصحف والكتب 

 .والمذياع

كانت المجموعة تضم وزراء ووكالء وزراء ومدراء عامين في حكومة عبد الكريم قاسم، إضافة إلى 

وتوثقت العالقات بين . وساد جو ودي وتضامني تخللته أحاديث مفيدة وأخوية. عدد من الصحفيين

كانت اللجنة التحقيقية التي . وجرى تشكيل لجان تحقيقية للنظر في التهم الموجهة لنا. بعضنا البعض

ألنه  ،تنظر في اضبارتي برئاسة العسكري علي الكسار، الذي سبق وأن تعرفت عليه قبل انقالب شباط

وعند حضوري إلى جلسة التحقيق، اعتذر علي . من أخت أحد أصدقائي في ذلك الوقت اً تزوجمكان 

وقد أجبت على كل . كان التحقيق روتينياً . يذريعة وجود عالقة سابقة معي القيام بالمهمةالكسار عن 
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ق أجوبتي بالوثائ التهم الكاذبة والملفقة التي جمعت من عدد من الموظفين ضعاف النفوس داعماً 

كمة حوخرجت من التحقيق وأنا على ثقة مئة بالمئة من أن تقرير اللجنة الموجه إلى الم. واالحصائيات

وقد وكلت أحد المحامين األصدقاء وهو عواد طه النجم لمتابعة القضية وإبالغي . سيكون لصالحي

تها عدة مرات ولم رأوبذل المحامي جهوداً صادقة وكبيرة واستنسخ إفادات جميع الشهود، وقد ق. بنتائجها

 نه من أكاذيب لئيمة ونكران للجميل لعدد من الموظفين العاملين معي من الذيتقرأتصدق عيناي ما 

ومن دواعي األسف أن تأخذ لجنة . قدمت لهم خدمات كبيرة أثناء عملهم معي سوية في جميع المعامالت

ومن الجدير بالذكر أن أحداً لم ينل من . ذةبجميع التهم التي أثارتها هذه العناصر الشا التحقيق المنحازة

وكانت جميع التهم أما سياسية أو االتهام بتحيزي في الوزارة . كفاءتي بالعمل ونزاهتي واخالصي

والتجارية  ضمن إطار العالقات االقتصادية وتحيزي إلى الدول االشتراكية  للشيوعيين وضد القوميين

 .مع الدول األجنبية

 

 شكر التكمجي مع األوالد واألحفادالوالد 

، اتيحت لي الفرصة بالخروج من 2692وقبل أن أتوجه إلى  المحاكمة في تشرين األول من عام 

وكان الفضل في ذلك يعود إلى الوالد وجهوده الجبارة الذي استعان . المعتقل لمدة اسبوع بكفالة

وقد استفدت من . هذه الفرصة الذهبية باالصدقاء والمعارف للوصول إلى الحاكم العسكري الذي منحني

. هذه الفرصة في تلك األيام بالمرور على كافة الموظفين الذين أدلوا بشهاداتهم ضدي في لجنة التحقيق

البعثيين في قبل ، وبرروا ذلك بالتهديد والضغوط التي تعرضوا لها من الخجل موعال على وجوه غالبيته

كمة وقول الحقيقة المح إلىهؤالء مذعورين من حضورهم  كان. !!!الوزارة، وخوفاً من تصفيتهم جسدياً 

الصحف دون  أشارت إليهاقد و ،تجنباً لالعتداء عليهم وتوقيفهم كما جرى آلخرين في محاكمات سابقة

كان هناك شاهد . لقد وعدتهم بالحماية بقدر ما استطيع من قبل الحكام أثناء شهادتهم في المحكمة. خجل

مرتفع في لجنة تنظيم تجارة  مديراً عاماً وبدرجة خاصة وبراتب وراً أساسياً في تعيينهلعبت دسبق وأن 

وبشكل مفاجئ أنه عديم الوفاء واألخالق وقدم إفادة سياسية كاذبة، ثم  بدا لي بعد ذلكولكن . الحبوب

ال كان هناك شاهدان آخران هما كمكما  .هرب إلى خارج العراق بعد تكشف فساده في إدارة عمله

اب تتعلق بتربيتهما وحساباتهما الشخصية بالشهادة ضدي ألسعلى حسين ومهدي العبيدي، اللذان أصرا 
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كمة، وكان الشواف العون بزيارة رئيس المحاللطيف عبد المحامي قدم األخ والصديق الوفي لقد . األنانية

اللقاء قصيراً، وطلبت منه أن يتسامح مع الشهود الذين انتابهم الشعور بتأنيب الضمير جراء إكراههم 

 تعرضهمعلى الشهادة ضدي بدون حق، واستعدادهم للحضور والشهادة بصدق هذه المرة بضمان عدم 

 .عدنا خيراً وقد و. سير جلسات المحكمةلالعتداء أثناء 

 

 المحامي عبد اللطيف الشواف

 :باختصار كانت التهم الرئيسية الموجهة ضدي هي التالية

 .ولم ي قدم أي دليل يثبت ذلك...شيوعي – 2

ت عدم معرفتي بذلك التعيين، حيث كنت جمهورية في وزارة االقتصاد، وقد ثب  رئيس لجنة صيانة ال – 1

 .دون أن تمارس أي نشاط لجنةهذه ال وقد ألغى الحاكم العسكري آنذاك. خارج العراق

ت حالة واحدة تخص أحد الموظفين واسمه حامد األسود، الذي حضر ع رضوقد ..محاربة القوميين – 2

وقد أوضحت أنني اقترحت عليه أن يتعلم اللغة االنجليزية كي يتم . عن إفادته محكمة وتراجعإلى ال

 .للغة االنجليزيةا الموظف أن يجيدترفيعه في الوظيفة التي يشغلها والتي تتطلب 

وقدمت أوالً احصائية رسمية تؤكد عدم تجاوز . العالم االشتراكي إلىتحويل االستيرادات والتجارة  – 0

من حجم تجارة العراق الخارجية خالل %  2 – 1حجم التجارة مع هذه الدول نسبة ال تزيد على 

ثانياً، كتاب صادر من غرفة تجارة بغداد يؤكد ويشهد . 2691والتي تنتهي في عام  ،السنوات السابقة

 .بأنني لم أطلب من أي تاجر أن يستورد ويتعامل مع الدول االشتراكية

بالدفاع عن التكامل  ، وقد أوضحت موقفي"الوحدة االقتصادية العربية"العمل ضد مشروع تهمة  – 5

 .االقتصادي العربي التدريجي الذي يصب في صالح العراق والدول العربية األخرى
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 أثناء الخدمة إلعالء شأن العراق

وجرى التطرق إلى تهم أخرى أقل أهمية أثناء المحاكمة، وقدمت دفاعاً طويالً معززاً بالوثائق والحجج 

صادف أن جرت المحاكمة في . دفاع المحامي اء عن سماعالدامغة، مما دعى المحكمة إلى االستغن

وصرف النظر عن . أجواء عامة مناسبة حيث اشتد الصراع بين أطراف متعددة من البعثيين والقوميين

رار وكان ق. سية على الوطنيين األحراربأحكام قا تاء المحاكمات العسكرية االستثنائية التي حكمرإج

وبهذا اختتمت صفحة . والتقدير لما قدمته من خدمات أثناء عملي في الوزارةالبراءة الحكم ب والمحكمة ه

 .من حياتي كانت مليئة بالعذاب والتحديات المريرة، والتي كانت بمعظمها لصالحي

أرى بأم كنت خاصة وإنني  ،أنني مررت بأيام عصيبة ومريرةشير إلى ات السجون، أوتلخيصاً لعذاب

يعكس كان هذا موقفي الذي  .في ظل صمود المعتقلين انت أشد وأقسىعيني عذابات اآلخرين التي ك

التمسك بالفكر والقناعات والثقة باإلنسان وبالتقدم والتطور المقبل للبالد والتي كانت تغمر وجداني 

لقد كنت ألمس آالم وعذابات األهل واألطفال، وخاصة الوالد الذي انهكته اآلالم والمعاناة . وحياتي

كما كنت ألمس فزع الزوجة الحبيبة . لتخفيف العبء واالعتداءات وأنا أقبع في المعتقالت والمراجعات

هذه الهزة،  وأعتقد إن. ة واألوالد ومستقبلهمالعائل مصيرو أم سعد التي هزها الرعب حول مصيري

أحدى أسباب  شكلتاألوالد وهم في عمر الورود، مصيري ومصير القاسية على  ة أم سعدومعانا

.. ولإلنسان العراقي لقد كان النقالب شباط المشؤوم دور تدميري للمجتمع. ا العضال المفاجئمرضه

ونظراً ألن المصيبة كانت شاملة . وبالنسبة لي، فقد حصل تغيير مفاجئ شمل حياتي ومستقبل عائلتي

من يستطيع التكيف مع األوضاع  عوشر. لكل المجتمع العراقي، فكان تحملها ممكنناً بالنسبة للفرد

التكيف من المثقفين إلى  ونمن ال يستطيعآخرون مفي حين بادر . الجديدة في الداخل طريقه إلى ذلك

كي يتجنب البطالة والمهانة في  العراق نمحمل متاعه وعدته الثقافية وتجاربه ورأسماله الفكري وهاجر 

ها أجيال من وطأت عانيعراق ومستقبله، وسوف تر الوشكل ذلك خسارة هائلة وكارثة بالنسبة لحاض. بلده

تأقلمت هذه النخب والخبرات هي وقد  .المجتمع واالقتصاد العراقي فهذه الكوادر الكفوءة خسرها. عديدة

 .خارج العراقوبقيت وعوائلها في بلدان المهجر 

 


