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وصاح احـد االشخـاص هذا نوري
السعيد !! 

وعال الـصـياح امـسـكـوه انه نوري
الـســعـيـد !! فـأرتـبك نـوري وركض
مــتـــنــقال بــ شـــارع واخــر ولــكن
الــنــاس جتــمــعــوا حــوله فــأخــرج
مــــســـدسه واخــــذ يــــطـــلق الــــنـــار
البــعــادهم عــنه وفي هــذه االثــنــاء
وصل بــعض اجلــنــود فــتــبــادلــوا
اطالق الـنارمـعه  فـأصـيب وسقط
عـــــــلى االرض وقُـــــــتــــــلـت زوجــــــة
االستربادي بينما تمكنت اخلادمة
من الـهـروب  وتـعـرف عـلى نـوري
الــسـعــيـد الــعـريـف خـضــر صـالح
ـنـسـوب الى قـاعدة الـسـامـرائي  ا
الـرشيـد  فهـجــــــــم عـليه وانـتزع
مــســـدسه واطـــــــــــلق الـــرصــاص
عـلـى رأسه فـقـتـله حـوالي الـسـاعه
الـرابــعـة والـربع عــصـرا وبــعـدهـا
حـضــرت مـفـــــــرزة ارســلـهــا عـبـد
الكر قاســـــــم وقد وجدت نوري
الـسعـيد قـد قُتل ولـكن احد ضـباط
ــــــفـــــرزة ويــــــعـــــتــــــقـــــد بــــــعض ا
ـــــــــؤرخ ان هـذا الضابط هو ا
ــــقـــدم وصــــفـي طـــاهــــر مــــرافق ا
الزعيـــــــــم عبد الكر قاسم وهو
الذي اطـلق زخة من رشـاشته على
جـثـة نـــــــــوري الـسـعـيـد ثم نُـقلت
جـــثـــتـه الى وزارة الـــدفـــاع حـــيث
اطـلع عــلـيـهــا الـزعـيم عــبـدالـكـر
وقــادة الــفــرق وكــبــــــــــار ضــبـاط

اجليش.
وفي نهاية نوري السعيد (الباشا)
اصـدر الــزعـيـم عـبــدالـكــر قـاسم
ـســلـحـة الــقـائــد الـعـام لــلـقــوات ا
الـوطـنــيـة ورئـيس الــوزارة بـيـانـا
للـشعب الـعراقي ونـقل جـثة نوري
السـعـيد الى الـطب العـدلي  ودعا
ـــواطـــنـــ الـــكـــرام الى جـــمـــيع ا
االنــصــراف الى الـــعــمل الــوطــني
اخملـــــلـص حلـــــمـــــايــــــة الـــــثـــــورة

ومكتسباتها .

{ نقيب الصحفي العراقي السابق

ضـــة الـــتي تـــقف ضـــد ســـيــاســـته
االستـبدادية  وكـان يعتـقد ان هذه
عارضة التـتعدى كونـها معارضة ا
مـن بـــضـع مـــئــــات مـن الـــطــــلــــبـــة
ـــكن ان واحملـــامـــ  وهــــو شئ 
تــــعــــاجلـه الــــشــــرطــــة في الــــوقت
ــنـــاسب ولــذلك فـــأنه كــان يــبــدو ا
مــطـمـئـنـا وراضـيـاً عن حـالـة االمن
في داخل العـراق واستـقراره حيث
لنه ذهب للـتصريح " لم يـخلق بعد
الرجل الـذي سيجـرؤ على اغـتيالي

وان دار السيد مأمونه ".
ولــكن هـــذا االطـــمــئـــنــان ســـرعــان
مـاتـبـدد صبـيـحة يـوم الـرابع عـشر
من تـمـوز  1958 فـفـي صـبـاح ذلك
الــيــوم عـهــد الـعــقــيـد عــبــدالـسالم
عــارف الى الـرائــد بــهـجـت سـعــيـد
بـالتـوجه بسـريـته الى منـزل نوري
السـعيـد الواقع عـلى نهـر دجلة في
كـردة مـر واعتـقـاله كـمـا طلب من
وصـفي طــاهــر ان يـصــحـبه لــيـدله
نزل  وكان وصفي طاهر قد على ا
عمل مرافقا لنوري السعيد عدة

سنوات .
وكان نـوري السـعيـد يسـتعد
ـــلك فـــيـــصل لــلـــســـفـــر مع ا
الـثــاني وولي الـعـهـد االمـيـر
عبد االله الى تركـيا حلضور
االجـتـمـاع الـتـمـهـيـدي لـقادة
الــدول االسـالمــيــة االعــضـاء
في مـيثـاق بـغداد قـبل الـتوجه
الى لــنـــدن  حــيث كـــان مــؤمال
عــقــد الــدورة االعــتــيــاديــة بــهـا 
وحـ وصل كل من بـهـجـت سـعـيد
ووصفي طـاهر مع جـنودهـما
بـعــد الــسـاعــة اخلـامــسـة
ـنزل صـباحـا احاطـو با
ولـكـن الـبــاشــا كــان قـد
سمع بالثورة !! فغادر
مــــنـــــزلـه مــــســـــرعــــا
ـالبـس الـــــــنـــــــوم
(البيجاما) حامال
مـــســدسـه مــعه
مــــــــــــــــــن

ــلك يــوم 14 تـــمــوز 1958 كـــان ا
وولـي الــعــهـــد ونــوري الــســـعــيــد
يــتــهــيــئـــون لــلــســفــر الى تــركــيــا
حلضور اجتماعات حلف بغداد .
ـتـخـصـص ذكـر الـبـاحـثـون مـع ا
في الشـأن السـياسي الـعراقي قبل
ثورة 14 تـمـوز 1958 أن الـبـاشـا
نـــوري الــــســـعــــيــــد رئـــيس وزراء
االحتــاد الــهــاشــمي الــذي يــجــمع
الــعــراق واالردن قـد اشــغل نــفـسه
فـي الـسـنـوات االخـيـرة من الـعـهـد
ــلــكي بــالــســيــاســة اخلــارجــيــة ا
الســيــمــا قــضــايـا مــيــثــاق بــغـداد
واالحتـــاد الــهــاشـــمي لــلـــتــصــدي
لــــســــيــــاســــة الـــــرئــــيس جــــمــــال
عـبدالـنـاصر الـقومـيـة الوحـدوية 
وهــنـــا يــؤشــر كل مـن االســتــاذين
الــفـاضــلـيــ نــوري عـبــداحلـمــيـد
الـــعــانـي والــدكـــتــور عـالء جــاسم
احلــربي ان الـبـاشـا لـم يـكن يُـعـيـر
اهتماما لقضايا االمن واالستقرار

الــــــــداخـــــــلـي في
الــــــعــــــراق بل
كثيرا ماكان
يـــعــبــر عن
اسـتــخـفـا
فــــــــــــــــــــه
ـــعــار بـــا
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احلــاج احـــد اصــدقــائـه الــقــدامى
حــيـث مــكث عــنـــده لــيــلــة 14/15
تـمـوز بـقـلق شـديـد  وكـان يـترقب
تـدخل االردن او حـكـومـات مـيـثاق
بغداد ألحباط الثورة  باعتبار ان
لـك حسـ ملك االردن الـذي كان ا
نائبـا لرئيس دولـة االحتاد اصبح
ـلـك فـيــصل الــثـاني بــعـد مــقــتل ا
رئــيــســا لــدولــة االحتــاد الــعــربي

الهاشمي .
وانــتــشـــر خــبــر هـــروب الــبــاشــا

واخــتــفــائه مــا أثــار قــلـق الــثـوار
وخـشـيـتــهم من احـتــمـال الـتـدخل
اخلــارجي واصــيــبت مــعــنــويــات
ـؤيـدين لـلـثــورة بـنـكـسـة كـبـيـرة ا
وصــارو يـسـتــذكـرون احـداث عـام
1941 فأسرعت حكومة الثورة

الـى تــخـــصــيص جـــائــزة قـــدرهــا
ن يـعـثـر عــشـرة االف ديـنـار ثـمن 
عـلى الـبـاشـا حـيـا او مـيـتـا .. وقد
أُذيع الـبـيـان من االذاعة الـعـراقـية
عـــدة مــرات وارســـلت احلـــكـــومــة
قــــوات لـــتــــطـــويـق الـــســـــــــفـــارة
ـنع الباشا االمريكـية في بغــــداد 

من جلوئه اليها .
بـيـان رقم (8) الـصـادر من الـقـائـد

سلحة .. العام للقوات ا

تـعـلن قــيـادة الـقـوات الــعـسـكـريـة
انـهـا خــصـصت جـائــزة مـقـدارهـا
ـن يـــلــــقي عـــشــــرة االف ديــــنـــار 
ـــأجــــور نـــوري الـــقــــبض عــــلى ا
الــسـعـيـد الـذي هـرب واخـتـفى من

غضب الشعب .
الزعيم الركن عبد الكر قاسم

سلحة قائد القوات ا
وكـــانت اذاعـــة بـــغــداد قـــد اذاعت
خـــبـــر مـــقـــتل صـــبـــاح بن نـــوري
ـا الـسـعـيـد صـبـاح يـوم الـثـورة و
ـصـرع ولده اشـّتد سـمع البـاشا 
به اخلـوف وفي الـيـوم الـتـالي 15
تـمـوز تـرك مـنـزل صـديـقه مـتـنـكرا
بــعـــبــاءة نــســائــيـــة ومــعه كل من
زوجــة االســتــربــادي وخــادمــتــهـا
االيرانية زهرة حيدر وفي الساعة
الواحدة بـعد الظهـر ركبوا سيارة
االســـتــربــادي الـــتي قــادهـــا ابــنه
مصطفى حـيث اوصلهم الى منزل
هــــــاشم جــــــعــــــفــــــر زوج ابــــــنـــــة
االسـتـربـادي واخـو ضـيلء جـعـفر
الـــــــوزيــــــر الــــــســـــــابق  امـال في
الـــوصـــول الى مـــنـــزل مـــحـــــــمــد
الــعـريــبي الــواقع في مــنــــــــطــقـة
ـــا عــــلم عــــمـــر بن الــــبـــتـــاويـن و
هـاشــــــــم جـعــفــر بـوجــود نـوري
الـسـعـيـد في دار والـده اسـرع الى
وزارة الــدفـاع واخـبـر عــبـدالـكـر

باالمر !!
ـقــدم وصـفي ارسل عـبــدالـكــر ا
طـاهـر مع مفـرزة الى مـنـزل هاشم
جعـفر العـتقـال البـاشا الـذي شعر
بـغــيــاب عــمـر هــاشم وشــــــك في

االمر !! 
ــنـــزل مــتـــنـــكــرا في زي فــغـــادر ا
امراءة ترتدي العباءة والبرقع مع
زوجـــة االســـتـــربـــادي واخلـــادمــة
مشيـا على االقدام وتوجـهوا نحو
منزل مـحمد العـريبي واخذ نوري
يـــــــــســأل بــعـض الــصــبــيــان في
ـنـــــــــزل وقـد الحظ الــشـارع عـن ا
بعضهم البيجـاما الرجالية تتدلى
ا اثار الـشكوك حتت العبـاءة .. 

ÍbOJF « wKŽ 
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ـتـتـبع لـلـشـأن الـسـيـاسي الـعـراقـي بـعـد سـنة 2003 يـلـحظ حـلـقـة مـتـصـلـة من ا
ـتتابعـة  ما أن تنقـشع أزمة إال وتنهض أزمـات أعقد وتبرز األزمات الـسياسية ا
إشـكـالـيـة أكـبـر وتـبـدو الـفـجـوة أعـمق  ودون شك أن من تـولى الـشـأن وتـصـدى
لـلـمسـؤولـيـة لم يـنهض بـهـا عـلى النـحـو األمـثل  بل لم يـؤدِ ما كـان مـأمـوالً منه 
ــا بـلــحـاظ تــقـد احلـزب عــلى الـدولــة  أو إعـمــال االعـتــبـارات اجلـهــويـة في ر
اضي التـصدي واإلسناد والـتنكر للـكفاءة والقـدرة  أو برغبة تـعويض ظالمات ا
 نعم كـلهـا أسباب سـجلت اإلخـفاق وكانت أبـرز أسبـاب الفـشل  ولكن ألم يكن

لالحتالل اليد الطولي في نسف أس الدولة ? 
ذنب والبريء  ؤسسة العسكرية وأجتث ا بعـد أن حل األجهزة  األمنية وأنهى ا
ـنـاصب الـسـيـاديـة  والدولـة اجلـديـدة في مـهـدهـا عـلى أسـاس الـطـائـفة وقـسّم ا

والقومية . 
ألم تتـكالب البالد وجتتمع العباد ويحـشد اإلعالم وتضخ األموال بقصد االطاحة

بالقادم اجلديد ? 
ـولــود تـواً بـلـحـاظ زوال ألم تـشــارك الـطـوائف والـقـومــيـات واألديـان في إدارة  ا

اضي ورحيل احملتل والشروع بالبناء اجلديد ?  ا
أم أن الغنم لك والغرم علي ? 

لـقـد اجـتـمع الــداخل واخلـارج عـلى هـد الـبالد وظـلم الـعـبـاد  وفي وقت احلـريق
ـسبـب  لكن ـنـطق الـوقـوف عـلى الـسـبب وا والـكـارثـة وحـلول الـنـكـبـة لـيس من ا
احلكـمة في الوحدة من أجل تخطي األزمة وانقاذ مـالم تطله النيران وانتشال من

تد اليه الوباء .  لم 
النـكـبـة التـي تعـرض لـهـا الـعراق بـعـد سـنة 2003 لم تـكن األولى  بـل أن تاريخ
العـراق سلسلة من األزمات  مـا أن يتخطى مشكـلة اال وتلحق به كارثة  وما أن
عاصر انقالبات ينـفض غبارها اال وتتـبعها الالحقات  فـقد قضى جل تاريخـه ا
وتـمـرد وكـوارث وحـروب باإلنـابـة وحـصـارات وشحـنـاء  لـكن اجلـديـد في األزمة
األخيـرة التي راحت نـذرها تلـوح بخـطر مـحدق  تعـسر والدة احلـكومـة اجلديدة
بعد اسـتقالة الـقائمة وعـدم التوافق عـلى من يشكلـها  والشارع يـلتهب منـتفضاً
على ما آلت إليه األوضاع  من تراجع في اخلدمات وارتفاع في معدالت البطالة
وتـفـشي لـلظـاهـرة األخـطـر التـي ما إن حـلت بـبـلـد اال وقـتلـته  الـفـسـاد الذي دق
ركـز واحملافظـات تتسابق أبواب جـميع مفـاصل الدولة دون اسـتثنـاء حتى راح ا

في التصدر . 
فلم تنجو من هذه اآلفة محافظة وال عاصمة . 

وعـد ودقت سـاعة الـتصـحـيح وخرج الـشعـب طالـباً الـنـصرة لـوطنه  لـقـد أزف ا
منتـفضاً على األوضاع القـائمة منتصـراً لظالماته وتاريخه  فالـعراق لتذكير من
يجـهل  بلـد أدم ونـوح وإبراهـيم وهود وصـالح وذو الكـفل  وطن علي واحلـس
ومـوسى واجلـواد والـهــادي والـعـسـكــري " عـلـيـهـم الـسالم "  ومـثـوى الــنـعـمـان
ـتنـبي ال تزال تـسمع منه والكـيالني  في العـراق ولد الـشعر واألدب  فـكلـمات ا
ـا تزل استـعارات اجلواهـري والرصافي والـزهاوي والنـجفي تطرب به صمم  و

األسماع وتشنف االذان  بل راح كل منهم مدرسة ونهجاً ومساراً . 
لـقــد اطـلـقـهـا الـكـبـيـر الـراحل مـصـطــفى جـمـال الـدين خـالـدة مـدويـة " بـغـداد مـا
اشـتـبـكت عـلـيك األعـصـر .........إال ذوت ووريق عـمـرك اخـضـر " نـعم بـغـداد ما
تـشـهده الـيـوم لـيـست النـكـبـة األولى وال االنتـكـاسـة األخـيرة  لـكن الـشـعب الذي
ـسار وينـهض بالـقائم  لكن اضـيه قادر على يـصحح ا نفض غـبار العـواصف ا
ندس ـمتحـن احملتسب  أن يـفرز الدخـيل ويبعـد ا أمـول من الشعب الـصابر ا ا
ـثل ويـسـرق ويـسيء لـلـحـراك ويـفـرز اخملـرب الـذي راح يـحـرق ويـقـتـل ويـعـلق و
الشـعبي السـامي الذي تـعالى على كل مـحاوالت النـيل منه " بـاقٍ وإعمار الـطغاة
قصـار ........ من سفر مجدك عاطر موار " ويـقيناً أن الشعب الذي أسس لدولة

عصـرية متمدنة في مطـلع قرن منصرم  ووضع دستور هو
األكـثــر تـطـوراً في عــصـره  وأقـام حــكـومـات وأســقـطـهـا
وانتـخب مجـالس نـيابـية وأطـــــاح بهـا وأفشل مـخطـطات
واخــرج احـــتــــالالت  قـــادر عـــلــــى أن يـــعــــــود قـــويــاً
مــنـــتــصـــراً مــجـــدداً ومــشـــــــيــداً وطـــارداً لــلـــوافــــــدات

الدخيالت .

نَ ـة قدم الـزمان ,و العـراق او مايـسمـى ببالد الـنهـرين او الـرافدين تـسمـيـة قد
ينـكر ذلك أقـول ان مصادر الـتاريخ االسالمي  قـد حتدثت عن ذلك كثـيرا وأعادة
كون الـعراق يحـمل ب سويداء تسـمية الـعراق الى جمع عـرق وهي من االعراق 
الـرجوع الى تـاريخ بغداد قلـبه الطـيب أبنـاءا بررة من توجـهات عـدة (للـتفـاصيل 
ومعـجم البـلدان) ومن هنـا أصبـحت الهـوية الـعراقـية هي عـنوان شـرف للـعراق
ن اليـعـرف إمـتـداده الـتـاريـخي اقـول : انه مـنبع األمـاجـد عـبـر الـتاريـخ والعـراق 
الشـعوب وأصل الـدنيـا وأرضه وسط األرض وضمن االقـليم الـرابع (إقلـيم بابل)
ؤرخون وهومن االقـاليم السبع الـتي تسُمى بالـعالم القد الـذي يقع كما يـقول ا
سعودي (ت 346 هـ)  وهـو رحاله ومؤرخ في كتابـة التنبيه وسط االرضـيصف ا
ا فضل على سائر االقاليم  واالشراف األقليم الرابع قائال(حدود هذا االقليم ا
ا يـلي أرض احلجـاز الثـعلـبيـة من طريق الـعراق الى يلي أرض الـهنـد الديـبل و
ا يـلي خراسان نهر بلخ وعـلى هذا التحديد ـا يلي الشام نصـيبينو احلجاز و
فقـد دخل في هـذا االقلـيم مـا دون الـنهـر من خـراسان واجلـبـال والعـراق بـاسره
ــا حــواه هــذا االقــلــيم من ذلـك أجــمع إالبــابل لــفــضل وغــيــر ذلك ولـم يُــعــرف 
ـا ينـسبـون الشيء الى ـعـرفة من الـناس ا موضـعهـا وجاللة صـنفـها الن ذوي ا
ـشـهـور ولـوال إن بــابل كـانت كـذلك مـا نـسـبــو هـذا االقـلـيم عـلى سـعـة األفـضل ا
وهذا االقليم وسط االقاليم السبع واعدلها أرضه وجاللة ما حواه من بلدان إليه 
ـسعودي في وافضـلهـا وبلد الـعراق وسـطه فهـو شرف األرض ووسطـها) يـؤيد ا
ن سبـقة أو جاء بـعدهوعـندما نـقول ان العراق ـؤرخ  هذا الـقول الكـثير من ا
منـبع الشعوب فان ذلك لم ناتي به إعتباطا ولم نـؤكد عليه ألن العراق عراقناوهنا
الـيكم مـاذكره الـدينوري (ت 282هـ) في كـتابه األخبـارالطوال حـيث يقول : ( ان
آدم علـيه السالم  كـان مسكـنه احلرم وان ولـده كثـروا في زمان مهـليل بن قـينان
بن انــوش بن شـيث بن ادم وكـان سـيـد ولـد آدم فـي دهـره والـقـائم بـامـره وكـذلك
كـان ابـاؤه الى ادم عــلـيـهم الــسالم اجـمـعــ فـوقع بـيــنـهم الـتــنـازع في األوطـان
ففـرقهم مهليل في مهب الرياح االربع وخص ولد شيث بافضل االرض فاسكنهم
الـعـراق ) ص1 ثم بـعـث الـله نـوحـا عـلـيه الـسالم الى أهل عـصـره وكـان مـسـكـنه
العراق فـكذبـوه فاغـرقهم الـله وجنـا نوحا ومـن كان مـعه في السـفيـنيـة فلـما مات
نوحـا استخلف إبـنه سام فكـان أول من وطد السلـطان وأعقم الـله جميع من كان
مع نوح في الـسفينة اال أبناءه الثالث سام وحام يافتقال تعالى : ( وجعلنا ذريته
هم البـاق ) يواصل الدنيـوي كالمه فيقول : ثم تبـلبلت االلسن في بابل وذلك ان
ولـد نـوح كثـروا بـهـا فشـحـنت بـهم وكـان كالم اجلـميع الـسـريـانيـة وهي لـغـة نوح
وأصـبـحوا ذات يـوم وقـد تـبلـبـلت الـسـنـتهم وتـغـيـرت الـفاظـهم ومـاج بـعـضهم في
فخرجوا من بعضـفتكلمـت كل فرقة منهم بـاللسان الذي عـليه اعقابهم الى الـيوم 
أرض بـابل وتـفـرقت كـل فرقـة جـهـة وكـان أول من خـرج مـنـهم ولـد يـافت بـن نوح
ا وكانـو سبعة اخوة التـرك واخلزر وصقالب وتاريس ومنسك وكـمارى والصينو
خـرج هـؤالء حتـرك قـلـوب سـائر ولـد نـوح لـلـخـروج من بـابل فـخـرج خـراسان بن
وفارس بن األسور بن سام والروم بن اليفر عالم بن سـام فاتخذ خراسان خطـة 
وأرمــ بن نـورج بن سـام وهـو صـاحب أرمـيـنـيـة وكـرمـان بن تـارح بن بن سـام 
سـام وهـيـطل بن عـالـم بن سـام وولـده من وراء نـهـر بـلخ وتـسـمى بالد الـهـيـاطـلـة
ونزل كـل رجل منهم مع ولده في األرض الـتي سُميت به ونسـبت اليه فلم يبق مع

لك جُم بأرض بابل من أحفاد سامإال ولد أرفحشذ بن سام .  ا
اذا هويـة عريقـة بهـذا العمـق التاريـخي وبهـذا الدور االنسـاني الكـبيـر هي مدعاة
للـفخر واالعـتزاز والبد واحلال كـذلك من أن يتم االعتـزاز بها والـعمل اجلاد على
ونـبـذ الهـويـات اجلهـوية والـفـئويـة والـطائـفـية وغـيرهـاتـلك التي احملـافضـة عـليـها 
وهذا ما حدث التشـكل مانعتز به أبدابل على العكس تؤدي الى تـفرقنا وضعفنا 
عـلى أرض الواقع منذ عام 2003 م الى الـيومحيث دخل العـراق عصر الطوائف
الذي أضـعف البلد وقـلل من شأنه وأهمـيته وأصبح لألسف في ذيل القـائمة بكل
ـنبـر الـصـحفي الـرائـد وهذه ـقايـيـسـوعلـيه  ومن هـذا ا الـتـصانـيف واجلـداول وا
الصحـيفة الوطنية ادعو العراقي جميعا لاللتفاف حول هويتهم العراقية الوطنية
نابـذين وبكل قوة كافة الهـويات األخرى التي دخلت حيـاة الناس هنا في العراق

كـون الهـويـة العـراقـية هي اخلـيـمة بـطـريقـة غـير مـرغـوب بهـا
ـأل قلوبنا جميعـا بالتفائلفضال الذ وهي األمل الذي  وا
عن ذلك فـان عراقنـا األشم يسـتحق منـا ان نكـون ابناءا
مخـلصـ له والنرضى بـغيـر عزته وإسـتقالله وشـموخه
فهـو كمـا أسلـفت منـبع الشـعوب واذا كـانت مصـر كما
ـصـريـون أم الـدنـيـا فـان الـعـراق الـرائـد يـقـول األخــوة ا

اجد هو أبوها دون منازع.  ا
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وغرف وإدارة ومـطبخ كـما يـحتوي
عـلى هـوائـيات لـلـرصـد الـراديوي .
وفي عام 2003 تـعـرض لـلـتـخـريب
والـــــنــــــهب ثـم احـــــتــــــله اجلــــــيش
وتـعـرضـت الـبـنـايـة فقـط لـلـتـفـجـير
وعلى أثـر ذلك  نقل الـتلسـكوبات
العـاطلـة مع القـبب إلى بغـداد بأمر
من رئـاسـة جـامـعـة بـــــغـداد. وكـمـا

في الصور اآلتية :
رصد الفلكي الوطني العراقي 2- ا
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 اخــتـيـار جـبل كــورك في نـاحـيـة
خـــلـــيـــفـــان / أربـــيل في مـــنـــطـــقــة
كـوردسـتــان الـعـراق كـأفـضل مـوقع
لـلـرصـد الـفـلـكي من قـبـل الـبـاحـث
ـراكــز الـفـلـكـيـة في والــعـلـمـاء في ا
العـالم وخاصـة لدى احتـاد الفـلك
رصد الفـلكي البريطاني ي وا العا
ــرصـــد الـــفــلـــكي األمــريـــكي في وا
أريــزونــا بــاإلضـــافــة الى األقــســام
العلميـة اخملتصة وذات العالقة في
جــامـــعــة بــغــداد (قــسـم الــفــيــزيــاء
والفلك) وجامـعة السليـمانية (قسم
الفـيزيـاء) ومجـلس البـحث العـلمي
و في بـدايـة السـبـعـينـات من الـقرن
ـاضـي وسـاهم األخـصــائـيـون في ا
هـذه األقسـام الـعلـمـية وبـحـماس ال
نـــظـــيــر لـه ومن بـــيــنـــهم الـــفـــلــكي
العراقي د. عـبدالعظـيم السبتي من
جـامــعـة بــغـداد ود. حــمـيــد مـجـول
النعيمي من مجلس البحث العلمي
العراقي وبـعض الفـلك الـعراقي
الــهـواة مـثل مـيـخــائـيل عـبـد األحـد
وجـــورج حـــبـــيب ومـــديـــر األنـــواء
اجلوية عبد الـغني وخاصة بعد ان
ثبتت الـدراسات إن قمـة جبل كورك
الئـمـة إلنـشـاء ـواقع ا من أحـسن ا
ــرصــد في مــنــطــقــة الــشـرق هــذا ا
األوسط وذلك لكـونهـا تمـتاز بـتوفر
252 ليلة صافية في السنة خالية
من الــغـبــار والـتـلــوث و تـرتـفع عن
ســطـح الــبـــحــر بـــحــوالي 2127 م
وبــــعــــيــــدة عن مــــنـــاطـق اإلضـــاءة
والـــتـــلـــوث والـــهـــزات األرضـــيـــة 
وبـــدأت اعــمـــال لـــتــهـــيـــئــة االرض
واصفات وتعبـيد الطرق وحـسب ا
ــيـة ســنـة 1978م. ثم لــتـقـوم الــعـا

احتـاد الـشـركـات مـان وكـروب كارل
رصد ـانية بـأعمال بـناء ا سايز األ
ــكـون من قـبـتـ ومـلـحـقـاتـهـا مع ا
مـنــصـة الــتـشــغـيـل الـتــلـســكـوبـات

كونة من : اجملهزة وا
1 - تلسكوب راديوي بقطر30 م

ــلي مـتـريـة في ـوجـات ا لــدراسـة ا
الـفـضــاء وفـد  اجنـاز الـعـمل فـيه

سنة.1986
2- تلسكوب بصري بقطر 3.5 م

لرصد النجوم واجملرات و اجناز
الــــقــــبــــة الـــتـي تـــرتــــفع 35 مــــتـــر
ومـغـروسة في قـمـة اجلـبل عـشرات

األمتار.
3- تلسكوب بصري بقطر 1.25 م
لـرصـد الـنـجـوم وقـد  اجنـازه مع

القبة عام 1986.
رصد من قـبل الطائرات  ضرب ا
اإليرانية عام 1987 وعلى أثر ذلك
انسحبت الشركات من إتمام العمل
و نــــقـل احلـــاويــــات الــــتـــابــــعـــة
لــلـمـرصــد إلى بـغـداد لـتــبـقى حـتى
تـفـقد صالحـيـتـها وهـي مازالت في

بغداد إلى اآلن.
وقـــــد قــــام وفــــد من قــــسـم الــــفــــلك
والـفــضـاء  كــلـيّــة الـعــلـوم جــامـعـة

بــغــداد  ووفــد من جــامــعــة صالح
الـــدين مـن االســـاتـــذة مـع عـــدد من
الطلبة والباحث من جامعة بغداد
ـرصــد الـفـلـكـي عـلى قـمـة بــزيـارة ا
جــبل كــورك في يـوم 29\11\2012
ـــرصـــد وقـــد تــــمت مالحــــظـــة أن ا
تـعــرض فـعال لـلـقـصف بـالـطـائـرات
فقـد قصـفت قبـة التلـسكـوب الكـبير
وكـذلـك الـتـلـسـكـوب الـراديـوي كـمـا
تـــعــرض الــتـــلــســكـــوب الــراديــوي
والتلسـكوب الصغـير إلى التخريب
ـــرحـــلـــة والـــنـــهب حــــيث كـــانــــا 
اخـــتـــبـــارات الـــتـــشـــغــيـل لـــغــرض
اســــتالمــــهــــمـــا مـن شـــركــــة زايس
ـانــيـة عـام 1987. وفـيــمـا يـأتي األ

الصور احلديثة للمرصد :
الـصــور االخــرى وهــنـا الــكــارثـة...
مــرصــد جـبل كــورك في أربــيل كـان
يحـتوي (بـاإلضافـة الى التـلسـكوب
البصري)على تـلسكوب راديوي ذو
قـطر 30 مـتـر انـشـأ عـام ...  1973
الــعـــراق فــكــر ونــفـــذ وقــام بــبــنــاء
تــــلــــســـكــــوب راديـــوي قــــطـــره 30

متر....قبل اوربا !!! 
من ســــنـــة 1979 الى االن 2020 ال
ــنــطـقــة ألنه يــوجـد لـه مــثـيـل في ا

معقد جداً ....
 التلـسكوبـات بهذا  احلـجم تتطلب
تــقــنــيـات عــالــيــة جــدا من نــاحــيـة
(Software) والــ (Hardware)
اي من نــاحــيـــة االجــزاء الــصــلــبــة
والـــبـــرمــجـــيـــات وكـــذلك الـــكــوادر
الـعـامـلـة عـلى هـذه االجـهـزة والـتي
ـكن تـطـويـرهـا واسـتـخـدامهـا في
مـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاالت اخـــــــــــــــــــــرى
(االتــصــاالت/الــعــســكــريــة)..... اي
شخـص له اي اطالع بسـيط يـعرف
هـذه االمــكـانــيـات الــعـظــيـمــة الـلي
خـــســـرنـــاهـــا بـــعـــد تـــدمـــيـــر هـــذا
الـــتـــلـــســـكـــوب في بـــدايـــة احلــرب

العراقية االيرانية. 
اضف الى ذلك اول بــرنــامج نـووي
ـنــطـقـة 1959 كــان عـراقي نــفـذ بــا
1968 حيث  بناء مفاعل بحثي
من نــوع (IRT-2000 مـــعـــطى من
قـبل الــسـوفـيـيت) مع عـدة مـنـشـآت
ـشـعة قـادرة عـلى إنـتـاج النـظـائـر ا

بالقرب من بغداد. 
وايـضـا تـخيل االمـكـانـيات الـهـائـلة
من الناحـية التقـنية والعلـمية التي
ــكن ان يـجـنـيـهـا الـعـراق لـو كـان 

استمر بهذا االجتاه !! 

∫WO ¹—Uð …c³½

راصـد الفلكـية في العراق لم تكن ا
ا كانت وليدة القرن العشرين  وا
احلـضــارة الـبـابـلـيـة رائـدة في عـلم
الــفـــلك والــرصــد الــفـــعــلي حلــركــة
األجرام السماوية وخاصة الشمس
والـقـمــر وذلك جـلي في آثـارهم ولم
تنـتهي مالحـظة الـعراقيـ للـسماء
ولــكـنـهـا انـطـلـقت بـنـشـاط وظـهـرت
ـراصد الـفـلكـيـة األولى في الـعالم ا
اإلسالمـي مـن بــــــغـــــــداد وفـي وقت
مبكـّر من قيـام احلضارة اإلسالمية
ونهضتها العـلمية والثقافية وذلك
في عـصـر الــدولـة الــعـبـاســيـة فـفي
ــأمــون وفي مــديـنــة بــغـداد عـهــد ا
اجـتــمع أمــهـر الــفــلـكــيـون وقــامـوا
تـخصصة راصد الـفلكـية ا ببنـاء ا
وبـناء عـلى أرصـادهم انطـلق الـفلك

وتطوّر في كل بقاع األرض.
ـــــراصــــــد في تــــــاريخ الــــــعـــــراق ا

عاصر: ا
1- مرصد البتاني شمال بغداد.

رصد الفلكي الوطني العراقي 2- ا
على جبل كورك.

3- مرصد قسم الفلك والفضاء في
جامعة بغداد.

4- مرصد مراقبة األقمار في
جامعة بابل.

5- مراصد األنواء اجلوية منتشرة
في مناطق مختلفة من العراق.

ـــرصـــدين األول وســـنـــتـــكـــلم عن ا
والثاني ألهميتهما:

1- مرصد البتاني في الطارمية
شمال بغداد

أنــشئ عــام 1981 وكـــان يــحــتــوي
عـلـى تـلــســكــوبـ بــصــريـ األول
عـــــــاكس 40 سم  عـــــــلـى صـــــــحن
إسـمـنــتي يـرتـفع 8 مـتـر عن ارض
ـــــوقع واآلخـــــر كـــــاســــر 32 سم ا
وبـنـايـة تـتـضمن مـخـتـبـرات وقـاعة
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بغداد

مرصد عراقي آخر

جبل كورك في ناحية خليفان في أربيل

لك سعود نوري السعيد مع ا

ــؤدي الى نــهـر الــبــاب اخلــلـفـي ا
دجـــلــــة  وطــــلب من صــــاحــــبـــيه
االخـوين حـسـون العـيـسى وعـبود
الــعــيــسى  ان يـــنــقاله الى جــانب
الــرصـــافــة ولـــكــنـه وجــد الـــنــاس
يـتـجمـهـرون في شـارع ابي نؤاس
قـبالـة منزلـه وقد الـهبهـم احلماس
بـقـيـام الـثـورة فـطلـب من صـاحبي
الزورق ارجاعه الى جانب الكرخ .
ؤرخ العراقـي الكبير وهنا يـؤكد ا
الــدكـتــور عالء احلــربي ان الـرواة
لـطـريـقة هـروب نـوري الـسعـيـد قد
اخـــتـــلـــفــــوا عن طـــريـــقـــة هـــروب
(الـباشـا) فمـنـهم من يرى انه تـنبه
عـلى صـوت طلـقـات ناريـة اطـلقـها
وصـفي طـاهـر قـرب مـنـزله ومـنـهم
من يـرى ان احـد اخلـدم او خـبـازة
اسمـها (عـمشـة) كانت تـسكن قرب
منزله اعـلمته بـالثورة  كمـا يشير
ذلـك في ذكــريــاتـه نــاجي شــوكت 
بـيـنمـا يـرى جاسم كـاظم الـعزاوي
الــســكــرتــيــر الــصــحــفي لــلــزعــيم
عـبدالـكـر قاسم ان صـبـاح نوري
الــسـعــيــد اطـلـع والـده عــلى خــبـر
الـثـورة بواسـطـة الـهـاتف في ح
يـشـيـر الـبـاحـث الـعـسـكـري خـلـيل
ابراهيم حس الذي تولى منصب
وزيــر الــصـنــاعــة في احـد وزارات
عـــــهـــــدي عـــــبــــــدالـــــسالم عـــــارف
وعــبـدالــرحـمن عــارف  ان بـهـجت
الــعـطــيــة مـديــر االمن الــعــام ابـلغ
نوري السـعيد هـاتفيـا محذرا اياه
من شـئ غـيـر اعـتـيـادي يـحـدث في
بــغـــداد فـي الـــســاعـه اخلـــامـــســة
والنصف ثم جاءت اخلبازة عمشة

الى مــنــزله حتــمـل ارغــفــة اخلــبـز
واخـبـرته ان اجلـيـش يـتـقـدم نـحو
مـنـزله فـهـرب حــيـنـهـا مع حـسـون
الـعـيـسى وعـبـود الـعـيـسى الـلذان
اخـــذاه الى جـــانب الـــكـــرخ حـــيث
صــعـــد الى مــنــزل صـــالح مــهــدي
الـبـصـام ومن هـنـاك نـقلـه احملامي
مرتضى البـصام اخو صالح الذي
وضــــــــــــــــــــــعــه فــي
صــــــــــنـــــــــدوق
ســــــيـــــــارته
اخللفي الى
منزل احلاج
مــــــحــــــمــــــود
االســــتــــربـــادي
في الــكــاظــمــيــة  وكـان

لك فيصل األول ولورنس العرب وآخرين صورة جماعية لنوري السعيد (الثاني من اليسار) مع ا

نوري
السعيد


