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ان هـاني وهــيب يـريــد مـقــابـلـتك.
وفـعالً خــرج الـرجل بــأسـتــقـبـالي
وارسل من يــــشــــتـــري لـي مالبس
جـديدة ووفـر علي فـرصة مـغادرة
سـوريـا الـى لـبـنـان عـبـر االخـتـفاء
بصـندوق الـسيـارة الجتـياز نـقطة
حــــدوديــــة. وفـي بــــيـــــروت الــــتي
وصـلـتـها في الـيـوم الـتـالي ذهبت
الى السفارة العـراقية ايضاً وكان
الـسـفـيـر عبـد الـفـتاح مـحـمـد ام
اليـاسـ فرحب بي ودعـاني على

عــشــاء في مــطــعم فــاخــر بــشـارع
احلــمــرا ثم حــجــز لي مــقـعــداً في
طائـرة متـجهـة الى بغـداد غادرت
بيـروت في نحو الـساعة الـسابعة

صباحاً.
{ وكـيف وجــدت األوضـاع امـامك في

بغداد ?
ـفــاجــأة ان صـبــاح مــرزة كـان - ا
طـار ورحب بي بـاسـتـقـبالـي في ا
عـلى نحـو اسـتثـنـائي كان شـقيق
صـبــاح اسـمه فالح من الـبـعـثـيـ
ـنشـق ايـضاً. وهـمست في اذن ا
صباح ان يتركني اذهب الى بيتي
مــشـيــراً الى ضـرورة عــدم تـورطه

باستقبالي. وحقاً تركني.
{ وذهبت لكن كيف لم يتم اعتقالك ?
- كــنت مـــازلت طــالــبــاً في كــلــيــة
ـض الـلــيل الــهــنـدســة ولــكن لم 
حتى جاءوا واعتقلوني في بيتي.
وقـــيل ان شـــخـــصــاً مـن جــمـــاعــة
القيادة الـقطرية اسمه مـحمد عبد
الـــطــائـي اعــتـــرف عـــلي مع انه ال

يرتبط بأي عالقة حزبية بي.
{ كيف اذن اعترف عليك ?

- رآني وقـــال ان قـــيــادة قـــطـــريــة
تــشــكــلـت وفــيــهــا شــخص اســمه
مــحـــسن الــعــســـاف وانت عــضــو
معـنا. اال اني رفـضت عرضه لـكنه
ذكـــر الــــواقـــعـــة الى نـــاظم كـــزار.
اقتـادوني الى قصر الـنهايـة بهذه
الـتــهـمـة وانــكـرت بـشــدة وبـقـيت
ايـاماً حتت ضـغط الـتعـذيب ولكن
في اواخـر ايامي نـقـلت الى سجن
الفضيلية. وكان بـالنسبة لنا جنة
قياسـا بنار الـنهايـة. وهناك كانت
تـــتـــاح زيـــارة األهـل لـــنـــا وقــراءة
بــعض الــصـــحف كــمــا كــان االكل
ـــشي في أفـــضل وتـــســــتـــطـــيـع ا
مرات. وخالل احدى الثكنات أو ا
واجهات طلبت من والدتي جلب ا
كـتــبي. كــنت في ســنـتـي الـرابــعـة
ـــصــادفــات ان بـــالــكـــلــيـــة. ومن ا
شخـصاً هو نسـيب مساعـد لناظم
كــــزار اســــمه عــــلي رضــــا بــــاوة.
ولـلعـلم اننـا كنـا انا ونـاظم وباوه
ثالثـــتــنـــا طالبــاً قـــبل عــام 1968
نــاظم في مـعـهـد الـهـنـدسـة وبـاوة
في كلية التربية وأنا في الهندسة
وطلبت الى هذا الشخص ان يبلغ
عــلي رضــا بـاوة سالمـي وقـلت له
انــنــا فـي الــعــهــد الــعــارفي الــذي
ــتــحن بــيـــــنــمـا نــعــارضه كــنــا 

نـــــــــحـن االن في عـــــهـــــد احلــــزب
محـــرومون من هذا احلق . 

وحتــمس الــرجل ووعـــدني بــنــقل
رغـبتي ومـا هي اال ايـام فـاذا احد
مسؤولي السـجن يرسل في طلبي
ويطلعـني على كتـاب بالسماح لي
باالمـتحان في الـكلية وبـعد ثالثة
ايام من اجرائي االمتحانات وكان
يوم خـميس جـاء مسـؤول السجن
راكضاً منـادياً (هاني وهيب احزم

اغراضك). 
وصعدنا في مركبة
مـــحــاطـــة بـــاسالك
ومـــعي ضـــابـــطــان
مــعــتـــقالن ايــضــاً
فــاذا بـنــا في قـصـر
الـنهـايـة من جـديد.
كـانت مـفـاجـأة غـير
ســـارة واســتـــغــرب
بــــــــــعـض الــــــــــذين
يـعرفـوننـا عودتـنا.
وتـــصـــورنـــا انـــنـــا
عـدنا بـهـدف تنـفـيذ
االعــدام بـــنـــا. لــكن
بـعــد سـاعـتـ جـاء
من يـنـادي عـلي من
جديـد ورافقني الى
حــيث يـــكــون نـــاظم كــزار واذا به
يـصـرخ بـوجـهي: (هـا هاني ارد
من تـأمـيم الـنـفط.  واجنـزنـاه فهل
?) كــان صــوته ــيــنــيــ مــازلــنــا 
اجــشــاً ويــقف الى جــانــبه حــسن
ـــــطـــــيـــــري وهـــــو احـــــد ابـــــرز ا
مـسـاعـديه. وقـلت لـه مـازحـا: (هذا
النفط ليس مـال ابو هاني وهيب
بل هـــو ثـــروة الــعـــراق). فـــصــرخ
بــــوجــــهي اســــكـت واال ســـأطــــلق
رصـاصــة عــلــيك وادفـنـك في هـذه
الــسـاحــة. واشـار الى فــسـحـة في
قصر النـهاية.. وقلت لـه ال تقتلني
وال اقــتـــلك. فـــرد عـــلي اذن اخــرج
فانت مطـلق السراح وكان ذلك في
الـــيـــوم االول من تـــأمــيـم الــنـــفط.
ــطــيـــري ان يــثــنــيه عن وحــاول ا
قـراره لكـنه قال (هـذا رجل اعطـانا
كالما وهو صـادق). وكان شخص
اسـمه محـمد عـبـد الطـائي قد زعم
انه عــضــو قــيـادة قــطــريــة وانــنـا
مـرتـبطـون بـالـتنـظـيم معه فـشـتمه
ناظم كزار وقال له (اجنب) هؤالء
كلهـم اعترفت عـليهم فـكيف تكون
عضو قيادة قطرية? وغادرنا قصر
الـــنـــهـــايـــة انــــا ومـــحـــمـــد عـــبـــد
واسـتأجـرنا سـيـارة الن بيـته على
الــــــطــــــريـق قــــــرب اجلــــــامــــــعــــــة
ــسـتــنـصــريـة. وكــان بـيــتـنــا قـد ا
انتقل من منطقة الصليخ الى حي
التجار القريب من منطقة الشعب
وكـانت والــدتي قــد ابـلــغــتـني انه
يــقع بــعــد تــعـداد  16 عــمـودا من
مــدخل الــشــارع. وبــدأت وانــا في
سيارة االجرة اعـد االعمدة ونزلت
ثم اجتـــهت وانـــا اســأل عـن بــيت
هاني وهيب وضحكت في داخلي
وانا اقول (هاني وهيب يسأل عن
هـــــاني وهـــــيب) وطـــــرقت بـــــابــــاً
واشــارت شـابـة خــرجت مـنه عـلى
الــبـيـت الـتــالي قــائـلــة (هــذا بـيت

هاني وهيب).
{ وكيف التحقت باجليش ?

ـعــســكـر - بــعــد ايـام الــتــحـقـت 
الرشـيد كضـابط مهنـدس ثم نقلت
الى قاعـدة االمـام علي اجلـوية في
النـاصرية ثم الى قـاعدة احلبـانية
وتـولـيت تـدريس تالمـيـذ الدورات
ميكانيك محركات الطائرات بحكم
الـتــخــصص وايــضــا وانـا مالزم
ثــــــــان فـي الـــــــــدرس دخل عـــــــــلي
شــخـصــان وطــلـبــا مــني الــتـوجه

الــكـر مـصـطـفى نـصـرت. وكـنت
أرده بالقول ان هذا الكالم ال يفيد
النك شخص مطـرود وكنت تذهب
الى بيت اخملتار (تصتصرم) على

بنته.
كنت اقـول له انك ال تفيـدنا- نحن
نـتحـدث في تنـظـيمـاتنـا عن حرب
الـتـحريـر الـشعـبـية وعن الـتـغيـير
الــثـــوري طـــويل األمـــد وعن عــزل
الـعـناصـر اليـمـينـية والـعـشائـرية
فذهب وذهبت الى بـيتي على امل
دة اسبوع ريثما ان اغادر بغداد 
تـهدأ االمـور ولـكني فـوجـئت بانه
يــدق بـاب بـيت خـالــتي ويـتـحـدث
مـع ابن خـــالـــتي غـــســـان مـــهــدي
عـــمـــاش فـــادركـت انه يـــخـــبئ لي
. ومرت ايام وكنت طالباً في شيئاً

كلية الهندسة.
{ في أية مرحلة كنت ?

ــرحـلــة الـثـالــثـة عـام - كـنت في ا
 1969 وانـا كنت طـالـباً فـي كلـية
الهـندسـة منـذ العام  1964 لكني
تــــأخـــرت الســـبــــاب ســـيــــاســـيـــة
واعـتقـلت في الـعهـد العـارفي. انا
. مـنذ ان كان عمري اعتقـلت كثيراً

 16عاماً في االعدادية. 
وفـي يــــــوم من ايــــــام الـــــســــــنـــــة
الـــدراســـيـــة 1969- 1970  دخل
نــاظم كـزار الـى نـادي الـكــلـيـة من
بــوابـته اخلـلـفـيـة ومـعه نـحـو 12
مـسلـحاً يـحمـلون رشـاشات حتت
معاطـفهم. وادرت وجهي وغادرت
مـن الـبـاب االمـامي لــكـنه الحـقـني
ــنــاداة عـلى اســمي واجــابـته بـا
عــفـوا لم أرك واجــاب عـلـى الـفـور

(ال .. انت رأيتني جيداً).
ووقـــــفـــــنـــــا الى جـــــوار طـــــاولــــة
وحتـادثـنـا وسـألـني لـكنـي بادرته
ــرســومي. وقـال بـقــصــة فـاضل ا
نـاظم كـراز (اتـرك فاضـل وعد الى

احلزب).
{ هل تـعـتـقــد ان نـاظم كـزار يـطـاردك

من تلقاء نفسه أم بايعاز من أحد ?
- كــان صــــــدام حـســــ يــرســله
لـــــهــذا الـغــــرض. وكــــنت ايـضـاً
تــربـطــني بــــصـدام عـالقـــــة مــنـذ
12/16 / 1963  اي بـــــعـــــد مــــا

سمي بردة تشرين.
{ كيف بدأت هذه العالقة ?

- ذلك سؤال مـهم. انا كـنت بعـثياً
كـــنـت شـــابــــاً صـــغــــيـــراً وقـــد 
االعــتـداء عــلي وعــلى شـخص من
أهـــــالـي كـــــربـالء اســـــمـه فـــــوزي
السعـدي. قامت بذلـك جماعات او
عـــصــابـــات الـــقـــومــيـــ الـــعــرب
ــســـلــمـــ وبــيـــنــهم واالخـــوان ا

شـقاوات مـثل ابن الصـفرة وعـامر
صـكـر وعــبـد الـسـتــار بـدر. رمـونـا
عــلى رصــيف ثـانــويــة االعـظــمــيـة
بـيــنـمـا ارجـلــنـا في الــشـارع تـكـاد
الـسـيـارات تـدهسـهـا. ونـقـلـنـا الى
مـستـشـفى النـعمـان ثم الى الـقسم
الـــداخـــلي الـــقـــريب وفـي ســـاعــة
الـــــغـــــروب زارنـي اســـــتـــــاذ درس
الــفـيــزيـاء هــادي الـســعـيــد. وكـان
زمـالؤنــا قـــد ابـــلــغـــوه بـــأحــوالي
وفوجئ بـغيابي عن امـتحان درس
الفيزياء وقالوا له ان هاني وهيب
بــعــثي واســتـــغــرب من ذلك قــائالً

أهو بعثي ? 

واضاف اني اعـرفه طالـباً مـواظباً
ذا خـــلق رفــــيع. واقـــسم: اذا كـــان
هاني بـعـثـيـاً مـعنـاه ان الـبـعـثـي
نـاس جـيدون. والـله لـو كـان هاني

بعثياً ألصبحت مثله.
{ مـن الـــذي افــــادك فـي الـــعــــودة الى
ـنـشـقـ بـعد احلـزب وترك الـعـمل مع ا

ذلك ?
- الـذي أفادني ابـن خالـتي بـرهان
عــمـــاش. حــذرني من نـــاظم كــزار.
كــان ضــابـطــاً في االســتــخــبـارات
وحـــــــذرنـي بـــــــالـــــــقـــــــول (انـــــــهم

سيذبحونك).
واكد لي (انـهم يتـابعـون حتركاتك
انـت عـضــو فـرع). وهــكــذا اخـذني
الى ناظم كـزار الذي احـضر الذين
اعترفوا علي خالل التحقيق معهم
وبــيــنــهـم واحــد يــزعم انه عــضــو
قــيــادة قــطــريــة. ثم ســألــني واالن

ماذا تقول ? 
واجــبــته انــا تــارك احلــزب. لـكــنه
هـــددني بــان يــعــلــقـــني بــالــكــرين
(الــرافـعــة) من رجـلي ويــلـقي عـلي
. وكــان مـعي في االعـتـقـال ثـعـبـانـاً
سيـد من كربالء يـخاف هـذا النمط
من الـتـعـذيب ويـصـرخ (انـهـا حـية
تـسـعى) .وكـنت اطـمـئـنه بـالـقول (

مضى على آخر لـقاء لي باألستـاذ هاني وهيب نحو  15عاماً. لقد كـانت سنوات صعبـة حالت دون التوقف عند
علومات والوقائع كان شاهداً عليها أو صانعاً لها. ذكرياته أو ارائه. وكنت اعرف ان لديه كنزاً من ا

وصـادف اني افـكر بـاصـدار كتـاب يـتضـمن عـشرة من اهم احلـوارات الـتي اجريـتـها مع شـخـصيـات سـياسـية
عـيـته في أصعب ـشـهد الـعراقي فـعـزمت ان ابحث عـن زميل قـد اشتـغـلت  واعالمـيـة تركت بـصـمات في ا

اضي. االيام خالل عقد التسعينات من القرن ا
وها أنا اآلن اكشف بعض ما ادلى به الي في حـوار مطوّل عن مراحل عمله احلزبي فـي الثانوية واجلامعة ثم
في اجليش وفي مـكاتب رئـاسة اجلـمـهوريـة. وسيـجد الـقار ان وهـيـباً يـتحـلى بالـشـجاعـة الكـافيـة والصـراحة
كن قـوله في الـظروف احلـرجة سـواء أمـام قمع قـصر الـنـهايـة أم حتديـات الـعمل سـكرتـيراً الالزمـة لـقول مـا 

. وفيما يلي نص احلوار:  صحفياً واعالمياً لصدام حس

بغداد

ياسيد ان انيابها منزوعة) وطلب
نـاظم كـزار من ابن خـالـتي بـرهان
عـتقل في اطالعي على احوال ا
قـصـر الـنـهـايـة وكـانـوا قـد جـاءوا
بــرشــيـد مــصــلح وطــاهــر يــحـيى
وبــعـض وزراء الــعــهـــد الــعــارفي
ويــطــلـــبــون مــنــهم الــرقص امــام
ــعـتـقـلـ االخـرين. وكـان ايـضـاً ا
مــعــهم فــؤاد الــركــابي الــذي كــان
يعرفني. وابلـغني (والله يا هاني
انــي صـــــــــــــــــــــــــرت كـــل شــيء اال

جــاسـوســاً.. اذكـر ذلك لــلـتـاريخ).
كــانــوا يـــغــســلــون وجــهه بــوحل

البالوعات.
{ وكيف عدت للحزب ?

- بـعـد ان غــادرت قـصـر الــنـهـايـة
رآنـي صــدام وقــال لـي هــذا نــاظم
سيـتصل بك ولـكني بـادرته القول
(ال أرضـى بـنــاظم.. هــذا مــسـؤول
أمن وانت تـــريــــدني في احلـــزب)
ووافق عـلى ارسـال بـديل آخر من
ــــصـــــادفــــات اني احلـــــزب.ومن ا
ذهبت الى دمشق حلـضور مؤتمر
قـومي وانــا كـنت عــضـو مــكـتب
فــاعــتـقــلــوني هــنــاك وصـادف ان
مــــواطــــنــــا ســــوريــــاً كــــان مــــعي
فنصحـني بأهميـة مغادرة سوريا
مـحـذراً ايـاي من نهـايـة مـأسـاوية
وسـاعـدتـني زوجـته ووالدتـه على
ايــصـالي الى الـسـفـارة الـعـراقـيـة
في دمـــــشق الـــــتـي كــــنـت اعــــرف
السفير اسماعيل التكريتي. كانت
مـالبـــسي رثـــة وحــــالي صـــعـــبـــة
فـاسـتــكـثـر مـوظـف االسـتـعالمـات
بـالــســفــارة عــليّ لــقــاء الــســفــيـر
وانفـعـلت امامه وقـلت هل هو رب
العا اذهب الى السفير وقل له

مكتبه حال ادخلني سكرتيره علي
جـاسم الــعـبــيـدي عـلــيه. وقـال لي
(لــقــد وجـهـت بـرقــيــة بــنـقــلك الى
الـتـوجـيه الـسـيـاسي). ومـن هـناك
بــــدأت حـــركــــة عــــمــــلـي االعالمي
والــصـحـفي ثم نـقــلي الى الـقـصـر
اجلـمــهـوري ســكـرتـيــرا صـحــفـيـا

. واعالميا للرئيس صدام حس
{ قــبـل ان نــطـــوي هــذه الـــصــفـــحــة..
اسـأل: هل تـعــتـقـد ان نــاظم كـزار كـان

يعتقل ويعدم بقرار منه ?
- ال.. بـل بـــاوامــــر مـــبــــاشـــرة من

. صدام حس
{ نــــعــــود الـى نــــقــــلك الى الــــقــــصــــر

اجلمهوري.. ماذا فعلت ?
- السـكرتـير الـصحـفي ماذا كانت
واجبـاته? ينقـل اوامر وتوجـيهات
ؤسسات رئيس اجلمهـورية الى ا
الـــصــحـــفــيـــة واالعالمـــيــة. وكــان
لـــطـــيـف نـــصـــيـف جـــاسم وزيـــرا
لالعالم كـان صـديـقي وابن قـريتي
ولي عالقـات شخـصـية مـعه لـكنه
يــتــحــسس مــني ومن اي شــخص
اخــر ويــخــاف بــطش صــدام. النه
الـوحـيــد الـذي كـان يــعـرف صـدام
جـيـدا.. يـعـرفه ويـعـرف بطـشه في
اللحظة. وعنـدما كنت اخابره كان
يــــرجف. ومــــرة كــــنــــا فـي قــــاعـــة
بـالـقـصـر اجلـمـهـوري وصـدام قال
(ماذا يعني رئيـس اجلمهورية انا
?) لـطيف كـان يخاف صدام حـس
من صدام خـوف احليـة. ومرة قال
لنـا (ان عبـد الرحـمن عارف الـتقى
بــــامـــراء االفـــواج هــــنـــا في هـــذه
الـقـاعـة وقــد شـتـمــهم قـائال لـو لم
ا اجتمعت معكم. كان اكن حمارا 
صـدام يـتـحـدث الى مـجـمـوعـة من
احملـــــافــــظــــ بـــــشــــؤون اداريــــة
وخـدمـيـة وعنـدمـا غـادرنا الـقـاعة
اشــــار عـــلي بــــان ال اجـــرح عـــبـــد
الـرحــمن عــارف فـفــهــمت ان هـذا
ـقـطع من كالمه يـجب ان يـحذف ا
لـكن لـطـيفـا اسـتـغرب احلـذف كـما
حتــاشــيـت ابالغه  بـــان الــرئــيس
طلب مـني ذلك. ومرت االيـام وكان
مـوقــعي في الــقـصــر اجلـمــهـوري
متمـيزا حتى بـرز حس كامل في
ـشـهـد. ووجدته يـتـحـ الـفرص ا
اليـذائي. وفي احـد االيـام قالي لي
ان سمير الـشيخلي عـضو القيادة
القـطـريـة يـسـمـونه في تـنـظـيـمات
مــديــنــة صــدام (الــصــدر حــالــيــا)
كن ذلك? ناضل فـيكف  الرفيـق ا
ان الــرئـيـس صـدام حــسـ وحـده
ـنــاضل فـتــعـال لــكي نــكـتب هــو ا
ونــشي به لــدى الـــرئــيس. وطــلب
مـني ان اكـتب عــنه تـقـريــرا فـيـمـا
اثل. وحتـججت يقـوم هو بـدور 
بان الشيـخلي عضو قـيادة قطرية
وان الـــــرئــــــيس صــــــدام يـــــرفض
تعـرض احد له ثـم قد يـفسـر رأينا
بــــانـه نــــوع من الـــــتــــكـــــتل داخل
احلـــزب. وجــاءني كـــامل ثـــانــيــة
ـقال طالـبـا مـني تـعـليـمه كـتـابـة ا
الـصحـفي  وشـرحت له الـطريـقة..
مـــقـــدمـــة وحـــيـــثـــيـــات وحتـــلـــيل
واسـتـنتـاجـات ثم خـاتمـة. فـقال ال
اعــرف. وحـــســ كـــامل وشى بي

ونقلت.
{ الى اين  نقلك ?

ـنـظـمات الـشـعـبـية - الى مـكـتب ا
وبدون درجة وظيفية وبقيت ستة
اشهر بدون راتب. واضطررت الى
االتـصـال بـرئـيس ديـوان الـرئـاسة
احـمد حـسـ خضـيـر السـامرائي
وبــعــد اســبــوع اتــصل بي قــائال:
انـت مـــــديـــــر عــــــام  في مــــــكـــــتب

نظمات. ا
l³²¹

معهما وابـدى احد نواب الضباط
واسـمه مــزهـر اعــتـراضه فــزجـره
احــــدهـم واقــــتــــاداني الى مــــدرج
الـطــائـرات في قــاعـدة احلــبـانــيـة
واسـتـقـلـيــنـا طـائـرة ذات ثـمـانـيـة
مــقـــاعـــد وحـــاول الــطـــيـــار وهــو
يعرفني احلديث فأمراه بالسكوت
وهـــبـــطت الـــطـــائـــرة بــعـــد قـــطع
ـــــســــــافـــــة فـي رف الـــــقــــــصـــــر ا
اجلــمــهــوري بـبــغــداد ونــقـلــتــنـا
ســــيــــارة خــــاصــــة الـى اجملــــلس
الــوطــنـي وصــادف ان شــخــصــا
اسـمه خلف هـو نـسيـب سبـعاوي
ابـــراهــيـم احلــسن كـــان يــتـــحــكم
كـان. وجلست فـاذا به يسألني با
بـلــهـجـة اهـل الـعـوجــة (يـابه انت
كــــــنت فـي االوكـــــار) فـــــنــــــفـــــيت
وانـصرف الى عـمـله ثم اعـاد علي
الــســؤال بــعـــد دقــائق (يــابه انت
. وكاد يستفزني كنت في االوكار)
لـوال ان جـاء مـوظف يـرتـدي بـدلـة
اسـتـقــبـال وطــلب مـني مــرافـقـته
فــاذا انـــا وجــهـــا لــوجـه مع عــلي
جــاسم الــعــبــيــدي وهــو من اهل
االعظـمية وكـان سكرتـيرا لصدام
وكان في الغرفة عدنان احلمداني
وســعـــدون شــاكـــر. ومــددت يــدي
الـيـهم لـلـسالم وحـاولت اجلـلوس
عـلى اريكـة اال ان العـبيـدي قادني
. فــورا الى مــكــتب صــدام حــسـ
وفــعال رأيــتـه واقــفــا بــانــتــظـاري
وســــــألــــــنـي: كـم مــــــضى دون ان
نــلــتــقـــيك ? قــبل ذلك كــان عــنــدي
صـديق اسـمه عـصـام االسـود كان
بــعــثــيـا ثـم اصـبـح قـومــيــا وكــنـا
بـصـدد الـنـقـاش بشـأن تـنـظـيـمات
احلـــزب ورأى ان احلــزب مـــنــشق
الى ثـالث كـــتـل االولى الـــقــــيـــادة
القـطريـة والثـانية جـماعـة سوريا
والثـالثة مـجمـوعة صدام. ورددت
علـيه بالـقول ان ال جـماعـة لصدام
بل هو عضو قيادة قطرية. ويبدو
ان احــدهم كـان يــتـنــصت عــلـيــنـا
فقام باالبالغ عني في هذا الكالم.
ونـــبـــهـــنـي شـــخص اســـمه ودود
جـــدوع واشـــار الى صــواب ردي
على الـشـخص الذي كـنت احاوره
وطــلب ودود مــني مـــرافــقــته الى
مـكـان فـاذا هـو عـلى ضـفـة الـشط
ــتـربـة ركن يـجــلس عـلـيه صـدام ا
حــســـ وســعــدون شـــاكــر وجنم
الــعـراقـي. وهـنــاك رددوا لي قـسم

احلزب وانتظمت.
{ هــذا يــعــنـي عــدت بي (فالش بــاك)

اضي? الى ثانوية االعظمية ? الى ا
- نــعم.. انـا هـنــا بـصـدد احلـديث
اليك عن كـيفـية انتـسابي لـلحزب.

وهي نقطة مفصلية.
{ هـــذه اول مـــعـــــرفـــة لك بـــصــــــدام

حس ?
- بـــــــالــــــــضــــــــبط كــــــــان ذلـك في
1963/12/16.  بعـد ردة تـشرين
بـشهـر وهكـذا استـمررت وعـندما
غادرنا قصر النهاية رأيت صدام.
كـمـا يـقـول انه لـيـلـة تـأمـيم الـنفط
كــان في بــيت خــاله احلــاج خــيـر
الـله طـلـفـاح. وبـعـد انـتـهـاء طـعام
الـغــذاء ذهب لــغــسل يــديه وكـان
ـغسلة بـيده الصابون وهو على ا
جاءته ام عدي وسألته: هل تعرف
شـــخـــصـــا اســـمه هـــاني وهـــيب?
وابـلـغـته بـانه مــعـتـقل لـدى نـاظم
كزار وان والدته ابلغـتنا بواسطة
صـــديــقــة لـــهــا. وبـــحــسب روايــة
صـدام فـانه اجته الى الـهـاتف من
مـنـزل خـاله بحـي جمـيـلـة واتصل
بــنـــاظم كـــزار وطــلب مـــنه اطالق
ســـراحي عــلـى الــفـــور. وهــذا مــا
حدثني به صدام عندما قابلته في
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{ دعـــنـــا نـــعـــود الـى بـــدايـــات وعـــيك
السياسي.. كيف ومتى واين ?

- انـا كـنت بـعـثـيـاً وعـمـلت مـع ما
يــســمـى جــمــاعــة ســوريــا وكــنت
قيـادياً. اعتـقلت عام  1969 وقبل
ان اعــــتــــقل بــــعــــد ثـــورة 30-17
تـمـوز  1968 جـاءنـي نـاظم كـزار
الى منـطقة الـفــــحامـة وحتـــديداً
في 8/2/ 1968 وكــــنت احـــضـــر
ــهــنــدس عــرســـاً مع ابن عــمـي  ا
نعـمان النـداوي ومع شخص آخر

علم أحمد محمود.  هو ا
وفي هـذا الـعـرس كانـوا يـجـلـبون
الـغـجـر (الكـيـوليـة). وفي الـسـاعة
الواحـدة بعد مـنتصف الـليل جاء
شـــخص اســـمه فـــاضل ابـــراهــيم
ومــــــعـه نـــــاظـم كــــــزار ومـــــســــــلم
اجلبـوري الذي أصـبح فيـما بـعد

رئيساً حملكمة الثورة. 
سـلم عـلي نـاظم وكـان صـديـقاً لي
مـنــذ زمن الــدراســة. قــال اريـد ان
اراك قــــلت له غــــداً ان شــــاء الـــله
وتـواعدنـا في مـقهى االداب بـباب

عظم.  ا
وحاول اجلبوري التـشكيك بنيتي
ــــوعـــد اال ان فـي الـــذهــــاب الـى ا
نــاظـم كــزار قـــال له (هـــذا الــرجل
اعـطــاني كالمـاً وسـيـفي بـوعـده).
وفعالً في اليوم التالي ذهبت الى
مـــقــهـى اآلداب فــوجـــدت نــاظـــمــاً
واحتسـينا شاياً وبـعد دقائق قال
لي نـاظم هـذا مـكـان ال يـسـمح لـنا
بـالــنـقــاش وطـلب حــضـوري الى
بـيـتـه في مـنـطــقـة الـصــلـيخ. كـان
وديـعــاً بـشــكل ال يــتـصــوره احـد.
ـشي معي ويـداه تتـأبطاني كان 

يدان. وسار معي الى منطقة ا
{ في أية سنة حدث ذلك ?

- ســــنـــة  1968 بــــعــــد الــــثـــورة
وحتـديـدا 8/3/ 1968.  وذهـبـنـا
الى بيته وركـبنا سـيارة اجرة من
يدان الى الـصليخ. جـلسنا ست ا
سـاعـات مـتـواصــلـة في بـيـته هـو

يسأل وانا أجيب. 
وكــــان يــــركـــز عــــلى عــــودتي الى
صــــفـــــوف احلـــــزب. كــــان نـــــاظم
. جلب متواضعـاً وشخصاً مـنظماً

لي الغداء بيديه. 
وقـدم لي صوراً الشـخـاص بيـنهم
صـالح اخملـتـار كــان يـزور جــيـكـو
سـلوفـاكيـا وقد تـابعـوه وصوروه
واخرون بينهم اركان العبادي من
جماعـة سوريا من اهل الـناصرية

وغيرهم.
انــا كــنت غـيــر مــقــتـنع بــالــعـودة
وكـــــــنت أراوغ. والــــــلـه جــــــاء في
وداعي وكان هناك بـاص مصلحة
رقم  5 مساره ب الـصليخ وباب
عظم ظل يلوح لي بيده مودعاً ا
لــدى مـوقـف الـبــاص. بــقــيــنـا في
بـيـته من الـسـاعـة الـثـانـيـة عـشرة

ظهراً الى نحو السادسة. 
وفي غضون ذلك كان يجلس معي
نطقتنا صديق اسمه قهى  في ا
فاضل عـبد جزعـول واذا بشخص
ـرسـومي. كـنا ثـان اسـمه فـاضل ا
اصـدقـاء نـلـتـقي في بـيـتـي ايـضاً.
ـرسومي يأتي بـعد الثورة فاذا با
وحتــــــديــــــداً يــــــوم 1968/9/27
لـــيــســـمــعـــني كالمــاً جـــارحــاً عن
ـنشـق ويـتهـمهم بـالتـعاون مع ا
ـــتــآمـــر عــبــد الـــهــادي الــراوي. ا

وسألته من تقصد?
 فقال ال. ونزعت نعاالً كهذا 

{ (واشـار وهيب الى قـدمه) واضاف:
- ضــربـته به. واذا بـه يـذهب الى
دكـــان قــريب لــيــتـــصل بــالــقــصــر

اجلمهوري. 
كــــان هـــــو ضــــابــــطـــــاً من افــــراد
الــدورات اخلــاصــة ومــطـروداً من
الـكـلـيـة الــعـسـكـريـة. كـان يـحـاول
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