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ــــــاضي اســــــتــــــفــــــادت من دروس ا
فاوكـلت الى الـقـوميـ الـعرب كـتـابة
نحـو نصف مـواد دستـور البالد وان
االردن لم يـــذهب في الـــتــبــعـــيــة الى
بريطانيا حتى النـهاية القصوى كما

فعل السعيد). 
ـســتـوى الـشـخــصي يـعـتـقـد وعـلى ا
العلـوي ان (السعيـد ظل معزوال ولم
يــكن اجــتــمــاعــيـا قـط النه عــصـمــلي
النـزعـة فلم يـسـاعد جـيـرانه الفـقراء
في منـطقة الـكرادة. كـان يسـير بدون
حـمـايـة ولم تـكن مـركـبـات مـصـفـحة
ــلك ســيـارة حتــرس مــنــزله. وكــان 
خاصـة برقم  20 بغـداد. وكـان زاهدا
كل الـزهـد وال اعـتـقـد انه كـان عـمـيال
بقدر ما كـان حريصا عـلى قوة دولية
كـــبـــرى يــحـــتــمـي بــهـــا الـــعــراق من
اجلغرافية القـاتلة التي وضع فيها).
ويـــســتـــدرك الـــعــلـــوي بــالـــقــول (ان
الـســعـيــد وقع في خـطــأ قـاتل بل في
اخطاء جسيمة من بينها اقامة حلف
بـغداد فـقـد جـعلـته مـوسـكو نـتـيـجة
ذلك نــداً لــهــا. وكــان عــلى الــســعــيـد
السؤال: ما الذي يـشكله العراق ازاء
االحتـــاد الـــســـوفــيـــاتـي الــســـابق?).
ويـــصف الـــعــلـــوي طـــريــقـــة تـــســلل
السعـيد من مـنزله بعـد اعالن الثورة
بـــالـــقــول (ان بـالمــاً يـــدعى مـــحـــمــد
الـعـيـسى احلــمـداني واخـاه حـسـون
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ـا تسبب بـفقدان الرؤية نزلَ ضبـاب كثيف على الـعمليـة السياسـية في العراق 
شـهد السياسي واربكَ ـا أثَرَ ذلك على ا اال بحـدود  مسافات  قـصيرة جداً  
االداء احلـكـومي ;بل لم يَـعُـد لـدى  القـيـادات الـسـيـاسـية اي بُـعـد حـقـيـقي لـرؤية
ـعطـيات نـهج او مخـطط له بشـكل يتـناسب مع ا سيـاسيـة ناضـجة او وضـوح 

ستوى الفردي .    ستوى اجلمعي وال على ا اجلديدة  ال على ا
وقد أدى  ذلك الى تَـحول عـلى مـستـوى  الـعمل الـسيـاسي لـينـتـقل الى مرحـلة "
األجتـهادات "  الفرديـة  والتي أغلـبها تـميل الى اخلطـأ اكثر من الـصواب ولعدة
ـقـراطيـة في العـراق  يـرافقـها عـدم دراية اسـبـاب اهمـها : حـداثة الـتـجربـة الد
السـاسة بعلم ادارة الدولة  وعدم وجود خبرة متراكمة لدى القائم على ادارة
الدولة حـاليـاً  كون بـعضـهم كان سـابقاً احـزاباً مـعارضـة تمـيل نشـاطاتهم الى
ـنـظم  وبـعـضـهم األخـر يـفـتـقـد الـتـنـظـيـر اكـثـر من الـعـمل الـسـيـاسي االداري ا

للممارسة العملية ومهنية االداء . 
فلقـد شهدت الساحة السيـاسية العراقية معطـيات جديدة  تستوجب من اجلميع
مـراجعـة حقـيـقيـة للـبحث عن مـخارج تـتنـاسب وحجم اخملـاطر احملـدقة بـالبـلد  
وفي مـقـدمتـهـا مـا يتـداول من مـعـلومـات حـول أعـادة أنتـشـار الـقوات االمـريـكـية
بكثـافة في القواعد العسكرية العراقية وتعزيز قدراتها القتالية جلميع صنوفها 
ـا يُـشيـر  الى  وجـود شـيئ خـفي نحنُ النـعـلـمه وكـذلك "حكـومـتـنا الـرشـيدة "
التعـلم به وحسب ماورد على لسان الـسيد رئيس احلكومـة الذي قال  (العلم لنا
بأنـتشار قـطعـات امريـكيـة جديـدة في العـراق)  علـماً ان حـالة اخلـوف والترقب
قبلة من ا حتمـله االيام ا واطن الـبسيط الذي بدا يـتحسب  بدأت تُـسيطر على ا

مفاجآت.
فلـلوهـلة االولى الردود افـعال حكـوميـة من اجلانب الـعراقي أزاء مـا يحدث  وال
ردود اقـلـيـميـة سـوى مـاتـتداولـة وسـائل االعالم االيـرانـيـة من تهـديـدات لـلـقوات
االمـريـكـية في الـعـراق  يـرافق تـلك التـهـديـدات عـدم مبـاالة واهـمـال من اجلانب

االمريكي.  
ـفـتـرض ان يفـهـمهـا الـسـياسي الـعـراقي ويـعمل ـشكـلـة الـرئيـسـيـة التي من ا وا
جاهداً  عليها هو ابعاد العراق عن مسرح الصراع الدولي ماب امريكا وايران
 والتي تدور حتـضيراتها وتهديداتـها ومنطلقاتهـا على ارض العراق  علماً اننا
ـكن ان نكـون منـطلـقاً حلـرب قادمـة ضد اي بـلد لسـنا طـرفاً بـهذا الـصراع وال
جـار من ارضـنا كـوننـا غـير مـؤهلـ ال من الـناحـية االمـنـية واال االقـتصـادية وال
ـشهـد وتذهب بـنا لـنتائج الـنفـسيـة للـخوض في غـمار مـغامرة قـد تُعـقد عـليـنا  ا

اليحمد عقباها ? 
ــفــتــرض عــلـى الــرئــاســات الــثالث اوالً فـــهم مــايــحــدث حــولــنــا لـــذا كــان من ا
وخصـوصاً بالـعراق   وثـانياً : شـرح مايـحدث للـمواطـن كي يتـسنى لـلمواطن
ـعقـول  ان نـفاجـأ بـاحداث جتـري العـلم لـنا بـها فلـيس من ا الـتـهيـؤ الي طـار 
واجلـمـيع يـتــحـدث عن صـدام مـابـ امــريـكـا وايـران مـرتـقـب والـعـاقل يـفـهم أن
احلرب ستـؤثر سـلبـاً على الـعراق خـاصة اذا اسـتخـدمت ارضيـنا مـنطـلقـاً لتلك

احلرب . 
كن ان نـبـعث رسائل اطـمئـنان جلـيـراننـا بأنـنا بـلد ذو هم ;  كـيف  والسـؤال ا
قدراتنا ا يجري على اراضينا و سيادة وعـليهم أحترام سيادتنا واننا النعلم 

.. وليعلم اجلميع اننا النسمح باستخدام اراضينا ضد احد.
فمـا يرافق التحرك العسكري االمريكي من اعالم امريكي معاد وحتريضي ضد
ايران  يـقابـله تهـديد ووعـيد أيـراني بالـرد القاسـي فيمـا اذا وجهت ضـربة الى
ايـران  وفي وسط هــذا (الـفــيـضـان االعالمي)  تــصـمت قــيـاداتـنــا الـسـيــاسـيـة
ومـؤسـســاتـنــا االعالمـيــة في الـوقت الــذي يـدرك اجلـمــيع ان ارضـنــا ومـواردنـا
كن ان يكون حطبا" لنار احلرب القادمة  لذا فمن احلكمة السياسية وشعبـنا 
ان تـقـوم احلكـومـة الـعراقـيـة  بأجـراءات عـمـليـة ألبـعاد شـبح احلـرب عن الـعراق
ـشــهـورة (لـيس لــنـا عـلم) مع عــلـمـنـا ـرة واحــدة عن مـقـولــتـهم ا والـتـخــلي ولـو 

بأشكالية غياب وحدة القرار في العراق. 
ـنطقة تـنبأ الى حدث نطـقة من حتركات  سـياسية امـريكية في ا ان ما تشـهده ا
كـبـير قـادم المـحال  فـزيـارة الرئـيس تـرامب السـريـة لقـاعـدة ع االسـد -غرب
االنبـار تبعـتهـا زيارة وزيـر اخلارجـية االمريـكي ( بومـبيـو ) جلولـة تشـمل ثماني
دول تُـعـد من الـدول الـتي التمـتـلك عالقـة مـتـمـيـزة مع ايـران باسـتـثـنـاء الـعراق 
ــصـــر .. ولــعـل األغــرب حـــرص وزيــر أبــتـــداءا" بـــاالردن ثم الـــعــراق وصـــوال" 
ان في اول لقاءاته بالعراق وقبل رئيس اخلارجـية االمريكي على لقاء رئيس البر
اجلمـهورية ورئيس مـجلس الوزراء يعـطي دالئل كثيرة وتـقبل تفسـيرات كثيرة  
وحـتى تـصريـحات بـومـبيـو بعـدها كـانت مـستـفزة اليـران بـقوله ( عـظيم ان ازور
العـراق  حليف ال يـقدر بـثمن وشريـك مهم جلمـيع القـضايا احلـاسمـة في جميع

نطقة) .. أنحاء ا
أشــارات مـــهــمـــة وخــطــرة وفـق مــايــشـــكــله الـــعــراق من اهـــمــيـــة قــصــوى وفق
األسـتراتـيجـية االمـريكـية اجلـديدة لـلمـنطـقة عـكس ما تـعتـقدهُ ايـران بأن الـعراق

صد االول ألمنها القومي . يشكل ا
ارى أن تـسـارع االحـداث وعـدم الــتـوافق الـسـيــاسي  وتـقـلـبـات مــنـاخه داخـلـيـاً
وخارجـياً اثر كثيراً على اجتـاه البوصلة السياسـية في العراق  بل وأفقد جزءاً
من السـاسة تركـيزهم وامـكانـياتـهم في حتليـل االحداث ومواكـبتـها والـعمل على

جتنيب العراق اثار الصدام. 
نـحـتـاج الى اجـتمـاع طـار  جملـلس الـنـواب بـحضـور رئـيس احلـكـومـة و رئيس
اجلمهـورية للـوقوف على حـقيقـة مايحدث ووضع احلـلول النـاجعة الـتي تتناسب
وحـجم االحـداث اجلـاريــة  ومـا دون ذلك سـنـكـون طـرفـاً في مـعـركـة خـاسـرة -
ن يـضمـد جراحـنا بـعد الناقـة لنـا بهـا وال جمـل- في وقت نحن بـأمس احلاجـة 
ـعـركـة ـعـركـة الـشـرسـة ضـد تـنـظـيم داعش االرهـابي عـسـكـريـاً  فـا خـوضـنـا ا
الـسـياسـيـة التي لم تـنـته بعـد حـول االنتـخـابات ومـارافـقهـا من اتـهامـات وصوالً

ـكـتمـلـة- والـتي ألقت الشـكـالـية تـشـكيـل احلكـومـة - غيـر ا
بظـاللهـا عـلى اداء مـجـلس النـواب  وبـالـتالـي نحن في
عاجلة العـراق  بحاجة الى حكماء ولـيس حكاماً فقط 

االمور برؤية وآفق نظر بعيد ... 
أدركـوا العراق قـبل أن تدركـم العاصـفة في ظـل تقلب

الطقس السياسي دوليا).

الـبــيت. قـمت حــتى بــتـغــيـيــر اسـمي إلى
"جيـنـا" بـدالً من االسم الـذي أُعطـيـته عـند
مــولـــدي "آتـــيــنـــوك". أردت االنـــدمــاج مع
عائلتي التي كان أفرادهـا يحملون أسماء
اجنليزية.عندما جاءت أمي احلقيقية إلى
لندن لزيـارتي لم أشعر بـالتنـاغم معها أو
مع ذاك اجلـزء الــذي تـمـثــله من عــائـلـتي.
أذكر عـندما كـنت في الـثالـثة عشـرة كانت
أمي تـــعـــيـش في شـــمـــال لـــنـــدن وكـــانت
. تـستـضـيف أصـدقـاء نـيـجـيـريـ أحـيـاناً
كانوا يتـحدثون لي بلـغة يوروبا وقبل أن
أنـطق بكـلـمـة كـانت تـقـول: إنـهـا ال تـعرف
كـيف تـتـحـدث يـوروبـا.كـانت تـرد بـسـرعة
أمالً في تغـطـيـة الصـمت الـنـاجم عن عدم
ردي. احلقـيقـة أنهـا كـانت تشـعر بـاحلرج
ألنـني كـنت طــفـلـة نـيــجـيـريـة ومع ذاك لم
أفـــهـم ولم يـــكـن لي صــــلـــة بــــالـــثــــقـــافـــة
النيجيرية. عدم فـهمي للغة بلدي األصلي
نـيـجيـريـا وشـعـري الـذي لم أسـرحه عـلى
الـنـحـو الـذي يـرضيـهـا وعـدم اخلـوف من
الـرد عـليـهـا كل هـذه كـانت إشـارات عـلى

أنني بريطانية أكثر مني نيجيرية.
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لم أندمج إذن مع عـائـلتـي النـيـجيـرية وال
عائـلتي الـبيـضـاء. بالـنظـر للـوراء أعتـقد
أنــني كــنـت عــالــقــة في شـــبــكــة مــحــيــرة
ومعـقدة من الـهويـات السـياسيـة. كل هذا
بـسـبب أمـي احلـقـيـقــيـة واعـتــقـادهـا بـأن
ـكن أن يـقـومـوا بـتربـيـتي أفـضل أنـاس 
ـدرسة الـثانويـة شهدت هم أناس بيض.ا
نـقــطــة حتـول بــالـنــســبـة حملــاولــتي فـهم
هويتي وتـقبل حـقيـقة عـرقي األسود. كان
ـدرسة التـأثـيـر يـشبه مـا كـنت عـلـيه في ا
االبـتـدائــيـة عـنــدمـا كـنـت طـفـلــة صـغـيـرة
سـوداء وكـنت أســتـمـتـع بـصـحــبـة نـسـاء
ســوداوات نــاجــحــات.فـــكــمــا في كل عــام
ــــدرســـة تـــقـــوم دراسي جـــديــــد كـــانت ا
بـتـوأمـتـنـا مع مـرشـدين. عـنـدمـا كـنت في
الـرابـعـة عـشــرة  تـعـيـ امـرأة سـوداء
تُدعى جون وتـعمل محـامية كـمرشدة لي.
حـدودية ما في ذاك الوقت كـنت أشعـر 
ـكنـني إجنـازه ألنـني كـنت أكـبـر في ظل
غـيـاب أي قـدوة من الـنـسـاء الـسـوداوات.
فلم أكن أعرف بأي امرأة سوداء تبدع في
مـجـال الـفــنـون. ولم أكن أصـدق أن امـرأة
ـكـنــهـا أن تـكـون مــحـررة جملـلـة سـوداء 
ألنــــنـي لم أر واحــــدة حتـــــتل مـــــثل هــــذا
ـــنـــصب. ومـع ذلك فـــقـــد غـــيـــرت جـــون ا
نـحني تفـكيـري.كان قـضاء وقت مـعهـا 
ثقة كبيـرة في ذاتي وأن بإمكاني أن أفعل
همة أي شيء.كانت جون احملطة األولى ا
في مــســاعــدتي عــلـى تــقــبل نــفــسي ومــا
ـسـتـقـبل كـامـرأة سوداء أتطـلع الـيه في ا
شابة.محطة أخـرى جاءت مع تعرفي على
ـدرسـة الثـانـوية ـفضـلـة في ا صديـقـتي ا
والتي ما تزال صديقتي حتى اليوم حيث
. ففي اً مخـتلفاً كانت قد فتحت أمـامي عا
منـزلهـا تـعرفت عـلى الطـعـام اجلامـايكي
التقـليـدي اجلمـيل مثل آكي كـبديل عن رز
اجلـولــوف الـكــارثي الـذي كــانت تـطــهـوه
أمي بحـسن نـيـة ولكـنـهـا كانـت تسـتـخدم
فـيه الــكـاتـشــاب بـدالً من الــفـلــفل األحـمـر
والـطـمـاطم.وعـنـدمـا أصـبح لـديـنـا تـلـفاز
بدأت فـي مشـاهـدة عـروض مـثل مـسـلسل
 The Fresh Prince of Bel-Airالـذي قـدم
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تـلك الـعــائـلــة الـسـوداء ومــا تـواجـهه من
ـواعدة عراقـيل في احلـيـاة تتـراوح بـ ا
والـعنـصـريـة. ومع ذلك لم يـكن فـقط مـثل
ـرحلة سـلسل وأصدقـائي في تلك ا هذا ا
من ساعدني عـلى تقبل عـرقي األسود فقد
عمدت بعدها بقليل إلى شراء مجلة تعنى
بـشـعر الـسـود مـثـلي وعـمـقت من خـاللـها
ـوي عانت صلـتي بـشـعري.خالل فـتـرة 
عــائــلــتي مع شــعــري األفــريــقي. حــاولت
أخـتي تـصـفـيـفه في ضـفـيـرتـ كـبـيـرتـ
ولـكن عـادةً مـا كـان والـداي يـقـومـان فـقط
بـقـصه لـيــصـبح قـصـيــراً جـدا ويـضـعـون
عليه كـميات كـبيـرة من كر الشـعر. كنت
حــتى قــد أُرســلت لــنــســاء ســوداوات في
احلي لتصـحيح األخطـاء جراء احملاوالت
الفـاشلـة لعائـلتي لـتصـفيف شـعري. ومع
ـراهــقـة تــعـلم ذلك بـدأت خالل ســنــوات ا
كيـفـية تـصـفـيف شعـري بـنـفسي. تـعـلمت
من الصفر ألنه لم يـكن هناك أي أحد آخر
يـعـلــمـني. تــعـلـمت كــيف أضع الـضــفـائـر
وكيف أسرح شـعري وأصـبحت مـهووسة
به. عـنــدمـا يـجــري احلـديث عن الــطـعـام
اللـغة وغـيـرها من عـنـاصر ثـقـافة الـعرق
األسود وخـصـوصـاً الـثقـافـة الـنيـجـيـرية
أكون على وعي بأن ثمـة قصور عندي في
هـذه الـثـقــافـة فـأنـا لـم أتـرعـرع مع أبـوين
.أما عـند احلديث عن الشعر مع نيجيري
امـرأة سـوداء أخــرى فـيــمـنـحــني ارتـبـاط
سـتـغرب اآلن أن طبـيـعيـا لـذا لـيس من ا
أصبحت أعتاش من مـهنة صنـاعة الشعر
ستعار وحساباتي على انستغرام التي ا
أوثق فـيـهــا رحـلـتي مع شــعـري والـشـعـر
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في سـنـوات نـضـجي كـنت مـررت بـرحـلـة
شخـصـيـة لـتقـبل هـويـتي الـنيـجـيـرية من
خالل االرتـبـاط بـالـروحـانـيـات األفـريـقـيـة
وجــعل اســمي االفـــريــقي الــذي ولــدت به
اسـمـاً أوســطـاً لي. أحـب اسـمي هـذا اآلن
كما أريد البنتي فرايا وفلورنس أن تكونا
فــخـــورتـــ بــاجلـــانب الـــنــيـــجـــيــري من
هـويـتـهـما وعـرقـهـمـا األسـود. نـعـيش في
مـنـطــقـة أغـلــبـهـا من الــبـيض فـيــمـا هـمـا
مـخـتـلـطـتـا الـعـرق أمـا أنـا فـأريـدهـمـا أن
تــتــقـبـال كل جــوانب هــويــتــهــمــا.عـاودت
االتـصـال بـأمي احلـقـيـقـيـة في نـيـجـيـريا.
عالقتنا ليست تماماً كعالقة األم وابنتها.
ا أصبحتُ ولكنها قالت لي إنها فخورة 
علـيه وفـخورة بي كـأم. أخـبـرتني ذلك في
رسالـة نـصـيـة مـؤخـرا.ومـؤخـرا بدأت في
التـفكـير في تـشكـيل مجـموعـات للـبالـغ
الـــذين  تـــبـــنـــيــــهم بـــشـــكلٍ خـــاص أي
بـالــطــريــقــة الـتي حــدثت مــعي. كــنت في
الـسـابــعـة والـعـشــرين من الـعـمــر عـنـدمـا
سـمـعـت ألول مـرة بـحــالـة كـان لــهـا نـفس
نشـأتي.وكان شـريكي جـون قد أحـضر لي
كتابـاً بعـنوان "نفـيس" يتـناول قصـة فتاة
ســوداء شـابــة ربّــاهــا والــدان أبــيــضـان.
أرغب فـي أن نــــتـــــحــــدث عـن مــــثـل هــــذه
التجارب ألنه لو كنت قد حتدثت عنها من
ا بعـزلة كبيرة. هناك قبل ما شعرت ر
الكـثيـر من الـسود الـبالـغـ الذي عـاشوا
طفولةً كهذه والبد أن يـكون هناك مساحة
حلوارات شيقة ومثيرة لالهتمام للحديث
عن جتاربهم. سـيكـون هذا األمـر في غاية

اإليجابية بالتأكيد.

وجبـة تـنـاولهـا الـسعـيـد قـبل هروبه
وشاهـدت شبه مـكتبـة بل هي رفوف
كـتب حتــتـوي عــلى مـجــلـدات ال اظن
طبخ السعيد فتحها في حياته. اما ا
ناسبة فملكية فكان بسيطا جدا. وبا
البيت تعود الدارة السكك احلديد). 
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ووصـف الـــعــــلــــوي رئـــيـس الـــوزراء
االسـبق نــوري الـسـعــيـد بـ (اجملـاهـد
في الـسيـاسـة البـريـطانـيـة) واكد ان
الـــســعــيـــد (كــان يــحـب بــريــطـــانــيــا
ويخـشى عـلى مصـاحلـها في الـعراق
ويـلـتـزم بـنـظـريـة خـاصـة مـؤداهـا ان
على العراق ان يحتمي بدولة قوية. 
واذا نـــــظـــــرنـــــا الـى هـــــذه الـــــرؤيــــة
السـعيديـة االن فانـها تبـدو صحـيحة
جدا امـا في ضـوء الـظروف الـدولـية
الــســـابــقـــة فــان اقــامـــة حــلف دولي
يجـعل بـغداد تـابعـا فـهو امـر خطـيرا
جـدا. والشك في ان عــوامل خـارجـيـة
اسهمت في احراج السعيد من بينها
ــصــريــة عـام 1952) ويـرى الــثـورة ا
الـعـلـوي ان (االحـالم هي الـتي قـتـلت
نوري السعيد برغم انه كان في رأيي
عـنـى حلـمه مـجـاهـدا وبـقي ثـوريـاً 
في حتــقـــيق االهــداف بــأيــة طــريــقــة
كـانت. كـان الـسـعـيـد يـحـتـرم الـيـسار
الـــعـــراقي لـــكــنـه مــصـــاب بـــفــوبـــيــا
الشيوعية واظن ان دوال مثل الكويت
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ـفكـر الـسـيـاسي الـكـبـيـر حسن دعـا ا
العلوي الى مـراجعة ارث شـخصيات
التاريخ الـسيـاسي العراقي مـراجعة
مـــنــصــفــة وعـــقالنــيــة تـــســتــنــد الى
ـيدانـيـة والشـهادة احلـية عـايـشة ا ا
على االحداث وعـدم الركون فقط الى
ـــطـــبــوعـــة او الــبـــحــوث ـــصــادر ا ا
يـة الـتي تـفـتقـر احـيـانا الى االكـاد
الــدقـــة او تــخـــضع الى الــتـــأثــيــرات
والـضــغـوط. وانـتــقـد وسـائل االعالم
والسـيـمـا الـفـضــائـيـات الـتي تـكـتـفي
ـتعـلـقة بعـرض الـوقائع واحلـوادث ا
ـلــكــيـة بــاالعـتــمــاد عـلى بــاحلـقــبــة ا
االجــتـهــادات وتـرك شــهــود الـعــيـان
الذي كانـوا في قلب تلك الـوقائع وقد
تــقــادم الـعــمــر بــهم لـكــنــهم مــازالـوا
احـــيــاء. واســـتــعـــرض الــعـــلــوي في
حـديث لـ (الــزمـان) عــبـر الــهـاتف من
اربـيل الــتي يـصف وجــوده فـيـهـا بـ
(الــنـــزيل) حــقــبــة بـــارزة من الــعــهــد
ــلـــكي كــان فــيـــهــا رئــيس الــوزراء ا
االسـبق نـوري الـسعـيـد الـشـخـصـية
االكثر حضورا في احليـاة السياسية
الـعـراقـيـة واالكـثـر صـلـة بـالـتـحوالت
ـنطقـة اخلاضعة الى التي شهـدتها ا
النـفوذ الـبريـطاني. ورأى الـعلوي ان
اغـلب االحـاديث الـتي تـنـاولت سـيرة
وحــيـــاة الــســعــيــد لـم تــكن بــالــدقــة
طلوبة ولم تترجم دقائق االمور في ا
عهده واكتـفت اما بالـسماع فقط او
النـقل عن مصـادر شفـاهيـة. واكد انه
كـان احـد شـهـود احلـقـبـة الـسـعـيـدية
وتــابع تـفــاصــيل حـيــاة رمــوزهـا من
خالل قـرب مسـكن الـسـعيـد من مـنزل
نـطقـة كرادة مـر او عبر العـلوي 
ـقـرونـة بـالـسـماع ـشـاهـدة احليـة ا ا
ـبــاشــر خالل مـرحــلـة الــدراسـة في ا
االعدادية واجلـامعـة. وقال انه شارك
في التظاهرات التي كانت تنطلق من
مـدرســته ثـانـويــة الـكـرخ لـلــبـنـ من
ــدرس مــحــمــد فــتــيــان خالل قــيــام ا
الراوي شـقيق وزيـر العـدل ابان حكم
عبـد السالم مـحمـد عارف بـتحريض
الطـلبـة على الـتظـاهر ورفع شـعارات
مــنـاوئــة لــنـوري الــســعـيــد. واضـاف
الـعـلـوي انه (يـسـتـذكـر جـيدا ان تـلك
الـتظـاهـرات كـانت تـنـطـلق من الـكرخ
وتـــــتــــجـه الى ســـــاحــــة الـــــرصــــافي
ـاثلة (احلالـية) لتـلتـقي بتظـاهرات 
ـركــزيـة بـبـغـداد لـطـلــبـة االعـداديـة ا
وتـدخل شـارع الــرشـيـد ثم تـصل الى

ساحة التحرير (سميت بعد ثورة 14
تــمــوز  1958بــهـــذا االسم) وتــأخــذ
مسـارهـا نـحو شـارع الـكفـاح وتـعود
الى نـقــطـة الـبــدايـة هـاتـفــة بـسـقـوط
ــبـرمــة مع بــريــطـانــيـا ــعـاهــدات ا ا
والسـيمـا مـعـاهدة بـورتـسـموث ومن
بـعـدهـا حـلف بـغـداد). واكـد الـعـلوي
انه (كان شـاهدا حـيـا على الـلحـظات
االولـى لــــــثـــــورة 14 تــــــمــــــوز 1958
وصـادف انه فـجـر يـوم الـثورة سـمع
رشـقـات رصــاص من رشـاش فـذهب
نـطقـة الى منزل مع عدد من شـباب ا
نـوري السـعـيـد بـحي الـسـكك فـوجد
ضابـطا طـويل الـقامـة اسمـر البـشرة
عـــلى انـــفه نـــدبـــة وعـــرف من خالل
ابناء حامد شقيق الزعيم عبد الكر

قاسم انه وصفي طاهر. 
وشـدد عـلى الـقـول (ان حـضـوره الى
منـزل السعـيد كـان فور اعالن الـبيان
رقم واحـد بـتـوقـيع الـزعـيم في نـحـو
الـســاعـة  6,30 – 6,15من صــبـيــحـة
يـوم الـثـورة). ورسم الـعـلـوي صورة
ـنـزل السـعـيـد بـالـقـول (بـيت بـسيط
بال ديـكـور او اثـاث فـاخـر يـقع امـام
الشط  –نهر دجلة  –بجواره غابة او
ـلــكـهـا االهـالي وقـد تـعـود بـسـتـان 
. كمـا رأيت الى يـهـود او مـسـيـحـيـ
ة وخاوليـاً (منشفة) لونها عربة قد
وردي وغرفـة الـطـعام حتـتـفظ بـآخر

هـمـا الـلـذان نـقال الـسـعـيـد بـالـقارب
الى الــضــفــة االخــرى من الــشط. انه
نـوع مـن الـوفــاء له فـيــمـا اذا قــارنـا
احلــادث مـع عــمــلــيــة الـــقــبض عــلى
الــــرئـــيـس الـــراحـل صـــدام حــــســـ
الكتشفنا ان اقاربه وبعض احلزبي

.( هم الذين وشوا به لدى االمـريكي
وفي مـقـاربـة اخـرى يـرى الـعـلوي ان
(شــخــصـــيــة الــســعــيــد تــقــتــرب من
شــخــصــيــات ثــوريــة كــجــمــال عــبــد
النـاصر وصـدام حـس حتـمل روحا
انــتــقـامــيــة من اخلــصـوم. فــقــد كـان
السعيد قاسـياً مع خصومه والسيما
الشـيوعـي مـنـهم. فقـد اعدم قـادتهم
. واتذكر ان واعدم ضبـاطا انـقالبيـ
قارئـاً للمـربعـات شارك في تـظاهرات
ـلـكي عـام احـتـجـاجـيـة ضـد احلـكم ا
 1952اعـــدمه الـــســعـــيـــد دون تــردد.
وكـــان صـــالـح جـــبـــر يـــشـــاركه هـــذا
الــتـوجه). ونــفى الــعــلـوي ان يــكـون
ـقـراطـيا او لـيـبـرالـيا او الـسعـيـد د
ـا مـشــيـرا الى انه (لـو لم يـكن مـسـا
ـلـكـيـة لبـدا شـبـيـهاً ضـمن الـزعامـة ا
بـسلـوك اي ثـوري اخـر. انه ال يـتردد
في استـخـدام القـسـوة ضد خـصومه
ومـنــاوئـيه شــبـيه بـجــمـال وصـدام).
واكــد الـعــلــوي (ان االنـكــلــيـز كــانـوا
يعـرفـون هذا الـنـزوع االنتـقـامي لدى
السعـيد لـكني ارى انه يحـمل قسوة

الــثــوريــ وعــفـــافــهم وهــو لم يــكن
مـتـسـامـحـاً الـبـتـة. اي انه يـجـمع في
شخـصـيته الـتنـاقـضات الـتي لم تكن
بــــالــــوضـــوح الــــكــــافي لــــدى زمالئه
الــسـيــاسـيــ والسـيــمــا عـنــد نـاجي

السويدي وشقيقه توفيق). 
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ويــبـــلغ الــعــلــوي الـــيــوم اخلــامــســة
والـــثــمــانــ مـن الــعــمــر مـــا يــجــعل
ـفـصـلـية احـكـامه عـلى تلـك احلقـبـة ا
ـوضـوعـيـة ذات اهـمـيـة وتـتــصف بـا

التاريخية. 
وهـو يــرتـاب بـروايــات عـديـدة وردت
عــــلى لــــســــان الــــدبــــلــــومــــاســــيــــ
الــبـريـطــانـيــ واالمـريــكـيــ الـذين
زاولـوا عـمـلـهـم في الـعـراق من قـبـيل
روايـة السـفـيـر االمـريـكي التي وردت
مـتـرجـمـة في احـد كـتب جنـدة فتـحي
صفوة الـذي يكن له العـلوي التـقدير
ويـــثــــني عـــلى دقــــته ومـــفـــادهـــا ان
(الـــســـعـــيـــد حـــضـــر الـى الـــســـفــارة
االمريكية لالبالغ عن مظاهرات ضده
او شيء من هذا الـقـبيل وانـني انفي
هــذه الــروايــة فــمــا عالقــة الــســفــارة
كن بالـتـظـاهرات? ومـا الـدور الـذي 
ان تؤديـه في اخمـاد انـدالعـهـا مثال?.
كـمــا انه كالم ال يـلــيق بـرئـيس وزراء
وزعــــيم ســــيـــاسـي عـــراقي كــــنـــوري

السعيد).      
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ـروعة. كـانت سـمعـت بـبعـض الـقصـص ا
أمي احلــقــيــقــيـــة قــد وضــعت إعالنــاً في
الصحيـفة احملليـة تطلب فـيه مربية وذلك
عـنــدمـا كــنت أنــا مـا أزال رضــيـعــة وكـان
. ولم عمـري على وجه الـتحـديد 11 شهراً
أرهـــــا ثــــانـــــيــــةً حـــــتـى بــــلـــــغت ســـــتــــة
أعــوام.اســتــجــاب زوجــان لإلعالن. كــانــا
يـنـتـمــيـان لـلـطـبــقـة الـعـامــلـة من الـشـعب
ويــعــيــشـــان جــنــوبي لــنـــدن فــأصــبــحــا
بـــالـــنـــســـبـــة لـي الـــشـــخـــصـــ الـــلـــذين
سأعتـبرهـما لألبـد والداي.فـقد كنت إذن
طفلةً سوداء تعيش مع والديها األبيض
وأطفالهما احلقيقي في ساوث نوروود
وهي مـنــطـقـة ذات أغــلـبـيــة سـوداء. كـنت
دائـمــاً عـلى وعي بــحـقــيـقــة أن بـشــراتـنـا
مـخــتـلــفــة ولم أكـتــشف األمــر عـلى نــحـو
درامي على اإلطالق. إال أنني بـالطبع كان
ــدرسـة االبــتـدائــيـة تالمـيــذ فـصــلي في ا
يــــســـألــــوني:" هـل هــــذا جـــدك? هـل هـــذه
عـمـتـك/خـالـتك?".ومـع ذلك أرى أن الـنـاس
كانوا يوجهون مثل هذه األسئلة أكثر ألن
والدي األبيضـ كانا مـتقدمـ في العمر
وليس بـالـضرورة ألنـهمـا يـنتـمـيان لـعرق
مـختـلـف عن عـرقي. كـانت أفـضل صـديـقة
ـــدرســــة االبـــتـــدائـــيـــة من عـــرق لي في ا
مـــخــتـــلط وكـــانـت أمــهـــا ســـوداء داكـــنــة
البشرة. وبينما كنت أحب قضاء وقت مع
صديـقتي هـذه إال أنني كـنت أحب الوقت
الـذي أقـضـيه مع أمـهـا أكـثـر.كـانت والـدة
ديـنة وكـانت لديـها صديـقتي تـعمل فـي ا
سـيــارة جـيـب زهـريــة الـلــون. وإذن حـتى
عـنــدمــا كــنت في سن صــغــيــرة كــنت قـد
تـعـرفت عن قـرب عـلى شـخـصـيـة نـسـويـة
نـاجــحــة وتـشــبــهــني.لـو كــنت طــفــلـة في
ا الـوقت احلـاضـر أعيـش مع والـدي لـر
سـألــني الــنـاس مــا إذا كـان والــداي عـلى
وعي بــحــالي. اإلجـــابــة? ال. فــهــمــا كــانــا
ــا أن الـكـســاء والـغـذاء يـعـتــقـدان أنه طـا
مـتـوفـران لي وأنـني أبـدو سـعـيـدة فـهـما
يؤديان دوراً جـيداً فيـما يتـعلق بالـتربية.
وكي أكـــون صــادقـــة ال أعــتـــقـــد أنه كــان
ـــقـــدورهـــمـــا أن يـــنـــظـــرا إلى مـــا وراء
الـسـطح.خالل طـفـولـتي اشـتـرت أمي لي
بـــضــــعـــة عــــرائس ســــوداء وحـــاولت أن
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كـانت جـيـنـا آتـيــنـوك نـايت حتـظى بـحب
أمـهـا بـالـتـبـني إال أن نـشـأتـهـا في أسـرة
بيـضاء جـعلـها تـستغـرق سنـوات قبل أن
تتقـبل نفـسها كـفتـاة سوداء. كان شـعرها
أول ما أحبـته في نفـسها وهـو ما جعـلها
تـصــبح مـدونــة مـتــخـصــصـة في الــشـعـر
ــسـتـعــار.روت جـيـنـا وصـنـاعــة الـشـعـر ا
جتربة نشأتها الفريدة فقالت:"عندما كنت
في الثـامنـة أو التـاسـعة من الـعمـر بدأت
ـتـنـقل ـنـزل ا أسـرتي في قـضـاء عـطـل بـا
(كـرڤـان). ذهـبـنـا الى أمــاكن جـمـيـلـة مـثل
كالكــتــون أون سي وويـــتــســتــابل. ولــكن
احلقـيـقـة هي أنـني كـنت أرى هـذه الـعطل
كـئــيـبـةً جــدا. فـقــد كـنت أشــعـر بــتـحـديق
اآلخـرين بـي لـيس فــقط ألنــني كــنت عـلى
غيـر العـادة الفـتـاة السـوداء الوحـيدة في
كـان بل أيـضاً ألنـني كـنت طفـلـةً سوداء ا
ـــكـــان مع والـــديـــهــا صـــغــيـــرة جتـــوب ا

. األبيض
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كانت أمي احلـقـيقـيـة وهي امرأة تـنـتمي
ـتــوسـطــة في نــيـجــيـريــا قـد لـلــطـبــقــة ا
وضعتـني في عيـادة خاصة في لـندن عام
1983.كانت في الثـانية والـعشرين عـندما
ولـدتـني وكـانت غـيـر مـتـزوجـة. ولـذا فـقد
اتـخـذت قـراراً بـتـركي في رعـايـة "مـربـيـة"
بيضاء. ولم يكن من غير الشائع بالنسبة
لـآلبــاء الــنـيــجــيــريـ في الــســبـعــيــنـات
والـثــمـانــيـنــات أن يـتــركــوا أطـفــالـهم في
ـمــلـكـة رعـايــة مـربــيـات بــيـضـاوات فـي ا
ـتـحـدة بـيـنـمـا يـعـودون هم لـلـعـيش في ا
نـيـجـيـريـا. كـان هــذا مـؤشـراً عـلى مـكـانـة
خـاصـة حـيث تــرتـسم في األذهـان صـورة
لطفل يعيش في إجنـلترا ويتـلقى الرعاية
من مربية بـيضاء ويتـعلم االجنليـزية كما
لكـة. لكن الـواقع كان أبـعد ما تتحـدثهـا ا
يـــــــكـــــــون عن مـــــــثـل هـــــــذه الـــــــصــــــورة
البراقة.فهؤالء األطفال كانوا يعيشون في
بـيت مع مـربـيـات بـيضـاوات وعـائالتـهن.
وفي أحــسـن األحــوال يــجـــري الــتـــعــامل
معـهم كـمـا لو كـانـوا أطـفالـهـا. ولـكن هذه
ـعروفـة باسم "التـبني اخلاص" العمـلية ا
لم تــكن تــخــضع ألي قــوانــ ولــذا فــقــد

ـصـادقـة فــتـيـات سـوداوات في تـدفـعـنـي 
شـارعـنـا إال أن هـذا لم يـجـدِ نـفـعـاً ألنـني

كنت أرغب باختيار أصدقائي بنفسي.
عــنـدمــا أفــكــر في أمـي أدرك أنـهــا كــانت
حتـبــني. لـن أنـسى أبــداً عــنــدمــا هـرولت
درس يوماً الى مدرستي بعـدما اتهمني ا
بــأنــني غــيــر قـــادرة عــلى الــقــراءة. كــنت
ـدرسـة ولــكـنـهـا خـجـولــة وانـطـوائـيــة بـا
درس الذي اشتعـلت غضبـاً جتاه اتهـام ا
لم يكن عـادالً وال صحـيحا. لـن أنسى هذا
أبداً ألنها كانت طـريقتهـا في حمايتي.أنا
مـتأكـدة أنـهـا لـو كـانت مـا تـزال عـلى قـيد
احلـيـاة فـسـتــكـون جـدة عـمـلــيـة لـبـنـاتي
تمدني بخبـرتها العـملية. وكنـتيجة لذلك
ـا كنـت سأحـتفظ بـعالقـتي مع والدي لر
ــقــابل كـان وإخـوتـي األكـبــر ســنــا. في ا
والدي بالكـاد يحتمل وجـودي. كنّا نذهب
في عطالت أنـا ووالدي وأختـي حيث كان
أخي األكـبـر قـد جـاوز الـثـامنـة عـشـرة في
ذاك الـوقت. كـان أربـعـتـنـا نـخـرج لـتـناول
ـطـاعم وكـان والـدي يـتـفـوه الـطـعـام في ا
بـكــلـمــات من قـبــيل: "كـان األمــر سـيــكـون
أرخص لو نـقص واحد مـنا". ذاك الـواحد
كـــان أنــــا. كــــنت في رعــــايــــته مــــنـــذ سن
11شـــهــــراً وكـــان هــــو وأمي األوصــــيـــاء
الــقــانـــونــيــ عـــليّ ولــذا فـــإن مــثل هــذا
التـعـلـيق كـان مـؤذيا. عـنـدمـا تـوفيت أمي
كـنت في الـواحـدة والـعـشريـن من الـعـمر.
وعقب وفاتـها لم يـبذل والدي أي مـجهود
لــلــتــواصل مــعي أو إظــهــار أنه يــكــتــرث
لــذلك.أخي أيـــضــاً أوضح بـــأنه ال يــراني
جـزءًا مـن الـعــائــلــة. عـنــدمــا تــزوج كـنت
سـأكـون أشـبـيــنـة الـعـروس إال أنه رفض
ذلك ألنه لم يـرغب في لــفت األنـظـار. أذكـر
أنـني قـلت "ال أرغب في أن أكـون أشـبـيـنة
قـدوري أن أعود على أيـة حال".إذا كـان 
بالـزمن لـلوراء وأخـتـار نوع احلـيـاة التي
ســأعــيــشــهــا فــلـن أخــتــار أن أعــيش مع
. ألنـني ال أريـد أن أبـوين أبـيـضـ ثــانـيـةً
أعود للبـيت وأشعر بأنـني مختلـفة. يبدو
ــكـان الـذي نـشـأت فـيه األمـر غـريـبـاً ألن ا
كـان أغــلب ســكـانه مـن الـســود ولـذا فــقـد
شعـرت بـالـتـنـاغم واالندمـاج خـارج عـتـبة
بيتنـا فيما كـنت أشعر بالـغربة داخل هذا

نـاصب في بعض ا كـتبت تـكرارا ومـرارا عن بعض حـاالت سوء اسـتخـدام ا لطـا
ولم جتد ومنها الدوائر التابعة لوزارة التـعليم العالي والبحث العلمي دوائر الدولـة
مـــقـــاالتـــنـــا الـــتي نـــشـــرنـــا فـي الـــصـــحف أو الـــتي خـــاطـــبت الـــوزيـــر الـــســـابق
وأخـيـرا الـتفت وزيـر الـتـعـلـيم العـالي اجلـديـد الـدكـتور طـلـوب الـصـدى ا مـبـاشـرة
قصي الـسهيل وأحسن قراءة وحتليل الواقع الذي شاهدنا فيه العديد من قرارات
وقد يـ الـعـراقـيـ الـتـعسف والـتـخـبط االداري بـحق بـعض من شـريـحـة األكـاد
أجـاد الوزيـر ومـعه هـيئـة الـرأي في إصـدار حزمـة قـرارات مهـمـة تـعزز من مـكـانة
ـختلف عناوينـهم الوظيفية. لـقد وضع الوزير أصبعه وقيمـة كوادر وزارة التعليم 
ولم يتجرأ أحد على اجلـرح في واحدة من أخطر مشاكل الـدولة العراقية احلـديثة
ـوضـوع الذي حـيـنمـا تـنـاول هذا ا قـبله عـلى اخلـوض بـهذه الـشـفافـيـة والـوضوح
ونـحن ندعـوا أركـان الـدولـة الى منـاقـشـته بـعد أن بَـحت أصـواتنـا وجـفت أقالمـنـا
كثرت احلـاالت التي أساءت الى الـكوادر التـعليـمية والـوظيفـية اجلامـعية والتي ال
تتنـاسب والدور الـريادي والوظـيفة الـتربويـة لهم وأغـفلت دورهم الريـادي كما ورد
في مضمـون الكتاب نصا لقـد كانت حزمة توجيهـات الوزير واضحة وشجاعة وال
وال زاجيـة التي رأيناهـا سابقا من بـعض القيـادات اجلامعية وال ا حتتمل الـتأويل
ـسـتحـقـات للـكوادر حتتـاج الى تـفـسيـر حيـنـما تـضـمنت إعـادة جـميـع الرواتب وا
والـغـاء كـل الـقـرارات االداريــة الـسـابــقـة بـهـذا ـتـضــررة الـتــعـلـيــمـيـة اجلــامـعـيــة ا
ووجه جـمـيع اجلـامعـات والـهـيئـات الـتـابعـة لـلـوزارة بعـدم الـلـجوء الى اخلـصوص
عـقوبـات النـقل وقطـع الراتب وعـدم تضـم ذلك فـي اللـجان الـتحـقيـقـية مـستـقبال
ومن الـطبـيعي أنّ ألنـها تـسئ أوال الى سـمعـة الـوزارة وتوجـههـا الـعلـمي الرصـ
والتي ال دروسـة زيـد من القـرارات غيـر ا هـذه التـوجـيهـات قطـعت الطـريق علـى ا
والبـعيدة عن صالح الـشخصـية ألصحـابها من ذوي االفق الـضيق تخدم سـوى ا
والتي ال تـمثل رأي الوزارة وتـوجهاتـها في خلق نظـومة اجلامـعية الـسامـية روح ا
بـيـئـة علـمـية جـامـعيـة رصـينـة بـعيـدا عن روح االنـتـقام وتـصـفيـة احلـسابـات.  لـقد
ة والـظا والتطـبيقـات االدارية اخلـاطئة والتفـسيـرات عـانيـنا من بعض االجـتهـادات
ا أشرنـا الى خلل خطير ولـطا وظف والتي دفع ثمنـها بعض االساتـذة وا أحيانـا
وأسـلوب فج تـعامل بـهمـا البـعض في أروقة ومـستـمر في اسـتخـدام  لغـة متـعالـية
ـنطق وكـثـيرا مـا كـتـبت في عـمودي الـى ضرورة تـغـلـيب لغـة الـعـقل وا اجلـامعـات
واحلــكـمــة في أروقـة االوســاط اجلـامــعـيــة بـكــافـة عــنـاويــنـهــا الـوظــيـفــيـة( رؤسـاء
ألنـنـا في اجلـامـعـات بـحـاجـة الى بـنـاء االنـسـان فـكـريـا وعـلـمـيـا قـبل ( ومـرؤوسـ
وقـد أحـسنـت الوزارة حـيـنمـا انـتبـهت أخـيرا الى حـاجتـنـا الى العـقـوبة و الـعـقاب
صلـحة العـامة وباطـنها خطورة بـعض القرارات االداريـة السابـقة الـتي ظاهرهـا ا
ـا يُحـسب لـلوزيـر اجلديـد اتـخاذه عـدة قـرارات مهـمة و االسـتهـداف الـشخـصي
وكلـنـا أمل أن يسـتـمر في الـكـشف عن مواطن إلعـادة االمور لـنـصابـهـا الصـحـيح
الضعف واخلـلل في العملـية التعـليميـة واالدارية داخل اجلامعـات حتى لو اضطر
الى إحـداث زلزال كـبـير وهـو مهـيـأ لذلك فـهـو خبـير ومـتـخصص في عـلـوم خفـايا
وأســرار االرض وطـــبــقـــاتــهـــا وطـــبــيـــعــة الـــبــراكـــ وأســـبــابـــهــا. شـــكــرا وزارة
التعـليم...شكـرا لكل من كان أمـينا فـي النصـيحة وإبـداء الرأي وإيصـال اصواتنا
تقدم في الوزارة ولم يجامل على حساب احلق واحلقيقة وللحديث بقية. للكادر ا
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