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السليمانية

من الطلـبة الـعرب ومئـات من العوائل
كـتب الـسـياسي ‘ وعدد من اعـضـاء ا
بــعـد بــدء االحــتــفــال  بــكـلــمــة طــلــبـة
كـردســتـان وتــقـد الــنــشـيــد  بـقــلـيل
ظهـرت حركـة غيـر اعـتيـادية في مـكان
جلوس قادة احلزب و احتـاد الطلبة ‘
نــائب عــرفـــنـــا ان (صــدام حـــســ  –
رئـيس مـجـلس قـيـادة الـثـورة) حـضـر
موقع االحتفـال و بعد جلـوسة جائني
احـد مــسـؤولي االحــتـفــال و سـلــمـني
ورقة مـكتـوب فيـها بـاللـغتـ العـربية
والـــكـــرديـــة الـــتـــرحـــيب بـــحـــضـــوره
ومـشــاركـته احــتـفــال الـعــيـد الــقـومي
لشـعـبـنـا الـكـردي بـعـد ذلك قـدم بعض
االغاني واالنـاشـيد  ‘وتوقف بـرنامج
االحــتــفــال وقـــام صــدام ومــعــة غــا
عبداجلـليل وبـرزان التكـريتي لـلذهاب
‘بــــعـــد أن  صــــافح الــــقــــيــــادين ومن

احلـضـور  االخـرين ‘انـا كـنت  ضـمن
من صــافــحه ...‘فـكــان ذلـك اول رؤيـة
مـبـاشـرة تـبــعه لـقــــاءات اخـرى اكـثـر

قربا ...!!
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اثــنــاء احلــرب الــعــراقــيــة االيــرانــيــة
وحتـــــديـــــدا في 9 اذار 1982 قـــــامت
دارالـثــقـافـة والــنـشــر الـكــرديـة بــعـقـد
ــنـاقـشــة ورقـة عـمل اجـتـمــاع مـوسع 
الـدار خالل الــعــام وأن هـذا
النـشـاط من الـثـوابت ضمن
بـــرنـــامج وزارة الـــثـــقـــافـــة
واالعالم سـنــويـا يــحـضـره
ـعـنـية مـنـتـسـبـو الـدائـرة ا
ـــدراء الـــعــــامـــون لـــكل وا
مـــؤســـســــات الـــوزارة مع
الوزيـر . عقـد اجتـماع في
قاعة قـصر الـثقـافة  خلف
وزارة الــدفــاع وبـــجــانب
ـركـزيـة وهي الـثـانـويـة ا
ان قاعـة تـاريـخـيـة لـلـبـر
الــــعـــراقـي في الــــعــــهـــد
ــــلـــــكي  ‘كـــــان وزيــــر ا
االعالم لــطـيـف نـصــيف
جـاسم وكـان مـديـر عـام
لدارنـا مـصـلح اجلاللي
 ‘بـــــدأت اجلــــــلـــــســـــة
بــــجـــــلــــوس هـــــيــــئــــة
االشــــــــــــراف عــــــــــــلـى
ـديـر ـنـاقـشــة وهم ا ا
الـعـام و مـدير االدارة
كــــــــان فـي حــــــــيــــــــنه
ـــــرحـــــوم حـــــســــ ا
البـرزجني ومـديـر الـشؤون
الـثــقـافــيـة فـي حـيــنه الـشــاعـر صالح
شوان  ‘بعـد قراءة ورقة الـعمـل صعد
نصة البداء رأيه عنها ‘ الوزير على ا
بـعــد ان حتـدث عـن مـضــمـون الــورقـة

دعـــــــــــــــــا
الــكـــتــاب
ثقف وا
الـكـرد ان
يــكــونــوا
شجـعـاناً
في ابـداء
اراءهـــــــم
عـــنـــدمـــا
يـــريــدون

ان
يــكــتــبـوا
... بــــعـــد
ذلك فــتح

ـنـاقـشـة امام مـنـتـسـبـي الدار ‘ بـاب ا
في ذلك الـوقت كـنت سـكـرتـيـر حتـريـر
هاوكاري  ‘وكنت اول من طلب الكالم
ــنــصــة عن الــورقــة  صــعــدت عــلى ا
واردت ان ابــدأ الــكالم ولــكن رأيت ان
اجلالس في القاعة قاموا بالتصفيق
والـهــتـافـات ورايـت قـيـام الــوزيـر  من
مر القاعة و عاد برفقة مكانه و اجته 

الرئيس ...!! 
فدخـل صدام حـسـ الـقـاعـة وجلس .
اجلـمــيع  ‘وجه الــوزيــر بــاســتــمــرار
دير العام للدار ناقشة  ‘طلب مني ا ا
بـداءت بــسـطــرح ارائـي عن الــورقـة  ‘
بالـترحـيب بقـدوم الرئـيس ومشـاركته
في مناقشـة ورقة عمل مؤسـستنا اول
مالحـظــة كــانت مـهــمــة بـالــنــسـبه لي
كــــــــانـت  تـــــــخـص صــــــــحــــــــيــــــــفـــــــة
(هـاوكـاري)وطـابي بــضـرورة جـعـلـهـا
يـــومـــيـــا بــدل صـــدورهـــا مـــرتـــ في
االسـبـوع بـعــد ذلك عـلـقت عــلى كـلـمـة
ـــثــقف الــوزيـــر ودعـــوته ان يـــكـــتب ا
الــكــردي بــدون خـوف ‘عــلــقت قــائال:
(واتــمـــنى ان يــتـــذكــر كـالمي االخــوة
ـثقـفـون والـصـحـفـيـون الـذين كـانوا ا
حاضـرين في االجتـماع )  (ان الـكاتب
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ودخــلــنـــا خــلــفـــة عــرفت انـــهــا قــاعــة
االجتماعات  في اجمللس الوطني كنت
اراهـا كثـيـرا في الـتـلـفـزيـون عـنـد نقل
هـمة لـلـرئيس ‘ اخبـار االجـتمـاعـات ا
 توجيـهنـا جللـوس كل شخص على
مقـعد كـتب علـية اسـمه..! عنـدما رايت
اسمي جـلـست وكـان السـكـوت مطـبـقاً
ـقــدمـة في الـقــاعـة الـى ان رايـنــا في ا
قــيـــام الــوزيـــر وظــهـــور الــرئـــيس من
ـنـصة واجـهـة الـقـاعـة مـتوجـهـا الـى ا
ونحن ايضا قـمنا من مـكاننا  ‘الى ان
اشـر لـنـا بـاجلـلـوس .. وبـعـد ان رحب
بـنا  ‘وبـدأ بـتـوجـيه الـكالم الى وزيـر
االعالم واصــفــا وضع االعالم  (تــدري
ان قدرة الفـنان كـاظم السـاهر لـلتـاثير
اعالمــيـا  ‘اقـوى مـن تـاثــيــر االعالمي
عروف لديك ..? ) قال هذا وبـاسلوبه ا
ضـــاحــكـــا واضـــاف (احب  ‘كــمـــا لي
فـــرصــــة االطالع عــــلى كـل الـــصــــحف
ــا واجملالت  الــتي تـــصــدر عــنـــدنــا 
فـيـهن جــريـدة هـاوكــاري الـكـرديـة (2)
يكـون لي فـرصــــــة االطالع بـدقـة على
كل بـرامج االذاعــة والـتـلـفــزيـون  لـكي
استطيع ان ابدي رأيي عنه بالتفصيل
..! ) بعد ذلك حتدث بالتفصيل كمطلع
ؤثر والفرق ب على اسلوب االعالم ا
ـؤثر اعالم االثارة الـوقـتـيـة واالعالم ا
في الصميم من اجلانب الفكري ..! لذا
ركـز عـلى ضــرورة الـتـوعــيـة الـفــكـريـة
و....الخ  ‘على مـا اتـذكر اطـال حـديثه
قـرابــة الــنــصف ســاعــة عـنــدمــا ظــهـر
شـخص ذو مالبس زيــتـونــيه من بـاب
خلف  منصـة جلوس الـرئيس واقترب
مـنه هــامــسـا  بــعــد الـتــحــيـة في اذنه
وتـراجع واقــفـا في مــكـانه  ‘بـعـد ذلك
توجه الرئيس اليـنا قائال : اسمحولي
اتـركــكم حلـظــات سـاعــود ... وقـام من
مــكـــانه وخـــرج من الـــبــاب  ‘الاراديــا
حتركـنا نـحن ايـضا تـارك
مقـاعـدنـا وفتح بـاب الـقـاعة
الـــرئـــيـــسي كـــأن جـــمـــاعـــة
احلـــــمــــــايــــــة لـــــهـم درايـــــة
وقع  ‘بعد بالتحركات في ا
قــلــيل ظــهــر احــدهم حــامال
صـيـنـية (الـشـاي) كـل واحد
مـنــا اخــذ اســتــكــانه وبــعـد
قـلـيل اشـار لـنـا احـدهم  من
احلمايـة بالـعودة الى داخل
الـقــاعـة  ‘جـلــســنـا و ظــهـر
الرئـيس مـرة اخـرى وجلس
فى مــــــــكـــــــانه ‘وعـــــــاد الى
احلـــــديث عـن الـــــعـــــمـل في
ـوضـوعي ـؤثـر وا االعالم ا
ومـقــارنــته بـاالعـالم الـســطــحي ولـكن
بشكل يؤثر للمدى الطويل على الناس
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وقـال ان اهل الــعــراق االن يـواجــهـون
هـــذا االعالم وشــــرح طـــارحــــا بـــعض
وجه النماذج من ما يبث في االعالم ا
بعد للـتـاثيـر عـلى العـراقـي ....الخ  ‘
ذلك وجه كالمه لـلــحـاضـرين قـال : من
يـريـد مــنـكم الــكالم انـا اســتـمع ...! لم
يـتـحـدث  احــد اوطـلب احلـديث سـوى
الصحفي الـراحل االستاذ امـير احللو
رئيس حترير مجـلة الف باء و بعد ان
حــيــا وشــكــر الـــرئــيس قــال مــازحــا :
سـيادة الـرئـيس مـن مـحاسـن الـصدف
ان ســيــادتــكم الــتــقــيت مــعــنــا الــعــام
كـان وبعد احلديث اضي في نفس ا ا
ـنـاقـشـة شـاركــــــــتـنـا الـعـشـاء ذلك وا
ـسـاء .... قـاطـعه الــرئـيس بـضـحـكـة ا
قــائال : ولــكن يــا امـيــر انــا الــيــوم مـا

اتعشى معكم ...! 
اراد احللو ان يـستمـر في الكالم ولكن
ظــهــور الــرجل الــزيــتــوني من الــبــاب
اخلـلـفـي و حـــــــديـثــة الـهــامس انـهى
الـلــــــــقــاء حــيث قــام الـرئـــــــــيس من
مـكانـه مـودعـا احلضـــــــور وخـرج من

القاعة ...! 
تــركـــنــا في وضع حـــيــره مـع الــوزيــر
احــدنـا يــنــظــر الى االخــر ..! فـي هـذه
االثنـاء ظـهر الـرجل ( الـهامس  – ان )
من الباب اخلـلفي لـلمـنصه وقـال لنا :
ان الــســيـــد الــرئــيـس يــســلم عـــلــيــكم

وتبقون للعشاء ...! 
خرجـنا من الـقاعـة فـكان مـجمـوعة من
احلمايـة واقف  ‘جاء احدهـم باجتاه
الوزير وقال : تفضلوا لقاعة الطعام ‘
وعـنـد دخـولـنـا كـان في انـتـظـارنـا ابن
الرئيس قـصي وعبد حـمود السـكرتير

الشخصي للرئيس  ...!

الطيـب بـالكـثيـر من اجل حتقـيقة  ‘
كقـرار  االعـتراف بـحق احلـكم الذاتي
فكنا لكردستـان و تأميم الـنفط مثال ‘
نــعـــتــقـــد ان هـــذا الــرجل ســـيــســـيــر
بالـعراق الى االمـام وسيـكون الـعراق
ـكـونات يـتـسع حلـرية وطن جلمـيع ا
االخـتـيـار والــبـنـاء لـلــجـمـيع وسـوف
ر وقت طويل سنرى العراق بارزا ال
بـ االوطـان كـنـمـوذج خـيـر لـلـحـريـة
وســمـــعت من اكـــثــر  الـــشــيـــوعــيــ
يــتــحـدثــون عـن صــدام حـســ كــانه
كاسـتـروالـشـرق االوسط في الـتـحدي
ـيـة ... ) الـثــوري لالمـبــريـالـيــة الـعــا
بالـنـسبـة لـنا شـبـاب الكـرد كـان بروز
اسم صــــدام حـــســــ كـــمــــبـــادر اول
للوصـول الى اتفـاقية 11 اذار 1970
وضعه في موقع التقدير واالعجاب ‘
خـصــوصـا عـنــدمـا نــسـمع بــعـد هـذا
االجنــاز بــعض من اقــوله حــول هــذا
ــــنــــجــــز  اذ مــــا كــــان يــــشــــبه  في ا
تصـريـحـاته الـسـيـاسيـ الـتـقـلـيدين
العـراقـي الـذين كـانـوا تصـدوا قـبله
حلل مـســالــة الـقــومــيـة الــكــرديـة في
شروعة كقوله عن العراق وحقوقها ا
تـطـبـيق بـنــوده  عـنـدمـا اكـد االلـتـزام
بـالـتــنـفــيـذ بـقــوله (سـتــحـرق مـراحل
الــــــــزمن مـن اجـل ذلـك  ...الخ ) و(اذا
تــوجـهــنــا الـى الـوحــدة مـع اي دولـة
عربـية  سـنـوسع من حقـوق الـقومـية
لـلــكــرد حـتى اليــشــعـرون بــان وحـدة
الـعــرب يــضــعــهم في مــوقع االقــلــيـة
ـسـتـقبل – ويشـعـرون بـاخلـوف من ا
حــديـثـه مــطـول مـع الــصـحــفـي فـؤاد
مطر). سوكاشارة الـى التحقيق الذي
نـبـهه الـيه اخلـبـر الـسـري الـذي نـشر
في (الـصـيـاد)  حـيث ظـهـر صـدام من
خلف الستار الـى  اوسع مدى للرؤيا
على مسرح العراق الواسع هكذا كان
نـظــرة ذلك اجلــيل ( جـيــلــنـا ) له الى
يـوم 17 تــمـوز 1979 عـنــدمــا فــاجـأ
الـعـراقـيـ بـظــهـور الـرئـيس الـراحل
احمـد حسن الـبكـر وهو يعـلن تخـليه

عن موقع القياده في العراق له .
كـنت ضــمن هـيــئـة حتـريــر صـحــيـفـة
(هاوكـاري ) عـنـد صدور اتـفـاقـية 11
اذار الــذي أعــتـــرف بــحق الـــقــومــيــة
فاعتبرنا الكرديـة في احلكم الذاتي  ‘
هذه االتفاقية خطوة جريئة و تثبيت

 هـــــذا احلق بـــــالـــــدســـــتـــــور

ـوثـوقة فـرصة والقـرارات الرسـمـية ا
اذا ســارت االمــور بــشـــكل جــيــد و
سيـفتح االلتـزام بـخـطوات تـنـفـيذه  ‘
الـبــاب مـســتــقـبال امــام حتــقـيق حق
ـصيـر للـقوميـة الكـردية وانه تقـرير ا
ســـيـــاتي يـــوم يـــصل مـــســـيـــرة هــذا
الــشـــعب الى رفع عـــلم االســـتــقالل ‘
ــزايــدات الـســيــاســيـة وبـعــيــدا عن ا
ـوقـف في حــيـنـه) كـنــا نــعــتــبـر ان (ا
صدام حسـ (بغض الـنظـر عن نيته
داخل نـفــسه ومــا جـرى بــعـد 1979)
مــبــادر خلـلـق تــلك الــفــرصـة بــحــيث
اليسـتـطـيع اي حـاكم في الـعراق  من
بـعــده ان يــتـراجع عن الــتــجـاوب مع
طموح الكرد واليستطيع اعادة عجلة

التاريخ الى اخللف .
UOKŽ WM'
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اواسط شباط 1970  تشكيل جلنة
علـيـا من قـبل احتـاد طـلبـة كـردسـتان
في جـامــعـات بــغـداد العـداد بــرنـامج
نـاسبـة عـيد (نه ورؤز) في احتـفالـي 
بغداد  ‘كنت باالضافـة الى عملي في
صحـيفـة (هاوكـاري  اعـمل مذيـعا في
االذاعـة الـكـردية  ‘لـذلك  اخـتـياري
من قـبل الــشـهـيــدين (شـاسـوار جالل
وفــاضل مال مــحـــمــود ) اعــضــاء في
قيـادة احتـاد طـلـبة كـوردسـتـان القوم
بــــعـــــمـل (عــــريـف احلــــفـل) في تـــــلك
االحتفـالية  ‘عند صـدور اتفـاقية 11
اذار ظهـر تـوجه اللـغـاء االحـتـفال الن
في ذلـك الــــوقـت التــــزال مــــشـــــكــــلــــة
قراطي (انشقاق جناحي احلزب الد
الكـردسـتـاني) قائـمـا واحتـاد الطـلـبة
الــذي تـــولـى اعــداد االحـــتـــفـــال كــان
ـكـتب الـسـيـاسي ‘ مـرتـبط بـجـنــاح ا
ولـكن في االخـيـر كــان الـقـرار لـلـجـنـة
العلـيا لالحـتفال بـقيامه  ‘ اختيار
منطقـة (سلمان باك ) لـالحتفال وكان
موعد يوم اجلمـعة الذي جاء بعد 21
اذار تــاريخ عــيــد ( نه ورؤز ) حــضـر
االحتفال جميع الطلبة الكرد والكثير

بغداد

 rÝUł Èb¼
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ـتـاعب وهي  مهـنـة خازنـة للـمـعلـومات يـعلم جـميـعـنا  ان مـهـنة الـصحـافـة مهـنة ا
واقف والتواريخ .. الرحلة في هذا ورفوف ذاكرتها زاخرة باسماء االشخاص وا
في ـتهـنـها  ـتـعة عـطـاؤها ثـر بـقدر مـايـعطـيـها  الـعالم الـزاخـر رحلـة مـخيـفة و
الـسنـوات الـتي تلت الـعام 2003 كان لـلـمعـلـومة مـدى واسع تـتحـرك فـيه بحـرية
ــعـلـومـة واخلـبـر كـمـا لـلـعـالقـات مع االشـخـاص مـدى اوسع بــحـكم الـبـحث عن ا
واستـقصاء اوجه احلـقيـقة اينـما كانـت .. ومع تطور االحـداث وتزاحم تـفاصيـلها
ـعت في تـلك الـسـنوات واصـبـحت ايـقـونـة االخـبار كـان  لـوجه بـغـداد شخـصـيـة 
والتـقـاريـر الـيـوميـة الـتي تـرفـد الـصـحف والـقنـوات الـفـضـائـيـة احمللـيـة والـعـربـية
ــهـام الــتي يــقــوم بــهـا كــواحــد من اهم الــقــيـادات ــيــة ضــمن احــد اهم  ا والــعـا

العسكرية في البالد ..
هـذه الشـخـصـيـة اصـبـحت تمـتـلك بـحـكم عـمـلـها الـيـومي وحـضـوره في الـسـاحة
كن كن من خاللها حتـليل ما علـومات باالرقام والـتفاصيل الـتي  االمنـية اهم ا
دد الزمنية مستقبال  ومع الوقت صارت تعد الوجه ان يحـدث في البالد خالل ا
ـسـلـحـة لتـبـدء بـادارة  مـاكـنـتـها االمـني لـبـغداد الـذي رصـدته حـتى اجلـمـاعـات ا

االعالمية لتسقيطه باية طريقة كانت ومنها محاوالت االغتيال .
لم تفلـح ماكنة تنظيم القاعدة وبعدها داعش في ان تطيح بتلك الشخصية بل انها
تولت مـهمات اخرى في جـهاز اخملابرات الـوطني بادارة العمـليات فيه ومن خالل
نـصب الذي ادارته تلك الـشخـصيـة ببراعـة جتمـعت معـلومات غـاية في االهـمية ا
ـسلحـة ومنهـا تنـظيم داعش وكيف امـتلك االسـلحة الـكيمـياوية حول التـنظيـمات ا
ـســتـقـبل من خالل عـمل دؤوب والـبـايـولـوجـيــة وكـيـفـيـة اسـتــخـدامـهـا االن وفي ا
اضافة الى معلومات سابقة منحت لتلك الشخصية لتأثيره متواصل لـيال ونهارا 

ضمن منظومة االمن التي تدير العاصمة بغداد . 
ــانـيــا كـون هـذه ــعـلــومـات وغــيـرهــا كـانـت ضـمن مــحـاضــرة الـقــيت في ا هـذه ا
الشـخصة احدى الوجـوه الرسميـة للوفد الـعراقي برئاسـة رئيس الوزراء السابق

حيدر العبادي عام 2015.. 
ـانية التي ـستشارة اال محـاضرة ادهشت اجلمـيع وعلى راسهم اجنـيال ميركل ا
عـلـومات الـواردة في مـحاضـرة تلك صفـقت طـويال قبل ان تـعـلن رايهـا بـان كل ا
ـعـرفة وطالـبت مـيركل  الـشـخصـيـة تعـد االولى من نـوعـها ولم تـكـشف من قـبل 
مكن علومات عن تنظيم داعش واالسلـحة التي يستخدمها ومن ا زيـد من تلك ا ا
استـخدامها مـستقبال . حـضرت تلك الـشخصيـة لقاءات اخرى حـسب مصادرنا
التي وصـلت الينـا باكـثر من وسـيلة لـتكـون محط انظـــار واعجـاب كل من استمع

علومات التي تمتلكها .  الى ا
ـشـكـلـة في كل االمـر ان تـلك الـشـخـصـيـة لم تـعـد في الـواجـهـة ولم نـعـد نسـمع ا

لـصدى صوتـها اال مـاندر  عـلى الرغم من ان الـبالد بامس
ـثل هـؤالء لــيـكـونـوا مـدعـاة اوال لـلـفـخـر وثـانـيـا احلـاجـة 
لالستـفادة من خبـراتها االمـنية والـعسكـرية الدارة دفة
ـؤسـسـات الــتي تـفـتـقــر اغـلـبـهـا لالدارة الــصـحـيـحـة ا
ـؤرخـة والـواجـهـة الـتي جتـعل واحـدة مـثل ـعـلــومـة ا وا
مـيــركل تــــــقف طــويال وتـصـفـق لـهـا..  عن شــخـصـيـة

الفريــــق قاسم عطا احتدث..  اين هو االن ?
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بحكم مهنتي  ‘كصحفي كردي  ‘وانا
اكتب مـذكراتي الـصحـفية  ‘رايت من
الـــضــــروري  ان احتـــدث عـن الـــرجل
الـذي  حــكم الــعــراق اكــثـر مـن ثالثـة
عـقــود وشــغل  خالل تـلـك الـســنـوات
واقـفة وتصرفـاته وسياستة العالم 
الـتي اعـتمـدهـا  في حـكـمه خالل تـلك
الـسـنـوات  ‘وهـو الـرئــيس الـعـراقي
) وكــمــواطن الــراحل (صــدام حــســ
بـكر من كردي اوال  جـذب انتـبـاهي ا
بــعــيـد وبــعــد ذلك مـن قــريب عــنــدمـا
حصـلت لي فـرصـة لـلقـاء به مـبـاشرة
الكثر من مرة واوكد حصل ذلك بحكم
مـــهـــنـــتي ولم اكن ســـاعـــيـــا ( اقـــوله
بصدق ) لتلك اللقاءات . واحتدث عن
ــوضــوع بــدون خــوف وبـدون هــذا ا
مــجــامـــلــة وبــعـــيــدا عن الـــتــســويف
ـــا اســـجـل ذكـــريـــاتي والـــطـــعـن وا
واضــيف انـــطــبـــاعي كـــانــســان ‘عن
احلـــدث و عن ذلـك الـــشــــخص الـــذي
دخل الـتـاريخ ولـكل رؤيـاه و تـقـييـمه
على صـفحـات تاريخ حـياته ونـهايته
وحتت الـــتــراب بـــالـــشـــكل الــذي رآه

العالم  . 
بـدءاً مـصـمم ان اوكـد وبـوضـوح : لم
اتوسط ولم اكتب ولم اطلب المنه وال
ــــكن  ان يــــتــــوسـط لي لــــكي من  ‘
احـصل اي شي مـن الـرجل او الــتـقي
به شـــاكـــيـــا او مـــادحــا  ‘بل حـــصل
ماأرويه من الـلقـاءات كمـا قلت بـحكم
مـهــنــتي (رئــيس حتـريــر لــصـحــيــفـة
كردية مركزية) كانت تصدر في بغداد
العاصمة ضمن ستة صحف يومية .
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اتذكـر ذلك جـيدا  ‘كان شـهـر تـشرين
الثـاني 1969 كنت ضـمن تـنـظـيـمات
ــقــراطي الــكــردســتـاني احلـزب الــد
ــكـتب الــسـيــاسي ) وضـمن (جـنـاح ا
خلـيـة حـزبـيـة مسـؤول عـنـهـا الـزميل
الصـحفي الـقـدير (سـربست بـامرني)
وكــنـا مــعه خــمــســة من الــزمالء  من
الــعـــامـــلــ فـي مــجـــال الـــصــحـــافــة
واالعالم الكردية اتـذكر منـهم الشاعر
الـــــراحل جـالل مـــــرزا كـــــر   ‘وفي
مـسـاء اليـوم االخـيـر من اسـبـوع ذلك
الشـهـر حضـرنـا اخـر اجتـمـاع حزبي
قـبل صـدور اتـفــاقـيـة اذار بـدايـة عـام
1970 في دار االخ ســــــــربــــــــسـت في
الــبــلــديــات  –بــغـداد  ‘وفي نــهــايــة
االجـــتـــمـــاع انــــا اثـــرت اسم (صـــدام
حـسـ )...كــيف ? صـبــاح ذلك الـيـوم
وبــعــد انــتــهـــاء دوامي الــرســمي في
االذاعة الكـردية في بـغداد حـيث كنت
ـذيع اخلـفــر الـصـبـاحي  ‘تـوجـهت ا
كـتـبـة الـتي كانـت مقـابل بـنـاية الى ا
مؤسـسة االذاعـة والـتلـفزيـون  والتي
اشتـريت تـبـيع الـصـحف واجملالت  ‘
نسخة من مجـلة ( الصياد) الـلبنانية
 ‘وبـعـد غـذاء الـظــهـر بـدأت بـتـصـفح
اجملــلــة  ‘وكــمــا كــانـت مــعــروفه هي
مــجــلــة االثــارة فـي نــشــر الــتــقــاريــر
نـطـقة والتـحـليالت الـسـياسـيـة في ا
وكـانت تــنـشـر عــمـوداً في الـصــفـحـة
الـثـالـثـة عـلى مـا أتـذكـر حتت عـنـوان
(االسرار ) لنشر معـلومات مهمة ذات
طـابع االثـارة عن الــوضع الـسـيـاسي
في الدول العربية ‘في ذلك العدد كان
الـسـر االول مـعه صـورة تــخـطـيـطـيـة
لـصــدام حــســ حتت عــنـوان : ( من
يـحـكم الـعـراق ?)  ‘ومـضـمـون كـشف
السر مـايلي : (ان وجود احـمد حسن
الـبــكـر عــلى رأس احلـكم فـي الـعـراق
ـتنـفذ في ذلك واجهـة فقط واحلـاكم ا
البلد هو رجل شاب قوي واقف خلف
سـتارالـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة في بـغداد
ويـحـرك الـوجـوه واالشـخـاص الـذين
يــعـــتــقـــد الـــنــاس في الـــعـــراق انــهم
وهذا ـسـؤولــون ضـمن احلــكـومـة ‘ ا
الـــشـــاب اســـمه صـــدام حـــســـ وان
ــعـــلــومـــاتــيـــة الــدولـــيــة ــصـــادر ا ا
ـستقـبل القريب يعتـقدون بانه وفي ا
سيـكون له شـأن كـبيـر في الـكثـير من
االحــداث  الـتـي ســتـغــيــر من ثــوابت
ــنــطــقـة احلـكـم في الــعـراق ووضع ا
والـعالـم ايـضـا ) . وطرحـت مـوضوع
علومة (الصياد) بالقول : اخلبر او ا
هـــذا رجل يـــظـــهــــر االن فـــقط ضـــمن
النشـاطات احلزبـية الـتي تنظم لـلقاء
القادة احلزبي مباشرة مع الناس ‘
وكان في ذلك الوقت  اخـر لقاء عرض
في تـلـفـزيـون بـغـداد  لـصـدام حـسـ

ضــــمـن احلــــضـــــور في االجـــــتــــمــــاع
اجلماهيري في ملعب الكشافة واتذكر
ان صالح عمر الـعلي وزير االعالم في
ذلك الوقت  ‘حتدث في االجتماع قبله
 ‘فطرحت على احلضور في االجتماع
الـسـؤال التـالـي : تـعتـقـدون ان كـشف
هذا السر في مجلة الصياد حقيقي ام
فــقـط لالثـــارة تــلـــجـــأ الــيـــهـــا بــعض
الـصــحف الـعــربـيـة وفـي لـبـنــان عـلى
وجه اخلـصــوص ? وكل حـسب فــهـمه
رحـلة علق الشبـابي عن احداث تـلك ا
ـــوضــوع  . بــالــنـــســبــة لى ان عــلى ا
اخلبر و من منطلق احلسي الصحفي
ـرحـلة لـلـبحث كان يـدفـعني فـي تلك ا
ـتـابــعـة ووضع الــبـحث عن صـدام وا
حــســـ ضـــــــــمن دائــرة اهـــتـــمــامي

الصحفي ..! 
حيث كلـما كنت اقـرأ اي خبر يـتضمن
اسمه او ينـشر معه صـورته ادقق فية
بتأن كانـني ابحث عن جـواب للسؤال
: هل صحـيح ان هـذا الـرجل يـحكـمـنا
خلف الـستـار وماذا يـعني حـكم خلف
الــــســـتــــار ? وكــــنت اقــــرأ من بــــعض
ـعـنى واجلواب الصـحف بـاحثـا عن ا
..!  صدر في نهاية تشرين الثاني عام

1969 قـرار مــجــلس قــيـادة
الثورة باالعـتراف باحلقوق
الــثــقــافــيــة لــلــكــرد وبــعــده
مــــبـــاشــــرة الــــقــــرار االخـــر
باحلقـوق الثـقافـية لالقـليات
االخرى الـتركـمـان والسـريان
...الخ فـي تــــــلك االيــــــام وفي
ـكـتب االسـتـاذ احـد زيـاراتي 
الراحل حلمي علي شريف في
جــــريــــدة (الـــنــــور) ســــمــــعت
باجـتـمـاع مطـول بـ االسـتاذ
الراحل اخلـالـد ابراهـيم احـمد
مع صــدام حــســ و اصـدار
تلك الـقـرارت بعـد ذلك بـأيام ...
عـلومة بـالنـسبة وسماع هـذه ا
لي كانت برقية توضيح  وتاكيد

على صحة خبر الصياد ..!
n U×² « Âu−¼

ـتــعــلق بــدأ هــجـوم في اجلــزء ا
التحالف الغربي بقيادة الواليات
ــتـحــدة الحــتالل الــعــراق حتت ا
الـعـنـوان الـكـاذب ( حـمـلـة حتـرير
العراق ) في مذكـراتي والذي نشر
في حـلـقـتـ في (الـزمـان الـغـراء )
قـلت : ( ان الـنـفــاق الـسـيـاسي في

الــشـــرق االوسط بــســـبب انــتـــهــازيــة
الـقـادة الـسـيـاسـيـ في الـتـنـظـيـمـات
الــــســــيـــاســــيــــة هــــو احــــد اســــبـــاب
تـتـالـيـة  الـتي تـصـيب االنـتـكـاسـات ا
مـنـذ اواسـط اخلـمـســيـنــات احلـركـات
نكوبة منذ نـطقة ا الوطنية لشعوب ا
تنفيذ وعد بلفور  ‘يشاركون فى ابراز
الـقــادة واحلـكــام بـشــكل مـبــالغ حلـ
يكتشـفون عدم استـعداده ليكـون لعبة
بـيـدهم او يــشـعـرون انه في الــتـعـامل
مع استـراتـيـجـية الـهـيـمنه الـغـربـية ‘
سيـكـون موقف ذلـك احلاكم يـتـعارض
ـقـدمـة مع تـلك االسـتـراتـيـجـيـة وفي ا
ـسخ  الذي موقـفه جتاه ذلك الـكـيان ا
زرعه الـغـرب في قـلب الـشـرق االوسط
...!! كل الـــــقـــــادة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــ
والـتــنــظـيــمــات الـســيـاســيــة في هـذه
ــنــطـــقــة من الـــيــســار والـــقــومــيــ ا
والــوطـــنــيــ احملـــايــديـن وبــدعم من
ـــيــة بــدا من احلــزب احلــركــات الــعــا
الشـيـوعي الـسـوفـيـتي ولم تـنـتهي  بـ
(تيتو ) اليوغسالفي وحركات التحرر
في افريقا وامريكا الالتينية  ‘شاركو
مشاركة فعلـية في ابراز صدام حس
ـنـتـصر في ـسـتـقـبل الـتـحـرر ا قـائدا 
ـنـطـقــة والـعـالم  ‘قـادة الـسـوفـيـيت ا
واوربــا الـشــرقــيــة يــنــتــظــرون لـقــائه
ــشــهـد بــحـرارة   ‘فــفي ضــوء هــذا ا
وظهـور هـذا الـرجل من خـلف الـسـتار
الى الضوء والـقرارات  الثوريـة بينت
انه هـو كـان ورائـهـا  بـدا  بـالـتـحـالف
االســــتـــرتــــيــــجي مـع الــــســـوفــــيــــيت
ـانــيـة الـشــرقـيـة و في واالعـتـراف بــا
الــداخل  ‘بــنــاء جـــبــهــة وطـــنــيــة مع
احلــزب الــشــيـوعـي  واتــفــاقــيـة (11 
اذار) الى قرار التاميم   ‘كل ذلك جعل
من صــــدام حـــســـ مــــحل اهــــتـــمـــام
الشباب الـعراقي في نهـاية السـتينات
وانـا كـنت من ضـمـنـهم  ‘كـنا نـنـاقش
ـهمة الـتي نسمع مواقفه والـقرارات ا
انه كــــــان وراءهـــــا كـــــان  مـن ضـــــمن
االهداف  ‘وحلـما ضـحى اهل الـعراق
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ـــــــثــــــــقف وا
الـــــــــكــــــــردي
يـــــتـــــجــــاوز
اخلــــــــــــــوف
عــــــنــــــدمـــــا
يــشــعــر انه
يـــكــــتب في
اجــــــــــــــواء
احلــــــريـــــة
‘واعــتـــقــد
انـــــهـم في
مــســتـوى
الـــــــــوعي
يـفـهـمـون
مـــــعـــــنى
احلـــريـــة

ـسـؤولـية بـانـهـا ا
اوالَ جتـاه انـفـسـهم وجتـاه شـعـبـهم ‘

ولـكـن وكـمــا اكــدت في اجـتــمــاع اخـر
لـــــبـــــحـث وضع الـــــكـــــتـــــاب الـــــكـــــرد
ومسـاهـمـاتهم بـحـضـور السـيـد وكيل
وزارة االعالم : ان كـتـابـنـا ومـثـقـفـيـنا
عــنــدمــا يــنــحـــصــرون في جــو الــشك
جتـاهــهم بــدل احلـريــة عــنـد ذلـك يـقل
ن حضـورهم و مـســـاهـمـاتهم ) .. ‘و
يـرغب في مـتـابــعـة وتـوثـيق االحـداث
عـلـيـه ان يـراجع نص كــلـمــة الـرئـيس
(نــشــر يــوم 10 اذار 1982 في كــافــة
الصـحف الـعـراقـية  ‘سيـرى انه عـلق
عــلـى مالحـــظـــتي عـــنــدمـــا دعـــا عــدم
الـتـضـيق عـلى الــكـتـاب الـكـرد عـنـدمـا
يريدون ابداء ارائهم من خالل االبداع
او اي موقف اخـر ...) وبـعـد ان شارك
مـجـمـوعـة من مـنـتـسـبي الـدار بـابـداء
ارائــهم عـن الــورقـــة  الــقى الـــرئــيس
كلمة مدح فيها دورالشعب الكردي في
بــنـــاء الــعــراق ‘وطــلب بـــوضــوح من
ـســؤولـ عن الــثـقــافـة الــكـرديـة ان ا
تـكـون صـدورهم واسـعـة في الـتـعـامل
ـثــقف الـكــردي وطـمــوحـاته وان مع ا
يـــحــتـــرمـــوا الـــكــلـــمـــة الـــكــرديـــة في

ؤسسات الثقافية واالعالم . ا
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كان مـساء اخلـميس 13 شباط 1997
وكـنت فـي الـبــيت اهـيـئ لـلــذهـاب الى
نــادي االعالم الــعــائــلي  ‘عــنــدمـا رن
الهـاتف وكـان علـى اخلط مديـر مـكتب
وزير االعالم الـسيـد يوسف حـمادي ‘
ابـلـغـني بـان الـوزيـر يـطـلب حـضـورك
كـتب قبل الـساعـة الثـامنة  ‘فتم في ا
الغاء سهرتنا الـعائلية و توجهت الى
مـــقــــر وزارة الــــثـــقــــافــــة واالعالم في
الـصـاحلـيـة  ‘ومـبـاشــرة الى الـطـابق
منه الى السـابع حـيث مكـتب الـوزيـر 
قاعـة االجتـماع وجـدت االخوة رؤساء
بــعـد حتــريــر الــصــحـف الــيــومــيــة  ‘

السالم والتحية جلست معهم وعرفت
انـهم ايـضـا كحـالـي ليـسـت لديـهم اي
معلومـة حول سبب حـضورنا في هذا
التوقـيت ..!  لم تمـر فتـرة طويـلة جاء
كتب و قال لنـا تفضلوا السيد مدير ا
الوزيـر ينتـظركم  ‘خرجـنا من الـقاعة
فـكـان الـوزيـر والـســيـد حـمـيـد سـعـيـد
الوكيل االقـدم للوزارة ( 1) بانتـظارنا
وسـلم عـلــيـنـا وقــال : سـنـذهـب لـلـقـاء

السيد الرئيس ...!! 
ــرة شــعــرت ان صــدفــة لـقــائي هـذه ا
بــرئــيـس اجلــمــهـــوريــة لــيـــست مــثل
الـلــقــاءين الــسـابــقــ ... اقـتــربت من
الـراحـل أمـيــر احلــلــو رئــيس حتــريـر
مجلـة (الف باء) حـيث كانت لي عالقة
صــداقــة مــعه مــنــذ كــان مــديــر اذاعـة
بــغــداد مـــســتـــفــســرا عـن ســبب هــذه
الزيارة  ‘فاجابني : (والله كاكه علمي

علمك ...!!) ... 
بـعــد ذلك نـزلــنـا جــمـيــعـا الى ســاحـة
وقــــوف ســــيـــارات الــــوزاره فــــكــــانت
بـانــتــظــارنـا حــافــلـة كــبــيـرة مــغــطـاة
نـوافـذهـا بــسـتـائــر زرق غـامـقه واقف
امـــام بـــاب صـــعــــود الـــســـيـــاره رجل
البس زيــتــونــيــة  ‘صــعــد الــوزيــر
ونحن من ورائه  ‘حتـركت احلـافـلة ‘
ومـدة سـيــرهـا لم تـكـن طـويـلـة  ‘عـنـد
وقـوفـهـا عـرفـنـا نـحن في بـنـايـة الـتي
كــانت تـــســمـى (اجملــلس الـــوطــني) ‘
تـوجــهــنـا الى داخـل الـبــنــايـة  وبــعـد
اجـتـيـاز الـبـاب الــرئـيـسي  ابالغـنـا
نــحن (عــدا الـوزيــر والــســيــد حــمــيـد
سعـيد)  من قـبل رجل واقف امـام باب
احـد الــغـرف عــلى اجلـهــة الـيــمـنى  ‘
وهـناك كـان ينتـظرنا للدخـول للـغرفة 
اخـر حـيث طـلب مـنـا ايـداع كل مـا في
جيـوبنـا عنـدهم  فعـلنـا ذلك وخرجـنا
ومـنـهـا تـوجـهـنـا بـاجتاه من الـغـرفـة 
باب ضـخم افـتـتح مع اقـتـراب الـوزير

W bI

صدرت بـداية هـذا العـام في أقليم كـردستـان العراق  – مـدينة الـسليـمانيـة مذكرات
الكاتـب والصحفي الكردي عبدالله عباس رئيس حترير صحيفة (هاوكاري) الكردية
الـيــومـيـة  الــتي كـانت تــصـدر في بـغــداد مـنـذ عـام 1970 الى 2003 كــان هـو من
احملـررين االوائل فيـها الى ان اصـبح رئـيس حتريـرها مـنذ 1996 الى 2003  في
عـنونه ( هكـذا فتحت االبـواب / احداث الصـحافة والـثقافـة الكردية ـذكرات ا هذه ا
في الـعـراق من 1961 الى نـيـسـان  2003) في 396 صـفـحـة  ‘خـصص الـكـاتب
فـصالً مـطـوالً لـلـحـديث عن الـرئـيس الـعـراقي الـراحل صـدام حـسـ و لـقـاءاته مـعه
بحـكم عمـله الصـحفـي و انطـباعـاته عن تلك الـلـقاءات و يـسجل رأيه ايـضا كـمواطن
كـردي و صـحـفي بـالـرئيـس الراحل  ‘هنـا تـرجـمة هـذه االنـطـباعـات في جـزئـ قام

الكاتب نفسه بترجمته من اللغة الكردية .

هـدي يهـدف الى حتسـ منـاسيـب اخلدمات سيـاق جديد يـنتـهجـه السيـد عبـد ا
بـرافـعة تـخـتـلف سـياقـاتـهـا عمـا مـوجـود في اطار الـدولـة ومن دواعي اإلنـصاف
مناقـشة بـعض اإلجراءات غيـر التـقليـدية الـتي  تطبـيقـها وجاءت الـتجـربة برغم

حداثتها ومحدوديتها بنتائج طيبة سيما في مجال اخلدمات. 
ـؤسسـات الـدولة بـعد الـتـغيـير افـتقـرت الى قـوة التـوجيه  ان الـسيـاقـات العـامة 
ـعـنـيـة ومع غـيـاب احملـاسـبـة ومـا واالنـضـبـاط وضـعف الـتـنـسـيق بـ اجلـهـات ا
شاريع وتدني اكتـنفت الدوائـر من فساد وافسـاد أدى في محصـلتهـا الى تلكـأ ا
ـتـابـعـة الـفـاعـلة مـسـتـوى اخلـدمـات واذا مـا اضـفـنـا الـيـهـا هـشـاشـة سـيـاقـات ا
واطن. وتـأتي هذه الـتجربة للمـشاريع اخلدمـية احلاكـمة تتـضح حينـئذ معـاناة ا
الـفتـيـة لتـشـير الى إحـداث اخـتراق في جـدار الـبيـرقـراطيـة بـعيـداً عن الـسيـاقات

تعارفة التي اعتادت عليها الدولة.   ا
ـان الى االستـعانة بـنخب شبـابية ـهدي منـذ ان  نال ثقـة البر  عمد الـسيد عـبد ا
شاريع و تشكـيل خلية مـتابعة هـدفها معـاجلة التعـرف عن أسباب التلـكؤ في ا
ـؤسسـات  لذا كـان الـتركـيز في اخلـدمـية ومـحاولـة مـعاجلـتهـا من خـارج اطار ا
ـواطن  تـأخذ عـلى عـاتقـها اخـتـيار مـجـموعـة من الـشبـاب الـواعي احلامل لـهم ا
ـسـاهـمـة في حتسـ مـسـتـوى اخلـدمـات ورفع درجـة التـنـسـيق بـ مـؤسـسات ا

شاريع العالقة. الدولة  الستكمال ا
 هذه النـخب الشبابية التي  اختيارها بعناية لم ترهق كاهل الدولة مالياً بل 
ـتلـكـها تـنسـبـيهـم من دوائر الـدولـة اخملتـلـفـة واغلب عـنـاصـرها طـاقـات حيـويـة 
ـيداني ـواطـنـ ولديـهـا الـرغـبـة في الـعـمل ا احلـرص في مـتـابـعة قـــــــــضـايـا ا
ـركز حـيث يـــــــضـعف العـامل الرقابي نـاطق البـــــــــعيدة عن ا وخاصـة في ا
وان يـتم كل ذلك بـدون ضـجـيج  ويـعلـمـون ان مـواقـعـهم خالـيـة من أيـة امـتـيازات

اضافية.  
ا حقـقته من اجنازات في مـجاالت مخـتلفة هذه التـجربة الـشبابـية تمـنح االمل 
ـشاكل التي يـعانيـها الـبلد لـكن اجلميل قد تبـدو مساحـاتهـا قليـلة نظـرا حلجم ا
في االمـر ان هـذه اجملـامـيـع بـقـيت بـعـيـدة عن الـظـهـور االعالمي ولـعل ذلك احـد
اسبـاب جناحـها وبـقيت هـذه القـوة اجملتـمعـية مـستـمرة بـشكل دؤوب في ايـجاد
ناطق الفقيرة في جانب اخلدمات.   شاكل تعانيها ا عاجلات واحللول  بعض ا
تابـعة الشابة ذات اخلـبرة الفنيـة في مجالت متنوعة  في ان طريـقة عمل خاليا ا
كاتب وعندما مكتـب رئيس الوزراء تتركز اساساً في تـنفيذ مهامها بـعيداً عن ا
ـواطن تبدأ ـعايشة مع ا شـكلة في منـطقة معـينة من خالل ا تشخص اخلـلية ا
بتفـكيكها بطريقة علمية للبحث عن اقصر الطرق حللها وبعد التعرف على طبيعة
ـشـكـلـة  تـقـوم بـســلـسـلـة اتـصـاالت واجـتـمـاعـات مع األطـراف ــعـانـاة وأبـعـاد ا ا
ـعوقـات وكـيفـية جتـاوزها وعـندمـا تصل الى احلـكومـية اخملـتـلفـة للـتعـرف على ا
تـشـخـيص نقـاط االخـتـنـاق ترفـع توصـيـاتـهـا احملددة  الى الـسـيـد رئـيس الوزراء
تابعة تنفيذ األوامر حتى عنية  وتستمر اخللـية  الصدار أوامره الـى اجلهات ا

الوصول الى حل للمشكلة. 
تـابعة وإمـكانـياتهـا يصل الى قـناعة بـان قسم من مـعاناة تابـع لعمل خاليـا ا  وا
ـواطـنـ جـراء ضـعف الـتـنـسـيق بـ اجلـهـات احلـكـومـيـة والـعـجـز االداري في ا
مـؤسـسـات الدولـة في حـ ان حـلـولـهـا لـيسـت معـقـدة بل انـهـا كـامـنـة في غـياب
هـام الـتي تـولتـها ـبادرات وال نـود االسـتغـراق في طـبيـعـة ا الـتـواصل وانعـدام ا
هـذه اخلاليـا ونسب الـنجـاح التي حـقـقتـها فـذلك قد يـكون مـبـكراً لـتقـييم جتـربة

فتية.  
ـثال ال احلصـر تسلـيط الضـوء على اجلهـد التنـسيقي لكنـنا نكـتفي عـلى سبيل ا
ـتـابـعـة لـتـبلـيط الـطـريق الـرابط بـ مـحـافـظـتي الـسـماوة ـبذول من قـبل خـلـيـة ا ا
ـئـات من والــنـاصــريـة الـذي يــبـلغ طــوله حـوالي 65 كم والـذي حــصـد أرواح ا
شروع طوال 7 سنوات على قائمة رورية وبقي هذا ا األبريـاء بسبب احلوادث ا
ــشـاريع في وزارة االعــمـار ولــعـدم تـوفــيـر الـتــخـصـيــصـات الالزمــة بـقي هـذا ا
تـابعـة وعقدت سـلسلـة من االجتـماعات مع وزارة شـروع مهمالً جـاءت خلـية ا ا
ـعتصم وحـمورابي واشور) االعمار وشـركاتـها التي يـقع على عاتـقهـا التنـفيذ (ا
ـقطع بـحاجة الى وتوصـلت الى نتـيجـة مفـادها ان تـوقف العـمل في اكمـال هذا ا
طلوبة ـبالغ ا ـالية فاوعز السـيد رئيس الوزراء صرف ا أرجاع الـتخصيصات ا
من مـوازنـة الـطوار الكـمـاله ووضـعت خـطـة من قبل الـشـركـات لـتنـفـيـذ الـعمل
ـسـؤولـ وبـشـكل اسـتـثـنـائي وكـانت اخلـلـيـة تـتـابع سـيـر الـعـمل اسـبـوعـيـا مع ا
وبـالـفـعل اكـتـمل الـعـمل في تـبـلـيط هـذا الـطـريق الـذي بـقي طـوال سـبـعـة سـنوات
يـعـاني اإلهـمـال والغـريب ان تـكـون احلـكـومـة قادرة فـي انهـاء مـعـانـاة الـناس في
اضي وقامت اخللية بخطوة ايجابية سبعـة شهور و افتتاحه في شهر تموز ا
حــيث اقــتــرحت عــلى الــســيــد رئــيس الــوزراء تــقــد كــتــاب شـكــر الـى الـوزارة

والشركات الثالثة والفرق العاملة. 
ـاثـلـة مـا يـجعـلـنـا نـتـطلـع الى دراسة وهـنـاك امثـلـة أخـرى تـشـير الـى إجنازات 
ؤسـسات في تـقد التـجربـة وتعـميـقهـا لتـشكل رافـعة في حل جـزء من اخفـاق ا
خدماتـها.  قبل ستة اشهـر كانت هذه اخللية تـركز فعاليتـها في بغداد والبصرة
اما اليـوم فقد توسع نشاطاتها الى باقي احملـافظات انها جتربة فتية حتتاج الى
يـداني وتـطـويـر الـتـجربـة واسـتـنـفار مـزيد من الـدعم واألسـنـاد لـتـركـيز عـمـلـهـا ا
الـعـناصـر ذات اخلـــــــبـرة والطـاقـة واليـد النـظيــــــــــفة وحتـصـد امتـيازاتـها في
اجناز اخلـدمة للناس ان هذه الـعناصر اجملتمـعــــــية من رحم اجملتمع ومالكات
ـناقشـة القـضايا واطنـ وقادرة  الدولة مـالكـة للـقدرة على الـتفـاعل مع همـوم ا

هنيـة ومســـــؤولية عالــــــية مع كوادر مـؤسسات الدولة 
وكاسبة لثقة رئيس احلكومة يجب ان يستشعر اجلميع
بــــانـــهـم هــــــــؤالء جـــنــــود لـــيــــصـــحـــبــــوا جـــزءً حلــــل
شــــــــــاكل وتكـون حلـقة الوصل لـتمـك الـســـــــيد ا
رئــيـس الــوزراء مـن حل االخــــــــــتـــنــاقـــات الـــتي تـــلف

أوضاعنا اخلدمية.   

عبد حمودأمير احللوبرزان التكريتي

البكر وصدام أيام الوفاق
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