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طلق بـقدرة االنسـان على االبداع ا
والتواصل وحتقيق األماني . 

واصل الـفـنـان سامي كـمـال طـريقه
الى الـتـطـلـعـات رغم األوجـاع الـتي
أعـــتــرت طـــريــقـه في الــعـــبــور الى
الـضـفـة الـثـانــيـة من عـراق مـعـافى
بسواعد أبنائه من بناة ميام في

حب الوطن والنزاهة . 
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كـــان يـــحـــلـم وماليـــ من أمـــثـــاله
الـعـراقـيـ بعـراق آخـر بـعـد رحيل
الــدكـتــاتــوريــة عن أرض الــعـراق 
لكن سرعان ما تالشت تلك االحالم
واألمنـيات وسـنوات الـنضـال  لقد
أعــتـلـى دفـة احلــكم مــجــمــوعـة من
ـي الــضـــمـــيــر الــلـــصـــوص وعــد
وبـائعي الـوطن في تـدميـر نسـيجه
األجـــتــمــاعـي والــثــقــافـي عــلى يــد
تخلفة في يليشيات والطوائف ا ا
توطـيد مفاهـيم الطائـفية والـفئوية
واحلـــزبـــيـــة بــــدالً من الـــوطـــنـــيـــة

واطنة .  وا
مـحـنــة الـفـنـان ســامي كـمـال  كـان
يـتلـوى وجعـاً عـلى ما وصـلت آليه
االحداث الى عراق مغيب ومجهول
الــهـويـة ومـســلـوبـة االرادة  وكـان

يـعـبـر دائـمـاً عن حـزنه ولوعـته في
البحث عن وطنه  الذي أفنى طيلة
عـمـره من آجـله مـضـحـيـاً بـالـغـالي
ــسـتـقـبل والـنـفـيـس وبـصـحـته و

عائلته . 
ولقـد رأيته وأنـا القـريب منه وعلى
الــرغـم من أوجـــاعه بـــارقــات األمل
عـلى وجـهـهه في مـواكـبـة تـطورات
االحـداث ومــا سـطــره شـبـابــنـا في
ســـاحــات الــعـــراق الــغـــاضــبــة في
ثورتهم الـتشرينـية في إعادة وطنا
لــــنـــا  ومــــا ســــطــــروه مـن مالحم
بــطــولــيــة فــاجــأت االصــدقـاء قــبل
االعداء  وكـان الفـنان سـامي كمال
بــــكـل جــــوارحه فـي قــــلب احلــــدث
مـعـتـزاً بـعـراق جـديـد يـعم به األمل
ستقبل  وهذا ما كان يصبو له وا
طــيــلـة حــيــاته ومن خـالل مـواقــفه
الـنـضـالـية والـوطـنـية وتـضـحـياته
اجلــســـام . وفي مـــعـــرض قــراءاته
لالحــداث . يــعـــلق الــفــنــان ســامي
كمال وهو على عتـبة الثماني من
الـعـمـر وبـحزن تـنـهـمـر الـدموع من
العيون . أريد وطن يعيش به أبناء
شــعــبي وأوالدي وأحــفــادي بــحب
وسالم بعيداً عن اجلهل والطائفية
 وعـلى أقـل تـقـديـر أشـعـر بـالـرضا

على تضحيات تلك السنوات . 
ســـاســة الـــــــــــعــراق اجلـــدد بــعــد
الــعـام 2003 والــذين جـاؤوا مع
الــدبـابــات االمــريـكــيــة في إحـتالل
أرض الـعـراق الـوطـنـيـة  وأعـتـلوا
ه ــعـا دفـة احلــكم ونـهــشـوا به و
ومــؤســســاته احلــضــاريــة  كــانت
أولى أولــيــاتـهم حتــطــيم الــثـقــافـة
الـوطــنــيــة الــعــراقـيــة وتــاريــخــهـا
الـــعــريـق وتــهـــمــيش رمـــوزهــا من
فـنـانيـ ومـثقـفـ ووطنـيـ  كان
من بــيــنــهـم الــفـنــان ســامـي كــمـال
وصــحـــبه واألســتـــعـــاضــة عـــنــهم
ـثـقـفـ والـطـائـفـي بأشـبـاه من ا
ومـحــدودي األفق واحلـاقـدين عـلى

العراق وأهله . 

وأهـدافــهـا وأغـانـيــهـا الـســيـاسـيـة
الهادفة . 

واصل الـفنـان سامي كـمال نـشاطه
الفـني عـلى أرض دمشق دافـعه هو
حـب الـــــــــــــوطـن واألرض وهـن مـن
أساسـيات أنتـمائه الـفكري لـلحزب
ـان هـذا الــشـيـوعي الــعـراقي  وإ
احلــزب بـالــفن وألــتــزامه وأهــدافه

(حتزب الفن). 
مــشـقــة الــعــيش الــرغـيــد من خالل
الـبــحث عن الـعــمل لـتــوفـيـر لــقـمـة
عـيش نـظـيـفـة لـعـائـلـته  كـانت من
أولويـات حياة الـفنان سـامي كمال
. قام مع مـجموعـة من الفـنان في
دمشق بتأسـيس فرقة بابل (سامي
ــرحــوم كــمـــال  كــوكب حـــمــزة  ا
كــمــال الــســيــد  حــمــودي شــربه 
ــــرحـــــوم فالح صـــــبــــار  ســـــالم ا
الــبـهــادلي  فــريــد ســامي  جــنـان

سامي  حنان سامي) . 
وفي الوقت نفسه كان رئيساً لفرقة
(بيـسان) الفـلسـطينـية التـابعة الى
ــقـراطــيــة لـتــحــريـر اجلــبــهـة الــد
ـدن فـلـسـطـ  والـذي طـاف بـهـا ا
الـسوريـة واخمليـمات الـفلـسطـينـية
بــأعـــذب األحلـــان وأوسع االغـــاني
أنـــتـــشـــاراً ( مـن يـــغـــسل الـــدم في
الـشـوارع .. تـقـدمـوا .. لـون الـبـحر
لـونك .. ذاهب كي أرى كـيف مـاتوا
.. أغنيـة مهداة الى الشـهيدة سناء
احملــديــلي .. سالم لــلــخــلــيل سالم
لـلـجنـوب). وكـانت تـلك االغاني من
أحلـان الـفـنـان سـامي كـمـال  وهي
إنـعـكـاس حـقـيــقي لـلـواقع الـعـربي

وتداعياته السياسية . 
موهـبة التـلح عـند الفـنان سامي
كــمــال زامــلــته من بــدايــاته األولى
وولـوجه عـالم الـفن الـغـنائي  راح
بـاحثـاً عن قوة الـلـحن والتي تـليق
ـــعــــنى الـــفـن ورســـالـــته بـــأدراكه 
التـاريخيـة ودوره في ذائقـة الناس

وصفهم نحو قضايا شعوبهم . 
في العـاصمـة دمشق وعـلى أرضها
الـواسـعـة كـانـت تعـج بـالـنـشـاطات
السياسية والصراعات اإليدلوجية
بــ قـــوى ســـيــاســـيـــة مــعـــارضــة
ـا أنــعــكــست فــنــيـاً ألنـظــمــتــهــا 
وأبــداعـيـاً عــلى قـوى الـشـارع  أي
عــــلـى حــــالــــة الــــفـن في الــــعــــراق
وأحـتـضانه ومـتـابـعته من جـمـهرة
واســـعــة من الــعـــراقــيــ حتــديــداً

نشاطات وحفالت فرقة بابل . 
وفـي ظل أجــــواء أجـــــتــــمـــــاعــــيــــة
ونـشـاطـات مـتنـوعـة غـنيـة بـالـوفاء
واحملـبـة كـان صـوت الـفـنـان سامي

تلك التجربة الشيوعية . 
وقــد احس بــالـغـــــــــــــدر في آمـاله
وتــطــلــعـــاته  وكـــــــــأنه بــنــاء من
الــكــارتــون تــــــــــهـاوى عــلـى حـ

فجأة . 
هـذا األحسـاس سيـبقى مـنغـصاً له
ولي ولكل رفاق الطـريق . خمسون
ان عاماً .. طيلة تعلقه بالفكر واإل

باالشتراكية تذهـــــــب هباء ?. 
كـانـا لــيـنـ وسـتــالـ وبـوخـارين
هما رموز تلك الـتجربة في االحتاد
الـسـوفـيـتـي . وسـتـالـ هـو األكـثر
تــمـســكـاً بــكـرسـي الـســلـطــة وقـمع
مــعـــارضــيه وقــتــلـــهم  أنــتــهى به
ـطاف أن يـغـتال من أقـرب الـناس ا
له ومـشــاركه في كل اجلـرائم بـحق
رفاقهم هـو (بيريا) مـسؤول جهازه

اخملابراتي اخلاص . 
الـفــنـان ســامي كـمــال في مـحــطـته
ــلــكــة األخــيــرة وأســتــقــراره في 
الــسـويـد فـي نـهـايــة الـثــمـانــيـنـات
وبـدايـة الـتـسـعـيـنـات ومع حـصول
عائـلته عـلى حتقـيق جناحـات على
مــســـتــويــات الــعــمل واألســتــقــرار
األجــتـمــاعي  لــكــنه لم يــهــدأ بـاله
بأجتاه أحوال العراق وما يبيت له

ا بدت تنهش من مكائد مصيرية 
بجـسده الـقوي  الـذي بدأ يـضعف
ه ـــاضي وتــأ أمــام احلـــنــ الى ا
عـلى جتـارب احلـلم التـاريـخـية في
الذود عن وطن آمن تسوده العدالة

ساواة . وا
وفـي عــــجــــلـــــة احلــــيـــــاة والــــزمن
وصخبهما . كان مصراً على تقد
نــــتــــاجـــــات من خالل مـــــحــــاوالته
ـسـتـمرة واجلـادة بـتـكـوين صرح ا
فـــنـي (غـــنــــائي) الحـــيــــاء جتـــارب
ـلــتـزم في ــاضي وصــورة الـفـن ا ا
األغـنيـة الـهادفـة الى بـناء االنـسان
وجــــمــــالــــيــــة الـــــذوق الــــراقي في
اإلحـسـاس والـتـطـلع  لـكن كل تـلك
احملــاوالت لم تـرتــقي الى طــمـوحه
وحـبه لـلـفن واإلصـالـة  وفي صور
هذا التوثب الى حتقيق االجنازات
داهــمـتـه أزمـة صــحــيــة  كـادت أن
تــعــصـف بــحــيــاته  لــكن تــشــبــثه
بـاحلياة وحـبه لـفنه عـبر بهـما الى
طــــريق الـــــعــــيش واألمـــــان  تــــلك
ـفـاجئـة والتي اجلـلطـة الـدماغـية ا
ـلك من مـكـنـونات أفـقـدته أعـز ما 
داخـــلـــيــة فـي الــنـــطق  والـــصــوت
ــا والــعــزف عــلى أوتــار عــوده  
عـطلت مـشاريـعه بالـكامل الـثقـافية

والفنية.
وبـعـدهـا بسـنـوات مـعـدودة لم تفك
ـصائب عـنه فـتعـرض الى عـملـية ا
ــــفــــتـــوح) عــــلى أســـرة (الــــقـــلب ا
ا سـببت مـستـشفـيات الـسويـد  
ستوى الصحي له أنتكاسة عـلى ا
والـنـفـسي رغم مـعـنـويـاته الـعـالـية
في احليـاة والعـيش وتشـبثه بـهما
. ظل مـــتـــواصالً مع مـــتـــطـــلـــبــات
الـــعــصــر ومــحـــاوالً جــاداً كــفــنــان
يــتـنــفس هــواء الــنــاس الـنــقي في
حتــقـيق أحـالمـهم والــتي هي جـزء
مـن حتــــــقــــــيـق أحـالمه ومـن خالل
ــوســيـقى أدواته الــرئـيــســيـة في ا
واحلـن والـغـنـاء في الـتـعـبـيـر عـلى
ـانه مـكـنـونـاتـه الداخـلـيـة جتـاه إ
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كمال احلزين ونغمات أوتار عوده
يـتــدفـأ بـهـا الــعـراقـيــ في لـيـالي

دمشــــــق الباردة . 
مــازالت ذاكـرة الـعـراقـيـ تـخـتـزن
بـجـمـالـيـة أيـام سـوريـا وأجـوائـها
احلميـمية رغم مرور تـلك السني

الطوال في الغربة والتشظي. 
وبــعـد ســنـوات طـوال مـن الـعـيش
واالقــامــة والــعالقــات والـدفء في

العاصمة دمشق . 
شد الفنان سامي كمال الرحيل مع
عــائـــلــته الـى الــقـــطب الــشـــمــالي
ــقــتــــــــضــيــات الــعـيش مــجــبـراً 
والــــتـي بـــــــــــــدأت تـــــصـــــعب في

توفــــــــيرها السهل . 
ـقــتـضــيـات في ـا دعـــــته تــلك ا
الـعام 1988 الى تـرك دمـشق وفي
ــشـاريع لم تــتـحـقق نـفـسـه لـوعـة 
بعد عـلى مستـويات الفن واالبداع
ويــــأسه من األعـــيـب الـــســـيـــاســـة

نتحلون .  وأمراءها ا
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يـــقــول الــفـــنــان ســامـي كــمــال في
الــلـحــظــة األولى الــتي رست بــهـا
الــبــاخـرة الــعــمالقــة الــقــادمـة من
ميناء (سفينوشجه) البولندي الى
ميناء مـدينة (إيسـتاد) السويدي 
وخزتـني نوبات حـزن وفرح  فرح
غبطني بفرح عائلتي في الوصول
بـــــــسـالم الى أرض الـــــــســـــــويــــــد
ـفــقـود لــنـا وتــأمـ (الـفــردوس) ا
حـــالــهم .. وحـــزن الزمــني طـــيــلــة
ـلكة السويد سنوات أقامتي في 
ـمـيزات واخلـدمـات التي رغم كل ا
حصـلنـا عليـها  لـكني كفـنان كنت
أحــمل في نـفــسي حـزمــة مـشـاريع
وتـطلـعات وحـب وطن والقـتال من
آجـــلـه  وفي الـــوقت الـــذي حل به
الفـنان سامي كـمال أرض الـسويد
. تدفق أليـها جموع من الـعراقي
الى أرض الـسـويـد من عـدة بـلـدان
ومن أصـــقـــاع األرض بـــحـــثـــاً عن
اآلمــان والـــعـــيش اآلمن وضـــمــان
مـسـتـقـبـلــهم ومـسـتـقـبل أوالدهم 
بـعــد أن ضـاقت بـهم سـبل الـعـيش
وشـــعــورهم بـــالــيــأس مـن حــلــول
سـيـاسـيـة قـريـبـة تـفـرج عن أزمات
غـربــتـهـم ومـعــانـاتـــــــــــهم والـتي
طـالت لــسـنـوات وال أفق قــــــــريب
يـنــذر بــالــعـودة الـى الـوطن (األم)

العراق . 
الــعـــراق وهــو يــطــوي صــفــحــات
احلرب اللـدودة مع اجلارة إيران 
عـنـدمـا جتـرع الـسم اخلـمـيـني في
قبوله بأيقاف صفارات أنذاراتها 
والـــــــتـي كـــــــانت أمـال لـــــــبـــــــعض
العـراقيـ في سقوط الـدكتـاتورية
في الـعـراق  وعـنـدمـا تالشى هـذا
األمل تـدفق الـعراقـيـ الى صـقيع
بـلـدان الـقطـب الشـمـالي بـحـثاً عن

مأوى . 
في هــذه األجـواء احلــمــيــمــيـة في
وسـط الـــعــــراقــــيـــ وعــــلى أرض
ـزدحـة بـقـدوم الـسـويـد ومـدنــهـا ا

العراقي . 
أحييت أمالً في روح الفنان سامي
كــــــمـــــال في حتــــــقـــــيـق جـــــزء من
مــشـــاريــعه وأهـــدافــهـــا بــأحـــيــاء

ـــــوروث الـــــعــــــراقي والـــــتـالقح ا
الـثـقـافي ومـد جــسـوره مع ثـقـافـة
السويـدي وتطـلعاتـهم الى ثقافة
الـشـرق الـغـنــيـة بـتـنـوع تـراثـهـا 
فقام بوضع عدة نواتات لتأسيس
فــرق فـــنــيـــة يــحـــيي من خاللـــهــا
ــلـمـة صـفـوف الـتـراث الـعـراقي و
الــعــراقــيــ نــحــو تــراث وتــاريخ
شـعـبهـم جزء من تـرسـيخ الـذاكرة
اجلمعـية للـعراقيـ . لكن سرعان
مــا تالشت األحالم والــطـمــوحـات
وكــهـربت األجـواء بـ الـعـراقـيـ
بـــعـــبـــور قـــوات الـــرئــيـس صــدام
حس حدود اجلارة دولة الكويت
وإحــتاللــهـا وضــمــهــا الى األصل
وأعـتــبـارهـا احملــافـظـة الــعـراقـيـة
ـــا تـــركت الـــتـــاســـعـــة عـــشـــر  
ـشــهـد تــداعـيــات خــطـيــرة عـلـى ا
الــســـيـــاسـي الــعـــراقـي وإمـــتــداد
تـــأثــيـــره الـــســلـــبي عـــلى حلـــمــة
ــهـــجــر وبــروز الـــعــراقــيـــ في ا

اخلـالفـــات في وجـــهــات
ــا حـــدت من الـــنـــظـــر 
تـطـلـعـات الـفـنـان سـامي
كـــــمــــــال حـــــول رؤيــــــته
اجلــــديــــدة فـي أنــــطالق
فـرقــة فـنــيـة جتــوب بـ
وسط الــــعــــراقـــيــــ في
أوربـا  وتـدفـأ أجـوائـهم
الــــــبــــــاردة فـي بــــــلــــــدن
الــصــقــيع وتــشــد أزرهم

نحو وطن بعيد . 
وما حلق من تبعات هذا
ـــشـــهـــد دخـــول قـــوات ا
صـــــــدام حـــــــســـــــ الى
الكـويت من موقف دولي
فـي الــتـــحــشـــيــد بـــطــرد
قــــــواتـه مـن الــــــكـــــــويت
وحتـطيم الـعـراق بنـيات
مـبيـته له سـابـقاً بـالـنيل
من شــمـوخه الــتـاريـخي
حلــصـار قــاهــر أســتــمـر
لـــســـنـــوات عـــجـــاف بال
مسـوغ قـانوني وال رادع
أنساني  تلك التطورات
لـم يــكن عـــنــهـــا بــعـــيــداً
الــفـنـان ســامي كـمـال بل
عـــــاش في صـــــلـــــبـــــهــــا
وتــفــاصــيل يــومــيــاتــهـا
الــتـدمـيــريـة جتـاه وطـنه
في الــبـــحث عن مـــنــافــذ
لــــصــــد الــــكــــره عن مــــا
سـيصـيب وطـنه وأهله 

كـانت معـانـاته تتـعـاظم يومـياً في
الـبـحث عن احلـلـول وتـقد شيء

لشعبه.
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تــداخـلت تــلك األحــداث بــأنـهــيـار
حـلـمه بـالـتـجـربـة األشتـراكـيـة في
االحتـــاد الــــســـوفـــيــــتي وبـــلـــدان
نـظومة األشـتراكـية  فأنـعكست ا
فـشل تـلك الـتــجـربـة بـعـد سـبـعـ
عامـأ على األحزاب الـشيـوعية في
بــلــدان الــشـــرق االوسط والــعــالم
وحـركات الـتحـرر وقـوى اليـسار 
ولـم يــكـن الـــفــنـــان ســـامي كـــمــال
ــــعــــزل عن تــــلـك االنــــهــــيـــارات
أللـتـصـاقه الـوثيق بـروحـيـة وفـكر

في بـــيـــروت احملـــتـــرقـــة بـــيــروت
الــعـــائـــمــة عـــلى الـــنــار  بـــيــروت
ــرصــد ونــقــطـة احلــرب بــيـروت ا
االنــطالق من جــديــد نــحـو الــوطن
وهـنـا كان سـامي وغـيـره من الذين
غـــادروا مـــعـه وقـــبـــله وبـــعـــده من
بدعـ خاصة استجـمعوا قواهم ا
ـرحله مـؤقتة من جـديد لـيأسـسوا 

(في ذلك الوقت) . 
ـــؤقت في هــذه وبــهـــذا الــوجــود ا
ـنـفى لم يـهـدأ له بـال احملـطــة من ا
اال ان يقول كلمته وينشد  ويغني
ــــســــرح  لــــيــــشــــارك زمالءه في ا
ــوســيــقى  أنـــتج وغــنى وحلن وا
الــعــديــد مـن االحلــان الــتي تــغــني
نفى وتدعو للعودة للوطن وتنبذ ا
ـــــهـــــرجـــــانــــات مـــــشـــــاركـــــاً فـي ا
الـفـلسـطيـنيـة والوطـنـية الـلبـنانـية
حـيث كـانت اغـانيه تـنـشـد الوطن .
وظـل صـوته يــنـزف بـاجتــاه وطـنه
رغم مــا تــعـرض لـه من أحــبــاطـات
وأمـراض ويـتـلـوى عـلى مـا أصـابه

من أحتالل وطائفية وفساد . 
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وصـلت عـائلـة الـفـنان سـامي كـمال
الى دمــشق في الــعـام 1982 بـعـد
أن ســبــقـهـم الـفــنــان ســامي كــمـال
ـشـقة لـلـبـحث عن مـآوى وطن أمن 
ظــــروف الـــعــــيش فـي بالده  كـــان
الــعـــراق يــومـــهــا دخـل طــاحـــونــة
احلـرب بـ اجلـارة الـلـدودة إيـران
وهيمنة دكـاتورية احلزب الواحد .
دمــشق .. كـــانت األكــثـــر قــربــاً الى
بـالده الــــعــــراق لــــيـس بــــالــــقــــرب
اجلـــغــرافـي فــقط  بـل كــان هـــنــاك
إمـــتـــداد تـــاريـــخـي وثـــقـــافي بـــ

الــشــعـبــ الــعــراقي / الــسـوري .
كانت على أرض دمـشق تنشط عدة
أحــزاب وتـــنــظـــيــمـــات وكــيـــانــات
مـعـارضـة ألنـظـمة بـلـدانـهـا جـمعت
الــعــراق  فــلـســطــ  الــبــحـرين 

وبلدان أخرى . 
كـانت سـوريـا وهـذا مـوقف يـسـجل
ـعارضة  لهـا أحتـضنت كـل قوى ا
لكن لألسف الشـديد هنـاك من تنكر
ـــواقف عـــنـــدمـــا ســـوريــا لـــهـــذه ا
وشــعــبــهــا تــعــرضــوا الـى مــحــنـة

احلرب والوجود . 
وجــد الـفــنـان ســامي كــمـال نــفـسه
عــــلـى أرض دمــــشق بــــ أوســــاط
العراقي والفلسطين في البحث
والـــذود عـن وطـــنـــهم . فـــبـــادر مع
مـجمـوعة من الـفـنانـي الـعراقـي

بتأسيس فرقة فنية (فرقة بابل) . 
وجـمـعت الـفـنــانـيـ حتت لـوائـهـا
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سامي كمال

درسية في احدى احلفالت ا

سامي كمال ب اصدقائه من الفنان
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لم تـتـرك االحــزاب االسالمـويــة الـفـاسـدة وســيـلـة قــذرة اال اسـتـخــدمـتـهـا
الجهاض ثورة الشعب السلـمية التشرينية ومـنها تشويه صورتها واطالق
مختلف االتهامات للشباب االبطال باسـتخدام جيوشها االلكترونية ناهيك
عن االساليب االجرامية للناشط من خطف وقتل واعتقال .. وفي واحدة
من محاوالتها اخلبيثـة استخدمت شخصيـة (اجلوكر) الذي يظهرفي احد
عـروفة كـانسـان شـريريـستـطيع ان يـسـيطـر ويقـود سكـان مديـنة االفالم ا
ـتـظاهـرون كـانـوا يواجـهـون كل هـذا الـقمع لتـحـقـيق اهـدافه الشـريـرة .. ا
زيـد من التـمسك بسـلميـتهم وتـنفيـذ اعمال فـنية وتـشديد ـنظم  فرط وا ا
ـمـتـلــكـات الـعـامـة واخلـاصـة .. مـا زالت عـمـلـيـات حـرص الـشـبـاب عـلى ا
التـصعـيد االجـراميـة واالستـفزازيـة لالنتـفاضـة اجلمـاهيـرية مـستـمرة في
نــفس الـوقت الــذي بــقـيـت فـيه احلــكــومـة مــتــفـرجــة وتــكـتــفي بــالــبـيــانـات
تظاهرين  بل ان ما يثير االستنكارية وكأنها ليست مسـؤولة عن حماية ا
السـخريـة والضـحك مع االستـهجـان هو االصـرار احلكـومي على اتـهام "
الطـرف الـثـالث " بعـمـلـيات قـتل االبـريـاء من دون ان تمـتـلك شـجاعـة الـقاء
ـشـهـود .. وهـو مـا جـعل الـبـعض يـتـهم احلـكـومـة الـقـبض عـلـيه بـاجلـرم ا
ـوجهـة لهم كـما اشار الى بالتـستـر على اجملـرم الـقتلـة ان لم تكن هي ا
عروف اياد عالوي تعقيـبا على خبر استقالته من مجلس ذلك السياسي ا
ـة الـتـعـرض لـلـمـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ في الـنـواب . امس وانـا اتـابع جـر
كـربالء وواسط وذي قـار تـذكـرت كـلـمـة سـائق (تك تك) بـسـيط في سـاحـة
التحرير معلقـا على يوتيوب او فيديـو يظهرفيه شباب التـنسيقيات االبطال
ال وكأنـهم تلـقـوا تدريـبهم في اخلـارج وهـنالك جـهات خـارجـية تـمدهم بـا
واطلقوا علـيهم صفة (اجلوكـر).. هذا الشاب الـيافع سائق (التك تك) قال
بلـهجـته العـاميـة (عمي اجلـوكر مـو احنـا بل من يسـرق اخلبـز من الفـقراء
ويـقـتل االبـريـاء ..) كلـمـات بـسـيـطـة لـكـنـهـا حـكيـمـة وعـمـيـقـة . فـبـعـد سـتة
عشـرعـامـا من تـسـلط االحـزاب االسالمويـة عـلى مـقـالـيـد احلكم ادرك كل
لـوثة ان اجلـوكر الـشرير هـم اولئك الذين الشعـب بفطـرته السـليـمة غـير ا
ـال الـعـام وقـتـلوا تـاجـروا بـالديـن وبالـوطـن فانـتـهـكـوا احلـقـوق وسـلـبـوا ا
ـالي .. (اجلـوكر) ايـهـا السـياسـيون االبريـاء وكان الـسـبب في تشـريد ا
الـفاسـدون  هـو الـذي مـا زال يـقف بـالـضـد من مـطـالب الـشـعب بـاخـتـيار
رئيس وزراء مـستـقل من خـارج دوائر تـاثيـرهم بـرغم مرور اكـثر من مـائة
عـام علـى االنتـفـاضـة الـشـعـبـيـة في بـغداد ومـحـافـظـات اجلـنـوب والـفرات
االوسط .. وهــو الــذي يـصــر عــلى اخــتــطــاف الــنـاشــطــ واغــتــيـالــهم ..
ال الـعـام ومازال في وضح شخـصـية (اجلـوكـر) الـشريـر هـو من سـرق ا
النهار يتقاسم تهريب النـفط  .. التنسوا شروركم وسوء اعمالكم وتذكروا
ان الــشـعـب رفـضــكم والعــودة لــكم وان من يــراهن عــلى انــتــهــاء الــثـورة
طـالب وفي مقدمتهـا انهاء هيمـنة االحزاب الفاسدة الشعبيـة قبل حتقيق ا
وحل مجلس النـواب وتشكـيل حكومة مـؤقتة من مسـتقلـ تهيا النـتخابات

ـــتـــحـــدة .. راجـــعـــوا ايـــهـــا نـــزيـــهـــة بـــاشــــراف اال ا
السـيـاسـيون نـسب الـفـقر والـبـطـالة واعـداد الـيـتامي
ــا تــدركــون انــكم حــتى اسـوأ واالرامل عــنـدهــا ر
(جـوكـر) وانـنـا كـشـعـب حتـولـنـا الى ماليـ من الـ
(بــاتــمــان).. وانــكـم زائــلــون ومــطــرودون من ارض
العراق .. والبـد من معـاقبـتكم انـتم والطـرف الثالث

فدماء الشهداء في رقبتكم .
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ردت حكـومـة كردسـتان االثـنـ على مـقـطع من كالم قـاله ام عـام حزب
الله اللـبناني تنـاول فيه افضـال قائد فـيلق القـدس قاسم سلـيماني الذي
جرى اغتياله قبل ايام ببغداد مع نائب رئيس هيئة احلشد العراقي جمال
جعفر" ابـو مهدي" ووجـوب شكره - بـعد رحيـله - على موقـفه في حماية
اربيل وذكـر في حديـثه تفـصيالت يـبدو انه سـمعـها من سـليـماني او انه
ــقــراطي ــا و الــتــفــصــيـــلــة هي ان زعــيم احلــزب الــد اســتــنــتــجــهــا ر
ا اقـتربت داعش من حدود الكردسـتاني مـسعود الـبارزاني كان يـرجتف 
االقليم وقـد ذكرت انا هـذه التفـصيلـة من باب االمانـة الصحفـية و النني

ايضا ال احب التعليق ضمن جمل منقوصة او مبنية للمجهول!
وهنا البد من تعليق شخصي بنقاط على االم العام حلزب الله:

قاومـة االسالمية مشروعا ال يتقيد بحدود 1- مهما اعتبرت ان مشروع ا
سيـاسيـة تمـثلـها دول او كـيانـات فـليس لك ان تـفرض قـناعـتك العـقائـدية
ـقـصود وهـو مـسـعود علـى الغـيـر الـذي له عـقيـدته السـيـمـا وان الغـيـر ا
البارزاني رئيس حزب قومي تأسس عام 1946 وقد دخل احلزب معارك
وطـنـيـة وقـومـيـة و سـيـاسـيـة كــان االجـدر بك مـطـالـعـتـهـا او الـطـلب الحـد
ـلـخـصـات عنـهـا حـتى ال يـكـون الكالم معـاونـيك الـسـيـاسـي ان يـزودك 

كألقاء احلجارة في الليل.
عـارك الكـثيـرة التي خـاضتـها قـوات البـيشـمركـة و كوادر احلزب 2- ان ا
في ثــورات ايـلــول ســنـة 1961 وگـوالن ســنـة 1976 ومـقــاومــة عـمــلــيـات
ـعارك الـتـحـررية كـانت بـجـهـد كردسـتـاني خـالص دما االنفـال وبـاقي ا
وعقال وانفـاقا وفاقت التـهديد الـداعشي النهـا معارك كـانت قبالـة انظمة
ن ـشورة او اسناد احد  تقود دوال ولم يكن احلزب وال رئـيسه بحاجة 
يخـطـرون على فـكرك فـأن اردت الـرد بكـلـمات سـيـاسيـة جاهـزة من قـبيل
العالقة مع شاه ايران فأحب تذكـيرك ان ابرز مرجعيـات العراق السابقة
لهـا عالقـات مع الشـاه واذا تـذكرت حـافظ االسـد فتـذكر مـوقـفك من ابنه
ـوقف صـدام حــسـ الـداعم خالل بـشـار االسـد و ال داعـي لـتـذكـيــرك 

سنوات من اواخر حكمه لكم.
3- استـغـرب اخـتيـارك اربـيل لـتقـد الـشكـر لـلـرجل الذي جـرى اغـتـياله
ـتد وكـأنك وكـيل عن اهـله او انك وصي له فـيـمـا االوفى له مـنك وانـت 
عسـكـريـا وامـنيـا في الـشـام ان تـزود من يسـألك او يـكـلـفك من ذا الذي
سرب مـعلـومة طـيران سلـيمـاني لبـغداد تـلك اللـيلـة او قبض مـبالغ مـقابل

بيعه.
ثم ان  شـكــره وهــو حي او لم يـتـم فـمــا شـأنك انـت بـالــقـصــة? وكـيف
عرفت انه لم يتلقى الشكر? اشكى لك? ام استنتجت? ام انك لم جتد مادة

كافية لتمأل بها وقت حديثك الذي اساء لشعب وزعيم?.
ا للكلمـة من معنى حمل السالح سار 4- ان مسعود البارزاني مـقاتل 
و مـشى في اجلـبـال ونــزل الـسـهـول يـقـود ارتـاال من قــوات الـبـيـشـمـركـة
وتـرجمـتـهـا" الـفـدائـيـون" واعدم من اهـله الـعـشـرات و من عـشـيـرته تـسـعة
االف ومن شعـبه عشـرات االلوف ولم يـطلب الـيك معـونة وال تـأييدا وان
فهومة فليس اردت فتح مواضيع تاريخية تعتقدها مـسندة حلملتك غير ا
من سر نخـفيه لـكنني اسـتغرب ان تـخونك لـباقتك الـسيـاسية فـتبحث عن
ا انك لم تـطالع رأي خصـومات لسـت ندها وال تـفيـد قضـيتك بـشيء ور
الناطق بـأسم احلكومـة االيرانيـة الذي قـال: "لم نطلب ألي جـهة الرد نـيابة
عنـا" هـذا عـلى فـرض انك اعـتـقدت ان احلـزب ورئـيـسه طـرف في قـضـية
زججت نفسك فيها زجـا فأبو مهدي عراقي وسـليماني ايراني والعراق
بلد له سيادته واقليمه دسـتوري الوجود قبل الدستـور وبالتالي فالقانون
الدولي اخلاص والـعام واللـياقـة يجب استـحاضرهـا قبل فـقدان السـيطرة

امام الكاميرات.
اخيرا ارجـو ان تدرك ان لـلرئيـس محبـ وانصـار وجماهـيريـة لن تكون
راضـية بـأن تـبـني خـطـابـا يتـشـتت كل مـرة بـ الـصـراخ واالسـتـفزاز في
مبـان سريـة تتـقـلهـا كامـيرات مـحطـات تتـمـول بعـضهـا من اموال الـعراق
بالغ لتظهر على جـماهيرك وهم في واد وانت في واد خشـية على امنك ا

فـيه ثم يـحـصـد خـطـابـك اسـتـهـجـان امـة بـعض ابـنـائـهـا
وطن هم الكرد او االكراد ان لبنانيـون باجلنسيـة وا

كنت ال تعلم الكلمة.
يقـول جعفـر الصـادق في العـصبـية " الـعنـصرية" :
ــرء شــرار قـومه افــضل من اخــيــار قـوم ان يـرى ا

اخرين.
والسالم الهله.


