
1979... بــحـــيث لم يــخـــفي الــراحل
احـمد حـسن الـبكـر حـقيـقـة حكم ذلك
الـرجل من خـلف الـستـار عـنـدمـا قال
وبـوضــوح في (خـطـاب الــتـخـلي عن
الرئاسة مـجبرا) : (أما قـيادة الرفيق
الــنــائب لــكل االجنــازات  والــقــرارت
تتم من قبله   من زمان  وقبل همة  ا

هذا التاريخ .......ألخ ..)
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قـيل الـكـثــيـر عن شـخـصـيـة الـرئـيس
مـا قيل من العـراقي حلـد اخر ايـامه 
ديح له من قبل اجلهات ( التقدمية ا
ـــعـــســـكـــر و اصــــحـــاب االقالم فـي ا
ا قيل االشتركي ذلك الوقت ) أكثر 
ــديح من قــبل الــقــومــيــ عــنه مـن ا
إذا لم نـــقل أن الـــقــومـــيــ الـــعـــرب 
عـــــــدا الـــــــواعــــــــ  من الـــــــعــــــــرب 
) كـانـوا اول من نـظـروا (الـنـاصـريـ
أمـا الــيه بـشــكل من اشـكــال الـريــبه 
ظــــــــاهــــــــرة اطـالق ( اخلــــــــرافــــــــات
ــوجـودة في الــشـرق الــسـيــاسـيــة) ا
عــمــومـا وبــ (االعالمــيــ الــعـرب)
خصـوصا  وماقـيل من هـذا اجلانب
فحدث بال عن الرئيس صدام حس 
او حـــرج : أنـه من شـــجـــرة الـــنـــبي 
عـــكــسـه : أنه صــنـــيــعـــة اخملــابــرات
االمريـكيـة ... وأنه له أكـثر من شـبيه
ـنـاسـبـات يـظـهـرون نـيـابـة عـنه في ا

اخلطرة ...ألخ 
يقول جون نيكـسون وهو احدخبراء
ركزية االمـريكية واصفا اخملابرات ا
صـــدام حــــســـ بــــانه  (كــــتــــلـــة من
التنـاقضات ) وأن اجلـانب اإلنساني
فيه يـخـتلف تـمامـا مع مـا انتـشر في
وســائل اإلعـالم األمــريــكــيــة  وعــنـد
اللقـاء به وصفه بأنه : (كـان من أكثر
ؤثرة التي قابلتها في الشخصيات ا
حـياتي وكـانت لـديه الـقـدرة على أن
يـكـون مـبـهـرا ولـطـيـفـا ومـضـحـكـا
ومهـذبا عنـدما يـريد ذلك).  ويـعترف
ــركـزيـة نــيـكــسـون ( أن اخملــابـرات ا
األمــريـكــيـة كــان لـديــهــا الـقــلـيل  من
علـومات عنه واضـاف ...!!  لذا كنا ا
نـضـطر لـلـجـوء إلى مـا يتـوفـر لـديـنا
من خلـفيـة تـاريخـية عـنه مع ما كـنا
ننـتـظره من تـسجـيالت أدلى خاللـها

بآرائه) .
وقـصائد كالم واوصاف هنـا وهناك 
الشعراء وفتوى االئمة وعلماء الدين
وتــنــبــؤات بــانـه حــفــيــد ال الــبــيت 
ــؤرخـيــ بـانـه حـفــيـد حــامـورابي ا
و....ألخ  ومع نــتـائج قــيــادته الغـنى
بـلـد واعـرق شـعب اثـبت أنه  لم يـكن
ــعـارضـ حـتـى حتـلـيالت ا كل ذلك 
الـسـيـاســ بـانه رجل قـبـلي وبـدوي
...ألخ ماكـان اال تصورات  نـابعه من
اطالق اوصاف وتكـرار جمل قيل عن
الـكـثـيـر مـن الـقـادة االسـتـبـدادين في
نطقة . احلقـيقة هو كان رجل قوي ا
و شـجــاع وافـكـاره كــلـهـا طــمـوحـات
ــارس لــتــحــقـيق ولــكن  مــتــنــوعـة 
تنقـضات متضادة بقررات طموحاته
بعـضها في حـاالت الغـرور في حدها

االقصى ..!! 
واول أخــطــائه في هــذا اجملــال  كـان
ن حوله من الصعب ان يـثق باحد 
بدأ من  احلزب الذي استغله كطريق
من هـنـا جـاء لـلــصـعـود الى االعـلـى 
وهــؤالء االقـارب كــانـوا في بـأقــاربه 
حــتى أحــسن االحـــوال من االمــيــ 
ماكانوا مـناسب لطـموحات قائدهم
مع ذلك أطــلق يــدهم لــيـعــمــلـوا  !!...
مـــاهم يـــريــدون عـــمـــله ولــيـس عــلى
مثال اسس قانونيه او حتى  حزبية 
ـتـخلف اطلـق يد اجملـرم و الـعريف ا
عــلي احلـسن اجملــيـد لــيـنــفـذ اخــطـر
ـة بــحق الـقــومـيــة الـكــرديـة لم جــر
ـــــارس ضــــده اعــــتى اعــــداء هــــذه
الـقـومـيـة الـعـريـقـة عـبـر الـتـاريخ من
فــبـــــــــظـهـور قـبل الــد اعـدائـــــــــــه 
هــــوالء فـي مــــواقع قــــيــــادة احلــــزب
والـــــدولـــــة امــــــحى كـل دور حلـــــزب
الــبعث رغم ابــــــــــقاء تسجيل هكذا

اجنـــازات تعســــــية باسمه ...!! 
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أن الـــرئــيـس صــدام حـــســ وبـــعــد
ـته الـشـنـيـعه نـتـيـجـة مـغامـرته هـز
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يـعـرف من الـتـاريخ غـيـر اتـهـام رموز
التـاريخ بـالـعـمالء و وصف اي حاكم
ــنــطـقــة  ان له مــوقف مــعـارض في ا
حلـكم الـعــراق بـ ( أصـله الـيـهـودي )
أمــا الــثــاني فــكـان جــاهل مـن خـريج
سـاحــات ( االطـفــال الـطالئـع ) حـاقـد
عـــلى الـــكــرد كـــانه احـــد تالمـــيــذ طه
يـــاســـ رمـــضـــان ...!!! وفي الـــوقت
الذي  كان يقوم مصدر قرار الشر في
امريكا بتـحشيد القـوات لتدمير دولة
سـؤول الـعراق  كان يـجـتمع مـع ا

ــتـزلــفـ ) و يــسـمع حــكــايـات من (ا
ـنـام كـحـكـايـة احـدهم : انه رأى في ا
البسـه البيـضاء فوق القائـد يطـير 

الكعبة الشريفة ....!!
هــكــذا قــرر الــرجل تــســلــيم كل شيء
لـــلـــقـــدر حتـت عـــنـــوان ( الــــتـــمـــسك
باحلـصـول : عـسى ولعل ....) الى ان
ـــقـــربــ لـه وانــتـــهت خـــانه اقـــرب ا
اسـطــورة الـرجل الـذي بــدأ من خـلف
الــســتـار وانــتــهى بــتـســلــيم الــنـاس
حـتى والـبـلـد لـوضع اليـحـسـد عـلـيه 

الد االعداء فكيف باالصدقاء ...!!!
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( 1) ال أريد  ان اطـوي صفـحات هذه
قبل أن اسجل شـكري بكل الذكريـات 
ــثــقف ذو صـــدق لــهــذا الـــشــاعـــر وا
اخللق الـعـالي االستـاذ حـميـد سعـيد
لـوقفـاته الـشـريـفة مع كل الـنـشـاطات
ـتــعـلـقــة بـالـثـقــافـة واالدب الـكـردي ا
ـتــمـيــز لـهـم واهـتــمـامه واحــتـرامـه ا
بهمـومهم من خالل مـوقعه في احتاد
االدبـاء والـكـتـاب   في الـعـراق وبـعـد
ذلـك في وزارة الـــــثـــــقــــافـــــة واالعالم
كانت مساعداته كوكيل اقدم للوزارة 
لـي الجنـح فـي ادارة اجلــــــــــــريـــــــــــدة
(هـاوكـارى) بل دفــاعه الـشـريف عـني
بوجه الـطفـيلـي من كـتبت الـتقـارير
الــكــيــديـة حــتى وصـل بـاحــدهم   ان
كــتب في احــد تــقــاريــره ضــدي عــلى
اسـاس انـنـا ال نهـتم بـتـرجـمـة دقـيـقة
خلــطب الــرئــيس وكــتب في تــقــريـره
(عـبـدالـله عـبـاس مـدعـوم من الـوكـيل
االقدم لـلوزارة .....ألخ )  كـان استاذ
حـــمـــيــــد يـــحـــرص ان يــــحـــضـــر كل
الــنـشــاطــات الـثــقـافــيـة والــصـحــافـة
الــكــرديـة وبــنى صــداقــة صــادقـة مع
أما تقديـري وشكري االخر معظمـهم 
فـــاوجــهه الطـــيب رجل نـــبــيـل تــولى
ادارة وزارة االعالم الــدكــتـور الــرائع
ـــرمـــوق هـــمـــام ـــثـــقف ا الـــعـــالم وا
لم اقــدم لـه مــقــتـرح او عــبــداخلــالق 
طـلب لتـطـويـر صحـيـفتـنـا اال واجاب
ـتابـعة لـتنـفيـذ الطلب بااليـجاب بل ا
هـــو أيـــضـــا ومع االســـتــاذ حـــمـــيــد
دافـعـوا عـني بــوجه كـتـبت الـتـقـاريـر
وال انسى اليوم الذي طلبت رضى  ا
ــثـقــفــ واالدبـاء مــنه ان يــلـتــقي بــا
الكـرد في بغداد فـأجاب فـورا والتقى
بهم وكان لقاء رائعا واالحاديث التي
جـرت في الـلـقاء كـانت اروع  ‘حـضر
ـن اتـــذكـــرهم : فـــيـــهـــا االســـاتـــذه 
الــدكـــتــور كـــمـــال مــظـــهـــر والــراحل
الـدكـتـور عـبـدالـرحـمن حـاج مـعـروف
والـدكـتورة نـسـرين فـخـري والـشـاعر
مــحـــمــد الـــبــدري والـــدكــتـــور ذنــون
اتـــمـــنى له كل بـــيـــريـــادي واخـــريـن 
اخلـيــر ودوام الـنـجــاح ايـنـمــا يـكـون
أمـا الــثـالث وكــذلك االسـتــاذ حـمــيـد 
فـــهـــو االنـــســــان الـــطـــيب واالعالمي
الذكي االخ الدكـتور احـمد عبـداجمليد
حـــيث كـــان في زمـن االحــداث الـــتي
ارويــهـا نــائـبــا لـنــقـيب الــصـحــفـيـ
كـان مـهـتـمـا بـالـصـحـافة الـعـراقـيـ 
الـكـرديـة والــعـامـلـ فـيـهـا اهـتـمـامـا
متميـزا ويحرص على الـدعم النقابي
ناسبات عموما ويوم الصحافة في ا
وبعد الكرديـة على وجه اخلصـوص 
2003 ايــــضــــا فـــتح لـي صـــفــــحـــات
جريـدتـنا الـراقـية ( الـزمان ) الواصل
نشاطي الصـحفي والكتـابة فيها ..له

كل احملبة والتقدير 
(2) بتـوجيه مـن مكـتب الصـحفي في
ديوان رئـاسة اجلـمـهوريـة كنـا ننـشر
الــعــنــاوين الــرئــيــســيــة حملــتــويــات
صحيفة ( هـاوكاري ) باللغـة العربية
ونــنـــشــرهــا حتت عـــنــوان ( في هــذا
الــــعـــدد) لــــكـي يـــذاع مــــحــــتــــويـــات
الــصــحــيــفــة في بــرنــامج (صــحــافـة
الـــــيــــــوم) في اذاعــــــة بـــــغــــــداد وفي
الــتـلــفـزيــون ضــمن عـرض الــصـحف
اليومية الـتي كانـت تصدر في بغداد
: ( الـثـورة واجلمـهـوريـة والـقـادسـية

والعراق و بغداد أوبزيرفر).
ــــثـــقــــفـــ (3) فـــاروق ســــلـــوم من ا
ـعـروفـ  شـاعـر مـبـدع الـعـراقـيــ ا
واقــرب صــديق لي كــان بــ االخــوة
وهـــو من ـــســـؤولــــ في الـــوزارة  ا
مـديـنـة تكـريت وابـن اخت الـسيـاسي
قاد اكثر من الطيب ( طـاهر يحـيى ) 
مؤسسة من مؤسـسات وزارة الثقافة
واالعالم ‘مـــثل دار ثــقـــافــة االطـــفــال
ــــــــــســرح واخــيــرا والــســيــنــمــا وا
دائـرة الـفـنـــــــــــون الـتـشــــــــــكـيـلـية
كـان يحب الـكـرد بشـكل مـتمـيـز وهو
الـذي سـهل الـطـريق لـظـهـور اول فـلم
ســــيــــنـــمــــائي روائـي  كــــــــــردي في

العراق. 

والعراقي .
الن النؤشر على هذا احلـدث سلبيا 
هــذه الــظـاهــرة هي جــزء من تــاريخ
نطقة وشعوبها واصبح جزء اهل ا
من التـقاليـد في العالقـة ب احلاكم
واصـــحـــاب الــــقـــلم وفـي الـــعـــصـــر
احلــديث فـان شــاعـر الــعـرب االكــبـر
(اجلــواهـري) مــدح الـرئــيس الـبــكـر
وكـذلك صـدام وكـثـيـر من الـروؤسـاء
ــنــطــقــة وكــان مـنــهم ــلــوك في ا وا
ديكـتـاتور ومـنـهم ملـوك  كـان تاريخ
حـكـمــهم في الـتـعــامل مع شـعـوبـهم
لــــيس ايـــــجــــابـــــيــــا فـي اقل وصف
لــتــصــرفــاتــهم حــتى الــشــاعــر نـزار
القـباني الـذي ملئ الـدنيـا بقـصائده
الــصـاخــبــة مـهــاجـمــا عــلى الـوضع
الـــعــربي الـــرديء له قــصـــائــد مــدح
ــلـوك  الــذين قـابــلـهم الــروؤسـاء وا
وسـهـر معـهم في مـنـاسـبـات خـاصة

وعامة ....!!
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اي دارس مـنـصف يـصـاب بـاحلـيره
ا واالستغـراب عندما يـعيد الـنظر 
حــدث في الــعــراق بــعــد احـداث 17
تـــمـــوز 1968 ويـــقــــلب صـــفـــحـــات
الظـهـور الثـاني حلـزب البـعث حلكم
ـتمـيز فـي كل متـطلـبات هذا الـبـلد ا
حيث الـبنـاء اذا حـكـمه حـاكم عـادل 
عنـدمـا اعلن اسـقـاط احلكم الـعارفي
صــورة من صــبــاح يـوم 17 تــمــوز 
يحكم بـعده  لم يكن واضـحا اال يعد
ان اعـلـن مـاسـمـي بـ (إنـتــفـاضـة 30
حــيث تـــمـــوز) في نــفـس الــشـــهـــر  
اصـــبح واضـــحــا أن حـــزب الـــبــعث
الـعـربي االشــتـراكي عـاد الى احلـكم
بــعــد أن حـــكم قــبل ذلك ( 8 شــبــاط
1963 الى 18 تـــــشـــــرين الـــــثـــــاني
1963)  باحلـديد والـتعذيـب والقتل
من وقف بـــوجه انــقالبــهم الــدمــوي
مسجلـ النفسهم اسـوء صفحة في
الــتــعــامل مع اهل الــعــراق عــمــومـا
وهذا االنـقالب هـو الذي فـتح الـباب
العـــــادة روح االنـــــتـــــقـــــام في وسط
اجملـــتـــمع الـــعـــراقـي بــعـــد أن عـــمل
اخملــــلـــصـــون في الـــعـــراق بـــطـــوي
صــفـحـاته مــنـذ تــاسـيس احلــكـومـة
الــوطــنــيـــة في عــشــريـــنــات الــقــرن
ــاضي . وقــائع االحــداث بــعـد 30 ا
تـمـوز أظـهـرت  أنـهم يـريـدون وبـأي
ــحـون من الــذاكـره فـتـرة ثـمن  ان 
حــكــمــهم الـقــصــيــر ويــؤكـدون الهل
العراق عمـوما واالحزاب واحلركات
الـــوطــنــيــة أنــهـم تــعــلــمــوا الــدرس
وتـوجـهــهم الـرئـيـسـي بـنـاء الـعـراق
فـقـامـوا بـعـدد من ـزدهـر  الـقـوي وا
اخلطـوات لتكـون اساس العـادة ثقة
االحـزاب العـراقـية بـهم فـكـان بعض
ـفصـول القـرارات كـاعادة جـمـيع ا
الـســيـاسـ ونـزول الى اجلــمـاهـيـر
حتت عــنــوان (أنت تــســأل واحلـزب
يـجـيب ...ألخ ) واطالق دعـوة لـبـناء
جبـهة وطنـية الدارة الـدولة ... وكان
الـنـاس يـرى ذلك الـرجل الـذي اشـار
الــيه اخلـبــر في ( مـجــلـة الــصـيـاد )
بـــأنه هـــو يــحـــكم الـــعــراق من وراء
السـتار ....وكـان هنـاك أشارات غـير
مـبــاشـره بـانه هـو وراء الــكـثـيـر من
انـيا ثـيـره كاالعـتراف بـا القـرارت ا
توقع قراطية و االنفتاح غير ا الد
عسكر (حلزب قومي محافظ) عـلى ا
االشــتـــراكي  وفي الـــداخل قــرارات
االنــفــتــاح عـــلى حــقــوق الـــقــومــيــة
الكردية بخطوات غير متوقعة مثل :
أالعـتراف بـحـقوق الـثـقافـة الـقومـية
واعــتــبـار ( نـه وروز) عـيــدا قــومــيـا
لــلـشــعب الــكــردي  كل ذلك لــيـفــاجـأ
العـراقـيـ و العـالم بـأن كل ذلك هو
تــمــهـيــد لــظـهــور الــرجل الــذي كـان
يـــحــكـم خــلف الـــســتـــار ...وذلك في
تـمـوز 1979 وظـهــور بـوادر حــكـمه
باحلـديـد والـنار مع كـل من يقف في
وجـه االرادة اجلـــديــــده الــــذي تـــرك
الــعــمل خــلـف الــسـتــار لــيــكــون في
الواجهة وضمن عمق الضوء وجود
ن كل العراق ومـعه ادواته القوية 
يبدو  اعدادهم بدقة وذكاء بدأ من
30 تـــــمــــوز 1968 الى 17 تـــــمــــوز

بغداد
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كـان مــســاء يـوم 27 نـيــسـان 1999
وكنت جـالساً في مـكتـبي في جريدة
هاوكـاري عنـدما رن هـاتفي اخلاص
وكــــان عـــلـى اخلط الـــوكــــيل االقـــدم
لــوزارة الــثــقــافــة واالعالم االســتــاذ
الـشاعـر حـمـيد سـعـيد حـيث بـلـغني
بـضـرورة حـضـوري صـبـاح يـوم غد
في الـــســاعــة  7صــبـــاحــا فـي مــقــر
على اثر هذا الـتبليغ طلبت الوزارة 
مدير االدارة  في اجلريدة وقلت له :
بـكرى انـا الاحـضـر الـدوام اللـتزامي
ا بعـمل عـائـلي ضروري ووجـهـته 

مطلوب عمله اثناء غيابي ... 
صبـاح يوم 28 نيـسان تـوجهت الى
بنـاية الـوزارة وعند وصـولي ذهبت
ـمر بـاجتاه في ا الى مكـتب الـوزير 
كـتب تفـاجـئت برؤيـة كل الشـعراء ا
الـــعــراقـــيـــ في ذلك الـــوقت بــدأ بـ
(الــراحل عــبــدالــرزاق عــبــدوالــوحـد
وكـمال احلـديـثي رعـد بنـدر ومـحـمد

حس ال ياس و....الخ ) 
وبـعـد ان سـلـمـت عـلى بـعـضـهم ولم
يـطـول االنـتـظـار خـرج الـوزيـر وكان
اليــزال حـــامــد يــوسـف حــمــادي من
مـكتـبه ومـعه االسـتاذ حـمـيد سـعـيد
بعـد  ان سـلم علـيـنا وجه كالمه الى
اجلـمـيع : ستـقـرئـون جـميـعـا شـعرا
امـام الـسـيـد الــرئـيس واطـلب مـنـكم
ان ال تطول قـصائـدكم اكثر من 8 او

10 دقائق . 
توجـهنـا الى ساحـة وقوف سـيارات
الــوزارة كـان في انــتــظـارنــا حـافــلـة
كبيرة صعدنا جميعا انا جلست مع
االخ فـــاروق ســلـــوم  الـــذي كــان في
حيـنه عـلى مـااتذكـر  يشـغل مـنصب
مـديــرعـام الـفـنــون الـتـشـكــيـلـيـة (3)
حتركت احلافـلة دون ان يـعرف احد
اجتاهـها الى ان شعـرنا ان احلـافلة
اصــبـحـت خـارج مــديـنــة بــغـداد من
خالل ظـــهــور الـــشــارع امـــامــنــا الن
نوافذ احلافـلة كانت مغطـاة بستائر
زرقـــاء غـــامـــقه وكـــان واضـــحـــا انه
تــلـقــائـيــا كل اجلـالــسـ ومن خالل
شــعــورنــا الــداخـلي بــخــصــوصــيـة
تــوجـهــنــا لـذا لم نــحــاول رفع حـتى
جزء من الستائر لنرى اجتاه سيرنا
بـــعــد اكــثـــر من ســاعــتـــ تــوقــفت
احلـافلـة وفـتح الـباب و نـزل الـوزير
كـــانت احلــــافـــلـــة ونــــحن من ورائـه
واقــفـة فـي بـاحــة قـصــر كــبـيــر عـلى
واثنـاء النـزول قال لي الـسيد التـله 
فـاروق سـلـوم : احـنا فـي ( تكـريت )
...مشينا خلف الوزير باجتاه الباب
الرئـيـسي لنـدخل الـقصـر كان واقف
البـــــسه امـــــامه عـــــبــــد حـــــمـــــود 
اجلــنــرالــيــة ...! احــتــضــنه الــوزيــر
وتـصــافح مـعــنـا واحـدا بــعـد االخـر
ونـحن نــدخل صـالـة مــدخل الـقـصـر
عـلى اول ( دنـكـة) في الـقـاعـة رايـنا
صـوره مـعـلـقـة لـوجه رجل بـالـعـكال
العـربي قال لي السـيد فـاروق سلوم
انـها صـورة لـوالد الـرئـيس ...! بـعد
ان دخل اجلميع الـصالة افـتتح باب
اخـــر عـــلى اجلـــهــة الـــيـــمــ ودخل
الــوزيـر وعــبـد حــمـود ورايــنـا  احـد
الــواقـفــ امـام الــبـاب اشــار الـيــنـا
فكانت قـاعة كبيرة موزعه بالدخول 
فيها مـقاعد الضـيافة جلـسنا حسب
وصـولـنـا داخل الـقـاعـة دون حتـديد
عند جـلوسي في الـصف الثاني من
قاعد رايت امامنا في صدر القاعة ا
مقـعـد الرئـيس وعـلى جانـبه الـوزير
والـــوكــيل االقـــدم وشــعـــراء الــصف
االول عبـدالرزاق عبـدالواحـد وكمال

احلديثي ... 
قــــام وزيـــر االعـالم حـــامــــد يـــوسف
حـمـادي من مـكـانه ووجه كالمـة لـنـا
قائال :سيحـضر السيـد الرئيس هنا
ويــرحب بــكم ويــصــافــحـكـم  ارجـو
مـنـكم عـدم تــقـبـيـله او الـتـوجه بـأي
كالم لـسـيــادته إال في حـال هـو وجه
كالم مباشر مع اي واحد منكم ....!!
ــر وقـتــا طـويال ظــهـر الــرئـيس لم 

البسه البيضاء كان يظهر به عادة
في احتـفال عيـد ميالده ومـعه لطيف
نصيف جاسم عضو القيادة القطرية
اســتـقــبـلـه احلـضــوره بـالــتـصــفـيق
وهــو يـحــيــهم بـيــده ونــزل من صـدر
القـاعة مـتـوجه اليـنا  عنـدما اقـترب
مـــــنـي مـــــد يـــــده وقــــــال  : أهال   ...
شــــلـــــونـك ? ســــلـــــمــــلـي عـــــلى اهل
سلـيمـانـية ...!! شـكرته وقـلت يوصل
اســتـغـربت لـهـذا سالمك سـيـدي .... 
بـــــعــــد أن تــــرك يــــدي وســـــرحت في
ـكن يعتقد التفكيـر : كيف عرفني ? 
ــنــاســـبــة من أنـــا حــضـــرت لــهـــذه ا
الـســلـيـمـانــيـة ? والى اخـره من هـذه
الى أن بـدء الــتـســائالت مع نــفــسي 
تقد الشـعراء لقراءة قـصائدهم بدأ
طـبعـا بـالـشـاعر الـراحل عـبـد الرزاق

عبد الواحد .
 كانت قصيدتي نثريـة و بالنسخت
لم اذكر في النص العربية والـكردية 
اسم الـرئـيس صـدام حـسـ نـهـائـيـا
مضـمونـه باخـتصـار شديـد هو : أن
ن يـتـعـامل مـعـهـا الـكـرد  أمه وفـيــة 
بـالـتـقـديـر وهـذه الـصـفـة احلـضـارية
ــعـنى الــوفـاء لـلــكـرد جــعـلـتــهـا امـة
حضارية وانسانيـة تستحق التقدير
والـــــنـــــصي الـــــكـــــردي والـــــعـــــربي
مــنــشـوريـن في كــتـاب طــبع مـن قـبل
دائــرة الـشــؤون الـثــقـافــيـة كــمـا كـان
يـطـبع كل عــام قـصـائـد الـشـعـراء في
ــنــاســبـة الـى عـام 2002) كل هــذه ا
الــــشــــعــــراء وبــــعــــد قــــراءة الــــنص
يسـلمـونه للـسيـد فاروق سـلوم الذي

وعـنـدمـا  كـان يـقـدمــهم لـلـرئـيس) 
وأنـا اتـوجه ي لـقـراءة الـنص  تـقـد
لــلــمــنــصه ســمــعت صــوت الـرئــيس
بوضوح يـقول : يله عـبدالله سـمعنه
ـنصـة قرأة ....!!! عنـد وصولي الى ا

فقط النص الكردي  ...!! 
ـهرجان  خـرج الرئيس بعد انـتهاء ا
ومــعه اجلــالـســ في صــدر الـقــاعـة
و دعــــوة احلـــاضـــريـن بـــعـــد ذلك
بـقـلــيل لـلـتـوجه الـى صـالـة  الـطـعـام
دخل عنـدمـا دخـلـنـا الـقـاعة  لـلـغـذاء 
الرئـيس ومعـه لطـيف نصـيف جاسم
ووزيـر االعـالم من بـاب اخــر وجـلس
في صـدر مـائـده الـطـعام الـذي وضع
ونحن ايضا علية كل انـواع الطعـام 
كان ائدة كل باجتاه ا توجهنا الى ا
بــعـد اكــمـال الــذي اخـتــاره لــنـفــسه 
جتول الرئيس ب احلضور الطعام 
و بادل كلمات السالم و التحية معنا
وبـــعــد ذلك ودعـــنــا ونــحـن بــدورنــا
خـرجـنــا من الـقـصـر مــتـوجـهـ الى

بغداد . 
وتذكيرا للـتأريخ أنه ومنذ أن أصبح
حـضـور الـشــعـراء الـعـراقـيـ اللـقـاء
ـنـاسـبـة مـيالد الـقـصـائـد الـشـعـريـة 
ـشـاركـة لم يــوجه الـدعـوة  الـرئـيس 
اي شــاعــر  من الــشــعــراء الـكــرد في
الشاعر ناسبة عدا الشاعرين  هذه ا
الـراحـل مـحـمــد الـبـدري في نــيـسـان
ـتـكـلم نـيـسـان 1999 2000 وقـبـله ا
ولـكن كـان لـلـكـتـاب والـشـعـراء الـكرد
نـاسبه  كتـابات وقـصـائد في هـذه ا
كــتــبـــوا بــايـــجــابـــيــة في الـــصــحف
العراقـية عمومـا والكرديـة خصوصا
عن الرئـيس اذكر منـهم  باسـمائهم :
بــرهـان (مــكــرم رشــيــد الــطــالــبــاني 
محـمد صالح البرزجني  البرزجني 
صالح شــوان د . نــافـع الــعــقـــراوي 
مـــحــــمـــد ســـلـــيم جـــمـــال بـــرواري 
‘واخـرين) والنـصـوص مـنـشورة في
الــــصـــــحـف واجملالت الـــــكـــــرديــــة :
ـلــحق الــكـردي هــاوكـاري وبــيــان وا
جلـــريــــدة الــــعــــراق وئــــاســـو وزاف
وضمن الـتطورات الـسيـاسية الـغير
مــســتـقــرة في الــعــراق مــنـذ 1979 
صــادف اكــثــر من مــرة لــقــاء الــقــادة
الـــكــرد مع الـــرئــيس الـــراحل صــدام
حس وكان بـعض من هذه اللقاءات
ــواطــنــ وديـــة كــان الــكــثــيـــر من ا
العـراقيـ يـتفـائلـون بأن يـكون بـابا
لـعـودة االسـتقـرار احلـقـيـقي لـلـعراق
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الـــــــغــــــــيـــــــر
مـــحــــســـوبه
في الــكـويت
كـــــــافـــــــراز
للتناقضات
الــعــمــيــقــة
فـــــــــــــــــــــــي
شخـصيته
واصـــراره
ـــــمـــــيت ا
عـلى عـدم
االعـتراف
وصل به 
الى قـرار
صـــــــــارم
وهــــــــو :

تـسلـيم نـفسـه و العـراق كـله : تاريخ
سـتـقـبل لـلـقـدر قائال وبـنـاء وحتـى ا

مع نفسه : وليكون ما يكون ....!!
أنــــا ال احتـــدث عن الـــقـــنــــاعه الـــتي
تكونت عندي بالـلجوء الى التفلسف
ـصــطـلـحـات يـلـجـأ الـيه والـتالعب 
الـــبــاحــثــ واحملــلــلــ حتت عــادة 
بل ـتــلـقي  عــنـاوين جــذابه القـنــاع ا
تـكون قـنـاعتي هـذه نـتـيجـة لـقراءتي
الحـداث عـشـتـهـا مع كل اهل الـعـراق
من وكــنت اعـمـل في مـجــال االعالم  

هنا أقول :
شــعـــرت ومــعي اكـــيــد الـــكــثـــيــر من
ـتـسـارعـة ـطـلـعــ عـلى االحـداث ا ا
أن الـقـيـادة  في بـعـد حـرب الـكـويت 
الــعــراق ومن خالل مــوقف الــرئــيس
فهمـوا عدم تدخل االمـريكيـ النقاذ
االنـتــفـاضـة الــتي شـمل الــعـراق كـله
وقف برقية بشكل خاطئ  كان هذا ا
للنظام بانه هناك مجال لفتح صفحة
لــلـتـفــاهم بـعــد اخـراجه مـن الـكـويت
انعون من بقائه بل نهوضه وهم ال
و بـعـد االنتـفـاضـة وظـهـور نوع  !!..
من الـهـدوء في الـبـلـد دون ان يـظـهـر
اي عالمة اومبادرة من مصدر القرار
االمـريـكي او الـتـحـالف الـذي تـعـاون
مـعـهم الخـراج الـقـوات الـعـراقـيه من
جـاءت مـبــادرة من الـعـراق الـكــويت 
باجتاه فـتح باب الـتفاهم مع امـريكا
علوماتية أن صادر ا حيث كشفت ا
بادرة االولى كلف بها الراحل نزار ا
حـمـدون الـذي اسـتـطـاع بحـكـم عمـله
ـــتــحـــدة تــكـــوين عالقــات في اال ا
ايجـابيـة مع بـعض من الشـخصـيات
ــــؤثـــرة في االدارة الـــســـيــــاســـيـــة ا
فحاول ( اكيد بتوجيه من االمريكية 
الـــرئـــيس ) بــجـــد ان يـــحــصـل عــلى
موافقة لـفتح باب احلـوار مع النظام
في بــغـداد حــيث كــان له االسـتــعـداد
ولـكن ـشــاكل  ـعــاجلـة كل ا الـكــامل 
واجـهــة االدارة االمـريـكــيـة احملـاولـة
بـاالهـمـال الـتـام بـحـيث ابـلغ الـراحل
إما ان حمدون بانه امامه اختيارين 
يطلب الـسماح له بـالبقـاء في امريكا
دون اي نـشـاط سـيـاسي او ان يـعود
لـــلــعــراق مــعــتــبــرا ان الــبــاب الــذي
ــكن ‘‘امــا يـــحـــاول فــتـــحه غـــيـــر 
احملاولـة الـثانـيـة اكيـد انـها حـصلت
هــو مـــحــاولــة ـــوافــقـــة الــرئـــيس 
الــــراحل طـــارق عـــزيـــز بـــفـــتح بـــاب
احلوار من خـالل تبـادل الـرسائل مع
( ديك تــــشـــــيــــنـي نــــائب الـــــرئــــيس
االمريكـي ) طريقـا للـوصول الى فتح
ـــبــاشـــر مع الـــنـــظــام ...!! احلـــوار ا
وعنـدما فشـلت احملاولـت والن قرار
اســـتــمــرار احلــصــار الـــشــامل عــلى
عمل الـغـرب لتـقويـته وليس العـراق 
ـوقف تــخـفــيــفه او الـغــائه  وهــذا ا
أصـــبح مـن ثــوابـت مــصـــدر الـــقــرار
االمـريـكي حلـ نضـوج مـسـتـلـزمات
اســقـــاط ركــائــز الــدولــة في الــعــراق
(ولــيـس فــقط اســقـــاط نــظــام صــدام
الديكتـاتور) ليـكون الفوضى اخلالق
في الـعـراق منـطـلـقا لـكل مـا مـطـلوب
الدامــــة الــــفـــــوضى ومــــنـع ظــــهــــور
االرادات الــوطــنـــيــة  والــذي اليــقــبل
بهـيـمنـة الـغرب وضـمـان امن الكـيان
من هــنــا فــهم الــرجل هـذه الــعــبـري 
لذا قرر (الدخول احلقيقة وبوضوح 
فـي خـــــلـــــوه خـــــاصـه به   –أن صح
الـتــعـبــيـر) دون ان يـظــهـر اي عالمـة
لــهــذا الــقــرار لــكي التــهــتــز صــورته
ومـكـانـته ...!!! فــتـرك بـشـكل مـبـاشـر
تـنـظـيم االمـور الـرئـاسـية فـي جانـبه
االداري الى قصي وعبد حمود و من
وتـفرغ هو لـلكتـابات االدبية حولهم 
وحتى الـشـعر ...!! وعـقد اجـتمـاعات
ـفـكـرين و مـتــتـالـيـة مـع الـعـلـمــاء وا
االدبـاء والــفـنـانــ و...ألخ وكل مـرة
يفتح باب منـاقشة جانب من جوانب
وكـــنـــمــوذج تـــلك االخـــتـــصـــاصــات 
ن اليــفـهم مــا يـدور السـتـالم االمـور 
حــــوله  وفـي غــــمـــرة  اســــوء وضع
صـدر قـرار تـسـليم مـعـنـوي للـنـاس  
اخطر مؤسسـت في الدولة (االذاعة
والــتــلــفـــزيــون وصــحــيـــفــة الــدولــة
كن ان الرسميـة ) الى شخصـيت 
يـــكــونـــوا اذكـــيــاء فـي اي شيء عــدا
ـرحــلـة االعالم والــتـوعــيـة في تــلك ا
االول اخلــطــيـرة في حــيــاة الــعـراق 
يـدعي اخـتـصــاصه الـتـاريخ ومـاكـان

وشحة بـالسواد وسـيوف قاتلـيه تقطر دم احلس يـنزف في مدينـتي ا
عطـر بقيمْ الـشهادة دمه الـذي تلطختْ دماً قانـيا٠٠٠ً إنه دم احلسـ ا
ـقـامـة حداداً ونـزَ في شـوراعـهـا وعـلى السـرادق ا به جـدران مـدينـتي 
 ( ٠٠٠ يـاحـس عـلـيه ٠٠٠ الطـبـول تـدقُ واألصوات تـتـعـالى( يـاحسـ
ا واحلسـ يصـرخ بأعـلى صوته (إنـني لم أخرج أشـراً والبطـراً  وإ
ـطـبلـون يـصـرخـون وتـتـعـالى أصـواتهم ( خـرجتُ لـطـلب اإلصالح)  وا
إرجع من حـيث أتـيت لـيست لـنـا بك حـاجـة) واحلسـ يـصـيح بـهم أنا
احلــســ بن عـلي آلــيت أال أنــثـني ويــلـكـم يـاشــيـعــتي يــامن تـوشــحـتم
ـسـانـدتي ٠٠٠ أنـا وأمـتـشـقـتم الــسـيـوف وقـرعـتم الـطــبـول  بـالــسـواد
إمــامــكم احلــســ  أمــامـــكم الــذي ضــحى بــنــفـــسه وقــدَّمَ أهل بــيــته
وأصحـابه قربانـاً لكم كي تـستشـرفوا طـريق احلرية وتـعلـموا كيف أن
اذا تـخذلوني ياقوم ٠٠٠صـرخة بوجه الظالم احلقوق تُنتـزع والتُعطى 
قدار من رفع سيفه مـعي في كربالء  والقوم يضـربون بالسيوف هي 
عـلى رؤوسـهم اخملـضـبـة بـالـدمـاء وأصـواتـهم تـتـعـالى ٠٠ يـاحـس ٠٠
ياحسـ  إرجع حلاجة لـنا بك ٠٠٠ إرجع إلى قبـرك الذي منه خرجت
اذا رجـعت لنـا بعـد هذه ودعنـا نـتبـارك بك باألسم فـقط ٠٠٠ ياحـسـ 
القـرون الطـويلـة جعـلنـاك رمزاً ديـنياً بـل إالهياً كـي نحمـلك كل أوزارنا
وندخل اجلنـة بشفـاعتك ٠٠٠ ال نريـد أن نراك جسـداً حقيـقياً فـلقد مُتَ
ـا إقـتـرفـنا من زمـانٍ سـحـيق  وها نـحن نـحجُ إلـيك كي نُـبـر ذمـتـنا 
ألنك شـفيـعـنا وأُمـنـاء العـتـبات هـم الذين يـديـرون أموال الـريع الـربحي
لعتـباتكم ٠٠٠ هـذه األموال التي رفـضها إمـام العدالـة أبوك حيـنما قال
لـها غـري غـيري ولـكـنهـا أغـرت الكـثيـر من الـذين يـدّعون األنـتمـاء إلـيكم

زوراً وبهتاناً 
نعم سيدي ياحس لقد غدر بكم مَنْ يدَّعي محبتكم

وأنتَ تستصرخ القوم أال من مغيث أال من ناصر ٠٠٠
والـكل يـصـيح يـاحـسـ  واحـسـ ورجـاالت احلـكـومة
يـلبـسون الـسـواد ويقـيـمون الـعزاء وأيـضـا يكـذبون
عليك بصـراخهم واحسـ وأنت أعرف بهم ألنهم
من شذاذ اآلفـاق ومحـرفي الكـلم ٠٠٠ سيـذهبون
إلى مزبـلة التـأريخ كمـا هو حـال مَنْ قاتـلك وقتلك

٠٠٠ وتبقى خالداً مابقى الزمن٠٠٠٠ياحس
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من االنصـاف القـول ان الدولـة العـراقيـة احلديـثة اخـذت على عـاتقـها مـنذ
عـقــود تــطــويـر شــتى مــجــاالت احلـيــاة وســعت لالرتــقـاء بــاألداء الــفـردي
عروف بتأثره واجلماعي وعملت على حتسـ صورة اجملتمع العـراقي  ا
ببيئة البـداوة والقبليـة وقوان العشيـرة. ولذلك اجتمع فقـهاء وكبار الدولة
إليجاد السبل الكفيلة للبحث عن طرق االرتقاء باجملتمع قال قائل منهم :
يـا سـادتي ..ان أفـضل حل لـتـغـيـر واقع وعـادات اجملـتـمع هـو االسـتـعـانـة
تـوكل مع الـشـاعر بالـتـأريخ الـعـربي من خالل محـاكـاة جتـربـة اخللـيـفـة ا
ـا حــضـر من الـبــدوي عـلـي بن اجلـهم وأكـمل حــديـثه : عــلي بن اجلــهم 
ـــتــوكل: أَنتَ كَــالــكَـــلبِ في حِــفــاظِكَ الــبــاديــة أنــشـــد مــادحــا بــحــضــرة ا
توكل الى االلفاظ .......وَكَالتَيسِ في قِراعِ اخلُطوبِ .... وهنا انتبه ا لِلوُدْ
اخلـشـنـة الـواردة في قــصـيـدة الـشـاعـر وأراد أن يـثـبت لـلـحـاضـرين في
مجلسه تـأثير البـيئة على حـياة الشاعر فأمر له بقـصرٍ كبـير على شاطئ
دجلة يـختـلط فيهـا مع احلضـر من أهل بغداد فيكتـسب اسلوب حـياتهم
ويصـبح أكـثـر رقة ثم بـعد سـتـة أشـهـر حـضر الـشـاعـر مـرة أخـرى أمام
َ الــرُصــافَـةِ َــهــا َبــ اخلــلــيــفـة وأنــشــد أرق بــيت قــالــته الــعــرب: عُــيــونُ ا
َ الهَوى مِن حَيثُ أَدري وَال أَدري. اقتنع احلاضرون ......... جَلَ وَاجلِسرِ
في مـجـلس شـورى الدولـة بـرأي زمـيـلـهم وقـرروا بـاإلجـمـاع تـطـبيـق نفس
ن هم عـلى شاكـلة علي بن التجـربة من خالل ابـتعاث  عـدد من الطالب 
لكي اجلـهم لـلدراسـة في دول أوربـا الـتي تـتـقـدم الـعـالم عـلـمـا وحتـضرا 
دنية وينقلوها الى مجتمـعاتهم. اجتمعت اللجنة يكتسب الطالب عادات ا
تقدم الى بعثة الدراسات العليا سأل رئيس اللجنة أحد الطلبة قابلة ا
ـشـمـولـ بـالـتـجـربـة :هل تـفـضل الـسـفـر في الـبـعـثـة هذا الـعـام الى من ا
أوربا او تـنـتـظــر لـلـعـام الــقـادم لـلـسـفــر الى امـريـكـا? أجـابه صـاحـبـنـا:
اسـتـاذ.. (بـيـضـة الـيـوم أفـضل من دجـاجـة بـاجـر!) صُـدِمَ اجلمـيـع بـهذا
اجلواب وقالـوا ال بـأس لـعـله يـتـغـير عـنـدمـا يـسـافر وبعـد انـقـضاء اربع
ـبـتعـثـون الى ارض الوطن بعـد حصـولـهم علـى الشـهادات سنـوات عاد ا
طار لـتكتـشف وتقيس مـدى تأثير العليا وكانت اللجـنة باسـتقبـالهم في ا

بتعثون.  ط حياة واسلوب تفكير الطالب ا جناح التجربة  في تغير 
سألت الـلجـنة صاحـبنـا ذاته: في أي مديـنة كـانت دراستك? أجـابهم : في

مدينة لندن. 
_في أي ضاحية ?.

ز العريق.  _في حي جميل يطل على شواطئ نهر التا
ـدينـة ونهـرها ونـسائـها اجلـميالت ? أجاب ثم سألـوه : كيف أثـرت فيك ا
صـاحــبــنـا : لــقــد كـنـت سـعــيــدا جـدا هــنـاك فـقــد كــنت اصــطـاد يــومــيـا
(فسـيفس) يقـصد وزة تـسـبح في البـحيـرة الـتي خصـصتـهـا بلـدية لـندن
للـسـيـاحـة ال للـصـيـد دون أن يـراني أحد فأقـوم بـشـوائهـا وأدعـوا احدى
!! عندها سـأله رئيس الـلجنة: صاحباتي لالحـتفال مـعها حـتى الصباح
صف لي حـالــتك هـنـاك ...فـأنــشـدهم أعــذب كالم قـالــته الـعــرب: ( كـنت
ثل: يـا مـسعـدة وبيـتج على الـشط ومنـ ما أعيش كـملك وينـطبق عـليـة ا
ملتـي غرفتي) عنـدها حـدق رئيس الـلجـنـة في وجه صاحـبنـا وهز رأسه

وقال: ( تيتي تيتي مثل ما رحتي أجيتي).
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بغداد

ـوجودة في الـعراق هي ال اجد وصـفا افضـل من قولي ان هـذه السـلطة ا
سلطة مخلوطة بالفستق احللبي مضافا اليها عسل جبلي نقي لم يتعرض

يتة. لغبار مدننا ا
  نعم هذه هي حقيقة وضعنا السياسي الغارق في احالم ال نهاية لها وال

اخر.
ـسـؤول ـاني او ذاك.راقـبـوا لـقـاءات ا دقـقوا الـنـظـر في حـديث هـذا الـبـر
ببعضهم البـعض.تابعوا اخبـارهم.ماذا ستشاهدون.?سـترون شيئا واحدا

فقط هو:السعادة الغبية.
نـصب سيظـل وان االمتيازات سـتطيل السعـادة الغبـية هي الشـعور بان ا
ال العام براعة.وان اخـتالق الكذب والتقوى الشكلية الشباب.وان سرقة ا

سؤول حياة حقيقية دائمة ال تنقطع. ستجعل من حياة ا
ـماليك رشح للسـلطنة فغـضب ونتف حليته الن هذا يروى ان احد حكام ا
ـتع واجلـواري ذلك النـه كان مـلـوك كـان يـكـره فـخـفـخـة االمراء,وحيـاة ا ا
يـقـتـصـر عـلى زوجــة واحـدة.حـ اجـبـروه عـلى قــبـول احلـكم نـتف حلـيـته

وصرخ رافضا.
لكـنه رضخ في الـنـهايـة.وبـعد مـدة طـلب من احد قـارئي الـبخت ان يـخـبره
ن يـفـكـر بـقـتــله.فـاخـبـر قـاريء الـبـخت االمــيـر الـتـقي الـذي كـان يـرفض

.فـمـاذا احلـكم بـان الـقـاتل يـبــدأ اسـمه بـحـرف الـسـ
فعل.?قتل كل من اسـمه بحرف الـس من االمراء

ماليك. ا
وفعال  اسقاطه عـلى يد سليـمان القانوني.اذن
ـوذج اسـكـرتـه الـسـلـطـة وفـسـتـقـهـا لـديـنـا هـنـا 

وعسلها اجلبلي.
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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
احملرريـن االوائل فيـهـا حـتى  اصـبح رئيـس حتريـرهـا 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
فصالً مـطوالً لـلحديـث عن الرئيس الـراحل صدام حـس و لـقاءاته مـعه بحـكم عمله
الــصـحــفي وانــطـبــاعــاته عن تــلك الـلــقــاءات و يـســجل رأيه ايــضـا كــمــواطن كـردي
وصـحفي به  هنـا ترجمـة هذه االنـطبـاعات في جـزءين قام الكـاتب نفـسه بتـرجمـتها

من اللغة الكردية .
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