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 وقـال هـنـاك صـديق يـريـد الـتـحدث
إليك وهكـذا التـقيت بجـرجيس فتح
الله الـذي ربطـتني به صـداقة وثـيقة
وتبادلنـا الكثـير من اآلراء والرسائل
والــلـــقــاءات فــيــمــا بــعــد ســواءً في
ـــنـــافي أو  فـي كـــردســتـــان حـــتى ا

توفي في العام 2006.
وقــد فكّ جـرجــيس فـتح الــله "الــلـغـز
الــــغـــامض" في عـالقـــة اجلـــواهـــري
بــقــاسم وهــو الــذي  بــقــيت أســعى
حلـلّه سنـوات طـويـلـة ح روى لي
ـشـادّة الـكالمـيـة ب مـا حـصل في ا
قــــاسـم واجلــــواهـــــري الــــتـي كــــنت
أعرفـهـا لكـنني أجـهل خـفايـاها كـما
يُـــقــــال وعــــبـــثــــاً حــــاولت ذلك دون
جــدوى وحــسب مــا ذكــر جـرجــيس
إن هـنـاك مـحـاوالت عـديدة فـتح الـله
بُذلت لـلنـيل من الشـاعر اجلـواهري
مــفـادهــا أن نــوري الـســعــيـد مــنـحه
أرضاً زراعية ومـضخة لسـقيها على
الفـرات وأوصى به إقـطـاعيـ كـبار
إلى غير ذلك من " الترهات" التي 

ترويجها .
ـهـمة وحـ انـدلـعت الـثـورة كـانت ا
الــتي أنــيــطت  بــوصــفي طــاهـر هي
إلـقـاء الــقـبض عـلى نــوري الـسـعـيـد
بحكم كونه مرافقـاً عسكرياً له طوال
سـنـوات حـيث جـرى اقـتـحـام مـنـزل
السعيد الذي كـان قد غادره عبر نهر
كــمــا هـي الــروايـة دجــلــة في قــارب 
ــــعـــروفــــة فــــتم جــــمـع الـــوثــــائق ا

ـستـمـسكـات والـكـتب منه وا
وبضمـنها نـسخة من "ديوان
اجلـواهــري" وعـلــيـهــا إهـداء
شـــخـــصي رقـــيق إلـى نــوري
الــســعــيـد وقــد احــتــفظ بــهـا

قاسم في مكتبه .
ـــضي فــتـح الــله لـــيــقــول و
حـ انــفـتـحت مــعـركـة أولى
بـــ اجلــواهـــري وجـــريــدته
"الـرأي الـعــام" وبـ "جـريـدة
الــثـورة" وصــاحـبــهــا يـونس
الـطــائي كــان ذلك بـســبب مـا
نـشــرته جـريـدة الــرأي الـعـام
من افتـتـاحيـة بـعنـوان " ماذا
ـيــمـونــة?" الـتي يـجــري في ا
سأعـود لروايـتهـا على لـسان
اجلــواهـــري وكــان الـــطــائي
يــنــطق وإن لم يــكـن رســمــيـاً

بلـسان قـاسم فاسـتغل الـتوتّـر الذي
حصل ب قاسم واجلواهري  فهدّد
الــــطـــــائي بــــنـــــشــــر صـــــورة تــــدين
اجلــواهــري وكـان يــقــصــد بـ"اجلـرم
علوم" ولم يكن ذلك سوى " اإلهداء ا
ــزعـوم" وهــو مــا أظـهــره الــطـائي ا
لـعــدد من أصــحـابه وزوّاره في مــقـر
اجلريدة بنيّة نشـره كمستمسك ضد
اجلـــــواهــــري ولــــكـن أحــــد زائــــريه
اخــتــلس الـوقـت لـيــخــفي "الــصـورة
ـذكـور" الـزنــغـرافــيـة" عن "اإلهــداء ا
بنـاء عـلى اقـتراح من جـرجـيس فتح
الله الـذي كان مالحـقاً كـما أخـبرني
وظلّ الـــطــائـي يــفـــتش عـــنـــهــا فـــلم
يجـدها. وعلى الـرغم من أنني دوّنت
ذلك على لسان فتح الله لكنني ح
أصــدرت كــتـابـي عن اجلــواهـري لم

أذكر ذلك.
واعــتـــقــدت أن األمـــر لــيس بــذي
بال لكن جرجـيس فتح الله نشر
ذلك في جريـدة الـقدس (الـعربي)
بـعـد وفـاة اجلـواهـري وأهـمـلتُ
اإلشارة إلى احلـادث في الطـبعة
الــــثــــانـــــيــــة من كـــــتــــابي
"اجلـواهـري
- جـــــــــدل
الـــشـــعـــر

كــــرّمـــنـي اجلـــواهـــري حــــ عـــدّني
فـكــتب في الـعـام 1986 صـديــقـاً له 
في مــقــدمــة كــتــاب "اجلــواهــري في
الـعــيـون من أشـعــاره" "... ويـسـرّني
في اخلــــتـــام أن أخـصّ بـــالــــشــــكـــر
اجلــزيل واالمـــتــنــان الــعــمــيق أخي
ـؤلف الـدكـتـور وصـديـقي األديـب وا
عـبـد احلسـ شـعـبـان عـلى أتـعابه
وفـرط عــنـايــته وجـهـوده احلــمـيـدة
ا تقابـل به معي في اختيار سواء 
هذه " الـعيـون" وفيـما يخـتص بضمّ
هذه اللـقطة اخملتـارة إلى جانب تلك
أو في تـصـويـرهـا أو اإلشـراف عـلى

طبعها وتصحيحها وكما قيل:
من يصنع اخلير ال يعدم جوازيه    
ال يذهب العرف ب الله والناس"
وكـتـاب "اجلـواهـري في الـعيـون من
ـشـار إلــيه في أعاله هـو أشـعــاره" ا
"مــخــتــارات من شــعــره ومن بــعض

قــصـائــده" بـذائــقــة أدبـيــة حـيث 
اخـتـيار الـعـيـون في إطـار عـشـريات
(كل عــــشــــر ســــنـــوات) مـن أشــــهـــر
الــقـصــائــد ومن أهم األبــيــات الـتي
فيـها لـلـقصـائد الـطويـلة وكـتب هو
مــقـدمــته وقــد صـمّم غـالفه الـفــنـان
مـكي حــسـ وصـدر عن دار طالس

في دمشق (1986).
ولعلّ وقع كلمة الصديق واألخ كبير
في نـفـسي  وهـو مـا عاد وكـرّره في
األبـيـات الـتي أهـداها إلـيّ في الـعام
ـثابـة تشريف 1990  وأعتـبر ذلك 
أعــتــزّ بـه  ولم أكن أعــتــبــر نــفــسي
أكــثـــر من "تــلـــمــيـــذ" كــان قـــد تــأثّــر
بــاجلــواهــري الــكــبــيــر في بــدايــات
مشـواره فهـو أكبـر سنّـاً من والدي

وكنت دائماً أعتـبر أن الشعر
بعـامـة واجلـواهري بـخـاصة
أحــــد روافــــدي الــــروحــــيــــة
وأشــرتُ أكــثــر من مــرّة أنــنـا
كـبـرنـا مع اجلـواهـري حـيث
كــــانت مـــــكــــتــــبــــة األخــــوال
واألعــمـام مــلـيــئـة بــدواويـنه
وبصحف ومـجالت  وقصائد
وأخــبــار عـن كل مــا يــتــعــلّق
بــاجلــواهـــري لــدرجــة كــنت
أشـعــر وكـأنه يــعـيش مــعـنـا
وأتــــذكّــــر أن والــــدي عــــزيـــز

شعــبان كان يردّد دائماً :
أنـــا حـــتــفُـــهم ألِـجُ الــبـــيــوتَ

عليهم ُ
اُغــري الـــولـــيـــدَ بـــشـــتــمـــهمْ

واحلاجبا
وكـــان يــســـتــعـــيــد قـــصــيــدة
طـرطـرا الـتي يـبـدأهـا ونـقوم

بإكمالها له :
أيْ طرطرا تطرطري

تقدّمي تأخّري
تشيَّعي تسنّني

تهوَّدي تنصَّري
تكرّدي تعرَّبي

تهاتري بالعنصرِ
تعممي تبرّنطي

تعقلّي تسدّري
وأتـــذكّــــر أيـــضــــاً أنـــنــــا ألول مـــرّة
أل نـــســـتـــنـــشق هـــواء احلـــرّيـــة و
أفواهنا بـاسم اجلواهري ح جاء
مدرّس اللغة العـربية جواد الرفيعي
في متوسطة اخلورنق وكان حينها
عـضــواً في احلـزب الـشــيـوعي وقـد
اعتقلنـا معاً في العام 1963 ليطلب
منّـا أن نحـفظ قصـيدة اجلـواهري

التي تغنّى فيها بالثورة: 
جــــــيـش الــــــعــــــراق ولـم أزل بك
مـــؤمـــنـــا        وبـــأنّـكَ األمــــلُ

نى رجّى وا ا
عـــبــــد الـــكـــر وفي الـــعـــراق
خــصـــاصــة       لــيــــــــدٍ وقــد
ُحسنا  كنت الكر ا
وهي الـــقــصـــيــدة الـــتي رفض
اجلـواهـري أن أصـنّـفـهـا ضـمن
قـــصـــائـــد اخلـــمـــســـيـــنـــات في

مــخـتــاراتي لــلـعــيـون بل
قــــال بــــصــــيــــغـــة

استنكارية

: أنهـا ال تعـود لي وأرجوك شـطبـها
من أرشــيـفك. ولــعلّ ذلك مـا دفــعـني
ـا وراءها  لـلبـحث في مـا يـتعـلّق 
ـقالة. وامتثلت وهو موضوع هذه ا
لقراره بالطبـع لكنه لم يكتفِ بذلك
فـعاد واتّـصل بي تـلـفونـيـاً من براغ

ليتأكد من ذلك.
…bOBI « …¡«d

أعــود إلى قـصــيــدة جـيش الــعـراق
فــــلـم يــــكـن بــــوســـــعي  ونـــــحن في
األسـابـيع األولى لـلـثـورة  أن أخـفي
فــرحـي وغــبــطــتي ألنـــني كــنت قــد
قرأت القصيدة في البيت واحتفظنا
بها وشـعرت بنـوع من التمـيّز على
عــــدد من زمالئـي آنـــذاك وهــــو مـــا
أحاطني به األستاذ الرفيعي. وعلى
الـرغم من أن هـذه الـقـصـيـدة ليـست
األحـب إلى قــــــــلـــــــبي مـن شـــــــعـــــــر
اجلـواهـري لـكـنــهـا ظـلّت تـشـغـلـني
ـصـحـوبـة لـذكـراهـا اخلـصـوصـيـة ا
بــالــنــشــوة األولى لــلــثــورة قــبل أن
نتـجرّع مـرارتهـا الحقـاً. وما زاد من
انــشـغـالي بــالـقـصــيـدة هـو تــعـلـيق
اجلــواهــري اآلنف الـذكــر وتــأكــيـده

على حذفها. 
كما وظلّ مـوقف اجلواهري الـشديد
من قـاسم مـحــيّـراً لي وكـنت أحـاول
االقتراب فـي إيجاد تـفسـير له على
ـا حـصل بـينه الـرغم من مـعرفـتي 
وبــــــــ قـــــــاسـم وهــــــــو مـــــــا رواه
اجلـــــواهــــري لي فـي تــــســــجــــيالت
خــاصــة أجــريــتــهـا مــعه فـي مـطــلع
الثمانينات واقـتبس منها الصديق
حسن الـعلـوي وأشار إلى مـصدرها
ـــتــمــيّـــز " اجلــواهــري فـي كــتــابه ا

ديـــوان الـــعــــصـــر" ثم دوّنت جـــزءًا
ـــــوســــوم مــــنـــــهــــا  فـي كــــتـــــابي ا
"اجلواهري - جدل الـشعر واحلياة"
ط/1 دار الـكنـوز األدبـيـة  بـيروت 
1997 وقد صدر قبل وفـاته ببضعة
أشـــهــــر لـــكـــنـــني كـــنت أحـــاذر من
ـــنــطــقــة الـــتــوغّل أكــثـــر  في تــلك ا
احملـرّمــة حـتى وقـعت عــلى "الـطـ
احلـرّي" كـمـا يــقـال بـعـد حـ وذلك
ح أتصل بي سعد صالح جبر في

لندن
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الـزعيم عـبـد الـكـر قاسم في وزارة
الدفاع باسم الهيئة اإلدارية الحتاد
األدبـاء وكـان يـحـضـر مـعي الـسـيـد
احلـبـوبي والــدكـتـور صالح خـالص
والـفـنـان يــوسف الـعـاني والـدكـتـور
اخملـــزومي والـــدكــتـــور عـــلي جــواد
الـطـاهر وإذا بـالـزعـيم يـخـاطـبني (
أسـتـاذ اجلـواهـري: مـاذا يـجـري في
ـيـمـونة?..)  وقـد كنـتُ أخشـى مثل ا
ـــــواجـــــهـــــة ألنـــــنـي كـــــنت هـــــذه ا
ـعركـة بـعد. أحتـاشاهـا ولم أحـدّد ا

فـــأجـــبـت بـــأدب وقـــلت له (ســـيـــدي
الزعـيم أنـا ال أسـتـطيع أن أدافع عن

وضوع). نفسي كثيراً في هذا ا
وقـال مـخـاطـبـاً الزعـيم: أسـألك فـقط
ســؤاالً واحـداً هنّ بــنــاتك وأظــنـهن
جئـن إليك وعـرضن مـا تـعرّضن له..
ــعــنى أنــني لم أكــتـب ذلك عــبــثـاً.
ــــضي اجلــــواهــــري في روايــــته و
فيقول : وقـد أحرج (الزعيم)  فهو ال
يستطيـع أن يقول لي نعم وال يرغب

أن يـقـول لي: ال. وأخــذ يـتـهـرب.

ويـقول اجلـواهـري:الـغـلطـة الـكـبرى
الـتي ارتكـبـتهـا حـ قـلت له (أثورة
وبـشــرطـة نـوري الــسـعـيــد?) فـخـرج
(الزعيم) عن حلمه ألول مرّة وبدون
تفكير منه حسبما أظن قال لي: أنت
من بــقــايــا نــوري الــســعــيــد (ولــديّ

الوثائق).
ويواصل اجلواهري روايته بالقول:
كــان يـــفــتــرض بـي أن أقــول له أنــا
فـالن أول مــن كـــــــــــــنـت حتـــــــــــــاول
مـصـاحـبـته في لـنـدن وأول من زرته
في الـبـيت وقـد كـنت آنـذاك الـغـالب
ـعــركـة لــكـنــني لم أقل له في هــذه ا
ذلك بـل قـــــــــلـت لـه: هـل تـــــــــأذن لي
باخلروج يا سـيادة الزعيم? وأردفت
ه: (أحتـداك وأمـام ــا نـصـَّ بـالــقـول 
.. أحتــــداك وأشـــرت له اجلــــالـــســـ
بإصبعي.. نـعم أحتداك مرة أخرى..
) وأعتقد أنني أرفقـتها بـ" يا سيادة

." الزعيم عبد الكر
واســتـكــمـاالً لــهــذه الـروايــة: غـضب
الــزعــيم وبــدا الــشــرر يــتــطــايــر من
عـيــنـيه واجتـه إلى الـغــرفـة األخـرى
جلــلب الــوثـائـق الـدامــغــة عــلى حـد
ـقصـود عبـارات اإلهداء تعـبيـره وا
واجملـامـلـة الـتي كـتـبـهـا اجلـواهـري
لـنـوري الـســعـيـد وهـنـاك احـتـضـنه
وصفي طـاهر وحـاول الـتخـفيف من
روعه والـــتـــمــسـه أن يــهـــمل ذلك أو
ينـساه ثم عـاد به إلى حـيث اللـقاء
وكان اجلو قد تكـهرب وهكذا انتهت

الزيارة.
وكنت قد سألت اجلواهري هل كانت
هــــذه احلــــادثـــــة هي الــــســـــبب في
ـنـفى? فـأجاب مـغـادرة الـعـراق إلى ا
ربَّ ضـارة نــافـعـة مـثـلــمـا يـقـولـون.
رحم الـله عـبـد الـكـر قاسـم فلـو لم
تـكن له مـعـنـا هذه الـقـصـة فـقـد كـنّا
قـبـعـنـا في الـعـراق والـله الـعـالم مـا
كـــان ســيــحــدث لــنـــا في الــســنــوات
الـــســــوداء لــــكــــنه اضــــطـــرنــــا إلى
(الـــتـــشـــرّد) عن الـــوطـن في خـــريف
ـوعود وهي ا لـلتـشرّد ا 1961 ور
ا كـفّارة عـن كل ما فـعله حسـنـة ور
مـعـنـا قـبل الـتـشـرد أنا وزوجـتي (أم
جناح) وبنـتينـا خيال وظالل وكنت
بحـكم عالقـاتي مع احتـادات األدباء
ونــقـــابــات الــصــحــفــيــ في الــدول
االشتـراكيـة قـد أمّنت مـقاعـد دراسة
ألبنائي في صـوفيا وموسـكو وباكو
وبراغ جزاهم الله ألف خير وهكذا
كـــان مـــصــيـــر فـــرات وفالح وجنــاح
وكـفاح. رحم الـله عـبـد الـكـر قاسم
الــذي قــلت فـــيه : (ورمى بــنــا خــلف
احلـدود كــأنـنــا / بُـرد إلـى األمـصـار
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وعـدتُ إلى ســؤال اجلـواهـري: كـيف
عشت خلف احلدود? ماذا كان هناك?
زمهـرير الـغربـة أم فردوس احلـرية?.
فأجـاب االثنـان مـعاً (أي والـله)  كان
ـوعـود ـفـقــود وا هـنــاك الـفــردوس ا
مــعـاً. كــانت بــراغ الـذهــبـيــة مـديــنـة
األبراج واجلمال. صحيح أننا دفعنا
هـانة أثمـانـاً باهـظة من كـرامـاتنـا ا
ومن شــمــاتــة الــشــامــتــ وتــشــفّي
تشـف ولـكننـا مع جفاف الـغربة ا
كسـبنا حـريتـنا وحالوة احلـياة وقد

أعطتنا براغ الكثير وقلت فيها:
أطلتِ الشوطَ من عُمُري

أطالَ الله من عُمرك
وال بُلغتُ بالشر

وال بالسوء من خبرك

وفـي بــــــــراغ كـــــــــتب
اجلواهـري قصـيدته
العـصـماء "يـا دجـلة
اخلـيـر" الـتي يـقـول

فيها: 
حَـيـيتُ سـفـحكِ عن
بُعـدٍ  فحييني

يا دجلةَ اخليرِ يا
ِ أُمَّ البسات
حـــيـــيتُ ســـفـــحَك
ظمآناً ألـوذُ  بــه
لوذَ احلمائمِ ب
اء والط ا
يـا دجـلــةَ اخلـيـر
يـا نـبـعاً أفـارقــهُ

 
على الكراهةِ
ب احل
واحل
إنـــــــــــــــي وردتُ
ــــاء عُـــــيــــونَ ا

صافيـة   
نبعاً فنبعاً
فما كانت
لتَرْويني
كـــــمــــا كـــــتب
قــــــصــــــيـــــدة
كـــردســــتـــان
مـــــــــــــــــوطـن
األبـــــــطـــــــال
وقـــصــــيـــدة
أرح ركــــــــــــــــــــابــك
ـلـحـة وقـصـيـدة وقـصـيـدة رســالـة 
ــا فــيــهــا ديــوان زوربــا وغـــيــرهــا 
الـــغــربــة وهي مــجـــمــوعــة قــصــائــد

صدرت في العام 1965. 
وبالعودة إلى جرجيس فتح الله فقد
ذكر إنه أسرّ مسعود البارزاني بتلك
احلـــادثــة وأنـــا الــشـــخص الـــثــاني
وهـو ال يــريـد أن تــذهب الـظــنـون به
ـا بــأنه يــقــصــد دالّــة أو فـضـالً وإ
فـعل ذلك مـحـبـة واعـتزازاً وقـال إنه
ــمــات فـإن ســيــحـتــفظ بــهــا حـتى ا
تــــوفّـــــاه األجل قـــــبل اجلـــــواهــــري
ســـيــكــون قـــد دفن الــســـر مــعه وإن
ا سيجد توفي اجلواهري قبـله فر
مناسبة لتدوينه علماً بأنني لم أجد
فيـها سرّاً يـذكر بـقدر مـا هي حادثة
عـابرة  وأسـتـدرك بـالـقـول أنه حتى
احلــوادث الــعــابــرة لــشــخــصــيــتــ
متـمـيزتـ  فإنـهـا ذات داللة خـاصة
ـسـألـة ومـعـنـىً مـعـبّـراً فـكــيف ال وا
تـــخصّ اجلــواهـــري وعــبـــد الــكــر
قــاسم ولــهــذا الــسـبـب كـنـت أسـعى
ــنـاسب إليـضـاح هـذه ألجـد الـوقت ا
ـــســألـــة بــعــد نـــشــرهـــا من جــانب ا
جـرجـيس فـتح الـله مـشـدّداً عـلى أن
ـودة روح اجملــامــلــة والــتـواصـل وا
الــتي كــان يــبــديــهــا اجلـواهــري مع
ـمـلّح اآلخـر هي وراء ذلك اإلهــداء ا
حــتى وإن اخــتـــــــــلـف مع صــاحـبه
وقـــال بــحـــقه مــا لم يـــقــلـه مــالك في
اخلمرة فما بـالك ح يهدي ديوانه

له.

غالف الكتاب
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ا ال شك فـيه أن أسـتـخدام الـنت ووسـائل الـتواصل االجـتـمـاعي يوفـر مـجاال
واسـعـا للـتعـبـير عن الـرأي ونـقد أسـاليب احلـكم الـتي تتـوارى خـلف الشـعارات
لذلك يسبب الفيس قـراطية ألخفاء نواياها احلقيقية للـسيطرة على السلطة  الد
ــدونــات كــثــيــرا من الـــقــلق لــلــحـــكــومــات الــتي تــعـــجــز عن الــســيـــطــرة عــلى ا
ــــــــــرة أمتحان عـسيــــر لـلسلـطة وكــــما تنـوعة.شكـلت االحتجـاجات هذه ا ا
يعـرف اجلمـيع ومنـذ سنــــــــوات احلكـومـة تقـطع النت خالل فـترة االمـتحـانات
لــذلك هي فــعـــلت ذلــــــك مــنــذ 6 ايــام ال يــوجـــــــد نت او فـــيــســبــوك يــقــولــون

لــــــدواعي أمنية.
ة في السـيطـرة على احلـكم ومنهـا التـضـــــــــيق عـلى احلريات االسالـيب القـد
عارض لم تعد في هذا العصر ذات جدوى  وكانت ومنع الـرأي االخر وقمع ا
االنظـمة الـدكتـاتوريـة وال زالت ال تسـمح بالـتـــــــواصل االجـتماعـي وحترم النت
عــلى شـعـوبـهــا بـحـجـة انــهـا تـفـسـد االخـالق واالفـكـار وتـخـلـق الـفـضـول وطـول

اللسان!
قد تـخشى الـسـلطـة بصـورة عـامة (االعالم) وتـتـهم من ال يقف مـعـها ويـكون مع
ؤكدة حتت تـظاهرين بتـهمة التـحريض باالثـارة الكاذبة وتـقد االخبار  غـير ا ا
عناوين الفـتة ومـبالغـات كاذبة ومـشاحنـات مفـتعلـة بطريـقة غـير مهـنية بل وال
اخالقـيـة احــيـانـا! كل هـذا أصــبح من الـتـراث الــيـوم الـعـالم يــبـحث عن مـصـدر
ـكن لالنـظمـة من خالل اعالمهـا احلكـومي بـأن تسـتنـسخ جيال ال للـمعـرفة وال 
يعـرف عن وطنه شيئا مهما.علينا أن نضع خريطة إلعالم به كل االلوان وبشكل
ـنـغـلـقـة عــلى نـفـسه  ان حـريـة ـنـح تـربـيـة الـعـ عــلى نـبـذ الـرؤيـة األحـاديــة ا

اآلخرين جزء من حرياتنا.
ويبـدو لي ان في العـراق رجال الـسلـطة لـم يسـتوعـبوا الـدرس ولم يسـتفـيدو من
ـعـروف ان جتـارب الـعــالم فـفي بــلـد يـخـضـع لـلـصــ وهـو هـونك كــونك ومن ا
الــصـــ تــمــلك تــراث في مــجــال الــدكــتــاتــوريــة والــقــمع ومــصــادرة احلــريــات
الشخـصية وقد وافـقت الص مجـبرة بأن تكون هـونك كونك تابعـة للص على
شرط ان تكون دولة واحدة ونظام نظام شيوعي في بك ونظام راسمالي في
هونك كونـك وحينمـا اتفقت الصـ مع حكومة هـونك كونك بعقـد اتفاقيـة تسليم
طلـوب الى الـسلطـات الصيـنيـة حينـما تطـلب اي شخص من وجـهة نظـر بك ا
ـظاهرات واحـتجاجـات صاخبة مطـلوب للقـضاء خرجت جـماهيـر هونك كونك 
وغير سـلميـة وقامت بـاالعتداء عـلى رجال الشـرطة والتـعرض للـممتـلكات الـعامة
واخلاصـة  وعلى الرغم من تـراجع حكومة هـونك كونك عن االتفـاق الذي عقدته
مع بـكـ لكن اجلـماهـيـر استـمرت فـي التـظاهـرات لـيعـاقب حكـومـته على مـجرد
التفـكير باألمر وكل هذه االحتجاجات كانت تـنقل بشكل مباشر في الفضائيات
ولم يـتم فـرض حـظـر الـتـجـوال ولم يـتم قـطع الـنت دقـيـقـة واحـدة مـثال آخـر من
ـهـدي (فــرنـسـا) الــبـلــد الـذي كـان يــعـيــــــــش فــيه رئـيس الــوزراء عـادل عـبــد ا
واحـتــجــاجـات اصــحــاب (الـســتـر الــصــفـراء) اجلــمــيع شـاهــد مــا كـان تــفــعـله
االحـتــجــاجــات من تـخـــــــــــريب فـي احملالت الـقــريــبــة من بــرج أيـفـل   وكـانت
الفـضائيات ووسائل الـتواصل االجتمـاعي تنقل كل هذه االحداث لـلعالم وانتهت

تظاهرات هونك كونك وكذلك احتجاجات باريس ولم يسقــــــط قتيل واحد.
االن مـصـالح الـنـاس كـلـهـا مـتـأثـرة بـانـقـطـاع الـنت  وعـمل الـكـثـيـر من الـدوائـر
اخلـدمـية مـثل اجلـنسـيـة واجلـوازات والضـريـبة والـتـقاعـد والـشركـات في مـجال

احلـجوزات والصـيرفـة والصـحف ووسائل االعـالم وشركات
االستـثمـار والتـداول بالـنقـود االلكـترونـية  كـلهـا تعـتمد
عـلـى تـوفــر الــنت وعــدم وجــوده يـخــلق عــنــد الــنـاس
التـذمر والغضب والـكآبة واالحبـاط ! فضال عن تعود
العـراقي على النت والـفيس وال يتحمـل ان تطيل فترة
حرمـانه من هذه الوسيلة للتواصل االجتماعي ولسان

حالهم يقول (قطع االعناق وال قطع النت).

XM « lD  ôË ‚UMŽ_« lD

 s¹b « Õö  Êu¼dJ¹ «–U*

øwÐu¹_«

Í—U³¹e « vO×¹ .dJ « b³Ž

دهوك

البـعض يكرهونه النقالبه على الدولة الفـاطمية بعدما حكمت 262  سنة. البعض
االخر يـكرهـونه ألنَّهُ لم يـؤسس دولة كـردية. الـبعض الـثالث يـكرهـونه ألنَّهُ كردي
والبعض اآلخـر ينكر قوميته ويؤكـد قوميته العربية! وحملـمد الغزالي حادثة طريفة
في هـذا الـشـأن والـشـاعـر مـعـن بـسـيـسـو (كـردي اسـمه صالح الـدين انـتـصـر

فأصبح عربياً لو هُزِم لقيلَ جاسوس كردي). 
لم يعد مـحالً لالحتفـاء وتتجـدد الهجمـات على شخـصيته كتـفجيـر تمثاله وسط
تـكـريت من قـبل داعش أو إزالـة تـمــــــثـاله في عـاصـمـة عـربـيـة. تـصريـح يوسف

زيدان أو عباس النوري بأنَّهُ أكبر كذبة تاريخية! 
ولم يـحرر الـقـدس بل دخلـهـا صُلـحـاً! وعبـدالـناصـر اسـتغـلَّه سـينـمـائيـاً في فـيلم
الناصر صالح الدين وصدَّام استغله بتسمية مدينته وجامعة في محافظة أربيل

باسمهِ!
مـا هـو دافع اخملـرج الـبــريـطـاني ريـدلي سـكـوت -احلـائـز عـلى ثالث أوسـكـارات
ـلكة الـسماء/ 2005) ولـيكشف أنَّ أفضل مـخرج- لـيمجـدَ صالح الدين في (
وقـود احلــمالت الـصـلـيــبـيـة كـان مـن الـقـتـلـة والــلـصـوص الـهـاربــ من الـعـدالـة
ـــــــــغـامـرين البـاحـثــــــــ عن الـثـروة والسـلطـة ولم يـأتِ أحــــــــد من أجل وا

الله كما كانت الكنيسة تشيع.
انية لتحتفيَ بهِ في عددها التاسع 26 شباط وما هو دافع مجلة Die Zeit األ

ناسبة مرور ثمنمئة سنة على وفاته?  1993 
مـحمـد عامـر ديـرشوي الـبنـية الـدينـيـة السـياسـية في كـردسـتان مـطبـعة هـيفي

أربيل 2016 ص38.
ـيَّـاً). تـنـاول فيه ونـشـرت اجملـلة مـقـاالً بـعـنـوان (صالح الـدين يـصـنعُ تاريـخـاً عـا
والدته سنة 1138 مـيالدية وسنة 1170 أرسل نـور الدين زنكي جيشاً بقيادة
أسد الـدين شيـركوه وابـن أخيه صالح الـدين حلمـايـة مصـر من حمـلـة صلـيبـية

ثالثة 1174.
توجَّه صالح الـدين إلى دمشق فـدخلهـا وعيَّنَ أخـاه توران شاه وعـادَ إلى مصر
لتـترسَّخَ مكانـته بعدله ونزاهـته وحِلمهِ وليـنهيَ احلكمَ الفـاطمي بعد (262) سنة
دن والواليات اجملاورة في الشام قبل أنْ يحرر القدس في /2 وليـبدأ بإخضاع ا

.10/1178
ِعماري وبنائه عـدداً من القِالع أشهرها قلعة الغرب يـحتفون به الهتمامه بـالفن ا
القـاهرة وانـتشـار الزخـارف اإلسالمـية وإصالحه الـشؤون اإلداريـة والقـضائـية
والعـسكريـة وحتديـثها وَكَـرَمه وتسـامحه وبـعده عن التـعصُّب ويـدرسون مـقولته
ا فتحتها بقلم الشهـيرة لقوادهِ العسكر (ال تظنوا أني فتحت الـبالد بالعساكر إ
القـاضي الفاضل) وهو يـقصد عـبد الرحيم الـبيسانـي وزيره وكاتبه ومـستشاره

. وبيسان أقدم مدن فلسط
أسبـاب االهتمام بصالح الدين في الغـربية مختلفـة هم يتخذونه دَرْسَاً يُحذرون
مِنْ استـثـارة أيـة حـرب ذات طابـع ديني في الـشـرق األوسط بـعـد أنْ كـشف لهم
وجعة في عكَّا ته صالح الـدين األيوبي ا شاعر الدينـية فبعد هز التـاريخ قوة ا
وغيرها احتفظَ بوحدة القيادة وجنَّدَ بسهولة وسرعة أعداداً كبيرة من الفدائي

بينـما تفرقت جـيوش الصلـيبي لـتعـــــــــدد جنـسياتهم واختـالف أطماعهم حول
لـكة القدس ومـنذ أنْ هزَمَ صــــالح الدين مـلوك أوربا مجـتمع في احلق في 
ـة ولـهـذا مـا يـزال مَـحطَّ اهـتـمـامـهم فـهو جـزء من حـطـ لم تـتـكـرر هذه الـهـز

تاريخهم. 
كـتـبَ الـسـيـر والـتـر ســكـوت روايـة (الـطـلـسم/ 1835)  وكـتبَ سـتـانـلي لـ بول
ـلـكـة الـقـدس/ 1898) وهي أول سـيـرة له سـيـرته في (صالح الـدين وسـقـوط 
باللـغة اإلنكليزية بينما خصمه مـلك إنكلترا ريتشارد قلب األسد لم تُكتب سيرته
بعـد وكتبَ بـول عن سـقوط عـكَّا بـيـد ريتـشارد الـذي أمرَ بـسوق (2700) أسـير

دينة وقطع رؤوسهم).  مسلم خارج ا
مــقـابـل تـســامح صالح الــدين. وكــتب هـامــلــتـون جب
ســـيــرة صـالح الــدين 1973 وأبـــديــا إعـــجـــابـــهـــمــا

بشخصيته. 
كــتبَ جــفــري ريــغــان (قــلـــبــا األســدين صالح الــدين

وريتشارد/ 1998). 
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واحلـــــيـــــاة" (دار اآلداب بـــــيــــروت
2008) والــطـــبـــعـــة الـــثـــالـــثــة (دار
(2010 الـشـؤون الـثــقـافـيـة  بـغـداد
ولكن جـرجيـس فتح الـله عاد ونـشر
ـــشــار إلــيـــهــا في كــتــاب مــقــالــته ا
ـيزان" بعـنـوان " رجال ووقـائع في ا
(حــــوار أجـــراه مــــعه مـــؤيــــد طـــيّب
وســعـيــد يــحـيـى دار آراس إربـيل
2012) األمـر الذي اسـتـوجب إجالء
الــصـورة وتـوضــيـحــهـا عـلــمـاً بـأن

ذكور نُشر بعد وفاته. الكتاب ا
وحـسب رواية فـتح الـله فـإن الـورقة
اخلــــاصـــــة بـــــاإلهــــداء (الـــــصــــورة
الزنكغرافية) بـقيت معه وقد سلّمها
لـلـجواهـري الـذي بـقي صـامـتاً ولم
يبنس بحرف مثلما يقول  وحسب
تفسيري فإن اجلواهري ح يهدي
كــتـــابــاً أو ديـــوانـــاً يــكـــتب عـــلــيه
عـبــارات مـودّة ولــيس في ذلك شيء
يــنـتــقص من اجلــواهــري أو يـسيء
إليه السيّما في العالقات اإلنسانية
 ولم يجد قاسم ما يهدّد اجلواهري
بـه ســــوى ذلك  اإلهــــداء الــــرقــــيق-
وبـالــطـبع فــهـو إهـداء شــاعـر لـرجل
دولــة - وهــو الــذي قــال عن زيــارته
إلى بــيت اجلـواهــري " هـذا الــبـيت
هــــو الــــذي أنــــبـت الــــثــــورة" لــــكن
عــــصــــابــــيــــة قــــاسم وردود فــــعــــله
الــغــاضـبــة واالنــفـعــالــيـة هـي الـتي
دفـعـته لـلـصـدام مع اجلـواهري دون
مــبـرّر كــاف فـاجلــواهـري كــان يـعـدّ

نــفــسه من مــعــســكــره وهـو مـن قـام
بتـمجـيـده  ومن جانـبي كنت رويت
احلــــــــــــكـــــــــــــايـــــــــــــة  مـن زاويــــــــــــة
سـسـيوسـايـكـولـوجيـة ثـقـافـية وذلك

ح ذكرت: 
ـكن الـقول أن حـسـاسـيـة مـا بدأت
غـير مـعـلنـة ب الـزعـيم عـبد الـكر
ـا قـاسم واجلـواهـري بـعـد الـثـورة 
ـثّل كـلّ مـنـهـمـا من مــكـانـة رفـيـعـة
حيث كـان الـزعيم عـبـد الكـر قاسم
قـائد الـثـورة والقـائـد الـعام لـلـقوات
سـلحـة ورئيـساً لـلوزراء  أي على ا
رأس الــسـلــطـتــ الـســيـاســيـة
والــعـــســكـــريـــة بــيـــنــمـــا كــان
اجلـواهـري زعـيـمـاً لـلـسـلـطـت
الثقافية واإلعالمية في العراق
فـــــهــــو رئــــيـس احتــــاد األدبــــاء
ونـقيـب الصـحـفـي الـعـراقـي

سؤوليت من ا توّفر هات ا
نفوذ أدبي ومعنوي.

WNł«Ë 5¹eð

وأضــفتُ: كـــنتُ كــلــمــا مــررتُ في
شارع الـرشيـد قـرب ساحـة حافظ
الـــقــاضي تـــســتــوقـــفــني صــورة
اجلــواهـــري وهي تــزيـن واجــهــة
عروف الـفنان صـور ا استوديـو ا
(أرشاك) فـقد انـتـشرت صـوره على
ا كان يـثيـر حفـيظة نطـاق واسع 
سـؤولـ وقد يـكـون قاسم بعـض ا
في مـقــدمـتـهم وبــقـدر مـا كـان اسم
اجلــواهــري مـثــيــراً فـهــو إشــكـالي
أيـضــاً وبـتـقــديـري إن الـرمــز يـثـيـر
إشـكـالـيـات عـديـدة ويـكـون مـصـدراً
للصـراع في زمانه أو حـتى بعد ذلك
ــوهــبــتـه الــهــائــلـة الــزمــان نــظــراً 
وقـــدرته عـــلى إثــارة أســـئــلـــة لــيس
بـاإلمـكـان اإلجـابـة عـنـهـا في احلـال
وإلى تـفرّده وخـصـوصـيته وعـنـصر
اجلدّة لـديه خصـوصاً إذا مـا حاول
ـا صـدم مــا هـو سـائــد أو اإلتـيـان 

ليس مألوفاً.
وكــــنت قـــد ســـألـت اجلـــواهـــري في
مطارحـاتي العديـدة معه: أبو فرات
نعـود إلى العـالقة مع (الـزعيم) عـبد
ـنـفى.. مـاذا الـكــر قـاسم وقـصــة ا
تـقــول? فـأجـاب: مـن أكـثـر الــقـضـايـا
إثارة هو عالقة شاعـر بجنرال قائد
ثــورة أو انـقالب وأضــاف: تــعـرفت
على عبد الكر قاسم في لندن وقد
عاجلة رافقني إلى طبيب األسـنان 
أسـنــاني عـنـدهــا كـان هـو في دورة
عــسـكــريـة والـتــقـيــته في الــسـفـارة
الـــعـــراقــــيـــة آنــــذاك. ومـــرّت األيـــام
وســمــعـت بــنــبــأ (الــثــورة) وإذا بي
أفاجـأ بـصـورة رجل كنت قـد نـسيت
مـالمـــحه فـــإذا به (الـــزعـــيم) الـــذي
أُطــلق عــلــيه (األوحــد) فــيــمــا بــعـد

وركبه الغرور حدّ التعسف.
كن أن تتعجّب إذا ثم خاطبني: 
قـلت لك أن (الــزعـيم) كــان كـثـيـر
الـتـهـيّب في عالقـته مع األدبـاء
وكــــــــــان أول بــــــــــيـت زاره في
العراق بـعد الثـورة هو بيتي
وقــــد تـــــكــــرّرت الـــــزيــــارات
وعـنـدمـا بـدأت األمـور تـسوء
وبدأ يـركب رأسه وينـفرد بكل
شيء كــــــتـــــبـت مـــــقــــــالـــــة في
الـصـحـيـفـة الـتي كـنت أصـدرهـا
(الــرأي الـــعــام)  بــعـــنــوان: مــاذا
يمـونة قرية ـيمونـة? وا يجري في ا
في جنـوب الـعراق تـعـرّضت لهـجوم

بوليسي انتهكت فيه األعراض.
ــشـادة وبــعــد ذلك جــاء عــلـى ذكــر ا
الكالمـية بـقـوله: وصادف أن قـابلـنا

غالف الكتاب
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جلسة خاصة مع اجلواهري
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