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{ اذن سـعـدون شاكـر هـو الـذي اعدم
ناظم كزار?

- بــالـضـبط وقــال بـرزان ان نـاظم
كــزار قــابل احــمـــد حــسن الــبــكــر
وابـــلـــغه الـــكـالم ذاته ورد عـــلـــيه
الـبـكر بـالـقـول (لـست مـسـؤوال بل

سؤول). صاحبك صدام هو ا
{ وبعد االحتالل ماذا كنت تفعل ?

- في احــد االيـــام وانــا في مــنــزل
الـعـائـلــة بـالـفـحـامـة طـرق احـدهم
الـــبـــاب وخــــرجت فـــاذا بـــامـــرأة
تـــرتــدي عــبــاءة امـــامي وامــعــنت
الـــنـــظـــر فـــاذا بـه رجل مـــتـــنـــكـــر
وسـلـمـني رسـالـة قـرأتـهـا بـسـرعة
وذهـب وسط تــــســــاؤل ابن عــــمي
نعمان جارنا سألني ما قصة هذه
ــــرأة الــــتي خــــرجت مــــنك وهي ا
تـرتـدي كوفـيـة وعقـاال وان سـيارة
بــيك اب تـقف عـلى الـشـارع الـعـام
بانـتـظـارهـا اقـلـتـهـا وغادرت. ولم

اعلق.
{ هل الرسالة كانت بخط يد صدام ?
- نـعم. وكـان ذلك قبل اعـتـقاله اي
بــعـد االحــتالل مــبــاشـرة كــمـا ان
هـدى مـهـدي عـمـاش اسـتـشـارتني
ـوضوع فـنصـحتـها بـتسـليم في ا
نــفــسـهــا الى الــقـوات االمــريـكــيـة

وفعلت.
{ وهل مـارست مــسـؤولـيـتك اجلـديـدة

في ضوء رسالة صدام ?
ـدة قـصـيـرة حتى - نـعم مـارست 
 الــــقـــاء الــــقـــــــبض عــــلي يـــوم
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{ اســـتـــاذ هـــاني.. مـــا الــشـيء الــذي
مـازلت نادما عليه خالل سنوات حياتك

احلزبية والوظيفية ?
. االول اني - انا نادم عـلى شيئ
كنت اثق كثيرا في االخرين وثبت
ـرور االيــام ان كـثـيــرا مـنـهم لي 
ليسوا محل ثقة. والثاني انا نادم
عـلى كـوني من عـائلـة فـقـيرة امي
فقـيرة وابي مـزارع مالك متوسط
وقد جتـرعـوا بـسـبـبي الـكـثـير من
االالم واول حـكم بـالسـجن تـلقـيته
ابــــان كـــنـت طـــالــــبـــا فـي الـــصف
اخلامس االعـدادي كان عـمري 16
عاما واضـطر القـاضي يومها الى
تـــخــفـــيض مـــحــكـــومــيـــتي من 7
ســـنــــوات الى ســـنــــة مع ايـــقـــاف
الـتــنـفــيــذ تـقــديـرا لــصـغــر سـني.
والــقـاضـي ايـاه كــان يــتــردد عـلى
مـزرعتـنـا في الـفـحـامة مـسـتـقـدما
ــا مـن بـاب رد مــعه عــائــلــته. ور
وقف. اجلميل لنا بادر الى هذا ا

{ ما هي التهمة ?
- طـبـقا لـقـرار احلـكم الني قاومت

(ثورة تشرين 1963).
{ مـــا هــو رأيك بـــطــارق عـــزيــز الــذي

زاملته خالل عملك في جريدة الثورة ?
- عـمــلت مـعه فـي جـريــدة الـثـورة
وعـــمـــلت مـــعه ابـــان كــان نـــائـــبــا
ـسـؤول مــكـتب الـثــقـافـة واالعالم
ـسؤول وكنت الن صدام كـان هو ا
كتب كان طارق عزيز عضوا في ا
يـودني لـكـنه كـان يـخـضع لـبـعض
احلساسيات وعندما عينني البكر
في دار الـــثــــورة كـــلــــفت بـــاالدارة
ونـيـابـة رئاسـة الـتـحريـر وانـيطت
بـي مـــســـؤولـــيـــات عـــديـــدة. كـــان
عـــــنــــوانـي الــــوارد فـي مــــرســــوم

التعي طويال.
{ واشــار بـــيــده لــلـــتــعــبـــيــر عن طــول

العنوان ثم واصل:
- بــعـــد مـــدة حــدثـت تــنـــقالت في
مـنــاصب وزارة الــثـقــافـة واالعالم
وجاءني االمر الوزاري بنقل هاني
وهـيب مـديـرا عـامـا لـدار الـشـؤون
الـثـقـافـيـة الـتي قـسـمت الى دارين
فـي حـــيــنـــهـــا (دار اجلـــاحظ ودار
ض سوى اسـبوع الـرشيـد) ولم 
حـــتى اتـــصــلـــوا بي وابـــلـــغــوني
بــتــعــيـيــني ســكــرتــيـرا صــحــفــيـا
لـلرئـيس صـدام. واعـود الى طارق
عـزيـز فــقـد جـاء مـرســوم يـتـضـمن
تــعـيــ عــدد من الــزمالء مــديـرين
عام بينهم حـميد سعيد وسامي
مهـدي بـيـنمـا جـاء مـرسوم مـنـفرد
فـيه اسـمي ويـومـهـا قـبل انـفـكاكي
اتــصــلت هــاتــفــيــا بــطــارق عــزيـز
ـرســوم فـاذا يــرد عـلي البــلـغه بــا
بلـهـجـة غـيـر وديـة (الـتحـق) كانت
نـبـرة صـوته اسـتـفـزازيـة فـبـادرته
بـالـقول (انـا لن الـتـحق وانت ماذا
تمـلك مقابـلي افعل مـا بوسعك وال
تقصر هل فـهمت وقلت له (حتدث
مع االخــرين بــادب واحــتــرام انت
كـذا وعــمــلــنــاك ادمــيــاً) واغـلــقت
سـمـاعة الـهـاتف لـكن بعـد سـاعات
اتــصل بي هــاتــفــيــا طــارق حــمــد

العبد الله.
{ كـــــان رئــــيــــســــا لــــديــــوان رئــــاســــة

اجلمهورية.
- نــعم وأمـ الـسـر الـعـام جملـلس
قيادة الثورة وسألني ما هي قصة
دار اجلــاحظ? (يـقـصــد الـدار الـتي
نقلت اليها) وكان طارق العبد الله
يرسل مقاالت للـنشر وكنت اوليها
اهـــمـــيـــة. وطــــلب حـــضـــوري الى
الـرئــاسـة واسـتــقـبـلــني في الـيـوم
الــــتــــالـي وابــــلــــغـــــني ان صــــدام
شــخــصــيــا طــلب ان يــقــوم هــاني
ــهــمــة ادارة هــذه الــدار. وهــيب 
وقــــلت اني مـــســــتـــعـــد ولـــو قـــال
الـــرئـــيس الق نـــفـــسـك في الـــشط
وخرج معي الى باب مكتبه مؤكدا

وقف ايجابي ازائي). (ان ا

وقـــــال له صـــــدام (ومــــاذا او وش
عـليه) بـالـلـهجـة الـتـكريـتـيـة. وقال
ايــضـــا (اني كــنت اقـــدم الــيه مــاء
فـيـرفض شـربه او اقـدم له الـقـهوة
فــيـرفض احــتـســاءهـا وكــنت اخـذ
االمـر على مـحمل الـعفـوية وافـسر
االمر بـانه التزام بـقواعد الـرشاقة
او انه يستـحي مني فال يشرب او
يحـتـسي الـشـاي والـقـهـوة ولـكنه
عـندمـا تآمـر ادركت ان قلب عـدنان
اســــود ويــــحـــمـل غالً في داخــــله.
وكــان يـتــصـور انـي اضع الـيه في
ـاء شــيــئـا الــقــهـوة والــشــاي او ا

فيرفض احتساءها).
انـــتـــقل الى عـــام  1991عـــنـــدمـــا
تـولـيت رئـاسـة جـريـدة الـقـادسـيـة
ولــعـــلك لم تـــنس اني ارســـلت في
طــــلــــبك عــــبــــر الــــصــــديـق عـــادل
العـرداوي الن حس كـامل كان قد

فصلك من اجلريدة.
{ هـذا صحيح جدا وجاءني العرداوي

الى باب البيت.
- نـــعم. قـــلـت له ان احـــمـــد عـــبـــد
اجملـــيـــد صـــحـــفي جـــيـــد واعــرف
قـدراته عـبر مـا كـان يكـتب وعـملت
فـي اجلــريــدة عــلى اخلــيــر طــيــلـة
سـنـوات. ومن القـصص الـراسـخة
فـي ذهــني مـــا حــدث عـــنــد دخــول
الــكــويت واحلـــقــيـــقــة اني اعــرف
مـوقف صـدام حـسـ بـهـذا الـشأن
لـم يـكن مع دخــول الـكــويت ومـرة
جــــاء رئـــــيس حتــــريـــــر جــــريــــدة
الـسيـاسـة الـكـويتـيـة احـمـد اجلار
ـقـابــلـة الـرئــيس صـدام كـان الـلـه 
ذلك عـام  1986. وخالل سـاعـتـ
ونـــصف كـــان اجلــار الـــله يـــســأل
ويسترسل ويسأل وبالنتيجة عند
قابلـة بادر اجلار الله الى نهايـة ا
سـؤال مؤداه (سـيـادة الـرئيس هل
صحيح انك اذا انـتهت احلرب مع
ايــران سـتـدش فـي الـكـويت) وزعم
ان ذلـك قــــــــرأه فـي الـــــــــصـــــــــحف
الـبـريطـانـية. وضـحك صـدام وقال
ـقـابلـة لم تـنـته بل بدأت االن. ان ا
وحـقـا كـنت اعـرف صدام لـيس مع
دخـــول الـــكـــويـت. لـــكن اثـــر هـــذه
الـعــمـلـيـة كـنت في مــنـزل الـعـائـلـة
بـالـفـحـامة وافـرش (دوشـكـاً) النام
في الــســاعـة الــرابـعــة ظـهــرا فـاذا
بـجرس الـهـاتف يرن وقـفزت الرفع
ــأمـور الــبــدالـة الــســمـاعــة واذا 
يــصـرخ (الـســيـد الــرئـيس الــقـائـد
معك) وجاءني صوته (رفيق هاني
اركب فرسك  – يـقصـد سـيارتي –

واذهب الى اخـوك لـطـيف نـصيف
ساعـدته: انت عينت وزير جاسم 
اعالم رديفا) ووصلت مبنى وزارة
االعالم فرأيت لطيـفا ينتظرني في
االسـتـعالمـات وبـادرنـي بـالـسؤال
هل اتصل بك الـرئيس? وقـلت نعم
وطلب مـني معـاونتك. وقـد قطعت
قطع الثاني من قول الرئيس اي ا
لم اذكر له اني عـينت وزيـرا رديفا
لـتــجــنب اسـتــفــزازه وبـعــد نــحـو
يـومـ او ثـالثـة جاءنـي سـكـرتـير
لطيف ليبـلغني عن اتصال هاتفي
من الـقـصـر اجلــمـهـوري وسـألـني
احـــــدهم اين انـت االن وقـــــلت في
مـــــــبـــــــنـى وزارة االعـالم وطـــــــلب
حـــضـــوري الـى الـــقـــصـــر وفـــورا
جــاءت ســيــارة الــقــصــر لــنــقــلي.
وهــنـاك ادخــلـوني مــبـاشــرة عـلى
الرئيس صـدام. وجلسـنا وسألني
(رفـيق هـاني سـتـطـلب مـني الراي
ا فـعـلـناه في واالمـان.. مـا رأيك 
الـكويت?) وقـلت طبـعا اريـد الراي
واالمــــان وضـــــحك الـــــرئـــــيس ثم
بـادرت بــحـركــة سـريـعــة وضـربت
رأسي في جــدار اســمــنـتـي امـامه
وقــلت (هــذا الــذي فــعــلــنـاه) وان
رأسـنا سـيـدمى) وقال (والـنـتيـجة
هل يـــضـــربـــونـــا?) واجـــبـــته (ال..
ســيــقــدمـــون لــنــا انــذارات.. مــرة
واثـــنــتـــ وعـــشـــرة) وقـــال (ومــا
الـــنـــتــيـــجـــة?) قــلـت (ســنـــضــرب)
وسألـني (نـسقط?) وقـلت (ال ولكن
سـنــبـقى نــظـامــا ضـعــيـفــا هـزيال
دة  10 – 5 سنوات ثم محاصرا 
نسـقط بعـد ذلك). وقـال (هذا الذي
حتــدثت به ال تــذكــره الي احـد من
الـذين سـتـعـود الـيـهم وحتتـفظ به
لنفـسك) ثم سحب درجا من ادراج
مـكـتـبه واخـتـار ورقـة وطـلب مـني
قـراءتـها (مـرسوم جـمـهوري يـع
هـــاني وهـــيـب وزيــرا لـــلـــثـــقـــافــة
واالعالم) لــكن طــلب مــني ايــضـا
وضع الورقة في ماكنة الثرم التي
الى جـواره والـقـيت الورقـة فـيـها
وال اخـفي عـلـيك اني ارحتت لـهذا
الـتصـرف فـقد انـقـذني من ورطة.
وعدت فاذا بلـطيف نصيف جاسم
يسألني (مـا الذي حدث?) فقلت له
(الـــيــوم كــاد ان يــصـــبح عــزاء لك
لكني شفـعت لك) وصرخ (ما الذي
ــــوضــــوع جــــرى?) وابــــلــــغــــته 
ـــرســوم اجلــمــهـــوري فــبــادرني ا

بالقول (رحم الله امك وابوك)!
{ وضـــحــكـــنــا وسط تـــرداد االســتــاذ

مضى على آخر لـقاء لي باألستـاذ هاني وهيب نحو  15عاماً. لقد كـانت سنوات صعبـة حالت دون التوقف عند
علومات والوقائع كان شاهداً عليها أو صانعاً لها. ذكرياته أو ارائه. وكنت اعرف ان لديه كنزاً من ا

وصـادف اني افـكر بـاصـدار كتـاب يـتضـمن عـشرة من اهم احلـوارات الـتي اجريـتـها مع شـخـصيـات سـياسـية
عـيـته في أصعب ـشـهد الـعراقي فـعـزمت ان ابحث عـن زميل قـد اشتـغـلت  واعالمـيـة تركت بـصـمات في ا

اضي. االيام خالل عقد التسعينات من القرن ا
وها أنا اآلن اكشف بعض ما ادلى به الي في حـوار مطوّل عن مراحل عمله احلزبي فـي الثانوية واجلامعة ثم
في اجليش وفي مـكاتب رئـاسة اجلـمـهوريـة. وسيـجد الـقار ان وهـيـباً يـتحـلى بالـشـجاعـة الكـافيـة والصـراحة
كن قـوله في الـظروف احلـرجة سـواء أمـام قمع قـصر الـنـهايـة أم حتديـات الـعمل سـكرتـيراً الالزمـة لـقول مـا 

. وفيما يلي نص احلوار في قسمه الثاني- األخير:  صحفياً واعالمياً لصدام حس

بغداد

هـــاني الـــقـــول االخـــيـــر رحم الـــله امك
وابوك ثم واصل:

ــدة - قــبل االحــتالل االمــريــكي 
قـصـيـرة دأب الـرئـيس صـدام على
ــقــابـــلــته وبــادرني اســتــدعـــائي 
بـســلـسـلــة من االسـئــلـة وقـلت له:
ســـيـــدي الـــرئـــيـس اســـمح لي ان

اصارحك.
{ وقـاطـعت االسـتـاذ هـاني بـالـسـؤال:
هل كـان الـرئـيـس صـدام يـتـقـبل الـرأي

اخملتلف او النقد? واجاب:
- هـو كـان يـطـلب مـني رأيـا وقلت
لـه (سـيـدي هل تـســمح لي الـقـول:
انت تــخـضع لـالبـتــزاز) وســألـني
كيف? واجـبته (لـو ان احدهم جاء
راكـضـا الــيك ويـقــول ان شـخـصـا
يـحمل مـسدسـا جاء لـيقـتلك وانت
تـقـفـز فـورا دون تـهـيـئـة او امـعان
ـواجـهـتـه فـيـبـدأ بـاطالق تـفــكـيـر 
الـنار عـليك ويـقتـلك النك أعزل من

السالح. 
وقـال (نـعم اطـلع عــلـيه) واجـبـته
(نــعم تــطــلع لــكن ســتــقــتل) وقـال
(ومــاذا بـــعــد?) وقــلـت له (اقــاربك
عـاثـوا في االرض فـسـادا واخـذوا
بــسـاتــ الـنــاس انـا من مــنـطــقـة
زراعيـة واعرف ان جـميع بـسات
الــطــارمـيــة والـفــحــامـة والــتـاجي
اجليـدة  االستـحواذ علـيها وان
حس كامل استـحوذ على منطقة
الـنــهـروان بــاسـرهـا وعــلي حـسن
اجملـــــيــــد اخــــذ اراضـي كــــركــــوك

واحلويجة). 
وقـــال (ســـأشـــرح لك.. انـــا وثـــقت
بــالــقـادة الــعـســكــريـ في بــدايـة
الثورة وخانـوني ووثقت بقيادات
احلزب وقـد خانـوني ايضا واالن
رأيت ان هـــؤالء اقـــاربي وعـــاثــوا
وافـــســدوا وزنــوا كــمـــا قــلت انت
لـكـني مـطـمـئن انـهم لن يـخـونوا).
كـانت لـدى الـرئـيس قـنـاعة بـانـهم
لن يخونـونه ولكني قـلت له (لعلك
تـتـذكـر ان نـاظـم كـزار تـآمـر عـلـيك
النك اســـتـــقــــدمت اهل الـــعـــوجـــة
ووضـــــــــعـــــــــتــــــــــهم عــــــــــلى رأس
ـسؤولـيـات) وقال (صـحـيح قال ا
ــنـــاســبــة ان لـي نــاظم ذلك) وبـــا
بـرزان االخ غـير الـشـقيق لـلـرئيس
ذكـــر ذلك في مـــذكــراتـه وقــال (في
داخـلـي كـنت اكن االحـتـرام لـنـاظم
كــزار وعـــنـــدمـــا ارسل فـي طــلـــبه
صـدام قـدمت له مـاء بـاردا وشـايـا
وعندما سأله صدام عن سر تآمره
اجــاب النك حــولت حــزب الــبــعث
الى العوجة وتـكريت) وقال برزان
(ان صـدام بــكى وسـلم نـاظم كـزار
الى ســعـدون شــاكــر الــذي بـدوره

بادر الى تنفيذ االعدام به).

{ بـدن فاضل كـان عضـوا في القـيادة
القطرية للحزب ?

- بـل كـــان عــــضــــو فــــرع بــــغـــداد
ــركـزي وعــضـو مــكـتـب الـعــمـال ا
وكان صديق عـزة الدوري. وايضا
اعـــــدم مــــاجــــد عــــبــــد الــــســــتــــار
الـسـامـرائي عضـو فـرع بـغداد من
اهل ديــالى ونــفــذ االعــدام ايــضــا
بـولـيـد صـالح اجلـنـابي الـذي كان
مـديـرا عـامـا في دار الـثـورة اخـته
مــائــدة اجلــنــابـي وزوجــهــا عــمـر

ابراهيم صحفي فلسطيني.
{ هل سـافـرت مع الرئـيس صدام الى

خارج العراق ?
- ســـافـــرت مـــعه في زيـــاراته الى
ــغـرب واســبـانــيـا الــسـعــوديـة وا
وفـي بــريـــطــانـــيــا بـــقــيـــنــا داخل
الطائرة. والزلت اتذكر ان الرئيس
صــدام طــلب مـن قــائــد الـــطــائــرة
ـطلة على اسدال سـتائر الـنوافذ ا
مطار هيثرو وقال (ال اريد ان ارى
ـغرب هـؤالء االنـكلـيـز) وفي قمـة ا
اصطـدم صدام بـالرئـيس السوري

حافظ االسد.
غرب العربية ? { في قمة ا

- بالضبط.
{ مــا ســر عــدم مــيل صــدام لــلــســفـر

خارج العراق ?
- ال يحب السفر.

{ هل الـــســبـب نــفـــسي ام خـــوف من
االنقالب علي ?

- الــسـبب نـفــسي وصـدام لم يـكن
خـــائــفـــا. وفي كـــوبـــا خالل قـــمــة
هـافـانــا لـدول عـدم االنــحـيـاز عـام
 1982جــاء صالح عـــمــر الــعــلي
وكـان مـنـدوبــا لـلـعـراق لـدى اال
تحدة وحدث الرئيس صدام عن ا
احلـــــرب مـع ايــــــران ونــــــصــــــحه
بانـهائـها ورد علـيه صدام بـالقول
(صالح انـت تــــغــــيــــرت مــــنــــذ ان
غــادرت الــعـراق تــغــيـرت كــثــيـرا)
واســرني صالح قـائال (صــاحـبـكم
سـيـذهب بـكم الى الـهـاويـة) وهذه
الــعــبــارة ســبق ان قــالــهـا صــالح
مهدي عماش وذكرها جواد هاشم
وزير التـخطيط في عهـد البكر في
مــذكـراته وشــرح بــالــقـول انه زار
عــمـاش فـي مـنــزله بــعـد عــزله من
مــنـــصـــبه واقــتـــاده عـــمــاش الى
ــنـــزل لــتــجــنب وجــود حــديــقــة ا
القـطـات تسـجـيل تـتجـسس عـليه.
وقــال عــمـاش (مــاذا يــريــد صـدام
سترون انه سـيغرق العـراق ببحر
من دم). واضــاف (انـــني ســأعــود
بــــعـــد االن الـى احلـــكـم رئـــيــــســـا

للحكومة). 
وقـال هــاشم مـعــلـقـاً فـي مـذكـراته
(لـقـد حتــقـقت نـبــوءة عـمـاش لـكن
تــوقــعــاته بـــالــعــودة الى رئــاســة
احلكومـة لم تتحـقق). وقد سمعت
مــثل هـذا الـتــقـو من صـديق في
مـنطـقـة العـامريـة كان عـضو فـرقة

في احلزب قبل صدام.
ــؤامــرة { وكــيف تــصف مــا وصف 
الـعـام  1979 وجنـمت عـنـهـا عـمـلـيـات

االعدامات ?
- اقول صادقـا ان تلك االحداث لم
ــا كـــانت تــكــتال تـــكن مــؤامــرة ا
ـثـابــة تـنـظـيم ســيـاسـيـا او هــو 
داخل تـنـظيم احلـزب. كـانت هـناك
عــنـــاصــر حــزبــيــة جــيــدة كــعــبــد
اخلــــالـق الــــســـامــــرائـي وغــــيـــره
يـعــيــشــون عـقــدة الــزعــامــة الـتي
يـفـتـقـرون لـهـا فـيـمـا يـتـمـتع بـهـا
. لـقــد عــمـلــوا عـلى صــدام حـســ
تعـويق وصول صـدام الى موقعي
امــــانـــة ســــر الـــقــــطـــر ورئــــاســـة
اجلـمـهـوريـة لكـنـهـم فشـلـوا وربح

هو اجلولة.
{ ويـبـقـى سـؤال.. هل ان صـدامـا هـو
الـذي يـكـتب خـطـابـاته وكـذلك الـروايات
الـتي صـدرت (بـتـوقـيع كـاتـبـها). أم ان

همة ? اخرين تولوا هذه ا
- الــرجل كــان كــاتــبــا.. هــو الـذي
ـلك ورجال كتب روايـات زبيـبة وا
ومديـنة ثم اخرج مـنها يـا ملعون.
كما يتـولى بنفسه كتـابة خطاباته
ـناسـبات اال انه الـسيـاسيـة في ا
كـــان يـــعـــرضـــهـــا عـــلي الغـــراض
تـــصــحـــيح بـــعض الـــكــلـــمــات او
مـراجــعـة بــعض الـفــقـرات. وكـنت
ـفـردات اقـوم بـاسـتــبـدال بـعض ا

العامية بأخرى فصيحة.
{ وقـبل ان انـهي هـذا احلـوار واغـادر
مــنــزل االســتــاذ هــاني الــفــيت نــفــسي
اسـتـمع الى مـحـادثـة هـاتـفيـة مع زمـيل
ســابق له في وزارة الــثــقــافـة واالعالم.
وفـهـمت ان وهـيـبــاً مـازال مـنـذ نـيـسـان
 2003 مـحرومـا من راتـبه الـتقـاعدي.
وقـلـت في نــفــسي (هل يــعــقل ان بــلـدا
يــلــتــزم بـــالــدســتــور ويـــحــتــرم حــقــوق
االنـسـان يـتـرك مـواطـنـا يـعـيل 9 أنـفـار
بـدون استـحـقـاقات تـقــــاعـدية قـانـونـية
بــعـــد نــحــو  40 ســـــنـــة في اخلـــدمــة

الوظيفية ?)
هـذا ظــــلم يجب الـعـمل عـلى ازالته اذا

واطنة والعدل.       اردنا بناء دولة ا

{  وما الذي حدث مع طارق عزيز ?
- عـنـدمـا صـدر مــرسـوم تـعـيـيـني
سـكرتيـرا صحـفيـا للـرئيس ذهبت
الـــيـه طـــالـــبــا نـــصـــحـه فـــأكــد ان
منصبي رفـيع او مرموق وقدم لي

بعض النصائح.
{ وهل نـسي ردك التـلـفوني الـعاصف

عليه ?
ــوضـوع - لــقــد نــسـيــنــا كـالنــا ا
وقلـبنـا صفحـة جديـدة. وحقا اني
لم اكن بـحـاجـة الــيه لـكـني ذهـبت
الـــيه لـــلـــمــــجـــامـــلـــة واقـــول اني
اشــتــغــلت فـي مــهــمـتـي اجلــديـدة
بــكـفـاءة وجنـحت حـتى ان لـطـيف
نصيـف جاسم قال لي مـثنياً ذات
مــرة (والـله لـو كــنت انـا او طـارق
عـزيـز او سـعـدون حـمـادي مـكـانك
ـا جنـحنـا وقـد نحـتـرق لقـد كنت
حتت اجملـهـر وانت مـبـاشـرة امـام
صــــدام). واضـــاف (انـــا هـــنـــا في
الــوزارة لــدي مــديــرون الــعــامـون
اقـــــرأ كــــــذا واؤشـــــر عــــــلى كـــــذا
واوجـــهــهم لــكــنـك امــام الــرئــيس

مباشرة).
{ صحيح.. مباشرة.

- ذات مــــرة دق جــــرس الـــهــــاتف
ورفــعت الـســمـاعــة فـاذا الــرئـيس
صـدام يــســألـني (رفــيق هــاني مـا
تـاريخ الــيـوم الـذي (بـطــحـنـا فـيه
عــبـد الــكـر قــاسم في الــشـارع?)
واجــــــبـــــــته عـــــــلـى الــــــفـــــــور في
10/7/ 1959وقــال مـعـلـقـا (بـارك
الــــلـه فـــــيك انـــــا لم احـــــفـظ هــــذا
الــتــاريـخ). وعــمــلــيــا كــنت اواجه
اسـئلـة منـه في السـياسـة واالمور
العامـة وكان علـي الرد فورا. وهو
االمـر الــذي اسـتــدعى لـطــيـفـا الى
القول انت حتت (براجكتور) قوي
يــحــرق. وعـــلى ذكــر لـــطــيف فــان
وزارة االعالم في عـهـده كـثـيـرا مـا
كـانت تــقع في اخــطــاء اداريـة في
مـراسالتهـا الى الرئـاسة. يصـلني
مـنـهـا كـتــاب حـول شـأن مـعـ ثم
يـصل في اليـوم التـالي كتـاب اخر
مـناقـض وكنت ابـلغ لطـيـفا بـاالمر
واكـــتــشــفت ان مـــديــر عــام دائــرة
االعـالم اخلـارجي حــسن طـوالــبـة

وراء ذلك.
{ مـا هي نصيحـتك للبـعثيـ بعد هذه

سيرة الطويلة التي قطعتها ? ا
- نصيحتي لـهم ان يشكلوا قيادة
ــعــزل عن عــزة الـدوري جــديــدة 
وينخرطـون في الوضع السياسي
الـقـائم وان يـشـكـلـوا جـبهـة تـضم
ـــقـــاومـــة والـــقـــوى الـــوطـــنـــيــة ا
والــقـومـيــة ويـشــكـلـون حتــالـفـات
سـيـاســيـة داخل الــعـراق والـوطن
الــعـــربي والــعـــالم والســيـــمــا مع
امريـكا بـالذات واال فـلن ينـجحوا
واعــــتـــــقـــــد ان هــــذا هـــــو الــــرأي

الصائب.
{ نـعود الى قاعة اخللد واجملزرة التي
تـمت عام  1979 سـبق ان قلت لي ان
من بـــــ الـــــذين شـــــمـــــلـــــهـم االعــــدام
اشخاص من اصدقائك ما الذي تذكره

عنهم ?
ـــقـــربـــ - اوالً من اصـــدقـــائـي ا

اسماعيل النجار.
{ ورد اسـمه في حـواري مـع االسـتاذ

محمد دبدب ?
- هـو زوج خـالة مـحـمـد دبدب من
اهـالي بـعـقوبـة وكـان معـنـا طالـباً
فـي كـلــيـة الــهـنــدســة وهـو بــعـثي
اخالقي عـــقـــائــــدي  مـــنـــاضل من
الــدرجـة االولى واخــوه كـر كـان
اول رئــيس حملـكـمـة الـثـورة وصل
الى عضوية فرع بغداد ومستشار
اول لـــوزيــر الـــتــخـــطــيط عـــدنــان
احلــمـداني. والحـظـته عـنـدمـا ورد
اسـمه في الـقاعـة نـهض بشـجـاعة
وفـتح الــبــاب وكـأنه يــواجه قـدره
بجرأة فـائقة اعـدم مع بدن فاضل
عـــــريــــبـي الــــنـــــداوي من اهـــــالي

العمارة.
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{ كــــنـت قــــد قـــــلت لـي ان نــــقـــــلك من
مـوقـعك سـكــرتـيـرا صـحــفي لـلـرئـيس
صـدام جـاء بـســبب مـعـلــومـة ادلى بـهـا
مـحـسن الـعـامـري نقال عـنك.. فـهل هي

القصة ذاتها ام قضية اخرى ?
- ال.. هـــذا الــــنــــقل  في الــــعـــام
1989. وتـلك قـضـيـة اخـرى تـدخل
فـيـهـا حامـد يـوسـف حـمـادي ابان
كــان سـكـرتــيـرا خــاصـا لــلـرئـيس.
كانت تلك القضية في العام 1979
كتب الـثقافة وكان هـناك اجتمـاع 
ـــوسع وكــنـت حــاضــراً واالعالم ا
فــيه. وعــنــدمــا انـتــهى االجــتــمـاع
اصـطـحـبـني الـرئـيس صـدام قائال
(تـفـضـل رفـيق هـانـي اشـرب مـعي
شـايـا). ولـعـلـك تـعـرف ان جـمـاعـة
جـــريــدة الـــثــورة يـــومــهـــا كــانــوا
يـحسـدونني عـلى هذه الـعالقة مع

الرئيس. 
وسـألـني بـعـد احـتسـاء الـشـاي ما
رأيك بـالـذي فـعــلـنـاه? كـان يـقـصـد
عـملـية تـصفـية قيـادات احلزب في
تــــــمــــــوز  1979. واجــــــبــــــتـه هل
تـعـطـيـني االمـان والـراي? فـقال لك
همـا. وقلت له (سـيادة الـرئيس كم
كـنت اتـمـنى لـو لم تـسـتـهل عـهدك
بــدم رفـاقك?) واجـاب بـصـوت عـال
(لـقـد سـبق الـسيف الـعـذل) يـعني

ذبحتهم وانتهى. 
وقـلـت له (ســيـدي الــرئــيس لـو ان
ثال عدنان احلمداني على سبيل ا
ـا تـرددت في ان انضم اتـصل بي 
الـيه). وقال: كـيف? قـلت سأتـصور
انك ارســـلـــتـه النه اقـــرب الـــنـــاس
الـيك. وعـلق عـلـى الـفور: نـعـم كان
دلل ولـكن اجملـنون هو قـرب وا ا
مـــحــمـــد مـــحــجـــوب وغــا عـــبــد
اجلليل. وقال سأحدثك عن عدنان.
واضـاف انه كــان فــعال مـقــربـا لي
وكــــان يـــــذهب يـــــزور الــــبـــــلــــدان
االشــتــراكــيــة يــبــقى شــهــرين او
ثـالثــة وعــنــدمــا يــعــود يــداوم في
بـنى الفوق (اعـلى مكـتب النائب ا
يــومـــهـــا في اجملـــلـس الــوطـــني)
وذات مـــرة احــــتـــجـــتـه فـــارســـلت
صـبـاح مـرزة في طـلـبه وانـتـظرت
نصف ساعة وثالثة ارباع الساعة
وقـلت لـصـبـاح اين الـرفـيق عـدنان
قـال االن جــاء ودخل عــلي يــرتـدي
قـميـصا اسـود بـنصف اكـمام وفي
قــدمه نـعـال ابـو االصـبع. وسـألـته
اذا (رفـيق عـدنـان? ارسـلت عـلـيـك 
تــأخــرت?) قــال (والــله انــا ارتــدي
هـذا اللـبس واسـتـحيت ان ازورك)
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