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لتنبيه على، أن مادة هذا الكتاب يف       إن واجب اإلعتراف، ميلي علينا، ا     

أصلها، حوارات ولقاءات متنوعة، أجريت مـع الـزعيم الـسياسي           
العراقي، الدكتور أمحد عبداهلادي الچليب، يف صحف دوليـة وبـرامج    

آثرنا مجع بعض منها، وإعادة صياغته      . تلفزيونية حملية وإقليمية ودولية   
مـن أراء، أو إضـافة   مع تفصيل ما أمجل، أو تفسري ما غمض     . ونشره

موضوعات جديدة مل يسبق طرحها إعالمياً، مما نعتقد بضرورة نـشره           
وينبغي أن خنص بالذكر املواد املنشورة يف لقاءات        . وتعريف اجلمهور به  

، أو حمطة العربية، أو املواد الـيت وفرـا اللقـاءات            )CNN(حمطةالـ
بل، لصحيفة  الصحافية، كاللقاء املفصل، الذي أجراه السيد غسان شر       

هذا . احلياة والذي كان فيه مادة وفرية، استعدنا بعضها، يف هذا الكتاب  
إضافة إىل اللقاءات اخلاصة واألحاديث الشخصية املتعلقة اليت كانت لنا         
مع الدكتور أمحد الچليب، وحدثنا فيها عن طروحات وبرامج سياسـية           

عتنا لألسئلة الـيت    عراقية حملية أو إقليمية شرق أوسطية يتبناها، أو متاب        
وكـذلك  . أجاب فيها الوفود أو املواطنني الذين يزورون مقره العـام         

الندوات واحملاضرات اليت حتدث فيها عن مناذج من فكره االجتمـاعي           
والسياسي وإسهاماته البحثية والثقافية، سواء أعلى املستوى اإلكادميي        

  .الدقيق أم على مستوى إثرائه للمشهد الثقايف العريب
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وال خيفى عنا اليوم، األمهية العالية لفن احلوار، وصـيغه وأسـاليبه يف             
خماطبة اجلمهور، ملا يفتحه من آفاق واسعة للقارئ، فـاحلوار ألـصق            
ببشرية اإلنسان وأقرب إىل روحه، مع ما خيتزنه من متعة ومجال، ومـا             
مينحه من مفاتيح لفهم الشخصيات الالمعة سياسياً واجتماعياً، والـيت          

  .رك أرثها وبصماا على اتمعات اليت تنتمي هلاتت
فما بالك واحلديث يتناول قضية ساخنة كاملسألة العراقيـة واتمـع           
العراقي، وما جيري على أرض الرافدين من أحداث وسـعت دوائـر            
النقاش يف قضايا الشرق األوسط برمته، مبا فيه مـن أنظمـة سياسـية        

ه على مستقبل املنطقـة وأمنـها       وأنساق اجتماعية، وانعكاس ذلك كل    
واستقرارها، ملا يشكله العراق من مركز ثقل تارخيي يف تلـك البقعـة             
اجلغرافية، اليت شهدت ظهور مدنيات وحضارات قدميـة، وحـضيت          

  .بتشابكات دميوغرافية يندر مثيلها
واحلديث مع الدكتور أمحد الچليب يف هذا الكتاب، ال يأيت بصفته زعيم            

، بل بصفته مناضالً وطنياً، كان لكفاحه األثر األكرب    حزب سياسي حمدد  
يف تشكيل حدث مفصلي مهم يف تاريخ العراق احلـديث، ويف تـأطري             

كما إن إعداده ملشروع ـضوي      . الفكر السياسي اإلقليمي وتطويره   
شامل للعراق وجريانه، أثار الكثري من اللغـط واجلـدل يف مداخلـه             

 الرؤى يف استشراف املستقبل وحتديد      وخمارجه وأدلته وبراهينه وتقاطع   
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واملؤمتر الوطين العراقي بنـشره     . األولويات يف التنظري والعمل امليداين    
جلملة من تلك احلوارات يأمل أن تكون تلك املادة، نافذة تسلط الضوء          
على شخصية الدكتور الچليب، لتكون مفهومة بشكل أكـرب للـشعب        

ن نقص حاد يف معلوماا عنـه،       العراقي، وشعوب املنطقة اليت تعاين م     
ــهم    ــعة بينـــ ــهرته الواســـ ــم شـــ .رغـــ
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  تارخيية حملة: الچليب آل
  

آل الچليب، من بيوتات بغداد العريقة، اليت تنحدر أصوهلا، من قبيلة طئ    
التركيـة  ) چلَب(مشتق من مفردة    ) چليب(ومصطلح  . العربية الشهرية 

ـ   وعنـدما  ). الـرب (وتعين املفردة   . جنليزيةباإل) CH(وتلفظ مثل ال
، )من هو على عالقة باهللا أو قريب منه       : (تدل على ) الياء(يضاف حرف 

رجـل  (ولكنها صارت يف العقد األول من العهد امللكي بالعراق، تعين           
وتستعمل أيضاً بصفتها، لقب شرف أو تبجيل، يخص ا      ). نبيل األصل 

، فإم من أصحاب املرتلة االجتماعيـة     التجار الذين إن مل يكونوا أثرياء     
ويذكر ) 259ص1الطبقات االجتماعية ج  :العراق: حنا بطاطو (العالية  

سـيد،  : (فارسي معنـاه -لفظ تركي ): چليب(بعض الباحثني أن مفردة     
أطلقه العثمانيون يف عصرهم كلقب من ألقاب النبالة والتعظيم علـى           

عـائالت يف الـوطن     أعيان دولتهم، وأصبح فيما بعد نسبة لـبعض ال        
معجم املصطلحات واأللقـاب    : مصطفى عبدالكرمي اخلطيب  ( ).العريب

  ).125التارخيية،ص
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، وحـىت  1637أجنبت األسرة العديد من الزعماء العراقيني منذ عـام       
فقد كانوا حكام العاصمة، ومـستقرهم األسـاس يف         . عصرنا احلاضر 

قات عميقة  مـع      بعال الچليبويرتبط آل   ). بلد(و  ) الكاظمية(منطقيت  
وقـد  . العشائر العربية العراقية والسورية وعشائر شبه اجلزيرة العربية       

برزوا يف تاريخ العراق احلديث، فكان منهم الوزراء واألعيـان، مثـل            
. 1922عبداحلسني الچليب، الذي كان وزيراً للمعارف يف عام         احلاج  

ريـة  عبداهلادي باشا الچليب، الذي شـغل مناصـب وزا       وولده احلاج   
والذي أجنب ستة أبناء وثالث     . 1948 و 1944وبرملانية، يف األعوام    
. رشدي وحسن وأمحد وجواد وطالل وحـازم      : بنات هم على التوايل   

الچليب وقد شغل املغفور له، رشدي بن عبداهلادي         .ومثينة ورئيفة وجنال  
  .1954مناصب وزارية يف الزراعة واالقتصاد واالتصاالت حىت عام 

سرة العريقة، إحندر ونشأ الدكتور أمحد بن عبداهلادي بـن          من هذه األ  
، يف حـي األعظميـة      1944 أكتوبر   30عبداحلسني الچليب، ولد يف     

ـ    وتلقى تعليمه األويل    . ببغداد مدرسة عادل  (يف مدرسة كانت تسمى ب
درس بعدها  ). كلية بغداد لآلباء اليسوعيني   (مث يف   . يف بغداد ) اإلبتدائية

ومنها انتقل  . يف بريطانيا " سيفورد كولدج " كلية   ملدة ثالث سنوات يف   
 إىل الواليات املتحدة للدراسة يف معهد ماساتـشوستس للتكنولوجيـا         

"Massachusetts Institute of Technology "  ــهادة ــال ش ون
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أمت دراساته العاليـة    . 1961البكالوريوس يف علوم الرياضيات يف عام       
 حيث نال شهادة الـدكتوراه يف جمـال   1965جبامعة شيكاغو يف عام  

زاول بعد ذلك التـدريس     . 1969 يف عام    -أي الرياضيات -ختصصه  
الدكتور أمحد اقترن . اجلامعي لعدة سنوات يف اجلامعة األمريكية ببريوت     

الچليب، بالسيدة ليلى عسريان ابنة السياسي اللبناين املعـروف عـادل           
وأجريت مراسيم العقد الشرعي على يد عامل       . 1972عسريان يف عام    

الذي كان من األصدقاء املقربني من   . الدين الشهري السيد موسى الصدر    
اشـم  ولـدان مهـا ه    :  أربعة ابناء  ،وللدكتور أمحد الچليب  . آل الچليب 

شرع مبمارسة النشاط الـسياسي     و. وعبداهلادي وبنتان مها متارا ومرمي    
. فعمل جاهداً لإلطاحة بنظام صدام حـسني      . 1969منذ خترجه عام    

) املؤمتر الوطين العراقي  (وأمثر عمله يف مجع املعارضة العراقية حتت لواء         
مـن إدارة الـرئيس     ). قانون حتريـر العـراق    (والنجاح يف استصدار    

وبعد سقوط نظام صدام حـسني،  . 1998يكي بيل كلينتون عام     األمر
وأصبح نائب  . 2004كان أحد أعضاء جملس احلكم الذي تشكل عام         

أسس الدكتور الچليب عـدة مؤسـسات       . 2005رئيس الوزراء عام    
هيئـة اجتثـاث    "ومنها  . سياسية، لعبت دوراً مهماً يف احلياة العراقية      

.ألعــداء واخلــصومالــيت خلقــت لــه العديــد مــن ا" البعــث
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  والعالقات والنشاط السرية من حملات
  

هـل  . قبل أن خنوض يف شجون العراق ومـشاكله       . چليب. د ·
  تسمح لنا باحلديث عنك؟ عن حياتك وعالقاتك ونشاطاتك؟

  .متفضلوا واطرحوا أسئلتك. طبعاً -
جمال ختصصكم العلمي هو الرياضيات، فهل من مـسامهة أو            ·

  إجناز يف هذا اال؟
ووصفها املختصون، بأا على    . أجنزت نظرية يف اجلرب   . نعم -

وقد مارست التدريس لعدة سـنوات يف       . شئ من األمهية  
  .اجلامعة األمريكية ببريوت

  هل ال زلت مهتماً بإجنازات أخرى ذا الصدد؟ ·
.  غرقت يف حبر النشاط السياسي واالجتمـاعي     يف احلقيقة،  -

ولكين أقتنص الفرص لكتابة أشياء خاصة وغري منشورة يف         
  .جمال ختصصي العلمي

  وخارج جمال ختصصك؟ ·
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يل اهتمامات واسعة باآلثار والفلسفة والتـاريخ والـسري          -
وقد قدمت مساعدات لبضعة علماء معروفني يف       . واألدب
  .أحباثهم

  مثل من؟ ·
ملثال، ساعدت الدكتور حنا بطاطو، عندما كان على سبيل ا -

يشتغل على دراسته املعروفة، عن اتمع العراقي، وزودته        
ويـذكر امسـي    . مبعلومات وحتليالت ووثائق عن العراق    

كما ناقشت الفرضية املثرية، اليت     . شاكراً يف مقدمة كتابه   
واليت . قدمها الدكتور كمال الصلييب، عن جغرافية التوارة      

رها بكتابٍ مفصل باللغة األملانية أوالً مث ترجم إىل اللغة          نش
التوراة جاءت  (وهناك ترمجة عربية أيضاً باسم      . اإلنكليزية

  .66وقد ذكرين يف كتابه هذا يف ص ). من جزيرة العرب
هل هذا يعين أنك مؤمن مبضمون دراسة الدكتور الصلييب عن           ·

  التوراة؟
ولكين ناقـشت   . إميانليست املسألة، مسألة إميان أو عدم        -

قضية مهمة عن احلجارة اخلاصة اليت وصفت كمادة بنـاء          
فاألوصاف عن األحجار ال تنطبـق      . لقصر النيب سليمان  

بل تنطبـق   . على نوع احلجر الكلسي املعروف بفلسطني     
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على احلجر املصقول أو الغرانيت املعروف يف غرب شـبه          
  .اجلزيرة العربية

  ؟وما رأيك بنظرية كمال الصلييب ·
فاالعتماد الكامل  . ولكن مشكلتها منهجية  . فرضية مثرية  -

أو العمود الفقري للفرضية، قائم على دراسة أمساء املـدن          
وهذا املنهج لوحده غري كاف إلثبات احلقـائق        . وأصوهلا

. التارخيية، بدون سند أو دعم من اللقى والبقايا اآلثاريـة         
  .كمال إىل ذلك بنفسه أيضاً. وقد اشار د

 الشخصيات التارخيية اإلسالمية اليت أثرت فيـك ويف         من هي  ·
  تكوينك؟

شخصية اإلمام علي، إليثاره احلق واملبدأ علـى الـسلطة           -
  .واإلمام احلسني الذي انتصر مبوته على الباطل. واحلكم

  ويف التاريخ قبل اإلسالمي؟ ·
جلهده وصربه  . أعجبت وتأثرت كثرياً باألسكندر املقدوين     -

  .عامل القدمييف توحيد حضارات ال
فمن هم الفالسفة األكثر تـأثرياً      . ذكرت أنك مهتم بالفلسفة    ·

  بك؟



16 

 

وخباصة تأسيسه  . فطرحه مدهش . الفيلسوف األملاين هيغل   -
وأجـد  . وطروحاته عن حركة التاريخ   . حلركة يف التفكري  

تشااً، من بعض األوجه، بينه وبني الفيلسوف املسلم صدر    
ه للعـامل املستـشرق     الذي درسه وقدم  . الدين الشريازي 

فصدر الدين الشريازي واملعروف    . الفرنسي هنري كوربان  
). احلركة اجلوهرية (أجنز نظرية مهمة أمساها   ) مال صدرا (بـ

وهناك شخصية صوفية عرفانيـة،    . وهي نظرية عميقة جداً   
هي حمي الـدين  . وكان هلا طرح فكري عميق    . أعجبت ا 

ته ونظرية احملبة الـيت     فقد تأثرت بكتاباته وإنساني   . بن عريب 
  :يدعو إليها

  أدين بدين احلب أىن توجهت       ركائبه فاحلب ديين وإمياين
  ومن بني علماء الرياضيات؟ ·

وأيفريست غالوا عامل . بريارد رميان عامل الرياضيات األملاين  -
ومبتكر حل املعادالت اليت عرفـت      , الرياضيات الفرنسي 
 حياة مأسـاوية وفـشل   والذي عاش, الحقاً بطريقة الزمر  

  . عاما21ًبدراسته وجتاهله الناس وتويف  مقتوالً بعمر الـ 
  ويف جمال القانون؟ ·
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غيوس الفقيه الروماين الذي أصبحت تشريعاته وكتاباته ما         -
معتمـدة يف اإلمرباطوريـة     ,  ميالديـة  180-130بني  

وروبري بوتييه آخر عمالقة القانون قبل الثـورة        . الرومانية
  .الفرنسية

  من السياسيني؟و ·
. أعجبت بامللك فيصل األول ونـوري الـسعيد عربيـاً          -

فهذا الرجل وقف ودافـع عـن       . وباجلنرال ديغول عاملياً  
فرنسا وعن مبادئه الوطنية عندما كان وحيداً وال ميلـك          
شيئاً أمام القوى ذات اإلمكانيات العالية وخباصة أمريكـا         

ورة هزلية  روزفلت، اليت كانت تسخر منه وتعتربه جمرد ص       
جلان دارك ونابليون وهذه أمور وثقها مؤرخ روزفلت آرثر     

  .شلزينجر
مبناسبة ذكر امللك فيصل ونوري السعيد، أال ختشى من تاريخ           ·

  السحل العراقي؟
السحل ظاهرة مرضية عرفتها املنطقة برمتها، فقد ذكرـا     -

املدونات التارخيية العربية، وليست خاصة بالعراق لوحده،       
ة العنف بالعراق حقيقية تارخيية، وحتتـاج إىل        ولكن مشكل 
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ورشة عمل وبرامج تربوية للتخلص من مـسبباا، وأنـا          
  .أؤمن بالشعب العراقي وأنه شعب حي وقادر على النهضة

  ذكرت أيضاً أنك تقرأ األدب؟ ·
أقرأ القصص والروايات العاملية، وبـاللغتني العربيـة        . نعم -

 وديستوفيـسكي   قرأت لنيكوس كازنتزاكي  . واإلنكليزية
  .وغريهم كثريين

  والشعر؟ ·
  .ليس يل اهتمام حقيقي بالشعر سوى نوادر من هنا وهناك -

  هل ميكن أن تذكر لنا بعضاً من هذه النوادر؟ ·
  :هناك بيتان هلما معىن وأنا معجب ما

  عتبت على الدنيا لتقدمي جاهل
                   وتأخري ذي فضل فأبدت يل العذرا

  ل ابنائي لذاك تقدموابنو اجله: قالت
                   وبنو العلم أبناء ضريت األخرى

  :وهو يشبه قول الشاعر العريب
  ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم

                   وال سراة إذا جهاهلم سادوا
  ؟)رجل األعمال(هل تقبل بوصف  ·
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فهذا التوصيف يـشمل مـن لـديهم مؤسـسات          . كال -
 ليست لدي أعمال أو شـركات أو    وأنا حالياً، . وشركات

  .ما إىل ذلك
  أليست لك اهتمامات مالية؟ ·

مث . بالقدر الذي جيعلين مرتاحاً وبغىن عن احلاجة إىل الناس         -
ملاذا االهتمام جبمع املال؟ امللبس واملنازل والـسفر كلـها          

  .متوفرة لدي
  كيف تعيش إذاً؟ ·

كما هو معروف من الصحافة احمللية والعاملية، فقد كانـت           -
لدي شركة برامج كمبيوتر، ويف األردن أسـسنا شـركة          
لتكنولوجيا بطاقات االئتمان، وكانت باسم زوجيت، بعنـا        

  .كال الشركتني مببالغ جيدة، ولدينا رأمسال نعيش منه
إذا مل تكن لديك طموحات مالية، فهل هذا يعين أن طموحـك      ·

  األساس هو الزعامة والسلطة؟
كويين التربوي، عشقت العلم فبطبيعيت الشخصية، وت.  مطلقاً-

واملعرفة واالطالع على الدنيا ومساعدة الناس، وأنـا مـؤمن          
حبقيقة أن اإلنسان يف السلطة، سيظلم طرفاً أو شخصاً ما مهما           
حاول صادقاً، أن يكون عادالً يف قراراته وسلوكه، فلم يكـن           
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ولو كان هذا حلمي، لكـان حتقيقـه        . حلمي أبداً نيل السلطة   
واألمريكـيني،  ) برمير(جرد جماراة احلاكم األمريكي     سهالً،  مب  

ولقد كـان عنـدي مـن       ). تبعية هلم (وأقامة عالقات معهم    
اإلمكانات، وخباصة يف تلك احلقبة يف العراق، ما ميكنين من أن           

وهذا ما  . أو رجلهم األثري يف البالد    . أكون، يف قلب األمريكان   
) Newsweek(ـأعترفت به، بعض الصحف الغربية، كما يف ال       

: ، حيث كتبـت   2003بعد لقاء أجرته معي ببغداد، يف مايو        
السياسي العراقي أمحـد    : أمريكا ال تستطيع أن حتكم العراق     (

إال إنه يرفض أن يكون مرشح      . رغم دعم البنتاغون له   . الچليب
   ).األمريكان

'America Can't Rule': 
 Iraqi politician Ahmed Chalabi has the 
backing of the Pentagon, but doesn't 
want to be 'America's candidate'  

وإذا قرأت أي كتابٍ يتحدث عن  . ولكين مل أسلك هذا الطريق    
وأتـدخل يف   ). برمير(تلك احلقبة، ستجد أنين كنت أشاكس       

ولو كنت أريد أن أصبح رئيساً، فكيف       . تفاصيل عمله وأنتقده  
كيني؟ شاكستهم وكافحـت   كنت افعل هذا والقرار بيد األمري     

وكنت اقول وأعلن عن    . سياستهم إىل درجة أم هامجوا مرتيل     
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، الـيت ال تـصب يف       )برمير(ناقداً سياسات   . مواقفي بصراحة 
النجف " :ويف عملية اهلجوم على النجف قلت     . مصلحة العراق 

ويف األحاديـث   . "ليست ستالينغراد لكي تضرب ذه الطريقة     
: كنت دائما أردد. 2003عام ) CNN(للـاليت كنت أديل ا    

ويف لقاءات صـحفية مـع      ". لست بطالب منصب أو زعامة    "
  :قلت مراراً) New York Times(جريدة الـ

 I'm not a candidate for any position in Iraq and I 
don't seek an office.  

ماذا جرى خالل هجـومهم علـى       . مبناسبة ذكر هذا احلدث    ·
  مرتلك؟

، كنت نائماً يف مرتيل، فجـاءين  2004) مايو( أيار  20 يف -
إن الشرطة العراقية واجليش األمريكي     : أحد العمال، وقال  

وفوجئت بثالثة ضـباط    . فطلبت منه إدخاهلم  . على الباب 
. وكـانوا يف حالـة متـوترة      . شرطة، يشهرون أسلحتهم  

مث التقيت قائدهم، وكان ضـابطاً      . ويرتدون قمصاناً واقية  
معنا : ماذا تريد؟ فأجاب  : سألته. عقيد وكان يرجتف  برتبة  

وأعطـاين ورقـة   . أمر بإلقاء القبض على مثانية أشـخاص  
ال : قرأا فوجدت أمساء غري كاملة، فقلت له      . باإلنكليزية

وكان قسم منهم من أعـضاء      . أحد من هؤالء موجود هنا    
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سأسحب : رد قائالً . وآخرون من أصدقائي  . املؤمتر الوطين 
. وعند الباب، أشتبك احلرس مع الـشرطة      . أرحلقوايت و 

ألن األمريكيني، كانوا يف سرية     . وكادت أن حتدث كارثة   
وطلبت مـن   . فهدأت املوقف . كاملة، ومستعدون حلرقنا  

مث عاد ومعه   . وخرج الضابط . احلرس اهلدوء واالنسحاب  
جاءه مترجم، مـع    . إنه حني خرج  : قيل يل . عشرة عناصر 

كيف خترج من : وقالوا له. وأهانوه. يةأمريكيني مبالبس مدن
نريـد  : وقـال . دون أن تعتقل أحداً؟ حينها عاد الضابط      

ال يوجد  : فقلت له ). كامران(اعتقال شخص لديك يدعى     
كان ردي  . فقال سنأخذه . هنا سوى سائقي وأمسه كامران    

. وخذين معه إذا شئت، فخـرج     ) كامران(أن يدي يف يد     
البيت (يف بناية ببغداد امسها     وذهب األمريكيون، إىل مكتيب     

كـسروا  . وقد كانت تابعة للمخابرات السابقة    ). الصيين
. كانت فوضى حقيقيـة   . الصور واملاكينات ونثروا الطعام   

. وشرحت القضية . عقدت مؤمتراً صحافياً  . ويف اليوم نفسه  
واتصلت يب حمطات إخبارية    . ونقلت األخبار إىل العامل كله    

ام، إىل رئيس وكالة االسـتخبارات     ووجهت اال . أمريكية
. وقلت إنه وراء هـذه العمليـة   ). جورج تينيت (املركزية  
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كان ذلك، رغم تسلمي رسالة، عرب أحد األصدقاء تشدد         
وعندما . على ضرورة أن ال أهاجم االستخبارات األمريكية      

قالـت  . بعد هذا احلادث بنحو عشرة أيام     ) تينيت(أُخرج  
: عضو جملس الشيوخ حينذاك   ، وكانت   )هيالري كلينتون (

وحني سـئلت،   . إن أمحد الچليب له عالقة بإخراج تينيت      
  أنا يف النجف، فكيف أخرجه؟: أجبت

  لنعد قليالً إىل الشؤون الشخصية، ما قصة جنسيتك اللبنانية؟ ·
إتصل يب ذات مرة، والد زوجيت املرحوم عادل بـك          . نعم -

إنه حـصل يل علـى      : ، وقال يل  1982عسريان يف عام    
وكنت أستخدم جواز   . اجلنسية من الرئيس إلياس سركيس    

فاستخدمت جـواز   . سفري العراقي، حىت رفضوا جتديده    
وحني حاولت السفر إىل أوروبـا حـدثت       . السفر اللبناين 

  .مشاكل، فحصلت على جواز السفر الربيطاين
  أي أنك ذه الصفة شاركت مبؤمتر جنيف للحوار اللبناين؟ ·

ة قادة مدعوين، ومـن بينـهم       حيث كان هناك تسع   . نعم -
فأتـصل يب   . وكنـت يف األردن   . املرحوم عادل عسريان  

بأي صـفة؟   : فسألته. ال بد أن تأيت معي إىل جنيف      : وقال
وملاذا حصلنا لك على اجلنسية اللبنانية؟ لقد كـان          : فرد
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فأخذ ابنـه   . لكل شخص مرافقان يدخالن معه يف القاعة      
ر جنيف وبعده يف مؤمتر علي بك النائب احلايل وأنا، يف مؤمت  

  .لوزان
حني عقدت املعاهدة   . وسأروي لك قصة من مؤمتر جنيف     

اليت سـعى مـن     )  أيار 17اتفاق  ( اإلسرائيلية   -اللبنانية  
فـذهبت إىل مـؤمتر     . أجلها األمريكيون، انزعجت كثرياً   

جنيف، وقلت لعمي إن هذا االتفاق أسوأ من االحـتالل          
. ي إىل لبنان مىت يشاء    ألنه يشرعن دخول اجليش اإلسرائيل    

فتصبح له صفات احملتل مـن دون أن يتحمـل تكـاليف           
وقلت له إن هذا االتفاق اتفاق سالم، والدولـة   . االحتالل

. اللبنانية ليست معنية باحلرب، رغم أنه يتم على أرضـها         
فعندما تعقد  . واتفاق السالم ال بد أن يكون بني املتحاربني       

ى األطراف املتحاربـة    اتفاق سالم من دون أن تسيطر عل      
  .فاقتنع ذا الرأي. على أرضك، يتم هذا على حسابك

هل صحيح أن أغلب الساسة العـراقيني لـديهم جنـسيات            ·
  مزدوجة؟

وعندما كنت يف جملس احلكم، وجه صحايف السؤال        . نعم -
منعتنـا احلكومـة   : فكـان ردي . ذاته بنغمة نقدية قادحة  
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ولتـسهيل  . السابقة من استخدام جواز السفر العراقـي      
. وليس ألسباب أخرى  . شؤون سفرنا أخذنا جنسيات ثانية    

ولو كانت الغاية منها االبتعاد     . والوطنية ليست قطعة ورق   
  .عن البالد، لبقينا وعشنا خارج العراق

When the old regime prevented us from using Iraqi 
passports and withdrew them we took passports 
from other countries to be able to travel, not for any 
other reason. Patriotism is not a piece of paper. Had 
we wanted to live in other countries, we would have 
stayed there. But we came to Iraq. 

 يف أي سنة تزوجت؟ ·
وقد عقد قراين السيد موسى الصدر الذي كانـت         1972 -

  .ه عالقة وطيدة وعميقةتربطين ب
  وأين مت عقد القران؟ ·

وقبل اليوم املقرر حلفـل الـزواج       . عقدنا القران يف صيدا    -
 ساعة، أغتيل شقيق زوجـيت املرحـوم عبـداهللا          48بـ

  .عسريان، فألغي احلفل
  هل أنت مرتاح ببغداد؟ وما هي براجمك للمرحلة املقبلة؟ ·

بيتر (سألين  ودعين أخربك أمراً،    . أنا يف بالدي اليت أعشقها     -
املراسل اإلعالمي، يف لقاء أجراه معي عندما كنت        ) جورج
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تتحدث .. أنت متشي بسرعة: قال يل. يف طريقي إىل العراق 
 ما قصة نشاطك احملموم للوصول إىل بغداد؟.. بسرعة

أريد أن أعـيش    . أريد أن أصل إىل مرتلنا    : فقلت يف جوابه  
  .حيايت الطبيعية يف بالدي وموطين

  :قاء منشور باللغة اإلنكليزية ونص العبارة كان وهذا الل
Well first of all let's talk about your feverish activity 
you particularly walk fast, you talk fast, are you in 
as much of a hurry to get to Baghdad? 
Well yes where I want to get finish with this and get 
to Baghdad and live a normal life in Iraq in my 
home town. 

وأحاول . وأنا حالياً، منشغل مبساعدة الناس والثقافة والفن      
تأسيس علم جديد يعىن بدراسة العراق وثقافاته وشـعوبه         

أحاول أن أترك أثراً يف حركـة ـضة عراقيـة           . وتراثاته
ـ      . حقيقية راق وهناك مشروع أعتربه شخصياً، منوذجياً للع

واملنطقة عن حلف أمين واقتصادي بني العـراق وسـوريا          
  .وتركيا وإيران

  هل تعتقد أن لك مستقبالً سياسياً يف العراق؟ ·
  .يل ماض واملستقبل مرآة املاضي -

  وهل أنت راض عن ماضيك؟ ·



27 

 

  .وأستطيع أن أصفه باجليد واملهم. نعم -
·            نسمع من اإلعالم عن حماوالت لتصفيتك جـسدياً، بـني آن

 وآخر؟
. هناك العديد من حماوالت اإلغتيال اليت تعرضت هلا       . نعم -

. وال أخشى من وجودي بني الناس     . ولكن اهللا حفظنا منها   
 .وكثرياً ما أخرج وألتقي باملواطنني

 هل ميكن أن تذكر لنا بعض احلوادث اليت تعرضت هلا؟ ·
وتعرضنا لضرب القناصني وإطالق    . تعرض مقري للتفجري   -

وقد كشفنا عدة حمـاوالت     . ذلكالنار واملفخخات وغري    
  .قبل وقوعها وأفشلناها

  من الذي له مصلحة بإغتيالك؟ ·
  .بقايا نظام صدام واإلرهابيون -

هل تظن أن هناك أطرافاً سياسية عراقيـة هلـا يـد يف تلـك              ·
  احملاوالت؟

فقد عملت مع كل زعماء املعارضة وتـربطين ـم          . كال -
ارت إىل  ولكن التحقيقات اليت أجريت أش    . صداقات محيمة 

وكذلك دلت على ضـلوع     . اإلرهابيني وبقايا نظام صدام   
  .بعض األطراف اخلارجية العربية باملوضوع
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  من هي تلك األطراف؟ ·
وهذه أمور  . ليس لنا علم ومعرفة وأدلة واضحة حلد اآلن        -

  .ننتظر التحقيقات أن تكشف عنها مستقبالً
  واألمريكان؟ ·

. األمريكــان يفــضلون اغتيــال الشخــصيات معنويــاً -
بالتشويهات اإلعالمية واالامات وبث الشائعات واخلنق      

  .ومثل هذه األمور فعلوها معي. السياسي
  أي أن الواليات املتحدة ال متارس اإلغتيال اجلسدي؟ ·

القانون األمريكي مينح الرئيس حق حتديد أمساء متثل خطراً          -
واألداة املنفـذة   . على الواليات املتحدة لتصفيتهم جسدياً    

واستمر األمر على هـذا     .  املخابرات األمريكية  عادة هي 
وألغي هذا التشريع زمـن إدارة      . 1974املنوال حىت عام    

  .جريالد فورد
  هل خنقوك سياسياً؟ ·

هذا ما وضحته الصحافة األمريكية بإشـارا إىل مـذكرة       -
ولقد أطلقوا عليها   . خاصة من سبع صفحات للتعامل معي     

ـ . "Marginalising Chalabi"اسم  ذكرة نظمهـا  وامل
وهو جملس يضم أعلـى     ). جملس األمن القومي األمريكي   (
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 العـاملني يف الـسياسة      املسؤولني السياسيني واألمنـيني   
وقد مسعت عن ذلك مـن اإلعـالم        . اخلارجية يف أمريكا  

واحلوادث . وأخربين أحد الصحفيني املطلعني على مضموا     
ي كلـها   اليت تعرضت هلا وتعرض هلا املؤمتر الوطين العراق       

  .متضمنة فيه، مع اإلشارة إىل لزوم تنفيذ ما ورد فيها
  اية حوادث؟ ·

رغـم إن عمليـات     . مصادرة مقراتنا على سبيل املثـال      -
ئيس الوزراء  فقد كان ر  ! املصادرة تلك مل تطل أحداً سوانا     

رئيس احلـزب   و.  طه ياسني رمضان   مرتلآنذاك يسكن يف    
. حكـومي الكردستاين يسكن يف قصر ضيافة  الدميقراطي

يسكن يف قـصر   ةرئيس الس األعلى للثورة اإلسالميو
 الوزراء وأعضاء جملس    وكل. إخل ..طارق عزيز أو برزان   

الوزراء اليت بناها صـدام   يسكنون يف قصوركانوا احلكم 
ولكن عملية املصادرة مل تطبـق علـى        . يف جممع القادسية  

  .غرينا
   تقف ضدك؟وكيف ميكنك مواجهة القوة الكربى بالعامل وهي ·
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فأنا سياسي عراقـي ويل     . باالعتماد على الشعب العراقي    -
ولدي . حتالفات مع قوى سياسية هلا وزا وثقلها وتأثريها       

  .إميان بالشعب العراقي وطاقته وأهليته
هل ال زالت الواليات املتحدة تقف ضدك وترغب بتهميـشك       ·

  سياسياً؟
تم بصراع  وال أه . ال عالقة يل مبا يرغبون به أو ال يرغبون         -

وأنا يف بـالدي ومـستمر      . اإلدارات والوكاالت لديهم  
  .مبمارسة نشاطايت

  هل أنت نادم على شئ؟ ·
على انشغايل شبه التام بالشؤون العامة ممـا تـسبب          . نعم -

لقد كان علـي أن أهـتم       . بتركي لعائليت أكثر من الالزم    
ــر  ــة أكثــــــــ .بالعائلــــــــ
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  احلديث العراق تاريخ من صفحات

  1958 عام العسكري اإلنقالب
  

  هل ميكن أن ختربنا مىت تركت بالد الرافدين؟ ·
سافرت أسريت من العراق عندما كنت بعمر الثالثة عشرة          -

 21(وعدت إليه بسن الواحـد والعـشرين        ).  عاماً 13(
. يتمث سافرت إلمتام دراس. ومكثت هناك لعدة أشهر). عاماً

عـدت  . 1969وبعد حصويل على شهادة الدكتوراة عام    
إىل العراق وبقيت هناك، مث سافرت جمـدداً للتـدريس يف       

. 1974وعدت إىل البالد عام     . اجلامعة األمريكية ببريوت  
مث سافرت لفترة طويلة منشغالً متاماً بالعمـل الـسياسي          
املعارض حىت بداية الكفاح املسلح ضد نظام صدام حسني،         

 وهـي حقبـة     1992طالقاً من كردستان العراق عام      إن
مث سافرت جمدداً وعدت    . استمرت ألربع سنوات ونصف   

ومنذ سقوط نظام صدام عـام  .  للعمل امليداين  1999عام  
  . وحىت ساعة حديثنا هذه وأنا مقيم يف بالدي2003
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  ملاذا هاجرت أسرتك؟ ·
 متوز من عام    14كان ذلك جراء االنقالب العسكري يف        -

حيث . فقد تضررت أسريت جداً من هذا احلدث      . 1958
وطالتنا . اعتقل أخي رشدي وكان أيب غائباً خارج العراق       

وصـودرت أموالنـا    . اإلدارة العسكرية احلاكمة باألذى   
  .1959فرحلنا لإلقامة يف بريوت عام . وأراضينا

؟ هـل   1958لثورة  ) انقالب عسكري (أراك تستعمل صيغة     ·
  ثورة؟يعين ذلك أنك حاقد على ال

كل ما عنيته أن االسـتعمال أو التوصـيف         . إطالقاً. كال -
بل رمبا ميكن   . هو ما ذكرته  1958التارخيي الدقيق حلدث    

وبعامة فهناك فرق شاسـع     . وصفه مبؤامرة خارجية منظمة   
فالثورة ). انقالب عسكري (ومصطلح  ) ثورة(بني مصطلح   

عمل ينهض به الشعب لتغيري حكومة ما لعـدم كفاءـا           
أما تدخل املؤسسة العسكرية يف تغيري احلكومات       . قتهاوليا

وتنصيب ضباط وقادة اجليش إلدارة بلد ما فيختلف عـن          
ذلك النشاط الشعيب العـاطفي والوجـداين أو الغليـان          
اجلماهريي العام الذي يتذمر من الظلم والطغيان وغيـاب         
العدالة فيبادر إىل إسقاط إدارة حكومية حمددة ليـستبدهلا         
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 يكتشف  1958 متوز   14والدارس لتاريخ حدث    . بغريها
إذا ما حترى الدقة وحترر من الرتعات       . بسهولة أين يصنفه  

وصيغة االنقالبات العسكرية املشينة تلـك      . اإليديولوجية
  .1936بدأها بكر صدقي عام 

  أيدل ذلك على أنك ال حتمل أي مشاعر نفور من احلدث؟ ·
س والـروح   اإلنسان يف كل مكان وزمان مركب من النف        -

حىت . من عواطف وأحاسيس وعقل وتفكري منظم    . واجلسد
أن الفالسفة احملدثني يف زمننا يقولون بأن العقل ال يعمـل           

ولكن املشاعر آنية   . خارج خصوبة اخليال ورطوبة العاطفة    
ووقتية ومتغرية، ويبقى العقل والفكـر املـنظم يـدرس          

نـها  احلوادث بعد هدوء فورة الوجدان والعاطفة ليأخذ م       
وشخصياً كنت معجباً بأوضاع العراق يف      . الدروس والعرب 

العهد امللكي وطرق إدارته وتسيري أموره وحصر مشكالته        
وآليات معاجلتها، أو برملاناته وحريـة النـشر والتـأليف          

وقد كنت منذ   . والصحافة والبعثات العلمية وما إىل ذلك     
نا طاملا  ويف مرتل . صغري مهتماً باألوضاع السياسية للعراق    

مسعت املناقشات السياسية واالجتماعية ومشاريع األعمار      
والربامج الواعدة للبالد وتشكيل الوزارات واألوضـاع        
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الدولية املؤثرة، أو احلوارات اليت جتري عـن مـشكالت          
هذه األمور  . البالد وعيوب اإلدارات احلكومية ونواقصها    

س دولة  وأمثاهلا، اليت شكلت بداية حقيقية وصحيحة لتأسي      
مدنية، تسري يف طريق التقدم، فقدت جذورها، بعد حدث         

أقول ذلك بصفيت إنساناً متعقالً ومتأمالً للحدث       . 1958
التارخيي، رغم احترامي للشعارات اإلنسانية الـيت رفعهـا     
املرحوم عبدالكرمي قاسم وطموحاته الـشرعية إلحـالل        

ـ      . العدالة االجتماعية  سكر إال أنه ذو ذهنية عسكرية، والع
طوال تارخيهم شجعان وفرسان يف ميادين القتال ولكنـهم         
يفتقرون للمهارة واحلنكة السياسية وبعد النظـر يف إدارة         

واآلن وبعد انتهاء كـال     . اتمعات وتنميتها وبناء الدول   
فإن جمتمعنا وخباصة   . املرحلتني وزواهلما من احلياة العراقية    

اإلعالمية منه، معنية   الطبقة الفكرية والثقافية والسياسية و    
وأظـن أن   . بإعادة دراسة املرحلتني بشكل جديد ومقارن     

عملية إعادة تقييم جتاربنا بدأت تظهر يف املشهد الفكـري          
  .العراقي

هناك من يقول أن األرستقراطية العراقية هي من ميجد العهـد            ·
  امللكي؟
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وما ادعو إليه، دراسـة املرحلـة       . كل إنسان حر بتفكريه    -
وأعتقد أن للمفكر العراقـي عزيـز       .  عليها بدقة، لنحكم 

وال .  وتشجيع العنف1958احلاج رؤى خاصة عن حدث 
فهو مناضل شيوعي   . ميكن إامه بالدفاع عن األرستقراطية    

ومثقف كبري ذو خلفية ماركسية متحررة      . معروف سابقاً 
ــاً .حاليـــــــــــــــــــــ
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  السعيد باشا نوري
 

  ي السعيد؟وما سر إعجابك بنور ·
لكن لـه   . كان إنساناً ذكياً جداً وشخصية سياسية بارعة       -

إال أن التـاريخ ظلمـه ومل       . أخطاءه أيضاً كسائر البـشر    
 بصفته  1932رغم إنه حقق استقالل العراق سنة       . ينصفه

ـ       ). عصبة األمـم  (أول بلد عريب ينال االستقالل وينظم ل
 وقد وصـفه  . وكان حيظى بإعجاب الساسة الكبار بعصره     

ـ   وقال عنـه أول    . األسد امللئ بالشهامة  :كمال آتاتورك ب
نوري : سفري رمسي لربيطانيا ببغداد السري فرانسيس مهفريز      

ويكفي أن  . السعيد أعظم رجل دولة أجنبه الشرق األوسط      
رغـم  . خصومه مل ينكروا ذكاءه الشديد وبراعته السياسية 

ة وضع  أم مل يتفهموا مواقفه وسلوكه جتاه بريطانيا وطبيع       
العراق احلديث واحتياجاته يف تلك املرحلة ضمن حميطـه         

واملشاكل الدولية الواسعة اليت كانـت      . اإلقليمي القاسي 
  . وهجومات الرئيس مجال عبدالناصر املناوئة له حقاً. حتدث

  ما دخل الرئيس عبدالناصر؟ ·
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كان عبدالناصر يعتمد على تثبيت مكانته، بوصفه الزعيم          -
بنفوذه وسيطرته على   .  مصاحل اجلميع  الذي ميكن أن حيقق   

واعتمد لتنفيذ ذلك على قوة شخصيته وتـصفيته        . املنطقة
مما وفر  . وعلى عمل إعالمي متقن خارجياً    . خلصومة داخلياً 

مع اتـصاالت   . له دعاية واسعة يف العامل العريب واآلسيوي      
  .سرية بالدول الكربى

  أتصاالت سرية مع من؟ ·
واتـصاالته  . ة على سبيل املثال   الواليات املتحدة األمريكي   -

 The :السرية مع املخابرات األمريكية موثقـة بكتـاب  

Game of Nations ويذكر كوبلند، يف هذا الكتاب، حىت 
كيفية صياغة خطاب ألقاه آنذاك مجال عبدالناصر مبناسبة        

  .صفقة أسلحة اشتراها من روسيا
 مـع   وقد وفرت له الواليات املتحدة جهازاً إذاعياً متقدماً       

وكان ينفق أكثر من ثلث ميزانية مصر علـى         . خرباء أملان 
وقد سخر إعالمه ضد . اإلعالم وتعبئة الرأي العام وتوجيهه  
علماً إنه كان قبل ذلك  . نوري السعيد ومسألة حلف بغداد    

ويظهر املـشاعر الوديـة    . يعلن مساندته أو عدم معارضته    
  .لساسة العراق قبل أن ينقلب عليهم
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  من تشويه مسعة نوري السعيد وحتطيمه؟من املنتفع  ·
والغريب عندما  . روسيا وإسرائيل بالدرجة األوىل مث فرنسا      -

دار (، هومجت   1958حدث اإلنقالب العسكري يف عام      
وسرقت كل الوثائق والنصوص القانونيـة      ). ميثاق بغداد 

وحماضر االجتماعات ونقلت إىل مصر لتتعرض لتفتـيش        
ويف حمكمة املهداوي الشهرية، مل     ! دقيق ومل جيدوا فيها شيئاً    

يتم العثور على أية وثائق إدانـة أو رسـائل أو اتفاقـات             
مشبوهة أو أي شئ يثبت االامات اليت كانت تبثها مصر،          

) حلف بغداد (يف صحفها وإعالمها، عن سوء نية مبيت يف         
مل يكن وراء املشروع برمته إال اخلـري        ! وفقراته ونصوصه 

وحتققـت  . 1930 ألغيت معاهـدة    فقد. للعراق واملنطقة 
السيادة العراقية التامة على أراضـيها، بإلغـاء القواعـد          

. 1955 أبريل من عام   5الربيطانية يف احلبانية والشعيبة يف      
وأغلب الوثائق األخرى عن مشاريع تنمويـة واقتـصادية         

  .اخل...والدفاع املشترك بني أمم متكافئة
 حتـت تـأثري الدعايـة       هل تعتقد ان الضباط العراقيني وقعوا      ·

  املصرية؟



39 

 

كانت السفارة املصرية مقر إدارة مـشروع حتطـيم         . نعم -
. احلكومة العراقية القائمة آنذاك وإزالة البيت اهلامشي متاماً       

ومعظم االنقالبات العسكرية يف تلك احلقبة كانت بتـأثري         
. مصر مجال عبد الناصر وخمابراا وطوابريهـا اإلعالميـة        

العراقي، فقد كان رشيد عايل الكيالين      وفيما خيص الشأن    
يساعدهم، يف تدبري شؤون االنقالب العسكري العراقـي        

  .وكان رشيد عايل مقيماً يف القاهرة آنذاك. 1958عام 
  وهل من وثائق حول ذلك؟ ·

 Theحتدث عن ذلك املؤرخ الفرنسي بنوا ميشن يف كتابه  -

Arab Spring ًربيع العرب( وهو مترجم للعربية أيضا.( 
وهل كان هناك اتصال بني عبد الكرمي قاسـم ومجـال عبـد              ·

 الناصر؟
 أرسل عبد الكرمي قاسم مبعوثاً، من       1957ففي عام   . نعم -

واستشاروا عبد  . قبله لعبد الناصر والذي كانه حسني مجيل      
هل جيب تـصفية العائلـة      : الناصر يف بعض املسائل ومنها    

ره املالكة ونوري السعيد جسدياً أم ال؟ علـى مـا يـذك           
ويبدو . 1958الدكتور حممد الزبيدي يف تأرخيه ألحداث       

ويذكر الزبيدي  . أن الضوء األخضر جاء بالتصفية اجلسدية     
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مرسالت أخرى بني الضباط األحرار وعبد الناصر لتـأمني       
 .الدعم الروسي

 وأين كانت املخابرات العراقية؟ ·
ويف وثائق املخابرات العراقية    . كانوا على علم بالنشاطات    -

ردنية، لتلك املرحلة حتذيرات جدية لرئيس األركـان        واأل
واللواء الركن غازي الداغـستاين،     ) رفيق عارف (العراقي  

وهكذا عـن رفعـت     . عن نشاط عبدالكرمي قاسم باالسم    
احلاج سري الذي اعتقله قاسم وحكم عليـه باإلعـدام          

لكن احلكومة مل تكن تأخذ التحذيرات على حممـل       . الحقاً
:  مع الضباط األحرار، سأل نوري السعيد      ويف حتقيق . اجلد

ليش تريد تتخلص مين يا كرومي؟ ولكن األخري أنكر ذلك         
وقال إا وشايات للتفرقة بينه وبني نوري الـسعيد،         . متاماً

وأطلق . وكان السعيد على عالقة ودية عميقة معه فصدقه       
وهذا ما مييـز النـشاط      . سراح اجلميع لعدم كفاية األدلة    

  !ستوري احلقيقي عن غريهالقانوين الد
 هل هناك من وثق تلك األحداث؟ ·

الكثريون ومنهم أمحد محروش يف الوثائق اليت نقلها يف كتابه      -
 ).عبد الناصر والعرب(
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 وهل كان عبد الكرمي قاسم حيمل مشاعر ودية لنوري السعيد؟ ·
يف حادثة يرويها الـشيخ عبـد الـستار الكبيـسي، إن             -

) ري السعيد ما جابته جيابهنو: (عبدالكرمي قاسم كان يقول
ويف شهادات إخوة عبد الكرمي ما يـشابه        . أي ال مثيل له   

 .ذلك
 ما املنجز الذي أعجبك يف حكومة عبد الكرمي قاسم؟ ·

ووقوفه ضد سياسة دمج العراق . مناصرته للفقراء اقتصادياً -
مبشروع يكون فيه جمرد إقليم يف إمرباطورية عبد الناصـر          

. م أن يكون ذيالً وتابعـاً ذلـيالً       فقد رفض قاس  . اخليالية
بالرغم من أن ذلك أدى إىل املشاركة الكـبرية والنـشاط    

مما تسبب مبشاكل مجة وبالبـل      . الشيوعي بالعراق آنذاك  
كبرية وصدامات بينهم وبني الضباط األحرار الذين كانوا        

والشيوعيون تطرفوا . حتت التأثري املباشر جلمال عبد الناصر  
 احلقبة وميكن مراجعة بعض نشاطام      يف سلوكهم يف تلك   

وطرحهم  يف أرشيفات جريدة احتاد الـشعب وعناوينـها          
 .ومقاالا

  ما هو سر اإلنسياق وراء التآمر واالنصياع لرغبات خارجية؟ ·



42 

 

 آنذاك،  -وسائر الشعوب العربية  -مشكلة اتمع العراقي     -
فالعراقيون على سبيل املثال، مل يعلمـوا حـىت   . قلة الوعي 

ون برامج نوري السعيد، اليت كان يعمل عليهـا يف          مبضم
سبيل حتقيق العدالة االجتماعية وتقليم خمالـب اإلقطـاع،    
دون الرتول إىل تفتيت األراضي وحتطيم الزراعة بـالعراق         

الـيت  ) اإلصالح الزراعي (كما حدث يف خطوات قوانني      
. فشلت يف حتقيق العدالة ودمرت الزراعة يف الوقت ذاتـه         

عراق فقط بل وحىت مبصر، األمر الذي دفعهـم         ليس يف ال  
هناك إىل إعادة نظر شاملة بتلك القوانني وطبيعتها ودقتها،         
خبالفنا يف العراق، على الرغم من أن العراق، بلد زراعـي           

. بالدرجة األوىل، وبدون الزراعة فال اقتصاد حقيقي لنـا        
وهذا أمر تارخيي قدمي، حىت أين أتذكر أن رسالة الدكتوراه          
للمؤرخ العراقي عبدالعزيز الدوري عن االقتصاد العراقـي   

ايـه  (يف القرن الرابع اهلجري، بدأها بدعاء سومري مفاده      
أيها النهر الذي أنتج كل شئ، لقد نشرت اآلهلة اخلـصب       

مما يدلنا علـى أمهيـة املـاء        ). على جنباتك حني شقتك   
. والزراعة يف بالد الرافدين منذ القدم وحىت يومنـا هـذا          
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النظر يف شؤوا وقوانني تنظيمها مما يتطلب منا مراجعـة          و
  .جذرية شاملة

هذا غريب، فلم نسمع عن مشروع لتحقيق العدالة االجتماعية          ·
  وتقليم خمالب اإلقطاع يقوم به نوري السعيد؟

إن منشأ استغرابك من مساع ذلك، هـو عـدم وجـود             -
أو على األقـل    . دراسات جادة وغري مؤدجلة عن العراق     

ومن ضمنها بالتأكيد مرحلة    . فات وثائقية عن مراحله   أرشي
إن : (نوري السعيد الذي قال يف خطاب أسبوع اإلعمـار        

كل ما تنتجه أرض العراق، جيب أن ينفق بأمانة إلنعـاش           
  ).اقتصاد العراق

  هل هناك من حتدث عن مشروع السعيد الذي تذكره؟ ·
من السفري األمريكي ببغداد آنذاك السيد ولدمار غل. نعم -

)Waldemar J. Gallman( وله كتاب معروف، نشرته ،
، 1964جامعة جونز هوبكرت بالواليات املتحدة عام 

 Iraq under General Nuri: My :بعنوان
Recollection of Nuri Al-Said, 1954-1958  

وللكتاب ترمجـة   . وقد حتدث عن هذا املوضوع بشكل واضح      
ن مراجعة الصفحات   ، وميك )عراق نوري السعيد  (عربية بعنوان   
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مـع مالحظـة أن     . 202 إىل   199اخلاصة بذلك من صفحة     
  .نوري السعيد قتل قبل إمتامه ملشروعه هذا

  وصف نوري السعيد بأنه رجل بريطانيا يف املنطقة؟ ·
يفرق بني احلماسة وطبيعـة     . نوري السعيد سياسي واقعي    -

وسأروي لك حادثة عن زيارة السفري      . اإلمكانيات الواقعية 
اين غروبا له عارضاً عليه الوقوف إىل جانب هتلر مـع           األمل

فأجابه نـوري الـسعيد     ! وعود من األخري بإكرام العراق    
وتعلم أن املعاهـدات    . إنك يا سيدي رجل سياسية    : حينها

إعرضوا علينا  ! تتم بوثائق مكتوبة، وليس بالوعود الشفوية     
          ا معاهدة أفضل من اليت لدينا مع بريطانيا، وحينها سأقبل

فغضب السفري  . وألقي املعاهدة الربيطانية يف سلة املهمالت     
  .األملاين كثرياً

  أي أنه مناصر لربيطانيا؟ ·
كيف يكون ذلك وقد هندس مشروع اجلامعة العربية       . كال -

باعتراف حممود فهمي النقراشي باشا؟ وليس ذلك مشروعاً   
فمن املعروف أن بريطانيا تنكرت لوعودها الـيت        . بريطانياً

وقد كان نوري   . ها للشريف حسني واملناضلني العرب    منحت
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لقد كان للرجل طموحات وحدويـة،  . السعيد من أبرزهم  
  .مل تفارقه ابداً

  كيف؟ ·
ولكـن  . هذا ما يظهر من رؤاه ومشاريعه الـيت طرحهـا        -

طموحاته الوحدوية مبنية على نظر ثاقب عن الوحـدات         
دة وادي  مثل وح . الطبيعية واجلغرافية واالقتصادية واألمنية   

النيل ووحدة مشال إفريقيا ووحـدة اهلـالل اخلـصيب          
  .والدخول مبيثاق بغداد وغري ذلك

  ولكن أمل يكن حلف بغداد مشروعاً غربياً؟ ·
ولكن تغريت مـواقفهم    . كان هناك ترحيب يف بداية األمر      -

. بشهادة السفري األمريكي غلمن يف كتابه     . متاماً بعد ذلك  
ألن إسـرائيل  . عروفـة وكان ذلك بتأثريات إسـرائيلية م   

ولذلك كـانوا   . اعتربت حلف بغداد خطراً يزحزح أمنهم     
فقد . يكرهون نوري السعيد ويعملون على ميشه وتدمريه   

اشتهر الرجل مبناوئة مشروع إقامة دولة إسرائيل وعارضها      
  .كما شهد بذلك زعماء إسرائيل أنفسهم. بشدة

  أين شهدوا بذلك؟ ·
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ئيس إلسرائيل، يقول يف     وايزمن الذي شغل منصب أول ر      -
التجربة واخلطأ، إن نقاشاته مع العرب،كشفت لـه        : كتابه

أن أشد الناس تعنتاً وصالبة موقف، ضد قيام دولة إسرائيل         
: ميكنك مراجعة ذلـك يف كتابـه      . هو نوري باشا السعيد   

Weizmann, Chaim, Trial and Erorr, Hamish 
Hamilton, London, 1950, P.500  

 ت خمتلفة متاماً عما هو سائد؟هذه معلوما ·
أي مراجعة كافـة    . هذه مرحلة حتتاج إىل توثيق جيد أوالً       -

مث دراسـتها وحتليلـها ومقارنـة       . الوثائق املتوفرة حوهلا  
األوضاع والسلوك السياسي لشخصياا، حىت الـصحفية       

ـ   . منها إن : قـال ) موشى شاريت (ففي تصريح صحفي ل
ومجع هذه  .  إسرائيل حلف بغداد، إجراء عدائي، يهدد أمن     

املادة ودراستها مهم جداً للخروج من تزييـف احلقـائق          
وهذا املرحلة اليت نتحدث عنها   . املشهور يف تارخينا احلديث   

مميزة، فقد ظلم فيها من ظلـم حتـت وطـأة الـدعايات          
وارتفعت فيها شهرة شخصيات كانت هلـا       . واإلشاعات

كم : وقدمياً قيل . أجندا اخلاصة والسرية مع القوى العاملية     
 .من قبور تزار وأهلها من أهل النار

 كيف يكون حلف بغداد ضد مصاحل إسرائيل؟ ·
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كان نوري السعيد يـرى بثاقـب بـصريته الـسياسية            -
والعسكرية، إن روسيا والشيوعية ال ميكنـها النجـاح يف          

وإن االنتصار  . لعمقها التارخيي والتراثي اإلسالمي   . املنطقة
وإذا كان ال بد من حتالفـات،       . سيكون للمعسكر الغريب  

فلتكن مع الغرب، وهذا األمر سيدفع إسرائيل إىل االلتجاء         
ولكن . وستسقط بسقوطها . إىل روسيا واالرمتاء بأحضاا   

الرأي الذي ساد، هو ما فعله مجال عبد الناصـر باللعـب       
السري املزدوج على األطـراف أوالً، مث اإلرمتـاء التـام           

سح اال متاماً إلسرائيل لتكون مع      مما ف . باحلضن الروسي 
وتأمل اليوم ما الذي سيكون عليه األمر لو . املعسكر الغريب

سرنا بالطريق الذي رمسه وأراد سلوكه نـوري الـسعيد          
 باملنطقة؟

  وماذا كان موقف نوري السعيد من مساعدة بريطانيا؟ ·
، حذر الشعب العراقي مـن      1939يف خطاب له يف عام       -

وقال إننا نرتبط مع بريطانيا     . ة والدعائية احلمالت اإلعالمي 
فال دخـل لنـا     . مبعاهدة ليس فيها أن نساعدهم عسكرياً     

وغاية ما يف معاهدتنا معهم تسهيل مواصـالم        . باحلرب
قاعـدتا احلبانيـة    (داخل العراق عرب قواعدهم اليت فيـه        
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ونبه اجلميع على ضرورة اليقظة واحلذر وبعـد   ). والشعيبة
ولكن . لى سالمة العراق بعيداً عن اجلميع     النظر والعمل ع  

الضباط األربعة ورشيد عايل الكيالين ووقوعهم حتت هيمنة        
  .احلاج أمني احلسيين املناصر لألملان جر العراق إىل ما جره

  وما دخل الشيخ أمني احلسيين؟ ·
ومل حيسن رد اجلميل إىل     . هذا الرجل كان يدبر املؤامرات     -

يقوم العراقيون بتقدمي دراسـات  أمتىن أن  . البلد الذي آواه  
  .توثيقية عن دور هذا الرجل التخرييب بالعراق

  هل هناك شهادات معاصرة عن دوره؟ ·
  .إقرأ مذكرات موسى الشابندر -

  كيف تفهم رؤية نوري السعيد للدولة؟ ·
نشر : نوري السعيد يعتقد أن قيام دولة حقيقية يعتمد على         -

الشعيب، قلـت   الوعي بني الشعب أوالً، فكلما زاد الوعي        
وقوة اإلقتصاد ثانياً، فكلما    . فرص التالعب به وبتوجهاته   

تطور االقتصاد، تطورت البالد وسارت قـدماً يف عمليـة       
ومتانة اجليش ثالثاً شرط عدم تدخله بالـسياسة،        . النهضة

أي أن يقف عند حدود مهمته األساسية إال وهي الـدفاع           
 .عن حدود الوطنية الرمسية
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  ذكره؟وما هو رأيك مبا ·
ما ذكره صحيح متاماً، مع ضرورة اإلنتباه إىل تطور الشأن           -

: فينبغي إضافة إىل ما ذكره    . السياسي وأساليب عمله اآلن   
تطوير قوة املخـابرات وسـطوة اإلعـالم ومؤسـسات          
الدراســات والتخطــيط أو مــا يــسميه األمريكيــون 

ـ  ). Think Tank(بالـ جملـس  (وميكن أن منثل لـه بـ
. لذي كـان يـديره ريتـشارد بيـل        ا) سياسات الدفاع 

واالستخبارات هلا أمهية تارخيية يف العمـل وقـد أمسيـت         
باحلضارة العراقية القدمية وخباصـة يف احلقبـة اآلشـورية          

 ).قوى االستطالع(بـ
  هل كان ألسرتكم عالقة خاصة بنوري السعيد؟ ·

كان يرتبط بأسرتنا بصداقة، ووفاًء لتلك الـصداقة،        . نعم -
ته، عندما تعرضت حياته للخطر، حيث      فقد حاولنا مساعد  

أخذته أخيت مثينة وزوجها وشقيقه من منطقة كرادة مـرمي          
ـ     إىل بيت عـم    ) املنطقة اخلضراء (اليت باتت تسمى اليوم ب

وبعدها أوصلناه إىل بيت احلاج حممـود       . أمي يف الكاظمية  
األسترابادي يف الكاظمية الذي كانت زوجتـه املرحومـة         

صديقة مقربة مـن والـديت منـذ    ) ريالسيدة أم عبد األم (
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، وبعد اشتداد   1958) يوليو( متوز   15ويف يوم   . صغرمها
الـسيدة أم عبـد   (اخلطر على حياة نوري السعيد، جائت  

وطلبت من والديت أن تساعدها يف إخراجـه مـن          ) األمري
كنت  يومذاك صغرياً ومسعتهما ومها . دائرة اخلطر يف بغداد   

نا وبعد مخس ساعات مسعنـا      تضعان خطة إلخراجه، إال أن    
وقد أبلغ والدي احلـاج عبـد       . مبقتلها مع نوري السعيد   

اهلادي، أسرة املرحوم نوري السعيد، اليت كانت يف لنـدن          
وقتذاك، عن مواطن عراقي يعرفه أيب، مجع أشـالء جثتـه           
ودفنها يف مقربة السيد حـسني بـن الـسيد يـونس يف             

ــة .الكاظميـــــــــــــــــــ
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  بالعراق امللكي دالعه مشاريع من
  

هل ميكن أن تذكر لنا مثاالً عما أعجبك من مـشاريع العهـد         ·
  امللكي؟

يف احلقيقة إن العصر امللكي هو من بىن العـراق وبنيتـه             -
بعد أن كـان    . العمرانية األساسية خالل أربعني سنة فقط     

فبعد ايار الدولة العثمانيـة مل      . العراق ساحة فارغة تقريباً   
 يف البالد شـرطة وال جـيش، ودجلـة والفـرات            يكن

وفيضاناما، واألراضي الزراعية مهملـة وغـري صـاحلة         
للزراعة، وال بناء وال عمران، والتعليم احمللي نادر وسـئ،        

فالبنية األساسية  . والسكان خمتلفون إىل عشائر وملل وشيع     
وبسياسة حكيمـة   . للعراق بنيت يف تلك املرحلة احلرجة     

 عقود بات العراق وسكانه من أعلى شعوب        وخالل بضعة 
. املنطقة خدمات، ومستوى دخل املواطن بدأ باألرتفـاع       

وقد صدرت من السوربون، أطروحة دكتـوراة بعنـوان         
كتبتـها  ) العراق ودور العوائد النفطية يف سـري تطـوره   (
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. الدكتورة عصمت السعيد، زوجة صباح نوري الـسعيد       
الوثائق عن منجزات   وذكرت فيها اإلحصاءات واألرقام و    

  .ذلك العصر
  هل ميكن أن تكون أكثر حتديداً؟ ·

ملا أجنـزه مـن     ) جملس اإلعمار (أنا معجب جداً مبشروع      -
وللفلسفة السياسية الرائعة اليت . مشاريع منوذجية يف العراق 

فقد طرح نوري السعيد آنذاك مـشروع       . أدت إىل إجياده  
عمل على جملس النواب، يقضي بتأسيس هيئـة خاصـة          

. تنهض بعمليات البناء واألعمار خيصص ريع الـنفط هلـا         
  .وكان هدف املشروع حتقيق ضة اقتصادية مثالية بالعراق

  وهل جنح املشروع؟ ·
وقال نوري السعيد يف خطـاب      . صادق عليه الربملان  . نعم -

إن الثروة اليت تستخرج من أرض الشعب هـي         : االفتتاح
ـ    % 70ولذلك خصصنا   . للشعب شاريع من ريع النفط مل
  .األعمار

  هل هناك توثيق لنشاطات الس؟ ·
ويذكر أحد املؤرخني الربيطانيني، يف كتاب معروف       . طبعاً -

 إعجابـه وتقـديره الـشديد    I saw for my selfعنوانه 
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للمشروع، معلناً أن العراق سيكون النمـوذج والقـدوة         
ولكن دمرت املشاريع والنهضة والنموذج،     ! لنهضة املنطقة 

 يف فوضى وضياع، نندب فيه نـوري الـسعيد   وحنن اليوم 
  .وحكمته السياسية اليت أهدرناها

  ما الذي أجنزه الس للعراق؟ ·
مشاريع سـدود دوكـان   أجنز جملس اإلعمار الكثري، مثل       -

ودربندخان والثرثار واحلبانية والرمادي والكوت وقنوات      
الري وقصر الرئاسة ومبىن جملس األمة الذي هـو وزارة          

الية  وخط السكك وحمطة القطـار العامليـة يف          الدفاع احل 
منطقة العالوي ومصفى الدورة وحمطة التلفزيون، وهـذه        
األعمال تركت األثر اإلجيايب الطيب يف نفوس العـراقيني         

 1958 متوز   14إال أن االنقالب العسكري يف      . زمن ذاك 
وإدارته العسكرية ألغت هذا الس ودجمت ريـع الـنفط      

ة الدولة العامة، واعتمدت على الوزارات يف       متاماً مع ميزاني  
تنفيذ مشاريع األعمار، وبذلك أت وجود هيئة خمتـصة         
لألعمار، ومل يتم مناقشة هذا القرار ومراجعته النـشغال          

  .العراقيني آنذاك باألحداث السياسية
  ما هي الرؤية اليت تعنيها؟ ·
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ـ       -  )جملس االعمار (إن الفلسفة اليت مثلت اخللفية العلمية ل
كانت قائمة، على حقيقة مفادها، أن االقتصاد احلقيقـي،         
ألي دولة يأيت من نشاطها الزراعي والصناعي، حبيث حتقق         
االكتفاء الذايت لنفسها، وال تضطر إىل االسترياد، بل تبدأ          
بعملية تصدير فائضها ومنتجاا، إىل األسواق اإلقليميـة        

قتـصادية  وخري مثال على جناح تلك السياسة اال   . والدولية
فتركيا بلد ال ميتلك أية موارد بترولية       . هو التجربة التركية  

أو غازية، إال أن منتجاا واقتصادها اليـوم مـن أفـضل     
بل أن بعض منتجاا يغـزو الـسوق        . اقتصاديات املنطقة 

على اسـتثمار   ) البترولية(أما إذا أعتادت الدول     . األوربية
اجاا، فإا تتحول إىل ريع النفط، أي النقد يف استرياد احتي    

سوق مستهلكة، وتضمر قابلياـا التنمويـة والـصناعية      
أي تتحول إىل دولة فاشلة اقتصادياً، وال . وتتدهور زراعتها 

هم هلا إال االسترياد وتبديد ريع النفط حول قضايا الغـذاء     
وهناك مصطلح حتذيري   . واملنتجات الصناعية وما إىل ذلك    

) The Oil Euphoria النفط نشوة(أبتكر حول ذلك هو 
وميكن ألي مواطن عراقـي أو      . وعدم ضرورة االغترار به   

عريب أن يقارن بني التجربتني أو الرؤيتني ويكتشف علـى          
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أرض الواقع، اليت متثل املخترب احلي المتحان مدى جنـاح          
رؤية سياسية واقتصادية ما، عن نظرياا وخباصة املؤدجلـة         

ة وضعف البصرية من خالل التجربة املليئة باحلماسة والعفوي
العراقية وواقع االقتصاد العراقي الذي تراجع مـن حالـة          
التصدير إىل االسترياد واالستهالك وفقـدان أيـة بنيـة          

.اقتـــــصادية حقيقيـــــة للـــــبالد  
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  واخلصومات العالقات: الچليب
  

  هل حتمل برمير مسؤولية خلخلة الوضع العراقي؟ ·
ويف لقاء على اهلواء مباشـرة  . وقد ذكرت ذلك علناً   . نعم -

ـ   ، سألين مقـدم    2006-3-16يف  ) CNN(مع حمطة ال
عـن املوضـوع   ) Wolf beltzer(الربنامج  وولف يبلتزر 

وقـد أيـدين    . فحملت برمير املسؤولية  . طالباً ذكر أمساء  
 Zibgniew(الحقاً، الـدكتور زبيكنيـو بريزنيـسكي    

Brezezinski(   األمن القومي للرئيس األسـبق     ، مستشار
إنه قرأ كتاب   : عندما سألوه عن رأيه، فقال    . جيمي كارتر 

إن أسـباب الفـشل يف      . ومن خالله، يبدو واضحاً   . برمير
لـو مل تكـن     : وقال. العراق، تتحملها اإلدارة األمريكية   

من العراقيني يطـالبون    % 87اإلدارة سيئة ملا كان هناك      
  .برحيل القوات األمريكية

  چليب، ما هي طبيعة عالقتك برامسفيلد؟. د ·
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. ولكن ال عالقة عميقـة بيننـا      . كان بيننا احترام متبادل    -
حيـث  ). بول وولفـويتز  (ولكن عالقيت عميقة مبساعده     

حني كـان خـارج     . ساعدناه كي يصبح شخصية بارزة    
مث أصبح وكيل وزارة الدفاع     . السلطة زمن إدارة كلينتون   

ة الشؤون الدولية يف جامعـة      مث عميداً لكلي  . يف عهد بوش  
وهناك ساعدناه كـثرياً عـرب      . جون هوبكرت يف واشنطن   

تزويده مبعلومات متكنه من كتابة مقاالت عـن مـسائل          
. وكانت جمهولة لإلدارة احلكومية   . حقيقية جتري يف العراق   

وبات يستدعى للشهادة أمام    . فاكتسب مصداقية وموثوقية  
عروفة يف واشنطن   وأصبح شخصية م  . الكونغرس األمريكي 

  .فيما خيص الشأن العراقي
ولكن انقطع التواصل بيننا، بعد املدامهة األمريكية ملرتيل ومل         

  .يتصل هو يب
  هل ميكن أن نقول أن عالقتك باحملافظني اجلدد كانت قوية؟ ·

األفكار والربامج اليت طرحها، من     . كان هناك تبادل منفعة    -
كانت أشبه . ال للتنفيذعرفوا باحملافظني اجلدد، مل يكن هلا جم

وقـد  . وحنن أعطيناهم قضية حقيقة هي العراق     . باخليالية
انتفعوا كثرياً من وجودنا وتكويننا الـسياسي، يف طـرح          
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. أما بقية طروحام فلم تنفـذ     . موضوع قابل للتنفيذ فعالً   
) حزب اهللا (مثل قضايا سورية وإيران و      . ألا كانت فاشلة  

. كان هذا كله فاشالً   . جلديدوالشرق األوسط ا  ) محاس(و  
وهذا النوع من   . وحنن انتفعنا منهم كثرياً يف قضيتنا اخلاصة      

مثلما حدث مـع الـشعب      . تبادل املنفعة معروف تارخيياً   
. األملاين، عندما دخلت الواليات املتحدة احلرب ضد هتلر       

أو الشعب الروسي من املواجهة الروسـية األمريكيـة يف          
وهذا ما ذكرته نصاً  . لشعب الياباين احلرب الباردة وهكذا ا   

  :وحبرفه لوسائل اإلعالم الغربية
The United States, no country will go to 
war for the sake of another people unless 
its own position is threatened and its 
own security is threatened. This has 
happened now, Saddam is shown to be a 
threat to the security of the United 
States and it is now an opportunity for 
the people of Iraq to take advantage of 
this, just like the Germans took 
advantage of the American's war against 
Hitler and just as the Russian people 
took advantage of the confrontation and 
the Cold War between the United States 
and the Soviet Union, the action of the 
United States done to the benefit of both 
the Germans, the Japanese, all the 
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Germans, Japanese and the Russian 
people and all the peoples of eastern 
Europe. 
 

ليست طموحام هي تعزيز كوم القوة الكونية األوىل وبدون     أ ·
 منافس؟

. ولكن إداراة كلينتون أدركت أن هذا مشروع فاشل    . نعم -
فال ميكن اإلنفراد مبصري العامل مع وجود كيانـات مهمـة           

 .وضخمة كأوربا وآسيا
 والنفط؟ ·

فال توجد مصادر   . مسألة أساسية يف التخطيطات األمريكية     -
. والبترول معرض للنضوب خالل هذا القرن     . طاقة بديلة 

وال زالت أفكار السفري جورج كينان معروفة بينهم منـذ          
 .اخلمسنينيات

 وما هي استراتيجية جورج كينان؟ ·
من نفـط   % 50إن الشعب األمريكي يستهلك أكثر من        -

وجيب احلفاظ على هذه النسبة بكل الوسائل املتاحة        . العامل
 وال ينبغـي االغتـرار      .ومن ضمنها الوسائل العـسكرية    

باألهداف غـري احلقيقيـة مثـل حقـوق اإلنـسان أو            
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 يف ختطيطـات  23وهي ما عرفت مبـذكرة     . الدميوقراطية
وهذا املبدأ هو ما يدافع عنه      ). PPS23(السياسة اخلارجية   

 .جيمس بيكر
وهل هذه الدوافع البترولية تصلح لتفسري املناوئة األمريكيـة          ·

 إليران؟
لكن وضع وشؤون الـشرق   . امل املهمة هذه من العو  . نعم -

. ألسباب خمتلفة . األوسط ميدان مهم يف التفكري األمريكي     
وبعامة فإن سياسات وخمططات ـذا احلجـم، ال ميكـن      

. بل هي مستحيلة لكل طرف على حده   . مواجهتها بسهولة 
ومن ذلك طرحنا مشروع حلف اإلقليم الرابع بني العراق         

ما سارعنا بتنفيذه كلما قللنا     وكل. وسوريا وتركيا وإيران  
وخباصة . فرص املغامرات اخلطرة أو املفاجآت غري املتوقعة      

 .إن أوربا ستقف إىل جانبه وتناصره فيما لو نفذ
 ملاذا؟ ·

وألن . لرفضها التفرد األمريكي بصناعة القرارات الدولية      -
 .الشرق األوسط هو مصدر طاقتها األساس

  ما رأيك بالرئيس بوش األبن؟ ·
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ولـيس لديـه    . وال ميلك جتربة ناضجة   . غري كفؤ شخص   -
معرفة وثقافة مساندة تساعده يف اختاذ القرارات املناسبة أو         

. ولكننا نشكره على إسقاط صـدام     . رسم سياسة ناجحة  
وهـو  . ونأسف من عدم حنكته يف إدارة األمور بعد ذلك        

بذاته حتدث عن عدم كفاءته يف سلسلة االعترافات الـيت          
  .ياتهحتدث فيها عن ح

  هل قابلته؟ ·
. األوىل يف حفلة استقبال يف نيويـورك      . ثالث مرات . نعم -

سلمت عليه،  . مبناسبة اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة     
والقيت حينها كلمـة العـراق أمـام        . وكانت معي ابنيت  

وكنـت  .  بعد إسقاط صـدام    2003اجلمعية العامة سنة    
حلة نفـسها،   ويف الر . وقتذاك رئيس جملس احلكم الدوري    

وكنت . رأيته يف واشنطن خالل إلقائه خطاب حالة االحتاد       
صافحته وحتـدثنا لـثالث     . وحني أى خطابه  . قريباً منه 

أما املرة الثالثة، فكانـت يف املكتـب البيـضاوي          . دقائق
ضمن وفـد   ). مكتب الرئيس األمريكي يف البيت األبيض     (

ـ          س عراقي، ضم الدكتور عدنان الباجه جي، رئـيس جمل
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احلكم آنذاك ورئيس الوفد، والسيد عبـدالعزيز احلكـيم         
  .2004) يناير(وكان ذلك يف كانون الثاين . وأنا

  هل غضب منك؟ ·
ألنين كنت أطالب بإجراء    . غضب من هذا االجتماع   .نعم -

لذلك ذهبت إىل املسؤولني عن البطاقة التموينية       . انتخابات
ـ         ة وطلبت منهم معلومات، عن املواطنني للخـروج بقائم

. وحيـدث إىل اليـوم    . وهذا ما حـصل الحقـاً     . ناخبني
واعتقدت وقتها، إنين قادر على إجراء انتخابات خـالل         

وكـان  . وذهبت إىل واشنطن وأعلنت ذلك    . ثالثة شهور 
ويوم إعالين ذلـك    . األمريكيون يريدون تأخري االنتخابات   

يف واشنطن، خرجت مظاهرة كبرية جداً يف بغداد تطالب         
األمـر  .  فاعترب الرئيس بوش هذا لياً لذراعه      .باالنتخابات

الذي ذكـر  ) برمير(الثاين الذي أغضبه مين، هو حتريضات       
ـ  . هذا يف مذكراته   أمحد الچليب أصبح   ): بوش(كان يقول ل

، 2004) أبريل(ويف نيسان   . شوكة يف خاصرة األمريكيني   
أصدر بوش مذكرة مل أطلع عليها، بصفته رئيـساً لـس           

وهذا كان األساس الذي    . ، تدعو إىل ميشي   األمن القومي 
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للهجوم علي يف بغداد بعد ذلك بشهر       ) برمير(اعتمد عليه   
  ).بالكويل(عقب زيارة 

إذا استثنينا، جورج تينيت، فمن هم خصومك يف االستخبارات      ·
  األمريكية؟

منـذ  ) سي آي أيه  (املسؤولون عن دائرة الشرق األدىن يف        -
  .كلهم.  كانوا ضدي1995العام 

  وعالقتك باخلارجية؟ ·
) كولن بـاول  (وكان  . كانت عالقتنا م ضعيفة وهامشية     -

  .ضدنا) ريتشارد أرميتاج(ونائبه 
  وما سر وقوفهم ضدك؟ ·

ويف . ألنين جئت لتغيري واقع حقيقي يف الشرق األوسـط         -
ولكن كانت هناك مصاحل    . السياسة األمريكية إزاء املنطقة   

وجئـت أنـا   . جودهائلة تدعم ترسيخ احلال السياسي املو  
رغم إن هنـاك    . وعملت على تغيري هذا الواقع يف أمريكا      

أنظمة عربية كثرية تعتمد على مجاعات يف أمريكا لـدعمها      
ونشاطي كان يزحزح ويغري كل هذه      . وإبقائها يف السلطة  

فقد أدخلت يف واقـع الـسياسة األمريكيـة،         . الشؤون
هلم وأصبحت  . أشخاصاً جدداً، غري األشخاص املعهودين    
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وهذا ما دفع وكالـة     . أصوات مسموعة يف الشأن العراقي    
إا ال ترتاح للچليب    : اإلستخبارات واخلارجية إىل التصريح   

ألنه مصدر إزعاج ويستمر مبواصلة ما يريد تنفيذه كمـا          
  :أخربين املراسل اإلعالمي بيتر جورج

Because even your supporters in 
America say the reason that the State 
Department, the CIA don't like Chalabi 
very much is the fact that he's actually a 
damn nuisance because he keeps 
pushing forward. 

أمحد الچليب يـسبب لنـا محوضـة معويـة          : وكانوا يقولون 
)HeartBurn .(        بإصرار شديد على نقـل ويف العراق عملت

  .الية إىل العراقيني وكان هذا بضد رغبتهمامللفات األمنية وامل
  هل أطلعت على مذكرات جورج تينيت؟ ·

ويف أول مقـاطع الكتـاب يقـول إن         . قرأت جزءاً منها   -
التقاه وهو خارج من البيت األبـيض يف        ) ريتشارد بريل (

يف ذلك احلني، ) بريل(ويف احلقيقة فإن   . 2001 أيلول   12
ائع اليت ذكرها يف    إن القضايا والوق  . كان يف جنوب فرنسا   
  .كتابه كانت مكذوبة

  وعالقتك بديك تشيين؟ ·



65 

 

  .عالقة ودية ولكن غري عميقة يف الوقت ذاته -
  وما سر عمق عالقتك بوزارة الدفاع؟ ·

الذين أصبحوا مسؤولني يف وزارة الدفاع كانوا أصدقاء لنا          -
  .وسامهنا بنجاحهم

  ما رأيك باألخضر اإلبراهيمي؟ ·
خيتلف متاماً عن منهج التغـيري  اإلبراهيمي تفكريه السياسي    -

وحاول إنقاذه . فهو مل يكن يعارض نظام صدام. الذي نتبناه 
مـن هـذا   ) فرباير(وكان ذلك يف شباط   . 1998يف عام   

ألن إدارة . وهو من أحلك األوقات بالنـسبة إلينـا     . العام
وسـاهم األخـضر    . كلينتون قررت أن تتفاهم مع صدام     

. إىل بغـداد  ) ويف أنـان  ك(اإلبراهيمي يف هذا عندما أخذ      
وكان يفـضل بقـاء     . فاإلبراهيمي مواقفه خمتلفة متاماً عنا    

  .قد ينتقده، لكنه يفضل بقاءه. صدام على سقوطه
  هل كان لإلبراهيمي دور يف عملية مهامجة مرتلك؟ ·

  :مدامهة مرتيل متت بسبب ثالثة قضايا -
هي العمليات اليت قاموا ا ضد التيار الصدري يف         : األوىل

وأنا وقفت ضد ذلك يف جملس احلكـم يف     . اد والنجف بغد
 . 2004) أبريل(نيسان 
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هي قضية األخضر اإلبراهيمي الذي أرسلته األمـم       : الثانية
ويف أول زيارة له كتب تقريراً      . املتحدة مبعوثاً هلا إىل بغداد    

إىل األمني العام لألمم املتحدة آنذاك كويف أنان، والـذي          
وتضمن هذا التقرير هجوماً    . كمأرسله بدوره إىل جملس احل    

. وتلي هذا التقرير يف الس    . شديداً على األكراد والشيعة   
كانت . واقترحنا تشكيل جلنة للرد على أنان     . وأثار ضجة 
الدكتور حممود عثمان ومحيد جميـد موسـى        : اللجنة تضم 

اجتمعنـا وأعـددنا رداً     . والدكتور إبراهيم اجلعفري وأنا   
لكن اتضح من ردنا أننا ال      .  اإلبراهيمي مل نذكر فيه  . ألنان

ووقع الرد رئيس جملس احلكـم حينـها،        . نرحب بعودته 
وحني رآه برمير،   . السيد حممد حبر العلوم، إلرساله إىل أنان      

ـ  . منع إرساله   ساعة، وصـل إىل بغـداد       48بعد ذلك ب
املستشار اخلاص لبوش حول العـراق الـسفري روبـرت          

وعنـدما  . لب عقد اجتماع  فأتصل يب برمير وط   . بالكويل
ملاذا : وجدت معه بالكويل الذي سألين    . ذهبت إىل القصر  

تقف ضد اإلبراهيمي؟ فأجبت بأنين أعتقد أن اإلبراهيمـي         
يريد إعادة العراق إىل أوضاع مشاة ملا كانـت عليـه يف    
حقبة صدام وخباصة من ناحية عالقاته بالدول العربية ومن         
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وأوضحت أن كل ما عملنا     . يسيطر على احلكم يف بغداد    
ونعتقد بأن اإلبراهيمي   . عليه كان هدفه تغيري ذلك الواقع     

رد بالكويل قـائالً إن اإلبراهيمـي       . سيسبب لنا مشاكل  
. حيظى بثقة أنان وبتأييد الرئيس بوش الذي التقاه مـرتني         

مع كامل االحترام هلذا الشخص املهم وتارخيـه،        : قلت له 
ـ أريد أن أذكركم بأنه دبر زيا      للقـاء  ) كويف أنـان  (رة، ل

دف إنقاذه من قـضية     . 1998) فرباير(صدام يف شباط    
طلب بالكويـل   . وبعد نصف ساعة من احلديث    . املفتشني

وبـاغتين بالكويـل    . من برمير أن يغادر غرفة االجتماع     
هل تعرف من أنا؟ أنا املمثل الشخصي للـرئيس         : بالقول
وماذا : لهفقلت  . ووضعك مرتبك يف البيت األبيض    . بوش

إذا كنت ستقف يف وجه سياسة الرئيس بوش،        : بعد؟ قال 
. سنلقي بكامل ثقل الواليات املتحـدة للـضغط عليـك         

  .فرددت بأن هذه احلجة ال تقنعين وتركت االجتماع
هي أنـين كنـت     . القضية الثالثة اليت أزعجت برمير كثرياً     

إنك صاحب التوقيع الوحيد على     : أقول له يف جملس احلكم    
فهنـاك مـشاكل يف   . ل العراق، فانتبه كيف تنفقهـا   أموا

وقـد حـذرين   . وهذا األمر كان يضايقه كثرياً  . احلسابات
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أحد أصدقائي يف جملس احلكم، من أن برمير سيؤذيين، إذا          
لكين كنت مـصراً،    . استمرت مساءليت عن املسائل املالية    

         على هذه املسائلة، وأعلنها يف اإلعالم الغـريب وخباصـة :
وقد عربت عن ذلك    . دة والسيطرة على املال العراقي    السيا

ـ     وعلى سبيل املثال اللقاء    ). CNN(يف عدة لقاءات مع ال
-4-24يف). John King(الذي أجراه معي جون كنـغ  

والسيادة . السيادة هي أهم موضوع   :  وقلت حينها  2005
تعين السيطرة على القوات املسلحة واألمنيـة، اختيـاراً         

  :وتدريباً
The most important thing is the issue of 
sovereignty. The Iraqi government must 
have sovereignty. It is in the interests of 
Iraq and of the US working together. 
Sovereignty means control over the Iraqi 
armed forces, from recruiting, to 
training, to equipment, to deployment. 
All these issues must be under control of 
the Iraqi government. 

  
عندما . وقبل ذلك يف لقاءات أخرى كررت ما ذكرته لك        

  :كانوا يسألوين عن رؤييت لوضع العراق
My thinking is that Iraqis should have 
more aspects of sovereignty transferred 
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to them, such as control over Iraqi 
revenues. They should share control. 
This issue is now in the hands of the 
Coalition Provisional Authority. I think 
Iraqis are perfectly capable of running 
their finances.    
 بعدها فربكت االستخبارات املركزية األمريكيـة قـضية        

  .لومات إىل إيرانإرسال مع
  ما هي التهمة اليت وجهوها إليك؟ ·

قالوا إنين أبلغت اإليرانيني، بأن الواليات املتحدة، متكنت          -
فقام ضابط استخبارات إيـراين،     . من فك شفرة أتصاالم   

إن أي  ! بإرسال هذه املعلومة، بنفس الشفرة إىل طهـران       
شخص لديه معرفة بسيطة بعمل اإلستخبارات، يـدرك أن         

ومل يعـرف   . وقد جرت حتقيقات كـبرية    . مستحيلهذا  
وامـوا  . األمريكيون كيف حصلت على هذه املعلومـة      

ودعيت بعد ذلك إىل    . كثريين، لكن مل حيصلوا على شيء     
 للقـاء   2005) نوفمرب(الواليات املتحدة يف تشرين الثاين      

مسؤولني بينهم نائب الرئيس ووزيرة اخلارجيـة ووزيـر         
 ووزير اخلزانة ومستـشار األمـن       الدفاع ووزير التجارة  

  .القومي
  كيف نشأت عالقتك مع وكالة اإلستخبارات األمريكية؟ ·
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بدأت عالقيت مع وزارة اخلارجية األمريكية يف بريوت عام          -
حيث مت أول اتصال بني األكراد واألمريكيني يف        . 1971

وحينها جاء مندوب من قبل املال مصطفى . مرتيل يف بريوت 
ـ      بارزاين وهو سكرت   احلـزب  (ري املكتـب الـسياسي لـ

فاتـصلت  . حبيب حممد كـرمي   ) الدميوقراطي الكردستاين 
الذي اتصل بدوره بلبناين، يعمـل    . وقتذاك بعادل عسريان  

يف السفارة األمريكية وطلب منه أن يرسل شخصاً ملقابلـة          
فجائنا ديبلوماسي أمريكي، من القسم السياسي يف       . مهمة

ويف عمـان   . رتلنا بـبريوت  وجرت املقابلة يف م   . السفارة
تعرفت إىل السفري األمريكي يف األردن ريتشارد فيـتس يف        

وشرحت له ما أتوقـع أن      . مطلع احلرب العراقية اإليرانية   
وأحضر فيتس الحقاً إىل عمان مسؤول قسم رعاية        . حيدث

املصاحل األمريكية يف بغداد آنذاك توماس ايغلتـون الـذي    
وعقدنا اجتماعـاً اسـتمر     . أصبح سفرياً يف دمشق الحقاً    

إجتمعت بعـد ذلـك     . ثالث ساعات للبحث يف الوضع    
وكـانوا كلـهم    . بنواب أمريكيني يف عمان يف الثمانينات     

. وخضنا نقاشات حـادة حـول ذلـك       . يؤيدون صدام 
ويف اية الثمانينات قبـل أن      . واستمرت العالقات معهم  
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ية يف  أغادر عمان، تعرفت إىل رئيس جلنة العالقات اخلارج       
ومت ذلـك عـرب     ) كليبورن بيل (جملس النواب األمريكي    

صديقي بيتر غالربيث الذي أصبح بعـد ذلـك سـفرياً           
وعمل مع كليبـورن علـى     . للواليات املتحدة يف كرواتيا   

مشروع قانون بعدما أبلغته أن صدام حيصل على بليـون          
دوالر سنوياً يف صورة تسهيالت مالية عن طريـق وزارة          

وصدر بعدها قرار مبنع صدام، ما أثـار        . كيةالزراعة األمري 
حفيظة إدارة رونالد ريغان اليت ردت مبشروع قانون مينح         

هـذه الـشؤون    . الرئيس صالحية منح هذه املساعدات    
ـ       سـي آي   (والعالقات جعلت امسي معروفاً فأتصلت يب ال

  . يف لندن1991يف عام ) اي
  وإيران؟ كيف تطورت عالقتك م؟ ·

وتعود لزمن والدي احلاج عبداهلادي     . دميةعالقتنا بإيران ق   -
فحني . 1969وعالقيت الشخصية م تعود لعام      . الچليب

قامت الثورة اإلسالمية، سامهت يف تنظيم العالقات بـني         
وسهلت عملية نقل   . اإليرانيني واحلركة الكردية يف العراق    

جثمان املرحوم املال مصطفى بارزاين من أمريكا إىل إيـران          
  .1993قبل نقل رفاته إىل العراق عام . 1979 لدفنه عام
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  ولكن أليس هناك تناقض بني الطرفني؟ ·
إن إمياين كان عميقاً، إن جناحنا السياسي، يف مسألة العراق           -

. ووضعه مرهون بتفامهات ضمنية بني األمريكان واإليرانيني  
  .وهذا ما ثبتت صحته الحقاً

تركة بـني   وهل يشمل ذلك مساعيك يف إجناح التفامهات املش        ·
  الس األعلى واألكراد؟

كان األكراد شاكرين، للمرجع السيد حمـسن احلكـيم،          -
ويف عام .  حترم قتال األكراد1966إلصداره فتوى يف عام   

 اجتمع املال مصطفى بارزاين بالسيد مهدي احلكيم        1969
). البعث(الذي شارك معنا يف طهران يف احلركة ضد نظام          

إىل أن جـرت التحركـات      بعد ذلك توقفت العالقات،     
.  ضد الثورة اإلسـالمية    1979الكردية يف إيران يف عام      

وكان ولدا املال مصطفى، ومها املرحوم إدريس ومسعود،        
وكـان وضـعهما قلقـاً بـسبب        . موجودين يف طهران  

فبادرت إىل االتصال مبـسعود     . اتصاالما السابقة بالشاه  
وضـع  وقلت له إن عليهم اختاذ موقـف مـن ال         . هاتفياً

لـن نـسمح ألعـداء      : الكردستاين يف إيران، فرد قائالً    
اجلمهورية اإلسالمية بالوصـول إىل احلـدود العراقيـة          
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سألته إن كان ميانع يف إجـراء       . اإليرانية، طاملا بيدنا شيء   
واتصلت بالسيد حممد باقر احلكيم     . اتصال بالثورة، فرحب  

قابل مسعود وإدريـس    : الذي كان يف طهران، وقلت له     
. على الرحب والسعة  : رزاين إلنشاء عالقة معهما، فقال    با

وبعـد  . أعطيتهما هاتفه وحصلت االجتماعات من جديد     
ذلك، خطط الطرفان يف طهران لالنتفاضة الشعبانية بعـد         

  . حرب اخلليج
  وما هو رأيك بكويف أنان؟ ·

كان خائفاً من قضية النفط مقابل الغذاء اليت        . قابلته مرتني  -
وقد حتدثت عنها قبل عوديت     . لكبري فيها اكتشفنا الفساد ا  

وسامهنا إىل حد كبري يف تقرير فولكر الـذي         . إىل العراق 
وقد كان ملـف الـنفط   . فتح النقاش حول هذا املوضوع   

يف جملـس   ) برميـر (مقابل الغذاء إحدى نقاط اخلالف مع       
  .حيث مل يكن يريد أن نكشف هذا الوضع. احلكم

  امج النفط مقابل الغذاء؟أنت من فضح ملفات الفساد يف برن ·
وأعطيته . العراقية) املدى(أول تقرير كان يف جريدة      . طبعاً -

تضايق . لبعض أعضاء اللجنة املالية، وأنا أعرف أنه سينشر       
فطلبوا تقرير . بعض أعضاء جملس احلكم بعد نشر املوضوع   
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وطلـب  . وزارة النفط الذي سلم إىل رئيس جملس احلكم       
. ة من التقريـر، فقرأتـه     بعض أعضاء جملس احلكم نسخ    

وعندما كشفت أمساء بعض العراقيني الـذين انتخبـوا يف          
عندما كشفت القضية، شـكرين     . جملس النواب تراجعوا  

لكن عندما اكتشفوا حجم املشكلة الـيت       . برمير يف البداية  
ستسببها هلم مع األمم املتحدة، قرر عدم التعاون معـي يف           

، وأثريت ضـجة    فنشرا يف صحف عاملية   . كشف القضية 
وقال أنان إن األمم املتحدة ستجري حتقيقاً داخلياً،        . كبرية

وطلبوا ذلك من بول فولكر رئـيس       . فلم يكن ذلك كافياً   
، فشعرت  )البنك املركزي يف امريكا   (االحتياط الفيديرايل   

. وخرج تقرير فولكر الذي كانت له صدقية كبرية . بارتياح
. ف عما ذكره فـولكر    هومجت كثرياً، لكن ما قلت مل خيتل      

لكن إىل اآلن مل يتناول العراق هـذا املوضـوع  بـشكل         
يف نيويورك، رفعت قضايا وفرضت غرامات علـى        . جدي

أشخاص سامهوا يف املشروع، لكـن يف العـراق، هنـاك           
مستفيدون من هذا الوضع الذي سبب أضراراً للـشعب         

ولألسف عادت بعض الشركات اليت سامهت يف       . العراقي
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لنفط مقابل الغذاء للعمل يف العراق مـن دون أي          برنامج ا 
  !تعويض للشعب العراقي

  من أكثر من انتفع من برنامج النفط مقابل الغذاء؟ ·
وكثريون يف اهلند اليت أُقيل وزيـر       . هيئات روسية . روسيا -

وكـذلك  . خارجيتها أو استقال على خلفيـة املوضـوع       
من بينهم سياسـيون يف     . انتفعت شخصيات عربية كثرية   

لبنان وأفراد عـائالت حاكمـة يف اخللـيج ومـصريون           
وأردنيون وسوريون ولبنانيون، وأحزاب سياسية يف أوربا        

. وعندما كشفنا هذه القضية اكتشفنا عمق املشكلة. الغربية
وول (فظهور القضية عن صحف عراقية وعامليـة مثـل          

تسبب بالتركيز وقتها علـى شخـصي،    ) ستريت جورنال 
  !م املتحدة وأريد أن أختلق هلا مشكلةوقيل إنين أكره األم

  هل صحيح أن ابن كويف أنان كان متورطاً بذلك؟ ·
إن مشكلة أنان هي مشكلة األمم      . كان امسه موجوداً  . نعم -

األشخاص املسؤولون عن الربنامج كانوا حيصلون      . املتحدة
  .على رشاوى من صدام

لنسأل عن بعض الشخصيات العربية، ما هي طبيعة عالقتـك           ·
  د عجمي؟بفؤا
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وأستاذ دراسات الشرق األوسط يف جامعـة       . مثقف ممتاز  -
. أحترمه وأحترم أرائـه   . صديق قدمي وهو  . جونز هوبكرت 

وهو من الشخصيات النادرة اليت كلفت نفـسها وزارت         
  .العراق بضع مرات لإلطالع على وضعه من الداخل

  وكنعان مكية؟ ·
وقد ساهم وفؤاد عجمي يف خلق رأي عـام،        . صديق قدمي  -

لعبا دوراً فكرياً معروفاً يف تعبئة الرأي العام األمريكـي          و
وقد وصفوا يف حوارام وكتابام     . وغريه لتحرير العراق  

كما أم بينـوا  . معاناة الشعب العراقي يف ظل نظام صدام     
أمهية حدث حترير العراق يف حماصرة بؤر التطـرف واملـد    

  .الثقايف التحرري الذي انتشر يف املنطقة بسببه
  ورئيس الوزارء احلايل نوري املالكي؟ ·

وهو صديق وعملنا معاً يف برنـاج       . عالقيت به جيدة جداً    -
حيث كان نائب رئيس جلنة اجتثاث البعث   . اجتثاث البعث 

.قبــــل أن يــــصبح رئيــــساً للــــوزراء
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  السياسي النشاط مرحلة
  

  چليب، مىت بدأ نشاطك السياسي؟. د ·
. 1969بعد أن أكملت دراسيت يف جامعة شيكاغو عـام           -

أي بعد مرور عام على تسلط حزب البعث على احلكم يف           
حيث سافرت بعد اسبوع واحد من حصويل على        . العراق

والتقيت هناك وتعاونت مع    . شهادة الدكتوراة إىل طهران   
 املرجع الشيعي الـسيد حمـسن       السيد مهدي جنل املرحوم   

احلكيم والساسة صاحل جرب وعبدالغين الراوي وعبدالرزاق       
وتعاونت واإلخوة مع املال مصطفى البارزاين زعيم       . النايف

  .احلركة الكردية املعروف
  كان ذلك قبل ظهور آية اهللا اخلميين وثورته؟ ·

حىت ) سبتمرب( ومكثت يف إيران من أيلول       .قبل ذلك . نعم -
، وغادرت خالل هذه الفتـرة إىل       )ديسمرب(ألول  كانون ا 

لندن يف تشرين األول إلقناع عبدالرزاق النايف باملشاركة        
  . يف النشاط
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  هل كانت إيران تدعم املال مصطفى البارزاين؟ ·
تدعم احلركـة   ) السافاك(كانت املخابرات اإليرانية    . نعم -

ولكن جهاز السافاك مل يكن ناجحـاً ودقيقـاً يف    . الكردية
رغـم  . مما تسبب بفشل احلركة. يته عن الوضع العراقي   رؤ

أن أين نصحتهم بعد أن جتمعت لدي املعلومات الكافيـة،          
وحذرم من  . احملاولة اليت خيططون هلا، مفضوحة وستفشل     

.  الچلـيب  وكان معي حينها شقيقي الدكتور حسن     . ذلك
وبعد شهر واحد أعلن عن كشف      . عدنا بعدها إىل بريوت   

  .دم عشرات األشخاصاحملاولة وأع
وقد ترسخت قناعيت حينها خبطأ وفشل األساليب االنقالبية       
وخباصة مع نظام البعث ألن صدام حسني كان أعلم الناس          

وكانت سياسته إهانة ضـباط     . بدروب التآمر واالنقالبات  
اجليش ورشوم باملال وشراء ذممهـم للـسيطرة علـيهم       

 مما دفعـه    حيث كان خيشى اجليش وضباطه    . والتحكم م 
واسـتمرت  . ليحكم قبضته عليهم متاماً مبختلف الوسائل     

قناعيت بالثبات والرسوخ من عـدم جـدوى األسـاليب          
االنقالبية مع فشل حماوالت مماثلـة جـرت أحـداثها يف           

صاحل (واليت يف أحدها قُتل ضابط عراقي امسه        . السبعينيات
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ت على يد اإلستخبارات العراقية يف بريو    ) مهدي السامرائي 
حيـث  . ووجدت جثته يف صندوق سيارة. 1974يف عام  

كان يعمل على تغيري مسار احلركة الكردية، من حركـة          
فئوية خاصة إىل حركة شعبية عراقية عامة مدفوعاً من قبل          
املال مصطفى البارزاين ذا اإلجتاه فقد كان ممثالً للحـزب          

وقد تعاونت وقتها مع هذه اخلطة      . الدميقراطي الكردستاين 
ومع الضابط املذكور ومندوب احلزب عزيز رضا املقـيم         

ودعاين وقتذاك الـسامرائي إىل حـضور       . حالياً يف أوربا  
اجتماع مع ضابط عراقي آخر يدعى عدنان شريف، كان         
صهر وزير الدفاع محاد شهاب وقُتل يف بداية احلرب مـع           

وبعامة، فإن األساليب االنقالبيـة،     . 1980إيران يف عام    
 1982ففي عام .  املستمر، كانت حتدث دورياً    رغم فشلها 

كانت هناك حماولة جديدة، كان مرشح قيادـا، الـسيد          
شفيق الدراجي، مدير اإلستخبارات العـسكرية، والـذي      
شغل منصب سكرتارية جملس قيادة ثورة البعـث طـوال          
مرحلة حكم أمحد حسن البكر، والذي عمـل سـفرياً يف           

بعـد هجـوم    ) مـايو (ايار  لكنه تويف يف    . السعودية أيضاً 
  .على اجليش العراقي) احملمرة(
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 مل يكتف باملعارضـة الـسياسية       الچليبيقال أن الدكتور أمحد      ·
بالطرق التقليدية بل حاول خنـق حكومـة صـدام حـسني            

  اقتصادياً؟
بعد لقاءايت يف إيران، ذهبت إىل بريوت وعينت أستاذاً يف            -

ت حـىت  اجلامعة األمريكية، حيث مكثت هناك لست سنوا  
، )بنك البتـراء ( إىل عمان لتأسيس 1976غادرا يف عام    

وأدخلت بطاقات االئتمان إىل املنطقة ألول مرة، وكذلك        
  .أول نظام كومبيوتر يف العمل املصريف يف الشرق األوسط

وكنت مدركاً جيداً أن نظام صدام حسني يرتكز على ثالثة       
  :أسس

  .اإلرهاب .1
  .الدعم اخلارجي .2
  .املال .3

لت يف أواخر احلرب العراقية اإليرانية على قـضية      وقد عم 
. مهمة تتعلق بالدعامة املالية عرب منع االئتمان عن صـدام         

حيث كان ممثلو البنوك العاملية الكربى ميـرون علـي يف           
فكنت أشرح هلم   . األردن قبل زيارة العراق ليسمعوا رأيي     

وعملـت  . وضع صدام إلغالق أبواب االئتمان يف وجهه      
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 على جتفيف شريان تغذية خفي، يعتمده صدام، عـرب          أيضاً
حيث وجد صدام خمرجاً لنفسه     ) يب ان ال  (البنك اإليطايل   

عن طريق أحد فروعه الصغرية يف والية جورجيا األمريكية،       
لينجز من خالله معامالت إلسترياد القمح من الواليـات         

  .وأغلقت هذا الباب عليه أيضاً. املتحدة
قيقية ملهامجيت، يف عملية منسقة بـني       هذه هي اخللفيات احل   

املخابرات العراقية وبعض الشخصيات األردنية يف مـسألة        
والغريب واملثري للدهشة، أن كـل الـذين        ). بنك البتراء (

وجهت إليهم مة مشاة لتهميت يف األردن حصلوا علـى      
على الرغم مـن    ! مل يدن أحد سوى أفراد عائليت     . الرباءة

سوى أن شقيقي رشـدي     .  بعمل البنك  أم ال عالقة هلم   
يأيت إىل عمان ست أو سبع مرات ) عضو جملس إدارة(كان  

فكيف أدانوه  . سنوياً، ويبقى ثالثة أو أربعة أيام، مث يسافر       
فيما حصل باقي أعضاء جملس اإلدارة على الرباءة وصـار          
أحدهم وزيراً واآلخر رئيس حكومة؟ إا قضية سياسـية         

خلص مين وتشويه صوريت، ومما يؤكد      كان الغرض منها الت   
لك ذلك عدم وجود أية وثيقة أو ورقة واحـدة ممهـورة            
بتوقيعي، حىت أن حمضر احملكمة ينص على كالم القاضـي          
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مل أجد رجالً خملصاً هلذه املؤسسة مثل هذا الرجل،         : ومفاده
  !ومع ذلك صدر حكم ضدي ويا للعجب

دن بـك  حسناً، وبعد سقوط صدام حسني، هل اتـصلت األر      ·
  لتسوية املسألة؟

، 2003) أبريـل ( نيسان   14عندما وصلنا إىل بغداد يف       -
إن مراسل تلفزيـون    : جاءتين أبنيت الدكتورة متارا، لتقول    
أن الشيخ حممد بـن     : أبوظيب وهو مصري األصل، يقول    

  .ومل أكن أعرفه. زايد يريد أن يكلمك
  :فقال يل على اهلاتف

  .لذي حققتموهأوالً، أهنئك على النجاح الباهر ا
ثانياً، لدينا بعثة للحاجات اإلنـسانية يف األردن والعـراق        

  .ستكون بتصرفك
ثالثاً، القضية مع األردن منتهية وأي شيء تتفقون عليه أنا          

  .مسؤول عنه
ولكن مل حيدث أي    . شكرته وقلت انه ليست لدي مشكلة     

.اتــــــــــصال آخــــــــــر 
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  حسني صدام وطسق خلفيات
  

أمحد، أين كنت قبل وأثناء اهلجوم األمريكي ضـد نظـام           . د ·
  صدام حسني؟

كنت يف اجتماع يف إيران مع العديد من الزعماء العراقيني           -
مثل املرحوم املرجع السيد حممد باقر جنل آية اهللا الـسيد           

 واللـواء وفيـق     حمسن احلكيم واألستاذ كنعـان مكيـة      
السامرائي والدكتور لطيف رشيد وقادة حـزب الـدعوة         

فقد اجتمعنـا بـضيافة إيـران       . ومنظمة العمل اإلسالمي  
وحبضور مسؤولني إيرانيني كوزير اخلارجية الدكتور كمال       

قرار (خرازي والعميد قاسم سليماين مسؤول فيلق القدس        
  ).غاه قدس

  :عراقية، معوقد اجتمعنا بصفتنا كوادر املعارضة ال
العميد حممد جعفري، الذي كان يف جملس األمـن          .1

  .القومي اإليراين
  .الشيخ هامشي رفسنجاين .2
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قرارغـاه  (العميد سيف اهللا الذي كـان مـسؤول        .3
اليت كانت تدير عالقـات     ) قيادة نصر (، أي   )نصر

  .اجلمهورية اإلسالمية مع املعارضة العراقية
 عقدته املعارضة   الذي) مؤمتر لندن (جاء هذا االجتماع بعد     

وقبله كان لنا   . 2002) ديسمرب(العراقية يف كانون األول     
اجتماع يف طهران، حضره األستاذ مسعود بارزاين الرئيس        
احلايل إلقليم كردستان وأيضاً املرحوم آية اهللا السيد حممد         
باقر احلكيم ومندوب عن األستاذ جالل الطالبـاين هـو          

 للخروج بتصورات   للتداول واملناقشة ). كوسرت رسول (
وقد اجتمعنا عدة مـرات يف      ). مؤمتر لندن (مشتركة عن   

بعـد  ). حكومة عراقية موقتة  (طهران واتفقنا على تشكيل     
، الذي حضره األمريكيون، حيث     )مؤمتر لندن (ذلك عقدنا   

مثل السفري خليل زاد، الرئيس األمريكي جورج بـوش،         
) CIA(وحبضور مسؤولني من جهاز املخابرات األمريكـي    

وكان األمريكان بـأمجعهم    . ومن وزاريت اخلارجية والدفاع   
  ).حكومة عراقية مؤقتة(ضد تشكيل 

  وما سر املمانعة األمريكية؟ ·
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سـلطة  (كان رأي اإلدارة األمريكية مناصـراً لتـشكيل          -
أمريكية منفردة أو بالتضامن واالشتراك مع قوات       ) احتالل

ـ        . التحالف شكيل واللويب الذي كنا نعتمد عليه لـدعم ت
مل يضغط مبا فيه الكفاية لتحقيـق       ) حكومة عراقية مؤقتة  (

) 65(فاتفقنا على تشكيل جلنـة مـن        . وإجناح هذا األمر  
شخصاً جيتمعون يف صالح الدين بكردسـتان العـراق يف          

 للبحث يف تنفيذ قرارات     2003) يناير(شهركانون الثاين   
ـ   . لذلك) هيئة تنفيذية (املؤمتر مع تعيني     راق فذهبنا إىل الع

 كانون الثاين 15حيث كان من املفترض أن يعقد املؤمتر يف         
لكنه تأخر ومل يعقد يف املوعد احملدد فسافرنا إىل إيران يوم           

.  كانون الثاين مع كوادر املعارضة الذين ذكرم سابقاً        17
وبعد ذلك دخلنا إىل العراق يف اية الشهر املذكور مـن           

  .إيران إىل العراق
  للويب املضاد؟من هو اللويب وا ·

كانت هناك صيغة االحتالل اليت قدمها جـورج تينيـت           -
وصيغة احلكومة  ). اإلستخبارات واخلارجية (وكولن باول   

العراقية املؤقتة وهي طلبنـا الـذي ناصـره رامـسفيلد           
  :وقد نشر اإلعالم الغريب هذا الكالم. والبنتاغون
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A month or more before the Iraq 
invasion - President Bush was presented 
with two plans for post-war Iraq. The 
first, written by CIA Director George 
Tenet and Secretary of State Colin 
Powell, provided for a long occupation 
of Iraq and the nation-building that the 
president renounced in his 2000 
campaign. The second, a Pentagon plan 
authored by Rumsfeld's team, provided 
for the establishment of a provisional 
government before the invasion and 
American withdrawal within months of 
Saddam's overthrow. The president, 
convinced by Powell that "if you break 
it, you own it", chose the Powell-Tenet 
plan and ordered Rumsfeld to carry it 
out. 

تأييدك وحتمسك حلكومة عراقية مؤقتة مبين على ماذا؟ ملاذا ال           ·
  تكون سلطة االحتالل أفضل؟

تجربة التارخيية لشعوب العـامل الـيت مـرت         المبين على    -
ار تنهفعندما  . بعمليات تغيري سياسي يف ظل حوادث عنيفة      

 إىل   احملليـة   بشكل كامل تلجأ القوى السياسية     حكومة ما 
 وقد حصل هذا يف فرنسا، يف سـنة         .تأليف حكومة مؤقتة  

 بفـضل قـوات     . من النازية   عندما حتررت فرنسا   1944
. من بريطانيا ومن الواليات املتحدة وكندا وغريهـا        دولية
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ترأسها . فأنشأت القوى السياسية الفرنسية حكومة مؤقتة     
 وقامت هذه احلكومة بإاء االحـتالل       .(ديغول)ال  اجلنر

النازي وتبوأت موقعها حيث دخلت يف مفاوضات يف مؤمتر 
 حصلت فرنسا يف ظـل احلكومـة    مث. (سان فرانسيسكو )

املؤقتة الفرنسية على مقعد دائم وحق الفيتـو يف جملـس           
 املألوف واملعقـول يف مثـل هـذه         هذا األمر هو  . األمن

 .ات والعالقات الدوليةاألوضاع والتغري
  كيف دخلتم إىل العراق؟ ·

دخلنا مشياً على األقدام بعد حفل وداع رمسي من احلكومة     -
وقد عربنا من منطقـة     . وكل ذلك موثق بالصور   . اإليرانية

واستقبلنا وفد  ) احلاج عمران (إىل  ) برين شهر (احلدود يف   
وضم أحد أعـضاء    ) احلزب الدميوقراطي الكردستاين  (من  

وذهبنـا  ). فلك الدين كاكائي  (السياسي األستاذ   مكتبهم  
باجتاه صالح الـدين، حيـث      ) احلاج عمران (بعدها من   

مث توجهنا إىل منطقة    . اجتمعنا مع األستاذ مسعود البارزاين    
دوكان على حبرية دوكان، وأخذنا مقراً أمنه لنا الـرئيس          
العراقي األستاذ جالل طالباين، وكان آنذاك األمني العـام         

وبدأنا العمل يف دوكان،    ). الحتاد الوطين الكردستاين  ا(لـ
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، وتـأخر   2003) فرباير(وكان ذلك يف أول شهر شباط       
عقد مؤمتر صالح الدين الذي كان يفتـرض أن حيـضره           

 شخصاً الذين مل يوافقوا على مؤمتر لندن، وكـان          65الـ
هناك شكوى وتردد من قبل الواليات املتحـدة إلرسـال          

ك أصررنا على عقد املؤمتر، فجـاء       مندوب عنها، ومع ذل   
وكان هناك  ) زملاي خليل زاد  (وفد أمريكي برئاسة السفري     

من قيـادة   ) حممد جعفري (أيضاً وفد إيراين برئاسة العميد      
جملس األمن القومي يف إيران وهو علـى عالقـة محيمـة            
بالعراقيني وخصوصاً األكراد الذين حارب إىل جانبهم ملدة        

  .  ضد صدام سنوات خالل احلرب 8
  وما هي نتائج مؤمتر صالح الدين؟ ·

 Provisionalخرجنا بقرار تشكيل حكومة عراقية موقتة  -

Government .       يكون مقرها العراق وتـساهم بـشكل
واضح وفعال يف عملية حترير العراق من قبـضة صـدام           

وقد عارض خليل زاد جمدداً رأي املعارضة معلنـاً         . حسني
  .حكومة مؤقتةعن رفض البيت األبيض تشكيل 

  وملاذا هذا الرفض القاطع من قبلهم؟ ·
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كانوا ال يرغبون أن تسيطر املعارضة العراقية على احلكومة          -
يف العراق أوالً، مث بناًء على رؤيـة الـسي آي ايـه، إن              
بإمكام احلصول على تأييد قادة عسكريني يف العـراق،         
 وأعضاء يف حزب البعث لتغيري صدام والتمرد عليه داخلياً،
وكانوا حىت آخر حلظة يتوقعون أن يلعب هـؤالء دوراً يف           
التغيري يف العراق وكانوا يقولون إن تأليف احلكومة املوقتة         
سيجعل هؤالء ينكفئون عن دعم تغيري صدام ويجـربون         

  .على الوقوف معه
  على االنقالب العسكري؟استمروا باملراهنة أي إم  ·

 تقليد له تارخيـه     وهذا! كانت هذه مراهنتهم الرئيسة   . نعم -
محلة إعالمية لرسـم    : وباخلطط ذاا . يف الواليات املتحدة  

وحصار اقتصادي ساحق يـؤدي     ) شيطان(اخلصم بصورة   
إىل تذمر شعيب من حكوماا مث تبدأ املخابرات باسـتغالل          

مثلما حاولوا يف بنمـا     . اجليش لتنفيذ انقالب عسكري ما    
ـ  لوا عسكرياً بعد   ولكنهم أخفقوا وتدخ  ) نوريغا(لإلطاحة ب

وقد حتمس آيزاور هلذا   . 1989ذلك يف ديسمرب من عام      
التقليد الذي يؤمن باملال واملخابرات إلجنـاز انقالبـات          
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عسكرية داخلية يف البلدان اليت ألمريكا مـصاحل بـزوال          
  . حكوماا

 وفشلوا يف حالة العراق؟ ·
 ويف احلقيقة فإن املخابرات األمريكية كانت فيما خيص   . نعم -

هذا الشأن، ألعوبة بيد املخابرات العراقية الـيت ضـللتهم          
أنصحك وسائر القراء مطالعـة كتـاب نـشره         . بنجاح

دوغالس فايث وكيل وزير الـدفاع األمريكـي يف عـام           
  : بعنوان طويل2008

War and Decision: Inside the Pentagon 
at the Dawn of the War on Terrorism 

نقاط اليت يذكرها الكتـاب ألـا       يصعب جداً الرد على ال    و
أو كتابـات  . مدعمة بوثائق وحماضر من جملس األمن القـومي  

املعروفة عن العراق وقرارات ) الصحفي الشهري(بوب وودوارد 
احلرب وصناع القرار ووكالة املخابرات األمريكية وحلمهـا        

إن هذه الرؤية كانت أحد أسـباب       . باالتصال بضباط عراقيني  
فقبل سقوط صدام كان سـتيفن رخيتـر     .  معهم خالفنا العميق 
ـ   يف عمان خالل حرب الكويـت سـنة        ) CIA(مديراً ملقر ال

، ويف ذلك احلني، التقى رخيتر اللواء املتقاعـد حممـد           1991
عبداهللا الشهواين يف عمان، واعتـربه املـدخل إىل االنقـالب           
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وأصبح الشهواين بعد زوال النظام مديراً      . العسكري يف العراق  
  .از املخابرات العراقيجله

  وكيف بدأت قصة ذلك؟ ·
كانت البداية، لقاًء مت بينهما يف عمان، وتعززت العالقـة           -

ـ   . بعد ذلك باستمرار اللقـاءات     يف ) CIA(وظنـت الـ
األردن، أن لديهم اتصاالً مباشراً جبماعـة مـن الـضباط       

إن خلفيـة   . العراقيني عن طريق الشهواين ومن عرفهم اليه      
ود إىل حادثة مقتل عدنان خـرياهللا الـذي    هذا االتصال تع  

كان وزيراً للدفاع وهو ابن خال صدام يف حادث مروحية          
وقد كانـت   . وجرى اام صدام أنه وراء مقتله     . معروف

حتيط بعدنان خرياهللا جمموعة من الضباط، وكـان لـديهم          
وضع مميز، ومنهم الشهواين وعدنان حممد نوري، الـذي         

ان، ومنهم حممد جنيب الربيعي،    يف كردست ) الوفاق(كان يف   
) جملس السيادة(ابن الفريق جنيب الربيعي الذي كان رئيس        

يف زمن حكومة عبدالكرمي قاسم وهو ضابط عراقي قـدمي          
وحمترم وقدير، منهم وزير الدفاع احلايل عبدالقادر العبيدي        

وآخرون أحـدهم ضـابط موجـود اآلن يف         ) أبو حممد (
، ال أريد أن أذكر امسه ألنه       العراق، ما زال يعمل بشكل ما     
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هؤالء كانوا من مريدي عدنان خرياهللا وعلـى        . قد يحرج 
عالقة طيبة به، وعندما قتل األخري فإن هؤالء إما أُخرجوا          

ـ    . أو أُبعدوا أو هاجروا    ) رخيتـر (وباتصال الـشهواين بـ
 ).CIA(تواصلوا عربه مع الـ

  وكيف تطور األمر؟ ·
حيث اعتقـد   . للكويتتطور األمر كثرياً بعد غزو صدام        -

هؤالء الضباط إن بإمكام النجاح بإسقاط صدام حـسني         
بانقالب عسكري وخباصة بعد اية حرب الكويت وهزمية        

الـيت وافـق   ) القرارات(صدام  مث استمراره بعرقلة تنفيذ      
أو ديداته املستمرة ضد اصدقاء الواليات املتحدة       . عليها

  .يف السعودية والكويت
األمريكان فكرة دعـم خطـة االنقـالب        فتبلورت لدى   

كل . العسكري الذي ميكن أن يقوم به الضباط املذكورين       
هذا الكالم الذي أقوله ثبت بعد ذلك من وثائق املخابرات          
اليت وقعت يف حوزتنا وهناك معلومات كـثرية مل تنـشر،           

وعلى سبيل املثال فإن من كـان يقـود         . جتعلك تستغرا 
لة الوصل، شخص مصري امسـه      العملية يف العراق، أو ص    
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يعمل بالسفارة املـصرية    ) عزت حممد عبدالرازق عفيفي   (
  .ببغداد

  ما هو دور عزت العفيفي؟ ·
كان مراسالً للحقيبة الديبلوماسية، يأخذها من الـسفارة         -

املصرية يف بغداد إىل عمان، لكنه يف احلقيقة كـان يعمـل        
وهناك ملف خيصه   . 1982للمخابرات العراقية منذ سنة     

وبعامة، كان عفيفي صـلة الوصـل بـني         . يف املخابرات 
وكان يأخذ أمواالً وأجهزة    . الشهواين واملتآمرين يف بغداد   

اتصال إىل بغداد ويسلمها للمخابرات العراقية لتطلع عليها        
وتلتقط صوراً لألموال وتسجلها مث تسلمه إياها فريسـلها         

ى اطالع  أي إن املخابرات العراقية كانت عل     . إىل املتآمرين 
يف تلك االثنـاء، كنـت شخـصياً يف         . تام على القضية  

 يف مهمـة    1995 من سنة    11كردستان العراق يف شهر     
لعقد اتفاق سالم بني األطراف الكردية املتصارعة يف ذلك         

وكان هناك وفد أمريكي من وزارة اخلارجية برئاسة        . احلني
، ذهبنا إىل هناك وكنا سنـصل إىل        )بوب دويتش (السفري  

آراس ) املؤمتر الـوطين  (كان مسؤول املخابرات يف     . تفاقا
حبيب على اتصال بضباط خمابرات عـراقيني يف بغـداد،          



94 

 

أحدهم أرسلته احلكومة يف مهمة سرية إىل أربيل، فاتـصل          
وأبلغه بضرورة االبتعاد عن املؤامرة اليت كـان       ) آراس(بـ

حيضر هلا الشهواين والدكتور إياد عالوي ألا مكـشوفة         
جاء آراس إيل وأبلغين ذلك، . ونصحنا باالبتعاد عنها  . نالدي

قلت له تواصل معه ملعرفة املزيد، فقال إن معلوماته نقـالً           
عن ضابط املخابرات العراقي، تؤكد أن األجهزة اليت تأيت         
إىل بغداد حيضروا إىل املخـابرات ملعاينتـها مث نـسلمها        

طرية ذهبـت   بعد هذه املعلومات اخل   . والعملية نديرها حنن  
يف ذلك  ) سي آي أيه  (إىل أمريكا وطلبت اجتماعاً مع مدير       

احلني جون دويتش، زمن إدارة بيل كلينتون، وكان نائبـه          
يف ذلك احلني جورج تينت، فتم ترتيب االجتماع وأحضر         

أخذت معي كتاب حنا بطاطو عن العـراق إىل         . معه رخيتر 
 درسـت   اليت) ام أي يت  (دويتش، وكان أستاذاً يف جامعة      

فيها، كان قبلي بسنوات درس فيهـا مث صـار اسـتاذاً            
يف أول اللقاء حتدثنا عن اجلامعة، وأنا كنت على         . للكيمياء

وشك أن أدرس الكيمياء، وعندما أينا هـذا احلـديث،          
أنتم دولة كربى تعملون ما تريدون، لكننا حنذركم،     : (قلت

ن أنتم لستم مضطرين أن تقولوا لنا، لكن حنذركم مـن أ          
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يف ) سي آي أيه  (مؤامرة حتيكوا يف بغداد ولديكم ضباط       
عمان هلم مكان خاص يف املخابرات األردنية ويلتقون مـع     
ضباط عراقيني، واملؤامرة هي بقيادة الشهواين وعـالوي        

ولتأكيد كالمي، أنتم   . وهذه مكشوفة للمخابرات العراقية   
) بالساتياليت وأجهـزة تـشويش  (ترسلون أجهزة اتصال   

وال وعندكم حلقة وصل وبعض األجهزة موجودة لدى وأم
املخابرات العراقية ولدينا معلومات عن ذلك من املخابرات       

حل صمت رهيب، وكان أحدهم ينظر      . العراقية، فاحذروا 
. إىل اآلخر ملدة نصف دقيقة، قلت هلم شكراً ومع السالمة         

وذهبت إىل أصدقاء يف أمريكا وقلت هلم اشهدوا أنا قلت          
يا جورج أنا   : أحدهم اتصل بتينيت، قال له    .  ذلك لدويتش

عند فالن يقول إن مؤامرتكم يف العراق مكشوفة، شكلوا         
 Security لـديهم  ) سي آي أيـه (فريقاً من خارج الـ

Clearance     إن الوضع حتت   : ليعرف ما جيري، فكان رده
ـ    . السيطرة ) سي آي أيه  (بعدما انكشفت املؤامرة بدأت ال

 من كشفها، وكانت هذه إحدى التهم اليت        تتهمين بأنين أنا  
أطلقوها ضدي، وثبت كذا بالوثائق اليت اكتـشفناها يف         
ملفات املخابرات العراقية عن تسلسل اكتـشاف هـذه         
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وهذه قصة تستحق كتاباً، لدينا ثالثة ملفات حوهلا . املؤامرة
  . 1993بدءاً من سنة 

) قالوفـا ( حبركـة     كان الدكتور إياد عالوي على اتـصال       ·
العراقية، ومع ضباط، كان بينهم، رئيس األركان السابق نزار         

  اخلزرجي فمن ساهم بإخراجه؟
). سي آي أي  (احلزب الدميوقراطي الكردستاين بطلب من       -

أحضروه من املوصل وعربوا به إىل كردستان مث أخرجـوه         
  .إىل تركيا

  وما هي حقيقة أتصال امللك حسني بك؟ ·
 عندما كنـا يف كردسـتان     )نوفمرب(يف شهر تشرين الثاين      -

إن امللك حسني يريد التحدث : وصلين خرب من لندن مفاده    
  .إيل هاتفياً

أحضرنا هاتفاً مشفراً وحتدثت اليه، قـال يل إنـه يريـد            
  .التحدث إىل األستاذ جالل واألستاذ مسعود

  عماذا كان موضوع االتصال؟ ·
كنـت يف   . 1995) نـوفمرب (يف شهر تـشرين الثـاين        -

كنت .  حسني كامل قد ذهب إىل األردن      كردستان، وكان 
امللـك  (يف لندن، قـال يل      ) سبتمرب(التقيت به يف ايلول     
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إنه يريد عقد اجتماع للمعارضة العراقية يف عمان        ) حسني
حيضره السيد حممد باقر احلكيم واألستاذان مسعود وجالل       

  .طيب تفاهم وإياهم: قلت له. وأنا
إن االتصال  : ت له فقل. أريد أن ترتب مكاملات معهم    : قال

جبالل سهل ألنه موجود يف أربيل لكن مسعود موجود يف          
منطقة بارزان وهو يف حال قتال مـع مجاعـة أوجـالن،            

  )PKK(الـ
  ؟)PKK(الـفسألين امللك حسني ما هي 

فقال تعلمت معلومة ). حزب العمال الكردستاين (إم  : قلت له 
سلناه إىل  وكذلك أر . أرسلنا اهلاتف إىل جالل وكلمه    . جديدة

وبعدها حتدث مع السيد حممـد      . األستاذ مسعود وكلمه أيضاً   
. باقر احلكيم يف طهران لكن مل يكتب هلذا االجتماع أن ينجح          

مـصطفى  (فأرسل امللك حسني مدير املخـابرات األردنيـة         
إىل لندن وطلب االجتماع يب، وكنت حينها، عنـد          ) القيسي

ال إن امللك حـسني     وق. أخي الدكتور حسن، فالتقيته يف لندن     
يريد أن حيل مشكلته معي وإن ما حصل معي يف األردن كـان           
مؤامرة علي وعلى امللك، وإنه على قناعة تامة بذلك ويريـد           

  .إاء وحل املشكلة العالقة
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  مىت كان ذلك؟ ·
تـصل يب يف  إوبعد وصـويل إىل لنـدن،   . 1996يف عام   -

 :قال يل ويد اخلوئي،   عبد ا  املرحوم السيد    تايل،الصباح ال 
مدير املخـابرات االردنيـة    عندي اللواء مصطفى القيسي     

 11 والتقيته واجتمعنا علـى مـدى        ذهبت .يريد لقاءك 
 طويالًكان اجتماعاً . تناولنا الفطور والغداء والعشاء. ساعة

إعداد تقرير للملك حسني عـن      بإنه مكلف    : قالوجداً،  
وقال يل إنه    .، حتدثنا كثرياً   العراقية كيفية مساعدة املعارضة  

صديقي الذي كان وزيراً للخارجيـة      قد يتم تغيريه وسيأيت     
 وكـانوا يريـدون     . رئيساً للوزراء  )عبدالكرمي الكبارييت (

كنت أحتـدث عـن حركـة        .إطالق العملية من األردن   
خـالل  ،  امللك حسني نفـسه    .عسكرية شعبية ضد صدام   

ب االنقال :قال يل ،  اجتماعي معه يف الشهر التاسع يف لندن      
، هناك جنود عراقيـون      شعبية واملطلوب حركة ،  لن حيصل 

 وأنـتم  ،نشكل لواءاًل إمكانات  كان لدينا لو   .يلجأون الينا 
 لقد كـان  .لديكم قوات يف كردستان ونتحرك ضد صدام  

غـادر   مث .بأن االنقـالب ممكـن    غري مقتنعٍ   امللك حسني   
مصطفى القيسي إىل عمان وكتب تقريره إىل امللك حسني         
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 فكتبت بـضع تعليقـات       ايل طالباً التعليق عليه،    وأرسله
عندما عاد امللك حسني إىل لنـدن       و. بسيطة وأرسلتها إليه  

، كان االنقالب قد بـدأ      1996يف الشهر الثالث من عام      
يف بغداد ومل يكن ميلك تفاصيل كثرية عنه، علماً أنـه يف            

 واجتمعنا أيضاً بسعدي وجمموعة مـن املعارضـة         .عمان
 .يد اخلوئيعبد ا  لندن يف مرتل املرحوم السيدالعراقية يف 
 إىل أمريكا وأبلغـت  ُوذهبت، انكشفت املؤامرة،  بعد ذلك 

دويتش بالقضية اليت ذكرت وانكـشفت املـؤامرة بعـد          
وعندنا . 1996-6-17 اجتماعي معهم بثالثة أشهر، يف    

تقرير خمابرايت موجه من رئيس املخابرات إىل صدام حسني         
  .تقال املتأمرينيعلمه فيه بإع

  من كان مدير جهاز املخابرات؟ ·
وقد أخذوه إىل األردن قبل أسـبوع       . طاهر جليل احلبوش   -

من احلركة وأعطوه مخسة ماليني دوالر علـى أسـاس أن          
. يزودهم مبعلومات عن العراق، لكن هذه قـصة أخـرى         

، كما اتـصلوا بنـاجي      2003حيث اتصلوا به  يف عام       
والنتيجـة أن   . اً للخارجية صربي احلديثي الذي كان وزير    

لكن املدهش الذي يثري االستغراب، إنـه    . املؤامرة كُشفت 
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وبعد أيام على انكشاف املـؤامرة، مل يكونـوا يف عمـان           
! يعرفون ذلك، على الرغم من محلة االعتقاالت بـالعراق        

وهناك قصة غريبة، ذلك أن املخابرات العراقية، أرسـلت         
 عمان للحصول علـى  إىل) عزت حممد عبدالرازق عفيفي (

مزيد من األموال من الشهواين فـدفع لـه بعـد محلـة             
كان الشهواين يف عمان وخـالل      ! االعتقاالت بثالثة أيام  

وجوده ذهب ثالثة شباب شهداء، أعدموا ومعهـم كمـا      
هـؤالء  .  من عشرية السواعد   7 ضابطاً بينهم    39اعتقد  

قضوا شهداء يف مقاومة صدام، أحدهم يدعى إياد طعمـة          
ي الساعدي، كان يدير احلركة يف بغداد وكان نشيطاً         صرب

، بعدما  5/9/1996 شخصاً يف    39جداً، والنتيجة إعدام    
وكانو قـد اعتقلـوا يف      . كشفت قضيتهم املكشوفة أصالً   

أخذ األمريكيون الشهواين وأرسلوه إىل     . 17-6-1996
إتـصلت بـه    . الوضع كان مأسـوياً   . لندن مث إىل أمريكا   

قية، وهو يف لندن وجعلوا أوالده يتحدثون       املخابرات العرا 
. األفضل أن تتعاون معنا أو نعدمهم     : وقالوا له . اليه هاتفياً 

وكـان اثنـان منـهم      . كانوا شباباً، وأعدموهم يف بغداد    
ضابطني أحدمها يف القوات اخلاصـة أخذتـه املخـابرات          
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األمريكية إىل أمريكا وظلت تتعاون معه هناك بعد انكشاف         
ورغم كل ذلك . تبت له وضعاً خاصاً يف أمريكا    ور. القضية

فإن إميابم بفكرة االنقالب ما انفكـت عـن أذهـام           
 نظمت املخابرات زيارة    2002ويف ربيع عام    . وأحالمهم

سرية لألستاذين مسعود وجالل إىل واشـنطن، أخـذومها    
ـ       ) سي آي أيه  (بالطائرة من فرانكفورت إىل مكان خاص ب

 وجود ممـثلني عـن األطـراف    واجتمعوا معهما من دون  
األخرى يف احلكومة األمريكية، واتفقوا معهما على إرسال        

ومضت ثالثة أشهر،   . بعثة حكومية أمريكية إىل كردستان    
سـي  (ومل يرسلوا البعثة، ويف الشهر السابع جاء فريق من          

إىل كردستان ومعه كمية من املـال، واتـصلوا         ) آي أيه 
مد عبدالكرمي الكسرتاين،   جبماعة صوفية، برئاسة الشيخ حم    

ـ      ) عـزت الـدوري   (وهؤالء من الدراويش وهلم عالقة ب
كان مريدو هذه اجلماعة مـن      . الذي كان حيب الدروشة   

األكراد ومن مناطق خمتلفة يف مشال العراق ووسـطه بـني      
وحملمـد  . العرب، وخباصة يف منطقـة تكريـت والـدور      

والثـاين  عبدالكرمي الكسرتاين ولدان، أحدمها امسه غاندي       
رو، هذا الفريق االمريكي اتصل ما وقاال له إما يعرفان     



102 

 

ضباطاً يف حرس صدام اخلاص أحـدهم امسـه روكـان           
الرزوقي، وباتا يأتيان هلم مبعلومات خاصة، فزودومها اتف 
الثريا، وبطبيعة احلال كان صدام خمترقاً هلذه الشبكة وعلى         

ل هذه القـضايا،  وكنا حنن نعرف ك. علم مبا جيري داخلها 
ـ    على اتصال ؤالء لكن    ) سي آي أيه  (ونعرف أن فريق ال

ولكن كان يف ذهـن االمريكـيني أن        . ال نعرف التفاصيل  
لديهم أشخاصاً يف الداخل من ضباط صدام، هذه كانـت          

 2003 آذار 19املصيبة الكربى، وعندما بدأت احلرب يف 
وقد ذهبت ليالً، دعونا إىل اجتماع مع خليل زاد يف تركيا، 

  .فلم أكن راغباً حقا بالذهاب. بعد إحلاح شديد
  كيف بدأت احلرب؟ ·

التقى جورج تينت مع جورج بوش وقال لـه إن لـديهم             -
معلومات مؤكدة أن صدام موجود يف مزرعة يف منطقـة          

. لكنه أوضح إن أحفاد صدام إىل جانبـه  . الدورة يف بغداد  
ف فتوقف بوش عند هذه املسألة، وخاف أن يـتم القـص          

لكنهم قرروا أخـرياً أن     . واألحفاد هناك ويسقط ضحايا   
  . يقصفوا

  ما هو مصدر معلومام تلك عن صدام؟ ·
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الـذي يـسمون    ) أوالد الكسرتاين (من شبكة كردستان     -
قرر بوش قصف مزرعـة  . Rock starsمجاعته يف امريكا 

الدورة لقتل صدام، وأرسلوا صواريخ كـروز وطـائرات    
 ساعة، لكن 48ن احلرب بعد ، وكانوا يريدون ش)ستيلث(

اعتربوا أن هذه الفرصة ال تتكرر وأن القصف رمبا أدى إىل          
وبعد الغارات، كانت لديهم قناعة بأن صـدام     . قتل صدام 

لكننا عرفنا أنه مل يقتل، وظهر الصحاف يهـزأ ـم           . قتل
وكذلك أحد الوزراء اآلخرين يف برنامج تلفزيـوين بعـد          

األمريكيون أن صدام قتل    ساعة من القصف، بعد أن أعلن       
حنن عرفنا باألمر   . أو أصيب وأنه شوهد منقوالً على محالة      

يف . ورجعنا إىل كردستان وعندما بدأت احلرب كنا هناك       
 آذار عدنا إىل أنقرة فماردين ومن هناك بالسيارات إىل          19

منطقة سيلوب ووصلنا إىل دوكان يف ذلك اليوم وكـان          
  . القصف قد بدأ

  وعد احلرب؟هل كنت تعلم مب ·
ال، إمنا كانت القضية واضحة، ألننـا أثنـاء وجودنـا يف             -

كردستان جاء األمريكيون إلقامة قاعدة يف مطار حرير يف         
سهل حرير مشال بلدة شقالوة وجنوب مضيق سـبيلك،         
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وأحضروا طائرات وأجهزة وأتوا إىل السليمانية وعملـوا        
غـارنر  كانت لدينا مجاعة يف الكويت مع جاي . إنزاالً فيها 

أول حاكم أمريكي للعراق وكنا نعرف باالستعدادات لكن        
األمريكيون أنفسهم مل يكونـوا يعرفـون       . ليس التوقيت 

 Decapitationالتوقيت، فقرار اهلجوم الذي اطلقوا عليه       
  . آذار يف واشنطن19-18اختذه بوش بصورة مفاجئة ليلة 

  وما هو دور إيران بكل هذه األحداث؟ ·
لى علم بكل األحداث اليت جتري حيـث   كان اإليرانيون ع   -

كان أحـد القـادة اإليـرانيني       وكانوا يتابعون التطورات    
موجوداً يف دوكان وكان على اتصال مستمر مع قيـادات     
املعارضة يف كردستان، أي األستاذ مسعود واألستاذ جالل        
والسيد عبدالعزيز احلكيم والدكتور عـادل عبداملهـدي        

إيرانية، واألمريكيون كـانوا    وكانت هناك بعثة    كما  .وأنا
على علم بذلك فمنذ مؤمتر صالح الدين عنـدما كانـت           
حتصل مشاكل، كان خليل زاد يطلـب مـن آخـرين يف       

  .املعارضة أن يتدخلوا حللها مع اإليرانيني
  أي إن إيران ساعدت على إسقاط صدام حسني؟ ·
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مل ترسـل   فـإيران   . ليس بطريق مباشر بطبيعة احلال    . نعم -
 سهلت عبور املعارضة ومل تضع عراقيل أمام        لكنها. قوات

تعاون قادة املعارضة اإلسالمية املوجودين على أراضيها مع        
وقـد  . كوادر املعارضة األخرى أو االجتماع باألمريكان     

دخلت قوات فيلق بدر إىل كردستان يف منطقة ميدان، أي          
اجلزء اجلنويب من إقليم كردستان مما أثار حفيظـة وتـوتر           

يف منطقـة بيـاره     ) أنصار اإلسـالم  ( فقصفوا   االمريكيني
) االحتاد الوطين الكردستاين  (وطويلة، وبعد القصف هجم     

وطردهم، وكان هناك شعور بأن األمريكيني ) االنصار(على 
يريدون ضرب اإلسالميني قبل احلرب، وخباصة أن الضباط        

). فيلق بدر (االمريكيني كانوا يلمحون إىل ام سيضربون       
خصياً بقيادة فيلق بدر وتكلمت مع أحد قادا،      فاتصلت ش 

وكان السيد عبدالعزيز احلكيم والدكتور عادل عبداملهدي       
قلت له بوجوب االجتمـاع مـع       . غري موجودين آنذاك  

. ورد علي إنه متردد ألنه ال ميلـك تفويـضاً         . األمريكيني
على مـسؤولييت جيـب أن جتتمـع ـم وإال           : فقلت له 

  .م ومتت دئة التوترواجتمع . سيضربونكم
  وماذا كان موقف سورية؟ ·
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. سورية كانت ضد إسقاط صدام عن طريـق األمريكـيني     -
وكان لديها قلق شديد من تعاون املعارضة العراقيـة مـع           

وكانت لديها حتفظات على دخول األمريكيني إىل       . أمريكا
الدولة األوىل بني الدول احمليطـة      . العراق وإسقاط صدام  

سلت وفداً رمسياً إىل جملس احلكم وتعاونت       بالعراق اليت أر  
معه هي إيران، والسفري اإليراين موجود يف العـراق منـذ          

  .2003العام 
  لكن املعروف عن سورية دعمها للمعارضة العراقية؟ ·

سورية وإيران دعمتا املعارضة العراقية ضد صـدام،        . نعم -
لكن معظم الدول العربية كان ضد املعارضة العراقية قبـل          

أما بعد الغزو فقد حتـسن مـوقفهم مـن          . الكويتغزو  
وحنن زرنا السعودية بصفتنا وفـداً رمسيـاً        . املعارضة قليالً 

وزرنا الكويت، لكن مستوى التعـاون   . للمعارضة العراقية 
وعندما دخل األمريكيون علـى     . كان ضئيالً ما عدا إيران    

. اخلط أصبحت للسوريني حتفظات بعد سـقوط صـدام        
طرفون يف العراق بدأوا يتلقون مـساعدات       واملت) القاعدة(

من أطراف غري حكومية ومن احملتمل أن يكون هناك غض          



107 

 

نظر من األطراف احلكومية، مت متويل هؤالء وتنظيمهم من         
  .قبل أشخاص غري عراقيني يف البداية

  إىل العراق؟) القاعدة(غالباً ما تتهم إيران بتسهيل مرور  ·
فحلفاء إيران   . اإلدعاءاتال أعتقد أن هناك مصداقية هلذه        -

هم من وصل إىل السلطة يف العراق، فرئيس اجلمهوريـة          
صديق إليران وكذلك رئيس جملس الوزراء ورئيس الس        
النيايب وكثري من الوزراء لديهم عالقات، فـال مـصلحة          

  .إيرانية بتقويض الوضع القائم يف العراق
  هل يعين ذلك أن القرار العراقي بات إيرانياً؟ ·

. يران نفوذ كبري بالعراق بسبب سوء السياسة األمريكية       إل -
  .ولكن هذا ال يعين أم صناع القرار العراقي

  من املسؤول عن سوء السياسة األمريكية؟ ·
املسؤول األول عن هذا املوضوع هو الرئيس بوش الـذي           -

استمع يف اية املطاف إىل من قالوا له إن العـراقيني غـري          
 واستمع إىل نـصائح بعـض       .قادرين على حكم أنفسهم   

حلفائه كربيطانيا وبعض الدول العربية اليت كانت متخوفة        
فـأعلن  صـيغة     . من نوع التغيري الذي حيدث يف العراق      

االحتالل بدالً من أن يسري يف اخلط الذي كنا اتفقنا عليه،           
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وهو إعالن حكومة عراقية موقتة تلتزم مبوعد لالنتخابات        
صرف بوصفها حكومـة ذات     وتت. بقرار من جملس األمن   

لو حدث هذا، لتفادينا الكثري الكثري من       . سيادة يف العراق  
  .األخطاء

  أي أن بوش أدى خدمة إليران؟ ·
مل يقصد بوش أن يـسدي  . إيران انتفعت من إسقاط صدام  -

لكن كان واضحاً أن إيران ستستفيد مـن        . هلا خدمة طبعاً  
م إسـقاط  أنا مقتنع أنه مل يكن ممكناً أن يـت    . إسقاط صدام 

وهـذا  . صدام من دون تفاهم ضمين بني أمريكا وإيـران        
التفاهم الضمين هو ما عملنا عليه حنن والـس األعلـى           

ولكن لننبه على مسألة مهمة، ال ميكـن        . وجالل الطالباين 
ألية دولة أن حتارب أو ختوض حرباً نيابـة عـن غريهـا،        

ثل وأمريكا شنت اهلجوم لقناعتها التامة أن صدام حسني مي        
ــاص  ــها اخلــــ ــداً ألمنــــ .ديــــ
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  حسني صدام إعتقال
  

  چليب، كيف مت القبض على صدام حسني؟. د ·
سبق وأن أخربتك، حنن كنا نعرف أن صدام مل يقتل، كما            -

لغارة، مث   آذار خالل ا   19قالوا يف اليوم األول، أي بتاريخ       
يف املنـصور   ) الـساعة (يف اليوم الثاين أغاروا على مطعم       

 .وقالوا ام قتلوا صدام، لكن ذلك كان غري صحيح أيضاً
بعد وصولنا إىل بغداد بدأ البعثيون والقيادات يتـرددون         

و ) بطلنـا : (علينا للقول أم مستعدون للتعاون ويقولون     
لهم ونكلمهـم   وكنا نستقب ). أمنوا على حياتنا  (و  ) خلص(

ووصلتنا ملفات املخابرات وهـي   . وجنعلهم يوقعون أوراقاً  
ويف الشهر  . كان األمريكيون يقولون إن صدام قتل     . كثرية

اخلامس من احلرب ذهبت إىل نيويورك وعقدت لقاء مـع          
جملس العالقات اخلارجية ومت بثه حياً على التلفزيون وكان         

إنه : فقلت له .جيري احلوار وسألين عن صدام    ) توم بروكو (
على قيد احلياة ينتقل بني تكريت والدور ويذهب أحياناً يف          
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لقد مسع كولن باول، الذي كـان وزيـراً         . اجتاه الفرات 
للخارجية هذا الكالم فانزعج وأصدر تصرحياً، قال فيه إن         

إذا كان يعرف أين صدام     . أمحد الچليب ال يستقر على رأي     
أحـد مـصادرنا يف     . قال ذلك بعصبية  . فليتفضل ويبلغنا 

تكريت أبلغنا ان أحد كبار مجاعة صدام موجود يف بيـت           
حمدد يف تكريت، فأبلغنا األمريكيني بذلك، وكان عنـدنا         
مكتب تنسيق مشترك مع استخبارات وزارة الدفاع، حيث        
كان هناك تعاون بيننا يف هذا اال، كـل طـرف لديـه             

ىل البيـت   ولكن األمريكيني مل يذهبوا إ    . إمكاناته وموارده 
 14 حزيران وكنا أبلغناهم بـاخلرب يف       17املذكور إال يوم    

سألوه أين قصي . منه، دخلوا البيت فوجدوا شخصاً ملتحياً 
وعدي وعبد محود؟ وكان الـشخص هـو عبـد محـود          

ويف اليوم الثـاين  . وعبد محود هو سكرتري صدام . فاعتقلوه
 اتصل بنا املصدر نفسه وقال إن صدام حسني شاهد عملية         

  !اعتقال عبد محود، ملاذا غادر األمريكيون
  أي أن صدام كان يف اجلوار؟ ·

  .نعم، وكان يراقب عملية اعتقال عبد محود -
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لقد وفرت بعض العوائل محاية لصدام مدفوعـة بالتقاليـد      
العشائرية احمللية عن مسؤولية العائلـة والعـشرية عـن          

) املصلب(كما بقي مع صدام ضباط من عائليت        . أعضائها
أحد أفراد هاتني . ويتغري كادر احلماية دورياً). احلدوشي(و 

العائلتني كان من خط احلماية األول، إتصل بنا وكنت يف          
حينها مسافراً إىل الواليات املتحدة، جاء الـضابط املعـين       

ومن اخلـط األول    . أنا من ضمن كادر محاية صدام     : وقال
تاج إىل  وجئت إليكم ألن ابين مريض بداء السحايا وحي       . فيه

وأخربنـا أن   . وأنا أخشى من كشف نفسي    . معاجلة جيدة 
 نيسان، بعد أربعة    13خرج من بغداد يوم     ) صدام حسني (

كنا نتجول يف مناطق : واضاف. أيام على دخول األمريكيني
ويرتـدي  ) بيـك آب  (بغداد وكان صدام يقود سـيارة       

وذات مرة كنـا نعـرب مـن        . وعقاالً وسترة ) دشداشة(
فوق اجلسر، فشاهدنا دبابـات  ) الكاظمية(إىل  ) األعظمية(

أمريكية آتية، فعاد بنا صدام أدراجنا، وآخر مرة شـاهدته          
ودخل إىل مرآب السيارات    . عندما كان يف بيت يف الدورة     

وكلم صاحب البيت مث خرج ومجعنا حنن اموعة اليت معه          
وطلب منا أن نذهب وخنتبئ وأعطانا كل واحـد مخـسة           
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وقال انه سيتصل بنا أو يرسل الينا خرباً بعد         . ماليني دينار 
هذا الكالم الذي بلغنا إيـاه كـان يف شـهر     . ثالثة أشهر 

حزيران، أي أنه كان على قيد احلياة وترك بغداد بعد أربعة           
وعندما عدت  . ايام من دخول القوات األمريكية إىل بغداد      

 إىل بغداد عقدنا اجتماعاً مع مجاعتنا واتفقنا على أن أفضل         
طريقة للعثور على صدام هو أن نرسـل أناسـاً يراقبـون     
جمموعة خط احلماية ألم يكونون حيث يكـون صـدام،       
وبدأنا بتنفيذ اخلطة بالتعاون مع االستخبارات العـسكرية        

وكان عناصرها يأتون إىل مقرنا ونتبادل معهـم      . األمريكية
وكثرية هي القضايا اليت كـشفناها يف تلـك         . املعلومات

يف خضم هذه األحداث، قتـل أوالد صـدام، يف    . ةاملرحل
ودعين أروي لك قصة، رمبا سـتعتربها       . مرتل يف املوصل  

، دعانـا   2003يف بداية الشهر التاسع من عـام        . عجيبة
، وذهبنـا   101الذي كان قائد الفرقة     ) بترايوس(اجلنرال  

. بالسيارات إىل املوصل حيث كان مقر الفرقة املـذكورة        
 اجلنرال هلمك، وهو اآلن مسؤول عن       واستقبلنا مساعده 

اسـتطعنا  : فاستقبلين وقـال يل   . تدريب القوات العراقية  
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بعد أن وردتنا معلومات من     ). قصي وعدي (القضاء على   
  .تبني لنا أا صحيحة. خمربٍ

قصد رجل، إحدى الـدوريات     : فقال. فاستوضحته األمر 
موجـودان يف   ) قصي وعـدي  (إن  : األمريكية، وقال هلم  

فأرسلته الدورية إىل مقر القيـادة      . تعالوا وخذومها . مرتيل
واخضعوه جلهاز كشف الكذب، ففـشل، لكـن هـذا          
الشخص توجه إىل عريف وأكد لـه أن عـدي وقـصي            
موجودان عنده، فذهب العريف معه وتبني له صدق كالمه         

  .وعندما رأوه بدأوا باطالق النار
ـ     : وقال يل اجلنرال   ذكور لوال ذهاب العريف األمريكي امل

 25واملخرب العراقي منح مكافأة مالية قـدرها        ! لفرا وهربا 
  .مليون دوالر ونقل إىل الواليات املتحدة

  ملاذا مل يغادرا العراق برأيك؟ ·
فقد ذهبا إىل سورية، وقصدا منطقة ربيعة       . لقد حدث ذلك   -

. يف مشال غريب املوصل على احلدود العراقيـة الـسورية         
دود، إىل عـشائر عربيـة      وعربا احل . وكانت معهما أموال  

مث استقال سـيارات وقـصدا    . عراقية هلا أقارب يف سورية    
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باتا ليلتني يف   . إال إما أعيدا بعدما وصال إىل محاة      . دمشق
  .منطقة ربيعة وعادا إىل املوصل وقتال هناك

  وماذا عن صدام؟ ·
. كنا نتابع الوضع وكان األمريكيون يسألوننا عما نفعلـه         -

حثون عن صدام ال تتركـوا املكـان        عندما تب : وقلنا هلم 
فتفتيش مكان ما لنصف ساعة مث مغادرتـه لـيس          . سريعاً

وكانت لدى األستاذ كوسـرت رسـول مـن         . صحيحاً
. جمموعة تبحث عن صـدام    ) االحتاد الوطين الكردستاين  (

وحنن . وساهم يف اعتقال بعض القادة العسكريني يف املوصل
 من قائمة الــ      شخصاً 16سامهنا رمبا باعتقال أكثر من      

  . اليت نشرا الواليات املتحدة55
  الذين ذكرم؟) حنن(من هم هؤالء الـ ·

، حىت إننا أحضرنا، آخر رئيس جلهاز  )املؤمتر الوطين (اقصد   -
ويـدعى مجـال    ) زوج حال (املخابرات وهو صهر صدام     

مث أطلق سراحه وأصـبح     . مصطفى، شقيق كمال مصطفى   
م مل يتعرضوا لـألذى     وكل الذين اعتقلناه  . خارج العراق 

  .وحافظنا على حيام وسلمناهم للتحقيق الرمسي والقانوين
  وما هو دور كوسرت رسول يف عملية اعتقال صدام؟ ·
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، كنت يف اجتمـاع يف      2003 كانون األول    13يف يوم    -
آراس حبيب كـرمي    : ، رن اهلاتف وقيل يل    )جملس احلكم (

طين الذي كان مدير جهاز االستخبارات يف املـؤمتر الـو         
. فأجبته. العراقي، وهو رجل ضليع يف قضايا االستخبارات      

، وأعلمين )كوسرت(إن لدينا معلومات حيث أتصل : وقال
  هل أنت متأكد؟ : فسألته. ان األمريكيني اعتقلوا صدام

سـكوت  (فاتصلت على الفور بشخص امسه      . نعم: فقال
وهو رئيس فريق احلكم لـدى بـول برميـر يف           ) كاربنتر
  ملاذا مل تبلغونا باعتقال صدام؟: ألتهوس. العراق

  هل متزح؟ : قال
  .أنتم اعتقلتم صدام أمس، يف منطقة الدور. ال:قلت 

  .فرد أن ال علم لديه باملوضوع
إن لدي موعداً مع بول برمير يف الـساعة الثانيـة           : فقلت

  .عشرة وسأعرف ما هو الوضع
وكانت الساعة  آنذاك تشري إىل احلادية عشرة والنـصف،    
ووصلت إىل القصر ووجدت سكوت يبتسم وهو يرفـع         

مل يبلغنا اجليش قبل أن يتأكدوا من احلمـض         : وقال. يده
. 2003-12-13وكان ذلك بتـاريخ     . النووي لصدام 
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فعدت وأبلغت الناطق باسم املؤمتر كي يذيع يف اإلعالم أنه          
  .مت اعتقال صدام وكنا أول من أعلن عن اخلرب

  ن وجوده؟وكيف عرف األمريكان مبكا ·
لقب لبيت مـن    = املسلط  (هذا حصل بفضل شخص من       -

، أو  )حممد ابـراهيم  (، أمسه   )بيوتات أحدى العشائر العربية   
حيـث اعتقلـه    . من كادر احلماية  ) ابراهيم حممد املسلط  (

. األمريكان قبل أسبوع وأبلغهم ان صدام موجود هنـاك        
، ولكنهم هذه املرة  . فدخلوا البيت وفتشوه ومل جيدوا أحداً     

وتنبه أحد اجلنود إىل سـلك      . عملوا بنصيحتنا وبقوا هناك   
فتبع مسار السلك ووجده ينتـهي إىل       . كهرباء داس عليه  

وهو سلك كهرباء للمروحة، فرتلوا إىل احلفـرة،        . حفرة
وكانت بداخلها حفرة ثانية وجدوا فيها صدام ومعه أوراق         

مث نزلـوا إليـه     . ألف دوالر ورشاشات ومسدس    700و
أنا صدام حـسني رئـيس مجهوريـة        : فقال هلم باألسلحة  

  .العراق، وكان ملتحياً
  هل قاوم؟ ·
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سحبوه إىل خارج احلفرة، وكان االعتقال يف . مل يقاوم. كال -
وبعدما أخضع للفحص وكـشفوا     .  كانون األول  12يوم  

  .على أسنانه أرسلوه إىل املطار بواسطة طوافة
  وكيف التقيت به؟ ·

أتصل برمير يب وطلب    .  صدام بعدما أبلغنا املدنيني باعتقال    -
أخذت جمموعة من جملـس     . مين الذهاب معه لرؤية صدام    

الدكتور عدنان الباجه جـي والـدكتور       :احلكم معي هم    
عادل عبداملهدي والدكتور موفق الربيعي واجلنرال سانشيز    

ذهبنا . قائد القوات األمريكية يف العراق وسكوت كارنتر      
روحية باجتاه مطار بغـداد     إىل املنطقة اخلضراء، وانتقلنا مب    

ومن هناك نقلونا إىل بناية من طابق واحد، مكتوب عليهـا    
قد تكـون مقـراً     ). أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة     (

وكان حماطاً باألشـجار وحبمايـة جنـود        . حلزب البعث 
هل تريدون رؤية   : وسألنا برمير . دخلنا إىل البناية  . أمريكيني

  يونية املغلقة؟صدام عن طريق احللقة التلفز
فدخلت قبلهم إىل رواق    . ال يا جنرال، دعين أدخل    : قلت

 30يؤدي إىل غرفة عرضها متر مبستوى الرواق املرتفع حنو 
.  أمتـار  3 أمتار وعرضها    5سنتم ومتتد الغرفة إىل مسافة      
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. عندما دخلت وجدت صدام نائماً على سرير عـسكري        
 أدخل  وعندما رفع رأسه وشاهدين   . وأوقظه جندي أمريكي  

فأخذت كرسياً وأبقيته علـى املرتفـع       ). أرتعش وخاف (
مث . وجلست قبالة صدام تفصل بيننا مسافة نـصف متـر         

دخل اآلخرون خلفي ووقف برمير وسانشيز قرب جـدار         
مل أتكلـم إمنـا   . املدخل بني الباب والرواق يتابعان املشهد     

  :الحظت عليه خاصتني. راقبت صدام
  .ي ومبعيار القوة يف العاملجهله بالوضع العامل: أوالً

  .مل يكن لديه تصور فعلي لتوزيع القوى: وثانياً
  كيف استنتجت ذلك؟ ·

. من كالمه وطريقة عرضه لألمور وتـصوره ملـا جيـري           -
فهـو مل يقـر     . وامللحوظ يف شخصيته النرجسية العاليـة     

. بأخطائه، وكان يعتقد إنه مقياس ومعيار الصحة واخلطـأ        
وما شاهدته جعلـين  . يفعله خطأفما يفعله صحيح، وما ال     

آسف على وضع العراق بكل ثقله وتراثه احلضاري، على         
ـ  ودعين أذكـر  .  سنة  الفائتة بيد هكذا إنسان 35مدار ال
أصـابتين  . عندما دخلت بغداد فوجئت حباهلا    : أمراً مهماً 
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صدمة كبرية جداً، بدت يل مدينة من مستوى آخر، كأا          
  . األفريقيعاصمة دولة فقرية على الساحل

  هل حتدثتم معه؟ وهل عرفك شخصياً؟ ·
وقد حتدث معه موفق الربيعي قـائالً       . عرفين بشخصي .نعم -

  ).أنت ملعون يف الدنيا واآلخرة: (له
  .يا عميل. يا خائن. أسكت: فأجابه صدام

  أأنا اخلائن والعميل؟: فقال موفق
  .وأشار إىل األمريكان. أمل تأت مع هؤالء. نعم: فقال صدام

ملاذا مل خترج من    : وقال له . دث معه عدنان الباجه جي    مث حت 
  الكويت؟

فعرفتـه  . فالتفت صدام إيل وطلب مين تعريفه باحلاضرين      
  .بأمسائهم

  باجه جي، أمل تكن أنت وزير خارجية العراق؟. د: فقال
وأخربين ملاذا مل خترج من الكويـت       . نعم: فقال الباجه جي  

ـ           ؤهالت بعد خروجك من حـرب إيـران منتـصراً ومب
  وإمكانيات عالية؟

باجه جي، أمل تكن أنت من املؤيـدين لعراقيـة          . د: فأجابه
  الكويت؟
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وأشار صدام هنا إىل كتاب كان قد ألفه الدكتور عـدنان           
الباجه جي، يدافع فيه عن رؤية عبدالكرمي قاسم اخلاصـة          

. فأرتبك الباجه جي من سـؤال صـدام       . بعراقية الكويت 
  .اًهذا كان سابقاً سابق: وقال

  .وكنت أتفرج على ما جيري فقط
ملاذا قتلت السيد حممد باقر الصدر      : مث سأله موفق الربيعي   
  وشقيقته بنت اهلدى؟

  .ألم خونة ويستحقون املوت: فأجابه
وملـاذا أعـدمت عبـداخلالق      : فقال عادل عبد املهـدي    

  السامرائي؟
  .هذا بعثي: فأجابه

  .وما دخلك به أنت: أي
 مل تقاوم وتقاتل األمريكان كما فعـل        ملاذا: مث سأله موفق  

  ابنائك؟
  .أوتريد مين منازلة هؤالء: فأجابه

. أي إنه يستهجن مقاتلة هؤالء رغم أنه يدعو إىل مقاتلتهم         
. ويظن بأن تفكريه هو الصحيح    . وهو يعتقد أنه فوق ذلك    

. بل جمرد كالم منابـذات    . مث مل يكن هناك أحاديث مهمة     
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وكان يكابر ومل   . ه هو الصحيح  وكان مطمئناً إىل إن ما فعل     
قلت إنـين أقاتـل     : (وقال. تكن لديه أية مراجعة ملا جرى     
وملا وقفنا لنخـرج، طلـب      ).األمريكيني وأنا أقاتلهم اآلن   

ولكين وقفت  . حمادثة الدكتور الچليب والدكتور الباجه جي     
  .، أي هل أنتهى كل شئ)خلص(يعين : وخرجت فقال

  األمريكان؟ما الذي كان يعنيه بأنه يقاوم  ·
هو يريد من اآلخرين أن     . ال أظنه يعين شيئاً سوى املكابرة      -

ويعترب نفسه رمزاً، جيب أن يبتعد عن اخلطر ويقود         . يقاتلوا
. وعندما تصل القضية إىل نفسه ال يقاتل شخـصياً        . األمة

وبعد احلوار وجد األمريكيون عند صـدام أوراقـاً عـن           
نت لديـه سـبع     جمموعات شكلها ملقاومة األمريكيني، كا    

جمموعات يف الكرخ وست يف الروسان، ودون أمسـاءهم         
ومتويلهم وكما توقعنا، إذ كنا نتابع، كان قسم كبري منهم          

  .من حزب البعث لكن من درجة غري معروفة يف اإلعالم
  وهل قبضتم على شبكاته؟ ·

وكنا نعرفهم  . أحضروها الينا . كنا نعرف بوجودها من قبلُ     -
هم مـن  .  األمريكيون يسألون عنهم وكان. ونريد اعتقاهلم 

حزب البعث وال فاعلية كبرية هلم، لكنـهم اعتقلـوهم           
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كلهم، كانوا رؤساء الشبكة، لكن هذه ليست املقاومة اليت       
فإن ما حصل الحقاً، كان تطوراً بشكل آخـر،         . حصلت

وبداية ضرم للسفارة   ) القاعدة(بدأت بدخول الزرقاوي و   
من األمم املتحدة مث    ) دي ميلو سريجيو  (مث قتلوا   . األردنية

، هذا كله حصل تباعاً يف الشهر       )السيد حممد باقر احلكيم   (
والذي أود توضيحه   .  وبدأت العمليات  2003الثامن عام   

إن اجلماعة اليت شكلها صدام مل تكن هلا عالقة حقيقية    : لك
وأعضاء حزب البعث   . باملسائل الكبرية اليت كانت حتصل    

شكلوا تنظيمـات   .  مل يستجيبوا له   الذين كانوا موجودين  
ـ    واإلسالميني ووضـعوا   ) القاعدة(خاصة م وأرتبطوا ب

  .خربام يف تصرف هؤالء لفترة من الزمن
ما هي مشاعرك بعد رؤية خصمك الذي ناضلت طويالً مـن            ·

  أجل إسقاطه ذه احلالة؟
هـذا  . شعرت باألسف على العراق، بالد الرافدين العريقة      -

ودمر . ذهنية، دفع العراق إىل هذه الظروف     الرجل وذه ال  
الشعب العراقي وأوصله إىل هذه الدرجة مـن اخلـراب          

هذا الشخص الـذي    . والدمار واحلرمان والفرص الضائعة   
شعرت باألسف الـشديد    .  سنة 35ظل حيكم العراق ملدة     



123 

 

وأنا أرى ما حل يف العراق من خراب ودمار نتيجة حكمه،           
فهـذا  . دول ااورة للعراق  وكنت أقارنه مبا حصل يف ال     

. الرجل هو من يتحمل مسؤولية تارخيية عما تركـه وراءه         
لقد دخلت العراق أموال طائلة خالل حكمه، كان ميكـن         
أن يصري معها دولة مبستوى تركيا إن مل يكن مبستوى دولة           

وكالمـي لـيس   . لكن العراق اآلن مدمر   . أوروبية أخرى 
النفط مقابل  (برنامج  إامات جزافية، فنحن مطلعون على      

فخالل السنوات السبع من تطبيق الربنامج مل       . مثالً) الغذاء
يكن اهتمام احلكومة العراقية بزيـادة األمـوال خلدمـة          
الشعب، وإمنا انصب اهتمامها على كيفية احلصول علـى         

خارج قرارات  . أكرب كمية من األموال بشكل غري شرعي      
. املخابرات واألسلحة األمم املتحدة، لتعزيز أجهزة القمع و     

 يـستورد   2002هل ميكن أن نتصور أن العراق يف سنة         
   ماليني دوالر؟  6أدوية بـ

 وشعورك بعد إعدامه؟ ·
هناك فرق بني القناعات اخلاصة يب وبني طبيعـة اتمـع            -

فأنا شخصياً ضد   . العراقي وقناعاته السائدة أو الغالبة عليه     
كـن العـراقيني    ل. عقوبة اإلعدام سواء بالعراق أو غريه     
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طبعاً لـيس كـل     . شعروا بأم حصلوا على حقهم مبوته     
  .العراقيني ولكن األكثرية

 وهل راودتك مشاعر التشفي خالل حماكمته؟ ·
حصل ) صدام حسني (وينبغي التنبيه على أن     . إطالقاً. كال -

وأنا حضرت أول جلسة    . على حماكمة أمام خرباء قانونيني    
وتابعت احملاكمـة   . هناكوانتبه إىل حضوري    . من احملاكمة 

ووجدت أنه كان له حق الدفاع عن نفسه، لكـن فريـق            
.الدفاع عنه كان سـيئاً جـداً مـن الناحيـة القانونيـة         
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  واالنتصار اهلزمية:بغداد
  

  ملاذا سقطت بغداد ذه السرعة؟ ·
يقة إن صيغة سقوط بغداد ليست حمببة يل بـصفيت          يف احلق  -

مواطناً عراقياً، وغري مقتنع بصحتها أو دقتها من الناحيـة          
فالسقوط طـال   . الواقعية بصفيت سياسياً مشاركاً باحلدث    

والشعب العراقي موافق على العمليـة      . نظام صدام حسني  
        دكتاتورية وكان مسروراً لتحقق حلمه باخلالص من إدارة

واجليش العراقي ذاته وبكامله . البالد وأشقت العباددمرت  
ففـي  . تقريباً مل يقاتل وآثر االنسحاب وترك صدام لوحده      

 نيسان مل تبق قاعدة واحدة للجيش العراقي، كلهم         9يوم  
واعتقد األمريكيون أـم    . تركوا سوح اجلبهات العراقية   

ولكن احلقيقة إن الشعب    . انتصروا يف احلرب على العراق    
األمريكيون دخلـوا  . عراقي هو الذي اعترب نفسه منتصراً    ال

وهم مل  . على شعب غري مهزوم وإمنا منتشٍ مبشاعر النصر       
يعرفوا كيف يستغلوا هذه القضية، ومل حيسنوا فهم النفسية         
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فالفرق كبري جداً بني مشاعر الـشعب العراقـي        . العراقية
 ونفسية الشعب األملـاين يف سـنة        2003النفسية يف عام    

الياباين اعترب  . 1945، أو الشعب الياباين  يف سنة        1945
لكن . نفسه مهزوماً وكان يتقبل إطاعة األمريكي مهما كان    

ولذلك شـعر   . العراقي اعترب نفسه منتصراً بسقوط صدام     
مبرارة كبرية وشعر بأنه خدع عندما أعلنت أمريكا العراق         

ري عـن   يف التعـب  ) االحتالل(بلدا حمتالً، أي اختيار صيغة      
ألن املواطن العراقي كان يرى األمريكـان       . نفسها قانونياً 

هذه النقطة مل يفهمها األمريكان     . حمررين ال فاحتني وحمتلني   
وتسببت بتغريات واسعة يف مشاعر العراقيني جتاههم وجتاه        

  .وجودهم يف البالد
  وماذا عن معركة املطار؟ أمل تصبح اشبه باألسطورة؟ ·

 التعبري وخباصـة لـو وصـفتها        يف احلقيقة أنت أحسنت    -
واألساطري حتتاج إىل عقلنة وحتليـل      . متاماً) أسطورة(بالـ

حصلت معركـة،   . احلقيقة أنه مل حيصل شيء كبري     . واقعي
لكن مل تكن كبرية واستطاع األمريكيون نقل الفي قطعـة          

 كلم مـن    500مدرعة من الكويت إىل بغداد على مسافة        
عراقي مل يقاتل ولو قاتـل      إن اجليش ال  . دون مقاومة فعلية  
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كما حصل بعد االحتالل لكان األمريكان تكبدوا خـسائر     
وأذكر إننا عندما التقينا مع رامـسفيلد بـصفتنا         . كبرية

، كان  2002املعارضة العراقية، يف الشهر الثامن من سنة        
مهه الكبري، هو ومايرز، معرفة ما اذا كانت بغداد حمـصنة           

ع؟ حنن كنا دائماً حمقني بأن      وهل سيقاوم سكاا يف الشوار    
ال اجليش العراقي وال الشعب العراقي سـيدافعون عـن          

  .صدام
وماذا عما يشاع من عرقلة مشاركة الضباط املقيمني يف املهاجر          ·

  من قبل القوات األمريكية؟ نزار اخلزرجي على سبيل املثال؟
إمنا هم مل   . ليست القوات األمريكية من عرقل مشاركتهم      -

دور، وقاعدم اليت كانوا يـستندون اليهـا        يكن هلم أي    
وعندما صيغ قانون حترير . تفتتت مع تفكك اجليش العراقي

، كان ينص على   2000العراق، أعلنا عن مشروعٍ يف عام       
تأسيس فرقة من الشرطة العراقية تساهم يف حترير العراق،         
وتكون مهمتها األوىل هي التوجه إىل القواعد العـسكرية         

 معسكرات اجليش العراقـي والطلـب مـن       أي. العراقية
املراتب واجلنود البقاء يف معسكرام بعد تأمني األمـوال         

مث احلفاظ علـى هيكليـة اجلـيش        . والطعام واحلماية هلم  
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العراقي ومعسكراته، والتخلص من العناصر اليت ارتكبت        
  .جرائم فقط، لكن األمريكان رفضوا ذلك

 يكان؟تبدو خطة رائعة، فلماذا رفضها األمر ·
  :هناك عدة أسباب لذلك ميكنين إجيازها بنقاط -

فهم يظنون بـأم ال حيتـاجون       . مسة الغرور األمريكي   .1
  .أحداً مطلقا

عدم رغبتهم بالدخول يف متاهـات اتمـع العراقـي           .2
  .والتنافسات السياسية اخلاصة به

جهلهم الواضح بطبيعة اتمع العراقي وذهنيته ونفسيته        .3
  .تايل الطرق الناجحة إلدارتهوتراثه وتارخيه وبال

. ذهب رامسفيلد إىل سد حديثة    . وسأروي لك قصة معربة   
: والتقى ضابطاً أمريكياً من فيلق اهلندسة األمريكي فقال له        

حنن نفتخر يا سيدي الوزير بأن الفرصة سنحت لنا للعمل          
فتطلـع رامـسفيلد إىل     .  عاماً 150يف جمال السدود منذ     

يا سيادة الوزير، حنن    : أيه؟ أجابه املهندس العراقي وسأله ر   
والفيلق األمريكي سنحت لنا الفرصة للعمل يف السدود من      

ويف احلقيقة فإن العراقيني منذ القدم عرفـوا        .  عاماً 150
ولكن الضابط  .  عاماً فقط  150إنشاء السدود وليس من     
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األمريكي بالتأكيد جيهل منشآت التاريخ البابلي أو العصر        
إن هذا اجلهل أوقعهم بتشريع صيغة      . ددالعباسي ذا الص  

  .الذي كنا نعارضه متاماً) االحتالل(
  كيف عارضتموه؟ ·

كانت األخبار تصلنا حول اجلهود األمريكية واإلنكليزيـة         -
. الساعية الستصدار قرار من جملس األمن ـذا الـصدد         

وقد عملنا بدون كلل   . 1483والذي عرف الحقاً بالقرار     
ا قيادة معارضـة للموضـوع،      ملنع حدوث ذلك، بوصفن   

وخباصة جالل طالباين وأنا، وأرسل رئيس الوزراء الربيطاين        
الـذي  ) السري ديفيد مـانينغ   (توين بلري مبعوثه الشخصي     

فدعوناه إىل  . أصبح يف ما بعد سفرياً يف واشنطن إىل بغداد        
عشاء عمل، وخالل العشاء انتقد األستاذ جالل القـرار         

نيويورك (كان باتريك تايلر من     و. الذي يريدون استصداره  
موجوداً اللتقاط صورة لكن التلفزيون مل يبثها علماً        ) تاميز

أنتم تريـدون أن    : وقلت حينها ملانينغ  . أا موجودة لديه  
 ألف مواطن عراقـي     20وهناك  . تعلنوا العراق بلداً حمتالً   

فكيف ينسجم هذا مع هـذا؟      ! من محلة شهادة الدكتوراه   
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ال تتناسب مـع اتمـع   ) االحتالل(ونية هذه الصيغة القان 
  العراقي، فما مصلحتكم يف ذلك؟

  ؟)االحتالل(ملاذا أصروا على صيغة  ·
ـ        - سـي آي   (أعتقد أن الذين أرادوا االحتالل هم فريق ال

حيث . ووزارة اخلارجية األمريكية واحلكومة الربيطانية    ) أيه
خافوا ان حتصل سيطرة من أطراف معينة على أي حكومة          

. إضافة إىل وجود ختوف عريب معروف من ذلـك        . ةموقت
 مت التصويت عليـه     1483ومن ذلك عندما صدر القرار      

حىت سورية وافقت عليه، وينص     . باإلمجاع يف جملس األمن   
القرار على أن أمريكا وبريطانيا تعلنان ممارسـة حقهمـا          

باحتالل العراق ويعتربان نفسيهما    ) معاهدة جنيف (حسب  
 ذلك يف الشهر اخلـامس مـن سـنة          وكان. قوة احتالل 

  .، أي بعد ستة أسابيع على سقوط صدام2003
  وماذا كانت ردة فعلكم؟ ·

كنا ضد االحتالل، ومل أخربك عـن  . كنا ضد ذلك باملطلق  -
كان األمريكيون قد عينوا اجلنرال غارنر علـى     . خليل زاد 

وذلك قبـل إعـالن صـيغة       . رأس منظمة إعمار العراق   
ل صديق ورجل كـبري ومل يكـن        االحتالل، وهذا اجلنرا  
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دعا القادة األكراد للمجيء إىل بغداد بعد سقوط        . معروفاً
. صدام، ووصلوا إىل بغداد يف األسبوع الرابع من نيـسان         

وكان االجتماع يف مقر إقامة األستاذ . حتضرياً الجتماع معه
، وحنن كنا يف الفندق، وكان )قصر احلياة(مسعود يف فندق 

يز احلكيم والدكتور عادل عبداملهدي     هو والسيد عبدالعز  
واألستاذ جالل طالباين، مث جاء الدكتور عدنان الباجه جي         
وأنا، والدكتور إياد عالوي جاء أكثر من مرة، وعقـدنا          

. اجتماعات عدة، وكنا حائرين فيما يريـده األمريكيـون        
القادة األكراد أخذوا فكرة من غارنر أن أمريكـا تريـد           

هل تعرفون من لديـه سـلطة يف   : تحكومة موقتة، أنا قل   
 العراق؟

هو ممثـل  . أنتم تعرفون خليل زاد: استغربوا السؤال، قلت 
الرئيس بوش، وتعرفون اجلنرال جـاي غـارنر، وهنـاك          
شخص ثالث رمبا مل تسمعوا بامسه اجلنرال ديفيد مـايكرنن        

قلت هلم هذا أهم شخص يف      . وهو قائد يف أفغانستان اآلن    
هذه هي  .  نفسه مسؤوالً عن كل شيء     العراق اآلن، ويعترب  

ـ       ) سـي آي أيـه    (املسائل العلنية أما السرية فتقوم ا ال
وهي وكالة االسـتخبارات يف وزارة      ) دي أي إي  (وهناك  
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: سألوا ما هـذه؟ قلـت     . DF20الدفاع، لكن ال تعرفون     
وهلم صالحيات البحث عن صدام من دون أخـذ         ). دلتا(

وال .  يقتلون ويدمرون  يدخلون، يضربون . موافقة أي قيادة  
، اي الفريق األمريكي املكلف بالبحث عـن        )الفا(تعرفون  

ماذا نفعل، هذا هو الوضع     : فقالوا. أسلحة الدمار الشامل  
وكان هناك توجه لتشكيل حكومة موقتـة       . الذي حنن فيه  

كان . لكن احداً مل يكن مستعداً إلعالن مثل هذه احلكومة        
 أو يتوقعـون منـهم ان       الناس إما خائفني من االمريكيني    

الطرفان كانا سلبيني، وحصل انطباع إن غارنر       . يشكلوها
رمبا سيفرض هذا األمر، لكن ال اعتقـد أن هـذا كـان             

الفرصة احلقيقيـة الـيت حـصلت كانـت يف          . صحيحاً
) قـصر احليـاة   ( خالل اجتماع حصل يف      2/5/2003

وحضره قادة املعارضة والقادة العسكريون االمريكيـون        
ل غارنر وخليل زاد الذي كـان يقـود الطـرف           واجلنرا

يا أمحد، فكرتك عن تأسـيس  : نظر ايل وقال يل . األمريكي
حكومة عراقية مؤقتة أصبحت طاغية وأنـا سـأذهب إىل          

وأدىل بتصرحيات  . واشنطن وأعود باملوافقة بعد عشرة أيام     
غادر خليل زاد وبعد عشرة أيـام       . ذا املعىن للصحافيني  
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ول اجتماع معه قلت له إن الـسفري زاد         جاء برمير، ويف ا   
ذهب خليل زاد وسياسته ذهبت معه وأنا : قال كذا فأجاب

 .املسؤول األول واألخري يف العراق اآلن فتعاونوا معي
برمير اعترب نفسه نائب امللك، خليل زاد رجع سـفرياً إىل           

 وكنت دعوته إىل العـشاء قبـل        2005العراق يف العام    
.  تعيينه سفرياً يف األمم املتحـدة       بعد 2006مغادرته عام   

ماذا حصل يف واشنطن يف     : وكنت أعرفه منذ زمن، سألين    
سألته عما  . 2003االسبوع الثاين من الشهر اخلامس عام       

أنا اتفقت مع الرئيس بـوش أن اعـود إىل          : يقصد؟ فقال 
بغداد بصفيت املمثل السياسي، ويف الشهر الثاين من الشهر         

 إن برمير سـيذهب إىل بغـداد        اخلامس قال الرئيس بوش   
بصفته مسؤوالً عن االعمار، وفجأة أعلنوا أن برمير هو كل  

أنا ال أعرف ماذا حصل، ما هو التغيري الذي جرى          . شيء
. برمير عينته أمريكا وبريطانيا حاكماً مـدنياً      . يف واشنطن 

أعتقد أن الذي حصل هو أن األطراف اليت كانـت ضـد      
ـ      ووزارة ) سـي آي أي   (تشكيل حكومة موقتة، مثل الـ

اخلارجية، أقنعت بوش بأن هذا األمر خطر وضد مصلحة         
وعندما وصل برمير إىل بغداد     . أمريكا وحلفائها يف املنطقة   
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كان أول قرار اختذه إعالن حل حزب البعث وفصل مجيع          
.البعثـــيني مـــن مناصـــبهم احلكوميـــة   
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  البعث إجتثاث
  

كان أول من اختذ قرار حـل      ) برمير(املعروف أن احلاكم املدين      ·
حزب البعث وفصل مجيع البعثيني من مناصبهم احلكومية، فبأي        

  صفة أصدر قراره؟
وبدأ ممارسة صالحياته . بصفته رئيس سلطة االئتالف املوقتة   -

 13فيما بـني    وقد حصل هذا    . 1بإعالن هذا القرار رقم     
ولقـد  .  متـوز  13أما جملس احلكم فشكل يف      .  أيار 16و

حـل حـزب البعـث      : أصابين قلق شديد من هذا األمر     
ومصادرة أمالكه وفصل كل البعثيني من احلكومة، أي إن         

. البعثي مهما كانت رتبته متدنية كان مشموالً بقرار الفصل 
 وراء إذ إننا حنـن . فذهبت إىل برمير وسألته عن هذا القرار  

فكرة اجتثاث البعث، وهو برناجمنا اخلاص ولنا فيه رؤيـة          
لكن هذا القرار غري مقبول، فـنحن نعـرف أن          . متكاملة

هناك عراقيون كثريون اضطروا إىل االنتمـاء الـصوري         
وبعد أن طالبـت برميـر      . حلزب البعث ألسباب معيشية   
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ألن هذا القـرار    . أن ال فائدة من النقاش    : بتوضيح أجاب 
أما القرار الثـاين الـذي      .  واشنطن وعليه أن ينفذ    اختذ يف 

اختذه فهو حل اجليش العراقـي وكـل أجهـزة األمـن            
وهـذا بالـضد    . واملخابرات واألمن العام ووزارة اإلعالم    

متاماً، من برناجمنا اآلخر حول محاية املؤسـسة العـسكرية          
واحملافظة على هيكليتها وتأمني احلماية واألمـن والغـذاء         

  .للجيش
  وراء قراراته تلك؟) CIA( كانت الـهل ·

وحىت اآلن ال أفهم ما الـذي حـصل يف          . ال أعرف ذلك   -
. وكل ما أعرفه أنه كان تابعاً للـرئيس بـوش         . واشنطن

وكان برمير يطمح   . وأعتقد أن راتبه كان من وزارة الدفاع      
. وكانوا يسمونه جريي برمير  . يف أن يصبح وزيراً للخارجية    

 وقد عمل لعشر سـنوات مـدير   .لكن امسه هو بول برمير  
وكان يتصرف بالعراق وكأنـه     .إدارة يف شركة لكيسنجر   

وحياول تقدمي نفسه على إنه ممثـل الـرئيس         . نائب امللك 
  .وكان قادة املعارضة بأمجعهم ضد قراراته تلك.بوش

  مبا فيهم زعماء األكراد؟ ·
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حنن . فلم يطلب أحد هذا األمر ومل يؤيده      . مبا فيهم األكراد   -
د حكومة موقتة وكنا جنري اتصاالت جانبية مـع         كنا نري 

وأنا اجتمعت مـع ضـباط   . القيادات العسكرية والضباط 
وقادة شرطة ودخلنا يف تفاصيل ضبط الوضع يف بغداد يف          

هذا القرار اختذه برمير مبفرده بعـدما أبلـغ         . تلك الفترة 
قيادات املعارضة العراقية أن ال أمـل لـديها يف تأسـيس            

  .حكومة موقتة
ل يعين ذلك أن األمريكـان، أخـذوا فكرتـك ونفـذوها            ه ·

 بطريقتهم؟
ال، حنن مل نترك األمر على هذا الشكل، فبعد تشكيل جملس    -

احلكم، ظللنا نلح على برمير، حىت اقتنع أن املوقف أكـرب           
وأصبحت أول هيئة بيد العراقيني هي هيئة اجتثـاث         . منه

خبت رئيـساً  وعندما أسسنا اهليئة الوطنية العليا انت     . البعث
لكن . وكان مجيع القادة السياسيني تقريباً أعضاء فيها      . هلا

أنا حتملت املسؤولية وكنت أعرف أن ردود فعل كـثرية          
. وأصبحت هدف البعثـيني   . وكذلك سوء فهم  . ستصدر

رغم أن  أول قرار اختذته اهليئة نص على إعادة كل بعثـي            
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ا مئات  دون مستوى عضو فرقة إىل وظيفته، يعين أننا أعدن        
  .  اآلالف إىل وظائفهم، ومل يتعرض هلم أحد

 كان فكرتكم الشخصية؟ ) اجتثاث البعث(ذكرت إن  برنامج  ·
هي فكريت الشخصية عن ضرورة وجـود برنـامج         . نعم -

منـذ  . خاص للتعامل مع حزب البعث بنسخته الصدامية      
خبـالف  . التسعينات ومن قبل سقوظ نظام صدام حسني      

 برناجماً أمريكياً نفذه برمير دون فكرة حل اجليش الذي كان  
  .أن يستشري أحداً

ـ    · ؟ أال متثل مفردة اجتثـاث      )اجتثاث البعث (وما سر تسميته ب
  تعبرياً انتقامياً ومرعباً؟

) De-baathification(التسمية أساساً كانت باإلجنليزيـة       -
باللغة اإلجنليزية تؤدي معـىن التفكيـك       ) De(والفاصلة  

ال وما شابه ذلك، فيقـال مـثالً        واإلزالة والرتع واإلبط  
)Mythologize (ــطرة و ــزع ) De-Mythologize(أس ن

فـاملعىن  . اخل)...De-code(  ،)De-fuse(األسطرة وهكذا   
أساساً تفكيك منظومة حـزب البعـث فكـراً وثقافـة           
ومؤسسات بوصفه حزباً فاشياً وإحالة الشخصيات العليـا        

يني إىل  يف قيادات احلزب واملتورطة جبرائم ضـد العـراق        
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مع إعادة الكوادر األدىن درجة أو غـري امللوثـة          . القضاء
أيديهم بالدماء وتدريبهم على القيم الدميوقراطية واإلنسانية       
والتسامح والرتاهة والعدل للتخلص من تركـة الثقافـة         
الديكتاتورية الشمولية والتشويهات اليت خلفتها يف الكوادر   

ي للربنامج، وال عالقة له     هذا هو املعىن احلقيق   . العاملة معها 
. وال ينبغي أن يفُهم كذلك    . بأية نزعة انتقامية من البعثيني    

بل على العكس وجود الربنامج محـى البعثـيني وحفـظ           
  .سالمتهم

 كيف محاهم وقد تعرضوا للعزل والتهميش جراءه؟ ·
هناك قضية مهمة تتعلق بطبيعة اتمع العراقي تتمثل برتعته          -

عشوائي وشخـصي مـن أعدائـه    لتحقيق العدالة بشكل    
وهذا معروف جداً ألي مطلـعٍ علـى        . وخصومه وظامليه 

ونظراً إىل أن عقود احلكم البعثي يف العـراق    . تاريخ البالد 
خلفت آالف الضحايا إن مل نقل املاليني جراء الـسياسات          
اهلوجاء للنظام البائد واليت ذاق فيها العراقيون األمرين من         

عذيب واحلروب والتجويع والترويع    االعتقاالت والقتل والت  
ولو مل نبادر   . فإن نفوس أغلبية الشعب كان تفور بالغضب      

لوضع برنامج اجتثاث البعث لتعرض البعثيون إىل االنتقام        
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ولكن معرفة الشعب بظهور هيئة االجتثاث      . الشعيب املباشر 
مرم على طاعة القانون وترك عملية حماسبة اـرمني إىل          

وصان البالد من حتويل البعثيني السابقني      . القضاء الشرعي 
  .إىل أدوات تعمل لصاحل جهات غري عراقية

ـ    · إىل أدوات تعمـل لـصاحل      ) حتويل البعثيني (ما الذي تعنيه ب
  جهات غري عراقية؟

إن املتابع لتاريخ السياسة األمريكية وخباصة عملها يف أملانيا          -
اجتثـاث  (بعد هزمية النازية، وتشريع قوات احللفاء لقانون  

يعلم أيضاً بالعالقات املتينة الـيت    . وتطبيقه يف أملانيا  ) النازية
نشأت بـني القـوات األمريكيـة والكـوادر األمنيـة           
واالستخباراتية األملانية، للتجسس على االحتاد الـسوفيايت       

فقد عمل كبار الضباط النازيني لصاحل القـوات        . السابق
ية لنمنع تكـرار  وحنن كنا نتخذ خطوات استباق . األمريكية

  .مثل ذلك مع الضباط البعثيني
  هل جنحتم بذلك؟ ·

ولكن لالطالع فإن القـوات     . سيكشف الزمن عن ذلك    -
األمريكية بدأت بتأهيل كـوادر املخـابرات واحلـرس          
اجلمهوري عسكرياً ومادياً يف العديد من املناطق حيـث مت          
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 مسلح حتت أمرة أحـد قـادة        3000تسليح ما يقارب    
 مسلح  6000ي، يف منطقة ابو غريب، و     احلرس اجلمهور 

يف مناطق الرضوانية حتت إمرة أحـد رجـال املخـابرات     
والقوات األمريكية تصرف اآلن لكل مسلح مـا        . السابقة
ولـدينا  .  دوالراً، مقابل تعاوم مع قواـا      375يقارب  

معلومات عن أجهزة حساسة حمصورة تقريباً بكوادر بعثية،        
. ا إال متابعة امللـف اإليـراين   بتمويل أمريكي، وال عمل هل    

واألجهزة العراقية ينبغي أن تكون هلا أجنـدا اخلاصـة          
وليس يف مصلحته حتولنا إىل قاعدة مهـددة    . مبصاحل بالدنا 

واألحاديث . ألمن ومصاحل إيران أو غريها من دول اجلوار       
عن التدخالت اإليرانية والسورية والتركية أو غريهـا يف         

مين والسياسي العراقي يـأيت نتيجـة       زعزعة االستقرار األ  
ومن . ملخاوف من حتول العراق إىل بؤرة بلبلة لتلك الدول        

ذلك طرحنا مشروع حلف رباعي، أمين واقتصادي يضم         
فتلك الدول حبكم اجلـوار  . العراق وسوريا وتركيا وإيران  

اجلغرايف واألرث التارخيي املشترك مؤثرة ومتأثرة بنا شئنا أم 
. ا مرتبطة م مثلما أن مصاحلهم مرتبطة بنا       أبينا، ومصلحتن 
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وحنن نظن أن تفعيل هذا احللف الرباعي سيكون كفـيالً          
  .بتطور األوضاع العراقية كثرياً على كل املستويات

يقال أن برنامج اجتثاث البعث مهَّش وطرد آالف الكفـاءات           ·
مما أربـك الواقـع     . البعثية الذين مل جيدوا أمامهم فرص العيش      

  العراقي؟األمين 
هذا الكالم الذي تروج له جهـات إعالميـة أو           . مطلقاً -

إن عدد اتـثني    . سياسية ال حيمل يف الواقع أية مصداقية      
  .واقعاً ال يتجاوز الستة آالف شخص

  ستة آالف؟ ·
أنظر، إن عدد البعثيني حسب تقدير هيئة اجتثاث البعـث           -

 واملشمولني بربنامج االجتثـاث هـم       1,200,000هو  
.  ألفـاً  38أو أعلى وعددهم    ) بدرجة عضو فرقة  البعثي  (

. وهؤالء هلم حق االعتراض واالستئناف أو طلب التقاعـد  
 منتسب بعثي طلبوا االستثناء ومتت املوافقة       15,500إن  

على طلبام بعد التحقيق يف ملفام ويعملـون حاليـاً يف           
 2500و. اجليش والشرطة ومنهم قادة لفرق عـسكرية      

 التقاعد ومتت املوافقة علـى طلبـام        طلبوا إحالتهم على  
ال لطلب االستثناء وال    . واآلخرون مل يراجعوا اهليئة   . أيضاً
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ورمبا هاجروا إىل خارج العراق أو      . إلحالتهم على التقاعد  
أما البعثيون دون درجـة  . اصطفوا مع اجلماعات االرهابية 

. فقد أعيدوا إىل وظائفهم وهم مبئات اآلالف      ) عضو فرقة (
 صدر حبقهم االجتثاث يف الواقع من الناحية العملية         والذين

ويف الواقع إن املصاحل الـسياسية      . ستة آالف شخص فقط   
ومزايداا اإلعالمية هي اليت تعرقل ظهور حقائق موضوعية     

  .عن عمل هيئة اجتثاث البعث ومنجزاا
  كيف تنفذ قرارت هيئة اجتثاث البعث؟ ·

 ليـست هيئـة     ضع يف حسبانك أن هيئة اجتثاث البعث،       -
فليس هلا سلطة احلجز والفصل . قضائية وال تنفيذية مباشرة   

واالعتقال، بل هي هيئة توفر املعلومات فقط، أي أا هيئة          
. وأما التنفيذ فهو مسؤولية اجلهات املختصة   . مبينة وكاشفة 

حنن نقول للدوائر احلكومية، لوزارة ما مثالً، أن معلوماتنا         
ذا وكذا، أمـا التعامـل معـه        عن املنتسب الفالين أنه ك    

ووسائل ذلك أو إيقافه أو استمراره بعمله فليـست مـن           
وعلى سبيل املثال فـإن هنـاك ثالثـة آالف          . أختصاصنا

منتسب لوزارة الداخلية مشمولني باالجتثاث ولكنهم مـا        
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زالوا يف وظائفهم كما أعلمنا وكيل وزير الداخليـة ذات          
  .مرة

  اث البعث أهدافه؟دكتور چليب، هل حقق برنامج اجتث ·
 ,قانون اجتثاث البعث حقق اهلدف الذي سن من أجلـه          -

 ,السياسية يف العراق وهو إبعاد حزب البعث عن السلطة
مـع   ,ومنعه من أن يقوم بدور قيادي يف العملية السياسية        

التعرض قدر اإلمكان لألكثرية الساحقة الكبرية مـن   عدم
قانون اجتثاث  كما وجنح   . الذين انتسبوا إىل حزب البعث    

. البعث يف منع وقوع مذحبة عامة وانتقام مجاعي من البعثيني   
  .لقد حقق برنامج االجتثاث أهدافه. لذلك فجوايب نعم

ولكن أال يتعارض إبعاد حزب البعـث عـن الـسلطة مـع              ·
  الدميوقراطية وحرية العمل احلزيب؟

الدميوقراطية نسق ثقايف اجتماعي وسياسي يتعارض مع  -
 ولية ذات االيديولوجيا املوحدة والبعثالرتعات الشم

، مهووس بالتآمر حزب مشويل فاشي عنصري الرتعة
سيطرة ل أداة لواألنقالبات، وحتول على يد صدام إىل

ومنظومة البعث الفكرية .  يف العراقواالنفراد باحلكم
معاناة هائلة ألبناء بنسختها الصدامية كانت السبب يف 
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جيلني من العراقيني، وأيضاً الشعب العراقي مشلت أكثر من 
البلد ب خراوتسببت يف دمار العراق االقتصادي واملايل 

 ومن مث 1968فمنذ سنة . طاقاته وكفاءاتهغه من اوإفر
 1979سيطرة صدام املباشرة على مقاليد احلكم عام 

 حروب مع حرب مستمرة حىت سقوطه،  يف حالةوالعراق
كويت، قمع إيران، حروب داخلية يف كردستان، حرب ال

االنتفاضة الشعبية بقوة السالح، املذابح واإلبادة اجلماعية، 
عقوبات وحصار اقتصادي جراء حزب البعث وسياسات 

كل ذلك ال جيعل من حزب البعث حزباً عادياً ذو . صدام
توجهات سياسية وفكرية سلمية، بل هو حزب سلطوي 

عمل انفرادي مينع اآلخرين من املشاركة حبرية وأمان يف ال
وهناك جتارب تارخيية معروفة ويف بلدان متقدمة . السياسي

فليس . مثل حظر احلزب النازي يف أملانيا والفاشي يف إيطاليا
مثة تعارض بني الدميوقراطية وحرية العمل السياسي وبني 

.حظر حزب البعث يف العراق
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  العراق يف الداخلية عواألوضا األمريكية السياسة
  

  هل يفتقر األمريكان لتصور واضح عن العراق؟ ·
بل هلم تصورات خمتلفة ومتغرية مما أربك سياسام حـول           -

فقد . العراق وآليات تنفيذها وطرق تعاملهم مع العراقيني      
تكـون  ) حكومة عراقية مؤقتة  (كان لديهم تصور تشكيل     

مث تغـريت   . الً لنظام صدام وهي اليت طرحناها عليهم      بدي
وهـذه املـسائل   ). االحـتالل (تصورام إىل إقرار صيغة   

حتسمها مصاحل الدوائر يف واشنطن وليس مصاحل الواليات        
  .املتحدة يف خارجها

ـ      · ووزارة الـدفاع   ) سـي آي ايـه    (هل هناك تنافس بني الـ
  األمريكية؟

  .نينعم هناك تنافس دائم بني الدائرت -
  وبني اخلارجية والدفاع؟ ·

  .كذلك يوجد تنافس مستمر -
  أقرب إىل من؟) سي آي ايه(والـ ·
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  .أقرب إىل اخلارجية، وخباصة يف زمن كولن باول -
  هل هذه التنافاسات من أسباب الفشل األمريكي بالعراق؟ ·

فهذا التنافس بني األمريكيني وعدم قـدرة       . نعم، بالتأكيد  -
ل إدارتـه تـسبب يف      الرئيس بوش على حل الرتاع داخ     

تذبذب السياسة األمريكية وختبطها يف العـراق وتـشجيع     
  .أعمال العنف وسوء اإلدارة والفساد

  أي أن هناك فساداً يف العراق؟ ·
يعين الـذين بـوا     . طبعاً، العراق تعرض لعمليات فساد     -

العراق هم من املفسدين العراقيني بالتعـاون مـع بعـض           
. يني كانوا فاسدين ايـضاً األجانب، لكن قسماً من األمريك   
  .وتسامح اآلخرون مع هذا الفساد

  أولست شريكاً يف هذا الفساد؟ ·
أبداً، أنا أول من نبه إىل الفساد يف جملس احلكم، وكما هو             -

ايها السفري  : قلت له . وأول من حتدى برمير   . مثبت باحملاضر 
برمير انت الوحيد بتوقيعك املنفرد تتصرف بأموال صندوق        

ذي فيه كل اموال العراق فانتبه إىل ما تفعله ومـا  التنمية ال 
  .توقعه، وكان يغضب مين

  وهل تقاضيت أموالً أمريكية؟ ·
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  .حيث كنا نتعاون مع الكونغرس. يف مرحلة املعارضة نعم -
أعين بعد سقوط نظام صدام، أمل يستفد املؤمتر الـوطين مـن             ·

 الوزارات والصفقات والعقود؟
كنت حتـت جمهـر كـل    أنا شخصياً،  . أبداً، غري صحيح   -

مل يشترك اعـضاء    . األطراف، ومل يستطيعوا أن جيدوا شيئاً     
املؤمتر الوطين يف أي عمل مع األمريكيني منذ وصـولنا إىل           

. نعم بعض األعضاء قام بأعمال خمالفـة للقـانون       . العراق
أما املشاركة يف عقود األمريكـيني أو       . لكنها قضايا بسيطة  

ر ابتعد عن هـذا املوضـوع       عقود احلكومة العراقية فاملؤمت   
ومعلوم للجميع أن األمريكيني استهدفونا يف املراحل       . متاماً

وعـن كـل الـسياسيني      . األوىل وأبعدونا عن كل شيء    
وقد أكون الوحيد الذي بـاع      . العراقيني الذين أتوا الحقاً   

) اجلادرية(فمقراتنا يف   . من أمالك أهله وأقاربه لتسيري عمله     
  .ي وبتوجيه من احلكومة العراقيةأخذها اجليش األمريك

هل هذا يعين أنك وحزب املؤمتر الوطين بعيدين عـن أجـواء             ·
  الفساد؟

فأنا شخصياً، يف اية    . بل حنن أول من كشف الفساد     . نعم -
 اكتشفت أن أمواالً عراقية  2005 وبداية عام    2004عام  
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وأجريـت  . تنقل من مطار بغداد إىل بريوت مبئات املاليني       
مع إيلي نـاكوزي وقـال يل أن   ) العربية( حمطة   مقابلة عرب 

بالصفويني، قلـت   ) االئتالف(وزير الدفاع يتهمكم أنتم و    
اطلب من السيد وزير الـدفاع أن ينتبـه إىل أمـوال            : له

  .الوزارة اليت تنقل بالطائرات نقداً إىل بريوت وعمان
  من كان وزير الدفاع؟ ·

وجـاءت  . حازم الشعالن، ومل ينتبه ناكوزي إىل ما قلتـه         -
استراحة اإلعالن فتم إبالغه أن الچليب ذكر هذا الـشيء          

وعندما عدنا إىل البث سألين عـن املوضـوع         . اسأله عنه 
وحينها طالب حازم الشعالن باعتقـايل       . فأكدت له األمر  

وحصلت ضـجة كـبرية،     . بتهمة التشهري بوزارة الدفاع   
وانتهت حكومتهم وجاءت حكومة جديدة برئاسة ابراهيم       

عفري وأنا صرت نائبه، وطلبت من املصرف املركـزي         اجل
 -التدقيق يف حساب وزارة الدفاع لدى بنك الرافـدين          

فأرسل املـصرف  .  بالدوالر13فرع زوريخ، حساب رقم  
املركزي فريقاً للتفتيش باالشتراك مع ديوان الرقابة املاليـة     
وأحضروا تقريراً أعتربه سرياً ومكتوباً باليد ومل يطبع، وفيه         
أن وزارة الدفاع تعاقدت مع شركة عراقيـة أسـست يف           
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 ماليني دينار، ووقعت عقوداً معها 3 برأمسال  1/1/2004
 مليون دوالر ودفعتها نقداً مـن دون        126مببلغ بليون و  

 شيكاً جريت مجيعها حلساب 35كفاالت وهي موزعة على 
ووضعت يف حـسابه يف أحـد       (....) شخص واحد امسه    
 مليون  481وطلب حتويل مبالغ بقيمة     املصارف العراقية،   

وأرسل . دوالر إىل حسابه اخلاص يف بنك اإلسكان األردين       
. مئة مليون دوالر نقداً إىل بنك اإلسكان األردين يف عمان         

 480مبلـغ   (....) وحول إىل شخص يعمل لديه امسـه        
مليون دوالر، وقام هذا الشخص بتحويلـها إىل حـساب       

 مليـون دوالر  60اق بليوناً و لقد أخرجوا من العر   . االول
إىل حساب األول يف بنك اإلسكان يف عمان، على أساس          
ان يشتروا ا معدات للجيش العراقي، وال نعلم حىت اآلن          

كيـف حـصلت وزارة     . ماذا حصل، وهناك مسألة أسوأ    
الدفاع على هذه األموال؟ علماً أن ميزانية الوزارة للعـام          

 مليـون دوالر    295 لشراء املعدات كانت فقط      2004
كيف مت ذلـك؟    . ومع ذلك حصلوا على أكثر من بليون      

أثرت هذا املوضوع، ووضعت تقريراً دقيقاً جداً ال يـزال          
موجوداً عندي، وحقق القضاء العراقي يف املوضوع ووجه        
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التهم إىل أشخاص ومل حيصل سوى القليـل ملتابعـة هـذا      
اع املوضوع، وال تزال هذه العملية تدور يف جهـاز الـدف        

  .هذه قضية كبرية. العراقي
  وماذا عن األموال األمريكية اليت أنفقت إلعمار العراق؟ ·

األمريكيون مسؤولون عن األموال األمريكيـة، وهنـاك         -
شخص مسؤول امسه ستيوارت بوين، كلفـه الكـونغرس        

  .بالتحقيق يف قضية أموال إعمار العراق
  هل سامهت الشركات األمريكية بعمليات الفساد؟ ·

ات األمريكية سامهت يف الفـساد مـع احلكومـة          الشرك -
حيث قلما تعاقدت احلكومـة العراقيـة مـع         . األمريكية

ولكن أمريكا تعاقدت مـع شـركات       . شركات أمريكية 
أمريكية وهذه الشركات ضالعة يف الفساد وعملية الفساد        
يف وزارة الدفاع هي أكرب عملية فساد يف العامل، وال تزال           

فساد يف وزارة الكهرباء حيـث مت       وهناك أيضاً   . مفتوحة
 10توقيع عقود مبا يزيد على بليون دوالر حملطات مل تنتج           

كان يفترض أن تبدأ االنتـاج  . يف املئة مما كان مطلوباً منها     
  ! مل تنتج2008، إال أنه حىت صيف 2004يف صيف العام 

  وما هي أكثر القطاعات فساداً؟ ·
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وأيضاً .  كبري جداًالكهرباء واألعتدة والسالح، ففيها فساد    -
لكن املـسائل   . يف قضايا التجهيزات يف الوزارات األخرى     

وبعد مخسة أشهر على جميء     . الكبرية يف الدفاع والكهرباء   
 كتبت مـذكرة إىل رئـيس   2005حكومة اجلعفري سنة   

لتنظر ). جلنة للعقود (جملس الوزراء اقترحت فيها تأسيس      
الر ويف حـسن     ماليني دو  3يف كل العقود اليت تزيد عن       

وحددنا طريقة الدفع وهي بواسـطة الـصكوك        . إجرائها
واالعتمادات املستندية واحلواالت املصرفية وليس باألوراق 

وأستطيع أن أدعي إنه خالل عمل هذه اللجنـة،         . النقدية
. اليت كنت أترأسها، مل حتصل عمليـات فـساد مهمـة          

 ورغم كثرة اخلصوم  .  مرة 75واجتمعنا خالل سنة واحدة     
ــشئ   ــا بـ ــد إامنـ ــستطع أحـ ــم يـ .فلـ
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  العراق وعروبة الطائفية
  

  هناك من يزعم أن عروبة العراق ذاا تتعرض للمسخ؟ ·
وال أعتقد أن هناك خطراً علـى       . هذه أحاديث ال معىن هلا     -

إذا وضعنا بعني االعتبار حقيقة علمية عـن       . عروبة العراق 
امتزاج العناصر يف اتمع العراقي     التنوع العرقي التارخيي و   

فالـشعب  . مع تعريف العروبة بوصفها لغةً ولساناً وثقافة      
وعمقـه  . العراقي أكثريته من العرب ويعتزون بعروبتـهم      

. تارخيي يف تشكيل احلضارة والثقافة العربيـة اإلسـالمية        
فكيف ميكن ديد عروبته؟ والكالم الذي يقال أحياناً عن         

 وأن هلم والًء إليران أكثر من والئهـم         الشيعة يف العراق  
للعراق وما إىل ذلك، كالم مرفوض، وخباصة لكل املطلعني         

إن العوائل العراقية   . على تاريخ العراق وتاريخ التشيع فيه     
وهنـاك حالـة مـن      . والعشائر العراقية تضم سنة وشيعة    

  .التعايش االجتماعي بينهم
  سنة؟ولكن أمل حتدث حرب أهلية بني الشيعة وال ·
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يف احلقيقة إن العنف بالعراق مل يصل إىل حالـة احلـرب             -
األهلية اليت تقتضي وجود حكومتني تتنازعان على قطعـة         

ويف العـراق مل    . وكل يدعي شرعيته عليها   . األرض ذاا 
بل إن ما حدث كان حاالت احتقان واقتتال        . حيصل ذلك 

 .واحلمد هللا إنه متت السيطرة عليه    . أهلي على أسس طائفية   
فهنـاك  . رغم أن تفجري الوضع وزرع العنف مت بتخطيط       

رسالة للزرقاوي أرسلها إىل الظواهري وضبطت يف شـهر         
، ذكر فيها أن أملهم الوحيـد يف النجـاح          2004آذار  

بالعراق هو االمعان يف قتل وإرهاب الشيعة لينتقموا مـن          
وقد . حلمايتهم من الشيعة  ) القاعدة(السنة فيلجأ السنة إىل     

  .ا هذه السياسةنفذو
  تقصد حادثة تفجري مرقد اإلمامني بسامراء؟ ·

ـ       - يف جنـوب   ) مثلث املوت (بل من قبل ذلك فيما عرف ب
حيث كان القتل حيـصل كـل   . بغداد، والنجف وكربالء  

حىت إنه قال   . وكان آية اهللا السيستاين يهدئ املواقف     . يوم
ال أريد أن ينتقم أحد من أحد حـىت لـو           : يل عدة مرات  

ولكن الكيل طفح   .  واكتشفتم إن الفاعل من السنة     قتلوين
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فكانـت هنـاك ردود     . بعد تفجري مقام االئمة يف سامراء     
  .أفعال متت السيطرة عليها الحقاً

  هناك من يتهم الدكتور أمحد الچليب بالطائفية؟ ·
ولكن لنكن صرحاء فحىت لو قلت مليـون        . لست طائفياً  -

فهناك مشكلة  . مرة أين لست كذلك فسيبقى اإلام قائماً      
واإلحندار مـن أسـرة شـيعية       . تارخيية حول هذه األمور   

مشكلة للناشط السياسي بالعراق فهناك مة جاهزة خلنقه        
وقد تعرض جدي احلاج عبداحلـسني      . دائماً هي الطائفية  

الچليب للتهمة ذاا ألنه وافق على تعيني مواطنني شيعة يف          
وعياً فسيتلقى  وحىت لو كان الناشط ماركسياً شي     ! وظائف

  !التهمة نفسها لو كان من أسرة شيعية
قلت مرة يف لقاء أجراه معي حممد األنور ببغـداد باللغـة            
اإلنكليزية أن الشيعة خيجلون من اإلعالن عن وجود متييز         

وإنين شخـصياً،   . سياسي طائفي طاهلم يف العراق احلديث     
صب إن اجلميع هلم احلق مبنا    : أحارب الطائفية عرب اإلعالن   

سياسية يف العراق اآلن، وبدون استثناء طائفي أو عرقي أو          
كردي (بدليل أن الرئيس العراقي هو جالل الطالباين        . ديين
وعلى الرغم من كل االامات، أمتـىن أن يـدرك          ). سين
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وقد كان نص جـوايب     . العراقيون إننا نبقي العراق موحداً    
  :باإلنكليزية هو

 In the past the Shia was too shy to admit that 
there was a sectarian political problem. As for 
fuelling sectarianism and us being responsible, 
the answer is easy. We fight sectarianism 
through convincing components of the Iraqi 
people that they all have the right to be in power 
and that no one is excluded the evidence being 
that Jalal Talabani became president of Iraq. 
Despite all allegations, we're keeping Iraq 
united, and this is something I hope people will 
understand.  
ويف احلقيقة فإن هذه األمور حتتاج إىل إعادة نشر ثقافة جديدة           

راق للتخلص منها ومن إرث التنافس الديين الطائفي واثره         بالع
  .على اتمع العراقي

  فما حكاية البيت الشيعي إذاً؟ ·
دخلت إىل العراق وأنا على خالف واسع مع أمريكا حول           -

حكومة عراقية  (بدالً من صيغة    ) االحتالل(موضوع صيغة   
وعنـدما  . وهذا املوقف معلن ومعروف للجميـع     ). مؤقتة

فقد أعلنوه على أسـاس     ) جملس احلكم (مريكان  شكل اال 
إـاء  ) جملس احلكم (وحنن كان هدفنا يف     . طائفي وقومي 

وشخصياً، كنت أعتـرب    . االحتالل بالوسائل املتاحة أمامنا   
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فعملت وتعاونت مع الزعماء اآلخرين لوضع      . ذلك واجيب 
مشروع قانون أساسي للمرحلة االنتقالية حيمـي العمليـة         

ولكين كنـت   .  وحق العراقيني يف االنتخاب    الدميوقراطية
مدركاً بعمق صعوبة إجياد تكتل موضوعي بني العراقيني ال         

فلم يكن بالعراق واتمع    . يكون خاضعاً للنفوذ األمريكي   
العراقي أي هيبة متنع أو حتجم  قوة الواليات املتحدة سوى           

ففكرت إننا لكي نتمكن من سن      . املرجعية الشيعية وهيبتها  
انون أساسي حيمي الدميوقراطيـة والعمليـة الـسياسية         ق

. والتبادل السلمي للسلطة وحيمي استقالل العراق وسيادته      
فال بد أن يكون بعنوان له تأثري وهيبة معنوية هائلـة، ومل            
يكن بالعراق أية هيبة أعلى من املرجعية الشيعية ميكنها أن          

. و إليها حتقق السيادة وتناصر الطروحات الوطنية اليت ندع      
ولكن إدراك ذلك حيتاج إىل بصرية ثاقبة، والتخلص مـن          
هيمنة االيديولوجيات املذهبية والعمل باملتاح الواقعي لتنفيذ 

فمن الذي يتحلى كذا بصرية يف زمن       . األهداف الوطنية 
  اإلنكسار واإلحتقان؟

  ال عالقة إليران بتأسيس البيت الشيعي؟ ·



158 

 

اً كـبرياً    قسم بل إن . فة صر كانت مسألة عراقية  لقد  . أبداً -
إن  . البيت الشيعي مل يكن على وئام مع إيـران         من أعضاء 

مواقف البيت الشيعي وضغوطه هي اليت أجربت برمير على         
فقـد كـان   . التفكري ملياً ألف مرة، حول العراق ووضعه    

اهلدف األمريكي أن يـضعوا دسـتوراً والعـراق حتـت           
.  االحـتالل  االحتالل، وجيروا االنتخابات والعراق حتـت     

: فقال. وحينها سافرت إىل املرجع الديين السيد السيستاين      
فهـل  . إن األمريكان كتبوا دستور اليابان يف سـتة ايـام         

         ال : سيكتبون دستور العراق يف ستة ايام أيـضا؟ فقلـت
جيب أن تكون هناك مجعيـة      . شرط تعاوننا . ميكنهم ذلك 

ـ   . منتخبة تكتب دستور العراق    ا معـاً   فأيد الفكرة وعملن
وتعاونا وجنحنا بتحقيق السيادة مث االنتخابـات مث كتابـة          

.الدســــــــــــــــــــــتور
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  الثاين الباب

  ومشاريع طروحات
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الرابع اإلقليم حلف  
  

 مشروع احللـف اإلقليمـي      چليب، هل ميكن أن حتدثنا عن     . د ·
  الذي تدعو إليه؟ 

ومبـا  . هو حلف سياسي فيه تعاون على خمتلف األصـعدة    -
 إىل  فمن اجلانـب األمـين سـيؤدي      . حيقق منافع اجلميع  

وكذا فيه تكامل   . االستقرار ومحاية األطراف بعضها بعضاً    
اقتصادي، فالعراق حباجة إىل الشركات التركية واإليرانية       

فهم ميتلكون خـربات    . والسورية للبناء واإلنشاء والترميم   
وحنـن  . واسعة وإن بدرجات خمتلفة من اجلودة يف العمل       

ثـة، بـشكل    حباجة إىل عمليات إنشاء البىن التحتية احلدي      
هذا ناهيك  . واسع، وغري ذلك من عمليات البناء والترميم      

، الـيت ميكـن أن تقـدم        "املشتركة"عن بناء الشركات    
 فضالً -إمنوذجات صناعية جيدة، بل وحىت إمكانية عملها        

ـ  -عن داخل دول احللف       Export-Platforms بصيغ ال
لتعمل مصانعها خـارج    . أو ما يعرف بالقواعد التصديرية    
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حيث األجور املنخفضة لليـد العاملـة، يف      . إلقليم الرابع ا
العديد من البلدان، ومن مث إعادة تصديرها ألسـواق دول     

، لتغطيـة االحتياجـات   )Supply Centres(احللف أي 
وينبغـي أن ال    . احمللية، ومبا يدعم اقتصاديات دول احللف     

ننسى التعاون يف اجلانب العلمي والتكنولوجي الذي يعـد         
فتجربـة  . ألة جوهرية كشفت عنها جتـارب األمـم       مس

التحديث والنهضة يف الصني على سبيل املثـال كـشفت          
للزعماء الصينيني، أن تطوير الزراعة وتنمية سوق العمالة        
وتشجيع االستثمارات، مل تكن كافية لبلورة مشروع ضة        

فكان علـيهم   ). صني حديثة وقوية  (متكامل وناجح خللق    
كنولوجيا احلديثة ودعمهما مع كل مـا       تشجيع العلم والت  

كمـا  . يتطلب ذلك من قرارات سياسية حقيقة وجـادة       
أكدت الدراسات االستراتيجية املتابعة لتطـور النـشاط        
الصيين، مثل الدراسة اليت أصدرا جامعـة هارفـارد يف          

ومـسألة  . Science and Technology in Postكتـاب  
 تعين استريادها وكأا العلم والتكنولوجيا يف حديثي هنا، ال 

 Technology(حزم جاهزة مثلما نشتري الثياب واملالبس 

packages .(      فاالسترياد هو عملية جتارية، وبعاملنا املعاصر
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فـبعض الـشركات العامليـة      . هو جتارة احتكارية بامتياز   
بل ما عنيته العمل على . الكربى، حمتكرة إلنتاجها وتسويقه  

 االبتكارات احمللية، أي استيعاب     إجياد أرضية مناسبة لدعم   
مثلما رأينا يف التجربة    . التكنولوجيا والعلم، وتوطينها حملياً   

اهلندية والصينية، ويتم ذلك عـرب تـشجيع القطاعـات          
العلمية، مبختلف الوسائل املتاحة، مـع ربطهـا بإرثهـا          
احلضاري وشروطه االجتماعيـة واالقتـصادية، فـالعلم        

ولعل . كمية، تتراكم فيها اخلربات   والتكنولوجيا، عملية ترا  
أحد أسباب تعثر العلم يف حضارة املنطقة اإلسالمية، غياب         
املؤسسات اليت تعىن بالتراكمية العلمية، فبقيـت جهـود         

فنقرأ بكتب التاريخ عن علماء اخترعـوا       . العلماء فردية 
وعلمـاء ابتكـروا    . بدالً من احملربة والريشة   ) قلم احلرب (

وذلك قبل أن   . أخل)...طريقة بريل (للعميان  الكتابة البارزة   
ولكن أعمـاهلم   . تظهر بعدهم بقرون يف احلضارة احلديثة     

اندثرت بوفام حيث مل تكن هناك أية عمليـة تراكميـة           
بل ومل يـتم تطـوير صـناعة خاصـة          . للمعرفة العلمية 

مببتكرام، على غرار مصنع الورق الذي عرفته بغداد منذ         
أو مل يتم تطوير    . دي على وجه التقريب   القرن الثامن امليال  
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كنظرية جابر بن حيـان،     . أحباثهم اليت تفوق اخليال أحياناً    
والذي أود أن أقوله، هو . عن إمكانية ختليق اإلنسان خمتربياً   

إننا حنتاج إىل علم وتكنولوجيا، عرب خلق ظروف مناسبة،         
تشجع الناس لطلب العلم، وحتفزهم على فهم التكنولوجيا        

ديثة، وصناعتها حملياً بل واملشاركة بتطويرها واإلسهام       احل
ظـاهرة  (وهذا مما يتطلب منا مكافحة      . مببتكرات جديدة 

. املسشترية، طمعاً باأللقاب العلمية وفخامتـها     ) الدكترة
فليس العلم بوثائق ورقية، بدون جدة وابتكـار وعـشق          

 ومن احملزن أن منطقتنا . لالكتشاف وبناء النظريات اجلديدة   
تضم أضخم عدد من محلة شهادة الـدكتوراه يف العـامل،           
وعلى الرغم من ذلك فإا ال زالت تطلب من شـركات           

ـ   Turnأجنبية نصب مصانع كاملة هلا أو ما يعرف بالـ

Key Projects م يسلموننا املفاتيح جاهزة للتشغيلأي أ !
فالتعاون يف جمال البحوث العلمية والتكنولوجية بني العراق        

يا وتركيا وإيران سيفتح لنا أبواباً كثرية يف مستوياته         وسور
  .1العلمية الصرفة أو يف صناعة التكنولوجيا وجتارا

                                                
  :بعنوان ،1989 عام صدر الچلبي، الدكتور إلیھ أشار الذي الكتاب: ملحوظة 1
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  ؟)اإلقليم الرابع(وما سر تسميته بـ ·
كان البلدانيون واجلغرافيون األوائل يقـسمون األرض إىل         -

ليم، واملنطقة اليت يقع فيها العراق هي جزٌء مما كان  سبعة أقا 
وقد ورد ذكـر    . يعرف باإلقليم الرابع ضمن هذا التقسيم     

هذه األقاليم على لسان اإلمام علي، يف خطبـة يف ـج            
ـ : (البالغة يقول فيها  ـ لو أعطيت األقاليم السبعة مب ت ا حت

 أفالكها على أن أعصي اهللا يف منلة أسلبها جلب شعرية ما           
  ).فعلت

ولكن دكتور چليب، املعروف أن هناك تنافرات كـبرية بـني            ·
الدول املدعوة إلنشاء هذا التحالف، فالعراق وتركيا ميـثالن         

  حموراً جتاه إيران وسوريا؟
فال يوجد حمور يضم العراق وتركيا      . هذا كالم غري صحيح    -

فامللحوظ أن  . بل العكس هو الصحيح   . يف أعمال مشتركة  
صلت إىل اهلجـوم علـى منـاطق يف         لتركيا تدخالت و  

وملدة سنوات كما هو معروف     . كردستان العراق وقصفها  

                                                                                                    
Science and Technology in Post - Mao China, ed. Denis Fred Simon and 
Merle Goldman (Cambridge, Mass: Harvard University: The Council on 

East Asia Studies, 1989 
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وإذا . جراء مكافحتها لتمردات كردية   . يف وسائل اإلعالم  
شئنا احلديث عن التنافرات اليت بني تلك الـدول، فهـي           
كثرية، فمنها التنافس من أجل النفوذ السياسي والـتحكم         

ملاذا : الذي جيب أن نطرحه هو    ولكن  . أخل...بالطاقة واملياه 
التركيز على االختالفات؟ إن الذي ينبغي أن ندركه هو أن          

 يف الـصراعات  Geo-Political Identityهلا تلك الدول 
بينـها  كما أن   . والتنافسات السياسية واالقتصادية الدولية   

فهـذه  . مشتركات كثرية، جيب بعث احلياة فيها جمـدداً       
األموية والعباسـية   : الدولالدول هي اليت ضمت عواصم      

واليت حكمت لعقود طويلة معظـم      . والصفوية والعثمانية 
اي إا متثل احلضارة والتراث والتاريخ      . املناطق اإلسالمية 

ويف عصرنا كانت تلك الدول ضحايا العنـف        . اإلسالمي
واإلرهاب واحلروب السرية والعمليات اليت تشن عليها من   

. معاناة مشتركة جتمعهـا   فهناك  . أراضي بعضها ضد بعض   
  .وقد دفعت شعوب هذه الدول الثمن غالياً بسبب ذلك

ما الذي ميكن أن تكون عليه ردة فعل األكراد حـول هكـذا         ·
  حلف؟
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املسألة الكردية من أهم املسائل يف املنطقة وملفها حساس           -
فالشعب الكردي يأيت باملرتبة الرابعـة مـن حيـث        . جداً

والترك والفرس، وليس هلـم     التعداد السكاين، بعد العرب     
وبعـد أن   . دولة مما يفسر املشاعر القومية املتزايدة لديهم      

فام قطار الدولة القومية، أصبح هذا الشعور أشد حـدة          
بسبب املعاناة  . من الشعور القومي لدى األطراف األخرى     

وهذا ما سبب عنصر عـدم      . واحلرمان الذي تعرضوا إليه   
واملـشكلة اليـوم، أن     . عةاستقرار لدى هذه الدول األرب    

عصر الدول القومية انتهى مبعانيه القدمية وحلت بدالً عنه         
مفاهيم سياسية جديدة للـدول احلديثـة املبنيـة علـى           
التحالفـات والتكــامالت واالئتالفــات والفيــدراليات  
والكونفدراليات وخباصة يف ظل العوملة اليت قربت املسافات   

وع احللف الذي ندعو    ومشر. كثرياً بني الدول والشعوب   
إليه، لن يضر مبصاحل األكـراد بـل سيـساهم مبعاجلـة            
مشكالم بإاء العنف والقمع واحترام حقوقهم اللغويـة        

  .والثقافية والسياسية مبا ال يهدد حدود الدول األربعة
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هل تعتقد أن تكامل الشعب الكردي املوزع بني تلك الـدول            ·
م سـيحقق تفامهـاً     سيؤدي إىل وجود دولة خامسة جديدة؟ أ      

  سياسياً ينهي حاالت التمرد الكردي اليت تظهر يف تلك الدول؟
أعتقد أن قيام دولة كردية بالوضع العاملي واالسـتراتيجي          -

. الراهن، هو شئ صعب جداً بدون موافقة هـذه الـدول       
. وهذا مفهوم وواضح متاماً يف النشاط الـسياسي الـدويل   

 دولة كردية، ديداً    فتلك الدول وخباصة تركيا، تعد قيام     
. لسالمة حدودها اإلقليمية اليت هي مكلفة بالدفاع عنـها        

وحنن مبشروعنا  . وهذه أمور يدركها الساسة األكراد جيداً     
هذا، ال نريد أن نذوب حقوق األكراد أو حند منـها بـل          
غاية ما نطلبه هو أن ندفع دول املنطقـة وشـعوا جتـاه             

الت الـسياسية واألمنيـة     التعاون والعمل املشترك يف اا    
ويف حالة حصول اتفـاق     . واالقتصادية والعلمية والثقافية  

سياسي فاألكراد سوف لن يكونوا مصدر ديد للـسالمة         
اإلقليمية هلذه الدول بل عنصر استقرار ودعـم وإغنـاء          

إن موقف األكراد الرمسي    . لسياساا واقتصادياا وثقافاا  
ـ         ى حـزب العمـال     يف العراق اآلن هـو التـشديد عل

  ...الكردستاين
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  ؟PKKلكن تركيا أمت جنريفان برزاين بدعم الـ ·
إن تركيا كانت قبل اثنيت عشرة سـنة تـساعد احلـزب             -

ـ       . PKKالدميقراطي الكردستاين باملال والسالح لقتال الـ
ـ وكان قادة احلزب يعدون       ديداً هلم وتعاونوا مع     PKKال

قـوات  وقد ظهـر هـذا التعـاون بـني          . تركيا ضدهم 
التابعة للحـزب الـدميقراطي الكردسـتاين       ) البيشمركة(

وحزب االحتاد الوطين الكردستاين والقوات التركية ملقاتلة       
) مكـني كـارا   (يف جبـال    .  يف داخل العراق   PKKالـ

وما أعنيه من حديثي هذا، اإلشارة      . قرب زاخو ) بيخري(و
إىل أن هناك عالقة مترابطـة بـني تركيـا واألحـزاب            

ـ   الكردستان هذا ناهيك عـن أن     . PKKية يف موضوع ال
أغلب الشركات التركيـة الكـبرية تـستثمر يف إقلـيم           

  .كردستان
أال يؤثر وجود هذا احللف على مسألة انضمام تركيا لإلحتـاد            ·

  األوريب؟
فضالً عن إدراك الساسة التـرك ألسـباب        . لن يؤثر . ال -

ديه حيث إن االحتاد االوريب ل    . املمانعة األوربية النضمامهم  
ال يريدون وجوداً إسالمياً    ) األوربيون(مشكله ممانعة، فهم    
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هذا هو  . سياسياً له سلطة الفيتو يف القرارات داخل االحتاد       
. بيت القصيد وبقية التحفظات هـي مـسائل هامـشية         

فمن الصعب على األوربـيني أن      . واألتراك يعرفون ذلك  
بالدولة ينسوا أن تركيا كانت مقر اخلالفة اإلسالمية متمثلة   

وبعد احلـرب   . واليت بلغت أسوار فينا يف يومٍ ما      . العثمانية
العاملية األوىل، قامت دول احللفاء باحتالل تركيا وحماصرة        
احلركة الوطنية اليت قادها مصطفى كمال امللقب بأتاتورك        

لقد كانت  . الذي أسس أول دولة تركية    ). أبو األتراك (أي  
االحتـاد التركـي    (تسمى  تركيا احلديثة يف بداية تأسيسها      

حيث أن بدايات عمل مصطفى كمـال ضـد         ). الكردي
احللفاء واإلغريق، بدأت يف شرق األناضول، الـيت كـان        

ولكن بعد توليه السلطة، جعل     . معظم سكاا من األكراد   
. القومية التركية والعلمانية، هي اإلجتاه السائد يف الـبالد        

بس الطربوش،  حيث منع ل  . ولكن علمانيته، كانت متطرفة   
وأصبح السفور شبه إلزامي، وأبيح الزواج بني املسلم وغري     

علـى  . املسلم خالفاً للقوانني الفقهية اإلسالمية املوروثـة      
الرغم من أن غري املسلمني يف تركيا، ميثلون واحد باملئة من           

أي إن عـدد    . من السكان % 99املسلمني الذين ميثلون    
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ان أقل من عدد املسلمني     املسلمني يف العراق بالنسبة للسك    
ومنذ تأسيس اجلمهوريـة  . يف تركيا وكذلك سوريا وايران 

، وحـزب كمـال   1950 وإىل سنة   1923التركية سنة   
لكنه خسر يف االنتخابات بعد     . أتاتورك هو احلزب احلاكم   

وجاء عدنان مندرس، الذي كان يقود احلزب       . هذا التاريخ 
 غربية ولكنـها    وهو ذو نزعة علمانية   . الدميقراطي التركي 

وكـان  . وكانت لنا عالقات شخصيه معـه     . معتدلة جداً 
وحيب . الرجل حيب اإلسالم وحيترم تراث تركيا اإلسالمي      

وكان يعتقد أن مـستقبل     . ايضاً جريان تركيا من املسلمني    
إال أن هـذا    . تركيا، هو ليس بكوا جسراً إىل الغـرب       

 عـام   الرجل مل ينجح يف مهمته، حيث قام العسكر بشنقه        
إن عـدم   .  وله اآلن نصب تذكاري يف إسطنبول      1966

جناح مندرس يف مهمته كان بسبب عدم امتالكه قاعـدة          
اقتصادية واجتماعية قوية، تقف أمام القـوى العلمانيـة         
املتطرفة اليت تريد أن تقضي ائياً على بـصمات وآثـار           

مث جاء بعده أوزال الـذي مل       . احلضارة اإلسالمية يف تركيا   
شيئاً، لكنه بىن قاعدة اقتصادية واجتماعيـة لعامـة         يعمل  

مث جاء حزب العدالـة    . الناس، الذين أكثرهم من املسلمني    
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وكان حلـزب العدالـة     . والتنمية، الذي يقوده أردوغان   
والتنمية قاعدة اقتصادية واجتماعية قويـة، ال يـستطيع         

وهلـذا جتـد    . العسكر الوصول إليها وحتديها أو إسقاطها     
حزباً إسالمياً حمافظاً حيكم تركيا ولكـن بنظـرة        اآلن، إن   

. ال تتعارض مع من يريد أن يكون علمانياً       . حديثة وعصرية 
أو فقل حزب إسالمي حديث يف طروحاتـه ومـشاريعه          

  .وتشريعاته
هل هذه التغريات ستحسم موقف تركيا لـصاحل االنـضمام           ·

  للحلف مع العراق وسوريا وإيران؟
ية يف تركيا هو مـشروع الغـاز    إن أهم املشاريع االقتصاد    -

على الرغم من وجـود     . القادم من ايران، الذي يبىن اآلن     
وكذلك فإن  . معارضة كبرية من أمريكا على هذا املشروع      

هناك شركات نفط تركية هلا امتيازات للتنقيب عن الغـاز          
كما إن مطار طهـران الـدويل،   . حصلت عليها من إيران 

ب أن ننسى، أن هنـاك      وال جي . قامت ببنائه شركة تركية   
أكثر من مخسة وعشرين إىل ثالثني مليون إيراين يتكلمـون   

والعراق ملوروثاته وثقافاته يعد املقر الروحي      . اللغة التركية 
هذا فضالً عن مصادر الطاقة الكبرية الـيت        . لتركيا وإيران 
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. كما إن العالقات بني تركيا وسـوريا قويـة اآلن   . ميلكها
برياً يف عملية رفع الضغط اإلسرائيلي      وتلعب تركيا دوراً ك   

من خالل تبنيها لوسـاطة املفاوضـات غـري         . عن سوريا 
كما إن العالقات اليت تربط إيـران       . املباشرة بني اجلانبني  

. بتركيا هي أقوى من العالقات اليت تربط أطرافاً أخرى ا         
وحنن نرى أن الظروف مؤاتية للشروع بتكوين حلف جيمع         

وفيما خيص العراق، فـإن معظـم       . اهذه الدول وشعو  
مشاكلنا األمنية والسياسية سببها سياسة الواليات املتحدة       

فاألمريكان يريدون أن جيعلوا مـن العـراق،        . األمريكية
عنصراً يف صراعهم مع إيران، وهذا ليس يف رغبة العراق          

  .وال يف مصلحته
كـذا  نظراً لاليار االقتصادي املعروف بالعراق، أال حيولـه ه         ·

حلف إىل سوق استهالكية لعمالقني مها تركيا وإيران؟ كيـف          
  سينفع هذا احللف العراق اقتصادياً؟

ومعاجلـة  . بالطبع ينفع العراق اقتصادياً ويرفع من مستواه       -
املخاوف املذكورة يف سؤالك يتم عرب إقامـة معاهـدات          
واتفاقات حول التصدير الزراعـي، وفـتح األسـواق،         

 كل بلد من البلدان، كما حـصل يف         وتشجيع الزراعة يف  
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حيث نرى أن إنتـاج الزبـد واحلليـب         . االحتاد األوريب 
واأللبان، يف فرنسا واملانيا، قادر على تدمري كل جتـارة يف           

لكن االحتاد األوريب، نظم كـل ذلـك        . إسبانيا والربتغال 
فهناك إتفاقية على توزيع احلـصص، وشـراء        . باتفاقيات

 مبا ينفـع ويرفـع اقتـصاديات        الفائض، بني هذه الدول،   
وينبغي أن تنتبه إىل مسألة بغاية      . اجلميع، وال يضر األعضاء   

األمهية، أال وهي ضرورة تغيري زوايا النظر الكالسيكية جتاه         
وسأذكر . أو بعبارة أخرى تطوير الذهنية السياسية     . األمور

 شرعت شركة أرامكو بإنشاء     1946لك مثاالً، ففي عام     
السعودية وحـىت صـيدا     ) أبقيق(حقول  خط أنابيب، من    

وكان املشروع  .  ميالً 1,068أي أنه يقطع مسافة     . بلبنان
واكتمل العمـل  . ينوي إقامة األنبوب بسمك ثالثني بوصة    

بات أطـول  الذي  )Tapline( وعرف خبط  1950به عام   
وكان املشروع باالتفاق مع احلكومة     . خط أنابيب يف زمنه   

كومة العراقية مشروع خط    يف حني عرقلت احل   . السعودية
)Mepline (    اإليرانية -الذي رغبت شركة النفط اإلجنليزية

لنقل النفط من إيران والعراق إىل سواحل البحـر       . بإنشائه
وكانت املخططات أن يكون بسمك ست وثالثني . املتوسط
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بوصة ليكون قادراً على ضخ مائة ومخسني مليون برميـل          
 عرب األراضي العراقيـة     . ميالً 1,500عرب مسافة   . سنوياً

حيث تكون ايته بطرطوس الـسورية علـى        . والسورية
واليت كان من املفتـرض أن تـبىن فيهـا    . شاطئ املتوسط 

ولو قدر هلذا املشروع النجاح لكان أضخم مـن         . مصفاة
)Tapline (    ولفتح أمام العراق خيارات تنمويـة واسـعة .

ة خطوط  ولو فكرنا اآلن مبد شبك    ! ولكنا اليوم بوضع آخر   
أو تطوير وحتسني القدمية وربطنا العـراق       . أنابيب جديدة 

مـع بنـاء املـصايف    . وإيران وتركيا وسوريا ذه الشبكة   
النموذجية، فكيف سيسري الوضع االقتصادي هلذه البلدان       
مجيعاً؟ وللعراق خباصة؟ وكل شئ ميكن أن ينظم مبعاهدات         

  .واضحة، كما فعلت أوربا، كما ذكرت لك سابقاً
ولكن كيف ميكننا املقارنة مع التجربة األوربية اليت تضم دوالً           ·

  متساويةً أو متناسبة؟
ال يوجد هناك أي    ! ومن قال إن يف أوربا تساوياً أو تناسباً؟        -

تساوٍ يف املساحات، وال يف التعداد السكاين، وال الثروات،         
فهل ميكن أن   . كما ال يوجد تناسب فيما بينها بشكل عام       

نان والربتغال مع املانيا؟ إن الربتغال واليونان،       تتناسب اليو 
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وكان جنوب إيطاليا متأخراً    . كانتا دولتني من العامل الثالث    
لكنهم أدركوا أن مرحلة الصراع وشـروطه قـد         . أكثر

. وأن النهضة حتتاج إىل شـروط عمـل جديـدة         . تغريت
على الرغم من أن    . ونظموا أمرهم باالتفاقيات واملعاهدات   

وب اليت جرت يف تاريخ العامل كانت بني املانيـا          أكرب احلر 
وليس هناك حروب تارخيية هائلة بني تركيا وإيران . وفرنسا

. ذهب فيها ضحايا كما ذهب يف احلرب العاملية األوىل مثالً   
أما يف اجلانب االقتصادي، فتركيا دولة أنعم اهللا عليهـا،           

ها فتوجهت لتنمية اقتصاد  . بعدم وجود النفط يف أراضيها    
وفيها اآلن صـناعة وزراعـة، واسـتغالل        . بشكل سليم 

حىت أا أصـبحت اآلن يف      . للموارد الطبيعية بشكل كبري   
. من املستوى األول وليس املمتاز    . مقدمة الدول الصناعية  

. فتركيا تصدر اآلن سيارات فيات أكثر مما تصدره إيطاليا        
 كما إا تصدر حنو تسعة مليار دوالر من املالبس بـأعلى          

وفيها مـصادر ميـاه     . درجات األناقة إىل أوروبا وأمريكا    
ولديها منظومة من السدود    %. 80العراق وسوريا بنسبة    

ومل يتم التفاهم معها حول املياه      . على ري دجلة والفرات   
. ولكنها دولة غري نفطية   . بشكل منوذجي متكامل إىل اآلن    
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ا ما  وهذ. وهي تبحث عنها  . وال متلك الطاقة اليت حتتاجها    
) ختمة املـاء (أي إن تركيا لديها . ميكن أن يوفره هلا العراق 

) عطش املياه (يف حني يعاين العراق من      ). جماعة الطاقة (مع  
. مما ميكن تنظيمه بينهما وهكذا دواليـك      ). ختمة الطاقة (و

وإذا كانت هناك اتفاقات حول تنظيم اإلنتـاج ومنافـذ          
 بني هذه الدول،    التوزيع االقتصادي ودعم اإلنتاج مركزياً    

فسوف يكون العراق أول املستفيدين، وسيأتيه خري كـثري         
. وكذا ينطبق احلال على املياه واالستثمارات     . جراء ذلك 

إن مستوى احلياة اآلن يف العراق غري مقبول، ألننا مل نفـد            
من ثروتنا بشكل حكيم، وال يوجد من يساعدنا، فأمريكا         

لى الرغم من إنفاقهـا     فشلت يف العراق بعد احتالهلا له، ع      
وإىل اآلن هنـاك موظفـون يف وزارة        . الكثري من األموال  

املالية والتجارة واحتياطي البنـك املركـزي يف أمريكـا،        
يذهبون إىل الوزارات العراقية، والبنك املركزي العراقـي،       
وميلون عليهم بالنصائح املتشددة تارة، وبالتهديد املـبطن        

. تصادية ونقديـة حمـددة    تارة أخرى، لتمرير سياسات اق    
فهم يطلبون منـا  . وهذه حقيقة ولكنها غري واضحة للناس 

االلتزام بتعليمات صندوق النقد الدويل من خالل رفع سعر  
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الفائدة، من أجل تقليل نسبة التضخم، لكن التـضخم مل          
ينقص، وأصبح االقتراض ألعمـال وشـركات رجـال         

إلقتراض، األعمال شبه مستحيل، بسبب الفائدة املرتفعة ل      
ومن املؤسف جـداً إن     %. 20أو  % 18واليت تصل إىل    

هذا املوضوع مل يتم طرحه بشكل جدي يف الربملـان أو يف            
فاألمريكان فشلوا يف قضية سياسة التنمية      . وسائل اإلعالم 

ولعل الفشل العراقي، يعزى جبلِّه إىل األمريكان،       . العراقية
قيني اآلن  وتقع علـى العـرا    . بسبب سياسام وتدخالم  
حنن حباجة اآلن إىل شركات     . مسؤولية توجيه هذه األمور   

. سورية وإيرانية وتركية لتقوم بأعمال اإلنشاء يف العـراق        
. والعراق قادر أيضاً على العمل يف إيران وتركيا وسـوريا         

إن مشروع حلف اإلقليم الرابع، فيه تكامل اقتـصادي،         
  .السياسية واألمنيةوفيه جمال حلماية الضعيف وتبادل املنافع 

ذكرت يف حديثك أنه ال توجد حروب هائلة بـني األتـراك             ·
  واإليرانيني، فهل نسيت احلروب العثمانية الصفوية؟

. مل تقع حروب هائلة بينـهما     : ولكين قلت . مل أنس . كال -
فهل كانت بينهم حرب على غرار حرب املائة عام؟ أم هل           

يـة األوىل أو    وقع ضحايا بينهما كما وقع يف احلرب العامل       
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وضـعفه جرحـى ومعـاقني      . الثانية؟ تسعة مليون قتيل   
وتدمري األراضي الزراعيـة واملواشـي وآالف       . ومصابني

املصانع، ومناجم الفحم، والطرق، والسكك احلديـدة، يف    
أما يف احلرب الثانية فمـا بـني الواحـد          . احلرب األوىل 

فهم واخلمسني إىل اإلثنتني والستني مليون إنسان قتل، ونص       
، %2بسبب القصف اجلوي، أي ما يعـادل        . من املدنيني 

هذا ناهيك عن اجلرحـى     . من تعداد سكان األرض برمتها    
ورغم كـل   . واملشوهني واملعاقني وتدمري البىن االقتصادية    

ذلك فقد جنحوا بتنظيم معاهدات واتفاقات وتكاملوا مـع         
هل حدث مثل ذلك الدمار، يف الرتاعات العثمانية     . بعضهم

صفوية؟ أم هل وقعت ضحايا ده الضخامة؟ وبعامة، فإن      ال
وآخـر حـرب    . ما وقع بني العثمانيني والصفويني انتهى     

بينهما، جرت يف القرن الثامن عشر، وآخر صراع حـول          
العراق، حصل عندما دخل السلطان مراد الرابع بغداد يف         

ويف القرن الثامن عشر، حدثت بعض      . القرن السابع عشر  
 لكن مت تثبيت معظم احلدود احلالية بني تركيـا          املناوشات،

وإيران والعراق يف القرن الثامن عشر، مما أوجد نوعاً مـن        
التعايش السلمي، بني اإلمرباطورية العثمانية وإيـران، يف        
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ومل حتصل بينهما خالفـات     . القرنني الثامن والتاسع عشر   
  .خالل هذه احلقبة

·       لـف؟ أال يـضر     كيف سيكون املوقف األمريكي من هذا احل
  مبصاحلهم االقتصادية؟

إن املطلع اجليد على تاريخ السياسة اخلارجيـة للواليـات         -
أن تتدخل بشؤون العامل   : املتحدة األمريكية يكتشف أا إما    

بشكلٍ واسع أو تنكمش داخل حدودها وال تم بشؤون         
ولو نظرنا إىل السياسة األمريكية بعد احلرب العاملية        . العامل

رى بوضوح، إا تتراوح بني التدخل غري احملـدود         األوىل ن 
فبعد كل حقبة انتـشار     . وبني العزلة أو االنكماش الكبري    

إن احلرب العاملية األوىل على سـبيل       . تأيت حقبة انكماش  
املثال، كانت أكرب حرب يف تاريخ أمريكـا، ومت خالهلـا           

. إرسال ماليني اجلنود إىل أوروبا مث جاءت حقبة انكمـاش    
ن أمريكا اليت أسست عصبة األمم مل تشترك فيهـا          حىت إ 

وامتـدت  . بسبب رفض جملس الشيوخ األمريكي آنذاك     
. فترة االنكماش ملدة عشرين سنة إىل احلرب العاملية الثانية        

بل قد يكون االنكماش األمريكي سبباً يف احلرب العامليـة          
. الثانية، جراء تركهم للنظام الدويل املتمثل بعصبة االمـم        
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م تبين الرئيس ولسون ملشروع إجياد مؤسسة عامليـة         فرغ
). عـصبة األمـم   (حلفظ السالم وحل املشكالت الدولية      

) تشارلز كـرين (و ) هنري تشرشل كنغ(وإرساله كل من   
للتحقيق يف وضعية األمالك العثمانية ورغبـات الـسكان         
لتحجيم األطماع الربيطانية والفرنسية، واللذين رفعا إليـه        

الذي كان ضد إقامة أية     ) 1919 يوليو   10(تقرير يوليو   
من الـسكان   % 90دولة يهودية يف فلسطني بسبب أن       

كانوا رافضني للمشروع، وحذرا يف تقريرمها أيـضاً مـن          
سيطرة فرنسا على سوريا، ألن سكاا يفضلون االستقالل، 
وعلى الرغم من أن بريطانيا وفرنسا تصرفتا خبالف كـل          

مريكي االنعزايل مل يهتم بالتدخل     ذلك، إال أن االنكماش األ    
حلسم هذه القضايا احلساسة اليت أرهقت كاهـل اتمـع        

بل وعد موقفها وسياساا بـصفتها      . الدويل إىل يومنا هذا   
ـ  دون أن تلتـزم واشـنطن بـأي        ) وعد بلفور (مباركة ل

مث حصل انتشار يف احلرب العاملية      . مسؤوليات حيال ذلك  
انت الواليات املتحدة دولـة     فك. الثانية واحلرب الكورية  

حيث سامهت بشكل كبري بـدحر      . ميدان يف عدة مواقع   
وقلصت نفوذ الفرنسيني والربيطانيني حىت     . القوى الفاشية 
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ولكنها ورثت أيضا   . انفردت بالنفوذ والسيطرة االقتصادية   
وبعـدها قللـوا التـدخل      ! املشكالت اليت خلفها أولئك   

وبالنـسبة  . CIAللـوبدأ التدخل املخابرايت    . العسكري
يف العامل فقد كانت    ) بوش االبن (الرئيس األمريكي   لسياسة  

سياسة انتشار واستعمال القوات العسكرية يف دول العـامل        
ومل يستعملوا القوة بطريقـة     ). العراق وأفغانستان (الثالث  
وأعتقد أا بدأت اآلن باالنكماش، فأمريكا كـان   . معقولة

ضي عشرون لواًء، أما اآلن فلديها      لديها يف العراق العام املا    
اربعة عشر لواًء وسيصبح قريبا ثالثـة عـشر لـواء، أي         

  .اخنفاض بنسبة الثلث
هل يتنبأ الدكتور الچليب مبرحلة انكماش أمريكـي يف احلقبـة          ·

  املقبلة؟
ودليل ذلك أن   . بل لقد بدأ االنكماش األمريكي فعالً     . نعم -

وخضعت .  لبنان واشنطن مل تتدخل يف اريات األخرية يف      
وكـذلك مل تقـدم الواليـات       . التفاق الفرقاء السياسيني  

املتحدة حلليفتها جورجيا أي دعـمٍ عنـدما دخلـت إىل           
وجـاءت  . وبتشجيع من واشنطن ذاـا . أوسيتيا اجلنوبية 

ومل . روسيا وطحنت البنية التحتية والعـسكرية جلورجيـا      
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 حترك أمريكا ساكناً، على الرغم من أن جورجيـا مهمـة          
للمشروع األمريكي يف آسيا الوسطى، كوا تعد املنطقـة         
الوحيدة اليت ميكن الدخول منها إىل آسيا الوسطى وأوروبا         

لذلك أرى أن أمريكا اآلن يف      . دون املرور بروسيا وإيران   
. مرحلة انكماش، وشغلها الشاغل هو اجلانب االقتصادي      

وهذا جعلها تبتعد عن التفكري بعمليات خارجيـة ترهـق          
  .كاهلها وال تستطيع حتمل تكاليفها أو النجاح ا

  ولكن كيف تفسر توسيع أمريكا لعملياا يف أفغانستان؟ ·
ولكن ضع يف عني االعتبار، اخـتالف       . نعم، هذا صحيح   -

النسب ففي العراق كان هناك مائة ومخسون الف جنـدي          
ويف أفغانستان هناك ثالثون ألف جندي سيتم زيـادم إىل          

. ندي وأفغانستان تبلغ ميزانيتها مليار دوالر     أربعني ألف ج  
  .أما العراق فتبلغ ميزانيته سبعني مليار دوالر

  هل يعين ذلك أن أمريكا لن تترك أفغانستان؟ ·
أنظر، ال ميكن قياس ما ستفعله أمريكا مبصلحتها اخلارجية          -

فمـا تفعلـه   . حبسب تقديرنا وفهمنا لسياستها اخلارجيـة  
لحة الـساسة األمريكـان يف   أمريكا خارجياً مرتبط مبـص   

وهـذا  . وليس بتقييمنا ملصلحة أمريكا اخلارجية    . الداخل
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قانون حترير  (السبب الذي جعلنا ننجح يف قضية استصدار        
ألننا جعلنـا العـراق     . وتأليب أمريكا ضد صدام   ) العراق

وهناك مكاسـب للـساسة     . قضية سياسية داخل أمريكا   
وحنن تصرفنا  . اً آخر األمريكيني عندما يتبنون طرفاً أو طرف     

بشكل جعل الطرف الذي تبنانا ينتفع كـثرياً يف داخـل           
. ولكننا اآلن ابتعدنا عن هذه السياسة يف العـراق        . أمريكا

وليس لدينا اآلن بعد زوال نظام صدام، أي لويب حقيقـي           
بينما املعارضة العراقية، كان هلا لويب قـوي يف         . يف أمريكا 

. ون على انكماش يف العراق    واألمريكان اآلن مقبل  . أمريكا
وأوباما يريد أن يسرع يف سحب القوات األمريكية مـن          

  .العراق أسرع من االتفاقية
وهل ستفقد أمريكا املنكمشة داخل حدوها قدرا على تعطيل          ·

  أو عرقلة نشوء حلف اإلقليم الرابع؟
ـ   - ولنعد صـياغة سـؤالك     ) ال(أو  ) نعم(لنترك اجلواب ب

 احللف سينفع أم يضر مـصاحل       هل وجود : بالشكل اآليت 
األمريكان؟ ونقول أن وجود هذا احللف سيكون بـصاحل         
الواليات املتحدة األمريكية من خالل مسامهة دول احللف        

. وثقلها على إمخاد التوترات واملشاكل اليت تقع باملنطقـة        
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وأمهية الدور اإليراين التركي يف تثبيت االستقرار واألمن يف      
فاملشكلة احلقيقية للواليات   . وآذربيجانجورجيا وأرمينيا   

 الـيت هلـا   .املتحدة األمريكية تأيت من هناك لوجود روسيا     
. طموحات تارخيية يف مد نفوذها البحري يف البحر املتوسط        

وهو أمر  . وتثبيت مواطئ قدمها يف بترول الشرق األوسط      
أثار مشكالت وتنافسات عديدة بـني املعـسكر الغـريب          

يف اخلمسينيات، وطرحت بـسببه رؤى      واملعسكر الشرقي   
سياسية متنوعة ملواجهتها أو لتبين أفضل اخليـارات مثـل          

). االحتاد اهلـامشي  (و) حلف بغداد (و) الناصرية(مشاريع  
وحتولت العديد من الـدول العربيـة إىل أدوات يف هـذا           

. التنافس، وباتت أراضيها وإعالمها، معبأة ضـد بعـضها        
اقف العراق فيها، مما حتتاج من      وهذه املرحلة التارخيية ومو   

الساسة واملؤرخني العراقيني اىل دراستها، بـشكل واسـع       
ودقيق، ألخذ الدروس والعرب منها، خباصة دراسة السياسة        
السوفياتية ومواقفها من األحالف الالزمة لدول املنطقـة،        
وميكن مراجعة بعض الوثائق واملذكرات السوفياتية عـن         
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 The policy of Soviet Union in the: ذلك يف كتـاب 

Arab world.2  
 مع إسرائيل وأن هلما تدريب      املعروف أن لتركيا عالقات جيدة     ·

  عسكري مشترك، أال يؤثر ذلك سلباً على احللف؟
حدثت حماولة إسرائيلية أمريكية يف التسعينيات لبناء       . نعم -

وكان رجلها الذي حياول    . حتالف عسكري إسرائيلي تركي   
من األركـان   ) شفيق بري (تثبيتها وجر تركيا إليها اجلنرال      
لكثري من الدعم والرعايـة     التركية، وقد نال هذا الرجل ا     

والدعاية الكبرية يف أمريكا، ولعب دوراً يف عقد اتفاق بني          
تركيا وإسرائيل يف موضوع تدريب الطائرات اإلسـرائيلية   

حيث كانت إسرائيل تـسعى جلعـل       . يف القواعد التركية  
القواعد التركية نقطة انطالق للقيام بعمليـات عـسكرية         

 مل يفلح يف الوصول إىل      لكن هذا الرجل  . جوية ضد إيران  
رئاسة األركان التركية بعد أن أخرج من قبل القيـادات          

                                                
  :ھو الچلبي الدكتور إلیھ اشار الذي الكتاب: ملحوظة 2

THE POLICY OF THE SOVIET UNION IN THE ARAB WORLD: A SHORT 
COLLECTION OF FOREIGN POLICY DOCUMENTS. < Moscow: Progress 
Publishers, (1975)> 
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وحدد وحجـم دوره الـسياسي      . العسكرية التركية ذاا  
فيما حدث الفشل األكرب بعد االنتخابـات       . وفشل طرحه 

الثانية عندما استعملت األطراف املعادية حلـزب العدالـة         
رات شـعبية   والتنمية كل طاقاا، عـرب إطـالق مظـاه        

عبـد  (واحتجاجات ملنع حزب العدالة والتنمية من ترشيح    
مث أن  . رئيساً للجمهورية وفـشلهم يف ذلـك      ) اهللا غول 

احلكومة التركية مؤمنة بوجـود عالقـات بـني حـزب           
واجليش التركي يعتقد أن إسـرائيل      .  وإسرائيل PKKالـ

ـ   ولـد   يف كردستان العراق، ممـا       PKKدربت قوات ال
كيا بأن إسرائيل ليست دولة صـديقة وإن        الشعور لدى تر  

كان هناك مصلحة يف التعاون والنفوذ بينهما، لكن ال ميكن    
أمن جانبها، مث وجدت أنقرة رغبة لدى إسـرائيل يف دور           
تركي للتفاوض مع سوريا بشكل غري مباشر، ومسعنا مـن          
قبل وزير اخلارجية التركي الذي أعلن أن عملية الوسـاطة    

ا وإسرائيل أصبحت مستحيلة بعد اهلجوم      التركية بني سوري  
كمـا إننـا ال ننـسى أن تركيـا          . اإلسرائيلي على غزة  

فالـشعب التركـي    . 2006استضافت قيادة محـاس يف      



187 

 

يتعاطف مع قضايا املسلمني والعرب يف سياسـات تركيـا     
  .املعاصرة أكثر من أي طرف آخر

 هناك أطروحة تنادي بدخول العراق إىل النادي اخلليجي ليكون       ·
  على غرار ديب؟

يف احلقيقة من الصائب أن نقول أن اإلمارات حتولـت إىل           
بصرة ثانية والكويت كذلك، فالذي يترك البـصرة قبـل          
مخسني عاماًً ويتوجه إىل الكويت كالـذي يتـرك القـرن           
العشرين ويتوجه إىل القرون الوسطى، أما اآلن فالعكس هو 

جيا ما لتحقق   ملاذا؟ هل امتلكت هذه الدول إيديولو     . التمام
التنمية؟ أم هل رفعـت الـشعارات الثوريـة احلماسـية           
لتجسيدها؟ كان الشيخ زايد يعد شعبه بأنه سيحول إمارة         

خراب لـدينا   . مث قس بينهما اليوم   . ديب إىل ما يشبه بغداد    
مث إن املعروف من تاريخ سياسات . وعمران وازدهار لديهم

انت تقف أمـام    الدول اخلليجية كالسعودية حتديداً، إا ك     
اهلـالل  (أي مشاريع تكاملية، مثل وقوفها ضد مـشروع         

سـوريا  (الذي قدمه نوري السعيد أو مشروع       ) اخلصيب
لوجود تنافس تـارخيي    . الذي قدمه امللك عبداهللا   ) الكربى

. حول الزعامة والنفوذ بني األسرة اهلامشية وبني آل سعود        
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مل جنن منه   ويف احلقيقة فإن الطرح األيديولوجي يف العراق        
سوى العوز والفقر والتراجع إىل الوراء، فاملنطق السياسي        
يف اخلمسينيات والستينيات والسبعينات يعد كـل مـن         
يتعامل مع معطيات الواقع ويراهن على خيارات مدروسة        
تعرف أمهية القوى الدولية وتأثرياـا، عميـل لربيطانيـا          

درك  يف حـني أ    .وأمريكا واالستعمار وذنب من أذنـام     
بعودة الساسة . اجلميع اليوم معىن احلكمة السياسية الواقعية    

املعاصرين إىل تبين خيارات وطروحات نشرت أو تبناهـا         
والغريب أن بعـض هـذه     . ساسة اخلمسينينات يف العراق   

الدول، اليت تنتقدنا لوجود األمريكان يف أراضينا، تنـسى         
خلـزن  فأكرب قاعدة أمريكيـة     ! أم ينطلقون من أراضيها   

وما عـشت أراك الـدهر      . األسلحة يف العامل هي يف قطر     
وبعامة فإن هذه الدول ال تطمئن للعراق من الناحية         . عجبا

ألن العراق دولة كبرية وأقرب إىل دول اخلليج        . السياسية
فيخـشون تـأثريه الـسياسي      . من أي دولة عربية أخرى    

وقد كان نظرهم وتطلعهم صوب العراق      . والثقايف عليهم 
والدميقراطية والتحديث يف العراق    . ملهد األول للحضارة  ا

وهذا يعود بعضه إىل طبيعـة تكـوين الـشعب          . خييفهم
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العراقي، فهم يعتقدون أن العراق فيه أكثرية شيعية حاكمة         
وهي تسعى لنشر هذا الفكر واملذهب يف بلدام بطـرق          

وبعامة فعلى الرغم من مساعنا عن      . شىت بالتعاون مع إيران   
اوالت إلدخال العراق يف دول جملس التعاون اخلليجـي         حم

ألن الدول اخلليجية ال تعـد العـراق        . فأنا أستبعد ذلك  
مشااً هلا، كما إا دول استهالكية، تعتمد على تـصدير          

فال يوجد لديها مشاريع زراعية     . البترول بالدرجة األساسية  
ـ          ة وصناعية منوذجية أو فقل أن ظروفها اجلغرافيـة والبيئي

والثقافية تقف عائقاً أمام بناء اقتصاد حقيقي ملرحلة ما بعد          
وأذكر لك بصدد ذلك ختوفات السيد علي جيده        . البترول

. الذي كان أمني عام منظمة أوبك يف ايـة الـسبعينات          
واليت أعلن عنها وعن قلقه من إمكانية العودة إىل األزمنـة        

 1978عام  أزمنة ما قبل البترول يف ندوة أقيمت        . األوىل
فهل سيكون بصاحل العراق االنضمام     . يف أوسلو بالنرويج  

إىل النادي اخلليجي؟ وما هي الفترة الزمنية اليت سينـضب          
ا البترول بتقديرك؟ هذا خبالف العراق وسوريا وتركيـا         
وإيران اليت متتلك املوارد والثروات الطبيعيـة والبـشرية         

ومن . دول متقدمة والثقافية الالزمة لبناء اقتصاد حقيقي و     
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اجلانب التارخيي ارتبطت دول اخللـيج عـضوياً بالعمـل          
التجاري مع بومباي يف اهلند، كما تشري الوثـائق، مـثالً           

، فقـد كانـت   The pirate coastاملذكورة يف كتـاب  
عالقات اخلليج االقتصادية مع اهلند أقوى بكـثري ومبـا ال    

ر البترول  وأما يف عص  . يقاس من عالقاا مع دول املنطقة     
وال أظن  . فقد أرتبطت دول اخلليج عضوياً بالدول الغربية      

أا سترحب بأي مشاريع اقتصادية بديلة عما لديها أو مـا   
ــه اآلن ــسري بــــــــ 3.تــــــــ

                                                
 The pirate coast, by Sir Charles :ھو الچلبي الدكتور إلیھ أشار الذي الكتاب: ملحوظة 3

Dalrymple Belgrave; Publisher: G. Bell & Sons, London Date Published: 
1966 
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  الشعب إىل احلكومة من الثروة نقل
  

نقل الثروة من احلكومـة إىل      "ار الذي ترفعه باسم     إشتهر الشع  ·
  فما الذي تعنيه بذلك؟" الشعب

فقد كافحنـا ألجـل أن      . يف احلقيقة إنه ليس شعاراً اآلن      -
ويف الدستور العراقي اليـوم مـادة       . يصبح مادة دستورية  

النفط والغاز  ): 108(املادة: الباب الرابع : تنص على ذلك  
  .ل األقاليم واحملافظاتهو ملك كل الشعب العراقي يف ك

  ولكنه ال يعدو أن يكون حرباً على ورق؟ ·
وعدم تطبيق  . ما فعلناه، هو ضمان حلقوق الشعب العراقي       -

هذه املادة ال يتعلق بنا بصفتنا مشرعني أو مناضلني من أجل 
ألننا خـارج اإلدارة    . ومن أجل تنفيذه بعد ذلك    . تشريعه

عيه حبقوقـه   وعلى الشعب العراقي أن يعمق و     . احلكومية
  .وأن يطالب اإلدارات احلاكمة بتنفيذ هذه املادة الدستورية

الثروة ملك  (و) الثروة ملك الشعب  (ما هو الفرق بني صيغيت       ·
  ؟)احلكومة
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الثروات الطبيعية من الغاز والبترول تتحول إىل ريع نقدي          -
أي إا تتحول إىل أرصدة     . بعد تصديرها كما هو معروف    

. و ملـك للنـاس، للمـواطنني      وهذا الريع ه  . وحسابات
واحلكومة هي مدبرة وقيمة على شؤون هذا املال وحـسن     
إنفاقه عليهم وعلى توفري مـستلزمام واخلـدمات الـيت     

وبعبارة أخرى على املواطن أن يتعلم ويدرك   . يفتقرون إليها 
  .وليس العكس. أن احلكومة هي من تأخذ مرتباا منه

ت احلكومة تتصرف وكأن ريع وال زال. ولكن هذه املادة مل تنفذ  ·
  الثروات الطبيعية ملكها الشخصي؟

حنن أثبتنا هذه املادة دستورياً لنعـاجل مـشكلة موروثـة            -
. أال وهي غىن احلكومة وفقر الشعب     . ومعروفة يف العراق  

واألمـر  ). أبرينا ذمتنا (فعلنا ما علينا وكما نقول بالعراق       
وحسن وعن وعيه  . بعد ذلك مرهون بوعي الشعب حلقوقه     

  .اختياره يف االنتخابات ملن ميثله
هذا كالم ال أمجل وال أروع منه، فلماذا نرى الناس ومعانام             ·

  مستمرة؟
وينبغـي  . اجلواب عن هذا السؤال معروف لدى الشعب       -

ففي العراق فساد إداري    . عليه مساءلة اإلدارات احلاكمة   
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م ولكن املواطنني مل يبادروا إىل تغيري تصورا      . ومايل واسع 
أو تنظيم محالت إعالمية تضغط علـى احلكومـة حملاربـة     

فاملسؤولية تقع على الطـرفني     . الفساد وتفعيل هذه املادة   
هذا لسوء استغالله وذاك الكتفائه     . احلكومة والشعب معاً  

بالتذمر وعدم تغيري خياراته ورؤاه يف نوع اإلدارات الـيت          
  .ينتخبها كما أسلفت

   هذه املادة؟وهل وضعتم آلية حمددة لتنفيذ ·
  ولكن من ينفذها؟. طرحنا آلية شاملة لتنفيذه. نعم -

  كيف تتم عملية نقل الثروة إىل املواطنني؟ ·
عرب حصر املشاكل وترتيب األولويات ومعاجلتها بـشكل         -

  .واإلنفاق على احللول من ريع النفط. صحيح
  هل ميكن أن تذكر لنا مثاالً عن ذلك؟ ·

% 95و . كلة إسكان يف العراق على سبيل املثال مش     . نعم -
وينبغي أن تكون هـذه    . من األراضي العراقية ملك للدولة    

وعملية نقل الثروة هنا تكون عـرب       . األراضي ملكاً للناس  
تنقل هلا ملكية األراضي وتكون هلـا  ) هيئة عقارية(تأسيس  

وتكون مهمتـها   . ميزانية خاصة من ريع الثروات الطبيعية     
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ضمن خطة ذكرنا   . نيةتوفري املساكن وبناء الوحدات السك    
  .تفاصيلها يف حمل آخر

  وماذا عن القطاعات اآلخرى؟ ·
فالقطاع الزراعـي وهـو أهـم       .  لكل قطاع خطة عمل    -

والعراق احلايل يـستورد    . القطاعات العراقية متدهور جداً   
وللنـهوض بواقـع    . احتياجاته الغذائية من دول أخـرى     

حني من االقتصاد العراقي يلزمنا توفري كل املستلزمات للفال 
توفري البذور وبزل األراضي ودعم املنتجات احمللية ماليـاً،         
وتطوير مستوى حياة ودخل ومعيشة املزارع والفـالح،        
لكي ال يهجر أرضه ويتركها بواراً كما حصل يف العقـود           

والذي مل تتخذ احلكومة إجراءات واقعية سـليمة        . الفائتة
عنا الزراعـي   فلو أجرينا مقارنة بني وض    . ملعاجلته حلد اآلن  

وحنن بالد النهرين مع اإلمـارات الـيت تقـع يف الربـع             
فإن النتيجة ستكون مأساوية، فوضعنا     . الصحراوي اخلايل 

مليون خنلة على سبيل املثال ) 38(مؤمل جداً، فقد كنا منلك 
مليون خنلـة نتيجـة     ) 11(وباتت بعد جميء نظام البعث      

ظيب لوحدها متلك   فيما إمارة أبو    . اإلمهال وعدم العناية ا   



195 

 

فتأملوا أين وصل بنا احلال مـن       ! مليون خنلة ) 40(اآلن  
  .التقهقر والتراجع

  هل يشمل برناجمكم ختصيص مرتبات للمواطنني من ريع النفط؟ ·
وإمنا حتـسني   . الربنامج ال يعين توزيع األموال على الناس       -

ذكرنا يف طرحنـا  . ولكن نعم. حيام وتوفري اخلدمات هلم  
الثروة، إمكانية توزيع مبالغ مالية على األسـر        آلليات نقل   

وقد نفذنا ذلـك يف  . العراقية مرتني أو ثالث مرات بالسنة    
 عندما عجزت وزارة التجـارة عـن تـوفري          2005عام  

فقمنا بتوزيع مبالغ مالية علـى      . مفردات البطاقة التموينية  
. املواطنني بدل النقص احلاصل وقد مت تنفيذ الفكرة بنجاح        

مليار دينار علـى كـل      ) 630(ت مبالغ قدرها    وقد وزع 
.العــــــــــراقيني بعدالــــــــــة
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  التطبيقية العراقيات علم
  

  هل ميكن أن حتدثنا عن مشروع العلم الذي تدعو إليه؟ ·
هو مقترح قدمته وعرضت فيه رؤييت عن ضرورة تأسيس          -

تنهض بأعباء ترسيخه وحتديـد  . علمٍ خاص لدراسة العراق 
معامله وأهدافه وموضوعاته وفروعه ومنهجـه اجلامعـات        

وتدور أحباثه عن   . العراقية املعروفة بأحباثها اجلادة والرصينة    
أي إضاءة املرجعيات املؤسسة    . العراق وموروثاته وإنسانه  

ـ    . للذات واتمع والدولة العراقية    واحي؛ ومن مجيـع الن
ودراسـة وحتليـل    . التارخيية السحيقة والتراثية واملعاصرة   

تارخيية منو أنساق العراقيني الثقافية مبعناها الواسـع، مـن          
تقاليد وعادات وأذواق وفلكلورات وأديـان ومـذاهب        

  .وأنظمة حكم وحىت العالقات والتحالفات الالزمة للبالد
  ومباذا امسيته؟ ·

ما يوجد علـم املـصريات      فمثل. علم العراقيات التطبيقية   -
ينبغي علينا العمل على    . وعلم اإليرانيات وعلم التركيات   
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ليس مـن الناحيـة اآلثاريـة       . تأسيس علم يعىن بالعراق   
وفقط بـل ويف    ) اخل...سومريات، آشوريات،كلدانيات (

  .جمال الثقافات الوسيطة واملعاصرة أيضاً
  هنا؟) التطبيقية(وما معىن  ·

ارف ومنهجيات علوم اإلنسان    الصيغة تعرب عن توظيف مع     -
وتطبيقها على اتمـع    . واتمع اليت أثبتت فعاليتها علمياً    

وبالتايل وضع  . العراقي لدراسته وحتليله وتشخيص مشاكله    
ميزهـا  ) تطبيقية(وصيغة  . الربامج العملية الالزمة ملعاجلتها   

بدقة عامل االجتماع  واألنثربولوجيا الفرنسي روجيه باستيد        
)Roger Bastide (   كتابـه  1971عندما أصـدر عـام 

، )L'Anthropologie Appliqué(األنثربولوجيا التطبيقية 
مث نسج على منواله عامل اإلسالميات الفرنسي اجلزائـري         

 'L(حممد أركون معلناً عن تأسيس اإلسالميات التطبيقية 

Islamologie appliqué( والكندي جارلس موريس عن ،
قية واللسانيات التطبيقية وغريهم ممن     علم العالمات التطبي  

سامهوا بتأسيس فروع معرفية تبـدي االهتمـام العملـي        
والواقعي باملشكالت وتطبق املنهجيات العلمية عملياً عليها       

  .لتمتاز عن التنظري ارد
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ولكن كيف ميكن أن يكون هناك علم خاص بشعب حمدد؟ فهل  ·
  العلوم ختصص لشعب دون شعب؟

 بل يوجد أيضاً يف اجلامعات العاملية علـوم        وملاذا ال يكون؟   -
. فالشعوب ختتلـف  . خاصة بشعوب حمددة وبشعب حمدد    

. ودراسة شعب ما بكل تفاصيله قد تستغرق عمر باحث ما    
واملدرسـة  . بل قد حتتاج إىل أكثر من ختصص يف داخلـه         

األنتربولوجية األملانية على سبيل املثال أسست مـصطلح        
ــشعب  ــم ال ــشعوب  ) Volkskunde(عل ــم ال وعل

)Volkerkunde .(     فعلم الشعب يتعلـق بدراسـة األمـة
خبالف علم الشعوب الذي يتناول     . األملانية وشعوا حصراً  

ولكـين أظـن أن منـشأ       . بالبحث الشعوب غري األملانية   
اإلشتباه يف ذهنك يأيت من عدم التمييز بني العلوم الطبيعية          

حيث . أمةوالتكنولوجية وهي ال ميكن ختصيصها بشعب أو   
ال ميكن أن نقول رياضيات عراقية ورياضيات فارسـية أو          

فالرياضـيات هـي    . فيزياء فرنسية وكيميـاء أمريكيـة     
. الرياضيات والفيزياء هي الفيزياء والطـب هـو الطـب    

خبالف العلوم اإلنسانية فهي وإن كانت متحدة يف اجلهود         
لف اليت تنقح منهجياا وتطور فلسفاا إال إن تطبيقها خيت        
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فتطبيق منهج علم االجتماع والـنفس    . من شعب إىل آخر   
لدراسة الشخصية والنفسية والذهنية اليابانيـة خيتلـف يف    

  .نتائجه فيما إذا طبق ذاته على اتمع اهلندي مثالً
  وكيف سيكون العراق موضوعاً للدراسة؟ ·

موضوع العلم سيكون العراق وإنسانه بصفته نتاجاً معقداً         -
ية واالجتماعيـة واالقتـصادية والنفـسية       للعوامل التارخي 

والسياسية وطبيعة تشكل لغاته وهلجاته وثقافات شـعوبه        
وهدفه حتقيق ـضة    . وطبيعة مشكالته وجذورها التارخيية   

فلكل مشكلة جذر ما ينبغـي      . حضارية حقيقية يف البالد   
  .احلفر يف طبقاته املتراكمة للوصول إليه

  دة؟وهل سيكون هلذا العلم مناهج حمد ·
املنهجيات ستكون هي ذاا املعروفة يف علـوم اإلنـسان           -

الفـردي  (واتمع من سوسـيولوجيا وحتليـل نفـسي         
وأديان مقارنة وسلم التاريخ والتـاريخ غـري        ) واجلماعي
والتحليل " تاريخ العقليات واألخالق والعادات   "الوقائعي  

البنيوي وانتربولوجيا ولغويات وغري ذلك من منـهجيات        
إن . يف البحث العلمي املعاصر يف جمال اإلنسانيات    مشهورة  

تعتـرب ممارسـة علميـة متعـددة        ) العراقيات التطبيقية (
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التخصصات تستثمر أهم منجزات العلوم اإلنسانية إلنارة       
العراق من داخله ومن مجيع زواياه مما يساهم بإعادة طرح          
املشكالت العراقية ضمن مساراا التارخيية السوسيولوجية      

نتربولوجية ووضع احلياة العراقية وأوضاع العـراقيني       واأل
على حمك البحث والتساؤل النقدي للخروج مـن حالـة          

املألوفــة يف النــشاط الــسياسي ) احللــول االرجتاليــة(
واالقتصادي والثقايف العراقي واليت مل تستطع حىت يومنـا         

  .هذا بلورة مشروع ضة وتنوير عراقي جاد
   من كتب ومصادر؟كنت أقصد مناهج دراسية ·

وسـيكون  . بوصفه علماً جديداً فال مناهج جـاهزة لـه         -
االعتماد على استدعاء أساتذة ذوي خربة يف جمال العلـوم        
اإلنسانية لشرح املنهجيات احلديثة والتمرين على تطبيقها       

واملراجع التفـصيلية تكـون    . يف أحباث خاصة عن العراق    
 علـي   بالبحوث اليت أجنزت عن العراق مثـل دراسـات        
.اخل...الوردي وعلي جواد الطاهر وكـوركيس عـواد       
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  احلكماء جملس
  

چليب، هل ميكن أن حتدثنا عن أطروحتـك عـن جملـس            . د ·
  احلكماء؟

عندما طرحت هذا املشروع، كنت أعين به، إنـشاء         . نعم -
، تضم علماًء ومفكرين متخصصني يف دراسـة        هيئة خاصة 

العراق وجغرافيتـه وتارخيـه وطبـائع شـعبه وذهنيتـه        
تكون مبثابة جلنة ختطيطية ترفع توصياا اخلاصة    . ومشكالته

إىل اجلهات السياسية املسؤولة لتكون األخرية على بينة من         
أمرها عندما تضع الربامج الالزمة لبناء البالد والنـهوض         

  .ا
  ناك جتارب مماثلة يف العامل؟هل ه ·

تضم ) جلنة احلكماء العشرين  (يوجد بفرنسا ما يعرف باسم       -
من تاريخ  . خنبة من العقول املمتازة يف جمال العلوم اإلنسانية       

وعلم نفس واجتماع وعلوم سياسية وأديان مقارنة وغـري         
وعمل هذه اللجنة إرشادي يرفـع املعلومـات أو         . ذلك
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 ليطلعوا عليها وعلى التوصيات     .الرؤى الصحيحة للساسة  
املرفوعة، قبل أن يتخذوا خطوات أو يضعوا براجمـاً غـري       

  .مدروسة
  وهل جملس احلكماء هو تكرار للتجربة الفرنسية؟ ·

يف طرحنا اخلاص، حناول املمازجـة بـني املـوروث        . كال -
العراقي اخلاص وبني التجربة الفرنسية إلنتاج جتربة جديدة        

 عرفت بغداد وخباصة يف القـرن       فقد. ومبتكرة خاصة بنا  
الرابع للهجرة أي العاشـر للمـيالد، ظـاهرة اـالس           

مثل منتدى أبو سليمان . واملنتديات الفكرية والثقافية العامة  
وكان حيضر هـذه اـالس      . املنطقي الفيلسوف املعروف  

مما ساهم حبركـة    . الفالسفة والساسة واملفكرون ومجهور   
ولكن جمالس بغداد كانت عامة   . بةثقافية رائعة يف تلك احلق    

ومجاهريية أو خنبوية علمية صرفة ومل تكن تم بتنمية الواقع          
  .االجتماعي أو تطوير اإلداء السياسي

هو تأسيس جملسٍ يضم عقـوالً      . واملشروع الذي نطرحه  
عراقية، ذات خربة واسعة وعميقة بشؤون العراق سـواء         

 األدبيـة أو النفـسية   التارخيية أو اجلغرافية أو السياسية أو   
تكون . واألنتربولوجية واألثنولوجية والقانونية وما إىل ذلك 
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مهمتها رصد املشكالت ووضع  قاعدة معلومات مفـصلة       
وحمللة حتليالً بنيوياً عميقاً عن كل ما خيص العـراق بلـداً         
وشعباً، مع مقترحات وتوصيات وحلول تكـون خبدمـة         

  .ئهااإلدارات احلاكمة اليت تعمل على ضو
وهل هناك عالقة ما بني أطروحاتكم هـذه ومـشروع علـم            ·

  العراقيات التطبيقية؟
ففي حال جنحنـا بإجيـاد      . إن االرتباط بينهما وثيق   . نعم -

 للباحثني الذين   أي. كوادر متخصصة بالعراقيات التطبيقية   
هلم فهم علمي دقيق لتاريخ وبىن اتمع العراقي وتكويناته         

 فسيكون حمل عملها ذا     ه الثقافية العرقية والدينية وأنساق  
  .الس وفروعه

  ؟)جملس احلكماء(ولكن أليس هناك نغمة كالسيكية بتسمية  ·
فنحن حباجة إىل عملية ربـط واقعنـا        . هذا مقصود متاماً   -

ومبعـىن آخـر، حباجـة إىل       . احلديث جبذورنا التراثيـة   
بني منجزنا احلضاري الذايت وبني املكتـسبات       ) التواصلية(

فلم يقل أحد مثالً أن تـسمية جملـس         . ية احلديثة احلضار
أو ال ميكن أستعماهلا ألن روما القدمية       . الشيوخ كالسيكية 
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بل نرى هناك تواصالً وحياة مستمرة للمـصطلح        . عرفتها
  .مع تغذيته بالفكر اجلديد بشكل دائم

  ولكننا مل منلك جملساً للشيوخ يوما؟ ·
يف بالد سومر   من قال لك ذلك؟ بل عرف تارخينا العراقي          -

ولكن الناس مسعـت    ). جملس الشباب (و) جملس الشيوخ (
الذي أشتهرت به رومـا بـسبب       ) جملس الشيوخ (باسم  

فغابت عن . هوليوود واألفالم ومل حنسن أن نفعل مثل غرينا       
  .ذاكرتنا هذه األمور العظيمة

  وما هي أهداف هذا الس لو حتقق؟ ·
جتماعية ومنـها   منها السياسية ومنها اال   . األهداف كثرية  -

االقتصادية والقانونية، بتفاصيل ذكرا يف حمافل خمتلفـة،        
مثل تقدمي البيانات الالزمة الختاذ القرارات الـسياسية، أو         
ترميم اهلوية العراقية وتشظياا، وكذلك إجناز البحـوث        
العلمية ووضع الربامج التربوية والثقافية لالرتقاء مبستوى       

  .املواطن العراقي
  ادر هذا الس ستكون عراقية؟وهل كو ·

ولكـن ميكـن انـضمام      . ستكون عراقية بالدرجة األوىل    -
شخصيات علمية غري عراقية إذا كان العـراق أو أحـد           
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ومبعىن آخر فإن كوادرهـا     . جوانبه جمال عملها وختصصها   
  .عراقية تكون من العراقيني ثقافة وفكراً وعلماً وختصصاً

يعة النشاطات اليت ميكن أن     هل ميكن أن تذكر لنا أمثلة عن طب        ·
  ينهض ا الس؟

ستـشراف املـستقبل   ميكن أن أذكر لك بعض األمثلة، كإ  -
والتخطيط للحقبات املقبلة، والعمل على وضـع بـرامج         

. مناسبة هلا فال تأيت كهزات مفاجئة مربكة للحياة العراقية        
وعلى سبيل املثال مصري مصادر الطاقة من بترول وغـاز          

ل نضوا، أو مصري املياه ومستقبل الزراعة       والبدائل يف حا  
بالعراق، أو متابعة السياسات العاملية ورهانـات القـوى         
الدولية وتبدل موازينها وتأثرياا على الوضـع العراقـي         

ــارجي ــداخلي واخلـــــــ .الـــــــ
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  العراقية والذاكرة الفن
  

  ما الذي تعنيه بالذاكرة العراقية؟ ·
ما أعنيه هو عني املصطلح املعروف يف علـوم االجتمـاع            -

أي مجلة املرجعيـات املؤسـسة للـذات        . واألنتربولوجيا
واليت متثل  . واتمع من لغات وأديان وثقافات وفلكورات     

وصوالً إىل القاع الذي ميثـل      . طبقات بعضها فوق بعض   
وبعبارة أخرى، املـسار التـارخيي      . يسيةاإلنطالقات التأس 

للعراق، بصفته جمرى، صبت فيـه اجلماعـات البـشرية          
املختلفة، ملكاا الفلسفية والفنية والفكرية والقيم واحلكم       

وضرورة بيان تراكماته   . ومنجزاا العمرانية والتكنولوجية  
  .وليس كحلقات منقطعة عن بعضها. بصيغة تواصلية

   العراقية؟وما مشكلة الذاكرة ·
مشكلتها أا غائبة عن الوعي وثاوية يف غياهب النسيان،           -

وحلت بدالً منها ذاكرات فرعية، مثل الذاكرة الكردية يف         
قبال الذاكرة العربية، والذاكرة التركمانية يف قبال الذاكرة        
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السريانية، أوالذاكرة اإلسالمية يف قبال الذاكرة املـسيحية   
لسنية يف قبال الذاكرة الـشيعية،      أو الصابئية، مث الذاكرة ا    

فكأننا ال منلك أرثاً مشتركاً وذاكرة موحدة متثل األسـاس    
وخبالفـه فويـل    . الصلب الذي ينبغي إحيائه والتذكري به     

كما يقول الشاعر اللبناين األصل     . لشعبٍ كل فئة فيه أمة    
  .جربان خليل جربان

  وهل للذاكرة العامة أو املشتركة بقايا؟ ·
وهو ما ميكن تسميته بالـذاكرة املعاشـة        . دبالتأكي. نعم -

فلو حققنا يف اللغات العراقية الشعبية على سـبيل         . عملياً
املثال فإا ستكشف لنا عن معجم لغوي تارخيي هائل مـن       

  .بقايا حضاراتنا وأسس وجودنا الثقايف
  ولكن كيف ميكن التغلب على مشكلة النسيان هذه؟ ·

العراقية، ينبغي  ) رةفقدان الذاك (قبل احلديث عن مشكلة      -
أن أذكر لك، إن املشكلة العميقة هنا، هي إن اجلماعـات           
العراقية املختلفة، بعد أن عاشت ضمن ذاكرا اخلاصـة،         
فإا عاشتها بنسق مغلق ومنغلق، فنرى اجلماعات العراقية،      
منغلقة عن بعضها، وال جترؤ أن متد نظرها إىل أبعـد مـن           

اصة، وانظر مثالً كيف خلف   حدودها الروحية واملعنوية اخل   
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ذلك جروحاً غائرة يف الذات الكرديـة أو املـسيحية أو           
لقد نسوا مجيعاً اكتشاف اجلذور     . أخل...السنية أو الشيعية  

املشتركة املُشكِّلة للجميع عراقياً، وخباصة لدى اجلماعات       
الصغرية قياساً باجلماعات ذات الوجود السكاين األكثـف      

 ومشاعرها الوجدانية املعبأة    - املثال على سبيل -كالصابئة  
مبضمرات غري قابلة للظهور العلين رغم فعاليتها الروحيـة         

  .والعاطفية جتاه حميطها االجتماعي املختلف عقائدياً أو إثنياً
  چليب، كيف ميكن أن نعاجل ذلك؟يبقى سؤايل قائماً دكتور  ·

ولكين شخصياً، حتدثت عـن     . هناك وسائل وسبل كثرية    -
وميكـن أن   . ن يف إحياء الذاكرة العراقية العامـة      دور الف 

نضرب األمثلة من السينما والتلفزيـون يف جمـال الفلـم        
فاستلهام املوروث يف بناء حبكـة    . واملسلسل وما إىل ذلك   

. سينمائية أو إنتاج مسلسل، سيلعب دوراً فائقاً ذا الصدد 
يف ألنه جيمع بني املتعة ويعمل على تنشيط الذاكرة العراقية          

  .الوقت ذاته
  هل تعين أفالم ومسلسالت تارخيية؟ ·

ما عنيته ابتكار قصة وبناء حبكة خمتلفة . ليس بالضبط. كال -
ولكنها تستلهم أجواء . من بنات األفكار كما يقولون  . متاماً
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وامسائه ومدنـه ومعتقداتـه   . عصر ما من العصور العراقية   
لعامليـة يف  متاما مثلما فعلت السينما ا    . وأزيائه وما إىل ذلك   

فال ترى مواطناً أمريكيا    . استلهام التراث اليوناين والروماين   
أو أوربياً مهما كان حظه من التعليم وهو ال يعرف شـيئاً            
عن اليونان والفلسفة وأساطري زيوس وأفروديت واأللياذة       

  .أخل...وهومريوس وأخيل وطرواده
  اي ليست تارخيية؟ ·

ثـال، ملحمـة    وعلى سـبيل امل   . ميكن أن تكون تارخيية    -
وخباصة وإن هناك نصاً جاهزاً     . كلكامش، ومتثيلها مسرحياً  

ومعداً بأسلوب أديب مجيل أجنزه الكاتب السوري فـراس         
أو متثيل سرية سرجون األكدي أو نرام سن ملك         . السواح

  .أخل...اجلهات األربع أو سنحاريب
  وهل رؤيتكم تتعلق مبجال السينما والتلفزيون وفقط؟ ·

فالفلم واملسلسل، ميكنه أن يـصل  . م من ذلك  بل أع . كال -
إىل مجهور أوسع، فيوفر هلم املتعة والتثقيف، أي تنـشيط          

ولكـن الروايـة    . الذاكرة وتنبيههم إىل عمقهم احلضاري    
بل املعروف . والقصة والشعر ال ينبغي أن تغيب عن إذهاننا      

يف الثقافة العاملية اليوم، أن الروايات اليت حتقـق جناحـاً،           
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ل إىل سيناريو خاص، إلنتاج فلم ما، مثلما حدث مع          تتحو
واليت أثارت نقداً ثقافيـاً     ) شيفرة دافنشي (الرواية املعروفة   

فما . وحراكاً تارخيياً يف الثقافة الغربية واألوساط املسيحية      
الذي مينع مبدعينا من ممارسة مثل هـذه األدوار؟ وحـىت           

 جند للتحفيـات    التحفيات العراقية ال جند هلا رواجاً، مثلما      
  .لعنايتهم بأرثهم ونسياننا ألرثنا. املصرية

  ولكن الفنان واملبدع العراقي مهمش، فكيف نطالبه بذلك؟ ·
ويف مشروع نقل الثروة مـن      . وإمنا نطرح رؤية  . ال نطالبه  -

احلكومة إىل الشعب حتدثت مفصالً عـن الواقـع الـسئ       
تطوير وطرحت برناجماً ل  . للمبدع والفنان واألديب العراقي   

واقترحت تأسيس هيئـة    . واقعهم للنهوض بالفن العراقي   
تكون هلا ميزانية خاصة مـن ريـع        . عليا للثقافة والفنون  

. تعمل على رفع مستوى دخلهم واالرتقاء مبعاشهم      . النفط
  .وليس هذا اآلن حمل حديثنا

  إذا مسحت دكتور أمحد، حدثنا أكثر عن ذلك؟ ·
تأسـيس  سياسي، فكرة   طرحنا يف برنامج املؤمتر الوطين ال      -

لرعاية الفنون والثقافـة، ذات     ) هيئة وطنية عليا مستقلة   (
ميزانية خاصة ا، وجملس إدارة، ال يقع حتت سلطة الدولة، 
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يكون هدفها وعملها موجهاً لدعم املواهـب والطاقـات،    
ويدير جملس إدارا مثقفون وفنانون، وتعمل على تـوفري         

راقيني الذين يعانون كثرياً،   الدخل املناسب لدعم الفنانني الع    
مع تقدمي تعويضات للمتضررين منهم، إضافة إىل رعايـة         

 :اإلنتاج الفين وكان من ضمن الربنامج
 انتاج األفالم واملسرحيات واملسلسالت الـيت       - 1

 .خيصص ريعها بالكامل للفنانني الذين ينجزوا
ختصيص ميزانية خاصة من كـل وزارة لـشراء          - 2

 .األعمال الفنية
وتطوير وتوفري الربامج الالزمـة للنحـاتني    دعم   - 3

والرسامني العراقيني، وتـسهيل عمليـة إقامـة        
 .معارض ألعماهلم يف داخل العراق وخارجه

تطوير العمل الروائي العراقي وتشجيعه وتكـرمي       - 4
ــم   ــف ــ ــحابه والتعريــ .أصــ



212 

 

 

  العليا العراقية األكادميية
  

من املشاريع اليت حتدثتم عنها إجياد مؤسسة علميـة خاصـة،            ·
ختتلف عن املألوف يف العمل اجلامعي العراقـي، فمـا الـذي            

  تقصدونه بذلك؟
وبينت فيها وجهة نظري عن     . هو أطروحة اقترحتها  . نعم -

علـى  . ضرورة العمل على تأسيس جامعة أو كلية خاصة       
األكادميية العراقيـة   : ونسميها. غرار الكوليج دو فرانس   

  .العليا
  وما هي الكوليج دو فرانس؟ ·

وهو أعلـى مؤسـسة علميـة       . الكلية أو املعهد الفرنسي    -
وقـد أسـسها   . بفرنسا وأهم من جامعة السوربون نفسها  

). القراء امللكيني ( باسم   1530امللك فرانسوا األول سنة     
بودييه الذي كان مشرفاً على     ومت ذلك بنصيحة من غيوم      

وقد أدخلت إليها   . وكان ميتاز بذهنية متنورة   . مكتبة امللك 
دراسة اللغة العربية والتراث اإلسالمي على يد غيوم باستل       
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الذي أحلق بالسفارة الفرنسية بتركيـا زمـن الـسلطان          
وقد كان امللك فرانسوا أمره أن حيضر معه نفائس   . سليمان

  .هذا ما حصلاملخطوطات الشرقية و
  وهل كانت جامعة السوربون موجودة قبلها أم بعدها؟ ·

وكانت الفكرة وراء إنشاء الكـوليج دو فـرانس         . قبلها -
والـيت  . أساساً مكافحة منط التعليم السائد يف الـسوربون    

أسسها أستاذ الالهوت روبيري سوربون يف القرن الثالـث         
وقد سـيطرت العقليـة     . ومسيت اجلامعة على امسه   . عشر

فالسوربون باألصل كليـة دينيـة      . اجلامدة عليها آنذاك  
  .وكانت مناوئة للتحرر والفلسفة. الهوتية

  وهل جنحت الكوليج دو فرنس بعملها؟ ·
إا خري مـن    . فقد أثبتت طوال القرن السادس عشر     . نعم -

مبستوى انتاجاا والثقافة العظيمة الـيت      . متثل فرنسا علمياً  
لتأكيد فإن وقـوف امللـك   وبا. سامهت بنشرها بني الناس   

  .مسانداً وداعماً كان من األسباب الرئيسة يف جناح عملها
  ما هي األهداف اليت عملت تلك األكادميية على نيلها؟ ·

ورفـع مـستوى    . احلرية وترسيخها يف الوجدان الفرنسي     -
وتعبيـد  . الثقافة الشعبية ونقلها إىل متسوى أعلى فـأعلى      
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. حـديث والتقـدم   الطريق أمام عمليات التجديـد والت     
. واإلسهام الفعلي بكل األنشطة العلمية وتنميتها دون قيود       

لقد كانت األكادميية تعترب نفسها الرائد والدافع للمعرفـة         
وظلـت هـذه    . وتطويرها يف الوجدان والروح الفرنسية    
وكان شـعارها  . األهداف مستمرة إىل يومنا هذا يف عملها  

  .التعليم للجميع: وال زال
  خصصات املعروفة فيها؟وما هي الت ·

الفلسفة، الرياضيات، السياسة، األديان، االقتصاد، علـم        -
النفس واالجتماع، الطب والعلوم البيولوجيـة، اللغـات        

. أخل...ومنها العربية، احلضارات ومنها العربية واإلسالمية     
وطبعاً تاريخ فرنسا ومنوها عرب املراحل املختلفـة سياسـياً     

  .وأدبياً وفنياً
  ي مييز هذه األكادميية عن غريها؟وما الذ ·

. عدم إراا إىل الشروط املعمول ا يف بقية جامعات العامل          -
فاألكادميية ال متنح شهادات أو درجات علمية وال يوجـد         

وقاعاا مفتوحة أمـام مجيـع      . فيها اختبارات وامتحانات  
فيمكن . وبدون رسوم وبدون تسجيل. الناس بدون استثناء

ليـتعلم  . حيضر ويدخل إىل قاعـة حمـددة   لكل إنسان أن    



215 

 

وبـأي  . ويستمع إىل كبار األساتذة وهم يلقون حماضرام      
  .جمال يبتغيه

حسناً، وكيف يتم اختيار األسـاتذة أو تعيينـهم أو مـنحهم             ·
  املرتبات؟

  :أساتذة األكادميية إما أن يكونوا -
محلة شهادات علمية معترف ا ومعترف ألصـحاا         .1

  . املعرفية اليت تؤهلهم للتدريسبالكفاءة العلمية أو
أصحاب النبوغ والنظريات العلمية واإلنسانية واألدبية       .2

من املميزين واملوهوبيني بني الشعب حىت وإن مل ينالوا         
  .اي تعليم رمسي

ممن تنشر هلم أحباث تثري     . البارزين يف ميادين البحوث    .3
. اإلهتمام أو فيها جدة وابتكار من بني سائر النـاس         

  . يكن هلم نصيب من التعليم الرمسيحىت لو مل
فالشروط األساسية هي الكفاءة والتمكن املعريف أو النشاط        
البحثي املميز أو نشر املؤلفات الرفيعـة وذات القيمـة أو        
طرح األفكار والرؤى واملشاريع اليت تفتح أبواباً جديـدة         

  .للعلم واملعرفة
  وما حاجتنا إىل مؤسسة مماثلة؟ ·
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فلدينا مشاكل واسعة   .  هكذا مؤسسة  إن حاجتنا ماسة إىل    -
إضـافة إىل مـشكلة مـنح       . يف نظام التعليم بشكل عام    

أو . الشهادات العليا ألسباب سياسية زمن نظـام صـدام        
هذا ناهيك عن مـشكلة     . مشكلة الشهادات املزوة بعده   

فمـصادر تعليمنـا   . مناهجنا املتأخرة عن نظائرها يف العامل     
  .قدمية وجتاوزها الزمن

  هدف تأسيسها تطوير مهارات األساتذة العراقيني؟أي أن  ·
فهدفها األساس تنمية العقل العراقي     . هذا جزء من عملها    -

وتنشيط حركية الروح العراقية وتطوير الثقافـة الـشعبية       
وخلق فلسفة حتديث شاملة وإزالة العوائـق مـن أمـام           

  .املوهوبني وسائر الشعب لتلقي العلم والتربية واملعرفة
   بالشروط ذاا املعروفة يف األكادميية الفرنسية؟وهل ستكون ·

شروط االنضمام أو االلتحاق ا هو عدم وجود أيـة     . نعم -
وأما شروط التعيني . شروط، سوى الرغبة يف العلم واملعرفة     
أي التمكن املعريف   . فستكون ذاا اليت حتدثت عنها سابقاً     

ارسـة  والعلمي واإلبداع والتميز وتعبيد طرق جديدة يف مم       
  .الفكر والعلم والفلسفة والتاريخ واألداب

  هل ستكون مرتبطة بوزارة التعليم؟ ·
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  .فهي تعمل خارج األطر اجلامعية التقليدية واملعروفة. كال -
  ومن الذي سينفق عليها؟ ·

احلكومة العراقية ضمن خطة عمل وميزانية حمددة توضـع          -
  .وتطور باستمرار. سنوياً

 مهارة األستاذ العراقي وتعريفه ولكن إذا كان من أهدافها تنمية      ·
. مبنجزات العلم احلديث أو العلوم اإلنسانية اجلديدة وتطوراا       

  فمن سيكون الكادر؟ من أين سنأيت به؟
حديثي عن تأخر العلم العراقي واألستاذ العراقي يـشخص      -

. وال يعين ذلك عـدم وجـود اسـتثناءات        . ظاهرة عامة 
ومغتربون يعملون وكذلك لدينا أساتذة عراقيون مهاجرون     

هذا فضالً عن إمكانية استدعاء     . يف أفضل اجلامعات العاملية   
ــة   ــة معروف ــات دولي ــن جامع ــار م ــاتذة كب .أس
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  والتوثيق لألرشفة الوطين املركز
  

علومات والتوثيـق،   دعومت إىل إنشاء مركز خاص لألرشفة وامل       ·
  أليس لدينا مراكز وثائقية؟ فما اجلديد بطرحكم؟

ولكن لـيس  . نعم لدينا مركز للوثائق السياسية وما شاها    -
لدينا دائرة متخصصة بأرشفة وتوثيق شاملة عن العـراق         

أو ما يتعلق بالعراق يف سياسات وأنـشطة        . بكل تفاصيله 
  .وقوانني وإعالم الدول اخلارجية

  وع يتعلق بترمجة ما يتعلق بالعراق؟أي إن املشر ·
وعلى سبيل . املشروع يتعلق جبانب داخلي وجانب خارجي    -

املثال ترمجة وأرشفة اجللسات العمومية يف األمم املتحدة أو         
الواليات املتحدة األمريكية أو الدول اإلقليمية مما متـسنا         

وكذلك ما يؤثر يف شـؤوننا      . بشكل مباشر أو غري مباشر    
.  االقتصادية من قـوانني دوليـة أو إقليميـة         السياسية أو 

  .بوسائل أكثر جدة
  كيف؟ ·
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حملياً على سبيل املثال من خالل األرشفة الصوتية جللسات          -
الربملان أو جمالس احملافظات أو مجع أقدم الصور اليت ميلكها          
الناس عن مناطق العراق وقراه وأريافه وبساتينه وشوارعه        

وكذلك التوثيـق   . ىل ذلك أو تطور األزياء والثياب وما إ     
الصويت، لتصرحيات سياسية وبرامج فكريـة وثقافيـة أو         

أو . خطابات رمسية أو جلسات خاصة بنا يف الدول العاملية        
السجالت والدواوين وصور العمالت ومنـاذج منـها أو         

أو األوراق الشخـصية    . أدوات احلرفيني واملعدات القدمية   
ف واالت القدمية   واملذكرات اليت يكتبها الناس أو الصح     

كيفيـة  . أو نوع اللغة اليومية املستعملة وتطور األلفـاظ       
فالذي عنيته من   . استمرار حياة بعضها واندثار اآلخر منها     

حىت . كل ذلك التوثيق واألرشفة بأقصى مدياا وحدودها      
  .لألشياء غري املهمة أو اليت تعترب كذلك يف نظر الناس

  وما الذي حنتاجه يف سبيل ذلك؟ ·
وحنن كما سبق وأن قلت . هذا عمل حيتاج إىل رعاية الدولة -

. نطرح مجلة رؤى ومشاريع لعلها جتد آذاناً صاغية       : مراراً
والذي حنتاجه أوالً محلة توعية عامة عن املشروع، لكـي          
يشارك الناس بعامتهم يف عمليـة مجـع مـادة التوثيـق            
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ووضع . للمركز) موظفني(وتأهيل كادر خاص    . واألرشفة
ومثل هذا املشروع لن يبدأ . وما إىل ذلك. ية عمل حمددةآل

فمن خالل خربة مركز التوثيـق      . من الصفر بطبيعة احلال   
ولكن هـذا سـيتطلب     . املعروف لدينا، ميكننا اإلنطالق   

  .جهوداً كبرية وشاقة إلجنازه بشكل مميز
  هل ثقافة التوثيق منتشرة بني العراقيني؟ ·

قيني خاصة ببعض الفئات أو     فعملية التوثيق بني العرا   . كال -
وعلى سبيل املثال   . خبالف الثقافة املعروفة يف أوربا    . األسر

. توثيق حياة األبناء من خالل حفلة عيد املـيالد الـسنوية    
وتشجيع عملية التوثيق بالصوت والصورة والكتابة مهـم        

وبغياب . فهناك أحداث تقع فجأة وبدون سابق إنذار      . جداً
 حنتاج إىل جهود شعبية، تقوم بعمليات       اإلعالميني كثرياً ما  

وسأروي لك واقعة جرت أحـداثها يف       . التصوير والتوثيق 
حني هاجم أربعة رجل شـرطة      . 1992لوس أجنلوس عام    

رجالً أسود من زنوج أمريكا، ضـرب بقـسوة شـديدة           
وصادف أن بعض املارة لديه كامرا فيديوية، فصور احلدث         

ألربع، ولكن هيئـة    ووثقه، فتمت حماكمة رجال الشرطة ا     
برأم ومل تدم، فأندلعت أحداث عنـف       ) البيض(احمللفني  
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معروفة، دفعت الرئيس بوش إىل االستعانة باحلرس القومي        
ولكن ينبغي التنبيه على وجود مسألة خاصة ! إلاء الشغب 

بالشعب العراقي أو بعضه، أال وهي االران إىل االنغـالق      
نحك بعضهم صورة ألجداده    فليس من اليسري أن مي    . التام

حيث يعترب ذلـك    . وهم يرتدون زياً معيناً قد يعتربه مشيناً      
  .عمالً غري الئقٍ أو خملٍ بتاريخ أسرته

  هل تشمل عملية التوثيق األلعاب والفلكلورت الشعبية؟ ·
. فتوثيق االحتفاالت اإلسالمية باملولد النبوي. بالتأكيد. نعم -

أو أعيـاد   . احلـسني أو العزاء السنوي يف ذكرى شهادة       
الـصابئة  ) كرصـة (أو النـوروز أو     . امليالد ورأس السنة  

ومن خالل متابعة عملية    . عملية مهمة جداً  . اخل...املندائية
التوثيق ميكن أن نكتشف عملية تطورها، أو دخول بعـض    

وميكن أن أضرب مثالً عن ذلك،      . العادات اجلديدة عليها  
ـ        سيين يف مدينـة    بظاهرة محل مشاعل النار يف العزاء احل

فمىت دخلت هذه العادة؟ ما هو . النجف دون مدن اجلنوب
تفسريها؟ وكذلك فيما خيص األلعـاب، فلعبـة احمليـبس      
وتوثيقها سيساعد جداً على إكتشاف تطورهـا ومعرفـة         

  .التغريات اليت تصيبها وأثرها يف احلياة االجتماعية العراقية
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  وهل هذه أمور تستحق العناية؟ ·
 إىل العامل احلـديث اليـوم كيـف يـستثمر           أنظر. طبعاً -

يف بـث روح التـآخي      ) الكرنفاالت(املهرجانات العامة   
والتعاضد بني الشعب، أي بث قيم مشتركة معنوية جتمـع          

ولدينا حدث معاصر عن ذلك، فبعد فوز املنتخب        . الناس
الوطين العراقي ببطولة آسيا، ظهرت مـشاعر وجدانيـة         

قيل حينها وحدت الرياضـة  مجاعية موحدة بني الناس حىت  
.ما أفسدته القومية والطائفيـة والتنافـسات الـسياسية        
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  الوطنية احلدائق هيئة
  

  وما هي حكاية هيئة احلدائق الوطنية؟ ·
. سوادمن األمساء العريقة اليت عرف ا العراق هو أرض ال          -

حىت . أي األرض اخلضراء املليئة بالزراعة مبختلف أصنافها      
ومن أشـهرها تراثيـاً،     . كُتبت مؤلفات خاصة عن ذلك    

حيث كان لقـب    . البن وحشية ) الفالحة النبطية (كتاب  
إشارة إىل أصـوهلم غـري      ) النبط(الفالحني واملزارعني هو    

صف طبقاً للتسمية اليت كان العرب يستعلموا لو      . العربية
فالعراق كان بلداً أخضر، بل وكان معروفاً حىت        . السكان

أي الزراعة باألواين الفخاريـة     . بالزراعة االصطناعية أيضاً  
ولكننا اليوم ويف القـرن     . اليت تكون قابلة للحمل والنقل    

واجلهـود  . الواحد والعشرين نعاين من ظاهرة تصحر عامة    
لذلك كـان  . املبذولة ملكافحة ذلك ليست كافية حلد اآلن      

يكـون عملـها    ) هيئة وطنية (مقترحي أن نؤسس بالبالد     
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ترميم احلدائق العامة أو العمل على إجيادها حـول املـدن           
  .وداخلها

  هل هناك مؤسسات مماثلة لذلك بالعامل؟ ·
. مثلما نراه يف الواليات املتحـدة . يوجد جتارب مماثلة . نعم -

 بعض  وللهيئة ميزانية وأعمال واحتفاالت سنوية وخباصة يف      
ـ        هـوت  (املناطق اليت كانت سبباً لظهورها وهي منطقة ال

  ).سربنكَز
  ؟)هوت سربنكَز(أين تقع الـ ·

. تقـع يف واليـة أركنـساس   ) Hot Springs(مدينة الـ -
وأخذت املدينة أمسها من املياه الكربيتية واملعدنية اليت تقـع       

أو طـالب  . وهي اليوم منتجع سياحي للمـصطافني    . فيها
وأول مـن أكتـشفها     . واألمراض اجللدية عالج املفاصل   

عيون ماء  (ويقال أم كانوا يظنون أم بلغوا       . الفرنسيون
  .لدينا بالعراق) محام العليل(فهي تشبه ). احلياة

باإلضافة إىل مكافحة التصحر، ما هي فائدة إنـشاء حـدائق            ·
  وطنية عامة؟

  :هناك فوائد كثرية ميكن أن أذكر منها -
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رها علـى الوجـدان والعاطفـة       الناحية اجلمالية وأث   .1
. العراقية، ورهافة احلس والذوق وترويض اخلـشونة      

فهناك فرق كبري، بني تكوين اإلنسان الذي ينشأ وهو         
حماط باألتربة واجلفاف وبني من ينشأ بـني الزهـور          

  .والنخيل واألعشاب
فمن املعروف للجميع أن النباتـات      . الناحية الصحية  .2

وتنتج اُألكـسجني، أي    تتنفس ثاين أُكسيد الكاربون     
  .خبالف شهيق وزفري اإلنسان

يف تشجيع السياحة ودورهـا يف      . الفائدة االقتصادية  .3
 .تنمية الدخل القومي للبالد

فالـذهاب يف أوقـات     . الترفيه عن املواطنني وأسرهم    .4
الفراغ أو العطل واملناسبات إىل احلدائق العامة ظاهرة        

  .محيدة وتربوية مفيدة نفسياً وثقافياً
  .هناك فوائد كثرية ميكن استنتاجها ملن يفكر بطبيعة املقترحو

هل ميكن أن تذكر لنا بعض احلدائق الوطنية العامـة لبلـدان             ·
  زرا؟

. اهلايد بارك بلندن أو بولونيا والباغتيل وفنسان يف باريس         -
وملاذا نذهب بعيداً لدول أوربية ففي سـلطنة عمـان يف           
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حلـدائق العامـة   وهي من أمجل ا  ) الصحوة(مسقط حديقة   
 ألف متر مربع وبتصميم هندسي وخدمات       300ومبساحة  

ــالب ــال خــــــــ .ومجــــــــ
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  والغريبة اخلارقة الظواهر مجعية
  

إن من أكثر ما أندهشت له دعوتك إلنـشاء مجعيـة ملتابعـة              ·
  رقة؟الظواهر الغريبة واخلا

  .قدمياً قيل إذا عرف السبب بطل العجب -
  حسناً، ما هو السبب؟ ·

من املعروف أن اتمع العراقي يؤمن بالعديد من اخلرافات          -
ولدينا بني حنيٍ وآخر . واألساطري كسائر اتمعات البشرية 

مما يتسبب  . تظهر دعاوى تنساق خلفها جمموعة من الناس      
وبصفتك عراقي،  . ةلدينا مبشاكل جمتمعية وتفككات كثري    

رأينا صورة فالن يف قرص : فأنت تعلم عن دعاوى من قبيل   
رأينا عفريتاً  ... رأينا رسم فالن يف قرص القمر     ... الشمس

فـالن  ... فالن مات وعاد إىل احلياة    ... له أرجل خروف  
أو حـدث كـذا   ... التقى بالويل الفالين أو بسيدنا اخلضر 

وق قبـة اإلمـام     ظهرت بقع الدم ف   ... وكذا من اخلوارق  
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ظهرت كتابات معينة فوق بطيخة أو شجرة أو        ... احلسني
  .أخل...مثرة

  نعم كثرياً ما نسمع مثل هذه األمور؟ ·
فكيـف عاجلتـها    . مثل هذه األمور حتدث يف الدنيا كلها       -

اتمعات اآلخرى؟ هل بإنكارها، واإلنكار حرفة العـاجز        
ن الوسـطى   كما يقولون؟ أم باإلميان ا والعودة إىل القرو       

ومعتقداا السحرية؟ أم السبيل السليم هو التحقيق بشأا        
ملعرفة احلقيقة ومتييزها عن اخليال؟ وما ثبت منها ندرسـه          
بشكل علمي من قبل متخصصني مثلما درسـت ظـاهرة          
مثلث برمودا؟ وهذا ما عنيته مبقترح تأسيس مجعية حتقـق          

ة املختصة  مبثل هذه الظواهر، ونثقف الناس على كوا اجله       
مبتابعة ودراسة مثل هذه األمور وتفسري ما يثبـت منـها           

  .تفسرياً علمياً
  هل هناك جتارب تشبه ما تدعو إليه؟ ·

توجد مؤسسات كاملة حول مثل تلك األمور يف العامل   . نعم -
وهذه الدعوة طالب مبا مياثلها بوجه من الوجـوه         . الغريب

: كان يقول و. عامل االجتماع العراقي الدكتور علي الوردي     
ليت لنا مثل هذه اهليئات واملراكز، لنفرز اخلرافة من غريها         
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وحناول البحث يف أسباب الظواهر اليت يعتربهـا النـاس          
  .خارقة

  أين ذكر ذلك؟ ·
  .على ما أتذكر يف كتابه خوارق الالشعور -

  كنا نتحدث عن التجارب املشاة؟ ·
 وهناك هيئة متخصصة يف الفاتيكان، مؤلفة من علماء       . نعم -

ورجال دين، مهمتهم مطاردة مثل هذه األمور والتحقيـق         
بشأا، مث اإلعالن للجمهور الذي يدين بالكاثوليكية، مبـا         

متثال مرمي العذراء أو    : فلو قيل . يناسب األحداث املزعومة  
النيب عيسى أو القديس فالن يف كنيسة يف األرجنـتني أو           

رتل منه  جنوب إفريقيا أو غري ذلك، يرتف دماً أو يبكي وت         
دموع حقيقية، أو صورة القديس أوغسطني تظهر كل ليلة         
يف غابة ما أو صحراء ما، لو ظهرت دعوى مثل هذه يف أية    

. خيصص الفاتيكان فريقاً حيقق باملسألة    . بقعة من بقاع العامل   
  :ويقدم تقريره إما بـ

  .ومهية احلدث وكذبه .1
ومثال ذلك ظـواهر    . صدق احلدث مع تفسريه علمياً     .2

  .اخل...ع البصري أو اإلنكسارات الضوئيةاخلدا
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  .صدق احلدث مع عدم إمكانية تفسريه .3
) فتوى(أو تصدر اهليئة الدينية املختصة ) البابا(وحينها يعلن 

  .فال تسوده اخلرافة بسهولة. حلسم األمر بني اجلمهور
أي أنك تدعو إىل أن يكون هناك فريق يطارد هـذه األمـور              ·

ة انتشار اخلرافات أو تقدمي التفسري      وحيقق بشأا ملكافحة ظاهر   
  العلمي ملا يصح من حوادث غريبة؟

فريق حتقيق يف األحداث الـيت ال يفهمهـا         . نعم بالضبط  -
واليت رمبا تؤدي إىل معتقدات خرافية وسـحرية        . اجلمهور

ويـتم  . تؤثر سلباً عليه وعلى التماسك االجتماعي برمته      
 املسائل الغريبة   اإلعالن عن أخبار حتقيقات تلك اجلمعية يف      

يف كشف زيف املكذوب منها أو تفسري ما غمض وغـاب      
وميكـن أن  . عن اجلمهور من إمكانيات تفسري ظاهرة مـا     

) Zone Reality(نذكر أمثلة عن ذلك من حتقيقات قنـاة  
اليت تستمع إىل قصص املواطنني األمريكان الذين عاشـوا         

ختـصني  جتارب حمرية وغريبة، ليحققوا باألمر ويراجعوا امل      
مثل حوادث رؤية األشـباح أو      . لتقدمي تفسريام للحدث  

  .توقف السيارات يف طرق وشوارع حمددة وما إىل ذلك
  هل تعتقد أن مثل هذا املشروع ممكن بالعراق؟ ·
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وفيه خنب علميـة    . وما املانع؟ الشعب العراقي شعب حي      -
وال ينقصهم إال توفري اإلمكانيات الالزمـة       . وفكرية ممتازة 

أمتىن على اإلدارات احلكومية . ا ما يعجز عنه غريهم  لينجزو
العراقية أن تبذل جهدها وتعمق بصريا إلجناز مثل هـذه          

.املـــــــــشاريع يف املـــــــــستقبل
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  اجلامعية املناقشات
  

بطولة مناقشات فكرية قرأت يف الصحافة عن دعوتكم لتأسيس       ·
  بني اجلامعات العراقية؟

  .حتدثت عن هذا املوضوع يف أكثر من مناسبة. نعم -
  ما الذي تعنيه بذلك؟ ·

ـ      - أي املناظرة  ). Debating(أعين اعتماد آلية ما يعرف بال
وهي آلية معروفة يف التعليم يف أوربا وآسـيا         . أو املناقشة 

ل الـشؤون  حيث جتري مناقشات بني الطلبة حو     . وأمريكا
  .املهمة يف جمتمعام

  ما هو اهلدف منها عراقياً؟ ·
تفعيل الدور النقدي للمعاهد واجلامعات العراقية وتنشيط        -

 يف احلياة العامة، ورصد مشكالته، والعمل على        مشاركتها
مناقشتها، مما يساهم بتنمية وتطوير اتمع ثقافياً وتربويـاً         

  .وحضارياً
  ة ذا الصدد؟وهل تعتقد إن اجلامعات مقصر ·
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ال يوجد نشاط جمتمعي للجامعات العراقية، وعملـها        . نعم -
حمصور بني جدران اجلامعة وفقط، ولذلك فدورها غائـب         
وصوا مفقود، خبالف ما نراه يف نشاط اجلامعات املصرية         
أو اإليرانية والتركية، واليت هلا ثقلها يف احلياة االجتماعيـة     

فكم قرأنـا   .  اتمعات والسياسية ودورها الفعال يف تلك    
ومسعنا عن أدوار جامعة القاهرة أو جامعة طهران؟ ولكـن        
هل مسعنا شيئاً عن نشاط جامعـة بغـداد أو املوصـل أو           
البصرة؟ ويف حني نرى أساتذة جامعة القـاهرة وجامعـة          

وخيوضون يف نقاشـات حاميـة   . طهران يدشنون املقاالت  
 فلم نـسمع    .تتجاوز حدوهم اإلقليمية لتصل إىل مسامعنا     

وكم من . حبركة أو مسامهة ولو هامشية للجامعات العراقية  
مقال يف جريدة روز اليوسف يكتبه أستاذ جـامعي، يـثري        

وهذا كلـه   . موجة نقاشات عامة يف مصر واملنطقة برمتها      
  .مفقود بالعراق

  وكيف ميكن تنظيم بطولة خاصة باملناظرات اجلامعية؟ ·
عالمياً بني املؤسسات   ميكن أن ننظم ذلك بنشر املشروع إ       -

وندعوها لتنظم حلقات نقاشية داخلية     . اجلامعية والفكرية 
يكون فيها لكل كلية من كليات هذه اجلامعة        . جامعة ما يف  
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احللقـات  يتمخض عن هـذه     ، ف خاص ا ) مناظرةفريق  (
الذي يـضم    .(فريق اجلامعة )) فرق املناظرة (النقاشية بني   

 حلقات نقاشية مع فرق     ليقوم بتمثليها يف  . أفضل حماوريها 
بطولة (املناظرة للجامعات اآلخرى، يف دورة نقاشية سنوية        

 ويتم فيها التنافس بني فرق اجلامعات       ،)وطنية للمناظرات 
ميكن من خالله معرفة أفضل احملـاورين يف        العراقية، الذي   

وميكـن أن  ). فريق املناظرة الـوطين (البالد ليؤسس منهم  
  . دوليةنؤهله مستقبالً ملشاركات

  هل هناك بطولة مناظرات دولية؟ ·
ـ   .  نعم-  World Universitiesوتعـرف باإلنكليزيـة بـ

Debating Championship   
  وما هو نوع املوضوعات اليت ينبغي طرحها عراقياً؟ ·

 فكريـة   املناظرات والنقاشات تدور عادة عـن شـؤون        -
مثالً حتديـد  . عامة وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية

ففريق يناصـر   . ة الكهرباء وسياسة وزارة الكهرباء    مشكل
ويتم عرضها بالتلفزيون الوطين    . سياستها وفريق يعارضها  

  .العراقي
  ما الذي ميكن أن حتققه مثل هذه املناظرات والنقاشات برأيكم؟ ·
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ميكنها أن تساهم بتطوير الوضع اجلـامعي ومـشاركته يف          -
. راقية العملية وتأهيل دورهم باحلياة الع   . صنع تاريخ البالد  

  :وميكن أن أوجز بنقاط بعض فوائدها فمنها
  .من حيث فن اإلصغاء واإللقاء معاً. تنمية ثقافة احلوار .1
. مناقشة املوضوعات املهمة املؤثرة يف اتمع العراقـي        .2

  .والكشف عن اآلراء املختلفة حول شؤونه
وتطـوير مهـارة    . تنمية الشعور باملسؤولية بني الطلبة     .3

  .قد اآلراء الشخصيةالصرب على ن
  .نشر الثقافة العامة وتعميق وعي اجلمهور العراقي .4
صقل مهارة البحث والتنقيب وأساليب عرض احلجج        .5

  .واألدلة على األراء املطروحة، واللباقة يف احلديث
الكشف عن املواهب العراقية املتميـزة للعنايـة ـا           .6

  .وإعدادها بصفتها كوادر مستقبلية للبالد
 العراقية بصفتها مراقب وناقد ومرشـد       دخول اجلامعة  .7

  .وناصح ملؤسسات الدولة
مسامهة املناظرات العلنية مبعاجلة وتذويب مـشكالت        .8

عالقة بالشخصية العراقية كاخلجل والتردد والتلعـثم       
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وعدم اللباقة يف احلديث العلين وخباصـة يف وسـائل          
 .اإلعالم

إعادة ظاهرة القراءة وعشق املطالعة اليت اشـتهر ـا       .9
ففي . واليت كادت أن ختتفي يف حياتنا املعاصرة  . العراق

استطالعٍ ألحد املراكز األمريكية، فإن اتمع العراقي       
املعاصر، هو أقل اتمعات قراءة، إذا استثنيت الكتب        
الدينية، اي أن املواطن العراقي املعاصر، ال يقرأ بـأي          

 وهي كارثة بكل  . جمال علمي أو معريف أو فين أو أديب       
ــىن   ــن معــ ــة مــ ــا للكلمــ .مــ
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  اإلعالمي واخلطاب املكتبة
  

بقي أن نـسألك عـن سـر        . احلديث معكم مميز دكتور أمحد     ·
  ؟)املكتبة النموذجية العامة(اهتمامك مبا أمسيته مبشروع 

فالعراق بلد اشتهر عرب تارخيه     . ال يوجد سر خفي يف ذلك      -
ويف العصر السومري والبابلي،    . ريق باالهتمام باملكتبات  الع

  ).بيت األلواح(أنشأوا مكتبات عرفت بـ
  يف تلك العصور؟ ·

اليت اكتشفها األمريكـي    ). مكتبة معبد أنليل  (ومنها  . نعم -
فيها .  لوح2300واليت أشتملت على . 1898هينس عام 

علوم عصرهم يف الرياضيات والفلك والطـب والتـاريخ         
وللباحث العراقي كـوركيس عـواد      . ن واألساطري والدي

خزائن (كتاب شيق يتابع فيه تاريخ املكتبات بالعراق أمساه         
  ).الكتب القدمية يف العراق

  أو مكتبة آشوربانيبال؟ ·
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وكانـت  . هذه مكتبة مشهورة جداً يف العامل القـدمي       . نعم -
ذات طابع عاملي يشبه مكتبة األسكندرية الشهرية، ولكنهم        

ملعاصرة، عملوا جبهد ونضال يثري اإلعجـاب يف        يف مصر ا  
سبيل مشروع إعاة بناء مكتبة األسكندرية، بصيغة حديثة،        
ومبشاركة ومتويل ومسامهة عاملية، إلحياء تقاليدها وتنظيم       
الندوات الثقافية والفكرية فيها، ولكننا عراقياً، ال نـويل          

ه فلماذا ال حنيـي هـذ     . اإلهتمام الكايف مبثل هذه األمور    
التقاليد ونقيم الندوات حوهلا؟ ومثلمـا سـامهت األمـم         
املتحدة ودول العامل وحتمست ملشروع مكتبة اإلسكندرية       
املعاصرة فيمكنها أن تفعل األمر ذاته يف مكتبة آشوربانيبال         

  .معاصرة ومزودة باملصادر املختلفة وهلا تقاليدها ومؤمتراا
  ما الذي تعنيه باملكتبة النموذجية؟ ·

االستطالعات واالستبيانات الدولية إىل أن الـشعب       تشري   -
وهذا . العراقي يعترب أقل الشعوب قراءة يف تلك السنوات       

مؤشر خطري ميكنه أن يفسر لنا سرعة انقياد النـاس وراء           
وحنتاج إىل محلة تشجيع علـى      . اخلرافة أو اإلعالم املغرض   

  .القراءة والتفكري والتأمل
  كيف نفعل ذلك؟ ·
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ودة مبصادر متنوعة وثرية مبوضوعاا،     نؤسس مكتبات مز   -
مع تسهيل عملية الوصول إليها، وتزويدها بقاعة حاسبات        

وكافتريا صغرية، ووسائل الراحة والترفيه، أي      . الكترونية
حنوهلا إىل واحات جاذبة، مع محلة تثقيف لتشجيع القراءة،         
مما يساهم يف عملية نشر وتعميق الوعي بني الناس، فكلما          

 تمع أكثر، كلما صعب االحتيال عليه أو خداعـه      نضج ا
أو تضليله بسهولة، وقد الحظنا محلة معاصرة قامت ـا          

قـراءة  (هولندا لتشجيع الناس على القراءة حتت شـعار         
  ).مشاهدة أفالم أقل..أكثر

  هل جنحت مثل هذه التجارب يف تاريخ الشعوب؟ ·
مثل مشروع بيتـر    . هناك أمثلة هائلة عن ذلك    . بالتأكيد -

مؤسـس مكتبـة سـان    ). Peter the Great(العظـيم  
فلكي يرفع مستوى الشعب الروسي     . بطرسبورغ الشهرية 

إىل ما يوازي التنور والتحضر األوريب، عمل جاهداً علـى          
إنشاء املكتبة املذكورة، إال أن من نفـذها فعليـاً كانـت        
كاترين الثانية، املعجبة بالفيلسوف الفرنسي فولتري والذي       

ومثال آخر عن ذلك نبالء بولندا الذين       . ه مالياً كانت متول 
عملوا على نشر اآلداب والفكر بني شعبهم عـن طريـق           
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مشروع إحياء الثقافة، عرب تأسيسهم ملكتبة عامة حتوي ما         
 مائة ألف جملد، وشـجعوا عامـة        100,000يربو على   

بـل إن   . 1748الناس على أرتيادها، وكان ذلك يف عام        
قرن الثامن عشر الذي يعرف بعصر      هذه الظاهرة ومست ال   

  .التنوير ويسمونه أيضاً بعصر املوسوعات
  حتدثتم عن دور مشارك لإلعالم؟ ·

. حنن حباجة ماسة إىل تطوير خطابنا اإلعالمي احمللـي        . نعم -
فالصوت والصورة وتأثريها يف اجلمهـور أمـر معـروف          

صـناعة  (حىت أم باتوا يسموا عمليـة       . للجميع اليوم 
قصف (وإذا وجهت بصورة سيئة فيطلقون عليها       ). العقول

  ).وختريب العقول
  مبعىن؟ ·

مبعىن إننا اليوم حباجة إىل خلق متعة املشاهدة مع التوجيـه            -
التربوي والثقايف السليم لشعبنا، عرب كوادر متخصـصه،        
تعرف كيف تصوغ املعلومة وكيف تعرضها مبـا يناسـب        

لوكي، بل  جمتمعنا، ويرفع من مستواه احلضاري وذوقه الس      
ــها    ــه وأناقت ــة ولغت ــه االجتماعي ــىت لياقت .وح
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  اخلامتة
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  العاملي لإلعالم الچليب أمحد تصرحيات من
  

I'm Iraqi. I work for the interests of the Iraqi people. The 
fact that I came to the United States and worked to 
persuade the United States that the Iraqi people are in dire 
conditions, that it would be beneficial to the whole situation 
in the Middle East if Saddam was removed, I did from an 
Iraqi point of view. I am certainly not an American implant 
into Iraq. 

 قدمت كوين وحقيقة. العراقي الشعب مصلحة فيه ملا أعملُ. عراقي أنا
 للـشعب  املريـع  بالوضع إقناعهم على وعملت املتحدة الواليات إىل

 صدام بنظام يطاح أن بأكمله األوسط للشرق األفضل من وأنه العراقي،
 نبتـة  لـست  بالتأكيـد  ألين عراقية رؤية من ذلك فعلت فإين حسني،
  .بالعراق تزرع أمريكية

  
To clarify my position, to the United States: My First 
Loyalty is to Iraq. 

  .للعراق األول والئي: املتحدة للواليات موقفي لتوضيح
 
We are grateful to President Bush for liberating Iraq but it 
is time for Iraqi people to run their affairs. And Iraq will 
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not accept any government that is directed by the United 
States. 

 ألن   حان قد الوقت ولكن. العراق حترير على بوش الرئيس نشكر حنن
 مباشرة يدار أن أبداً يقبل لن فالعراق. بأنفسهم شؤوم العراقيون يدير
 .املتحدة الواليات من

  
The United States, President Bush said that the United 
States forces are liberators in Iraq. They came as 
liberators. They were welcomed as liberators. But then the 
United States government supported and passed a 
resolution in the United Nations 1483 which says the United 
States now is an occupying force in Iraq. This needs to be 
clarified very quickly I think and the United States needs to 
regain the moral high ground under which they came into 
Iraq as liberators. 

القوات األمريكية حمررة يف    :  بوش الذي قال   الواليات املتحدة، الرئيس  
. ولكن بعد ذلك  . ورحب م بصفتهم حمررين   . قدموا حمررين . العراق

 لألمم املتحدة معلنـة     1483دعمت احلكومة األمريكية ومررت قرار      
وأعتقد أن على الواليات املتحدة أن تـستعيد        . أا سلطة حمتلة بالعراق   

  . منها للدخول إىل العراققاعدا األخالقية اليت أنطلقت
  

The Iraqis, not the Americans, should have been allowed to 
take over immediately — the people who knew the country, 
who spoke the language and, most important, who could 
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take responsibility for the chaos that was unfolding in the 
streets. 
العراقيون، وليس االمريكان، هم من كان جيب أن يـديروا الوضـع            

واألهم من كل .. يتحدثون لغتها.. فهم يعرفون بالدهم. العراقي مباشرة
كان ميكنهم حتمل مسؤولية الفوضى الـيت كانـت تظهـر يف            .. شئ

  .الشوارع
  

We would have taken hold of the country. We would have 
revitalized the civil service immediately. We would have 
been able to put together a military force and an 
intelligence service. There would have been no insurgency. 
We would have had electricity. The Americans screwed it 
up. 

وكان بإمكاننا إنعـاش اخلـدمات      . كأن بإمكاننا السيطرة على البالد    
وكان بإمكاننا تـشكيل قـوات عـسكرية ووكالـة          . املدنية مباشرة 

كان ميكن أن نعاجل    . كان ميكن أن ال تكون هناك متردات      . استخبارات
  . كل ما كان ميكننا فعلهاألمريكان من دمروا... مشكلة الكهرباء

  
The worst of all, we were in charge, and we had no power. 
We were blamed for everything the Americans did, but we 
couldn’t change any of it. 
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ن تكون لـدينا أي     إننا كنا يف حمل املسؤولية بدون أ      . أسوء ما يف األمر   
ومل نكن قادرين على  . وكنا نتحمل عواقب التصرفات األمريكية    . سلطة

.تغيري أي شئ  
 

My Position depends on how I see Iraq's interests. I was 
accused of extremism and my relations with the Americans 
shifted. The only explanation is that when something 
imperils Iraq's interests I don't accept it. 

لقد أمت بـالتطرف    . منصيب يعتمد على ما أرى فيه مصلحة العراق       
حاملا يكون  : والتفسري الوحيد لذلك  . وسائت عالقيت بالواليات املتحدة   

  .على مصلحة العراق أرفضه) خطر(ك ضرر هنا
  

I’ve been a friend of America, and I’ve been its enemy. 
America betrays its friends. It sets them up and betrays 
them. I’d rather be America’s enemy. 

تنصب هلم  . ألن أمريكا ختون أصدقاءها   . كنت صديق أمريكا وعدوها   
  .فأفضل أن أكون عدو أمريكا ال صديقها. فخاً وختوم

 
Patriotism is not a piece of paper 

  ).جواز سفر.(الوطنية ليست جمرد قطعة ورق
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The United States has major issues with Iran. They have 
problems. We understand this, but we don't want Iraq to 
be a battleground between the United States and Iran.  

بينهم مشاكل وحنـن نفهـم      . للواليات املتحدة قضايا كبرية مع إيران     
ولكننا نرفض أن تكون األرض العراقية ساحة قتال بني أمريكـا           . ذلك

  .وإيران
 
In the past, the Shia was too shy to admit that there was a 
sectarian political problem. 

كان الشيعة خيجلون من احلديث عن وجود مشكلة سياسية         .يف املاضي 
  ).متييز سياسي طائفي(طائفية 

 
We fight sectarianism through convincing components of 
the Iraqi people that they all have the right to be in power 
and that no one is excluded -- the evidence being that Jalal 
Talabani became president of Iraq. Despite all allegations, 
we're keeping Iraq united, and this is something I hope 
people will understand. 

ي أن هلا حنن حنارب الطائفية من خالل اقناع كل مكونات الشعب العراق
والدليل على  . وال توجد استثناءات  . احلق يف املشاركة مبواقع يف احلكم     

وبرغم كل  . بات رئيس العراق  ) كردي سين (ذلك أن جالل الطالباين     
آمل من الناس أن تفهم هـذه       . اإلدعاءات، فنحن نبقي العراق موحداً    

  .املسألة
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The Baath is a chauvinist and racist party, just as the 
fascists and Nazis were in the 1920s and 1930s. 

ال خيتلف عن األحزب الفاشية والنازية      . البعث حزب فاشي وعنصري   
  .اليت ظهرت يف العشرينيات والثالثينات من القرن العشرين

  
There will be no absolute security with the current 
situation. The U.S. troops have defeated Saddam militarily. 
That was never a problem. The issue is the Baath party and 
the remnants of the Baath party who will continue to pose a 
threat. 

. احلاليةال ميكن أن يكون هناك وضع أمين تام يف العراق ضمن الظروف 
 يكن هذا مـشكلة     ن مل ولك. قوات األمريكية هزمت صدام عسكرياً    ال

القضية األساسية هي حزب البعث وما تبقى من أزالمه هم مـن            . أبداً
  .يشكلون اخلطر املستمر يف البالد

 
There are people in Iraq who believe that the Americans 
had no good reason to invade and must be resisted until 
they leave. These people are not Baathists and they are not 
terrorists. They do not kill Iraqis nor do they blow up 
mosques, schools and churches. They have their own views 
and we must talk to them. 

ناس الذين يعتقدون أن األمريكيني ال ميلكون أسباباً وجيهة  هناك بعض ال  
وهؤالء الناس ليـسوا    . وجيب مقاومتهم حىت يرحلوا   . الحتالل العراق 
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فهـم ال يقتلـون العـراقيني وال        . من حزب البعث وال من اإلرهابيني     
مثـل  . هم فقط هلم رؤية خمتلفة    . يفجرون املساجد واملدارس والكنائس   

ال يـصح معاملتـهم وكـأم       . (تح احلوار معهم  هؤالء الناس جيب ف   
).خـــــــارجون عـــــــن القـــــــانون  
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  )1(ملحق
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  .1998 يناير 26مذكرة مرفوعة إىل الرئيس بيل كلينتون بتاريخ 

  
  السيد الرئيس

إننا نكتب إليكم بقناعة تامة، إن السياسة األمريكية احلالية جتاه العراق           
وإا ستواجه على األغلـب ديـدات يف الـشرق          مل حتقق أهدافها،    

وحنن نعتقـد إن    . األوسط أشد خطورة مما واجهناه زمن احلرب الباردة       
، ميكن أن ميثل املناسبة املالئمة      )حالة االحتاد (خطابكم املقبل فيما خيص     

قرنـاً  (إلظهار عزم الواليات املتحدة على أن يكون القـرن اجلديـد            
 هذه الفرصة لكي تعلن استراتيجياتك الكفيلـة        ونأمل انتهاز ). أمريكياً

يـب  . بتأمني مصاحل الواليات املتحدة وأصدقائها وحلفائها يف العـامل        
باإلدارة احلاكمة أن تضع كـل جهودهـا الـسياسية والدبلوماسـية            
واالقتصادية والعسكرية لتأكيد سيطرة أمريكا خبطوة أوىل تزيح صدام         

يق األمم املتحدة أو بطريق منفرد سواء عن طر. حسني عن حكم العراق   
  .إن لزم األمر

  
  :موقعه من قبل مجلة من الشخصيات األمريكية البارزة منهم

  .دونالد رامسفيلد
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ــل ــشارد بيـــــــــــ .ريتـــــــــــ
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  .توقيع قانون حترير العراق من قبل الرئيس األمريكي بيل كلينتون

  
  النص اإلنكليزي

  
Today I am signing into law H.R. 4655, the "Iraq 
Liberation Act of 1998." This Act makes clear that it is the 
sense of the Congress that the United States should support 
those elements of the Iraqi opposition that advocate a very 
different future for Iraq than the bitter reality of internal 
repression and external aggression that the current regime 
in Baghdad now offers.  
Let me be clear on what the U.S. objectives are:  
The United States wants Iraq to rejoin the family of nations 
as a freedom-loving and law-abiding member. This is in our 
interest and that of our allies within the region.  

The United States favors an Iraq that offers its people 
freedom at home. I categorically reject arguments that this 
is unattainable due to Iraq's history or its ethnic or 
sectarian make-up. Iraqis deserve and desire freedom like 
everyone else.  

The United States looks forward to a democratically 
supported regime that would permit us to enter into a 
dialogue leading to the reintegration of Iraq into normal 
international life.  
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My Administration has pursued, and will continue to 
pursue, these objectives through active application of all 
relevant United Nations Security Council resolutions. The 
evidence is overwhelming that such changes will not 
happen under the current Iraq leadership.  

In the meantime, while the United States continues to look 
to the Security Council's efforts to keep the current 
regime's behavior in check, we look forward to new 
leadership in Iraq that has the support of the Iraqi people. 
The United States is providing support to opposition groups 
from all sectors of the Iraqi community that could lead to a 
popularly supported government.  

On October 21, 1998, I signed into law the Omnibus 
Consolidated and Emergency Supplemental 
Appropriations Act, 1999, which made $8 million available 
for assistance to the Iraqi democratic opposition. This 
assistance is intended to help the democratic opposition 
unify, work together more effectively, and articulate the 
aspirations of the Iraqi people for a pluralistic, 
participatory political system that will include all of Iraq's 
diverse ethnic and religious groups. As required by the 
Emergency Supplemental Appropriations Act for FY 1998 
(Public Law 105-174), the Department of State submitted a 
report to the Congress on plans to establish a program to 
support the democratic opposition. My Administration, as 
required by that statute, has also begun to implement a 
program to compile information regarding allegations of 
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genocide, crimes against humanity, and war crimes by 
Iraq's current leaders as a step towards bringing to justice 
those directly responsible for such acts.  

The Iraq Liberation Act of 1998 provides additional, 
discretionary authorities under which my Administration 
can act to further the objectives I outlined above. There 
are, of course, other important elements of U.S. policy. 
These include the maintenance of U.N. Security Council 
support efforts to eliminate Iraq's prohibited weapons and 
missile programs and economic sanctions that continue to 
deny the regime the means to reconstitute those threats to 
international peace and security. United States support for 
the Iraqi opposition will be carried out consistent with 
those policy objectives as well. Similarly, U.S. support must 
be attuned to what the opposition can effectively make use 
of as it develops over time. With those observations, I sign 
H.R. 4655 into law.  

William J Clinton 

The White House 

 

  :ترمجة الفقرات األوىل من النص اإلنكليزي
 



256 

 

قانون حترير  (باسم  . 4655أوقع اليوم على قانون حقوق اإلنسان رقم        
 هذا القانون يوضح شعور البنتاغون بضرورة دعم        إن). 1998العراق  

الواليات املتحدة لعناصر املعارضة العراقية اليت تطمـح إىل مـستقبل           
خمتلف جداً عن الواقع املرير من قمع داخلي وعدوان خارجي متارسـه            

  .حكومة بغداد
  :ودعوين أوضح لكم ما هي أهداف الواليات املتحدة

 العراق إىل األسرة الدولية بصفته دولـة   تريد الواليات املتحدة أن يعود    
فهذا يـصب يف مـصلحتنا ومـصلحة        . حمبة للحرية وملتزمة بالقانون   

  .حلفائنا يف املنطقة
وإين أرفـض   . إن الواليات املتحدة تفضل عراقاً مينح مواطنيه احلريـة        

رفضاً قاطعاً احلجج اليت تزعم إن هذه أمور صعبة املنال نظراً لتـاريخ             
العراقيـون يـسعون حنـو احلريـة        . وعه اإلثين والطائفي  العراق أو تن  

  .ويستحقوا كسائر الناس
تسمح لنا  . إن الواليات املتحدة تتطلع حنو حكومة دميوقراطية مدعومة       

بالدخول يف حوار يؤدي إىل إعادة دمج العراق يف اتمع الدويل بشكل           
  .طبيعي

التطبيق الفعـال   تابعت إداريت وما زالت تتابع هذه األهداف من خالل          
. لكل قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة واليت هلا عالقة بالعراق          
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والربهان ثابت على أن هذه التغريات لن حتصل يف ظل النظام العراقـي          
  .احلايل

إن الواليات املتحدة يف هذه االثناء ستستمر مبتابعة جهود جملس األمن           
 إىل قيادة جديدة مدعومة من قبل       متطلعة. يف مراقبة سلوك النظام احلايل    

وستدعم الواليات املتحدة مجاعات املعارضة العراقيـة       . الشعب العراقي 
املمثلة لكل قطاعات الشعب العراقي واليت ميكن أن تـشكل حكومـة         

  .مدعومة شعبياً
  ...على قانون حترير العراق) أكتوبر( تشرين األول 21وقد وقعت يف 

  
  2009 مسبتمرب 15الثالثاء 


