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ينـظر الى قضـية احلريـة على انـها من اكثـر القضـايا الـتي شغلت اإلنـسان على
مـر التـاريخ واشـدهـا إلتـصـاقـا بحـيـاته الـشخـصـيـة واإلجتـمـاعيـة و في مـخـتلف
وقفه من احلياة و الكون اجلوانب األخـرى النها مرتبطـة إرتباطا ال فكاك منـه  
ــا يــجـري حــوله من أحــداث  وألنـهــا تــعـبــر عن ارادته ومــشــيـئــته كــمـا انه و 
ـارسة وعقيدة و انتـماء. ..ولقد ناضل اإلنسان و يجـسدها في سلوكه اليومي 
قاتل  في مـختلف العصور و في كل مكان في سبيل ان يكون حرا في كل شيء
يتعـلق بحيـاته ومصيره ومـستقبـله وخاض صراعا دمـويا متصال ضـد الطغاة و
ـسـتـبـدين و الـنـظم الـعـبـوديـة  مـن اجل ان يـسـتـردهـا و يـحـافظ عـلـيـهـا. ..وقـد ا
حاولت األنظـمة الشمولية القـمعية منذ فجر الـتاريخ وحتى االن ان تسلب مفهوم
احلريـة و تفرغه من مضمونه اإلنـساني الصحيح وتطـوعه لصاحلها وحتوله الى
مـجـرد شعـار فـضـفـاض و مـقولـة جـوفـاء خـالـية مـن احليـاة واإليـحـاء بـعـيدا عن
محـتوى احلـرية احلـقيـقي الذي يـؤمن به االنـسان الـعاقل الـذي خلـقه الله تـعالى
حرا ال يـجـوز إستـعـباده اوإسـتـغالله لكي حتـوله الى مـجرد ( شـيء) او طابـوقة
ـا يـخـدم مـصـاحلـهـا ويسـاعـدهـا عـلـى الـبـقاء و في اي عـمـلـيـة بـنـاء او انـشـاء 
اإلستمرار في التحكم والتسلط ..لقدعاشت البشرية فترات مظلمة طويلة لم تذق
خاللهـا طعم احلريـة بفعل ذلك التـسلط الوحـشي الرهيب الـذي فرضه احلكام و
ـسـتـغـلـون و الـتـجـار و ـلـوك والـنـبالء و اإلقـطــاعـيـون و األمـراء و ا األبـاطـرة و ا
ـتـنـفـذون علـى النـاس الـبـسـطاء و األبـريـاء و هم الـكـثرة األشـخـاص األقـوياء و ا
السـاحقةالذين حتولوا الى ضحايا ووقود في مـحرقتهم التي ال تتوقف عجالتها
ـحـنـة شـامـلـة في مــخـتـلف انـحـاء األرض شـرقـا عن الـدوران... مـرت احلـريــة 
وغربا شـماال وجنوبا طيـلة قرون كثيرة  خاللـها القاء القبض عـليها و ايداعها
ـعتـقالت ولم تـر النـور اال في اوقـات قصـيـرة متـفاوتـة هـنا و هـناك الـسـجون وا
فـكرون األحرار حـياتـهم قتال وصلـبا وسـجنا و تـشريدا ـناضلـون وا وقد دفع ا
طـالـبة بـإتاحـتهـا لعـامـة  النـاس و التـأريخ مليء ـان بهـا و ا ونـفـيا من اجل اإل
ـئات  واالالف من شـهداء احلـرية الـذين حتولـوا الى رموز مـشعـة تبث باسـماء ا
الدفء والـضوء  في الصـدور و القلوب وفي ظـلمات الـزمن ..و لقد تـدفقت انهار
ـسلـوبـة وكان طـويـلة و غـزيـرة من الـدماء لـكي حتـصل الـشعـوب عـلى حـريتـهـا ا
النضـال شاقا و مريرا و عنيـفا في سبيل الظفـر بها  والتمتع بنـعمتها  وترسيخ
سـتـبـدون ومـازالوا مـفـهومـهـا في الـقـوان واألنـظـمـة و الـدسـاتيـر .. لـقـد كـان ا
يفسـرون احلرية كما يحلـو لهم ويعتبرون انـها (منة) منهم يقـدمونها على دفعات
ـارستـها وتنـظيـمها وتـسويـقهـا معتـبرين انـفسهم و جرعات ولـهم وحدهم حق 
سادتـها وألي امـرها ولـهذا فـهم فوق الـقـوان و الـشرائع الـدينـية والـوضعـية ..
لـقـد قالـهـا لويس الـرابع عـشـر صراحـة  (الـدولة انـا) و بـاعت الكـنـيسـة صـكوك
سـتكـبرة من يرى ان ـستبـدة و ا الغـفران للـخاطـئ و هـنالك بـعض من الدول ا
الـكـثـيـر مـن الدول و الـنـاس لـيـسـوا بـحـاجـة حـقـيـقـيـة لـهـا ولـذلك فـإن مـن حـقـها
الــسـيـطـرة عـلـيـهم ومـنـحـهم قـطـرات صــغـيـرة  مـنـهـا جتـعـلـهم عـلى الـدوام حتت
رحـمــتـهـا و هـيـمـنـتـهــا ووصـايـتـهـاواسـتـغاللــهـا بـأسم احلـريـة ..و بـعـد ان مـرت
احلـريـة(كـمفـهـوم) وموضـوع وشـعـار وهدف بـعـدة مـراحل من التـطـور اصـبحت
جـزءا ال يتـجزا من احلـياة الـسيـاسية واإلجـتمـاعيـة والثـقافيـة وقيـمة عـليـا ومبدأ
كن اإلسـتغـناء عـنه وظهـرت الكـثيـر من النـظريـات والفـلسـفات التي أساسيـا ال
تتحـدث عنـها وتأدجلـها حسب مـفهـومها ونـظرتهـا ..و هنـاك االن مفاهـيم عديدة
ـفـهوم فـهـوم الـلـيبـرالي (الـرأسـمـالي ) وحريـة حـسب ا لـلـحريـة حـريـة  حـسب ا
فـهوم القومي فـهوم اإلسالمي و ثمة حـرية حسب ا اركـسي و اخرى حسب ا ا
وغيـر ذلك الكـثير ..وبـرغم كل ذلك الـتطور الـهائل الـذي حصل عـلى احلريـة فما
ـقـاييس الـتي تراهـا و تـأخذ بـها الـقـوى احلاكـمة تـزال مقـنـنة ومـفصـلـة حسب ا
التي تـدعي انها تـؤمن بها وتـرغب في نشرهـا ب بني الـبشر بـينمـا هي تمارس
سرا وعـلنا شتى صنوف القمع واإلضطهاد واإلستبداد ضد مواطنيها وما زال
في كثـير من الـبـلدان و في دول الـغرب خـاصة األبـيض ابيـضا واألسـود اسودا
ـختلف صـورها واشكـالها ارسـة التـفرقة  برغم صـدور قوان وانـظمة تـمنع 
عـلى اســاس الـلـون و الـعــرق والـدين ..ان هـنــاك تـفـاوت صـريح فـي الـنـظـر الى
قدراتـها و يستخـدمونها شعارا ؤمن بهـا وب الذين يتحـكمون  احلرية بـ ا
نحـونه إالوفق مشيـئتهم  ومصـاحلهم وهكذا فإن براقـا مخادعا يـلوحون به وال
مفـهوم احلريـة قد حتول عـند قـوى الظالم  والتـسلط والهـيمـنة الى مجـرد شعار
خال من اي مـحتوى وقيمة انسانية حقـيقية...ان حرية اإلنسان مالزمة حلياته و
مسـتقبـله كمـا هي حق مشـروع حليـاة ومسـتقبل األ و الـشعـوب وخاصـة بعد
ـقراطـية واصبـحتـا معـا ضرورة إنسـانيـة ملـحة توجب أن ارتبطـت احلرية بـالد
ـخـتلـف صورهـا الـسيـاسـية والـثـقافـية ـعـاصرة   تـوفرهـمـا سويـة في احلـياة ا
ـكن الـتـفـريط بـهـا اوالـتـخـلي عـنـهـا بـعد ان واالجـتـمـاعيـة واالقـتـصـاديـة   و ال 
ادركت تلك األ والـشعوب انـها مسـتهدفـة لتجـريدهـامن حريتـها وحتويـلها الى
ادوات تنـفذ مـايـشار به الـيـها و بـعد ان ادركت ايـضـا وبوعي كـامل ان حـريتـها

مستقبلها ومصيرها!. وحقوقها الطبيعية  تعني حياتها وموتها
{ t¹uMð∫ وضعت صورة الكاتب حسن عاتي

الــطـائي خــطـأ  في غـيــر مـوضــعـهـا في ص9 امـس على
قصـة بعنـوان بقع الـطفـولة احلمـر فمـعذرة لهـما ولـلقراء
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عندما تولى الرئيس فؤاد معصوم منصبه عام  2014 لم يكن طريقه مفروشا بالورود بل وجد نفسه امام حتديات كبرى واستحقاقات غير مسبوقة بينها احتالل داعش للمدن وجرائمه ضد
ساعدة كما جلأ الى اجملتمع الدولي لوضعه في صورة ما يجري. اما داخليا . وواجه فجأة امتحانا صعبا اضطره الى االستعانة باصدقاء العراق وحلفائه لطلب ا واطن والسيما االيزيدي ا
فانه حتلى بالصبر اجلميل ازاء ما عرف بـ (االصالح واحلرب على الفساد) وسار في اكثر الطرق دستورية لالبقاء على هيكلية سلطاته من محاوالت نزعها برغم محدوديتها واصبح كالقابض
قراطي فانه غادره مستجيباً على اجلمر السيما خالل ازمة االستفتاء على استقالل اقليم كردستان. ومثلما دخل معصوم قصر الرئاسة متسلحا بالشرعية الدستورية وآليات االختيار الد
تاحة وكان اول رئيس جمهورية يغادر قصر الرئاسة فور اختيار خلفه ولم يتأخر يوما واحدا او يطلب مهلة اضافية لتسوية اوضاعه انية ا تطلبات احترام اخليارات احلزبية والسياقات البر
كتبة عامرة وحشد من الذكريات يتجه او نقل موجودات مكتبه وبادر على الفور الى العودة الى منزل سابق عاش فيه مع العائلة (الزوجة والبنات واالحفاد) بعد نيسان  2003 عاد محاطا 
ضي ايامه حاليا كمواطن في القراءة واستقبال بعض معارفه واصدقائه القدامى الذين شغلته ايام الرئاسة عنهم. وفيما وصلنا الى قبل. وهو  الى تسطيرها في مذكرات قد تصدر العام ا

نزل الجراء هذا احلوار كان قد فرغ من قراءة بعض صفحات مذكرات زميله السياسي اياد عالوي التي صدرت حديثا. وفيما يلي نص احلوار بجزئه الثالث واالخير: مكتبه في ا
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{ لـو قدر لك ان تتولى الـرئاسة لوالية
ثانية.. ما الذي كنت تنوي ان تفعل ?
- ســأقــوم بــتـــعــزيــز صالحــيــات
رئـيس اجلـمـهـوريـة. واؤكـد لـيس
كـــمـــا يـــقــال ان مـــهـــمــات رئـــيس
اجلـمهـورية بـروتوكـوليـة. ال هذا
لــيس صـحــيــحــا فـلــديه مــهــمـات
كــثـيــرة ولــكن الـذي يــهم الــنـاس
انهم عندما يتجهون الى رئيسهم
ـــظـــلــمـــة او شـــكــوى يـــجب ان
يـسـاعــدهم. لـذلك يــجب ان تـكـون

لديه بعض الصالحيات.
{ لـكن ذلك يـتــطـلب اجـراء تـغـيـيـر في

الدستور?
- مشكلة الدستور وانا كنت احد
اعـــضـــاء جلـــنـــة صــيـــاغـــته اول
خـطــوة بـدأت فـي مـجــلس احلـكم
الــذي شـــكل جلــنـــة لــوضـع الــيــة
كـتــابـة الـدسـتـور وبــاالنـتـخـابـات
اصــبـحـت رئـيــسـا لــهـا واتــخـذنـا
بــعض اخلـطــوات وزرنــا مــنـاطق
عــديــدة مـن الــعــراق كـــالــرمــادي
والــفـلــوجـة فـي مـدة االحــتـدام او
اخلطورة واستـعنا بخبراء اال
ـــتـــحـــدة وحـــاولـــنـــا ان يـــكــون ا
الـدستـور مـقبـوال لدى الـعراقـي

وعنـدما وصلنـا الى مرحلـة كتابة
الـــدســتـــور طـــلـب الــســـيـــد عـــلي
الـسيـسـتـاني ان يـكـتب الـدسـتور
بـأيـاد عـراقيـة ويـرفض ان يأتـيـنا
الـدســتـور من اخلـارج كــمـا حـدث
في حقـبـة الـوصايـة الـبـريطـانـية.
احلق ان مــشــاعــر اخلــوف كــانت
مسيطرة عـلى اجلميع وكانت اية
كــلـمـة او خــطـوة او لـفـتــة تـفـسـر
عـلى محـمل اخر. الـكرد والـشيـعة
كـانــوا خـائـفــ من عـودة االبـادة
والــــقــــمع واالنــــفــــال الـى آخـــره.
وكـذلك بــالـنــسـبــة لـلــسـنــة الـذين
كــانـوا يــشـعـرون بــحـرمــانـهم من
احلــكم الــذي كــان بـايــديــهم مــنـذ
اســتـــقالل الــعـــراق ولــذلـك كــتب
الــدســتـور وسـط هـواجس وحتت
ـــــاضي تـــــأثـــــيـــــر اخلـــــوف من ا
ستـقبـل وكذا فان واخلوف مـن ا
الذين كتبوا الدستور وانا منهم
كلون اخلبرة االدارية الكافية ال 
ـعرفة مـهمـات احلكـومة والبد ان
نــعــتــرف ان كل طــرف كــان يــركـز
عـــلى الــنــقــاط الــتي لــصــاحله او
لــصــالح كــيــانه او مــكــونه. لــذلك
فالـدستور بـحاجة الى مـراجعة ال
كونات بل يجب ان على حساب ا
يـكون ثـمة وضـوح في مواده وان
يـكـتـب الـدسـتـور بـلـغـة قـانـونـيـة.
نـعم الـدستـور هـو عبـارة عن عـقد
اجــتـمــاعي لـكــنه يـجب ان يــكـتب
بـــصـــيـــاغــــة دســـتـــوريـــة ولـــيس
بــصـيـاغـة مـنـمــقـة ادبـيـة يـحـتـمل
الـــتــــأويـل وكل طــــرف يــــفــــســـره
بطريـقته. اي ان الدستـور بحاجة
الى مـراجـعـة شريـطـة ان ال تـكون
ـكـونات او عـلى حـسـاب حـقـوق ا
قراطية التي حصل كاسب الد ا

الشعب عليها.
{ خالل مــراحل حـــيــاتك ســواء كــنت
طـالبا جامـعيا في الـقاهرة او تـدريسيا
فـي جــامـــعــة الـــبـــصــرة ام مـــقــاتال او
نـاشـطـا في كـردسـتـان.. هل خـطـر في
بـالك يومـا ان تـكون رئـيسـا جلـمهـورية

العراق ?
- هذا الـسؤال وجـهه لي مرة جو
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بـوجود مـنع حـكومي لـهذا الـعمل
ـــشــــروع واراد في زعم وجـــود ا
اخـطــاء مـطــبـعــيــة الـتــخـلص من
نـع. وعلي االعـتـراف الـصـريح بـا
االعتراف انه في عام  1991كانت
هناك خالفات مع الوفد احلكومي
من جهـة والوفـد الكـردي من جهة
اخـــرى وخالفـــات داخـل اعـــضــاء
الـوفـد الـكـردي ذاته. الـبـعض كان
ــشــكــلــة بــاي صـورة يــريــد حل ا
والــــبــــعض االخــــر يــــرفـض هـــذا
ـنـطق. واصـدرت حكـومـة صدام ا
قــرارهـا بــإخـالء مــنـطــقــة احلــكم
الذاتي وسحب موظفيها والبنوك

دن. من ا
{ قـــيـل ان طــارق عـــزيـــز كـــان اكـــثــر
ـفاوض تـشددا ب اعـضاء اجلانب ا

احلكومي ?
- انـا الحـظت وجــود تـنـاوب بـ
طــــارق عـــزيــــز ورئــــيـس جــــهـــاز
اخملـابـرات يـومـهـا فـاضل الـبـراك
ـــرتـــ كـــان عــــام 1984.  وفي ا
لـــطــارق عــزيـــز دور بــارز وكــانت
مـفـاوضـات  1991 بــرئـاسـة عـزة
الـدوري.  فـعـنـدمـا كـانت االجـواء
تــبــدو هــادئـــة كــان طــارق عــزيــز
وقف وعندما يبدو اجلو يصعد ا
متـوترا كـان يهد ويـتحدث بـلغة
دبـلـومـاسـيـة كـان يـبـدو عـصـبـيـا
عـند الـوصـول الـى نتـائـج وتـبدو
االوضــاع هــادئــة ويــتــحــول الى
مـفـاوض هـاد بـارد عنـدمـا تـبرز
ـفــاوضـات تــسـتـدعي عـقــدة في ا

التوتر. وهكذا.
{ يـبقى سؤال اخير.. هل تمنيت يوما

ان يسألك صحفي سؤاال كان يدور في
ذهـنك او كـنت تـنـوي االجـابـة عـنه امـام

الرأي العام.
- والله. االن لـيس ببـالي مثل هذا
ــــا حــــدث فـي يــــوم من االمــــر. ر
االيــام. وانــا في واقع احلــال حـذر
ــــــقــــــابالت ومــــــتــــــحــــــسـب مـن ا
الــصــحـفــيــة. فــالــبـعـض قـد يــخل
بــاالجــابــة او ال يـكــون دقــيــقـا في
الـنـقل. وهـكـذا كـنت مـقالً فـيـها اال
اذا كـنت مطـمئـنا لـلصـحفي او لي

معرفة سابقة به.
ـواطن { وفـور انـتــهـاء احلـوار تـوجه ا
الـــرئـــيس مـــعــصـــوم الى درج مـــكـــتــبه
وسـحب دفـتـرا صــغـيـرا هـو عـبـارة عن

مفكرة سنة 1974. 
ـكـتوبـة بـالـلـغة وبـدأ بـتصـفح اوراقـهـا ا
الـكردية ثم يـقرأ على مـسامعي يـوميات

ا كتبه في صفحاتها بالقاهرة. 
واكـد انه دأب على تسجـيل ما يصادفه
في حــيــاته بــهــذا الــشــكل وهــو االمــر
الـذي يسـاعـده في كتـابـة مذكـراته التي
يـنوي الشروع بصياغة فصولها. وفيما
كــنت ادقق في ســطــور مــا كــتــبه حملت
مـجـموعـة من الـكـتب على سـطح مـكـتبه

بينها كتاب (استجواب صدام). 
ورأيت ان اســأله عـن لــقــائه بـــالــرئــيس
االسبق صدام حس خالل مفاوضات
عـامي  1984و1991. واجـاب وقـوفا
انه الـتقـاه في القصـر اجلمـهوري وكان
قـد بدا غـير ما عـهدنـاه وعرفـناه فرحب
بـنا فـي مدخل مـكـتبه وكـان الـشائع انه
ال يـفعل ذلك ألحـد وانه اعتـاد ان يدخل
عـــلى مـــضــيـــفــيـه لــكـي يــنـــهـــضــوا هم

الستقباله.

بـايـدن واغـرب شيء مـر بـحـيـاتي
عــنـدمــا كـنــا طالبـا كــان لي زمـيل
اســمه عــبـد الــله كــاكـاالو (يــعـني
شاب بالكردية) وقد كتبت امرا له
بتـعـييـنه مـفـتشـا لالوقـاف براتب
قدره سـبعون ديـنارا. كان ذلك في
ــلـكي وعـمــري نـحـو 15 الـعــهـد ا
ســنــة. وقـــد طــلــبت مـــنه تــمــزيق
الورقة لكنه رفض ومازال يحتفظ
بــهـا. كــنت اخــشى وقـوعــهـا بــيـد

االجهزة احلكومية.
{ كانوا سيعتبرونها انتحال صفة ?

- مـازال يـحـتـفظ بـهـا الى الـيوم..
ومن هــذه الـنــاحـيــة اني لم افــكـر

يوما بان اكون رئيسا للعراق.
{ وهل حـــصل ان قـــابـــلت عـــرافــا او
عــرافـة او قــار كف وقــرأ لك الــطـالع
وانبأك بان تكون رئيسا للجمهورية ?
ــــــواطـن مــــــعــــــصـــــوم ضــــــحك ا

وقاطعني:
- انـا ال اعـتـرف بـتـوقـعـات هـؤالء
وال اؤمن بــــنــــبــــوآتـــهـم. وطـــوال
حـيـاتي لم يـخطـر بـبـالي ان اكون
رئــيــســا. ولـو ان الــدكــتــور بـرهم
صـــــالح رشـح في الـــــعــــام 2014
ـا كــنت دخـلت وحـده لــلـمــنـصب 
مـنـافـسا لـه وللـدكـتـور جنم الدين
. وقــــــــد شـــــــرحـت لـك ذلك كـــــــر

بالتفاصيل.
{ خالل دراســـتـك في الـــقــــاهـــرة هل
ـصـري صـادف ان الــتـقـيت الــرئـيس ا

جمال عبد الناصر ?
. االولى ابــان - صـــادفــته مـــرتــ
عـمـلي فـي االذاعـة الكـرديـة ضـمن
ــوجـــهــة الـــتي كــانت الــبـــرامج ا
تـــبــثـــهــا اذاعـــة الـــشــرق االوسط
(القاهرة) عـلى عهده. كنت اتوجه
لـتسجـيل حلـقة من بـرنامج اقدمه
واعــده بـعــنـوان (مــجـلــة الـهـواء)
ومـدتـه عـشـرون دقــيـقــة. كـان ذلك
اثـنــاء ازمـة انـفـصــال سـوريـا عن
مـصـر ضمن مـشـروع اجلمـهـورية
تحدة وكنت طالبا اعد العربية ا
اطـــروحــتـي لــلــدكـــتــوراه. وخالل
ـصـعد وقـوفي بـانـتـظار وصـول ا
فـي مــبــنى االذاعـــة الــقــد لــيس
ن يـربت عـلى احلـالي فـوجـئت 
كـتفي فـالتفت فـاذا بعـبد الـناصر
خـلـفي ومـعـه مـرافـقه الـعـقـيـد في
اجليش وعنـدما تراجعت لـيصعد
هـو دعاني الى الـصعـود معـهما.
وطـــــوال مـــــدة الــــــصـــــعـــــود الى
الـطـوابق الـعـلـيـا لم تـصـدر كـلـمة
مـني او مــنه كــمـا لم يــعـرف اني
ــرة الـثــانـيـة عـراقـي كـردي. امـا ا
الــتي رأيــتـه فــيــهــا فــكــانت بــعــد
انـقالب عــبــد الـسالم عــارف عـلى
الــبــعــثــيـــ في تــشــرين الــثــاني
حيث ارسل العراق وفدا  1963
كـبيـرا بـرئـاسـة طـاهـر يحـيى الى
الـقـاهرة لـلـمشـاركـة في احتـفاالت
ثورة  23يوليو 1952. وكنت فيه
مـدعـوا ضـمن مـندوبي الـصـحـافة
وكــــــان اجلـــــلــــــوس عـــــلـى احـــــد
االطراف ورأيت حلظتها مسعود
مــحـــمـــد الــوزيـــر عـــضــو الـــوفــد
فــاجتــهت نــحــوه عــابــرا الـقــاطع
احلـديـدي الن عالقـتي به عـائـلـيـة
وبـــيـــنــمـــا كـــنت اتــكـــلم مـــعه عن
اوضـاع عــائـلــتي ووالـدي الــتـفت
عـبـد النـاصـر الـذي كـان يـسـتـقبل
الـوفـد الـعراقي مـسـتـفـهـمـاً (انـتو
توشوشو تولو ايه) ورد مسعود
مــحــمــد (والــله هــو ابن صــديـقي

وجاء للسالم علي).
{ لكن عبد الناصر كان قد التقى مام

جالل في القاهرة اكثر من مرة? 
- بعـد حركة  8 شباط  1963زار
وفــد عـــراقي حـــكـــومي وشـــعــبي
مـشتـرك القـاهرة. وكـان مام جالل
احــد اعـضــائه. وقــد الـتــقى فـؤاد

عارف والرئيس عبد الناصر.
ـفـكـر { خالل مـقـابـلـة اجــريـتـهـا مع ا
الـدكتور خـير الدين حـسيب في بيروت
ذكــــــر انـه ســــــاعـــــد مــــــام جــــالل في

القاهرة ? 

- لم اســـــمع بـــــذلك. ومـــــام جالل
كــانت لـه نــيـــة بــاكــمـــال دراســته
الـــعــلــيــا في الـــقــاهــرة كــمــا كــان
يحـتـفظ بـعالقـات طـيبـة مع كـثـير
من الشـخصيـات والسيمـا الكاتب

الصحفي محمد حسن هيكل.
{ نــقـفــز الى الــعـام 1991. كــنت مع
الـوفـد الـكــردي الـذي فـاوض الـسـلـطـة
ــــركـــزيـــة. هـل حتـــدثـــنــــا عن اجـــواء ا

باحثات. ماذا جرى بالضبط ?  ا
- دخلنـا مرت في مـفاوضات مع
ــركـــزيــة االولى عــام الــســـلــطــة ا
وطرفها االحتاد الوطني 1984
الـكـردسـتـاني بـزعـامـة مـام جالل
ـفـاوض. وكــنت رئـيــسـا لــلـوفــد ا
دخــلــنـا فـي مـنــاقــشــات ووقــعــنـا
اتفاقاً بشأن قانون احلكم الذاتي.
خـمـس اوراق  تـوقــيـعــهـا. كـان
قابل برئاسة علي حسن الطرف ا
اجملـيـد (عــلي الـكـيــمـيـاوي). وفي
الـعام  1991كان هـنـاك خوف من
ان تتـحـول الـقضـيـة الـكـردية الى
. اي هويتـنا تنسى قضـية الجئـ
وتـتـحـول الى قـضـيـة الجـئـ وال
تــوجــد مــعــلــومــات لـدى اجلــانب
الكـردي بـوجود نـوايـا بـريطـانـية
ــنــطــقـة او امــريــكــيــة حلــمــايــة ا
الـكـرديـة وبـالـتـالي فـان اجـتـمـاع
اجلـبهـة الكـردستـانية الـتي كانت
ـنـاطق تـتـولـى تـصـريف اعــمـال ا
ـســتـولى عــلـيــهــا اتـفــقت عـلى ا
ذهـــــاب مـــــام جـالل الى بـــــغـــــداد
ـفاوضـة احلكـومة. اعـتذر الـسيد
مسعود البارزاني عن الذهاب من
منـطلق اخلشـية من نوايـا النظام
الذي اباد عشرات البارزاني من
عـائـلـته فـي اطـراف اربـيل. وجـاء
مــــام جـالل الى بــــغـــــداد وكــــانت
مـفـاجـأة انه الـتـقى صـدام حـس
وبـادره االخـيـر بــالـقـبالت ومـهـد
بـذلك اجلو لـوصول كـاكا مـسعود
. االولـى كــان الـى بـــغـــداد مــرتـــ
نـوشـيروان مـصـطـفـى يـرأس وفد
االحتاد الوطني والثانية انا كنت
ـهمـة. وقـد اختـلـفنـا على اتـولى ا
جــمـلــة من االمــور ولم نــصل الى
اتــفـــاق. اوال كـــانــوا يـــريــدون ان
نـتـخلـى عن كل مبـادئـنا وافـكـارنا
واقــــرار بــــان قــــرارات الــــرئــــيس
(صدام) ال حتـفظ عليـها وال جدال
بــشـــأنـــهـــا اي قـــرارات مـــلـــزمــة.
وحـــاولــــنـــا اقـــنـــاعـــهم لـــكن دون
جدوى. وطـلـبـنـا ان يـوقـعـوا على
محـاضر اجللـسات وقلـنا اننا لم
نـــوقـع عـــلى الـــبـــيـــان اخلـــتـــامي
فـانــبـرى طــارق عـزيــز الى الـقـول
(هذه لـعبة مكـشوفة تريـدون فيها
الـتنصـل عن تعهـداتكم). اخـتلـفنا
ايــــــضــــــا عــــــلى كــــــركــــــوك. وفي
مـفـاوضات  1984كـنت قـد طـلبت
ان نـحـرر اوراق عـمـل وال نـكـتـفي
ـــفـــاوضـــات شـــفــويـــة ونـــذهب
ــرحــوم ونــأتـي. وقــمـــنــا انـــا وا
نـوشـيـروان مــصـطـفى بـصـيـاغـة
االوراق. وفي يـوم جـمـعـة لم يـكن

مـقـررا جلـلسـة اجـتمـاع في بـغداد
فوجـئنا بدعـوتهم الينـا لالجتماع
بــهــدف احــراجــنـــا النــنــا لم نــكن
نـتــوقع. وجـاءوا ظـهــرا واخـذونـا
بـالـسـيـارات من فـنـدق بـغـداد الى
القصـر اجلمهوري. وهـناك طلبوا
مـنــا مـنـاقـشـة وضـع كـركـوك. لـقـد
تــــوهــــمـــوا انــــنــــا لم نــــكن عــــلى
اســـتـــعــداد كـــاف وان مـــواصـــلــة
االجــــتــــمـــاع ســــاعــــات طـــويــــلـــة
ـــلل واجلـــوع ســـيـــشـــعــــرنـــا بـــا
وبــالـــتـــالي نـــضـــطـــر الى قـــبــول
وقع. شـروطهـم او التـأثيـر عـلى ا
وكـانت اول فقـرة في ورقة كـركوك
تــتـــضــمن جــواز اطالق االســمــاء
ــديـنـة الـكــرديـة عــلى احملـال في ا
وثانيها السمـاح للمواطن الكرد
في كركـوك باعـادة اعمار بـيوتهم.
اســـتـــغـــرق االجـــتـــمـــاع نـــحــو 4
ساعات وعدنـا الى الفندق وما ان
شرعنـا بتناول الطـعام في الفندق
حتى جـاء مديـر مكـتب علي حسن
اجملــيـد طـالــبـا مـســودة االتـفـاق
وقــال نـريــدهــا لـتــصـحــيح بـعض
طـبعيـة وفهمـنا اللـعبة االخـطاء ا
واعـتـذرنـا قـائـلـ لـقـد ارسـلـنـاهـا
الى مــــام جالل. واحلــــقـــيــــقـــة ان
ـــســودة كـــانت بـــحـــوزتـــنــا ولم ا
ا ترسل فـاضطـررنا الى القـيام 
يــشـــبه اخلــفـــارة الــلـــيــلـــيــة انــا
وفــريــدون عــبــد الــقــادر حلــمــايـة
ـســودة من الـســطـو في غــرفـنـا. ا
وعـلــمـنـا ان صـدام اعــتـرض عـلى
فــــقـــــرة اجــــازة اطالق االســــمــــاء
الــكـــرديــة من مـــنــطـــلق االيــحــاء
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ال كأعـمـدة الصـحف الـصـفر تـتمـلق الـظـا وتـشـحذ الـكراهـيـة والبـغـضاء. في
الـعدد (6004) في  5 نـيـسان  2018 كـتـبت بـعـنوان (بـكـتـابٍ تـنقـذ مـديـنة) عن
ـوصل مـكــتـبـتــهـا كـانت حتـوي (750) ألف كــتـاب مـتــنـوعـة ومــكـتـبـة (جـامـعــة ا
الكـترونية والبحث الذكي عن الكتاب الورقي أو االلكتروني أو األطاريح والرسائل
ات أو األرشـيف يـنـتـفع مــنـهـا أكـثـر من خـمــسـة وخـمـسـ ألف طـالب أو الــدوريـَّ
وطـالـبة وفـي قاعـة حـمـورابي الـطـابق الـثانـي جرت أجـمل جـلـسـات احتـاد أدباء
كـتبـة تبكي اآلن كـتاباً واحـداً). واستشـهدت باألعـشى يوم ذي قار نينـوى. هذه ا
(لَوْ أنّ كُلّ مَـعَدٍّ كانَ شارَكَنَا في يـومِ ذي قارَ ما أخطاهمُ الـشّرفُ) وجمعت أكثر

كتبة اجلامعة. من ألفي كتاب من مكتبتي اخلاصة واألصدقاء وسلمتها 
رشـحـ بـعـنـوان (حمـلـة الـعـشرة آالف قـبل بـدء االنتـخـابـات نـشرت عـن أحالم ا
حــاصــود) جــريــدة الــزمــان (6003) في 4 نــيــسـان  12) 2018 أيــار 2018
قعد في مجلس النواب العراقي سيفوز منهم (328) عشرة آالف مُرشَّح يأمل 
عـضـواً بـوصـفـهم األفـضل واألقـوى واألكـثـر إخالصـاً وصـدقـاً. لـديـنـا (9672)
حـاً ســيـفـشل حـتــمـاً! يـسـمـيــهم الـبـعض حــواصـيـد جـمع حــاصـود يـجـمع مـرشـَّ
األصـوات لـرئــيس قـائـمـتـه). ويـفـوز الـنـائب بــأصـوات غـيـره أو بـنــظـام الـكـوتـا أو

بالتزوير والرشا?
مـساء يوم  22 تـموز  2018 اتَّصلَ بـي أحد موظـفي معـمل الغـزل والنـسيج في
وصل فكتبت بعنوان (ألـيس فيكم رجل رشيد?) جريدة الزمان (6098) مديـنة ا
في 24 تموز 2018. وبدأتُ (يـنقذ معمل الـغزل والنسيج من االسـتثمار الوهمي
الـصـوري) واتـصل بي أحـد الـنـواب طـالـبـاً رقم مـوبـايل مـديـر عـام مـعمـل الـغزل
والـنسـيج. وتـوقـفت إجـراءات اخلـصخـصـة سـيـئـة الصـيت الـتي كـان من شـأنـها
تشـريد آالف العـمال. وكنت اسـتشهـدتُ بنصٍّ للـروائي اإلنكلـيزي د. هـــ. لورنس
(الـبـعـوضـة تـدركُ تـمـامـاً بـأنَّهـا عـلى الـرغم من صـغـر حـجـمـهـا: وحش مـفـترس
ها ال تـمتص شـيئاً من ها عـلى كل حال ال تـمتص أكثـر من طاقـة معـدتها/ إنـَّ ولـكنـَّ

دمي لتودعه بنكاً). وكتبت تعليقاً (كما يفعل ساسة بالدي!).  
يـليـشيـات بقـية) وفي الـعدد (6080) 3  تـموز 2018 كتـبتُ بعـنوان (ولـتـاريخ ا
ـيليشـيات تهدم الـعراق ولبنـان بدءا بجرائم أول شرحتُ كيـف أنَّ احملاصصة وا
قاومـة الشعبيـة) التي أسسها عـبدالكر قاسم بـعد عشرين يوماً من ميلـيشيا (ا
قاومة لك في الرابع من آب  1958صدر القانون رقم  3 قانون ا انقالبهِ ضد ا
ـيـلـيشـيـات الـتي تـفـتك بـالـشعب الـشـعـبـيـة. وبـعد ذلك لـم يخل الـعـراق يـومـاً من ا
وترهبـه. وحدثَ بعد كل ميـلشيا أنْ (حمـلَ الرعاع واللصـوص السالح وانتشرت
نقاط الـتفتيش في بـغداد واحملافظـات وانتهكت احلـرمات ومداهمـة البيوت بـتهمة
ـلـكي الــبـائـد وجـرائـم تـعـلـيق اجلــثث وعـمـلـيــات خـطف وابـتـزاز أنـصـار الـعــهـد ا
ـهـدي رئاسـة احلـكـومـة كـتبتُ مـقـاالً بـعـنوان للـتـجـار).وحـال استـالم عادل عـبـدا
(هـمزة الـوصل) جريـدة الـزمان الـعدد  (6172)  18 أكـتـوبر 2018 قـارنتُ ب
صـولون الـذي أنـقذ أثـيـنـا من احلرب األهـلـيـة بسـبب الـفسـاد والـقـوان اجملـحـفة
سـاواة ليست حلقوق الـفقراء وكـتبت في النـهاية (إذا كـانت احلرية طـبيعـة فإنَّ ا
نِظاماً طبيعياً بل صِناعة إنسانية محضة. فإذا أطلقنا احلرية حبالً على الغارب
ـنافـقـ ذوي احليـلة لن يـصعـد إلى الـكراسي إال مـتـرفوهـا لـيفـسقـوا فـيهـا من ا
والـدهـاء الفـاسـدين بـشـتَّى الطـرق والـوسـائل: تـزوير شـراء أصـوات شِـعارات
ناطق احلدودية طائفـية قتل على الهوية اغتياالت تهـريب خيانات عُظمى ببيع ا
وخـيرات الـبالد إلى دول اجلـوار والـشـركات األجـنـبـيـة. فتـنـشـأ الفـوارق الـكـبرى
سؤول وأقربائهم من وتزداد ب أبـناء الشعب الكثرة الطاغية الغاضبة وأبناء ا

القِلَّة احملصورة في اخلضراء). 
وكان احلـديث جارياً عن وزراء تـكنـوقراط مـستقـل عن األحـزاب بعـد فتح موقع
لـتـلـقي الـتـرشيـحـات إلى الـوزارات يـوم الـثالثاء  11أكـتـوبر  2018 واغـلق  يـوم
عـصر اخلميـس وترشَّح أكثر من  36 ألف في الـيوم األول وجتري رياح الواقع

تكَـذب األحالم واألحاديث وجاء الـوزارة مُحاصـصة كما في
ا أسوأ! كل مرة بل ر

وفي الـــعــدد (6154) في  27 أيـــلــول عـــاودت تـــصــفح
ـر حـاكم العـراق الـعـسـكري 2003 فـكـتبت مذكـرات بـر
اخ الفسـنجـان) وبيَّنتُ كـيف أنَّ ساسـة العراق لـيسوا (طبـَّ

رجال دولة منذ البداية ولم يكونوا كذلك يوماً.


