
هنية عالية خاصة في العراقي 
مــعــارك الـشــرف والــكــرامــة ضـد

عصابات داعش ..  
{ هل تــعـــتــقـــد ان الــثـــقــافــة تـــشــكل

عنصرا مهما في قوة اجملتمع? .. 
ـؤكـد ان احد اهم عـنـاصر - من ا
قـوة اجملـتمـع هو ثـقافـة ابـنائه ..
وهذا يـعني الدخـول الى اجملتمع
من بوابة االبداع .. وان ثقافة أي
مـجـتمع تـنـبع ايـضـا من صـنـاعة
اعالم حر نزيه يبتعد عن الفبركة
االعالمــيـة لـيـكـون اعالمـا مـهـنـيـا
يتـصف بـالـصـدق واالمـانـة ونقل
الـصـورة احلـقــيـقـيــة الـتي تـعـزز

واطنة ..    روح ا
{ زاغ نظركم الى ساعة اليد .. وهذا
يعني بالنسبة لنا أنك لك موعد اخر ..

نحن نقدر لكم مسؤولياتكم!!..
اجلـواب: نعم نـظرت الى سـاعتي
وهذا ذكاء منكم أقدره ويطمئنني
ألن لـدي مــوعـد طـائــرة .. ولـكـني
أقــر لــكم بــأن نـوعــيــة اسـئــلــتـكم
فـجــرت لي بــركــانــًا من األجــوبـة
وكــأنـني ألـفت كـتــابـاً وأسـئـلـتـكم
داللـة عـلى سعـة افـكاركم وأفـاقكم
واخـالصــــــكـم ايــــــضـــــــاً ومــــــدى
اهتمامكم وسمو همومكم وحبكم
لــلــوطـن والــشــعب ومــهـــنــيــتــكم
الـعـاليـة فـأقـدركم كـثـيـراً .. وأنكم
أطـلـقـتم ذهـني الى آفـاق الـسـماء
وسـبـحت في فضـاء الـعراق فـكراً
وســيـاســة ودبــلــومـاســيــة وادبـاً
ــاء في وهـــنــاك بـــعض عـــيـــون ا
مـنـاطق وقـرى كـردسـتـان الـعراق
تنـفـجر أثـنـاء الربـيع بـعد الـغيث
واألمــــطــــار الــــغـــــزيــــرة وكــــانت
اسـئلـتكم من هـذه االمطـار فجرت
عــــنــــدي االفــــكـــار فـي اجـــوبــــتي
واتـمـنى ان أكـون خادمـاً لـلـشعب
والــــوطن وأدعــــو الى الــــنـــزاهـــة
والـعـفــة وسالمـة الــعـقل والــفـكـر
.. ورفعة راية الوطن عالياً ودائماً

{ هل لكم كلمة أخيرة? ..
- نــعم أشــيــد بـشــريــكــة حــيـاتي
وعـقـيـلـتي الـسـيدة دلـكـيـر جـعـفر
الـــبـــرزجنـي وهي شـــريـــكـــة هــذا
النجـاح ودورها في احلضور في
احملافل الـنسائـية من جهـة تأكيد
حــبـهــا لـلــعــراق وشـعب الــعـراق
بـكـافــة قـومــيـاته وطــوائـفه وهـو
موقف يفرحني كثيرا مثلما يفرح
الـعــراقــيــ جــمــيــعــا .. وأشــكـر
لـطـفـكم في اجـراء هـذا احلـوار ..
أتـمنى ان اكـون عنـد حسن ظـنكم
الـذي يذكـرني بـبيت الـشعـر الذي
قـاله األمـام الـشـافـعي رحـمه الـله
ُ الــرَضـــا عن كلُ تــعـــالى : (وعـــ
َ الـسُخطِ عـيبٍ كـليـلـة .. وَلَكِنَ عَـ
َــسَــاوِيَــا) .. وأعــلق بـأن ُتـبــدي ا
اللـغات الـتي بـها اتـكلم مـتفـاوتة
ام وتـوصيـفكم لـنا بـ طالقـة وإ
بـالشاعـر أيضـا ال ندعـيه وإن كنا
نكتب شيئـاً من الشعر واالدبيات
األخرى ولكنني يقيناً ملم ومحب
لـألدب واألدبـــاء ألن فن جتـــســـيم
الـــوقـــائـع بـــالــــشـــعـــر والــــنـــثـــر
واخلواطر وعـموم االدبيات محل

تقدير و إعجاب.

الـبابا فـرنسـيس وبعد ان أبـلغته
سالم وحتــيـات الــعــراق رئــيــسـاً
وحـكـومـًة وشـعبـاً ذكـرت له بـأني
جــــئـت أمــــثل بــــلــــدي الــــعــــزيــــز
جمهورية العراق وألبدأ من حيث
انـتــهى سـلــفي سـعــادة الـســفـيـر
حبيب الـصدر وللمـزيد من تقوية
ا اني العـالقات ب بـلديـنا .. و
ســفـيـر في دولـة مـثـل الـفـاتـيـكـان
وهي دولـــة ديــنـــيــة مـــســيـــحــيــة
بــامـتـيـاز .. واني كـســفـيـر مـسـلم
ـا احـمل فـي جـعـبــتي الــكـثــيـر 
ينفع لتقوية العالقات بخصوص
حـــوار احلــضـــارات والــديـــانــات
ـــشـــتـــركــات والـــثـــقـــافــات وأن ا
الــكـثـيـرة بـيــنـنـا تـقــربـنـا خلـدمـة
االنــســانــيــة والــسالم وكــذلك مع
الــــديــــانــــات االخــــرى .. وذكـــرت
ـقولـة الـعـظيـمـة لإلمـام علي بن ا
أبـي طــــالـب (عـــــلـــــيه الـــــسالم) :
(االنـسـان إمـا أخ لك في الـدين او
نـظـيـر لـك في اخلـلق) مع الـشـرح
ـة في الـقـران وأن هـنـاك آيـة كـر
الـكر حتـدد اقـرب الديـانات الى
االسالم قــاطــبــة بـقــولـه تـعــالى :
ذِينَ (وَلَــتَـجِــدَنَّ أَقْــرَبَــهُمْ مَــوَدَّةً لِــلـَّ
ذِيـنَ قَـالُـوا إِنَّــا نَـصَـارَى آمَــنُـوا الـَّ
َ وَرُهْـبَاناً ذَلِكَ بِـأَنَّ مِنْـهُمْ قِسيـسِ
وَأَنَّـهُمْ ال يَـسْـتَكْـبِـرُونَ) صـدق الله
الـعظـيم .. ثم ذكرت لـقداسـته بأن
ـسيح والـسيـدة العذراء لـلسـيد ا
في سـور مـر في الـقـران الـكر
وفـي ســور وآيــات اخـــرى هــنــاك
اعـظم ذكـر وأقــوى االدبـيـات ومـا
ـواصـفاته ذكـر به لم يـذكـر احد 
كما جاء فـي القران الكر : (أَني
ِ كَـهَيْئَةِ الطَّيْرِ أَخْلُقُ لَكُم منَ الط
فَأَنفُخُ فِـيهِ فَيَكُونُ طَـيْراً بِإِذْنِ اللّهِ
ُ األكْـمَهَ واألَبْـرَصَ وَأُحْـيِـي وَأُبْــرِ
الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ) .. وحتدث بعد
الـــوالدة مـــبــــاشـــرة وخـــطط إلمه
وقـال لـهـا : (قــد جـعل ربك حتـتك
ســـريـــا) .. ثم حتـــدث مـع الـــقــوم
بـــنــــفـــسه وهــــو حـــديث الـــوالدة
وبـــيـــنت لـه بــأنـي احب الـــســـيــد
ــسـيح أكــثـر من نـفــسي واهـلي ا
ومــا امــلك واالسالم عــلـمــني ذلك
فــأعـــجب قــداســـة الــبــابـــا بــهــذا
الشرح وحتـدثت في كافة احملافل
الـــــتـي حـــــضـــــرتـــــهـــــا مـن خالل
احملــاضــرات والـنــدوات واالعالم
والصـحـافـة بهـذا الـفكـر والـنفس

سؤول ايضاً .. ومع ا
{ كـيف تقيـمون اداء االعالم العراقي
ومــنه االعالم الــكــردي وهـو يــتــصـدى
ــغـــرض الـــذي يــســـتـــهــدف لإلعـالم ا

العراق ارضا وشعبا وحضارة? .. 
- ان االعالم الــــعـــراقي ادى دورا
كـــبـــيـــرا في كـــشف زيـف االعــداء
الـــذين ارادوا الـــنــــيل من وحـــدة
الــــعـــراق وشــــعــــبه .. وفـي هـــذا
الــســيــاق اســتــطــيع ان اقــول ان
االعـالم هــو مــرآة عــاكــســة آلمـال
وتطـلـعـات اجملـتـمع .. فـإذا كانت
ـرآة صــافـيــة ونـقـيــة فـســتـنـقل ا
الـصـورة احلـقـيقـيـة لـلـمـجـتمع ..
وهذا هو املنـا بإعالمنا العراقي
الـــنــزيـه .. لــقـــد تـــصــرف االعالم

ولـكــني اضــيف اني بــاســتــمـرار
بــاإلضــافــة الى عــمـلـي مع الـدول
ــضــيــفــة وحــضـوري فـي كــافـة ا
ـــنــــاســـبـــات ســــواء من الـــدول ا
ـوجودة ـضيـفـة او السـفارات ا ا
في تــــــلـك الــــــدول او حــــــضــــــور
ــنــاســبـات األخــرين مــعــنــا فـي ا
ــتـــعــددة وكــذلك االجــتــمــاعــات ا
الــشــهــريـة مـع الـســفــراء الــعـرب
لــــلـــتــــواصـل وتـــبــــادل االفــــكـــار
واقف ووجهات النـظر وتوحيد ا
ــمــكـــنــة وال نــنــسـى اإلهــتــمــام ا
الـكـبــيـر بـاجلـالـيــة الـعـراقـيـة في
لــبـنــان ورومـانــيـا وتــقـد كــافـة
اخلــــدمــــات الــــيـــــهم وبــــاالخص
الـــقــنـــصـــلـــيـــة والـــوقــوف عـــلى
مـشـاكـلــهم وهـمـومـهـم وجـمـعـهم
واحلـــضـــور فـي مـــنـــاســـبـــاتـــهم
وجـمعـهم في مـنـاسبـات لـلتـأكـيد
ــواطـنــة والــوطــنــيـة عــلى روح ا
واخلروج من الـفئويـة والطائـفية
وغــيــر ذلك .. وفي هــذا الــســيـاق
ـكن وصف مــهــمـتي الــوطـنــيـة
بــبـيت شــعــر لــلــشـاعــر مــحــمـود
ســامي الـبــارودي: (فــأنـهض إلى
صـهـواتِ اجملدِ مـعتـليـاً ..  فالـبازُ
لمْ يــأوِ إال عــاليَ الــقــلـلِ) .. وهـذا
الــبـيت ضــمن قـصـيــدة طـويـلـة ال
ارى ضـرورة لــكـتــابـة الــقـصــيـدة
بـالــكـامل هــنـا ولــكن هـذا الــبـيت
ـهـام يــفي بـالــغـرض واقـول كـل ا
الـصعـبـة لـلـهـاوي وصاحـب الهم
االنـسـان اإليجـابي سـهل ووصفه
الشـاعر بـالبـاز الذي ال يرضى إال

بالوقوف على القمم العالية ..
{ انـــــتم جتـــــيـــــدون عـــــدة لـــــغــــات ال
نــحـســدكم عــلـيــهــا .. والـســــــؤال مـا
اهـــمـــيـــة تـــأثـــيـــر الـــلـــغـــة في الـــعـــمل

الدبلوماسي?.
- كنت اتمنى ان أجيد لغات أكثر
وافــضـل ولــكل لـــغــة ادبـــيــاتـــهــا
وطريقتها وما أعرفه من لغات أو
الـمُ بهـا تسـاعدنـي بقـدر معـرفتي
إليـصــال فـكـرتـي وإن فـكـرتي هي
ايــصـال ســيـاســة بــلـدي وهــمـوم
ـظـالم الـتي الـشـعب وتـأريـخه وا
وقـعت فـيه بـسبب ظـلم اجلـائرين
ستـقبلية والتـطلعات احلالـية وا
ـفـدي وكـيف أنـنا ألبـنـاء وطـني ا
نريد ان نـعيش مع االخرين بأمن
وسالم ورفـاهـيـة دون أن نـتـعـدى
على احد أو يـتعدى علـينا أحد ..
ــهــمــة والــلــغــة هي الــوســيــلــة ا
لـلـتـواصل والـتـعـبـيـر والـتـعـارف

والعالقات الطيبة ..
{ في ايـطـاليـا كتـبت عـنكم الـصحـافة
كــثــيــراً وكــتـــبت بــإســهــاب عن دوركم
الـكـبـيـر والـواسع في تـمـتـ الـعالقات
كن ايجـاز هذا الدور الـبابويـة .. هل 
ومــا تــأثـيــره عــلى حــوار احلــضـارات
والـــديــــانـــات .. وهـل يـــســـهـم ذلك في
اســتــتـــبــاب الــســلـم واألمن الــدولــيــ

خـصوصاً في منـطقة الشرق االوسط?
..

اجلواب: سـؤالـكم يـذكـرني بـهـمة
الــــفــــنــــان ســـــواء في الــــرسم او
ــعـمـار أو غــيـرهـا .. الــنـحت أو ا
وفي اجلـلــسـة االولى مـع قـداسـة

ونـــحن فـي جــوابـــنـــا عـــلى هــذه
االسـئلـة السابـقة بـينا سـياسـتنا
الـــــــعــــــراقـــــــيــــــة بـــــــعــــــد 2003
والــــدبـــلــــومـــاســـيــــة هي احـــدى
ــهــمــة والــضــروريـة الــوســائل ا
لـــتــــنــــفــــيـــذ جــــانـب الـــعـالقـــات
اخلــارجــيــة لــهــذه الــســيــاســات
وايـصــال صـوت وصــدى الـدولـة
وسـيـاسـتـهـا الى الـعـالم .. والبـد
أن نـــبــ بـــأن الـــدبــلـــومــاســـيــة
الـعـراقـيـة جنـحت جنـاحـاً بـاهـراً
إليــصـال مــبـشـرات االنــتـصـارات
الــتي حتــقــقت في ارض الــعـراق
ضـــد الـــعـــصـــابـــات اإلرهـــابـــيــة
واإلجــرامــيـة لــداعش وامــثـاله ..
وكــذلك عــلم الـــعــالم ان الــتــوجه
العراقي هو االنـفتاح على العالم
وهـــذه كــــلـــهــــا حــــدثت بــــفـــضل
الــدبـــلـــومــاســـيـــة وقــامت وزارة
اخلـارجية مـن خالل السـيد وزير
اخلــارجــيــة والــسـفــراء بــنــقــطـة
الــتــواصل وقــامت بــاالتــصــاالت
وحــــضـــرت احملــــافـل الـــدولــــيـــة
ستويات بنفـسها على مخـتلف ا
او مـــهــــدت الـــطـــريـق حلـــضـــور
ــســـؤولــ االخــرين كل حــسب ا
اخـتــصـاصـه وكـلــهـا عــبـر وزارة

اخلارجية ..
وبــخــصــوص الــشق الــثــاني من
الــــســــؤال فـــإنـي بــــفــــضل الــــله
وتقـديره وتـوفيقه أمـضيت ثالثة
عـشر ونصـف سنة مـن عمري في
الـعــمل الــدبــلـومــاسي وحتــديـداً
باشرت بـعملي كـسفير في وزارة
اخلــارجـيــة بــتـأريخ 2004/7/20
وعــلى خــمــســة مـراحـل الى هـذه
اللحظة والله أعلم بقادم االيام ..
ــــــرحـــــــلــــــة األولـى كــــــانـت من ا
2004ولـغـايـة شـبـاط  2009كنت
رئــيـسـاً لــدائـرة حـقــوق االنـسـان
وحـضـرت مــحـافل دولـيـة كـثـيـرة
في نـيويـورك وجـنـيف والـقـاهرة
ومــالـيــزيــا وايــطــالـيــا وغــيــرهـا
وألــقـيت مــحـاضـرات فـي حـقـوق
االنـــســــان عــــلى أكــــثـــر من 400
اربـعـمـائة دبـلـومـاسي عراقي في
ن مــعـهــد اخلـدمــة اخلـارجــيـة 
يـحملـون شهـادات البكـالوريوس
ـاجــسـتــيــر والـدكــتـوراه وهم وا
اآلن دبـلـومـاسـيـون ومـتـواجدون
في مـــركـــز الــــوزارة ومـــخـــتـــلف
بــــعـــثـــاتــــنـــا في دول الــــعـــالم ..
رحلة الـثانية كانت من 2009 وا
الى مايس  2013كنت سفيراً في
لبنان ولبنـان مدرسة دبلوماسية
قل نـظيرهـا وحصـلت على وسام
االرز الـوطـني من فـخـامـة رئـيس
اجلـمـهـوريـة مـيـشـال سـلـيـمان ..
رحلـة الثالـثة كانت من مايس وا
 2013ولــغــايــة اذار  2015كــنت
ســفـيــراً في رومــانــيــا وحــصـلت
عــلى جــائـــزة افــضل ســفــيــر في
رومانيـا من قبل مجـلس الشيوخ
الـروماني وباحـتفـالية كـبيرة في
ان الـروماني والتي تعد من البر
ـانات العـالم من حيث اضـخم بر
ـرحـلة الـعـمـران والتـشـيـيـد .. وا
الـرابـعــة وكـيل وزارة اخلـارجـيـة
لـلــشـؤون الـقـانـونـيـة والـعالقـات
مــتــعـــددة األطــراف من حــزيــران
 2015ولـغايـة شـباط   2017وقد
اشـرفـت عـلى دوائـر (الـقــانـونـيـة
ــنــظــمــات وحــقــوق االنــســان وا
والـقنصـلية وشـؤون القنـصليات
واالقتصادية) وهذه مجموعة من
دوائر وزارة اخلارجية وحضرت
في مـؤتـمـرات دولـيـة مـهـمـة جـداً
فـي الــعــالم امـــثــال اجــتــمــاعــات
الــقــمـــة حلــركــة عـــدم االنــحــيــاز
ــنـاخ وغـيــرهـا وكـنت ومــؤتـمـر ا
مـسؤوالً عن مـلفـات مهـمة تخص
فقودين ب العراق متلكات وا ا
والـــكــويت وكـــثــيــراً مـــا تــرأست
الوفود العراقية في الكويت بهذا
اخلــصـوص وكــذلك بـ الــعـراق
وإيـران وحضـرت فـيـهـا جـلـسات
فـي جــــنــــيف (والـــــكالم في هــــذا
ــــرحــــلـــة طــــويل جــــداً) .. امــــا ا
اخلـامسـة كانت من شـباط 2017
وال زلت ســـفـــيـــراً جلـــمـــهـــوريـــة
الـعـراق لـدى الــكـرسي الـرسـولي
(الـــفــاتـــيــكـــان) وأني خالل هــذه
الفترة قدمت إجنازاً موفقاً سواء
في تـــمــــثـــيـل بـــلـــدي والــــشـــعب
الـعـراقـي بـكل اطـيــافه اجلـمــيـلـة
وكـــــــــذلك فـي حـــــــــوار االديــــــــان
ــشـتــركـات والـثــقـافــات وابـراز ا
االنــــســـانــــيـــة بــــ االسالم وكل
الـــديــانـــات وبــاألخص الـــديــانــة

سيحية .. ا
{ مــهـامك الــدبـلــومـاسـيــة في لــبـنـان
ورومـانــيـا وفي الـفـاتــيـكـان .. هل لـكم
الــتــحــدث عــنـــهــا .. وكــيف تــقــيــمــون
ـهـمـة جتـربـتــكم .. أقـصـد هل كـانت ا
سهلة ام فيها شيء من الصعوبة? ..
- أنـا ذكـرت مـوجـزاً في الـسـؤال
الـسـابق عن جتربـتي وعـملي في
لــــبــــنــــان ورومــــانــــيــــا واالن في
الـفاتـيكان واتـرك التقـييم لـغيري

يَــرْجُــونَ حِــسَــابًــا ( (27وَكَــذَّبُــوا
بِــآيَــاتِــنَــا كِــذَّابًــا ( (28وَكُلَّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ( (29فَذُوقُوا فَلَنْ
َ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ( (30إِنَّ لِلْمُتَّقِ
مَفَازًا ( (31حَدَائِقَ وَأَعْـنَابًا ((32
وَكَـــوَاعِبَ أَتْـــرَابًـــا ( (33وَكَـــأْسًـــا
دِهَـاقًـا ( (34لَــا يَـسْــمَـعُـونَ فِــيـهَـا
لَــغْــوًا وَلَــا كِــذَّابًـا ( (35جَـزَاءً مِنْ
رَبِّكَ عَــطَــاءً حِــسَــابًـا ( (36صـدق
الله العظيم .. وحتى اآليات التي
بــعـــدهــا وجـــمــيع ســـور الــقــرآن
الـــكـــر اعـــجـــاز عــــلـــمي وادبي
ورقــــمي فــــهل من ادب أعــــلى من

ذلك?..
واالدب الــــــــعـــــــربـي أعـــــــرق ادب
ــــعـــلــــقـــات وافــــضل االدلــــة ان ا
الــســبــعــة مــحــفــوظــة وهي قــبل
االسـالم واكــــــــــــــثـــــــــــــــر مـن الـف
وخمسـمائة سنـة والعالم حتتفظ
بـــاآلثــار مـــنـــذ زمن طــويـل ولــكن
حــفظ دواوين الـشــعـر يـتــمـيـز به
االدب الــعـربي وهــذه االدلــة عـلى
االهــتـــمــام بــاحلـــفظ والــكـــتــابــة
واالسالم أتى بــتــمـدن وحــضـارة
وثقافة حفظ االدب العربي القد
من الـضـيــاع واضـاف الـيه االدب
في كـل األزمـــنـــة الـــتـي بـــعـــدهـــا
واالدب عموماً والشعر خصوصاً
جتــســيم لـــوقــائع .. فــقــد يــصف
شـاعر بـبـعض االبـيـات وقيـمـتـها
تـساوي كتـباً الن الـرسالـة تصلح
بــغـايــة الـبــيــان واالخـتــصـار من
خـالل الـــبـالغــــة واألدب وعــــلـــوم
ـــعــــاني الــــبـــيــــان والــــبـــديـع وا
وتـــفــــرعــــات هـــذه الــــعــــلـــوم من
الـــتـــشـــبــــيه واركـــانه وقـــواعـــده
واقـــســـامـه واغــراضـه كـــمـــا قــال
الشـاعر : (الـعمر مـثل الضيف أو
كالـطـيف لـيس له إقـامـة) .. وهـنا
شبه شبـه واحد وهو العـمر وا ا
به اثـنان وهـما الـضيف والـطيف
والـكـاف فـيــهـمـا اداة شـبه ووجه
الــــشـــبـه فــــيـــهــــا الــــزوال وعـــدم
االسـتـمـرار .. واريـد االسـتـشـهـاد
ببيت مشـهور للشاعـر الكبير ابو
تنبي حينما يقول : (مَنْ الطيب ا
يَـهُنْ يَــسْـهُـلِ الـهَــوَاُن عَـلَــيهِ .. مـا
َيّتٍ إيالمُ) ونفهم منه ان جلُرْحٍ 
من يـتـعود عـلى اإلهـانة فال تـؤثر
ـيت فال اإلهـانـة فـيه بـعـد ذلك كـا
يــؤذي اجلــرح والــتــقــطــيع بــعــد
ـوت .. واالســتـعـارة بــأنـواعـهـا ا
واحلقيقة واجملـاز والكناية كقول
الـشـاعرة اخلـنـسـاء بـحق اخـيـها
صــخـــر : (طــويلُ الــنـــجــاد رفــيع
الــعــمــاد .. كــثــيــرُ الــرمــاد إذا مـا

شتا) ..
ـعـاني تـقـسـيم الـكالم وفي عـلم ا
الـى خــــبــــر وانــــشــــاء وفـي عــــلم
نطق فإن اخلبر قابل للتصديق ا
والتكذيب ولكن اإلنشاء غير قابل
لذلك .. وكـذلك االستفـهام والنداء
فـيهـما مـا فـيهـما من قـيـمة أدبـية
وبالغــــة والـــقـــصــــر واجلـــنـــاس
والــــطـــبــــاق (وهـــو اجلــــمع بـــ

يت) ) مثل (يحيي و تناقـض ا
وال اريــد اإلطـــالــة واكــتب بــعض
الــشــعــر واخلـواطــر وحب لألدب
ولـــكــــنـي ال ادعي بــــاني شــــاعـــر
جـرد كـتـابة بـعض الـشـعر وإن
كــنت مــتــشـوقــاً لــعــلم الــعـروض

وبحور الشعر ..
أمـا احلــقـوق فـإني مــحـام سـابق
وال زلـت عــــــــضـــــــواً فـي احتـــــــاد
احلــقــوقــيــ الــعــراقــيـ وكــنت
وكيـالً لوزارة اخلارجـية لـلشؤون
الـقـانــونـيــة والـعالقـات مــتـعـددة
االطراف وكنت كـتحصيل حاصل
مــشـرفـاً عـلى الـدائـرة الـقـانـونـيـة
ودائــــــرة حــــــقـــــــوق االنــــــســــــان
ومــــجــــمــــوعــــة دوائــــر اخـــرى ..
ــيــاً فــأني درست الــلــغــة واكــاد
الـعـربـيـة والـتـاريخ اإلسالمي في
جـامعـة في هـولنـدا ودرست مادة
حـقـوق االنـسـان ألكـثـر من   400
دبـــلــومــاسـي عــراقي من حـــمــلــة
شـــــهـــــادة الـــــبــــــكـــــالـــــوريـــــوس
ـاجسـتـيـر والـدكـتـوراه وكذلك وا
فـتــحت دورة لـلــغـة الــعـربــيـة في
وزارة اخلـــــارجـــــيــــــة وألـــــقـــــيت
محـاضـرات في جـامعـات عـراقـية
وهـولـنـديـة ولـبـنـانـيـة ورومـانـيـة
حـــول مـــخــتـــلف الـــقـــضـــايــا من
دبـلومـاسـية وثـقـافـية وحـضـارية

وغيرها ..
{ ومــــــاذا بــــــشــــــأن الـــــســــــيــــــاســـــة
والـدبلـوماسـية .. كـيف بدأت وبـطاقتك
الـدبـلـومـاسـيـة تـشـيـر الى انـكم تـبوأ
عـــدة مــــواقـع مـــنــــهــــا وكـــيـالً لـــوزارة
اخلـارجية وسـفيراً في لـبنان ورومـانيا
واخـيراً سـفـيراً جلـمهـورية الـعراق في

الفاتيكان? ..
- هـنـاك سـيـاسـات عـامـة تـنـطـلق
مــنـهــا الـدولــة وهــنـاك لــكل دولـة
خـــصــوصــيــتــهـــا االجــتــمــاعــيــة
والـثقـافيـة واحلضـارية والـدينـية
واجلـــغـــرافـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة
والــعــرفــيـة وكــلــهــا مــؤثـرات في
صــيــاغــة ســيــاســة هــذه الــدولــة

ـتــمـدن ويـتم ـتـطــور وا الـعـالـم ا
الـــتــــداول الـــســــلـــمـي وفق هـــذه
االسـتــحـقـاقــات كل اربع سـنـوات
مرة ومـجلس الـنواب هـو مجلس
ـــثـــلــوهم الــشـــعب الـــعــراقي و
واحلـكـومـة حـكـومـتـهم والـقـضاء
سـنـدهم لـتـحـقـيق الـعـدالـة وهـذه
نظرياً متفوقة على جميع األقران
ـزيـد ألنه ولـكـن عـمـلـيـاً نـحـتـاج ا
جـــــــديـــــــد وال زال الـــــــبـــــــعض ال
يـستـطـيعـون الـسيـر بهـذا الـنهج
اجلــــــــمـــــــاعي وروح الــــــــفـــــــريق
والدكتاتورية والفساد والطائفية
ــصــالح والــفــئـــويــة وحتــقــيـق ا
احلــزبــيــة والــشــخــصــيــة الزالت
مـــوجـــودة في بـــعـض االذهــان ..
ــصــالح ويــقــيــنــاً اذا فــضــلــنــا ا
ــصـالـح اخلـاصـة الــعـامــة عـلى ا
صالح الـعامة والعليا وحتققت ا
ـــصــــالح الــــشـــخــــصـــيـــة فــــأن ا
ـشـروعــة ال تـتـضـرر وال تـضـيع ا
ــــصـــالح ولـــكن اذا فــــصـــلــــنـــا ا
ـصـالح الـشـخــصـيـة ســنـضــيع ا
صالـح العليـا .. فعليه العـامة وا
فـأن مــرحــلــة مــا بــعـد  2003هي
رحـلة الـصحـيحـة والصـحيـحة ا
نظـرياً ولكن لـتحقـيق ذلك نحتاج
الـى جـهـود كــثـيـرة وافــكـار نـيـرة
واخـالص ال نــظــيـــر له ولــعـــلــنــا
نـكـون جـنـوداً مـجـهـولـ خلـدمـة

الوطن ..
{ الــرئـــيس الــراحل جـالل طــالــبــاني
وصف شـــعب الــعـــراق بــأنه بـــســتــان
جـميل .. وذات مرة سمـعت شيخاً من
اهل اجلــنــوب يــطــلق عــبــارة مــعــاتــبــاً
الـرئـيس مـسـعـود بـارازاني ابـان فـترة
اجـراء االستفتاء والعبارة تقول : نحن
شـعب يـتنـفس من رئة واحـدة! .. كيف

تعلقون سعادة السفير? .. 
- فــــخــــامــــة الــــرئــــيس الــــراحل
ـرحـوم مـامـا جالل كـان مـدرسة ا
وقــائــداً مـن قــادة الــعــالم أمــثــال
نـيـلـســون مـانـديال فــكـان رئـيـسـاً
وقائداً واديـباً ومفـكراً وكان يقف
كونـات العـراقيـة بتوازن ال بـ ا
نــظــيـر لـه وبــعـدالــة نــحــتــاجــهـا
باستمرار وخسرناه في وقت كنا
بـأمس احلـاجـة الـيه .. وقـنـاعـتي
بأنه وضع افكاره ب ايدينا فإذا
وجـدنـا الـشـخـصـيـة الـكـاريـزمـيـة
بـبـعض مـواصـفـاته ولـكن يـسـلك
نــفس طــريـــقه وروحــيــته وقــلــبه
الــكـــبــيــر نـــســتــطـــيع ان نــضيء
صـالح العـليا الـطريق لـتحقـيق ا
.. وبـــــدالً مـن أن نـــــتـــــحـــــدث عن
االسـتــفـتـاء اآلن ارى أن نــتـحـدث
عن التعـامل األخوي والعادل ب
الــــشــــعب الــــعــــراقي وال نــــفــــتح
االبواب اخلالفيـة التي تؤدي بنا
الى التنافر والتباعد وال بأس أن
ــــاضي وال نــــعـــــتــــبــــر ذلك عـن ا
نــخـوض فـيـه كـثـيــراً ألن االتـفـاق

كن .. على ذلك غير 
ي .. { انت شــاعـر وحـقـوقي واكـاد
وانت ايــضـاً سـيـاسي ودبـلـومـاسي ..
حـــدثــنـــا عن الـــشق االول .. الــشـــعــر

ية? ..  واحلقوق واالكاد
- االعــمق مـن الــشــعــر هـو االدب
والـشــعـر جـزء مـن األدب بـجـانب
الــنـــثــر واخلـــواطــر واخلـــطــابــة
وأعظم كتاب في األدب قاطبة هو
الــقــرآن الــكــر فــهــو تـاج االدب
الــعــربي وســبـب حــفــظه وثــرائه
فـعــنـدمــا نـقــرأ قـوله تــعـالى : َعمَّ
يَـتَسَـاءَلُونَ ( (1عَنِ الـنَّبَـإِ الْعَـظِيمِ
( (2الَّـذِي هُمْ فِـيهِ مُـخْـتَـلِـفُـونَ ((3
كَـــلَّـــا سَـــيَـــعْـــلَـــمُــونَ ( (4ثُـمَّ كَـــلَّــا
سَيَـعْلَـمُونَ ( (5أَلَمْ نَجْـعَلِ الْأَرْضَ
مِــهَـادًا ( (6وَالْـجِــبَــالَ أَوْتَـادًا ((7
وَخَــلَـقْـنَـاكُمْ أَزْوَاجًـا ( (8وَجَـعَـلْـنَـا
نَوْمَـكُمْ سُبَـاتًا ( (9وَجَـعَلْـنَا الـلَّيْلَ
لِــبَــاسًــا ( (10وَجَــعَــلْــنَــا الــنَّــهَـارَ
مَعَاشًا ( (11وَبَنَيْنَـا فَوْقَكُمْ سَبْعًا
شِــدَادًا ( (12وَجَــعَــلْـــنَــا سِــرَاجًــا
وَهَّــــــاجًـــــا ( (13وَأَنْـــــزَلْــــــنَـــــا مِنَ
الْــمُــعْـصِــرَاتِ مَــاءً ثَــجَّــاجًـا ((14
لِـــنُــخْــرِجَ بِهِ حَـــبًّــا وَنَــبَــاتًــا ((15
وَجَـــنَّــــاتٍ أَلْـــفَـــافًـــا ( (16إِنَّ يَـــوْمَ
الْـفَــصْلِ كَــانَ مِــيــقَــاتًـا ( (17يَـوْمَ
يُـنْفَخُ فِي الـصُّورِ فَـتَأْتُـونَ أَفْوَاجًا
( (18وَفُــتِــحَـتِ الــسَّــمَــاءُ فَــكَــانَتْ
أَبْــوَابًــا ( (19وَسُـــيِّــرَتِ الْــجِــبَــالُ
فَـــكَــانَتْ سَـــرَابًــا ( (20إِنَّ جَـــهَــنَّمَ
َ مَآبًا كَانَتْ مِرْصَادًا ( (21لِلطَّاغِ
َ فِيهَـا أَحْقَابًا ( (23لَا ( (22لَابِثِـ
يَـذُوقُــونَ فِـيــهَـا بَــرْدًا وَلَـا شَــرَابًـا
( (24إِلَّـا حَــمِـيـمًــا وَغَـسَّـاقًـا ((25
جَـزَاءً وِفَـاقًـا ( (26إِنَّـهُمْ كَـانُـوا لَـا

الـــزراعـي والـــعـــمـل الـــدؤوب من
ــسـتــوى االقـتــصـادي أجل رفع ا
للفرد وخطة اقـتصادية سليمة ..
وكذلـك من ضمن سيـاستـنا حفظ
ــواطن بـــالــدفــاع أمن الــوطـن وا
فـنــحن ال نــتــعــدى عــلى احـد وال
نــقـبـل االعـتــداء عــلـيــنــا من احـد
فوطنـنا وشعبنا عـزيز وعالقاتنا
مع الــعــالـم لــيــست مــزاجــيــة بل
ـا يـحـقق مـصـاحلـنـا مــخـطـطـة 
دون ان نكون خـطراً على أحد أو
عـكـسه .. وعالقـاتـنا مـتـوازنة في
العالم حـسب متطلـبات العالقات
واالتـفــاقـيــات الـدولــيـة فــاألسـرة
االنــسـانــيـة تـتــمـثـل في مـنــظـمـة
ـتـحـدة فـنـحتـاج االخـرين األ ا
ويـحــتـاجـنــا االخـرون ألن تـبـادل
صـالح الـدولـيـة بـتـوازن سوف ا
يأتي لنـا بثمار كـثيرة .. ونرفض
ان نـــــعــــزل دولـــــيـــــاً بل نـــــكــــون
ـــنـــظـــمــات مـــشـــاركـــ في كـل ا
الدولـية حسب اسـتحقـاقنا وهذا
ـتـوازنـة ال يـأتي اال بـالـعالقـات ا
ونــــرفض اإلرهـــــاب ونــــدافع عن
الوطن بكل غالٍ ونفيس وال نترك
ـة تـنـخـر بـلـدنا اإلرهـاب واجلـر
وتـزعزع أمـننا ونـكون بـيننـا كما
قــال اخلـلـيــفـة عـمــر بن اخلـطـاب
(رضي الله عنه) (كـونوا كاليدين
تـغسل أحـداهمـا األخرى) وهـكذا
يـدافع بـعـضنـا عن حـقـوق بعض
وكـلنا نـدافع عن الشـعب والوطن
وهــــــــذه جـــــــزء مـن رؤيـــــــتـي في

السياسة ..
{ ونـــحـن في صـــالــــة االســـتــــقـــبـــال
بـانـتظـار قـدومـكم .. اكد لـنـا اكـثر من
دبــــــلــــــومــــــاسـي ومــــــوظـف في وزارة
اخلـارجـيـة وبحـكم مـعـرفـتنـا بـالـبعض
نهج عراقي مـنهم اكدوا انك كوردي ا
الـهـوى .. والسـؤال هـو كيف تـنـظرون
الى عـراق ما بعد عام  2003وما هي
وجـهة نـظـركم بشـأن احلـقوق الـقومـية
لـلـشـعب الـكـوردي! .. طـبـعـاً قـبل عـام

 2003وما بعد هذا العام? .. 
- الـــتــــغـــيــــيـــر الــــذي حـــدث في
2003تـغـيـر جـذري وزلـزال كـبـير
ـثل وأن الــنـظــام الــسـابق كــان 
واطن الـعراقي قـبطـاناً سـيئـاً وا
كـــان دائم اخلـــوف والـــقـــلق وإن
عـقلـية الـنظام هـي عقلـية عـدائية
مع الــشـعب ومع األخــرين فــكـمـا
ــدن الــعـراقــيــة مـثل انـه ضـرب ا
ـــواد حـــلـــبــــجـــة وغــــيـــرهــــا بـــا
الكـيمياوية الـسامة وقام بـعملية
مــــا تـــســــمى بــــاألنــــفـــال وقــــمع
االنــــتـــفــــاضـــة الــــشـــعــــبـــانــــيـــة
واالعـدامات والـقـبـور اجلـمـاعـية
وقـتل بـكل هـذا مـئـات االلوف من
الـــشـــعـب .. فـــلـــذلك تــــعـــامل مع
اجلـيـران بـغـياب الـعـقل والـوعي
ودفع الــعــراق وايـران الـى حـرب
كلف البلـدين مئات األلوف ايضاً
وخـتمـهـا بـاحـتالل دولـة الـكويت
الـــشـــقــيـــقـــة ولـــذا لم يـــبق امــام
الـعراقـيـ والـعـالم اال الـتـخلص
مـن هــذا الــنــظــام .. ويــقــيــنــاً ان
ســيـاسـته وظــلـمه ودكـتــاتـورتـيه
جــلــبـت لــنـــا االرهــاب من داعش
وغـيـره الن تـغـيـيـره سـبب غـيـاباً
لـلـسـلـطـة والـدفـاع لـفـتـرة وحل
ـياه الـى مجـاريهـا تـمكن اعـادة ا
االرهــــــاب مــــــنـــــا والــــــقــــــاعـــــدة
والـدواعش ســبـبـوا لـنـا خـسـائـر
روحـيـة وماديـة كـبـيـرة وأخـرتـنا
عن الــــركب ولـــكن ولـــله احلـــمـــد
ـنـة فـإن الشـعب ادرك خـطورة وا
الـوضع فـقـام كـاألسـد الـذي يـزأر
ودافـع عـن نــــــــــفــــــــــسـه ولــــــــــكن
بتـضـحـيات كـبـيرة جـداً وطـهرت
أرض الوطن مـنهم ومن شرهم ..
ولـكن مــا بــعـد  2003بــدأ عــصـر
اخر ونهضة اخرى ولكنه يحتاج
الى وقت وجهد ومحاربة الفساد
فـــالــــعـــراق االن له دســــتـــور لـــو
طبـقناه سـنحقق مـصالح الشعب
والــوطن وأن جــمـيع الــعـراقــيـ
مـشــاركــون في مــجــلس الــنـواب
عــــــلى مــــــخـــــتــــــلف األطــــــيـــــاف
ـذاهب والــقـومــيـات واالديــان وا
لـــيــكــون اجلــمــيـع مــدافــعــ عن
الــوطـن بـروح الــفــريق مـن جــهـة
والكل له احلق ان يحقق مصالح
ــثــلـــهم وتــوضــيح الــرؤيــا من 
لـألخـرين لــكي تــتـحــقق مــصـالح
اجلـمـيع بـسـبب تـمـثـيل اجلـمـيع
في مــجــلس الـنــواب واحلـكــومـة
تــــتـــولــــد من االســــتـــحــــقـــاقـــات
انـية وهـذا هـو السـياق في الـبـر

{  ســعـــادة الــســـفــيـــر... لــنـــبــدأ من
الـنشـأة .. من بواكيـر احلياة االولى ..
واقــصــد: الـــبــطــاقــة الـــشــخــصــيــة ..

وباختصار ?
- اســــمي عــــمــــر ســـيــــد احــــمـــد
الـبرزجني ولـدت في السـليـمانـية
ونـــشـــأت في كــــركـــوك واكـــمـــلت
االبـتـدائيـة والثـانـوية في كـركوك
واجلـامـعـة في بـغـداد ثم مـارست
احملــامــاة في الــســلــيــمــانـيــة مع
احلـضـور الـى مـدن اخـرى عـديدة
وكـلة اليّ لـلتـرافع في الدعـاوى ا
ومـــــنـــــذ  7/20/ 2004بـــــاشـــــرت
بوظيـفتي كسفـير في مركز وزارة
ـرسـوم اخلـارجـيــة بـعـد صـدور ا
اجلــمــهـوري رقم( (4لــتـســمــيـتي
ســفــيــراً ضـمـن اول قـائــمــة بــعـد
  2003 وكــــــــان عـــــــددنـــــــا ((49

سفـــــيراً ..
{  احلـياة السياسية والدبلوماسية ..
كــيف تـنــظــرون لـهــا .. اقــصـد وجــهـة

نظركم حيال ذلك? ..
اجلـواب: العـراقـيـون سـيـاسـيون
بالطبع سواءَ كانوا حزبي أم ال
.. واحلـــيـــاة هـــبـــة إلـــهـــيـــة لـــكل
االحيـاء واالنـسـان سيـد كل بـقـية
ــيـزه عـنـهم األحـيــاء ألن الـعـقل 
والـســيــاســة يــجب أن تــكـون في
خـدمـة اإلنـسـان واألوطـان ولـيس
الـعـكس ألنـنـا اذا جـعـلـنـا الـوطن
ــواطن في  خــدمـة الــسـيــاسـة وا
ســتـنـحــرف األمـور الى أن تــعـلـو
احلـزبـيـة والـطـائــفـيـة والـفـئـويـة
تـصــعـد وهـذه تـضـحـيـة بـالـوطن
ـواطن .. وان التـضحيـة يجب وا
ـواطن أن تـكــون ألجل الــوطن وا
ولــيس بــهم من أجل غــيــر ذلك ..
ولذا فإننا في العراق بحاجة الى
صـــنــاعـــة الــرأي الــعـــام لــدى كل
ـواطـنـ والـعـمل الـدؤوب لرفع ا
ـلـونة راية الـوطن كـبـاقة الـورد ا
فـي مزهـريـة واحدة وهـذا تـشـبيه
ومــثل ضــربه  فــخــامــة الــرئــيس
الراحل جالل طالـباني رحمه الله
.. فالسياسة جعلت لتنظيم حياة
ـواطـنـ وحـفظ سـيـادة الـوطن ا
فــنـــنــظم حـــيــاتـــنــا بــالـــدســتــور
ــــؤســـســـات الـــتــــشـــريـــعـــيـــة وا
والتـنفـيذيـة والقـضائـية وسـيادة
الـــقــانـــون افــضل ســـيــادة إلدارة
الــبالد وأخــر االنــتــاج الــبــشــري
قراطية لطريـقة التعامل هـو الد
ونـرتـقي بـ األ باحلـفـاظ على
حــــقــــوق اإلنــــســــان بـل حــــقـــوق
احلـــيــوان والـــنـــبــات والـــبــيـــئــة
ـــــنـــــاخ ايـــــضـــــاً والـــــصـــــدق وا
واإلخالص والـوطــنــيـة طــريـقــنـا
الـــســالك لـــتــحـــقــيق الـــعــدالــة ..
ــواطن الــعـراقي أن ويــســتــحق ا
يـعيش بـكـرامـة ورفاهـيـة وعـدالة
دون تــمـيـيــز ديـني او طــائـفي أو
قــومـي أو حــزبي (إن الــله يـــأمــر
ــثل بــالـــعــدل واإلحــســـان) وإنه 
رائع أن نـعرف كـيف كان الـقضاء
فـي قــضـــيــة الـــدرع ونــتـــعــلم من
االمام علـي (عليه السالم) حـينما
كــان خــصــمـاً لــيــهــودي فــاعـجب
ـا اعـجاب الـيـهـودي بـخـصـمه أ
ـثل بــسـبب عــدله وخـلـقـه وهـو 
الباب في مديـنة علم ورسول الله
ــــــديـــــنــــــة وكل األل (ص) هــــــو ا
دينة واألصحاب مصـابيح هذه ا
.. والــسـيــاســيــة حتـقــيق الــعـدل
وتقد اخلدمـات وتنظيم احلياة
واعــــــــطــــــــاء كـل ذي حـق حــــــــقه
ــة نـرفــضــهـا والـســيــاسـة الــظــا
وســبق وأن رفــضـــنــاهــا ونــؤمن
بـاحلرية الـتي ال تؤثـر سلـباً على
حـريـة االخـرين ونـرفض االقـصاء
والـــدكـــتــاتـــوريـــة والـــطــائـــفـــيــة
فـالـطـائـفـة مـحـتـرمـة والـطـائـفـيـة
ـة وفي الـنتـيجـة فإن مقـيتـة وظا
ـواطـنـة والـشـعـور تـقـويــة روح ا
ـــســـؤولـــيـــة حتــــقق جـــمـــيع بـــا
صالح العليا .. واختم اجلواب ا
عـلى السؤال بـاالهتمـام بالتـنمية
الشـاملـة فـنحـارب اجلـهل بالـعلم
ــدارس واجلــامــعــات والــفن وبــا
ــعـــرفـــة بــتـــأريخ والــثـــقـــافـــة وا
وحـضارة بـلدنـا العـزيز ونـحارب
ــــــرض بـــــالــــــوعي الــــــصـــــحي ا
ـــســـتــشـــفـــيــات واالهـــتـــمــام بـــا
والـدراسات الـطـبـيـة والـتـمريض
والــنــظــافــة والــوقــايــة ونــحـارب
الـفــقـر بــاالسـتــفـادة من ثــرواتـنـا
بـــالــعـــدالــة والــنـــزاهــة والـــعــفــة
واالســتـــثـــمــار واالســـتـــفــادة من
مــواردنـا وصـنــاعـاتــنـا واجلـانب
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ي ونـاشط في مجـال حقـوق االنـسان ويـجيـد التـحدث بـعدة لـغـات باإلضـافة الى الـعربـية هو شـاعر وحـقوقي واكـاد
والكرديـة .. وهو ايـضا دبلـوماسي من الـطراز االول ومحـام معـروف على مسـتوى الـعراق وفي اقلـيم كردسـتان على
وجه االخص .. شغل مـناصب عـديـدة بوزارة اخلـارجيـة العـراقيـة فهـو وكـيل الوزارة وسـفيـر العـراق في عدة دول ..
ويشـغل االن سـفـير جـمـهـورية الـعـراق لـدى الكـرسي الـرسـولي (الـفاتـيـكان) .. وذاع صـيـته لـدى االوسـاط الرسـمـية
ا سـيحي اذ اعجب به الـبابا ا والشعـبية االيطـالية وصـيته هذا تـعدى الى االوساط االوربـية ومنـها الوسط الـديني ا
اعجاب .. ولثقافته العالية استقبله البابا اكثر من مرة واثنى على افكاره وطروحاته خصوصا تلك التي تتعلق بحوار
ـسيحيـة .. انه السفير شتـركات االنسانيـة ب االسالم وكل الديانـات وباألخص الديانة ا االديان والثقافـات وابراز ا
عمـر الـبرزجني سـفـير جـمـهوريـة العـراق لـدى الكـرسي الـرسولي (الـفـاتيـكـان) .. التـقـته (الزمـان) بـوزارة اخلارجـية

العراقية وحاورته في ميادين عديدة وفيما يلي نص احلوار:


