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{ قلت لـلمواطن معصوم: ما حتدثنا عنه في
اجلزء االول يـبدو مـكررا او حتلـيال سيـاسيا
أل القـنوات الـفضـائيـة. النـاس ترغب يكـاد 
بـالـتـعـرف عـلى اشــيـاء تـخـصك: مـاذا تـفـعل
االن? مــا الـذي تـفـكــر به وانت خـارج اسـوار
الـقـصــر اجلـمـهــوري? والـرئــيس في الـعـراق
عـنــدمـا يـتـقـاعــد وهي عـمـلـيــة جتـري لـلـمـرة

اذا ينشغل? االولى 
ـشـاكل - التـزال تـالحـقـني الــهـمــوم وا
التي كـنت اعانـيهـا عنـدما كـنت رئيـسا
لــلـــجــمـــهــوريـــة. صـــحــيح انـي لــست
ــســـؤول عـــنــهـــا او كـــنت طـــرفــا في ا
وقوعها كـما لم اكن طرفـا دستوريا في
مواجهتها لكني مـنشغل بها واتابعها
كسياسي ومواطن. وافكر حاليا بكتابة
مذكراتي وانا من الناحـية االجتماعية
كنت مـقصـرا ازاء اصدقائـي واقربائي
لم اتـــواصل مـــعـــهم. االن لـــدي الــوقت
الزورهم. وقـــــد كـــــنت عـــــنـــــدمــــا ازور
الـسـلـيـمـانـيـة او اربـيل كـان يـحـوطـني
ــرافــقـ وافــراد احلـمــايـة حــشـد من ا
ــارســة الــواجــبــات فــتــتــعــذر عــلـي 
االجــتــمــاعــيــة. امــا االن فال يــرافـقــني
ســوى شـخـص واحـدا او اثــنــ فـقط.
وبالـنسـبة لـلمـذكرات فـقد جـرت العادة
انـي اســجل الـــوقــائـع واالنــطـــبــاعــات
يــومــيـــا مــنـــذ ســنــوات واودعـــهــا في
مفـكراتـي السـنويـة. هي اوراق بحـاجة

الى ترتيب زمني والى صياغة.

}
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ـكتبـة فوجـدتهـا عامرة واجته نظـري صوب ا
بـــاالصــدارات والـــدوريـــات من مــنـــاح عــدة.

وسألته:
ما الـذي تقـرأه االن ازاء هذا الـكم من الكتب

ؤلفات في مكتبتك? وا
- لـــدي نـــحــو  40 كـــارتـــونـــة زاخــرة
بالكتب محفوظة في احلجرة اجملاورة
واســعى ايـضــا الى تــنـظــيـمــهـا. واول
امس وصـلـتــني مـذكـرات  الـسـيـد ايـاد

عالوي.
{ وفـوجـئت بـهذا اخلـبـر فـلم تتـنـاول وسائل
ـذكـرات. ونـهض االعالم اي شيء عن هـذه ا
ـكـتب وسـحب نـسـخـة مـعـصـوم الى طـاولـة ا
ــذكـــرات من بــ كــتـب اخــرى مــوضــوعــة ا
علـيها. هي بـالفعل مـذكرات اياد عالوي على
غالفـهـا االول صـورة كـبـيـرة له بـحـيث حتـتل
مساحة الغالف تقريبا مع العنوان ثم سألته:

واخر ما قرات?
ــصـري - مــذكـرات وزيــر اخلـارجــيـة ا

االسـبق عـمـرو مـوسى. واعـتـزم االفادة
من مـــا ورد فــــيـــهــــا ثم االهــــتـــداء الى
االسـلـوب الـذي تــصـاغ به احملـتـويـات
وان كــانت هــذه الـهــيـكــلـيــة او الـبــنـاء
مــعــروفــ بــالــنــســبـة لـي لــكـنـي اريـد
االطالع عــلـى طــريـــقـــة االهــتـــمـــامــات
ــواضـيع وعـرضـهــا بـحـكم اخلـبـرة. بـا
وانــا مـــنــذ تــشــكــيل االحتــاد الــوطــني
الكردستاني دأبت عـلى كتابة احلوادث
الــتي تــمــر بي واحــيـانــا اكــتب مــجـرد

خواطر.
{ لعـلك تـعرف ان مـعـظم رؤساء دول الـعالم
ــذكـرات بل يــعـهــدون بـهـذه ال يــكـتــبـون هم ا
الوظـيفة الى محـررين صحفـي متـخصص
ـراجـعـة يـومـيـاتـهم او اجراء بـالـكـتابـة امـا 
مــقـابالت مـطــولـة مــعـهم ثم تــصـاغ بـطــريـقـة
السـرد الروائي فـتبـدو كأنـها مـصاغـة بأقالم

الرؤساء.
- لـكـني ال امتـلك الـوقت الـكـافي حـالـيا
ــراجــعــة جــمــيع الــوثــائق الــكــثــيــرة

وجودة لدي. ا
{ وقلت: اقـتـرح فخـامة الـرئيس ان تـسرع
ـذكرات في بـهـذه العـمـلـية. اذ كـلـمـا تصـدر ا

دة حتظى باهتمام ومتابعة اكبر. هذه ا
وقال:

ــذكـرات خالل - ارجــو ان اجنـز هــذه ا
سنة ان شاء الله.

{ عـادة عــنـدمــا يـكــون الـشــخص في مـوقع
ـسـؤولـيـة يـحـظى بـزيـارات من ا
جــمــيع الــفــئــات واالقــارب. هل
مــازال الــذين كــانــوا يــتــرددون
عــلــيـك عــنــدمـــا كــنت رئـــيــســا

يتفقدونك االن?
- وصـلـتـني الـيـوم رسـالـة
من الـسـيــد ابـراهـيم بـحـر
الــعــلــوم ورســائل عــديـدة
تـلـقـيــتـهـا مـنـذ ان غـادرت

قصر السالم.
{ ال.. اقـصد زيـارات الناس

االخرين?
- قــبل ثالثــة ايــام زارني
الـســيـد هـادي الــعـامـري
وبـــــــعض االصـــــــدقـــــــاء
الـــقــدامـى. انــا حـــرصت
عـــلـى احملـــافـــظـــة عـــلى
عالقــاتي االجــتــمــاعــيـة
برغـم مشـاغل الـرئـاسة.
واشـــــعــــــر ان وضـــــعي
اخلـــــــــاص حــــــــال دون
قـيـامي بـواجـبـاتي ازاء
بـــــــعـض االصـــــــدقــــــاء
واولــــــــــــئــك الــــــــــــذيـن
زامـلـوني. وكـنت اعـمـد
الى ارســال من يــنـوب عــني كــشـقــيـقي
بــالـنـســبـة لــلـمـحــيط الـعــائـلي أو احـد
ـســتـشــارين اذا كـانت دائــرة الـعالقـة ا

ابعد.
{ هـل قــــرأت مـــــذكـــــرات مــــام جـالل الــــتي

صدرت حديثا?
- قـــرأتـــهــــا ورأيت انـــهــــا عـــبـــارة عن
االحاديث واخلطب الـتي كان مام جالل
ــؤتـمــرات. وكـان يــتـحــدث بــهـا امــام ا
يعتـزم كتابـة مذكراته بالـلغات الـعربية

والكردية واالنكليزية النه يتقنها.
{ تقصد يكتبها بنفسه?

- بـالـضـبط.. وكـان يـخـطط السـتـئـجـار
اربع شـقق خارج الـعـراق ويـكـلف عددا
الكات احلـزبية. وقد قرر من الكتاب وا
الـقيـام بـهذا الـعـمل فـور انتـهـاء واليته
الـثــانـيـة ثم يـنـصــرف كـلـيـا الى اجنـاز
ذكـرات اعتـمادا عـلى وثائق مشـروع ا
اســاســيــة. بــحــوزته لــكن يــقــال انــهـا

مـذكرات صـدرت  الـتركـيـز فيـهـا على
مـــوضــوعــات مـــنــتــقــاة وهـي لــيــست
سـيــاسـة مـام جالل عـلـى االغـلب يـقـال
انـهــا مـذكــرات لـكـنـي ارى ان مـذكـراته
احلقيقية لم تكتب حتى االن وال اعرف
فـيـما اذا كـانت الـعـائلـة تـفـكر بـتـكـليف
ذات اجملـــمــوعـــة الــتي كـــان مــام جالل
يـنـوي طـلب مـسـاعـدتـهـا لـهـذه الـغـاية
الجنــاز مـذكــراته ومن بــ هـؤالء االخ
فــريــاد راونـــدزي الــذي طــلب مــنه مــام

همة. جالل التفرغ لهذه ا
ـواطن الـرئـيس مـعـصـوم ان { وطـلــبت من ا
اتــنــاول احملـــور الــعــائــلي وســـألــته عن عــدد
احــفـــاده.. فــقــد كـــانت صــورهـم تــتــوزع في
ـا يؤكد ارتـباطه بـهم ومحـبته ـكتـبة  ارجاء ا

شرقة. واجاب: الى اطالالتهم ا
- أكرمني الله بستـة احفاد. ثالثة بن
وثالث بــنــات. ولــدي خـمـس بـنــات هن

ذريتي في هذه الدنيا.
{ مــا شـاء الـله لـديك خـمس بـنـات في وقت

ان الشائع ان لديك بنت فقط
وسألته: هل لديك اوالد?

- كـان عـنـدي. واشـار الى صـورة خلـفه
لصبي بعمر الزهور وقال:

- هذا جنلي وقد...
{ وفهـمت من االشارة وسحـابة احلزن التي
مـرت عـلـى وجهـه ان صـاحب الـصـورة تـوفاه
الله. واسـتدركت فـورا لـتغـييـر مسـار سؤالي
وقلت ان ثمة قوال مأثورا ان الله يجازي االب
الـذي له بـنتـان ويحـسن تربـيتـهمـا بقـصر في
اجلـنــة. والني مـثـلـك ابـو الـبــنـات ولـدي ثالث
مـنـهن دون ولـد فـان اللـه سيـخـصـني بـقـصر
ومـشـتـمل في اجلـنــة. وتـبـادلـنـا االبـتـسـام ثم

اردف:
- كــان جنـلي بــعــمـر  14سـنــة عـنــدمـا
تـوفـاه الـله. واحـمـده تـعـالى ان رزقـني
بــخـــمس بـــنـــات يـــعــود فـــضل حـــسن
تـــربــيـــتــهن الى امـــهن. فــلـــهــا دور في
تـوجـيـهـهن لـلـدراسـة وحـصولـهن عـلى

شهادات عليا.
{ نـعـم الـيك قـول الـشـاعـر: االم مـدرسـة اذا
اعــددتــهــا اعـددت شــعــبــا طـيـب االعـراق. ثم
تداخل معـنا زميـلنا جمـال الفياض مـستشار
الـرئـيـس مـعـصـوم الــذي كـان حـاضـرا هـذا
احلـــوار وقــال مـــشــيــرا الـي (ام رنــا زوجــة
دكتـور احمد كذلك هي التي تـولت تربية بناته
النـه مـنـصــرف كـلــيـا الى الــصـحــافـة زوجـته
الثانـية). وضحكنا في مـا بدت مداخلة موفقة

لتبديل االجواء. وسألت:
{ فـخـامــة الـرئـيس من مـن احـفـادك اقـربـهم

الى نفسك? واجاب:
- والله غـائبـهم حـتى يعـود ومريـضهم

حتى يبرأ وصغيرهم حتى يكبر.
{ وقلـت: هذا قـول اعـرابـيـة سئـلت عن احب
اوالدهــا الـيــهـا ثم ســألت: خالل مــدة واليـتك
تـــعــرضت الى انــتـــقــادات او مالحــظــات من
بعض خـصـومك. هل انت متـحـامل علـيهم ام

ترثي حلالهم ام مستعد للصفح عنهم?
- ال ابدا.. كنت ارى انهم يـحملون عني
معلومات خاطئة او وصلتهم تسريبات
غـيــر صـحـيــحـة مـثال قــالـوا عـني اني
عيـنت ثالثـا من بنـاتي مـستـشارات في
مـكـتـبي ويــتـقـاضـ رواتب من الـدولـة
بينـما كانت لـدي مستـشارة واحدة هي

الــــدكـــتـــورة جــــوان وكـــانت قــــبل ذلك
مـسـتـشـارة في رئـاسـة الـوزراء ووزيـرة
اتـصـاالت اي ان مـؤهـالتـهـا لم تـأت من
فراغ اما شيرين إبنتي فان اهتماماتها
تــتـعــلق بــالـشــرق االوسط ودراسـاتــهـا
ـوضــوع وزوجـهـا تـنــصب حـول هــذا ا
طـبـيب وهي تـعـيش في لـنـدن وتـزورنـا
ــــنــــاســــبــــات وتــــدفع من في بــــعض ا
حسابها اجور تـذكرة الطائرة وال تصل
بــغــداد اال وهي مــحـمــلــة بـكــمــيـات من
ـها سـاعـدات الطـبيـة واالدويـة لتـقد ا
الى الـنــازحـ واحملـتــاجـ وتـدفع من
ــســاعـدات. جــيــبـهــا اجــور نــقل هـذه ا
ـنـتـقـدين ال يـعـرفونـني او واعـتـقـد ان ا
انــهـم يـــقــعـــون حتت تـــأثـــيـــر جـــهــات
سياسية. ولذلك جتاهلت الرد عليهم اال
مرة او مرتـ كان من الضروري ان ارد
كي ال يتوهم البعض اني جعلت رئاسة

اجلمهورية مقاطعة عائلية.
والشك فـي اني كـــــنـت بـــــحـــــاجـــــة الى
سكرتـير خاص يالزمـني ولم اجد اجدر
واقـــرب من ابــنــتـي جــوان فــهـي تــفــهم
وضـــعي ومـــوجـــودة مـــعي لـــيل نـــهــار
وبـوجــودهـا ال احــتـاج الى طــرف ثـالث
لــنــقل رســائــلي او ارســال االخــرين لي
والسيمـا ان االتصـاالت لدينـا عبارة عن
مـوبـايل ولـيــست هـواتف ارضـيـة. كـمـا
اني اعتمدت على شقيقي الصغير الذي
ــخــتــلف ــعــرفـــة واســعــة  يــتــمــتع 
االوســاط احملـلــيـة والســيـمــا الـكــرديـة
جلـــأت الــيـه الني ادرك ان مــجـــرد الــرد
عـلى اتـصـال هـاتـفي احـيـانـا قـد يـخـلق
مـشـكـلة او ازمـة. كـان يالزمـني وفي كل
شهرين مرة يأخذ اجـازة لزيارة عائلته
في لـندن ويـعـود. عـدا ذلك لم يـكن معي
احــد من اقــاربـي او بــنــاتي. والى قــبل
ايام قليلة حتدثت الـيه بالقول (مقصود
 –هذا اسمه  –انت اخي الصغـير الذي
رافقني عند تعييني في جامعة البصرة
ثم انـقـطـعت عـنه مـنـذ الـعـام 1972وقد
وجــدت فــيك امــكــانــيــات وقـدرات كــنت
اجــهــلــهـا. لــديك امــكــانــيــات نـادرة في
ـفـيـدة الـتي ـتـابـعـة واالدارة واالراء ا ا
كــنت تـرشـدنـي الـيـهــا. فـشــكـرا لك وقـد

تعلمت منك امورا غائبة عني).
 { مــــاذا تـــصف نــــفـــسـك: هل انت كــــثـــيـــر

زاج ام مهادن? الصمت ام عصبي ا
- انا من الـطراز الـذي يفـكر بـرد الفعل.
وكـنت على الـدوام حـريـصا عـلى قـياس
رد فــعل االخـريـن ازاء تـصــريــحـاتي او

بياناتي.
{ انت متحسب اذن?

- نعم.
{ وبــ حــ واخــر كـنـت ارفع بــصـري الى
اعـلى لرؤية صورة شـيخ وضعت داخل برواز

انيق وسألت: هل هو ابوك?
ـال مــعـــصـــوم الــهـــورامي - هـــو ابي ا
رئيس احتاد عـلماء الـدين في كردستان

رجل دين عرف بالورع والتقوى.
ـدة سـنــة بـسـبب سـجن في عـام 1961
تأييده احلركة الكردية آنذاك اعتقل في
مـوطنـه مديـنـة كـويـسنـجق ورحل حتت
احلـراسـة الى أربـيل ومـنـهـا الى بـغداد
بـعدمـا أصـر محـافـظهـا أن يـلتـقـيه على
أمل أن يـــثـــنـــيـه عن مـــوقـــفـه لـــكـــنه لم
ا دفع محـافظ أربيل العـقيد يتزحـزح 
أو الـعــمـيـد بـدر الــدين عـلي أن يـضـرب
ال ويـرمــيــهــا عـلى بــعــصـاه عــمــامــة ا
األرض وعـاقبه بـضـربـتـ على رأسه...
لكنه أجابه بقوله : العمامة وقد نزعتها
عـــني ورأسـي ضـــربـــتـه ولـــكن عــــقـــلي
وضـــمـــيــري مـــازاال الى جـــانب حـــركــة
شعـبي ومطـالبه احلـقة. فـأمر بـترحـيله
الى سـجـن الـفـضـيـلـيــة في بـغـداد عـلى
الـفـور.. وبـعـد انـقـضـاء نـحـو عـام عـلى
موقوفـيته أفرج عـنه بعدمـا توسط أحد
معـارفه خالـد النـقشـبنـدي وكان عـضوا
في مـجـلس الـسـيـادة لـدى الـزعـيم عـبـد
الكر قـاسم. فعـاد الى كويسـنجق عام
1962. وكـــان طـــيـــلـــة ســـجـــنه وبـــاقي
سـنــوات عـمـره اليـتــنـاول سـوى اخلـبـز
والشاي ألنه كان يعاني من معدته التي
ــكن مـعه أصــيـبت بــعـارض صــحي ال
سـوى تـنـاول اخلــبـز والـشـاي فـحـسب.
عـــلى أثـــر انـــقالب الـــبــعـث عــام 1963
اعــتـقل ثـانــيـة.. وفي حــيـنـهــا قـدم الـيه
القيادي عمر مصطفى او مايعرف بعمر
ال مـصطـفى البارزاني دبابة بـأمر من ا

قائـد احلركـة الكـردية مـحذرا ايـاه بأنه
مـسـتــهـدف من قـبل الـبــعـثـيـ وسـيـتم
أعـتـقـاله بل وأحـراق مـنـزله داعـيـا أيـاه
ـدينة حـفاظا الى مرافقـته الى اطراف ا
على حـياته.. وبـالفـعل  احراق مـنزله
ومــكـتـبــته الـعـامــرة بـنـفــائس وامـهـات
الـكـتب واخملـطـوطـات الى جـانب مـنـزل
زيـــاد آغــا غـــفـــوري وبــعـــد أن أمــضى
ـديـنـة طـلب بـضـعـة أيـام عـنـد أطـراف ا
ال مـصـطـفى الـبـارزاني األنـتـقال مـنه ا
الى بيت واته منطقة ( خوشناو ) حيث
مركز احلركـة الكردية لـيكون الى جانب
الــبــارزاني. وعــنــد تــولي عــبـد الــسالم
عارف احلكم في العـراق كلفه البارزاني

بالذهاب الى بغـداد ولقاء عارف لغرض
التفـاوض على تـطبيع األوضـاع وبداية
صفحة جـديدة من العالقة السـلمية ب
بــغـداد وكــردســتـان وقــد أهــداه عـارف
ـصــحف الــشــريف عــلـيه نــســخـة مـن ا
أهـداء خـاص بـخط يـده مـازال شـقـيـقي
مـحـمــد يـحـتـفظ بــهـا. وبـعـد عـودته من
بغداد وفي يوم  18/ 12/ 1964 توفي
ـزمن.. تـاركـا خـلـفه أربـعـة أثـر مـرضه ا
اوالد وبـنتـا هم كل من انـا مـحـمـد فؤاد
واشــقــائي مــحـمــد وخــضـر ومــقــصـود

وشقيقتنا الوحيدة.
{ فــخـــامــة الــرئــيس.. خـالل واليــتك قــابــلت
عـديــدا من رؤسـاء ومــلـوك الــدول.. فـمن تـرك

منهم اثرا عميقا في نفسك?
- بـالتـأكـيد الـرئـيس الـفرنـسي الـسابق
فـــرانــســوا اوالنــد الــذي كــان صــديــقــا
للعراق وقد كافح من اجل تنظيم مؤتمر
دعم ومـــســـاعـــدة الـــعـــراق ابـــان ازمـــة
داعـش. وقـــد شـــعـــرت بـــوجـــود صـــلــة
شـخصـيـة مـعه.. عالقـة حمـيـمـة. وكذلك
رحـوم عـبد الـله بن عـبد الـعـزيز ـلك ا ا
مــلك الـســعـوديـة عــنـدمـا الــتـقــيـنـا في
الـريـاض وخالل جـلـسـة ضـمت اعـضـاء
الــوفـد الــعـراقي الــرفــيع الـذي رافــقـني
حتــدث كالمـا بــلـيــغـا عـبــر عن مـحــبـته
لـلـعـراق وطـلـب مـني لـقـاء مـغـلـقـا مـعه
بــحـضـور ســكـرتـيــره وانـا اصــطـحـبت
ابـــنـــتي جـــوان وخالل ربـع ســاعـــة من
الــلـقـاء تــغـيـرت لــدي كـثــيـر من االمـور.
ــــكن ان تـــتــــوطـــد الــــعالقـــات وكـــان 

الـعراقـيـة السـعـوديـة بوجـوده ثم بـعد
وفـاته لـوال موضـوع الـيـمن الـذي كانت
مواقـفنـا ازاءه مـختـلفـة. ومع ذلك فاني
ـلك عبـد الله واالميـر مقرن ست لدى ا
واالمـيـر سـعود الـفـيـصل جـديـة ورغـبة
صــادقـة ازاء الــعـراق. كـمــا ال تـفــوتـني
ـلك عـبد الـله الثـاني ملك االشارة الى ا
ـصـري عـبـد الـفـتاح االردن والـرئـيس ا
الــســيــاسي. ومع الــرئــيـس الـســيــسي
شـعـرت بـالعـالقة وديـة جـدا وطـبـيـعـية
دون تـكلف. وكـذا االمـر بالـنـسبـة المـير
الكويت الـشيخ صباح االحـمد اجلابر..
انه حــكـيم الـشــيـوخ وشـيخ احلــكـمـاء.
وخالل زيارتي الكويت كان الرجل معي
طــوال الــيــوم بــرغم وضــعه الــصــحي.
ــا عـلى اثــر الـتــعب الــذي سـبــبـته ور
الـزيـارة تـعـرض الى وعـكـة صـحيـة في

اليوم التالي.
 واذكر ان عالقـتي مع االخوة في ايران
كـــانت جــيـــدة وكــانت عـالقــتي في اول
االمـر مـع الـســيـد رجب طــيب اردوغـان
جيـدة ثم اختـلفـنا بـشأن بـعض االمور
والسيمـا التدخالت في الـشأن الداخلي

وكنت ال اقبلها.
{ زرت ايـضا خالل واليـتك عـواصم عـديدة.
هـل حدث ان نـدمت عـلى زيـارة عـاصـمـة بـعد

عودتك الى العراق?
ــــدن - االن اتــــمــــنـى زيــــارة بـــــعض ا
واالمـاكـن الن الـزيـارة الــرسـمــيـة كـانت
مـقفـلـة حتـرمـني من االتـصال واالطالع
الـــطــبـــيــعي. انـــهــا حتـــتــاج الى ابالغ
ـسؤولـ لـتـرتيب االجـراءات االمـنـية ا
كـان وكنت حـريصا وحتضـير مسـرح ا
دن لتجنب هذه على عدم زيارة بعض ا
الـتــرتـيـبـات الـتي غــالـبـا مـا تـؤدي الى
مــضــايــقــة االخــرين. فــفي زيــارتي الى
ــشــاهــدة اجلــانب نــيــويــورك رغــبت 
ــديــنــة الـــذي فــيه تــثــمــال االخـــر من ا
احلــريـة. فــتم تـوفــيـر بــاخـرة صــغـيـرة
تـرافــقـهـا بـاخـرتـان اخــريـان لـلـحـمـايـة
وحولنا حـماية مـشددة وعندمـا وصلنا

ــنـطــقـة ــكـان لـم جنـد بــشـرا. كــانت ا ا
خاليـة من الناس فـيما الـطائرات حتوم

حولنا.
{ وعلـقت قائال: (جنة بدون بـشر ما تنراد).

وضحكنا ثم واصل:
- لـكـنـي جتـولت في تـونس الــعـاصـمـة
الـــتي احــبـــهــا وارتــبط بـــعالقــة وديــة

عــائــلــيــة مع الــرئـــيس الــبــاجي قــائــد
الـسـبسي. عـقـيـلـته تتـبـادل الـهـدايا مع
نـاسبـات زيت زيـتون.. زوجتي خـالل ا

تمر.. عسل.
{ واعقب كـالمه بضحـكة ثم سألـته: ما ابرز
مـــا حــقــقـــته خالل واليـــتك من مـــشــاريع في

مجال التعاون الدولي?
- حــــرصت خالل لـــقــــاءاتي الـــدولـــيـــة
سؤول الدولي ختلف الزعمـاء وا
عــلى طــلب تـفــهم خــصـوصــيــة الـواقع
تحدة العراقي. وقلت المـ عام اال ا
اجلديد انطونيو غوتيريس بعد زيارته
بــغـداد ذلـك كـمــا كــنت احــادث اجلـانب
االمــريـــكي عن اهـــمـــيــة الـــتــعـــامل مع
خــصـوصــيـة الــواقع الـعــراقي حـيث ال
ـكن الـطـلب الـيه قـطع عالقـته بـايران
مــثــلـمــا يــجب ان ال تــطـلب ايــران مــنـا
اتــخــاذ مــواقف مــتــشــددة ازاء الــدول.
وهــذا الـــرأي الــذي كــنت اطـــرحه عــلى
مسـتـويات دولـية مـخـتلـفة كـان موضع
ـشـكلـة ان اقتـناع اقتـنـاع وتفـهم لكن ا
الــوزيــر او رئـــيس اجلــمــهــوريــة شيء

والواقع شيء اخر. 
ونـحــتـاج في الــعـراق الى تـعــزيـز هـذه
احلــقـيــقـة فال يــجــوز الحـد الــطـلب من
الــعــراق قـــطع عالقــتـه بــايــران فـــيــمــا
يــرتــبـطــان بــتـاريخ وحــدود مــشـتــركـة
طولـها  1200كـليـومـتـر? او نقـول انـنا
ضـد تـركـيــا ويـجب مـعـاداتـهـا النه كـذا
وكـذا.. تـركـيــا مـصـدر مـيـاهـنـا وبـوابـة
ـيـة ـصـدر الى االسـواق الـعـا نـفـطـنـا ا
وعالقتـنـا التـجاريـة واسعـة معـها. اذن
نــحـن بـــحـــاجــة الـى احملـــافــظـــة عـــلى
شـــخـــصــيـــة الـــعـــراق ومـــصـــاحلـــنــا.
نـاخ الذي عـقد في ؤتـمـر ا وبالـنـسبـة 
باريس ايضـا لم يكن في البـرنامج لقاء
مع رئيس وزراء بريطانيا السابق. كان
ــؤتـمـر مع جـالــسـا في ركن مـن قـاعـة ا
اعـضـاء وفـده واجتـهـنـا الـيه وعـرضـنا
لـقاءه فـرحب بـالـقول (وانـا ايـضـا اريد
لـقاءكم). فـجـلسـنـا وكـان يضع جـاكـيته

عـــلى ركــبــتـــيه وقــد فــعـــلت انــا كــذلك
وحتــادثـنــا نــحـو نــصف ســاعـة وذات
االمـر حـدث مـع الـرئـيس الـفــلـسـطـيـني
مـحــمـود عــبـاس في الــركن ذاته. كـانت
ـؤتـمـرات تـخـلق فـرصـا واجـواء هـذه ا
حــمــيـمــيــة قـد ال تــتـوفــر في الــزيـارات

البروتوكولية.
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بغداد

. واطن والسيما االيزيدي 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 بحق ا
ساعدة كما جلأ الى اجملتمع الدولي لوضعه في صورة ما يجري. اما داخليا فانه حتلى بالصبر اجلميل ازاء ما عرف بـ (االصالح وواجه فجأة امتحانا صعبا اضطره الى االستعانة باصدقاء العراق وحلفائه لطلب ا

واحلرب على الفساد) وسار في اكثر الطرق دستورية لالبقاء على هيكلية سلطاته من محاوالت نزعها برغم محدوديتها واصبح كالقابض على اجلمر السيما خالل ازمة االستفتاء على استقالل اقليم كردستان. ومثلما دخل
تاحة وكان اول رئيس جمهورية يغادر قصر الرئاسة فور انية ا تطلبات احترام اخليارات احلزبية والسياقات البر قراطي فانه غادره مستجيباً  معصوم قصر الرئاسة متسلحا بالشرعية الدستورية وآليات االختيار الد
اختيار خلفه ولم يتأخر يوما واحدا او يطلب مهلة اضافية لتسوية اوضاعه او نقل موجودات مكتبه وبادر على الفور الى العودة الى منزل سابق عاش فيه مع العائلة (الزوجة والبنات واالحفاد) بعد نيسان  2003 عاد
ضي ايامه حاليا كمواطن في القراءة واستقبال بعض معارفه واصدقائه القدامى الذين شغلته ايام الرئاسة عنهم. قبل. وهو  كتبة عامرة وحشد من الذكريات يتجه الى تسطيرها في مذكرات قد تصدر العام ا محاطا 

نزل الجراء هذا احلوار كان قد فرغ من قراءة بعض صفحات مذكرات زميله السياسي اياد عالوي التي صدرت حديثا. وفيما يلي نص احلوار بجزئه الثاني: وفيما وصلنا الى مكتبه في ا
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فؤاد معصوم

Õdý∫ فؤاد معصوم يشرح الحمد عبد اجمليد وقائع  تسجيلها في مفكرة عام 1972

ال معصوم هوراني ا

حفيدة معصوم الثانيةحفيدة معصوم

عصوم توفىمقصود الشقيق االصغر  جنل معصوم ا

نسخة من القران الكر مهداة بخط عبد السالم عارف

غالف مذكرات مام جالل


