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بيروت 

تقدم من حتليالت الكاتب اللبناني البارز فؤاد مطر. برغم اهـتمامه الكبير بالوضع العربي العاصف واالشد عصفا كما يسميه فان الشأن العراقي احتل الصف ا
وعبـر مراجعـة سريـعة لنـتاجه الـتأليـفي الوفـير وكتـاباته الـصحفـية االكثـر وفرة يـدرك الذين عـايشوا مـسيرة مـطر او كـانوا شهـودا على بـعض محطـاتهـا مثلي ان
وضـوع منـطلـقا مـن زوايت ـاضي. لقـد عالج هـذا ا وضـوع الكـردي طيـلة نـحو ربع الـقرن ا احلراك الـسيـاسي الكـردي استـوقف مطـرا وحفـزه على اخلـوض في ا

سألة تمثل توأما للقضية الفلسطينية. ولعل  سألة الكردية بالشأن العراقي والثانية اعتقاده ان هذه ا االولى ارتباط ا
سألة االولى والقضية داخالت الدولـية في ا صدور كـتابه اجلديد (الكردي اخملذول) الذي حـظي باهتمام غير مسبـوق من ب مؤلفاته السابقـة يؤكد رؤية مطر ان ا

شتركة التي آلت اليهما حتى االن. الثانية وراء النتيجة ا
ـوضوع نـاسبـة صـدور اخر كـتب االستـاذ فـؤاد مطـر دار حوار البـد منه بـ صـحفي عـايش احلاالت الـعـربيـة نصف قـرن او يزيـد و(الـزمان) الـتي وضعت ا و

الكردي وتوأمه الفلسطيني ضمن اولويات تغطياتها وفيما يلي نص احلوار:
{ مـا الــذي تــريــد قــوله في كــتــابك اجلــديـد
(الـكـردي اخملـذول  – روايـة الـدولـة الـسراب

ستحيل)? في الوطن ا
- إنـي كــصــحــافي يــعــايش عــلى مــدى
نـصف قـرن احلاالت الـعـربيـة الـعاصف
مـنـهـا واألشـد عـصـفـاً في شـكـل خاص
مـن حتـصـيل احلـاصل أن يــسـتـوقـفـني
فـي الـدرجــة األعـلى حــتى إشـعــار آخـر
اخلط الـــبــيــانـي لــلــحــراك الـــســيــاسي
الـكُرْدي. والـذي يحـفزني أكـثر أنني في
إهـتـمامـاتي لـلـشأن الـعـراقي وكذلك في
ــوضـوع مــعــاجلـاتي الــكــتـابــيــة كـان ا
الـكُرْدي حاضراً دائماً في البال. وكانت
تُـجــاور هـذا احلـضـور رمـوز سـيـاسـيـة
وثـقـافيـة وفـنيـة تـشكـيـليـة كُـردية. ومن
مــنــاقــشــات ومــجــادالت مع هــؤالء إلى
ـوضوع الـكُرْدي تـابعـة بات ا جـانب ا
جـزءاً أسـاسـياً في  (أجـنـدة) إنـصرافي
اضي إلى رفْد عـلى مدى الـربع القـرن ا
ـؤلـفات تـضيء على ـكـتبـة العـربـية  ا
ـعلـوم واجملهول من األحـوال العـربية ا
ـتشـابـكة وبـالذات الـعالق الـسـياسـية ا
ــوضــوع الــفـلــســطــيـني مــنــهـا مــثل ا
وضوع الكُرْدي. وكان الكتاب وتوأمه ا
اجلــديـــد لي بــعــد الــذي إســتــفــزني أو
فـلنقل راعني أسلوب التعامل األميركي
نـوا مـع رمـوز الـقــرار الـكُـرْدي حــيث زيـَّ
لــقــادة الـشــعب مــحـاسن اإلنــفــكـاك عن
ـســانـدة عــراقــهم الـكــبــيـر وأوحــوا بــا
إعـتـرافـاً بـاإلقـليـم دولة مـسـتـقـلـة جملرد
إنــتـهـاء اإلسـتـفــتـاء وظـهـور الــنـتـيـجـة
الي ـشجعة كذلك حث دول اإلقتدار ا ا
الــعـربي اخلــلـيـجي والــدول األوروبـيـة
والــيــابــان عــلى تــأمــ صــنــاديق دعْم
ســـخــيـــة إلنــعـــاش الــدولـــة فــضالً عن
تـسليحـها بحيث تـملك نسبـة عالية من
الـثـقـة بـالـنفـس. لكن ال شـيء حتقَّق من
هــذه الــوعـود وبــذلك فــقـد أهل الــقـرار
الــكُـرْدي ورقــة اإلنـتــقــال من حُـكْم ذاتي
إلى دولـــة مــســـتــقـــلــة. وإنــتـــهى األمــر
بـــاإلقـــلــــيم من حـــالـــة الــــتـــمـــاسك إلى
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وأمــا الــذي أردتُ قـوله مـن كـتــابي هـذا
فــإن كــلــمــة اإلهــداء كــفــيــلــة بــأن تــفي
شهـد الكُرْدي بـاإلجابـة. لقد رأيتُ فـي ا
قــبـل اإلســتــفــتــاء وبــعــده مــا نــعــيــشه
ـوضوع  الـفـلسـطـيني. بـالـنسـبـة إلى ا
كالهـما من ضحـايا التـسويق األميركي
ــشـاريع تــبـداُ وعـوداً بــراقـة وتــنـتـهي
خـذالناً متـعمداً أو نتـيجة عدم الـتبصر
ـا يـكفي. وأمـا كلـمـات اإلهداء فـكانت
بـرسـم الـلـبـيب الـذي يـفـهم من اإلشـارة
ـــاءة كـــانت أو حـــروفـــاً  وبــالـــنص إ
اآلتـي:  (إلى اخملــذول اآلخــر.. الــشــعب
الــفــلــسـطــيــني وســائــر اخملــذولـ في
األمــتــيْن الــعـربــيــة واإلسالمــيـة اآلتي
ـــحـــو في دورهـم مـــا دام الـــعم ســـام 
الـلــيل مـعـسـول الـكالم الـذي يـقـوله في
الــنـــهــار... ومن دون أن يــرف له جــفن.
ولـلـتـنـبه مـن شِرْك اخلـاذلـ ونـفـاقِـهم
الــتــأمل في قــول الــرســول (ص):  )آيـة
ُـنافِقْ ثالث: إذا حـدَّث كذَبَ وإذا وعد ا
(. وقـول اإلمام أخـلفَ وإذا إئـتُـمِن خـانَ
: عـــــلي بـن أبي طـــــالب (رض) شِـــــعــــراً
(يـــعــطــيك منْ طـــرِف الــلــســان حالوة..
ويَـروغُ مـنكَ كـمـا يَروغُ الـثـعـلبُ). وقول
مــكـيـافـيـلـلي: (أربْـحُ الـنـاس سـهْـمـاً في
لَق هذه احلياة أقْدَرُهُم على إصطناع ا

وتلوّنُ الوجه).
{ الحـظـنا ان االهـداءات التي تـتـصدر كـتبك
اذا حتـمل مـغـزى واسقـاطـات عـلى الـواقع.. 

تلجأ الى هذا االسلوب?
- أود اإلشـارة هنـا إلى أنني فـي معظم
مـؤلـفاتي أعـتمـد األسـلوب نـفسه جلـهة
اإلهـداء. فقـبل كتاب  (الـكُرْدي اخملذول)
كـانت (الـدار الـعـربـيـة لـلـعـلـوم) نـاشـرة
أكــثــريـة مــؤلــفـاتـي أصـدَرَت كــتــابـاً لي
بـعـنوان (هـكـذا حالي وأحـوال الـعراق.

سـاعات طويلة من احلوارات الصريحة
). وكــان اإلهــداء في مـع صــدَّام حــســ

هذا الكتاب بالنص اآلتي:
 الـغـيْب مجـهول... يُـحـارُ دليـلهُ.. واللُّبُ

يأمر أهلهُ أن يتَّقوا 
دى..إني وتى وإن طال ا  ال تـظلمـوا ا

أخافُ عليكم أن تلتقوا
ـــعــري مـن أبــلـغ أبــيـــات أبـــو الـــعالء ا
الــعــراقي  –الــســوري ( 1057 -973م)
ـبكر شـاعر احملـبسيْـن محْبس الـعمى ا
(فـي الـــرابــــعــــة من عــــمـــره مــــصــــابـــاً
بـــاجلــدري) ومـــحــبْس الـــعــزلـــة حــتى
رحـــــيـــــلـه عن  84 ســــــنـــــة في الـــــدار
مـسـتـغْـرِقـاً في الـتـأمل الرحْـب في أمور
احلـياة الدنيا واآلخـرة موزعاً التأمالت
نـــثـــراً بــ (الـــلـــزومــيـــات) و (رســـالــة
الــغــفـران) بــعــد (ســقْط الـزنــد) شِــعـراً
أستحضر كإهداء لكتابي اجلديد هذيْن
الــبــيــتــيْن من الــشِــعْــر له عــسى ولــعل
يتأمل في معاني كلماتهما بعض الذين
آل إلــــيــــهـم احلُــــكْم أو أُولـــــو إلــــيه في
كتويتيْن األمـتيْن العربية واإلسالمية ا
بـالثـورات اإلنقالبـية عـلى أنـواعهـا فما
عــادوا يـــتــبــصــرون ويــتــعــظــون. وفي

التأمل ما يخفف مِن غلواء البغضاء.
وقـبل أحدث كـتابـيْن (الـكُرْدي اخملذول)
و (هـكـذا حـالي وأحـوال الـعـراق) كانت
الــدار الــنــاشــرة إيــاهــا نــشــرت كــتــاب
حـيـاتي إذا جـاز الـقـول وحتت عـنوان
(هـذا نـصـيـبي من الـدنيـا. سـيـرة حـياة
ومـسـيرة قـلم) وهو يـجمع بـ السـيرة
الـذاتـيـة والـتـجربـة الـصـحـافـيـة وكذلك
جتـربة النشر إلى جـانب التأليف. ولقد
أكـــرمــني ثـالثــة من األصـــدقــاء بـــأنــهم
أثْــروا الـكــتـاب بــصـفــحـات جتــمع بـ
الـــتـــقــد والـــتـــقــيـــيم كـل من مـــوقــعه
وجتـربـته: رئـيس احلـكـومـة الـلـبـنـانـية
الــسـابق الـدكـتـور سـلـيم احلص. طالل
ســلـمــان نـاشــر صـحــيـفــة  (الـســفـيـر).
فـرنـسـوا عـقل رفـيق رحـلـتي عـلـى مدى
ربـع قـــرن في صـــحـــيـــفـــة  (الـــنـــهـــار).
وبالنسبة إلى اإلهداء الذي يتوج كتاب
الـتـجربـة هـذا كان األمـر عـلى درجة من
ـألـوف هو أن يـكـون اإلهداء الـتـأمل. فا
إلـى الـوالــديْن أو الـزوجــة أو الــعـائــلـة
الــشـخــصــيـة. لــكن جتـربــتي وعــلى مـا
يـوجـزه عـنـوان الكـتـاب  )هـذا نـصـيبي
من الـدنـيـا. سـيـرة حيـاة ومـسـيـرة قلم(
يـستوجب الـكلمـات التي تعـكس جوهر
الـفـكـرة. ومن هـنا جـاء اإلهـداء بـالنص

اآلتي:
قال رسول الله (ص): إغتنم خمساً قبل
خـمس:شبَابَك قبْل هَرَمك. وصَحَتك قبْل
سَـقَـمِك. وغنـاك قبْل فـقرِك. وفـراغَك قبْل

شُغلك. وحياتك قبْل موتِك. 
إلى الـذين لم يـقـرأوا بـعد هـذه احلـكـمة
الـرسـوليـة لـيـتهم يـقـرأون.. وإلى الذين
سُــعِــدوا بــقــراءتــهــا لــيــتــهم يــعــيــدون
الــقــراءة.. وإلى هــؤالء وأولــئك لــيــتـهم
يـضعون هذه احلكـمة في  إطار يتصدر

كتب... خير مكان في البيت وفي ا
فــضالً عن أنــني كــنتُ عــنـدمــا أصـدرتُ
كــتـاب  )حــكــيم الـثــورة. سـيــرة جـورج
حبش ونضاله( وهو أول عمل شاق لي
في تــألـيف كـتـاب عن الــسـيـرة الـذاتـيـة
والـتـجـربـة الـنضـالـيـة ألحـد أبـرز رموز
الـقضيـة الفلـسطيـنية فـإن اإلهداء كان
لــزوجــتي كــونــهــا سـاهــمت فـي إجنـاز

العمل وكان بالنص اآلتي: 
إلى زوجتي إبنة يافا إمتثال شريكتي
فـي حيـاتي وطـموحـاتي وشـريـكتي في
إجنــاز هـذا الـعــمل مـنـذ أن بــدأ كـفـكـرة

وحتى صدوره ككتاب
إلى كـل فـلـسـطـيـنـي إسـتـشـهـد من أجل
فــلـسـطـ أو صــمـد أمـام عـذاب األسـر

واإلعتقال
وإلى كـل يـتـيم أو يـتـيــمـة يـكـتـوي مـثل
ســائــر أهل فــلــســطــ بــالــنــاريْـن: نـار
اإلحـتالل ونـار اإلنـقـسـامـات بـ أبـنـاء

القضية الواحدة. 
ي خليل أحمد  كـما أن الدكتور األكـاد
ـعـرفة في خـلـيل أسـتـاذ عـلم إجتـمـاع ا
اجلـامـعـة اللـبـنـانـية وصـاحب مـؤلـفات
في الـتـنويـر القـومي والفـكر اإلسالمي
كـان وثَّق جتربتي اإلعالمـية في جزئيْن
ـؤسسة من ألـف صفحـة أصدرتـهما  )ا
الـعـربيـة لـلدراسـات والنـشـر( وبعـنوان
)هــمــوم الــعــرب حـكــامــاً ومــحــكــومـ
 . 2003-1963نــــصــــوص مــــخــــتـــارة
كـنمـوذج للـصحـافة الـعربـية الـعقالنـية
الـوطـنيـة اللـيبـرالـية من كُـتب وكتـابات
فــؤاد مــطــر فـي  (الــنــهــار) و (األهـرام)
ـســتـقـبل) و (الـتـضـامن) و(الـشـرق و(ا
األوسـط) و(الـــلـــواء). وبـــعـــدمـــا أجنــز
إعـداد الكتاب بجـزئيْه وبهدف أن يكون
ــراجـع لــكــثــيــرين من طالبه في أحــد ا
اجلـامعـة عند إعـداد رسائل الـدكتوراه
إتـصل بي لـيـقـول إنه يـرى أن من حقي
كـتـابـة اإلهـداء وهـكـذا جـاء مـزيـجـاً من
كـلـمات تـتوزع بـ الشـخصي (الـعائـلة
ــــهــــنـــة واألبــــنــــاء) والــــعــــام (زمـالء ا

والتأليف) وبالنص اآلتي:
إلـى عـــائــــلـــتي الــــصــــغـــيــــرة زوجـــتي

وأوالدي..
... وإلى عـائـلتي الـصحـافيـة وكل زميل
في دنــيـانـا الــعـربـيـة الــواسـعـة شـاءت
تشق الـقلم ويقـضي عمره األقـدار أن 
ـتـاعب في غــيـاهب مـهـنـة الـبـحث عن ا
لـتُ طوال مـتـحـمالً عـلـى نحـو مـا حتـمـَّ
أربـعة عقود هموم احلكام واحملكوم

العرب من احمليط إلى اخلليج... 
عـسى ولـعل يجـد زمالء األلفـية الـثالـثة
فـي جتربة أحـد زمالء الثـلث األخير من
األلـفــيـة الـثـانـيـة مـا من شـأنه أن يـفـيـد

ويعقلن ويصحح...
مـتـمـنـيـاً أن يـتـقبَّـل مَن أصـابتـهم خالل
هـذا العمر مِن كتاباتي سواء في بعض
ـنابر الصحافيـة العربية أو مقابالت ا
إذاعـية وتلـفزيونيـة أو في الكتب التي
كــان دائـمـاً هـاجـسي عـنــد تـألـيـفـهـا أن
أكــون مـتــجـرداً وأمــيـنــاً ومـوضــوعـيـاً
رارة إلى إعـتباره شـظايـا نقد تَـجاوزَ ا
إساءة أن يغفروا لي ما إعتبرْتُه مجرد
إجــتــهـادات ومــا رأى فــيه الــبـعض أنه
خـدوش مـتـعـمَّـدة... وهـو مـا لم أقـصده

على اإلطالق.
عـنون  (إسـتنـطاق حـكام وفي كـتـابي ا
تعـسرة لـعبد الـناصر) عـرب. الوراثـة ا
ـر الــقــذَّافي وحتــديــداً مـن جــانب مــعــمـَّ

وصـــدَّام حــــســـ وجـــعـــفـــر
ـــيــري فــإن اإلهــداء كــان

بالنص اآلتي: 
إلــى أرواح: جــــــــــــــمـــــــــــــال
عـــبـــدالـــنـــاصـــر. آيـــة الـــله
اخلـمـيـنـي. أنـور الـسادات.
حــــــــافظ األســــــــد. صـــــــدَّام
ـر الــقــذَّافي. . مــعــمـَّ حــســ
ـيــري. سـبـعـة من جــعـفـر 
سـلم في األلـفية الـقادة ا
الـثانيـة عصفت سـياساتهم
وأحـالمهم بـاألمتيْـن فكادت
جتــعـلـهــا كـعــصف مـأكـول.
وهـــا هي األحـــوال مـــنــذ 5
يـونيو  1967وعـلى إمتداد
نـصف قرن تشهد على ذلك.
وحــــيث أن هـــؤالء الـــقـــادة
الـسبعـة دفعوا الـثمن األكثر

قـساوة ب أثمان الـدنيا إالَّ أن حساب
اآلخـــرة هـــو األســـاس حــيـث يــنـــال كل
ـ مـثــقـال ذرة عن مــنـهم مـن رب الـعــا
خـير أداه في سـنوات سـلطـانه ومـثقال
ذرة عـن شـر نـتج عن سـيـاسـته في حق
الـبالد والـعبـاد.  ولو أنـهم أعادوا وهم
ـــارســون الــســـلــطـــة قــراءة احلــديث
ـا هي أعـمـالـكم الـقـدسي (يـا عـبـادي إ
أُحــصـيــهـا لــكم ثم أُوفـيــكم إيـاهــا فـمَن
وجـد خيراً فليحمد الله ومَن وجد غير
ذلك فال يلومنَّ إالَّ نفسه) لكانوا غادروا

الدنيا أكثر طمأنينة.
ُـذِل... الذي ُـعِـز ا انع ا رحـمـة الـقـادر ا

هل وال يهمل عليهم.
ــــــعــــــنــــــون  (حـــــرب وفـي كــــــتـــــابـي ا
ـقـراطـيـة . دلـيل الـعـرب إلـى الـلـغز ود

اللبناني) كان اإلهداء بالنص اآلتي: 
فـي تـاريخ اإلســتـقـالل الـلــبـنــاني الـذي
يــنـتــقل من إنــتـكــاسـة إلى إســتـبــاحـة
رجــال دولـة عـاشـوا حــراسـاً إلسـتـقالل
لـبـنـان; هـذا الـوطن احملـسـود. وبـعـدمـا
غـــادروا الــدنـــيــا وفــاةً طـــبــيـــعــيــة أو
إســتـشـهـاداً بـات الــوطن أكـثـر عـرضـة
لــلــطـامــعــ وسـيــبــقى إلى أن يــنـضج
اجلـيل الـثـاني الـذي يـقـتـبس من الـذين
رحــلــوا فَــرادة مـبــدئــيــتــهم وحِــرْصـهم
وتـفانيهم من أجْل أن يـكون لبنان وطن
. ـقراطياً شتـرك حراً سيداً د الـعيش ا
ومِـن هــؤالء الـــغـــائـــبـــ احلــاضـــرين:
الـشهـداء رياض الـصلح رشـيد كرامي
رفـيق احلـريـري كـمـال جـنـبالط اإلمام
الـســيـد مـوسى الـصـدر الـشـيخ بـشـيـر
اجلـمـيّل والـراحـلون: إمـيل الـبـسـتاني
الـذي ثُراه بـحر بيـروت والشـيخ بشارة
اخلــوري الـذي فـاضت روحه في مـنـزله
في الـكـسلـيك على ضـفاف بـحر بـيروت
ــون إده الـــذي رحل في والـــعـــمــيـــد ر

غربته الباريسية القسرية.
إلـى أرواح هـــؤالء أهــــدي كـــتــــابي مع
ـ أن يـحــيـطـهم الــدعـاء إلى رب الـعــا

برحمته.
ـــعـــنــون   (الـــتـــضــامن وفـي كــتـــابي ا
ــســـتــحـــيل. مــحـــاضــر الـــعــربي ذلـك ا
ووثـائق لـقـاءات رسـميـة عـلى مـسـتوى
ــســتــور عن الــقــمـــة) والــذي يــكــشف ا
احملـاولة اليـتيمة جلـمْع الصف العربي
الـذي مـزَّقه الـسـادات لـلـمـرة األُولى شر

تــمـزيق وكــيف يـفـكــر أهل الـقــرار عـنـد
خـروج أحدهم عـلى القضـة كان اإلهداء

بالنص اآلتي:
إلى الرأي العام العربي من احمليط إلى
اخلــلــيج وحــيث حط الــرجــال في ديـار
الــله الـواسـعــة مـهـاجــراً أو مـهـجَّـراً أو
وقف وهو مـهجوراً.. وهو يبقى سيد ا
الــذي يـبــدو دائـمــاً أكـثــر تـضـامــنـا من

لوك والرؤساء. أُولي األمر... ا
لـــعـــلــنـي من خالل إســـتــحـــضـــار هــذه
اإلهـداءات أوضحتُ مـا أرادتْه (الزمان)
وزمـالء ومـسـؤولـون عـرب كـثـيـرون من
ــنــحى من غــرضـي بــإعــتــمــادي هــذا ا
اإلهـداء أُتوج به كل كتاب جديد لي. بل
إذا جــاز الـقــول إن اإلهـداء هــو جـوهـر
فـكـرة كل كتـاب أصدرْته حـتى اآلن. هذا
إلـى نــوعــيــة   الــفــهــرســة ذلك أنــني ال
أكــتـفي فــقط بـوضع عـنــاوين كل فـصل
ألوف ورقم صـفحـة بدايته عـلى نحـو ا
ـا أضع والــتـقـلـيـدي في الــفـهـرسـة وإ
إلـى جانب الـفصل عـناوين بـأقل إيجاز
ـضام النص وبـذلك أساعد القارىء
عـلى أن يعرف مـا في الكتـاب وما يهمه
الـتـوقف عنـده ولـيس إنتـظـار قراءة كل
الـكتـاب ليـعرف مـا فيه ومـا يهـدف إليه
مــؤلـــفه. ثم إن الــكــتــاب لـــيس فــيــلــمــاً
سـيـنـمـائـيـاً لكي يـطـيب لـلـمـشـاهـد عدم
مــعـرفــة الـنــهـايــة جملـرد أن رأى بــدايـة
شاهد الـعرض وينتـظر بفارغ الصـبر ا
األخـيـرة من الشـريط. إن الكـتاب عـبارة
ـؤلف وضْع عـن عـالم رحب من واجب ا
ــضـمــونه وهــذا هـو الــهـدف من دلــيل 
األســلــوب الـذي وجــدتُ أنــني به أُفــيـد

قارئي.
{ هل يــدخل كـتــاب (الـكــردي اخملـذول) في
خــانـة الــروايــة الــســيـاســيــة ام بــاب الــسـرد

الروائي?
- بـالعودة إلى كتـابي اجلديد  (الكُرْدي
اخملـذول) الذي إرتـأيتُ أن يكون صـيغة
جتـمع بـ الروايـة السـياسـية والـسرد
ـوضوع إلى الـروائي بـغرض تـشويق ا
الـقارىء الحظتُ أن النـخبة السـياسية
والـفـكـريـة في الـعـالم الـعـربي حـريـصة
ــوضــوع الـكُــرْدي قـدْر الــوقــوف عـلى ا
حِـــرْصـــهـــا عــلـى مــتـــابـــعـــة تـــطــورات
ـوضــوع الـفـلـسـطـيـني وتـداعـيـاته ال ا
ـاضـيـة سـيـمـا وأن الـعـقـود اخلـمـسـة ا
وضوع خـلت من أي إضاءة عـلى هذا ا
فـضالً عن أن إخـوانـنـا الـكُرْد إنـشـغـلوا
إمـا بـصـراع مـتـعـدد احلـدة والـتـناقض

نـاكـفات مع الـنـظـام في العـراق وإمـا 
في مــا بـيـنـهم أنـتــجت إنـقـسـامـاً حـاداً
إســتــغــلـته أطــراف إقــلــيـمــيــة ودولــيـة
فــتْه في  (أجـنـدة) إشـعـال مـنـطـقـة ووظـَّ
الـشـرق األوسط أزمـات إنـتـهـت أحـيـاناً
إلى حـروب أهـلـيـة وحـرب دولـيـة كـتـلك

التي واجهها العراق.
ـثـال) تـخصص وعـنـدمـا (عـلى سبـيل ا
(األهـرام) كـبـرى صحف الـعـالم الـعربي
صـفحـة كامـلة (عـدد السبت  28نـيسان
ـقالة تعرُض في غاية / أبريل  (2018 
ـصـرية الـرقي لـلـكـتاب بـقـلم الـكـاتبـة ا
ــتـألـقـة سـنـاء الــبـيـسي وكـذلك رؤيـة ا
قـتدر نـاقـدة كتـبهـا احملـلل السـيـاسي ا
(األهـرامي) وحيـد عبـد اجمليـد وشهادة
فـي صـحــيـفــة  (الـشــرق األوسط) بــقـلم
ـــتــألق ســـمــيــر الـــكــاتب الـــســيــاسي ا
وضوع عـطاالـله  فهـذا مؤشـر إلى أن ا
الــكُــرْدي عـلـى درجـة من األهــمــيـة وأن
الــــرأي الـــعــــام الـــعـــربـي الـــســــيـــاسي
ــعـرفــة مـا ــسـيَّس مــهـتم  ــواطن ا وا

يدور في الفلك الكُرْدي من تطورات.
وكـــتــابي في أي حــال كــان األول الــذي
يضيء على واقع احلال الكُرْدي الراهن
فـي العـراق إالَّ أنه سيـكـون في تقـديري
فـاحتـة إهـتـمـامات مـعـمـقـة من كـثـيرين
كُـــرْداً وعــربــاً يــرفـــدون وســائل اإلعالم
الــورقـيـة بـالـكـتـابــات والـتـحـلـيالت من
دون أن يــــكــــون اإلعالم اإللــــكــــتــــروني
الـعربي والكُرْدي الذي حفل بالكثير من

التعليقات حول كتابي هو الكافي.
{ ارســلت نــســخـة مـن كــتـابـك اجلـديــد الى
رئــيس اجلـمــهـوريـة فــؤاد مـعــصـوم.. هل في

نيتك ايصال رسالة ما عبره?
- مـن الـواجب أن أضع الـكـتـاب مـرفـقـاً
بـإهداء مع التـوقيع إلى الرمـوز الثالثة
في األزمـة الكُـرْدية بـدءاً بالـدكتـور فؤاد
مــعــصــوم رئــيس جــمــهــوريــة الــعـراق
بــجـنــاحــيْه الـعــربي والــكُـرْدي وســائـر
أطــيــاف الـشــعب الــعـراقي الــعــزيـز من
تـركـمان ومـسـيـحيـ كـما شـمل تـقد
الـــكـــتـــاب كالً مـن الـــرئــيـس مـــســـعــود
بـــارزانـي ورئـــيس حـــكــــومـــة اإلقـــلـــيم
نـيـجيـرفـان بارزاني. ويـعز عـلى نـفسي
كـــثـــيـــراً أن الـــصـــديق الـــرئـــيس جالل
طــالـبــاني في ذمــة الـله وبــالـتــالي فـإن
الــنـسـخـة اخلــاصـة به سـأســلـمـهـا إلى

الــسـيـدة هــيـرو إبـراهـيـم أحـمـد زوجـة
الـزعيم الراحل في حـال تيسرت األمور
وقـمتُ بزيـارة إلى أربيل والـسلـيمـانية
ودهـوك حيث أن الدار الناشـرة للكتاب
إقـــتــرحت أن يـــصــار إلى إقـــامــة حــفل
تـوقيع في أربيل لـلكتاب وبذلـك يتيسر
إطالع إخـوانـنـا الـكُـرْد بكـافـة أطـيـافهم
عـلى العـمل الذي يـوثق مرحـلة خـاطفة
ثم أُمـنـيـة مخـطـوفة بـالـغة األهـمـية من
تـطــلـعـاتـهم نـحـو إســتـكـمـال الـسـيـادة
ـتـبـادَل وتـقد وعـلى مـبـدأ اإلقـتـنـاع ا
الــتـنـازالت الـتي ال تـنــعـكس إسـتـهـانـة

بالكرامات الوطنية والشخصية.
ـا جــاء في الـســؤال فـإن وإســتـكــمــاالً 
لـلـدكـتور فـؤاد مـعـصـوم مكـانـة خـاصة
فـي نـفـسي مـن دون أن ألـتـقـي به بـعـد.
فـقـد كـان حـراكه الـتـوفـيـقي أثـنـاء أزمة
اإلسـتــفـتـاء قـبل وبـعـد أمـراً يـسـتـوقف
رء مثل حالي ككاتب ومحلل سياسي ا
يــتــابع عـلـى مـدى عــقــديْن واقع احلـال
الــعـــراقي ووقــائع أزمــات مــتــواصــلــة
عـاشها. وفي ما يتعلق باألزمة الكُرْدية
فــإن الــدكــتــور مــعــصــوم كــان مــزدوج
عنى القلب وليس إسم الكلمة الفؤاد 
فــقط. نــصف قــلـبه (األُذيْـن) مع الـوطن
احلــاضـن لــلــجــمــيع ونــصــفه الــثــاني
(الـبُطـيْن) مع حُلُـم دف لدى بـني قومه
يــتــمــنى مــثل أي فــرد مــنـهـم حـصــوله
ـا بالتروي وبحـيث ال يتعدى األمر وإ
الـهـجـر ألن الـطالق سـيـؤسس لـعداوة
تـلــيـهـا إحـتـرابـات فــاجملـتـمع عـشـائـر
وأفــــخـــاذ وحـــاالت عـــالــــقـــة والـــوطن
بـاخلـصـوصـيـة الـتي هـو عـلـيـهـا سـيـد
وقع . والذي في ا هـؤالء القـوم جمـيعـاً

ـتقدم رئيـساً للدولـة ينوب عن الوطن ا
الـسـيـد في بـذْل الـسـعي إذا إسـتـعصى
إتـخـاذ اإلجـراء والتـوفـيق بـ الـشمل
عــلى كــلــمــة سـواء في ســاعــة إحــتـدام
ــواقف. وهــذا الـــتــبــاين فـي الــرؤى وا
الحـــظْـــته رصـــداً دقـــيـــقـــاً فـي احلــراك
ـعــصـومي وأكـبـرتُ فـيه هـذا الـسـعي ا
الـذي بـذله وفي الوقت نـفـسه متـصوراً
مــــــــدى مــــــــا في صــــــــدره مـن األلم ألن
اإلنـدفـاع كان يـتـقدم عـلى الـتروي. كـما
إسـتوقفـتني سعـة صدر الرئـيس حيدر
العبادي ومبدئية السيد مقتدى الصدر
ومـــثـــابـــرة إيـــاد عالوي نـــائب رئـــيس
ـان ســلـيم اجلــمـهــوريـة ورئــيس الـبــر

اجلبوري.
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وإذا أجـيـز لي أن أقـترح فـإنـني أتـمنى
ا إفتُعل بالعراق قبل كعربي محزون 
أزمــة اإلســتــفـتــاء وخاللــهــا أن يــقـود
الــرئـيس فـؤاد مـعـصــوم جتـربـة جلـنـة
حـكماء عـربية  –كُـرْدية تـضع من جديد
احلــالــة عــلـى بــســاط الــتــأمل وتــعــمل
جــاهــدة من أجل تــرويض اإلنــفــعـاالت
وتُـــداوي بــاألفــكــار الـــواقــعــيــة نــدوب
تـداعيات عـمليـة اإلستفـتاء وما رافـقها
من إغـراءات  منقوصة النوايا احلسنة
. وعــنــدمـا أقــتـرح فــإنــتـهت خــذالنـاً

جلـــنـــة عـــربـــيـــة –

كُـرْدية فإنني أعني أن تـضم شخصيات
عــربــيــة من الـعــراق وغــيــره من الـدول
الـعـربيـة. جلنـة حـكمـاء كـتلك الـتي كان
ـلـك عـبـد الـعـزيـز بن عـبـد الـرحـمن آل ا
سـعـود رحـمـة الـله عـلـيـه يـعـول عـلـيـها
ـثــلـون وجَــعَل من أعــضــائـهــا الـذيـن 
مــــعـــــظم الـــــدول الــــعــــربـــــيــــة أواخــــر
األربـــعــيــنــيـــات من الــقــرن الـــعــشــرين
ـعــنى مــســتــشــارين غــيــر رســمــيــ 
الـوظيـفة له. ولـقد أثـمرت تـلك الصـيغة
وحــقــقت لــلـمــلك رؤيــة أكـثــر وضــوحـاً

نطقة والعالم. ألحوال ا
{ قـبل كــتـابك (الــكـردي اخملــذول) اصـدرت
كـــتـــاب (هـــكـــذا حـــالـي واحـــوال الـــعــراق –
سـاعـات طـويلـة من احلـوارات الـصـريـحة مع
).. هل هي مـــصــادفــة ام انه صــدام حـــســ

توقيت مدروس?
اضيتْن -2016 - عـلى مدى السنتيْن ا
 2017 تـزايــدت اإلهـتـمـامـات الـعـربـيـة
واإلقـليمية والدولية في الشأن العراقي
وذلـك ألن إعـادات نــظــر مــتــقــطــعــة في
ـواقف والـرؤى بدأت حتـدُث لدى أهل ا
احلُـــكْم واألطـــيـــاف ذات الـــتـــأثــيـــر في
صـناعة القرار من دون أن تكون شريكة
في الــســلــطــة. ولـعل أبــرز إعــادة نــظـر
إكـتسـبت اجلديـة والثقـة بالـنفس كانت
اإلنـفـتاح بـالـتدرج عـلى األشـقاء الـعرب
ــا من شــأنه ودول الــعــالم عــمــومــاً و
إسـتـعـادة احلضـور الـفاعل لـلـعراق في
الـقرار الـعربي والقـرار اإلقليـمي. وعند
الـتأمل في زيارات كثيرة تمت وعبارات
وديـة كـثـيرة قـيـلت وخطـوات تـفـعيـلـية
أخـذت طـريـقـهـا إلى التـثـبـيت بـالـتدرج
يـتأكـد لنا أمـر في منـتهى األهمـية وهو
صـلحـة مبدأ أن تـعديـالً 
الــتــوازن في الــعالقـات
الــعـراقــيـة مـع األشـقـاء
الــــــعـــــرب ومع الـــــدول
اإلسـالمــــــــــيــــــــــة ودول
الـــــــعــــــالـم حــــــدث عن

إقتناع.
ـستـجدات وسـط هذه ا
وبـــعـــدمـــا كــان احلُـــكْم
الــــــعــــــراقي خــــــرج من
ـواجهـة القاسـية ضد ا
اإلرهـــــــاب لـــــــيـــــــبـــــــدأ
ــشــروع األهـم وهـو بــا
إعـــادة مــا  تـــدمــيــره
وجـــمْـع مــا  تـــفـــريق
شـــمــــله إجـــتـــمـــاعـــيـــاً
وسـياسيـاً الحظتُ كما
ـهـتـم الـكـثـيـرين من ا
كــكُـــتَّــاب وإعالمــيــ عــربــاً
وأجــانب أن األجـيـال الـشـابـة وبـالـذات
الـــــــــدارســـــــــ فـي اجلـــــــــامـــــــــعــــــــات
والـدبلوماسـي اجلدد وجُل هؤالء من
الـــشــبـــاب بــ الـــعــشـــرين والـــثالثــ
يــتـطـلـعــون إلى الـوقـوف عـلـى طـبـيـعـة
الـنـهج الـسـياسي الـذي إعـتـمـده احلكم
الـسابق وكيـف كان يديـر شؤون الدولة
ــمـسك بـكل مــفـاصـلـهــا وكـيف كـانت ا
الــعالقـات عـلى مـدى عــقـديْن من الـزمن
بـــــ الــــعـــــراق احملـــــكــــوم بـــــاحلــــزب
الـــــواحــــد(حـــــزب الـــــبــــعـث الــــعـــــربي
اإلشـــتــراكي) والــدول الـــعــربــيــة ودول
. هـنا أشير إلى أن فرصة الـعالم عموماً
أتــيــحت لي عـام 1979- 1980 إلجـراء
حــوارات صــريـحــة مع رئــيس الــعـراق
صــدَّام حـــســ وجــاءت بــعــد جتــربــة
ـدة حــوارات غـر مــسـبــوقـة من حــيث ا
الــتي إسـتـغــرقـتْـهــا احلـوارات بـ 20
و 30سـاعـة تـوزعت على أيـام مـتقـطـعة
ســبَــبُـهــا ظــروف الــذين حـاورتُــهم (مع
األســتــاذ مــحــمــد حــســنــ هــيــكل عن
سـنوات حُكْم عبد الناصر ومع الدكتور
جــورج حــبش الـذي لم يــحـدث أن روى
سـيرة حياته ونضـاله من أجل فلسط
ـيري ومع الـرئـيس السـوداني جعـفر 

طولة الذي أجاب في جلسات احلوار ا
والــصــريـحــة مـعـه عن سـنــوات حُــكـمْه
بـــحــــلـــوهـــا ومُـــرِهــــا). وجـــمـــيع هـــذه
احلـوارات أصدرتْها دُور نشْر في لبنان

ومصر والعراق وفرنسا وبريطانيا.
هـتمـون بالـشأن الـعراقي مـاضياً كـان ا
ربـطاً بـحاضرهـا الذين إتـصلوا بي من
الـــشــرائـح الــتي أشـــرتُ إلــيـــهــا(طالب
جـامعـات ودبلومـاسيـون عرب وأجانب
وبـاحثون) كانوا بالعـشرات. وبالنسبة
إلى األجـانب من دبلـوماسيـ وعامل
فـي شركات فـي دول اخلليـج فإن هؤالء
ــلـــعـــوا عـــلى خالصـــات عن كـــانـــوا إطـَّ
كــتــابــات حتــلــيــلــيــة لي حــول الــشــأن
الـعراقي فـي صحـيفة (الـشرق األوسط)
كــمـا إســتــوقـفــتْـهم خـالصـة حــول تـلك
احلـوارات الـتي أجـريـتـهـا مع الـرئـيس
صــدَّام حـســ ذلك أن كـتــابـاً أصـدرتْه
دار نـشر أمـيركـية بـعد أشـهر قـليـلة من
إسـقـاط النـظـام وكانت احلـوارات نـصاً
بــعــد تـرجــمــتـهــا إلى اإلنــكـلــيــزيـة هي
الـــقـــسـم األول من الـــكـــتـــاب تـــلي ذلك
نـصـوص كتـابات آلخـرين عرفـوا صدَّام
كــمــا لـم يــعــرفه كــثــيــرون من بــيــنــهم
مـؤسس (حزب البـعث) األستـاذ ميشال

عفلق.
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في ضـوء مـا اشـرتُ إلـيه بـالـنـسـبة إلى
ـهـتمـ بـعـد الذي تـابـعوه ـتـصـل ا ا
مـن خالل خالصة في مواقع إلـكتـرونية
عـن تــلـك احلــوارات الـــتي هـي األطــول
واألكـثــر عـمـقـاً في الـتـنـاول فـإن (الـدار
الــعـربـيـة لــلـعـلـوم) في بــيـروت نـاشـرة
مــــعــــظم مــــؤلــــفــــاتي رأت أن تــــنــــشـــر
الـنصـوص الكـاملـة لتـلك احلوارات في
كـتـاب واحد وبـاللـغـات الثالث الـعربـية
واإلنــكـلــيـزيـة وكــذلك الـفــرنـســيـة كـون
احلــوارات كـانت جـزءاً من كـتـاب حـول
الــســيــرة الـذاتــيــة واحلــزبـيــة لــصـدَّام
. وهــكــذا صــدر الــكــتــاب غــيــر حــســـ
ـألـوف إلى حـد مـا ألنه مـثـلث الـلـغات ا

األكثر تداوالً في العالم.
وتـــبــقى اإلشــارة إلـى أن الــعــمل الــذي
أشـــيــر إلــيه  في الــعــام  1980الــذي
طـــرح الــرئــيس صـــدَّام حــســ يــوم 8
فـبـراير /شـبـاط (اإلعالن الـقـومي) الذي
لــقي في نــفـوس أبــنـاء األمــة إرتـيــاحـاً
مــلــحـــوظــاً كــونه في جــوهــر مــفــردات
مـبـادئه الثـمـانيـة يـرى أن التـعـاون ب
األشـــــــقــــــاء الــــــعـــــــرب مـع إحــــــتــــــرام
اخلـصوصيـة خيار يـتقدم عـلى الوحدة
الـــتـي هي اإلقـــنـــيـم األول في عـــقـــيـــدة
احلـــزب احلــاكم. لـــكن اإلرتـــيــاح الــذي
نـشـيـر إلـيه مـا لـبث أن حتـوَّل إلى فِـعْلٍ
صــادِم نــتـــيــجــة الــغــزوة الــصــدَّامــيــة
لـلكـويت يوم اخلـميس  2أغـسطس /آب
ــبــدأ ـــا يــنص عـــلــيـه ا  1990خـالفــاً 
الـثاني فـي اإلعالن (حتر الـلجوء إلى
سـلحـة مِن قِبَل أي إسـتخـدام القـوات ا
دولـــة عــربـــيـــة ضــد أي دولـــة عــربـــيــة
أُخـرى... ). وبصرف النـظر عما إذا كان
الـفِـعْل الـصـدَّامي جـاء نـتـيـجـة لـظروف
إقـتصادية ونـفطية ناشـئة عن تداعيات
احلـرب مع إيـران أو إن الـرئـيس صدَّام
إســـتُــــدرج إلى ذلك الـــفـــعـل من جـــانب
اإلدارة األمـيـركيـة في شخص الـسفـيرة
إبـريل غالسبي فـإن مصداقيـة الرئيس
صـدَّام إهـتـزت وتركـت الغـزوة لـلـكويت
والـــتــــحـــرش الـــكالمـي والـــصـــاروخي
بـالــسـعـوديـة نـدوبـاً دفع الـعـراق ثـمـنـاً

. باهظاً لم يكتمل فصوالً
وأمــا بــالـنــسـبــة إلى احلــالــة الـكُــرْديـة
الـــعـــالـــقـــة فـــإن (اإلعـالن الـــقـــومي) لم
يـتـوقف عـنـدها. لـكن ذلك ال يـعـني أنـها
لـم تكـن زمـنـذاك جزءاً مـن هـمـوم صدَّام

حــسـ وإهـتـمــامـاته. وهـو في

إحـدى جـلسـات احلـوار األكثـر صـراحة
مــعه قـال لي (إنـنــا ال نـرى أي تـعـارُض
بـ احلُـكْم الـذاتي الذي يـريـده شعـبـنا
الـكُـرْدي وبـ نـضالـنـا الـقـومي وإقـامة
الــوحـدة الــعـربــيـة. وعـلـى أسـاس هـذه
ـبادىء فإن احملافظـة على خصوصية ا
شـعبـنا الكُـرْدي في احلُكْم الـذاتي تُوفر
فــرصــاً أوسع أمــام الــنــضــال الــقــومي
وإقــامـة الـوحـدة الـعــربـيـة بـ الـعـراق
وأي قُـــــطْـــــر عـــــربـي آخـــــر وإذا أحس
شـعـبنـا الـكُرْدي أن خـصـوصيـة (احلُكْم
الـذاتي) تُـقـتل فـي الـعمـومـيـة الـتي هي
الــوحــدة الــعــربـيــة فــســوف يــقف ضـد
الـعمومية حتى إذا كـان في منهجها ما

بدئية األُخرى... ). يحقق مصاحله ا
{ بـعض الــسـيــاسـيـ الــعـرب يــزعـمـون ان
اضي.. هل االكراد لم يـتـعلـمـوا من دروس ا

تتفق معهم بهذا الوصف?
- الــقـول بــأن األكـراد لم يــتـعـلــمـوا من
. ذلك أن ـــاضي لـــيس دقـــيـــقــاً دروس ا
احلــالـة الــكُـرْديـة هي ســلـســلـة جتـارب
عاناة باألحالم وبصرف تـمتزج فيها ا
الـنـظـر عـمـا إذا كـانت هـذه األحالم كـما
أحـالم الـــنــــيــــامى تــــتـالشى عــــنــــدمـــا
يــسـتـيـقــظـون أو إنـهـا ســتـتـحـول إلى
كــوابــيس. لــو ســلَّــمْــنــا بــأن مــحــاولــة
مـسـعود بـارزاني لم تـأخذ فـي اإلعتـبار
ـال مـصــطـفى فــهـذا مــا جـرى لــوالـده ا
مـعنـاه أن احلُلْم الـكُرْدي إنـتهى بـرحيل
ـال مــصــطـــفى كـــمــا أن حُــلـم الــدولــة ا
الــفـلــسـطـيــنـيــة إنـتــهى بـرحــيل يـاسـر
ـدى القـصير عـرفات. إنـني ال أرى في ا
إمـكانية لتجديد السعي لتحويل احلُكْم
الـــذاتـي إلى دولـــة مـــســــتـــقـــلـــة ولـــكن
احملـــاولــة ســـتــحـــدُث في ضـــوء تــبــدُّل
ــــعـــــادالت الــــدولــــيــــة  - جـــــذري في ا

اإلقليمية.
{ مـا هي تـوقـعـاتـك بـشـأن الـوضع الـكـردي

بعد انتخابات  12ايار اجلاري?
- مـا نراه يحدث اآلن فـي العراق عبارة
عن تـباشـير حـالة مـن النـهوض وإعادة
نــظـر في الـكــثـيـر مـن الـرؤى فـضالً عن
صـياغة مـعادلة جديـدة تستبـدل مفهوم
واطَـنة الواقعية. ـواطَنة العصـبية با ا
ومـن شأن هـذا الـنـهـوض وتـلك اإلعادة
أن تـــتالشى بـــالــتــدرج ظـــاهــرة الــرأي
احلــاد ويــحل مــحــلـه الـتــشــاور وعــلى
قـاعـدة بـالـتي هي أبـقى وأكـثـر ضـمـانة
وطــمـأنــيـنـة وكــذلك حـجْب أي مــشـاعـر
عـدائيـة.في هـذا الصـدد أرى أن يجاري
إخــوانــنــا في إقــلــيم كُــرْدســتــان حــالـة
الـنهـوض وإعادة الـنظر الـتي سيـنتهي
إلـيها األمر في الـعراق بعد اإلنـتخابات
وبــعــد صــيــاغــة الــعالقــة الــثــابـتــة مع
األشـقاء العرب واجلـيران ودول العالم.
ومن شــأن حــكــومـة تــتــبــنى مــثل هـذه
الـصـيـاغة حتـقـيق ذلك في فـترة زمـنـية

قصــــــــيرة.
{ وما رأيك كـمراقب ومحلل سـياسي بشأن
ــسـتـقـبــلـيـة بـ بــغـداد واربـيل في الـعالقـة ا

قبلة? السنوات ا
عـنون (الكُرْدي اخملذول) - فـي كتابي ا
بـضع صـفـحات تـمـنـيتُ فـيهـا أن يـأخذ
إخــوانـنـا في إقـلـيـم كُـرْدسـتـان الـعـراق
بـالـصـيـغـة الـتي إخـتـارهـا شـعب إمارة
مـونـاكـو أو فـلـنـقل إخـتـاروهـا له لـكن
الـشعب أخذ بها ويـتمسك بها ما دامت

حتقق له  األمن واإلزدهار. 
ومــا زلتُ أرى صـوابـيـة هــذه الـصـيـغـة
كـي ال يصـيب الـشعـب العـراقي الـكُرْدي
مـا أصاب الشعب الـسوداني اجلنوبي.
فـــقــد صـــار له دولـــة لــكـن اإلقــتـــتــال ال
يـتوقف والـفوضى تـشتد والـعنـاد سيد
ـوقف وال إزدهار..  كما ال أمل يرجتى ا

حتى إشعار آخر.
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