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ارحتل عضـو مجـلس احلكم االنـتقـالي العـراقي األسبق الـسيـد د.عدنان
ــتـحـدة ثم بـاجه جي من دوائــر اخلـارجـيــة الـعـراقــيـة إلى دوائـر األ ا
تـحدة وتمثيلها أسهم بعد ذلك في صوغ قوان دولـة اإلمارات العربية ا
الــدولي. وسط تــلك الــدوائــر اخــتص بــقــضــايــا االســتـقـالل كــمـا اهــتم
بـاسـتـقالل اجلـنـوب الـيـمـني في إطـار انـشـغـاله بـكـيـفـيـة تـخـلـيص الـدول
قدم للدول التقدمية برر ا احملتلة من نير االحتالل. هذا االنشغال كـان ا
ؤسسة للمحور الشرقي الدولي: االحتاد السوفيتي وجمهورية الص ا
ـقنع لـهم باالعتـراف رسمـياً بدولـة اإلمارات اجلديـدة وقبول الشعـبية. وا
تحدة بـعد الثاني من كانون الـثاني ديسمبر انضمامها إلى هـيئة األ ا
1971م حسـبمـا يذكـر. بقـدر مـا عرض الـسيـد باجه جي من شـهادات
ـيـاً قـدّم كـذلك شـهادات تقـديـر لـدوره الـدبـلومـاسي الـفـاعل عـراقـياً وأ
مـوضوعـيـة ألدوار كـثـيـرة ومـواقف خـطـيـرة عـربـيـة ودولـية وردت ضـمن
مذكراته "في عـ اإلعصار" الـعاتي بكل الـعالم! وألنه غيـر خافٍ ما كان
بـ سـلــطـتَي الــعـراق وسـوريــا عـلى مـدى عــقـود الـقــرن الـفـائت تــبـعـاً
لتاريخَـيهما و"بـعثَيهـما" فإن عالقتـيهما من شـواغل السياسـة اخلارجية
ـقـتـدر خالل الـفـتـرة الـبــسـيـطـة الـتي شـغــلـهـا (الـقـومي) الـدبــلـومـاسي ا
مسؤولية وزارة اخلارجـية العراقيـة مدة عام ويزيد قـليالً حد إلقائه على
ة الشهيـرة بنكسة 5 القيادة السـورية مسؤوليـة السقوط في وحل الهـز
حـزيـران/يــونـيـو 1967م وقـد عــدّ األخـيـرة مـن أخـطــاء الـزعـيـم جـمـال
عبـدالنـاصر إذ "وقف إلى جـانب أقلـية غـير مـسئـولة كـانت حتكم سـوريا
وأتاح لها بشعاراتها الفارغة أن جتره إلى حرب لم يكن مستعداً لها".
ـصري إلى اليمن مضيفاً إلـى جملة األخطـاء "إرسال قسم من اجليش ا
-مدفـوعـاً بـأنـبل الـعواطف- لـلـقـتـال في حـرب عصـابـات لم يـكن اجلـنود
صريون مـؤهل لهـا". وباستذكـاره ما واجه العرب من أعـاصير سكن ا
"في عينـها" فـقد جاء عـلى ذِكر حرب
ــنــيي الــثــورة الــيــمــنــيـة وانــشــطــار 
الشمـال ب جمـهوريـ وملكـي بأن
"الـنــزاع الـيــمـني قــد سـمم الــعالقـات
الـعــربـيــة". بل عـززت انــقـســام الـدول
الـــعـــربــيـــة بـــ نـــعـــوت "الـــرجـــعـــيــة"
و"الــتـــقــدمـــيــة" وهي نـــعــوت لـم تــكن
مـوضع اســتــسـاغــته كــمــواطن عـربي
"ألنـهــا لم تــكن تـؤدي إال إلـى تـعــمـيق
االنـــقـــســـامـــات في الـــعـــالم الـــعـــربي
" طـــبــقــاً وإضــعـــاف وضــعـــنــا دولـــيــاً
لـتـعــبـيـره. وعــمـا بـ الــعـرب وإيـران
سرد الـبـاجه جي كـيف "يـعتـبـر حـكام
إيران أنفسهم حماة الشيـعة في العالم اإلسالمي والتدخل في شؤونهم
وجعلهم أدوات للـسياسة اخلـارجية اإليرانيـة" في هذا الصدد يروي أن
سفيـراً إيرانـياً سابـقاً لدى الـعراق في الـستيـنيـات "أغضب رئيس وزراء
العراق األسـبق ناجي طـالب عنـدما خـاطبه مـرةً: باعتـبارك شـيعـياً فإنك
ـا عمق الـتـبـاين الـعربي إيرانـي تقـريـبـاً وعلـيك الـتـعـاون معـنـا!". ونـوه 
ـنـاوشـات إيرانـيـة داخل دول اخلـلـيج الـعربـيـة حـيث كـما اإليرانـي وهو ا
يـقـول الـبــاجه جي "تـطـمـح إيـران إلى أن تـكـون حــامـيـة اخلـلــيج الـعـربي
وافقة والقوة اإلقليمية الكبـرى فيه" برغم "احتالل إيران جزر اإلمارات 
بريـطـانـيـا الـعظـمى (...) فـقـد تـعـمق في شرحِ مـا يـتـعـلق بـعالقـاتهم مع
العـراق مـنـذ اإلمـبراطـوريـة الـشـاهـنشـاهـيـة حـتى اجلمـهـوريـة اإلسالمـية
واحلرب الطـويلة طـوال ثمـانينـيات القـرن العـشرين التي "تـلقي بـنتائـجها
عـلى عالقـات الـبـلـدين" وتـوسع الـنـفوذ اإليـراني وازديـاد قـوته فـي عراق
القـرن احلـادي والعـشـرين الذي بـدأ تـقسـيـمه حتت مسـمى الـفـيدرالـية!
تفرقة مـثل أميركا لـكن في العراق فإنه التي رآها "عامل تـوحيد للـبالد ا
بلد موحد يـتعرض للـتقسيم كفـيدراليات وسيـصبح تطبـيقه عامل جتزئة
ا وصف به احلالة وتقسيم" ال سيما وشيوع "السرطـان الطائفي" طبقاً 
داخل بالده. تـخـتـلف أو تـتـفـق مع مـا ورد في شـهـادة الـبـاجه جي حتت
عنوان "في ع اإلعـصار" ال يهم إذا لم يـستفد من مـذكراته التي غطت
صـورة العـراق من قـوته حـتى ضـعـفه. والـقـوة والـضعف تـشـكـلـتـا بـفعل
أبناء الـعراق ووعيـهم صعوداً وانـحساراً. ولـئن عاش عدنـان الباجه جي
في كنف كبـار العـراق صغيـراً فقـد شهد صـغار الـعراقيـ كبـيراً ضمن
"طبقة جـديدة متعـطشة للـمناصب واجلاه لـكنها غـير مؤهلـة احلكم" كما
ـواد الـدسـتـوريـة لـتـلـوين مـواقـفهـم وحفـظ ماء يـقـول. ورأى احتـيـالـهم بـا
وجوههم وصون مـواقعهم ومضاعـفة حصصـهم السياسـية. إنها صورة
ـنـطقـة لـكـنه بـأطـماع ـثل قـيـمـةً تـاريخـيـة كـبـرى في ا وطن وكـيان كـان 
تـربـصـ بـأمنه جُهّـالِه غـدا سـلـعـةً تُبـاع وتـشـتـرى من ا
ا اثلة  واستقراره وثرواته. وبفعل "طبـقة جديدة" 
في بـاقي بـلــدان الـعـرب يـقف الــعـراق الـيـوم "في
ع اإلعصـار" العاتي بـاألمجاد والتـراث والتاريخ
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