
دكتوراه يف اللغات الكال�سيكية 
*من هو جون جينكنز؟ 

-بعد نهاية درا�ستي اجلامعية توجهت فورًا 
اىل درا�سة اللغة العربية عام 1982 ، واول 
من�سب عملت به يف ابو ظبي وعملت فرتة 
يف ال�سفارة الربيطانية هناك، بعدها عملت 
ماليزيا،  اىل  ومنها  بورما  ثم  الكويت  يف 
�سغلت  ثم  القد�س،  يف  عامًا  قن�ساًل  وعملت 
دم�سق،  يف  املتحدة  اململكة  �سفري  من�سب 
عدت بعدها اىل لندن حيث عملت يف دائرة 
يف  ان��ا  واالن  عامني،  مل��دة  االو�سط  ال�سرق 
ب��غ��داد، وان��ا م��ن اخ��ت��ار امل��ج��يء اىل بغداد 
، ب��ع��د درا���س��ت��ي ال��و���س��ع ال��ع��راق��ي خالل 
اللذين ق�سيتهما يف لندن، وتابعت  العامني 
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الطبيعية  وال��ظ��روف  االمني  التح�سن  بعد 
التي يعي�سها العراق.

 الظروف خمتلفة 
ال��ث��اين لربيطانيا يف  ال��دخ��ول  ه��و   *ه���ذا 
ال����ع����راق، والح��ظ��ن��ا ب��ع��د ال���دخ���ول االول 
كبناء  الربيطاين،  لالحتالل  ب�سمات  هناك 
الطرق  ���س��ق   ، امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات   ، اجل�����س��ور 
وغريها، لكن االن وبعد ان�سحابها مل تخلف 
بريطانيا غري �سور التعذيب التي مار�ستها 
يف  او  الب�سرة  يف  العراقيني  م��ع  ق��وات��ه��ا 

ق�ساء املجر، ما تعليقكم؟ 
كان  املا�سي  القرن  ع�سرينيات  يف  -العراق 
للبناء،  الكافية  امل���وارد  الميتلك  فقري  ب��ل��دًا 
الفرتة  تلك  يف  العراق  �ساعدنا  جتدنا  لذلك 
 ، نا�سئة  ل��دول��ة  التحتية  البنية  ب��ن��اء  على 
العاملية  الظروف  حتى   ، خمتلفة  فالظروف 
كانت خمتلفة اي�سًا ولي�س الظروف العراقية 
العاملية االوىل ودخولنا  فقط، فبعد احلرب 
والغاية  امل���وج���ودة  ال��ن��ي��ة  ك��ان��ت  ال���ع���راق 
ع�سرية  دول���ة  ب��واق��ع  النهو�س  ه��ي  لدينا 
بناء  خ��الل  من  املرحلة  تلك  تواكب  حديثة 
املوؤ�س�سات والدوائر اخلدمية وكذلك �سعينا 
والدويل  ال�سيا�سي  النظام  بناء  اىل  بجد 
للعراق، لكن الن�ستطيع اليوم تطبيق مبادئ 
اجد  وال  احل��ايل  الو�سع  على  الع�سرينيات 
املقارنة مفيدة ، لقد اختلفت االو�ساع وولت 
العراق  واالن   ، االم��رباط��وري��ات  �سراعات 
بلد مهم يف املنطقة وقادر برثواته املوجودة 
بني  ي�ستحقها  التي  مكانته  ي�ستعيد  ان  االن 
احلاالت  ب�ساأن  ام��ا  وال��ع��امل،  املنطقة  دول 
عملية  اأن  اظ��ن   ، وه��ن��اك  هنا  ح��دث��ت  ال��ت��ي 
تغيري كالتي ح�سلت يف العراق البد  من اأن 
ترافقها اخطاء هنا وهناك وعلينا متابعتها 
ومعاجلتها،  حدوثها  ا�سباب  عن  والبحث 
االن  وبريطانيا   وال��ع��راق   ال��ع��م��وم،  على 
وعلى  وم��ت��ط��ورة  طيبة  ع��الق��ات  تربطهما 

جميع ال�سعد. 
املهم ما الذي ا�ستفاده العراق؟ 
دخولها  اث��ر  بالندم  بريطانيا  �سعرت  *ه��ل 
العراق واخلروج منه بعد ان اعطت الكثري 

من ال�سحايا.  ما الذي ا�ستفاد منه؟ 
-ل�سنا بحاجة لال�ستفادة ، املهم ماذا ا�ستفاد 

هذا  يف  ع�ست  اأن���ت  التغيري؟  م��ن  ال��ع��راق 
ن��ظ��ام �سدام،  ف��ي��ه يف ظ��ل  ال��ب��ل��د وع��ان��ي��ت 
وتعرف مدى الظلم واال�ستبداد الذي عا�سه 
باالأمل  متمثلة  عقود  ثالثة  من  الأكرث  ال�سعب 
جماعية  ومقابر  عبثية،  وحروب  واملاأ�ساة، 
بالكويت  عملت  انا  لل�سعب،  م�ستمر  وقمع 
الغزو  بعد  املا�سي  ال��ق��رن  ت�سعينيات  يف 
العراقي لها وكنت ع�سوًا يف اللجنة الثالثية 
امل�سوؤولة عن اال�سرى واملفقودين الكويتيني 
، وك��ن��ت ب��ني ف���رتة واخ����رى ات��ن��ق��ل م��ا بني 
نقا�سات  ويل  ق�سر،  وام  ال��ع��ب��ديل  مدينة 
عن  وعرفت  اآن��ذاك.  العراقيني  ال�سباط  مع 
الغا�سم،  ال��ن��ظ��ام  ذل��ك  م��دى ج���ربوت  ق��رب 
فا�ستفادتنا تكمن يف ان العراقيني تخل�سوا 
من الظلم واال�سطهاد 
اراه  وال������ع������راق   ،
ال�سابق  م��ن  اأف�����س��ل 
بتجربة  ي�سري  وه��و 
على  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
 ، ال�سحيح  الطريق 
حداثة  م��ن  وب��ال��رغ��م 
ال����ت����ج����رب����ة ل��ك��ن��ه��ا 
وتدريجيًا  واع������دة 
����س���راه���ا امن���وذج���ًا 
لي�س  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة ب���ل يف 
ال�������س���رق االو����س���ط، 
غريبًا  ل��ي�����س  وه�����ذا 
اول  بلد  العراق  على 
ال���ع���امل،  يف  ق���ان���ون 
الدميقراطية  وحتى 
ال���ع���راق  يف  ول������دت 
اأن  اأرى  وان��������ا   ،
ا�ستطاعوا  العراقيني 
انف�سهم  ي��ح��رروا  اأن 
و�سرى عراقًا جديدًا 

يف امل�ستقبل القريب.
هذه هي الدميقراطية 

ب�ساأن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  ح��ت��ى  ج���دل  *ه���ن���اك 
دخولكم العراق؟ 

�سور  من  �سورة  وهي  طبيعة،  حالة  -هذه 
الدميقراطية، ومن حق الربيطانيني مراجعة 
جتربة ال�سنوات ال�ست والتعلم واال�ستفادة 
 ، ن��دف��ع��ه  ان  علينا  ث��م��ن  وللتجربة   ، منها 
وهذا هو �سكل الدميقراطية احلقيقية، وكل 
ت�سجيع  هو  ب�سفافية  االن  الدائر  احلديث 
ودعم للنقا�س يف املجتمع الربيطاين ب�ساأن 

هذه الق�سية وغريها من الق�سايا. 
املرور  طريق  كانت  العربية  ال��دول  *بع�س 
العراق  باجتاه  اجلن�سيات  متعددة  للقوات 
لكنها  ال��ت��غ��ي��ري،  ع��ل��ى  �سجعت  ال��ت��ي  وه���ي 
�سيا�ستها،  انقلبت  ح��دث  م��ا  ح��دث  ان  بعد 
ما  ل��الره��اب،  واحلا�سن  الداعم  وا�سبحت 

ا�سباب ذلك؟ 
العقود  خ��الل  العربي  العامل  يف  ح��دث  -م��ا 
امل��ا���س��ي��ة، وخ��ا���س��ة يف اجلزائر  ال��ث��الث��ة  
االرهابية  املجاميع  م��ن  فالعديد   ، وم�سر 
وبينما  �سيا�سية  ط��م��وح��ات  لديها  لي�ست 
م�سللة  فدعواتهم   ، واقعية  غري  طموحاتهم 
على  وجنة  جديد  جمتمع  اىل  ي��دع��ون  فهم 
العمليات  م��ن  ال��ع��دي��د  وح��دث��ت  االر������س، 
والتي  االرهابية يف اجلزائر وكذلك م�سر، 
ق��ام��ت ب��ه��ا ت��ل��ك امل��ج��ام��ي��ع ال��ت��ي ل��ي�����س لها 
اهداف معلومة ووا�سحة ، فمثاًل نحن لدينا 
اهدافه  لكن  االيرلندي  اجلمهوري  اجلي�س 
ما  ونعرف  ووا�سحة  معروفة  و�سيا�ساته 
اهدافهم  ولكن  ارهابيني  كانوا  نعم   ، يريد 
� يف  �سيا�سية، فاملجموعات التكفريية بداأت 
م�سر واجلزائر، وا�ستمرت هذه املجموعات 
هو  وهدفهم  العراق  يف  االن  اىل  عملها  يف 
بقدر  �سيا�سي  ه��دف  اىل  ال��و���س��ول،  لي�س 
وجتربة  ال�سيا�سية  للعملية  عرقلة  ه��و  م��ا 
تلك  كل  العراق،  يف  اجلديدة  الدميقراطية 
االم��ور ميكن جتنبها من خالل ح��وار كبري 
الدولة،  دور  بخ�سو�س  العربي  العامل  يف 
انه  نالحظه  وما  الدين،  دور  املواطن،  دور 
م��ع ك��ل م��وج��ة ج��دي��دة م��ن االره����اب تلحظ 
ما  وهذا   ، للدولة  ت�ساف  جديدة  قوة  هناك 
مل�سناه يف م�سر واجلزائر ، وكذلك �سيحدث 

التي  االره��اب��ي��ة  فاملجموعات  ال��ع��راق،  يف 
وتتال�سى  �ستنتهي  �سيا�سيًا  هدفًا  المتتلك 
اىل االبد، نعم امل�ساألة حتتاج اىل وقت ولكن 

طريقها احلتمي هو النهاية. 
ظاهرة الإرهاب عاملية 
*ملاذا تدعمهم الدول العربية االن؟ 

-علينا ان النن�سى اأن ظاهرة االرهاب تف�ست 
العامل  يف  وامن���ا  ف��ق��ط،  ال��ع��راق  يف  لي�س 
الدميقراطية  للتجربة  وبالن�سبة  اج��م��ع، 
جديدة،  جتربة  ه��ي  ال��ع��راق  يف  احلا�سلة 
الدور  فمثاًل  املنطقة،  يف  �سبيه  لها  ولي�س 
ال�سيا�سية  العملية  يف  ال��ك��ب��ري  ال�سيعي 
ف�ساًل  اي�سًا،  تداعياته  له  للما�سي  خالفًا 
يف  الدميقراطية  العملية  جن��اح  ك��ون  ع��ن 
جديدة  دول���ة  ال���ع���راق  م��ن  �سيجعل  ال��ب��ل��د 
االخرى  العربية  ال��دول  عن  متامًا  تختلف 
وك���ذل���ك ع���ن اي�����ران ال��ت��ي حت��ك��م��ه��ا والي���ة 
وبعد  االي���راين  ال�سارع  من  بالرغم  الفقيه 
حب  يف  مكنوناته  عن  اف�سح  االنتخابات 
والعدالة،  واحل��ري��ة  التغيري  ويف  احل��ي��اة، 
العراق  يف  ح�سل  ال���ذي  التغيري  ان  امل��ه��م 
بها  التي مير  الدميقراطي  التطور  ومراحل 
الدول  من  العديد  وهواج�س  حفيظة  تثري 
ما  عليها  ينعك�س  ان  خ�سية  حتيطه  ال��ت��ي 
نحن  ذل��ك  من  وبالرغم  ال��ع��راق،  يف  ح�سل 
ميتلك  العراق  يكون  الأن  ن�سعى  بل  نتمنى 
العربي  حمطيه  مع  جيدة  وعالقات  رواب��ط 
وامكانياته  مكانته  �سوء  وعلى  واالقليمي، 
احل�سارية   ، ،الدميوغرافية  االقت�سادية 
فالعراق كان له دور كبري يف ال�سابق وعليه 
ان يعود اىل مكانته ال�سابقة لي�س يف بع�س 
الوطن العربي اأو ال�سرق بل يف العامل واأنا 
متفائل جدًا باأن يف امل�ستقبل القريب �سي�سل 

العراق والعراقيون اىل ما يبتغون. 
ل مباحثات مع اخلاطفني 

*كيف كانت طبيعة مباحثاتكم ، مع ع�سائب 
اهل احلق ب�ساأن الرهائن اخلم�س؟

-�سيا�سة بريطانيا معروفة، وهي ال مباحثات 
مع اأية جهة خاطفة ،فلدينا م�سارحمدد بهذا 
االجتاه هذا امر رئي�س لدينا، واأنا �سخ�سيًا 
باإطالق  ج��دًا  �سعيدًا  وكنت  لندن،  يف  كنت 
، ولالأ�سف  ال�سيد بيرت مور وزمالئه  �سراح 
ل��ي�����س��ت ل���دي م��ع��ل��وم��ات ����س���واء ك���ان���وا يف 
اأم يف العراق، واملباحثات جرت بني  ايران 
من  االمريكي  واجلانب  العراقية  احلكومة 
ان  هو  املهم  لكن  اخلاطفة،  واجل��ه��ات  جهة 

اطالق ال�سراح حدث. 
زمن النقالبات وىل 

*ن�سب لكم ت�سريح تقول فيه عن احتمالية 
حدوث انقالب ع�سكري يف العراق؟ 

-ان����ا ق��دم��ت ام����ام جل��ن��ة حت��ق��ي��ق يف لندن 
�سفحة،   76 م��ن  ال���ع���راق،  ب�����س��اأن  ت��ق��ري��رًا 
وح���رف���ت ج��م��ل��ة م���ن ذل����ك ال��ت��ق��ري��ر وبثت 
اأ�سرح  مل  واأنا  حقيقية  غري  ولكنها  اإعالميًا 
فهناك  امل��ع��ق��ول،  غ��ري  الت�سريح  ه��ذا  مبثل 
كليًا، وانا كنت احتدث  املعنى  ت�سوي�س يف 
العراقي،  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��ار  طبيعة  ع��ن 
التاأريخ  وم��راج��ع��ة  ال��دمي��ق��راط��ي،  امل�����س��ار 
اىل  العراقية،  الدولة  تاأ�سي�س  منذ  العراقي 
يف  ال�سيا�سية  التجربة  عن  وحتدثت  االن، 
القرن  و�ستينيات  وخم�سينيات  اربعينيات 
ال�سيا�سية  االنظمة  عن  وحتدثت  املا�سي، 
باأن  وذك����رت  ال��ع��راق��ي،  املجتمع  وطبيعة 
مهمًا  در�سًا  ا�ستخل�سوا  العراق  يف  ال�سيعة 
انهم مل يكونوا عن�سرًا مهمًا يف بناء الدولة 
الع�سرية منذ ع�سرينيات القرن املا�سي اىل 
املوؤ�س�سات  اداء   ل�سعف  وذل��ك  ه��ذا،  يومنا 
نظام  اىل  ال��ع��راق  خل�سوع  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
من  امل�ساركة  الواحد، وغياب عن�سر  احلكم 
اقتنع  ل��ذا  اخ���رى،  �سيا�سية  وكتل  اح���زاب 
املوؤ�س�سة  دور  تفعيل  ب��وج��وب  ال�سيعة 
الرجوع  يعني  تعطيلها  الأن  الدميقراطية 
والعودة اىل منطق اخلم�سينيات من القرن 
مل  فاأنا   ، انقالبات  عدة  �سهد  ال��ذي  املا�سي، 
انقالب  باأن هناك احتمال وقوع  اب��دًا   اذكر 
االن، ابدًا ابدًا، ابدًا، فالتفكري الذي ينتهجه 
ال�سيعة يقوي العملية ال�سيا�سية يف العراق، 
ويجعل من امل�سار الدميقراطي على الطريق 
و�سرعية،  ق���وة  ل��ه��ا  وي�����س��ي��ف  ال�����س��ح��ي��ح، 
ن��ع��م ه��ن��اك ت��وج��ه��ات واج��ت��م��اع��ات لبع�س 
تلك  او  العربية  العا�سمة  هذه  يف  البعثيني 
الغر�س منها اف�سال العملية ال�سيا�سية وانا 
باعتقادي اليحدث ذلك ، وان زمن االنقالبات 
التجربة  يف  االق�����رتاع  و���س��ن��ادي��ق  وىل، 
من  �ستقرر  التي  هي  اجلديدة  اليدمقراطية 

الذي يقود البلد. 
����س���ن���ادي���ق الق��������راع ه��ي 

الفي�سل 
يف  الدينية  االح���زاب  جنحت  هل  *براأيكم 

قيادة البلد؟ 
-�سناديق االقرتاع هي التي حتدد جناحها 
وروؤيته،  املواطن  هوقناعة  عدمه،املهم  من 
فهل جنحت االحزاب الدينية، وعي الناخب 
العراقي ون�سوجه هو الذي �سيختار ممثله 
التي  هي  والنتائج  املقبلة،  االنتخابات  يف 
حت���دد االح�����زاب امل��ط��ل��وب��ة وامل��رغ��وب��ة يف 
وتنامي  �سعبيتها  وم��دى  العراقي  ال�سارع 
االق��رتاع هي  قلت �سناديق  قواعدها، وكما 

امليزان،هذه هي الدميقراطية. 
امل�سهد  يف  تغيري  م��الم��ح  �س�سنلحظ  *ه��ل 

ال�سيا�سي املقبل؟ 
-اعتقد هناك بع�س مالمح التغيري وهذا ما 

اجلديدة  والتكتالت  االئتالفات  يف  مل�سناه 
التي �سكلت للتناف�س يف االنتخابات املقبلة، 
تعطي دلياًل باأن هناك تفكري جديد طغى على 

ال�سا�سة يف العراق. 
ال��ق��وائ��م اجل��دي��دة ت�سم اغلب  ان  ل��ذا جن��د 
التي  التكتالت  من  وب��داًل  املجتمع  مكونات 
جند   ،  2005 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات  يف  �سكلت 
املتعددة  ال��ق��وم��ي��ات  فيها  ت�سم  ت�سكيالت 
عافية  دليل  وهذا  واملذاهب،  االديان  وكذلك 
وبالتايل  اجل��دي��د،  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف 
من  اخل��دم��ات  على  حتى  االم���ر  �سينعك�س 
واعتمادها،  الوطنية  الربامج  تنفيذ  خالل 
م�ستقر  اآم��ن  لبلد  ي�سعى  العراقي  فاملواطن 
فيه ف�ساء وا�سع من احلرية، والأول  يتوفر 
امل��ع��ا���س��ر ت�سبح  ال��ع��راق  ت��اري��خ  م���رة يف 
بعد  للبلد،  الفعلي  احلاكم  هي  الدميقراطية 
عقود من االنظمة ال�سمولية والدكتاتورية.  
���س��رك��ة   )20( م�����ن  وف������د 

بريطانية 
تراخي�س  ج��ول��ت��ي  ال���ع���راق  يف  *ج�����رت 
لال�ستثمار يف العراق، لكن مل نلحظ وجود 
ا�ستثمار  يف  الربيطانية  لل�سركات  وا�سع 

احلقول النفطية؟ 
اال�ستثماري  باجلانب  ج��دًا  مهتمون  -نحن 
و�سعينا ب�سكل جاد من خالل �سركتي �سل وبي 
بي، حل�سور مناف�سات جولتي الرتاخي�س، 
وا�ستغالل  تطوير  يف  الفوز  ا�ستطعنا  وقد 
العراق، اكرب احلقول  الرميلة جنوبي  حقل 
مفاو�سات  ولدينا   ، لالأ�س�ستثمار  املطروحة 
الطبيعي،  الغاز  انتاج  قدرات  تطوير  ب�ساأن 
وفد  العراق  اىل  ج��اء  ال�سابقة  الفرتة  ويف 
بزيارة  وق��ام  بريطانية  �سركة   )20( ميثل 
وهذا  وال�����س��م��ال،  وب��غ��داد  الب�سرة  م��ن  ك��ل 
دليل على اهتمام بريطانيا مب�ستقبل العراق 

واهمية اال�ستثمار بالن�سبة لنا. 
على  ي�سجع  الم��ن��ي  الو�سع 

ال�ستثمار
العام  من  اآب  يف  ا�ستثماري  موؤمتر  *هناك 
قراراته  تفعل  متى  لندن،  يف  عقد  املا�سي 
ا�ستثمار  لبداية  وهل من �سقف زمني معني 

ال�سركات الربيطانية يف العراق؟ 
-ك����ان ه��ن��اك م����وؤمت����ران ول��ي�����س م���وؤمت���رًا 
واحدًا، ولدينا االن )40( �سركة ا�ستثمارية 
نا�سطة  ���س��رك��ات  وه��ي  ال��ع��راق،  يف  عاملة 
�سركات  وك��ذل��ك   ، حماية  �سركات  فلدينا   ،
باجلانب  �سركات  املالية،  باخلربات  نا�سطة 
التجاري، فلدينا اهتمامات كبرية يف جانب 
مرفق  هي  والتي  التجارة  ففي  اال�ستثمار، 
مهم م��ن م��راف��ق اي��ة دول���ة يف ال��ع��امل ويف 
بعدها  كبرية  م�ساهمات  لدينا  االزم���ان  كل 
اال�ستثمار  املرافق االخرى، وبالتاأكيد  تاأتي 

ونحن  بريطانيا،  اول��وي��ات  م��ن  واالع��م��ار 
ال�سركات  اغلب  م��ع  ات�ساالتنا  ب��داأن��ا  االن 
الربيطانية الكربى، واكدنا لهم باأن اجلانب 
االمني يف العراق ا�سبح جيد جدًا وي�سجع 
على اال�ستثمار ، وانا �سخ�سيًا قبل ان نلتقي 
كنت يف اجتماع مع احدى �سركاتنا العاملة 
االت�سال  �سرورة  لهم  وبينت  ال��ع��راق،  يف 
ال�سورة  واع��ط��اءه��م  االخ���رى  بال�سركات 
بالفعل  وه����ذا  ال��ب��ل��د  الأو����س���اع  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
بريطانية  �سركات  جميء  وين�سط  �سيحرك 

اخرى. 
اخلروج  يف  العراق  �سن�ساعد 

من البند ال�سابع 
*م��������ا م��������دى ���س��ع��ي 
ب��ري��ط��ان��ي��ا الخ�����راج 
طائلة  م���ن  ال����ع����راق 

البند ال�سابع؟ 
-ن���ح���ن ن�����س��ان��د ه��ذا 
عامني  وم��ن��ذ  ال��ط��ل��ب 
ن��دف��ع ب��ه��ذا االجت���اه، 
وخ���روج ال��ع��راق من 
ال�سابع  البند  طائلة 
�سروري جدًا ليمار�س 
واخذ  احلقيقي  دوره 
الطبيعية  م��ك��ان��ت��ه 
 ، ال����ع����امل  دول  ب����ني 
اخلطوات  م��ن  وه���ي 
امل���ه���م���ة ال���س��ت��ك��م��ال 
وم�ساألة  البلد،  �سيادة 
خ������روج������ه ه������ي م��ن 
االمم  م�������س���وؤول���ي���ة 
اأن  ومب�����ا  امل���ت���ح���دة 
يف  ع�سو  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
جمل�س االمن �ستكون 
وامل�ساعد  ال�����س��ان��د 

للعراق يف اخلروج من طائلة ذلك البند، لكن 
الرتكيز  ويجب  جهة  اية  ح�ساب  على  لي�س 
على حلول ايجابية تر�سي اجلميع وت�ساعد 

العراق يف ا�سرتجاع مبداأ ال�سيادة. 
التعوي�سات  م�سالة  اأث����رت  ه��ل  *ب��راأي��ك��م 

للكويت على هذا االمر؟ 
العراق  عالقة  تكون  ان  يجب  ب��راأي��ي  -اأن���ا 
ب��ال��ك��وي��ت ج��ي��دة ج����دًا وب��ال�����س��ورة التي 
امل�ساكل  كانت  ومهما  كاأ�سقاء  لهما  نتمناها 
ودي  ب�سكل  حتل  ان  يجب   ، بينهما  العالقة 
العالقات  ان  خا�سة  وح��ر���س  وب�سفافية 
لذا نحن  الكويتية عميقة اجلذور،  العراقية 
ندفع باالجتاه ال�سلمي يف حل امل�ساكل، واأنا 
متفائل جدًا بخروج العراق قريبًا من طائلة 

البند ال�سابع. 
جاهزية املنظومة الع�سكرية

بحل  برمير  املدين  احلاكم  قرار  ا�سهم  *هل 
االمني  باالنفالت  االمنية  والقوات  اجلي�س 

الذي حدث بعد التغيري؟ 
اعمل  حينها  وكنت  موجود  غري  كنت  -ان��ا 
يف القد�س، وهناك وجهات نظر كثرية، لكن 
متمكن  جي�س  وج��ود  العراق  يف  االن  املهم 
وكذلك  ال��داخ��ل  يف  االم���ن  حلفظ  و���س��رط��ة 
حر�س حدود، هذا هو املهم وانا باأعتقادي ان 
املنظومة الع�سكرية العراقية ت�سري باالجتاه 
خاللها  من  التي  اجلاهزية  نحو  ال�سحيح 

ت�ستطيع حماية البالد. 
مل  والت�سليح  اجلي�س  ع��ن  نتكلم  دمنا  *م��ا 
فما  للعراق  بريطاين  ت�سليح  وج��ود  نلحظ 
مربرات ذلك؟ -لدينا اتفاق مع العراق ب�ساأن 
وهناك   ، العراقية  البحرية  وتاأهيل  تدريب 
بريطاين  جندي   )100( لدينا  الب�سرة  يف 
للقيام  ق�سر  ام  ميناء  يف  االن  يتواجدون 
جنود  ق��درات  تطوير  يف  الرئي�س  بدورهم 
البحرية العراقية من خالل الدورات املكثفة 

وفق املعايري العلمية احلديثة. 
عراقية احلل 

ملدينة  املنطقي  احلل  جت��دون  اين  *براأيكم 
كركوك؟ 

-هذه امل�ساألة �ساأن داخلي ، وعلى العراقيني 
االمور  الكثري من  نن�سى  باأنف�سهم وال  حلها 
اأبالغ  ، وقد ال   العراق  املعقدة موجودة يف 

تعقيدًا يف  االأكرث  البلد  العراق  باأن  قلت  اذا 
فيه،  م��وج��ود  �سيء  فكل  االو���س��ط،  ال�سرق 
وبالن�سبة  قوميات،   ، ومذاهب  ادي��ان  تعدد 
التدريجي  ب��ال�����س��رب  اال  حت��ل  ال  ل��ك��رك��وك 
والرتوي، الأن احللول التي تاأتي على عجالة 
قد التر�سي اجلميع، واحلل احلقيقي يجب 
بالر�سا،  كركوك  مكونات  جميع  ي�سعر  ان 
واالمر يحتاج اىل درا�سة وم�ساحلة حقيقية 
امر مهم  املدينة، والب��د من تفهم  اه��ايل  بني 
اأنه البد ان يكون احلل عراقيًا الن  جدًا هو 
اهل مكة اأدرى ب�سعابها واحللول اخلارجية 

الجتدي. 
وانا متفائل جدًا باأن العراقيني وعلى طاولة 
كركوك  ق�سية  حل  من  �سيتمكنون  احل��وار 
م�سلحة  ف���ي���ه  مب����ا 
وبريطانيا  اجلميع. 
يف  اجل��م��ي��ع  ت�ساعد 

ذلك. 
*متى براأيكم �سي�سهد 
ا�ستقرارًا  ال���ع���راق 
مكانته  وي��اأخ��ذ  ت��ام��ًا 
دول  ب��ني  الطبيعية 

العامل؟ 
العراق  -ا���س��ت��ق��رار 
ي���ع���ن���ي ا����س���ت���ق���رار 
امل���ن���ط���ق���ة ب��رم��ت��ه��ا، 
البلد  باأن  اعتقد  واأنا 
ا�ستقرارًا  �سي�سهد 
واقت�ساديًا  �سيا�سيًا 
وقت  يف  واجتماعيًا 
فاالمكانات  ق��ري��ب، 
ادوات  وك��ل  امل��ادي��ة 
متوفرة  ال��ن��ه��و���س 
ل��������دى ال�������ع�������راق ، 
ف���ه���و ب���ل���د غ���ن���ي يف 
وثرواته   ، اقت�ساده 
، وكذلك يف قدرات ابنائه، يف تاريخه ، كل 
نوؤمن  جميعًا  جتعلنا  جمتمعة  االم��ور  هذه 
باأن ا�ستقراره �سيكون قريبًا جدًا، واآلية ذلك 
اال�ستقرار وبداياته تاأتي من خالل التجربة 
و�سرورة  البلد  يعي�سها  التي  الدميقراطية 
م�ساركة املواطنني فيها من خالل ذهابهم اىل 
واالجدر  االكفاأ  الختيار  االق��رتاع  �سناديق 
يف متثيلهم باملجل�س النيابي املقبل ، وهذا 

االمر مهم جدًا.
تر�سيم احلدود 

*ما موقف بريطانيا من حماولة ايران  بناء 
مفاعل نووي قرب احلدود العراقية ، ف�ساًل 

عن احتاللها حلقل الفكة؟ 
-ل��ي�����س��ت ل����دي م��ع��ل��وم��ات ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة عن 
املو�سوع، لكن اأنا تابعت املو�سوع من خالل 
ب�ساأنه،  ال�سا�سة  بع�س  مع  وتكلمت  االعالم 
املختلفة،  االآراء  من  الكثري  هناك  ووج��دت 
لكن تبقى هناك امور مهمة يجب متابعتها. 
العراقية  احل������دود  ت��ر���س��ي��م  ي��ج��ب  وه����ي 
ايران فقط بل مع جميع  لي�س مع  وتثبيتها 
دول اجل��وار، وذل��ك من خ��الل تفعيل جلان 
فنية متخ�س�سة وم�سرتكة لتثبيت اخلارطة 
ال��ع��راق��ي��ة وه����ذا االم����ر م��ه��م ج����دًا، لكونه 
فيجب  وا�ستقالليته  البلد  ب�سيادة  يتعلق 
اجلميع..  لدى  وا�سحة  ال�سورة  تكون  ان 
امل�ساألة  هذه  على  والت�سديد  التاأكيد  ويجب 
خل�سو�سيتها واهميتها ال�ستقاللية العراق، 
الكثري من  ف�ساًل عن كون امل�ساألة �ستح�سم  
امل�ساكل مع دول اجلوار �سواء كانت ايران 

اأو غريها. 
�سوت فريوز )بيجنن( 

*تتكلم العربية ، هل تقراأها اي�سًا؟ 
-بالطبع واأنا اقراأ واتابع ال�سحف واملجالت 

الناطقة بالعربية وال�سادرة يف العراق. 
*هل ت�سمع االغاين العربية؟ 

االغاين  تع�سق  كذلك  وزوج��ت��ي  -بالطبع، 
وانا  ع��ج��رم،  نان�سي  وخا�سة   ، اللبنانية 
فريوز  وت�سحرين  ذياب،  عمرو  اىل  ا�ستمع 

ب�سوتها )ايجنن( ، وكذلك كاظم ال�ساهر. 
*هل من هوايات اخرى؟ 

-اأن��ا الع��ب ك��رة ق��دم �سابق، وام��ار���س لعبة 
التايكواندو، وكذلك اداوم على اجلري. 
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قبل و�سوله اىل العراق ك�سفري جديد للملكة املتحدة يف بغداد ، طلبنا من املالك العالمي لل�سفارة موعداً لجراء اللقاء معه وبالتحديد مع ال�سيدة كاثرن املن�سقة 
العالمية وذلك يف العام املا�سي، وبالفعل مت حتديد املوعد يف الرابع ع�سر من ال�سهر اجلاري، وفعاًل و�سلنا يف ال�ساعة املحددة لنلتقي ب�سفري ميتلك موؤهالت ال�سيا�سة 
واملرح وكذلك القدرة على التخل�ص من ال�سئلة املحرجة وامل�ساك�سة انه �سفري بريطانيا يف العراق جون جنكينز الذي ا�سر على الجابة باللغة العربية يف حواره مع 
املدى ليوؤكد لها باأن بريطانيا لكونها ع�سواً دائمًا يف جمل�ص المن �ست�سهم وتدفع بالجتاه الذي يخرج العراق من طائلة البند ال�سابع، وعد ذلك المر مهما ل�سرداد 

ال�سيادة للعراق، وب�ساأن الت�سريحات العالمية التي ن�سبت له باأحتمال ح�سول انقالب ع�سكري نفى ال�سفري جينكنز تلك الت�سريحات جملة وتف�سياًل م�سرياً اىل ان 
زمن النقالبات وىل وان حديثه بهذا اجلانب حرف متامًا وغري معنى اجلملة التي حتدث فيها عن فرة النقالبات ال�سابقة التي حدثت يف العراق.

وعن العالقات العراقية اليرانية �سدد ال�سفري على �سرورة عمل اللجان الفنية لر�سيم احلدود بني العراق وجميع دول اجلوار وعزا ذلك لكون المر يتعلق ب�سيادة 
وا�ستقاللية العراق ف�ساًل عن كونه يحل الكثري من امل�ساكل العالقة بني العراق والدول املحيطة به، وب�ساأن م�ساهمة بريطانيا بال�ستثمار يف العراق، اأكد ال�سفري اأن 

هناك اأكرث من )40( �سركة بريطانية ت�ستثمر يف العديد من القطاعات اخلدمية والتجارية والنفطية ، مبينًا بان التح�سن احلا�سل يف الو�سع المني �سي�سهم قريبًا يف 
ا�ستقطاب العديد من ال�سركات الربيطانية للمناف�سة يف جمال ال�ستثمار. 

ع���راق���ي���ًا ي����ك����ون  ان   م����ن  لب������د  وح���ل���ه���ا  داخ����ل����ي  �����س����اأن  ك����رك����وك  ق�����س��ي��ة 

العراق البلد االكرث تعقيدًا
 يف ال�سرق االأو�سط

:ال�سفري الربيطاين جون جينكنز لـ 

حاوره/ يو�سف املحمداوي

ت�سوير/مهدي اخلالدي

*ال�سيعة و�سلوا 
اىل قناعة بوجوب 
تفعيل دور املوؤ�س�سة 
الدميقراطية لأن 

تعطيلها يعني الرجوع 
والعودة اىل منطق 

القرن املا�سي الذي �سهد 
انقالبات عدة ، فاأنا 

مل اذكر ابداً اأن هناك 
احتمال وقوع انقالب 
الن، ابداً ، ابداً، ابداً.

*نحن مهتمون جداً 
باجلانب ال�ستثماري 

و�سعينا ب�سكل جاد 
من خالل �سركتي 

�سل وبي بي حل�سور 
مناف�سات جولتي 
الراخي�ص، وقد 
ا�ستطعنا الفوز يف 
تطوير وا�ستغالل 

حقل الرميلة 
جنوبي العراق.

ال�سفريالربيطاين مع املحرر


