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وتـعـتـبـر تـرجـمـته ال تـقلّ أهـمـية عن
تـرجمـة الشّاعـر أحمد الـصافي الـنّجفي
الــذي هـرب من الـعــراق إلى إيـران بـعـد
فــشل ثــورة الــعــشــريـن الــعـام ((1920
وبـقي فيها ثماني سنوات وهناك أتقن
الـلّغـة الفـارسيّة وعـنهـا ترجم ربـاعيّات
اخلــيّـام واسـتــمـرّ الـصـافـي في غـربـته
حــيث انــتــقل في أواخــر الــعـشــريــنـات
لـيعـيش في سوريـا ولبنـان ويتـنقّل ب
عـدد من البـلدان العـربيّة حـتّى اندلعت
احلـــرب األهـــلــيـــة في لـــبـــنــان (-1975
 ?(1989فــأصــيب بــشــظــيّــة في الــعـام
ـــغــادرة بـــيــروت إلى  1976واضـــطــرّ 
الـعراق وهـناك كـتب قصـيدته الـشّهـيرة
الـتي يقـول في مطـلعـها "يـا عودة لـلدّار
مـا أشـقـاها .... أسـمع بـغـداد وال أراها"

وقد توفي في العام التّالي .1977
وثــالـثـهــا: إنّ اجلـو الــذي عـاش فـيه
بـحر العلـوم كان جوّاً عربـيّاً خصوصاً
بـــعــد نــشـــأته األولى حــيـث كــان لــديه
صـديــقـان أسـاسـيّـان ومـقـرّبـان وعـاشـا
مــعه وهــمـا: الــســيّـد مــصـطــفى جــمـال
الــدّيـن وهــو شــاعــر رومـــانــسي ولــديه
غـزليّات جميلة وكنتُ قد كتبتُ عنه في
جــريــدة الــزّمــان وفي جــريــدة "الــعــرب
الـقـطـريـة"  وهـو من مديـنـة الـنّـاصـرية
في جـــنــوب الـــعــراق وعـــربي األرومــة
درس في الــنّــجف مــنــذ أن كــان يــافــعـاً
(عـــمـــره  11عـــامـــاً) وقـــد حـــدّثـــني عن
عالقــته بـبـحـر الــعـلـوم وروى جـزءًا من
سـيرته في "الدّيوان" والثّاني هو محمّد
مـــهــدي شــمـس الــدّين رئـــيس اجملــلس
الـشّـيـعي األعـلى في لـبـنـان الذي درس
هـو اآلخـر في النّـجف وتـأثّر بـأجوائـها
الـعربيّة وهو مـا زاده اعتزازاً بعروبته
وبـلـغـته العـربـيّة والـثّالثـة إضـافة إلى
الـسـيّـد مـحمـد حـسـ فـضل الـله ظـلّوا
عـلى مسافة من إيران ولم ينخرطوا في
اجملـمـوعــات الـديـنـيّـة الـتي تـمـاهت مع
الـــثــوّرة اإليــرانـــيــة واعــتـــبــرت اإلمــام
اخلـميني مرجعـيّتها علـماً بأنّهم كانوا
عـلى خالف مع مـبدأ واليـة الفقـيه وكان
ذلك الــتــوّجه هــو الـســائــد في الــنّـجف

ومرجعيتها.
ورابــعــهــا: إنّ الـرابــطــة األدبــيّـة في
الـنّـجف الـتي تأسّـست في الـعام 1932
من قبل محمود احلبوبي وعبد الوهاب
الـــصــافي وعـــبــد الـــرزّاق مــحـي الــدين
وصـــالح اجلـــعـــفــري وآخـــرين والـــتي
أصـبح بحر العلوم أحد أعمدتها الحقاً
كـانت لـديهـا عالقات واسـعـة ومتـشعّـبة
مع الـــعــديــد من األدبـــاء الــعــرب حــيث
ضـيفت منذ وقت مبـكّر عدداً منهم مثل:
زكي مـبارك ومـحمّد عـلي علّوبـة وأحمد
أمــــ وعـــبــــد الـــرحــــمن الـــشــــرقـــاوي

ومصطفى السحرتي وغيره.
ولــعلّ فــتــرة عــمــله في الــكــويـت قـد
عــزّزت من انـتــمـائه الــعـروبـي يـضـاف
إلى ذلـك دراسته في الـقاهـرة حيث حاز
في جـامعتها على شهادة الدكتوراه في

الـفاصل أساساً ب الصحراء والدّاخل
ا يضمّه مـن حضارات تمتدّ الـعراقي 
لــنــحــو  7آالف عــام في الــتــاريـخ وقـد
ظــلّت مــيــدانــاً لـتــصــارع قــيم الــبـداوة
واحلـضــارة حـتّى وقت قـريب بـحـسب
تــعــبــيــر الــعــلّــامــة االجــتــمــاعي "عــلي
الوردي"  باستلهام الفكرة اخللدونيّة.
وتـمثّل النّجف فضاءً عـلميّا ومناخاً
ثـقافـياً وأجواء أدبـية وحيـاة مختـلطة
ّا يـتوافـد إليـها الـزوّار من كلّ مـكان 
روّج حلــركــة جتــاريــة نــاشــطــة حــيث
يـتـجاور فـيهـا سـلوك وعـادات وتـقالـيد
عـشـائـرية أصـيـلـة ومـتأصـلـة وإضـافة
إلى بــعض قــيم الـبــداوة كـونــهـا طـرف

الصّحراء.
كــمـا أنّـهــا مـديــنـة تـتــنـفّس الــشّـعـر
ويـتـنـفّـسـهـا فـضالً عن تـأثـيـراتـهـا في
بـنـاء الـشــخـصـيّـة الـعـراقـيـة الـعـربـيـة
وهي شـخصـية مـركّبـة ومتـراكبـة بفعل
احلــضــارات الــتي ولّــدتــهــا والــتــاريخ
ـعـارف الـتي حتـصّلت الـذي عـاشـته وا
تدّ عـليها ناهيك عن أنّ طرفها اآلخر 
إلى الــرّيف الــعـراقـي لـلــفـرات األوسط
وهــذه كـلّــهـا بـيــئـة عــربـيّــة وحـتّى مَن
دينـة للدّراسـة في حوزتها يـأتي إلى ا
الـعـلـميّـة كـانت أولى مـهمّـاته أن يُـتقن
الـلّغـة العـربيّـة واللـغة مـفتـاح أساسي
لــفكّ رمـوز اجملـتــمع الـنّـجــفي السـيّـمـا

لالختالط والتّعايش والتّفاعل.
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ـة" وثــانــيــهـا: أنّه مـن عـائــلــة " عــا
وســمّــيـت بــبــحــر الــعــلــوم ألنّ الــعــلم
سـكنـهـا وقد خـرّجت نخـبة مـتمـيّزة في
الـعـلم واألدب وكـان العـهـد الـذي عاش
فـيه جـدّه " الـسـيّـد مـحـمّـد مـهـدي بـحـر
الـعلوم" يسـمّى عهد بحـر العلوم حيث
يــوجـد في مــديـنــته- الـتي لـم يـزد عـدد
نــــفـــوســـهـــا عن  30ألـف آنــذاك- 200
شــاعــر فـضالً عن أنّ ظــروف الــعـائــلـة
ومـنـاخهـا والـتّواصل األدبي والـثّـقافي
واالهـتـمـام بالـلّـغـة والـشّعـر قـد دفـعته
أكــثــر لالعــتــزاز بــعــروبـتـه والــتـمــسّك
بـأرومـتهـا عـلى الـرّغم من أنّ جزءًا من
الـــعــائـــلــة كـــان قـــد هــاجـــر إلى إيــران
واسـتقـرّ فـيهـا ثمّ عاد مـنهـا بعـد ح

. لكنّ العروبة ظلّت لها هادياً ومرشداً
وقـــد حــدّثـــني حـــ زار إيــران ألوّل
مـرّة بصحـبة الشّـاعر صالح اجلـعفري
وهـــو من آل كـــاشف الـــغـــطـــاء ووالــد
الـشّـهــيـد أزهـر اجلـعـفـري الـذي اغـتـيل
غـدراً في أهـوار اجلـنـوب أواخـر الـعـام
 1968خالل انـخـراطـه بـحـركـة الـكـفاح
ـــســـلّح كـــيف كـــانـــا ومَـن مـــعـــهـــمــا ا
ــعــرفـــة الــفــارســـيــة مع يــتـــبــاريـــان 
ديـنة اإلمام علي اعـتزازهمـا باالنتـماء 
ولـلّغة العربية عـلماً أنّ اجلعفري وهو
شـاعـر رقـيق وله قـصـائـد شـفـيـفـة كان
يــتـقن الــفـارســيّــة بـحــكم االخـتالط في
الـنّـجف ثم درس آدابهـا وقام بـترجـمة

رباعيّة اخليّام إليها. 
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مــشــروعــاً واقــعــيـاً ضــمـن ظـروف تــلك
ـرحلة لـلمـصاحلة الـوطنيّـة ابتداءً من ا
الـسّيـاسـة وإلى الدسـتور واالنـتخـابات
الــعـامّــة واالنـتــقـال إلى حــكم الــقـانـون
والـتــحـوّل الـسـلــمي لـطـبـيــعـة الـنـظـام
ــطـلــبــيـة ومــروراً بــبـعض الــقــضـايــا ا
ـــعـــتـــقـــلـــ وإعـــادة كـــإطالق ســـراح ا
ــهـجّــرين ووقف جــمـيع الــتـعــقـيــبـات ا
عـارض الـسّيـاسي الـقانـونيـة ضدّ ا
وتــســهــيل عــودة من يــرغب مــنــهم من
اخلـارج دون أيّـة مسـاءالت وصوالً إلى
ــشـكـلــة الـكـرّديــة وإجنـاز تـنــمـيـة حلّ ا
سـلـيـمة ودائـمـة ومـوازنة اقـتـصـادية ال
تـقــوم عـلى الـنّـفط فـحــسب بل تـعـتـمـد
دى لـتحويل البالد إلى خـططاً بـعيدة ا

دولة عصريّة بكل معنى الكلمة.
وكـانـت مـجـمـوعـة من الـشـخـصـيّـات
الــعــراقــيّـة قــد أصــدرت نــداء في لــنـدن
شـمل تيّارات فـكريّة وسـياسيّـة مختـلفة
بــيـنـهم  3من الــشّـيـوعــيّـ  يـصبّ في
ـطالب نـفس االتّـجـاه بتـحـديد بـعض ا
مــنــهــا إلـــغــاء مــجــلس قــيــادة الــثــورة
وحتـوّل البالد نـحو احليـاة الدسـتوريّة
ـانــيّـة ومـطـالب سـيـاسـيّـة تـتـعـلّق الـبـر
بحياة الناس ومثلما تعامل النظام مع
ـــنــبـــر ومـــطــالـــبــهـــا بــازدراء حـــركــة ا
واسـتخـفاف فإنه تـعامل أيـضاً مع نداء
الـشخصيات العـراقية من موقع الغرور
والــتّـعــالي عـادا نــفـسه "مــنـتــصـراً" في
حــرب لم يـكن لــهـا مـبــرّر عـلى اإلطالق
ـــغـــامــرة ولـــعلّ ذلك مـــا دفـــعه الحـــقــاً 
جـديدة تلك الـتي أقدم فيـها على " غزو
الــكــويت" في  2آب (أغــســطـس) الــعـام
 ?1990ومـا تبـعهـا من تداعـيات "حرب
قــوات الــتّــحــالف " ضــدّ الــعــراق الــتي
سـمّــيت " حـرب حتـريـر الـكـويت" الـعـام
 ?1991ثمّ حلـقهـا فرض نـظام عـقوبات
دولي مـشـدّد ضـدّه اسـتـمـرّ حـتّـى الـعام
 ?2003حـــــــيـث وقـع الـــــــعـــــــراق حتت

االحتالل األميركي.
وحـــ تـــوقّـــفتُ مـــعه عـــنـــد فـــتــوى
احلـكـيم " الـشـيـوعـيّـة كـفـر وإحلـاد" قال
كـانت مرحلة عصيـبة للصراع ولم يكن
لـنـا بـدٌّ من خـوضـهـا آنـذاك  وقد رويتُ
هـذا اجلزء في حديثي عن " السيد بحر
الــعـلـوم" عــنـد وفـاتـه وقـد نـشــرتـهـا في
جـريدة الـزّمـان العـراقيّـة (أربع حلـقات)
وقــام الـدكــتـور ابــراهـيم بــحـر الــعـلـوم
(جنـله) بإصـدارها في كتـاب مع مقاالت
أخـرى بعـنوان " الـعلّـامة الـسيّـد محـمّد
بـحـر الـعـلـوم - سـفـيـر الـنّـجف لـلـعـالم"
مسيرة عطاء ( (3القسم الثاني وكانت
ســرديّـــتي بــعـــنــوان " بــحـــر الــعــلــوم-
ــثــابـة الــسّــكــون الــرؤوم" وكــان ذلك 
حـوار بـصوت عـالٍ فـيه نوع من الـبوح

راجعة. والشفافية وا
لـقد كوّنت رؤية بحر الـعلوم العربية
حسب تقديري عدداً من العناصر هي:
أوّلـهـا: إنه من الـنّـجـف وهي مـديـنة
عـربـيّـة وعـروبـيّة بـامـتـيـاز تـشـكّل احلدّ

الـــتـي دعت الســـتـــمـــرار احلـــرب حـــتّى
الــنّـصــر واإلطـاحــة بـالــنـظــام وإقـامـة "
بــديل إسالمي" ودفع تــعـويـضــات لـهـا
وقـد قدّرت في حينـها بنحو  150مـليار
دوالر ثمّ حـــدّد الــســفـــيــر اإليــراني في
موسكو السيّد موقري أربع نقاط لوقف
ـا هـو مذكـور كان احلـرب فـباإلضـافة 
هـناك شـرط وضع مديـنة الـبصرة حتت
ـؤقّـتـة واسـتـفـتاء الـسـيـادة اإليـرانـيـة ا
أكـراد الـعـراق باالنـضـمـام إلى إيران أو

االنفصال عن العراق.
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وحـــ اقــتـــربت من الـــســـيّــد بـــحــر
ــعـرفــة مــوقـفـه أكـثــر قـال إنّ الــعـلــوم 
الـــقــضـــيّـــة ال تُـــحلّ بـــهـــيــمـــنـــة إيــران
وجــمـاعــتـهـا وحــتّى لــو أُطـيح بــنـظـام
صــدّام حـــســ والــدكــتـــاتــوريــة فــإنّ "
ـطـروح قـد ال يـكون الـبـديل اإلسالمي" ا
مالئــمــاً لــلــعــراق كــمــا أنّ إيــران غــيـر
الـعراق فـضالً عن أنّ القـوى اإلسالميّة
الــعـراقـيّــة هي غـيــر الـقــوى اإلسالمـيـة
اإليــرانـيّــة وبـعــد هــذا فـلــيس لـديــنـا "
اإلمـام اخلـمـيـني" الـذي نـقـدّر شـجـاعته
وقــراره اإلطـاحـة بـحــكم الـشّـاه وحـتّى
وإنْ وجِــدَ فـاإلجـمـاع الـعــراقي سـيـكـون

. صعباً عليه إن لم يكن مستحيالً
وأشـار إليّ بإصبعه قائالً: أكيد إنّكم
تــرفـضـون ذلك وأظنّ أنّ األكـراد سـوف
يـتحفّظـون ثمّ كيف حتلّ مشكـلة السنّة
وجـــمـــاعـــة الـــنـــظـــام من الـــبـــعـــثّـــيــ
? فـهؤالء ليسـوا جميعهم في والـقوميّ
مـركب واحد وبعضهم لديه مآخذ جدّية
حـيال الـوضع السـيّاسي وطـريقة إدارة
احلـــكم واآلخـــر طـــالـــتـه يـــد الـــنّـــظــام

الدكتاتوري.
وح عرف أنّ موقفنا أكثر وضوحاً
ــشـروع الـســيّـاسي والســيّـمــا بـرفض ا
واحلـــــربـي اإليـــــراني لـــــيـس فـــــقط من
مــنــطـلــقــات فــكـريّــة بل من اعــتــبـارات
وطـنيّـة عراقـيّة عـامّة ومـا سيخـلقه ذلك
من تـداعـيـات وردود فـعل عـلـى الـوحدة
الــوطـنـيّـة أدرك أهـمــيـة إصـرارنـا عـلى
وقف احلرب مع تمسّكنا بتغيير النّظام
واإلتـــيـــان بـــنـــظـــام بـــديل عـــنه يـــقـــبل
بــالـتـعـدّديــة ويـقـرّ بــالـتـنــوّع ويـعـتـرف
بـحقـوق اجملموعـات الثقـافية والسـيّما
حـــقـــوق الـــشــــعب الـــكـــردي ويـــعـــيـــد
ـــهــجّـــرين ويـــعــالـج مــشـــاكل احلــرب ا
وقـضــايـا الـتـنـمـيــة ويـضع الـبالد عـلى
طـريـق االسـتـقـرار والـسّالم خـصـوصـاً
إعـادتـها إلى مـحـيطـهـا العـربي وهـكذا

انشرح صدره أكثر.
وظلّ بـحر العـلوم يتابع مـواقفنا في
نبر الحـقاً وكنتُ أرسل إليه ما حـركة ا
يـصــدر عـنّـا إلى لـنــدن كـمـا كـان هـاني
الـفـكـيكـي يواصل االتـصـال به ويـطـلعه
عـلى مـا ننـشره خـصوصـاً "البالتـفورم
الـسّياسي" الـذي أصدرنا عـشية انـتهاء
احلـرب الـعـراقـيّة - اإليـرانـيّـة في شـهر
آب (أغــســطس)  ?1988الـــذي تــضــمّن

مـعـادالته الـسيّـاسـيّـة اجلديـدة إضـافة
إلى نـظرته العربيـة فقد حاول بذلك أن
يـتـخطّى الـنّـظرة احملـلـيّة أو اإلسالمـيّة
الــضـيّـقــة لـيــتـوجّه صــوب الـعـرب في
ـتـضـاربة ـتـقـاربـة وا ـصـالح ا إطـار ا
نفى بـالنّسبـة لبحر وهـو أحد دروس ا

العلوم.
نـطلق كـان حريـصاً على ومن هـذا ا
االسـتماع لوجهات نظرنا حيث كنّا قد
انـفـصـلـنا عن احلـزب الـشّـيـوعي آنذاك
ــبـــاشــر من احلــرب ـــوقف ا بـــســبب ا
سألـة الوطنيّة الـعراقيّة - اإليـرانيّة وا
عــمــومــاً إضـافــة إلى أســبــاب فــكــريّـة
وسـيـاسيّـة وأخرى تـنـظيـميّـة وعـملـيّة
كـما كـنّا قـد تميّـزنا بـرفضـنا الواضـــح
ــــشــــروع احلـــربـي والــــســـيّــــاسي لــ ا
اإليـــراني" فــدعــونـــا إلى وقف احلــرب
ألنّــــهـــا ال تــــخــــدم إالّ اإلمــــبـــريــــالــــيّـــة
والـصــهـيـونـيّــة وتـلـحق ضــرراً بـلـيـغـاً
بـالـبـلديـن والشـعـبـ اللّـذين يـرتـبـطان
بـعالقـات تـاريخـيـة بـعضـهـا إيـجابي 
وبـعضـهـا اآلخر سـلبي ونـحن بحـاجة
إلى استخالص الدروس والعبر لوضع
مــســار جــديـــد لــلــعالقــات بــ بــلــدين
جـارين ال بدّ أن يحلّا مشاكلهما بالسّلم
واحلـــوار والــتـــفـــاهم وفـــقــاً لـــقـــواعــد

القانون الدولي.
وكــانت قـــنــاعــاتــنــا تــنــطــلق من أنّ
احلـرب مهـمـا ستـكون نـتيـجـتهـا فإنّـها
ســتـؤدي إلى تــدمـيــر طـاقــات الـبــلـدين
الــتي يــنــبــغي أن تــتــوّجه ضــدّ الــعـدو
الـصـهـيوني كـمـا ستـؤدي إلى تـعـطيل
تــنـمــيـتــهـا وســتـتــرك مـرارات ونــدوبـاً
تـــتــــراكم مع مــــرور األيـــام وكـــنّـــا قـــد
انــتـقــدنــا حـيــنــهـا الــتــيّـار الــشــيّـوعي
الـرسمي خصـوصاً شعـاره الذي يدعو
لإلطـاحـة بالـدكتـاتوريـة ووقف احلرب
في حــ كــان شــعـارنــا يــضع مــســألـة
"إنـــهــاء احلـــرب فـــوراً وإقــامـــة نـــظــام
ـقـراطي" واعـتـبـرنـا مـوقف الـقـيادة د
ـالـئـاً لـلـحـركة الـشـيـوعـيـة الـرسمـيـة 
الــكـرديّـة  الــتي راهـنت عـلـى اسـتـمـرار
احلـرب وهـو مـا كـانت تـنـادي بـه إيران

وتدعو له علناً.
ــوقف مـن تـلـك احلــرب أحـد وكــان ا
مـحاور االخـتالف الوطـني في الـساحة
الـعـراقـيّـة عمـومـاً حـيث وقـفت سـوريا
واجلـماعات التي تدعمـها داعية " لعدم
تــــوســــيـع رقــــعــــة احلــــرب" في حــــ
اصـطفّت الـقوى اإلسالمـية خـلف إيران

حـ التقـيتُ السيّـد محمّـد بحر الـعلوم
في الـشـام في مـنـزل شـقـيـقـتي " سـلـمى
ــته " أم شــعـــبــان" وهي صــديـــقــة كــر
حـيـدر" في أواسط الثـمـانيـنات كـان قد
مــضى عــلى آخــر مـرّة رأيــته فــيــهـا في
الـــنـــجف أكـــثــــر من عـــقـــد ونـــصف من
الـزّمان فقد اضطرّ في العام  1969إلى
مـغـادرة الـعـراق إثـر اتـهـامه مع الـسـيد
مــهـدي احلـكــيم بـالـتــآمـر عـلى الــنـظـام
اجلـديد بـدعم من جهـة خارجـيّة  ومثل
تـلك الـقصص واحلـكايـات كانت رائـجة
آنــــذاك حــــتّى وإن كــــان ســــيــــنــــاريـــو
إخــراجـهـا رديـئـاً وهي عــادة مـا تـلـجـأ
إلـــيــــهـــا اجلـــمـــاعــــات احلـــزبـــيّـــة ذات
الـتـوجّـهـات األيـديـولـوجـيـة الـشـمـولـيّة
بــهـــدف تــشـــويه ســمـــعــة خــصـــومــهــا
ومــحــاولــة إســقــاطـهـم في نــظــر الـرّأي
الـعام كما تعتقـد . وكان النظام السابق
بـارعـاً في ذلك لـدرجـة أنّ بـعض أركانه

لم يسلموا من هذه التّهم اجلاهزة.
ــنــفى قــد اسـتــنــفــد من بــحـر كــان ا
الـعـلوم كـثـيراً فـقـد تغـيّر وبـدا أكـبر من
سـنّه لكنّ شيئـ ظالّ مالزم له: عقله
ـــنــــفـــتح ومـــرحـه الـــذي ال حـــدود له ا
وأســتــطـيع أن أقــول أنّه كــان من أكــثـر
اإلسالمــيــ الــعـراقــيّــ تــصــاحلـاً مع
ذاته وواقـعـيّة في تـقديـر توازن الـقوى
وفي الـنّظر إلى اآلخر " اخملتلف". ولعلّ
الــغــربـة الــتي تــركت بــصـمــاتــهــا عـلى
الــرّجل كــان لــهــا شيء إيــجــابـي وهـو
اخـتالطه األوسع بـروافـد عـربـيـة أخرى
وانـتـماءات سـياسـيّة وفـكـريّة مـتنـوّعة
األمــــر الــــذي زاد مـن قــــبــــوله لــــآلخــــر
واسـتـعداده لـلتـعـامل معه. وكـانت لديه
قـدرة عجيـبة على التـقاط اجلوهري من
األشـــيــاء حـــيث كـــان يــردّد "دعـــنــا في
ـمـكن" و" الـبـحث فـي أسـاس الـتـقارب ا

شترك". وقف ا وا
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وكـــان أوّل مــا لـــفت انـــتــبـــاهي هــو
مـــــــوقــــــفـه الـــــــنــــــاقـــــــد إليـــــــران خالل
ســنـواتـاحلـرب الــعـراقـيّــة - اإليـرانـيّـة
ـوقف اسـتـثـناءً في ويـكـاد يـكـون هـذا ا
إطـار الـتـيّـار اإلسالمـي وإنْ أخـذ يـكـبر
كــلّـمــا طـال أمـد احلــرب لـكن مــثل هـذا
الـــتــوجّـه بــقي خـــافـــتــاً وتـــأثـــيــره ظلّ
مـحدوداً. وقد الحظت بعـض التغييرات
عــنـــده مــنـــهــا انــفـــتــاحه عـــلى " غــيــر
" وإقــــــــراره بــــــــدورهم اإلسـالمـــــــيّــــــــ
واســتـعـداده لـلــتّـعـاون مــعـهم في إطـار

"الـشريعة اإلسالمـية" فكان له أثـر كبير
عــلى اجلــو الــعــروبي الــذي عــاش فــيه
وطـبع مـنـهـجه الـسـيّـاسي والـسّـلـوكي
خــصــوصـــاً إنّ شــعــوره أخــذ يــتــعــمّق
بـأهـمــيّـة احملـيط الـعـربي الـذي يـنـتـمي

إليه السيّما باتّساعه وتأثيره.
وخـامــسـهـا:  إنّه عـاش في لـنـدن في
أجواء احلريّة وخارج سطوة وتأثيرات
بـعض اجملامـيع الديـنيّـة- وإن مورست
عــلـيـه بـعض الــضــغـوط- لــكنّ األجـواء
الـعربيـة كانت طاغـية فتـوسّعت معارفه
حـتّى شملت كافة األقطـار العربيّة وكان
ــركـز " آل الــبـيت" الـذي اســتـلم إدارته
بـعـد اغتـيال الـسّيـد مـهدي احلـكيم  في
الـــســودان عــام  ?1988دور كـــبــيــر في
اسـتقطاب مختلف الفعاليّات واألنشطة

الدينيّة والثقافيّة والسياسيّة.
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وأتـذكّـر أنّـني حـيث كـنتُ أدعـوه إلى
ــنـــظّــمــة الــعــربــيّــة حلــقــوق لــقــاءات ا
اإلنــســان كـــان يــلــبــيّــهـــا بــكل ارتــيــاح
وحـماسة وكسب خاللـها أصدقاء عربا
من مــخـتــلف الـبـلــدان وكـنتُ حــريـصـاً
ـكـانـة الـتي عــلى أن أضـعه دائـمـاً فـي ا
ـشاركون من األلوان يـستحـقّها وكان ا
اخملـتــلـفـة بـيـنـهـم رجـال دين مـسـلـمـون
(سـنّة وشيعة) ومسيحيون إضافة إلى
شـخـصـيّـات عـلـمانـيّـة ومـدنـيّـة يـقدّرون
مـشـاركـته وكـثـيـراً مـا كـنـتُ أجـد هـناك
تـــقــــاربـــاً بــــيـــنـه وبـــ عــــدد من هـــذه
الـشـخـصـيّـات وكـان يـتالطف دومـاً مع

الشيخ راشد الغنوشي.
أسـتطـيع القـول أنّ بحـر العـلوم كان
دائـــمــاً مــقـــبــوالً ومـــرحّــبـــاً به الــوسط
الــعـربي ألنّه مـرن ومــتـفـاعل مع اآلخـر

يل إلـى التّـسامح ومـتـفهّم لـظـروفه و
وأحــيـانـاً جتــد في تـصـرّفــاته أبـعـد من
حـدود رجل الـدّين فهـو الفـقيه واألديب
والــسّـيــاسي واحملـاوِر ولــديه ومـضـات
فـــكـــريّـــة في الـــتّـــواصـل والـــتـــعـــدّديــة
اإلسالمـــــيّــــة ولـــــديه روح الــــنـــــكــــتــــة
والـطــرافـة وكـان بـيـتـه مـفـتـوحـاً ويـده
ــدودة وسـواء اتّــفق الـعــرب مـعه أو
اخـــتـــلـــفـــوا بـــخـــصـــوص الـــقـــضـــايــا
الـسـيـاسـيّة وخـصـوصـاً بـعـد االحتالل
األمـريكي للعراق العام  ?2003إلّا أنّهم
كــانـوا يــقـدّرون مــعـانـاتـه وتـضــحـيـات

عائلته.
وكـانت عالقته طيّـبة - ليس فقط مع
الــعــراقــيّـ الــعــروبــيــ أمــثـال أديب
اجلـادر وهــاني الـفـكـيـكي وصالح عـمـر
الـعــلي وحـسن الـعـلـوي ومـحـمّـد رشـاد
الـشّيخ راضي ومهـدي عليوي الـعبيدي
ومع عـــدد من الـــيــســاريّـــ مــثـل عــبــد
الـرزّاق الــصـافي وصـالح دكـلـة ومـاجـد
الـياسري وآخـرين- بل مع بعض أركان
احلــكـم في ســوريــا والـــكــويت وبــعض
دول اخلليج واألردن ومصر إضافة إلى
زعـامات عربـيّة لبنـانيّة إسالمـية وغير
إسالمـيّـة. كـان بـحـر الـعـلـوم شـخـصـيّة
مـتـواضـعة جـداً واضـحـة جداً شـفّـافة
جـدّاً فـيه من القـوة والـصالبـة بقـدر ما
فـيه من الـرقّة والـوداعة وسـواء أصاب
أم أخـطـأ فقـد كان صـمـيمـيـاً وسيـبقى
مــعْـلــمــاً من مـعــالم الــنـجـف األصـيــلـة
ميّزة ببعده العربي وراية من راياتها ا
ووجـدانه العـروبي خصوصـاً وقد لقّح
إسالمـه بـالــعـروبـة ومــزجـهــمـا بــطـابع

إنسانيّ خاص.
{ مفكر وباحث عربي
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ا ـؤشرة ازائهم  درجـة أسمائـهم ادناه والسـاكن في الـعناوين ا ـتهمـ الغائـب ا الى ا
ـبـيـنـة إزاء اسم كل مـنـكم من قـانـون الـعـقـوبـات الـعـسكـري في ـواد ا كـنتـم مـتهـمـ وفق ا
ـا ان مـحل اقامـتـكم مـجهـول لـذا اقتـضى تـبلـيـغكم في ـؤشرة إزاء اسـمـائكم و الـقـضايـا ا
الـصحف احملـلية عـلى ان حتضروا امـام احملكمـة العسـكريـة الثالـثة خالل مدة ثالثـ يوما
من تـاريخ نـشر هـذا اإلعالن وعـند عـدم حـضوركم سـوف جتـري مـحاكـمـتكم غـيـابيـا وحـجز
نفـولة وإعطـاء احلق للـموظفـ العمـوميـ بالقـاء القبض عـليكم ـنقـولة وغيـر ا اموالكم ا
ـحل اختـفائـكم عـلى ان يخـبر اجلـهات الـعـسكـرية بـذلك استـنادا والزام كل شـخص يـعلم 

للمادة ( (81من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم  22 لسنة 2016 .
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