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عبد الرحمن قاسملو

الى اين ستـلتـجئ تـلك االحالم الصـغيـرة دون توجـيـهنـا لهـا. نحن
الزلنـا نـؤمن باحلق االلـهي الـذي يـنبت في اعـمـاق السـمـاء وصوال
الى ارضــنـا والى اعـمـاق ذواتـهـم فـبـأي جـانب سـيــكـونـون عـنـدمـا
يـحـتـاجــون الى تـلك االسـالــيب لـبـنـاء انــفـسـهم اين تـكــمن احلـلـقـة
االضـعف في اسالـيـبهم ام في تـفكـيرهم احملـدود الذي يـكاد يـعاق
دون تــوجـيه فـاذا مــا ربـطـنـا مــوضـوع احلـريـة مع مــايـسـعـون الى
حتـقـيـقه هـنـا ستـواجـهـهم عـدة مـطـبـات قد تـكـون احـداهـا هـو عدم

قدار احلرية الذي يجب عليهم عدم اجتيازه. فهمهم الصحيح 
احلـلم الـســفـر وكـذالك هـنـاك بــالـعـادة حــقـوق لـكل مـن االخـتـيــار
استـخدام احلـرية في كل جـانب مـنهـا فمـا يـجدر بـنا األشـارة اليه
لـيس فقـط االعاقـة التي يـواجهـونهـا في هذه الـفتـرة من حيـاتهم بل
ـراهق يـجب توضيـح االساليب والـطرق الـتي يستـخدمـها هوالء ا
رحله اسـتطالعيه لـعالم كانوا بـتغاهم فخالل مـرورهم  للـوصول 
يجهلون اغلب تفاصيله فعلى االغلب هم يجهلون التعامل معه. فما
هو متعارف عليه في هذا الوقت ان ابنائنا يعيشون ازدواجية ليس
فـي شـخـصـيـاتــهم فـقط بل في طـمــوحـاتـهم وتـفــكـيـرهم الى جـانب
تـعـامـلـهم مع األخـرين فـأن هـذا اجلـيل يـشـهـد تـغـيـرات عـمـيـقـة قد
تصل الي عدم قدرتنا على التعامل مع خطورتها فالسبيل ألحداث
نـوع من التـوازن هو مـعرفـة هذه الـفئـة من الشـباب واالرتـكاز على
الـدور الذي تـلعـبه في مـحيط األسـرة واجملتـمع فاغـلب األسرة في
الــوقت احلـاضــر تــواجه صـعــوبــات كـبــيــرة في الـتــعــامل مع هـذه
الشـريحـة الغـيـر متـوازنة في افـعالـها فـكثـيرا مـاينـتج عنـها الـعنف

بانواعه واساليبه الى جانب التجاوز في التعامل مع االخرين. 
ـهم فــغـالــبــا مـانــرى بـعـض االفـراد الــذين يــتـقــوقـعــون داخل عــوا
ـنـعـزلـة فـأن هـذا االنـعـزال ال يـشـيـر الى اي من سـمـات الـسالم ا
ــقـاومه كل مــايـقف امــامـهـا الـداخــلي فـأن هـذا يــعـد بــدايـة حـرب 

متجاوزة بذالك كل القواعد التي ترفض اساليبها.
واجهتهم بأساليب ستمرفي السيطـرة عليهم يدفعنا  فأن عجزنا ا
قـد تـتـسم بـالـتـهـديد والـضـرب والـتـقـلـيل من شـأنـهم وهـذا مـايدفع
غــريـــزتـــــــــهم الـــعــدوانـــيــة الـى الــهـــيــجـــان واطالق شــــــــرارات

الغـــــــضب .
وهـذه تــعــتــبــر من االســالــيـب الـتـي قــد تــقـــــــــود هـذه الــفــئــة من
شـــــاكل اوقـد يؤدي بـهم االمر ـزيـد من ا ـراهـق الى افـتـعال ا ا
الـى الـلـتــجـاء الى االفــعـال غــيـر الــقـانـونــيـة كــرد فـعل لــلـعــصـيـان

واالعتراض.
وهنـا علينـا وضــــــع اخلطوط الـصحيحـة واالزمة للـتعامل مع هذه

الشريحة.
 فـهـوالء الــشـبــاب وخالل الــفـتــرة االولى من دخـولــهم في مــرحـلـة
راقبة راهقة و كثـــــــــيرا مانشيد الى االبـاء واالمهات ضرورة ا ا
فــهم في مــرحــلــة انـتــقــالـيــة شــديـدة اخلــطــورة خـاصه فــــــــــيــمـا
يـخـــــــص تـعـامـلـهـم مع نـزواتـهم ورغـبـاتـهم لـذا من الـضـرورة ان
يـقـــــــــوم الـوالـدان بـعـد بـنـاء ثـقـة عـمـيـــــــــــقـة هي تـوجـيه االبـنـاء
بـبــــــــعض الـقـواعـد والـعـبـارات الـتي قـد حتـسن من سـلـوكـيـاتـهم
وتعمل على بنـاء شخصياتهم الى جانب مـســــــــاعدتهم على تقيم
سـلوكـيـاتـــــــهم اخلـاطـئة ومـنـحهم االسـالـيب الصـحـيحـة للـتـعامل

معها.
كذالك فـأن من اهم االسـس هي كون الـوالـدين مـتـفهـمـ ومـقـرب
من ابنائهم وبذالك فأن اي خطأ يـحصل لديهم سيلجئ االبناء الى
تبادلة بـينهم وهذه تعد سـاعدتهم وذالك بحكم الثـقة ا احد والديه 

من األساليب الصحيحة واخملتارة للتعامل السليم.

الـقـضـايـا الـعـربـيـة وكـانت الـدعـاية
احلــزبـيــة قـد روّجت ضــدّه عـدداً من
االتـهــامـات بــيـنــهــا تـفــسـيــر بـعض
ـواقف قيادة حزب مواقفه بـالتأثّر 
الـــبــعـث كــمـــا  تــســـريب ذلك إلى
صـحـيفـة الـسيـاسـة الـكويـتـية بُـعـيد
ــؤتــمـــر الــرابع (تــشــرين انــعــقــاد ا
الـــثــانـي/نــوفـــمــبــر/ (1985والــذي
عكس التباعد واالنقسام ب رؤيت

داخل احلزب الشيوعي.
والثالـثة -  كـرمه وسخاءه فـقد كان
دودة معطاءً وبـيته مفتـوحاً ويده 
وقـــد ســبـق لي أن قــلـت إن كل كــر
شـجــاع وهـمـا صـفـتــان مـتالزمـتـان
وكـان كـثـيـراً مـا يـضـغط عـلى نـفـسه
لـكي يـوفّـر مـا يـريـد األصـدقـاء وظلّ
يستضيفـنا في بيته سواء في براغ
أم في فيينا ويحاول أن يعمل كل ما
يـسعـدنـا ويوفّـر لـنا اإلقـامـة الطـيـبة
وسبل الراحة وهو ما كان يفعله مع
الــعـــديــد مـن األصــدقـــاء في بـــغــداد
أيضاً.وإذا كنت قـد جئت على بعض
سألة بالنسبة األمثلة إلضاءة هذه ا
ن ال يــــعـــرفه اال أن الــــكـــثــــيـــر من
األصدقاء يعرفون ذلك ويشهدون له.
وهـذه الـصـفـات أصـيـلـة لـدى مـهـدي
احلـــافظ ولــذلـك ظــلّت لــصـــيــقــة به
سواء في أوقات الضيق أم الرهاوة
بل وفـي كل األوقـــــات ولم يـــــفـــــقــــد
ـيــادين الـثالثـة بـوصــلـته في هــذه ا
الـتي تـمــثّل جـوهـر شـخـصـيـته ذات
رح بـقدر استقـامتها وذات الطابع ا
األريـحـيـة واالنـفتـاح بـقـدر نـزاهـتـها

ومرونتها وعدم تشدّدها.
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أتـــذكّــــر أنـــنـي حـــ زرت بــــراغ في
طــــريــــقـي إلى مــــديــــنــــة كــــراكــــوف
(بولونيا) للمـشاركة في االجتماعات
يالد ئـويـة  الـتحـضـيـرية لـلـذكـرى ا
ير أليتش  لـين العام 1969 فالد
طار استقبـلني مهـدي احلافظ في ا
وكنـتُ قد كـتـبت له برقـيـة من دمشق
أبلغه فيها بقدومي وضرورة أن يتم
تــرتــيـب أمــور الــفــيــزا خــارج جـواز
السـفر وذكرت له الـسبب الحـقاً بأن
ـنع  السـفر قراراً قـد صـدر حيـنهـا 
ـوافقـات خاصة في إلى أوروبا اال 
ذلك الــعــام.  وزرت بــراغ وكــراكــوف
ووارشــو ثم عـدت إلى بــراغ ومـنــهـا
إلى بـغداد عن طـريق بـيروت ومـنـها
زرت الـشــام وعـدت إلى بــيـروت قـبل
تــوجـــهي إلى بــغــداد وكــان مــهــدي
احلافظ قد أرسـل معي حقـائب تعود
إلى نـوري عـبـد الـرزاق بـعـد أن كان
نــوري قـد عــاد إلى بـغـداد لــيـســتـقـر
فيـها حيث حلّ مـهدي احلـافظ محلّه
في ســــكــــرتــــاريــــة احتــــاد الــــطالب
ي. وحــــ وصـــلت  بــــغـــداد الـــعــــا
اتـــصــلـت بــنـــوري  وزرته في بـــيــته
ُـرسلة بالكـرادة وأعطيـته احلقائب ا
من مـهـدي احلافـظ وتنـاقـشـنـا حول
موضوع االنتخابات الطالبية. وكان
نـاقـشتي مع ـثابـة اسـتكـمـال  ذلك 
مــهــدي احلــافظ وخــصــوصــاً حـول
مسـتقـبل الـعمل الـطالبي والشـبابي
فـي ظـل األوضـــــــــــاع اجلــــــــــديــــــــــدة
تغـيّرات على السـاحة السـياسية وا
بـوصـول حـزب الـبـعث إلى الـسـلـطـة
ـهــنــيـة من ــنـظــمــات ا وعــمــله في ا
مـوقعه الـرسـمي. وكـان هذا الـنـقاش
قد ثار في صـفوفنـا خصوصـاً بعد
عدم تـوصلـنـا إلى اتفـاق مع االحتاد
الوطـني لطـلبـة العـراق لعـقد صـيغة
حتـالف أو جـبهـة طالبـيـة أو تـعاون
أو تــنـــســيق في حــ كــان االحتــاد
الـوطني لـلـطلـبـة يريـد مـنّا االنـدماج
ــقـصــود بـذلك في تــنــظـيم واحــد وا
ذوبـــانــنــا في مـــا هــو ســائــد. وكــان
وفــدنــا مــؤلـفــاً من لــؤي أبــو الــتـمن
وكاتب السطور ومن جانب االحتاد
ال ومــحـمــد دبـدب الــوطـني كــر ا
وكان يـحضر في اجـتمـاعاتنـا بشكل
ـطيـر" الذي  أُعطي مسـتمـر "حسن ا
اســمــاً مــســتـــعــاراً " فــيــصل" وكــان
اجلميع يـنادونه بهـذا االسم وعرفنا
الزم فــيـصل" في قـصـر الحـقـاً  أن "ا
ـطير قـصود بـحسن ا النـهايـة هو ا
الــذي كـان يـعــمل بـرفـقــة نـاظم كـزار
مــديــر األمن الــعــام وأعــدم مــعه في
احلــركــة االنــقالبــيــة ضــد الــبــكــر -
صـــــدام يــــــــــــوم 30 حـــــزيـــــــــــران
(يونيو) 1973 . وقد تعــــــرّفنا على
حـــقــــيـــقـــــــتـه من الـــوفــــد الـــكـــردي
ــثل ــفــاوض مــعــنــا والــذي كـان  ا
ـكتـب السـياسي- جالل مجـمـوعة (ا
الـطــالـبـاني) حـيـث ضمّ الـوفـد طـيب

والثـالثـة -  كرمه وسـخاءه فـقد كان
دودة معطـاءً وبيته مـفتوحـاً ويده 
وقـــد ســـبق لي أن قـــلت إن كـل كــر
شــجـاع وهـمـا صــفـتـان مــتالزمـتـان
وكـان كـثـيــراً مـا يـضـغط عـلى نـفـسه
لـكي يـوفّــر مـا يـريـد األصـدقـاء وظلّ
يستضـيفنا في بـيته سواء في براغ
أم في فيينا ويـحاول أن يعمل كل ما
يـسـعدنـا ويـوفّـر لنـا اإلقـامـة الطـيـبة
وسبل الراحة وهو مـا كان يفعله مع
الــعـــديـــد من األصـــدقـــاء في بـــغــداد
أيضاً.وإذا كـنت قد جـئت على بعض
سـألة بالنسبة األمثلة إلضاءة هذه ا
ن ال يـــعـــرفه إلّـــا أن الـــكـــثـــيـــر من
األصدقاء يعـرفون ذلك ويشهدون له.
وهـذه الـصــفـات أصـيـلـة لـدى مـهـدي
احلـــافظ ولـــذلك ظــلّـت لــصــيـــقــة به
سواء في أوقات الـضيق أم الرهاوة
بل وفـي كل األوقـــــات ولـم يـــــفـــــقــــد
ــيـادين الــثالثـة بــوصـلــته في هـذه ا
الـتي تــمـثّل جـوهـر شــخـصـيـته ذات
ـرح بقدر اسـتقامـتها وذات الطابع ا
األريـحـيـة واالنـفـتـاح بـقـدر نـزاهـتـها

ومرونتها وعدم تشدّدها.
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أتـــذكّــــر أنــــني حــــ زرت بــــراغ في
طــــريـــــقي إلى مـــــديــــنــــة كــــراكــــوف
(بولونيـا) للمشاركـة في االجتماعات
يالد ـئـويـة  الـتـحضـيـريـة لـلذكـرى ا
ير ألـيتش  ليـن العام 1969 فالد
طار استقـبلـني مهدي احلـافظ في ا
وكـنتُ قـد كتـبت له بـرقـيـة من دمشق
أبلغه فيهـا بقدومي وضرورة أن يتم
تـــرتــيب أمــور الــفــيــزا خــارج جــواز
السـفر وذكـرت له السـبب الحقـاً بأن
نع  الـسـفر قـراراً قد صـدر حـينـهـا 
وافقات خاصة في إلى أوروبا  إلّا 
ذلك الـــعــام.  وزرت بــراغ وكــراكــوف
ووارشــو ثم عــدت إلى بـراغ ومــنــهـا
إلى بـغـداد عن طريـق بيـروت ومـنـها
زرت الــشـام وعــدت إلى بـيــروت قـبل
تـــوجــهي إلى بـــغــداد وكــان مــهــدي
احلافظ قـد أرسل معي حـقائب تـعود
إلى نـوري عـبـد الـرزاق بـعـد أن كـان
نــوري قـد عــاد إلى بـغــداد لـيــسـتــقـر
فيـها حـيث حلّ مهـدي احلافظ مـحلّه
ي. في سكرتارية احتاد الطالب العا
وح وصلت  بغـداد اتصلت بنوري
 وزرته في بـيـته بـالـكـرادة وأعـطـيته
ُـرسلة من مـهدي احلافظ احلقائب ا
وتناقشنا حـول موضوع االنتخابات
ثابة استكمال الطالبية. وكان ذلك 
ـــنــــاقـــشــــتي مـع مـــهــــدي احلـــافظ
وخــصـوصـاً حـول مــسـتـقــبل الـعـمل
الطالبي والـشبـابي في ظل األوضاع
ـتـغـيّـرات عـلى الـسـاحـة اجلـديـدة وا
السياسـية بوصـول حزب البعث إلى
ـهنية ـنظمات ا السلـطة وعمله في ا
من مـــوقــــعه الـــرســــمي. وكـــان هـــذا
الـــنـــقـــاش قـــد ثـــار في صـــفـــوفـــنـــا
خــصـوصـاً بـعــد عـدم تـوصــلـنـا إلى
اتــفـاق مع االحتــاد الـوطــني لـطــلـبـة
العراق لعقد صيغة حتالف أو جبهة
طالبــيــة أو تــعــاون أو تـنــســيق في
حـ كان االحتـاد الـوطـني يريـد مـنّا
قصود االندماج في تـنظيم واحـد وا
بذلك ذوبانـنا في ما هـو سائد. وكان
وفــدنــا مــؤلــفــاً من لــؤي أبــو الـتــمن
وكاتب السـطور ومن جانب االحتاد
ــلّـا ومـحــمـد دبـدب الــوطـني كـر ا
وكان يـحضـر في اجتـماعـاتنـا بشكل
طـير" الـذي  أُعطي مسـتمـر "حـسن ا
اســمــاً مـــســتــعــاراً " فـــيــصل" وكــان
اجلمـيع ينادونه بـهذا االسم وعـرفنا
الزم فـيــصل" في قـصـر الحـقــاً  أن "ا
طـير ـقصـود بحـسن ا النـهايـة هو ا
الــذي كـان يــعـمل بــرفـقـة نــاظم كـزار
مــديــر األمـن الــعــام وأعــدم مــعه في
احلـركـة االنــــــــقالبـيـة ضـد الـبـكر -
صــــــدام يـــــوم 30 حــــــزيــــــرــــــــــــــان
(يونيــــــــو)  1973.وقد تعـرّفــــــــنا
عــــــــــــلى حـــقــــــــــيـــقــته مـن الــوفــد

فـاوض مـعـنـا والـذي كان الـكـردي ا
ـكتب الـسياسي- ثل مـجمـوعة (ا
جالل الـطـالـبـاني) حـيث ضمّ الـوفـد
طيب محـمد طـيب ( أعيد إلى وزارة
اخلــارجـــيــة بــعــد االحــتالل وعــيّن
ســفـيـراً فـي أرمـيـنــيـا) وفــاضل مـلّـا
مـحـمـود رسـول (انـتـقل من احلـركـة
ركزية للحزب الكردية إلى القيادة ا
الــشــيـــوعي ومــنــهــا بـــعــد الــثــورة
اإليـــرانــيـــة إلى الـــتــيـــار اإلسالمي
وقـتل مع عبـد الـرحـمن قاسـمـلو في
ــهــمــة فــيـــيــنــا حـــ كــان يــقـــوم 
الوساطة ب اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية واحلركة الكردية اإليرانية
قـراطي الكردي العام - احلزب الد
كــــمــــا كــــان يـــــحــــضــــر عن (1989
الــقــومــيــ الـــعــرب صــبــاح عــدّاي
ـركـزيــة لـلـحـركـة (عــضـو الـلـجــنـة ا
االشـــتـــراكـــيـــة الـــعــربـــيـــة  تـــوفّي
مـــؤخــــراً). وقــــد رويت تــــفـــاصــــيل
حـــوارنـــا مع االحتـــاد الــوطـــني في
أكـثر مـن منـاسـبـة وورد ذلك أيـضاً
في تــفــصــيالت ذكــرتــهـا فـي كـراس
أصـــــــدرته فـي الـــــــعــــــام  1983في
بــشــتـــاشــان (كــردســـتــان الــعــراق)
بـعـنــوان "حملـات من تـاريخ احلـركـة

الطالبية في العراق".
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األولى شـجـاعـته فـقـد  كـان شـجـاعاً
وغــــيـــــر هــــيّــــاب فـي قــــول الــــرأي.
وأحــتــفـظ بــالــعـــديــد من األمـــثــلــة
ولــربّــمـا كــان رأيه ســبــبــاً في سـوء
ــقــراطــيـة ــانـيــا الــد عـالقـتـه مع أ
وكـــذلك مع الــســـوفــيــيـت الــذين لم
يرغبـوا في جتديد مـوقعه سكـرتيراً
ي ولم عــامـاً الحتــاد الـطالب الــعـا
تتّضح تـفاصيل تلـك الطبخـة عشية
ــؤتــمــر الــعـاشــر إلّــا بــعــد مـجيء ا
نوري عـبـد الرزاق من بـغـداد حيث
ـسؤول الـسوفـيـيتي سـاشا أبلـغه ا
بــحـقــيـقــة األمـر وأكّــد هـذا األخــيـر
تــرشــيــحـــهم لــفــتــحـي الــفــضل من
الـســودان سـكـرتـيــراً عـامـاً لالحتـاد
بدالً من مهدي احلافظ.  وال أستبعد
ثـــمـــة تــــأثـــيـــر من جــــانب الـــدولـــة
ــــان الـــــعـــــراقــــيـــــة الـــــتي كـــــان األ
والسوفـييت يراعـون مصاحلهم في
العالقة معهـما حتى وإن كان األمر
عـلى حــسـاب احلـزب الــشـيـوعي أو
أحد كوادره  البارزة وثمة أمر آخر
ـــؤتــــمـــر حـــصـل خالل انــــعـــقــــاد ا
الـعــاشـر أال وهـو حــضـور شـخص
غــريب قــال إن دعــوة وجــهت له من
السكرتـير العام وقـد أخبرني ناظم
اجلــواهـري الــذي شــارك في الــوفـد
مع خــــلــــيل اجلــــزائــــري وعــــدنـــان
اجلـــلـــبـي وكـــاتب الــــســـطـــور بـــأن
األجـهــزة األمــنــيـة الــتــشــيـكــيــة قـد
اســتــدعـته لـالسـتــفـســار عن هــويّـة
الــشـــخص الـــغـــريب الـــذي حـــضــر
ـؤتـمـر ولكن مـعـظم األسـئـلـة كـما ا
قــــال كـــــانت تــــدور حـــــول مــــهــــدي
ـا تـثـيـرهـا احلـافظ وهي لــعـبـة طـا
بعض األجهزة األمنية واخملابراتية
إلثارة نوع من الشكوك بشأن بعض
الـشـخصـيـات الـتي ال تتـواءم مـعـها
أو ال تنـفذ رغـباتـها أو رغـبات "األخ
األكبر" حسب رواية جورج أورويل.
الثانية- اجتهـاده فقد كان مجتهداً
وله رأي خاص يحاول أن يستنبطه
في ضـوء مــا هـو قــائم من أوضـاع
وهــــو وإن يــــراعـي "الــــتــــوازنــــات"
واحلـسابـات اخلـاصـة أحيـانـاً وهو
مـــــا أصـــــبـح  أكـــــثـــــر مـــــيالً لـه في
الـسنـوات األخـيـرة لكـنه بـشـكل عام
ـا ظلّ يـدافع كـان له رأي خـاص طــا
عـنه سـواء إزاء بـعض االنـدفـاعـات
أيـام اجلـبـهة الـوطـنـيـة واالضـطرار
بـعـدهـا إلى تـقـد تـنـازالت ال مـبرّر
لـهـا أم في نـقـده لـلـموقـف الرسـمي
لـــلـــحـــزب الـــشــــيـــوعي من احلـــرب
الـعـراقـيـة- اإليـرانـيـة  أم من بـعض

الــتــحــالف األولى فــقـد تــمــكّــنـا من
االتـفـاق مع قـيـادة حزب الـبـعث  في
إطـار "اجلــمـعـيـة الـعـراقــيـة لـلـعـلـوم
الــســيـــاســيـــة" الــتي  كـــنت أتــرأس
وفـــدهــا لــلــحــوار مع حــزب الــبــعث
والـــتي انـــضـــوت الحـــقـــاً في إطـــار
" ثم "جمـعـية احلـقوقـي الـعراقـي
عــــادت واســـتـــقـــلّـت في وقت الحق.
فاوضات وعلى الرغم من صعـوبة ا
السيّـمـا مع حامـد اجلـبوري والحـقاً
مع مــحــمـد مــحــجـوب إلّــا أن الـذي
رجّح قـيـام مــثل هـذا الـتـحـالف هـو
ـــوقـف اإليـــجـــابـي من الــــقـــيـــادي ا
رشح البعثي صديقي زهير يحيى ا
ؤتمر القطري للقيادة القطـرية في ا
الثامن في العام  1974والذي توفي
في ظـروف غــامـضـة في وقت الحق
وســبق لي وأن ذكــرته فـي أكـثــر من
مـوقع وألكـثـر من مـنـاسـبـة فـقـد كان
مهذباً ومتـواضعاً ومثقـفاً ومخلصاً
حقيقياً للتحالف وكانت عالقتي به
قـد تـوثـقت قـبل  17 تـمـوز (يـولـيو)
بنـحو سـنت وفـيهـا الكـثير  1968
من اخلصوصـية واألسرار. وال أريد
أن أنـــسى الــدور اإليــجـــابي أيــضــاً
لـلـصـديق مـجـبل الـسـامـرائي (الـذي
أعـــيــد إلى وزارة اخلـــارجــيـــة بــعــد
االحتالل وأصبح سفـيراً للعراق في
فـنـلـندا قـبل إحـالـته عـلى الـتـقـاعد).
ـعزل عن مرونة ولم يكن ما حتقّق 
من جــانــبـنــا أيـضــاً وكــنت في هـذه
الــقـــضــيـــة أنــسّق مـع مــاجـــد عــبــد
الـــرضــــا ولــــكــــنه عــــلى الــــرغم من
النـجاح الـذي حتقّق إلّـا أن عدداً من
الــفـــائــزين فـي االنــتـــخــابـــات تــمت
مالحـــقــــتـــهم واعـــتـــقـل بـــعـــضـــهم
والسـيّـما من الـقـومـيـ األمـر الذي
وضع عالمات استـفهام كـبيرة حول
جـدوى مــثل تـلك الــتـفـاهــمـات الـتي
حسبمـا  يبدو طارئـة وظرفية بل ال
تــعـدو أحـيــانـاً أن تـكــون تـكـتــيـكـيـة
تبـادلة ب بغـياب الثـقة الالزمـة وا
السلـطة ومعـارضتهـا وأستطيع أن
أضيف اآلن إن ثمة تعارض كان ب
الــــتــــوجه الــــســـيــــاسـي لـــعــــدد من
الـــقــيــادات وبــ الــدوافع األمــنــيــة
ومــركــز الــقــوة الــذي أخــذ يــهــيــمن
بالـتدريـج على كل شيء وكـثيـراً ما
كانت هـنـاك تعـارضات بـ ما يـقوم
" به نــــاظـم كــــزار و"جــــهــــاز حــــنـــ
و"العالقـات الـعامـة" " الـنواة جلـهاز
اخملــابـرات"وكــانت بـإشــراف صـدام
حـسـ وبـ تـوجّـهـات الـعديـد من
قـــيـــادات الــــبـــعـث وكـــوادره وهـــو
ــا يــحـصل في الــتـنــاقض الــذي طـا
األنــظــمــة الـــشــمــولــيـــة حــيث يــتم
إخـضـاع كل شيء لـضـرورات  األمن
وتمـنح األجـهزة األمـنـية صالحـيات
ال حدود لهـا في الكثـير من األحيان
بــــحــــيـث تـــتــــغــــوّل عــــلـى الــــدولـــة
واحلـزب.مــأزق االحـتــواء والـطـريق
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ـــوقف الــطـالبي فــان أمـــا بــشـــأن ا
حــزب الـــبــعث تــشــدّد في مــوضــوع
االسم والرئاسة واألغلبية والتمثيل
اخلــــارجي وإن خـــفّف مــــوقـــفه من
ـصــاعب ــســألــة األخــيــرة الحــقــاً  ا
عـمـلـيـة مـؤجالً بـحـثـهـا حلـ آخر
ولـــكن نــحـن من اجلــهـــة األخــرى لم
ــطــلــوبـة أو ــرونـة ا تــكن لــديــنــا ا
الـوضـوح الـكـافي لـلـحـدّ الـذي نـريـد
الـوصول إلـيه من الـتـحـالف نـاهيك
عن الــثـقــة الـكـافــيـة بــسـبب جتـارب
عديـدة فبـاستـثناء االسـم حيث كان
الــرأي حــاسـمــاً بـشــأنه فــإن األمـور
األخـرى كـانت قــابـلـة لـلـنـقـاش لـكن
فـاوض لنا فريق االحتـاد الوطـني ا
أصرّ عـلى قيام تـنظـيم واحد بـحجة
وحـدة احلــركـة الــطالبـيــة ولم يـكن
ذلك يـــعــني ســـوى االنــضــواء حتت
لواء " االحتاد الـوطني" وكـان مجرد
طـرحه إحـراج لـنـا بل انـتـقـاص من
كـــرامـــتـــنـــا ولـم أكن مـــقـــتـــنـــعـــاً به
شــخــصــيــاً وهــو مــا أبــلــغت إدارة
احلــزب بــرفــضـه بــالــكـــامل.  وكــنّــا
اقــتــرحــنــا اسـمــاً وســطــاً " االحتـاد
الــعــام لــطــلـبــة الــعــراق" وكــان هـذا
االسم قـــد ورد  بــالــقــانــون رقم 97 
لـسـنـة  1969واعـتـبــرنـا هـذا االسم
يعـبّر عن الـطرفـ ولكـننـا من جهة
ساواة في أخرى طرحنـا موضوع ا
ــقـاعــد بــحـيـث يـكــون عـدد تــوزيع ا
ـقاعـد التي يـحصل مقـاعدنـا بـقدر ا
ـكـتب عـلـيـهـا االحتـاد الـوطـني في ا
قابل التنفيذي واألمانـة العامة وبا

ال بــدّ من مــســاواة عــدد مــا يــأخــذه
ــا يـــأخــذه الــقـــومـــيــون الـــكـــرد  
الــقـومـيـون الــعـرب. وفـيـمــا يـتـعـلّق
األمـر بـالـرئـاسـة فـهي إمّـا دوريـة أو
يتم تداول الـرئاسـة واألمانة الـعامة
بينهم وبيننا وبـالطبع فتلك صيغة
ـكنـة في لـيـست مـقـبـولـة أو حـتى 
ظلّ توازن القوى السـائد خصوصاً
وكـنّـا قد تـوصـلـنا إلى اتـفـاق بـشأن
شـتركة 80 من األهداف الـنقـابيـة ا
ـئـة وقــد سـبق وأن قــدمت قـراءة بــا
وقفنا في وقت الحق. لكن ما نقدية 
عاظم الـتبـاعد وشـدّد احلمـلة ضـدنا
وسرّع في  اتخاذ إجراءات "عقابية"
ومالحـــقـــات هـــو عـــدم اعـــتـــرافـــنــا
بــشـرعــيـة االنــتـخــابـات ونــزاهـتــهـا
والــنــتـائـج الـتي تــمــخـضـت عـنــهـا
ـية وعـربـية حـيث نـظّمـنـا حـملـة عـا
ي بـــدعم مـن احتـــاد الــطـالب الــعـــا
ثلنا فيه. الذي كان مهدي احلافظ 
وحـــضــــر وفـــد من احتـــاد  الـــطالب
ي كـلـجــنـة لـتـقــصي احلـقـائق الــعـا
والتـقيـنـا به في بغـداد  حمـيد بـرتو
وأنـا وكــان الـوفـد يــضمّ كـجـمن من
قراطية (نائب السكرتير انيا الد أ
العـام) وفتـحي الفضـل من السودان
(نـــائـب الــرئـــيـس) وأصــبـح الحـــقــاً
ســكـــرتــيــراً عـــامــاً الحتـــاد الــطالب
ــهــدي احلــافظ في ي خــلــفــاً  الــعــا
ؤتمـر العاشر) مؤتمـر براتسالفـا (ا
الــذي انــعـــقــد فـي يــنــايـــر /كــانــون
الـــــثــــاني مـن الــــعــــام  1971وكـــان
اجتمـاع اللجنـة التنـفيذية قـد انعقد
قــبل ذلك بــنـحــو أسـبــوع وشـاركت
بـاالجتـمـاعـ وكـنت قـد وصلت من
ــؤتــمــر الـــقــاهــرة حــيث شــاركت 
ـنـاسـبة مـيالد الـزعـيم جـمـال عـبد
الـنــاصـر (بـعـد وفـاتـه بـنـحـو أربـعـة
أشـهر -  15كـانـون الـثـاني /يـنـايـر
/ 1971حـــيـث نُـــظـم في جــــامــــعـــة
الـقـاهــرة ) وقـدّمت بـحـثـاً بـعـنـوان:
عبد النـاصر وحركة الـتحرّر العربي
(نـشرنـاه في نـشـرة جلـنة الـتـنـسيق
الـتي كـنّــا نـصـدرهـا خـارج الـوطن).
في بغـداد نظـمنـا لوفد IUS (احتاد
ي) اجـــتـــمـــاعـــاً مع الـــطالب الـــعـــا
سكـرتارية احتـاد الطـلبة (انـعقد في
بـــيت خــاص فـي بــغـــداد اجلــديــدة)
وحـضـر الـلقـاء عـلى مـا أتـذكّـر: لؤي
أبـو الــتــمن حــمـيــد بــرتـو مــحــمـد
الــنــهــر نــاظم اجلــواهــري ســعـدي
الـسـعـيـد فائـز عـبـد الـرزاق الـصـكَر
وصـبحي مـبـارك ولم تـتمـكّن رابـحة
الــنـاشـئ  من احلـضــور وكــانت قـد
حـلّت مـحل الـرفـيـقـة رقـيّـة اخلـطـيب
في ســكــرتــاريــة االحتــاد واألخــيــرة
تـــزوجت من عـــزيـــز حـــمـــيـــد الـــذي
استشـهد في العام  1970 في قصر
النهاية وهو شيوعي قد عمل في
فــــتــــرة سالم عــــادل  مــــســــؤوالً عن
محلية العمارة في  1954. وكان قد
ـســؤولـيـة خالل حـصل تــداول في ا
الـسـنـوات الـثالث األخـيـرة من عـمل
احتاد الـطلـبة وإن بـقي بعـضهم في
ـســؤولــيــة أو عــاد إلــيــهــا بـطــلب ا
خـاص من إدارة احلـزب كـمـا حـصل
مع لؤي أبو الـتمن وكاتب الـسطور
فقد شملت التغييرات غياب : حسن
أسد وصالح زنـكـنة ويـوسف مجـيد
وطه صفـوك وسـعد الـطـائي وهادي
صـالح الـكلـيـبـاوي ونـوزاد شاويس
وحــمــيــد بــرتــو وآخــرين واقــتــصـر
احلضور على األعضاء الفعلي في
مـكتب الـسـكرتـاريـة في االنتـخـابات
الــتي أجــريــنـاهــا في الــكــونــفـرنس
الرابع الـذي انـعقـد في جـزيــــــــرة "
أم اخلـــــــــــــــنــــــازيـــــر" بــــــبــــــغـــــداد
وكـنّـا بـتــــــــــاريخ  10/10/ 1969 
ننــــــــسق حيــــــــنهـا مع ماجـد عبد
الــرضـــا من إدارة احلــزب وصــاحب
سؤول احلزبي حينها أي احلكيم ا
عشـيـة االنتـخـابات الـطالبـيـة العـامة
شـاركة والتي اتـخذنـا قـراراً بشـأن ا
فيها سواءً عـبر التحالف مع االحتاد
الوطـني  وهو مـا كـنّا نـأمل حتقـيقه
على الرغم من الصعـوبات والعقبات
واالشــــتـــراطـــات وإنْ فـــشــــلـــنـــا في
الوصـول إلى ذلك  فـيمـكن أن نرشّح
لوحـدنا أو مع بـعض القـوى القـريبة
ــر حـجــمــهــا. وكـان مــنّــا مــهـمــا صــغُ
ـؤتمـر الـرابع قـد انعـقـد في جـديدة ا
الــشط " الــراشـديــة" بــبــغـداد في 28
كانـون األول /ديـسـمبـر الـعام 1968
في بسـاتـ صـفوك اجلـبـوري وكان
التـنسـيق حيـنهـا مع د. كاظم حـبيب
من مكـتب جلنـة بغـداد.  والتـقى وفد
ـمـثلـ عن ي  احتـاد الـطالب الـعـا
ـقـراطـيـة التي ـهـنـية الـد الـقـائمـة ا
ــثـلـ عـنّـا وعـن الـقـومـيـ ضـمّت 
(احلـركة االشـتـراكـيـة)  واسـتمع إلى
ــــة من بـــعـض الـــذين شــــهـــادات حـــيّ
تـــعــــرضـــوا لألذى أو االعــــتـــقـــال أو
االحـتـجـاز خالل االنـتـخـابات. وعـلى
الـرغم من تـأيـيـد وفـد احتـاد الـطالب
ـواقفـنـا واقتـنـاعه بوجـهات ي  العـا
نــظــرنـا وتــأكــيـده فـي االجـتــمــاعـات
العـديدة والـلقـاءات الثـنائيـة على أن
ـعـطـيـات الـتي االنـتـخـابـات حـسب ا
عـرضــنـاهـا "غـيــر شـرعـيــة" وشـابـهـا
الـكثـيـر من الـعيـوب الـتي أثـرت على
ـاني غـيّـر نـتـائـجـهـا لــكن كـجـمن األ
ــالــئـاً رأيه الحــقــاً وكــتب تــقــريــراً 
لالحتاد الوطني لـطلبة الـعراق بناء
ـانـيـة في عـلى طـلب من الـسـفـارة األ
بغداد وبتـوجيه من القيـادة احلزبية
ـوحّد ـاني ا لـلـحـزب االشـتراكـي األ
حيث كـان الـعراق أول دولـة اعـترفت
قـراطـية من ـانيـا الـد بجـمـهوريـة أ
خـارج الــكـتـلــة االشـتـراكــيـة وأقـامت
عالقـات دبـلـومـاسـيـة مــعـهـا وجـرى
تبـادل التـمثـيل الدبـلومـاسي بصـفة
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توصلت فـيما سـبق من حلقات  – وهذه فرضـية افتـرضتها  – ان
ـصـادرة) تنـاقض مع ثـوابت احـكام القـانون 72(قـانـون احلجـز وا
ـي حلـقـوق االنـسـان  االسالم ومع الـدسـتــور ومع االعالن الـعـا
ومع وثـيـقــة الـعـهـد الـدولي  وكــون الـعـراق كـان الـدولـة االولى في
ـنـطـقـة الــتي  قـبـول انـضـمـامـهـا عـام  1945 الى مـيـثـاق اال ا
ـتــحـدة وحـتى قــبل مـصـر احلــضـارة وكـان وال زال األولى به ان ا
ـيـثـاقــهـا ولـعل الـقـانـون مـوضـوع الـدراسـة ـلـتـزمـ  يـكـون اول ا
ـيـثاق من خـالل جتاوزه عـلى عـهـد احلـقوق يـشكل خـروجـا عـلى ا
دنـيـة والـسـيـاسـيـة وعهـد احلـقـوق االقـتـصـاديـة والثـقـافـيـة لـلـعام ا
 1966 واآلن ننتقل لتوضيح جتاوزه على قوان عراقية اساسية
نافـذة وسـوف لن اتـفصل في ذلـك كون خـبـرتكم ومـعـرفـتكم  فـيـها
هي اكبر بكثير من معرفتي وسأحتدث للتذكير فقط خالف القانون
ـادة االولى من قــانـون الــعــــــــــقــوبـات رقم  111 لـســنـة 1969 ا
ادة  - 2اوال – عـدل وهـذا مـا اشـرنـا اليه آنـفـا كـمـا انه خـالف ا ا
من الـقانـون اعاله الـتي اكدت عـلى ان العـقوبـة شخـصيـة  وكذلك
هـو جتـاوز عـلى قـانــون اصـول احملـاكـمـات اجلــــــــزائـيـة رقــــــــم
ـــــواده (184) الـــــــتي تـــــــــتم ــــعدل   23 لـــــسنة  1971 ا
االشـــارة فيها للمادت 120 و 121 واللتان تشيران الى ان وفاة
ـتهم تـنهي اي اجـراء على امـواله حتـى لو كان مـدينـا وتبـرأ ذمته ا
من االقـساط الـتي لم يـتم حتـصـيـلـها  فـضال عن انـهـا تـؤكـد على
ـال احملـجـوز لـلـمــتـهم الـهـارب الى من تــخـصـيص نـفـقـة مـن ريع ا

يعيلهم شرعا او قانونا .. 
شمول بـاحلجز  قطع ارزاقهم مع العرض ان اقل من نصـف ا
وارزاق ايـتامـهم واراملـهم منـذ اكثـر من اربعـة سنـوات  والنصف
اآلخــر مــنـذ  2003 وحلــد اآلن فـضال عـن ان احلـجــز يــرفع عــنـد
تـهم نفسه للقـــــــــضـاء  وكذلك تنـــــــــاقض القانون مع تسليم ا
ادة ( /185ب ج د) من قانون احملـاكمات نـفسه  وكذلك جتاوز ا
ادة  106من قانون االثبات رقم )) 107 ال يجوز قبول دليل على ا
ينقض حـجية االحكـام)) دعوني انتقل ايـها السادة الى االجراءات
ـسـاءلـة الـقـانـونـيـة فـقـد جتـاوز اجلـمـيع (مـجـلس الـوزراء  هـيـئـة ا
منوحة والعدالة  جلنة االمر الديواني 129س ) وتقلصت السنة ا
لـلمـعـتـرض الى الـثـلث وهـذا الثـلث طـار ثـلـثه بسـبب تـعـطل موقع

ستدام..  اللجنة االلكتروني ا
فقط  االلتـــــزام بـآخر موعـــــد للـمعترض وهو  18/9 وبــــات
اقــدس من الــفـــتــرات الــدســتـــــــوريــة النــتـــخــاب  الــســادة رؤوس

الســــلطات الثالث . 
تـهم) خصـوصا وأن من تعـلمـون سادتي الـقـضاة اهـميـة تبـلـيغ (ا
افـتـرض انـهم مـتــــــــهـمـون يـقـطـنـــــــون في كل شـبـر عـلى ارجـاء

البسيطة .. 
ـعـروفـة في قـانـون اصول والـسـؤال هـو هل  تـبـلـيغـهم بـالـطـرق ا
احملـــاكـــمــات ??? واألهـم من ذلك هل كـــفل لـــهم الـــقــانـــون حـــقــهم
الـدسـتـوري ((حق الـتـقـاضـي مـكـفـول)) وكـيف يـتم ذلك واكـثـر من
ـنـوعـ من مـراجـعـة الـسـفـارات لـلـحـصـول عـلى (2000) مـنـهم 

وكــالـة مــحــامي او شــهـادة حــيــاة  وفي الـوقت
الــضـائـع تـقــريــبـا تــدخل الــســيـد رئــيس هــيــئـة
ـسـاءلة مـشـكورا لـتـصحـيح الـوضع الذي دام ا

سنت
وللحديث بقية
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بيروت

مـــحــــمــــد طـــيـب (أعـــيــــد إلى وزارة
اخلـــارجــيــة بــعـــد االحــتالل وعــيّن
ســفــيـراً فـي أرمـيــنــيـا) وفــاضل مال
مـحـمـود رســول (انـتـقل من احلـركـة
ركزية للحزب الكردية إلى القيـادة ا
الــشــيـــوعي ومــنـــهــا بــعـــد الــثــورة
اإليـــرانـــيـــة إلى الـــتــيـــار اإلسالمي
وقـتل مع عـبد الـرحـمن قـاسـمـلو في
ـــهــمــة فــيـــيــنـــا حــ كــان يـــقــوم 
الوساطة ب اجلـمهورية اإلسالمية
اإليرانية واحلركة الـكردية اإليرانية
ــقـــراطي الــكــــــردي - احلـــزب الــد
الـعام 1989 (كـمـا كــان يـحـضـر عن
الــقــومـــيــ الــعـــرب صــبــاح عــدّاي
ــركـزيـة لــلـحـركـة (عــضـو الـلــجـنـة ا
االشتراكية العربية  توفّي مؤخراً).
وقـــد رويت تـــفــاصـــيل حـــوارنــا مع
االحتــــاد الـــــوطــــنـي في أكـــــثــــر من
مـــنــــاســــبـــة وورد ذلـك أيـــضــــاً في
تـــفــــصـــيالت ذكــــرتـــهــــا في كـــراس
أصــــــدرته فـي الــــــعــــــام  1983 في
بــشـــتــاشــان (كـــردســتـــان الــعــراق)
بـعــنـوان "حملـات من تــاريخ احلـركـة

الطالبية في العراق".
كان االحتـاد الـوطني لـطلـبة الـعراق
متشـدّداً ضد مهـدي احلافظ ويعـتبر
وجــوده ســكـرتــيــراً الحتــاد الـطالب
ي ســبــبـــاً في تــشــدّد بــعض الـــعــا
ـنضـوية حتت نـظمـات الطالبـية ا ا
ــذكـور وذلـك بـفــعل لــواء االحتــاد ا
احلمالت التي  تنظيمها ح كان
مــهـــدي احلــافظ في جلــنــة تــنــظــيم
اخلــارج لـلـحــزب الـشــيـوعي. وحـ
قـــــرّر االحتــــاد الــــوطـــــني بُـــــعــــيــــد
االنتـخـابات الـطالبـية الـعام  1969
وإثــر عــقـد أول مــؤتـمــر له بــعـد 17
تــمـوز (يــولـيــو) الـعـام  1968 مـنح
عــضـــويــات شـــرف لــقـــادة احلــركــة
ن فــيـهـم من األطـراف الــطالبــيــة 
األخـــرى اســـتـــثــــنى مـــنّـــا مـــهـــدي
احلافظ وحاز على عـضوية الشرف
حـيـنـهـا كل من : نـوري عـبـد الـرزاق
وماجد عـبد الرضا ولـؤي أبو التمن
وكـاتب الـسطـور لـدورهم الـتـاريخي
في احلركـة الـطالبيـة ومـنح االحتاد
شـخصـيـة مـحسـوبـة عـلى حزب 20
الـبـعث و 4 شـخـصــيـات مـحـسـوبـة
عــلى احلــركــة الــكــرديــة عــضــويـات
شـــرف أيــضــاً وكــانـت الــصــحــافــة
احمللـيّة قـد نشـرتهـا وأجهزة اإلعالم
الرسمـية قد عمّـمتهـا. وبالعودة إلى
العالقة مع االحتاد الوطني فقد كان
مـهــدي احلـافظ قـد اســتـمع لي وأنـا
اســتـــعــرض عالقـــاتــنـــا الــوطـــنــيــة
وبالـتحـديد مـفاوضـاتنـا مع االحتاد
الـــوطــــني عـــشـــيــــة االنـــتـــخـــابـــات
ـتـوقّـعـة وتـنـاقـشـنـا واالحـتـمــاالت ا
طـــويالً حــول مــهــمــاتــنــا في خــارج
ــكن أن تـلـعـبه قـوانـا الـعـراق ومـا 
لــــدعم حتـــرّكــــنـــا في الــــداخل. وفي
ـنـاقـشـات حـضـر مـعـنا واحـدة من ا
عيسى العزاوي أحد قيادات احلركة
هـندس الـطالبيـة في األربـعيـنـات (ا
الــشــيــوعـي الــعــتــيـق وكــان يــعــمل
حـيـنـهـا مـترجـمـاً في مـجـلـة قـضـايا
الـسـلم واالشـتـراكـيـة).  واسـتـكمـلت
احلـوار بـعــد عـودتي إلى بـغـداد مع
نـوري عبـد الـرزاق  الـذي طـرح عليّ
تـسـاؤالت عــديـدة وفي غـايـة الـذكـاء
واألهمـية وكان بـعضـها قـد طرحته
ــكن عــمـله عــلى نــفـسي: مــا الـذي 
بعـد أن وصلت مـسألـة التـحالف مع
االحتاد الوطـني إلى طريق مسدود?
وهل تَـشـدّدنــا أكـثـر من الالزم أم أن
االحتاد الوطنـي قطع عليـنا الطريق
ـطالب الـتـعجـيزيـة ?وكنت ببـعض ا
مــنــذ عـقــود من الــزمــان قــد أجـريت
ا مـراجـعة انـتـقـاديـة بهـذا الـشـأن 
لنـا وهـو كثـير ومـا علـينـا وهو غـير
قــلـيل: فـإذا كــانت اسـتــراتـيـجــيـتـنـا
تـرجّح الـتعـاون فـكـان عـليـهـا تـقد
بـــــعـض الـــــتـــــنــــــازالت وإذا كـــــانت
استراتيـجيتنا لـيست معنيـة حقيقة
بالـتحالف وال تـريد الـتوصل إلى ما
هـو مـشـتــرك فـعـلـيـنـا الـتـصـلّب في
ــوقف وكــان هــذا هــو رأي نــوري ا
عــبـــد الــرزاق الــذي بـــلــوره بـــشــكل
واضح وطـــرحه عــليّ عــلى صــيــغــة
تـساؤالت وأرى اآلن أن ثـمـة تـخبّط
بــــ هـــــذا وذاك وظلّ االجـــــتــــهــــاد
الـــشــخـــصي والـــتـــقـــديــر ألهـــمـــيــة
الـتـحـالف من عـدمه هـو الـذي يـحدّد
وقف السيّما بغيـاب استراتيجية ا

واضحة.
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وإذا كــان لي أن أشــيــر إلى جتــارب

ناظم كزاراحمد حسن البكر


