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نـشورة ـؤلفـة من خـمس نقـاط وا اظن ان تغـريدة الـسيـد الـصدر ا
ن يـتصـرفـون بـعقـلـية بـتاريخ 10/6/ 2018 ستـحـرج الـكثـيـرين 

نصيبنا من الغنائم. 
ــشـهـد خـمس نــقـاط.لــــكـل نـقـطــة دورهـا في مـحـــــــاولـة تـغــيـيـر ا

السياسي.
ـهـدي وانـا ال اشك في ان رئـيس الـــــــوزراء اجلـديـد عـادل عـبـد ا
سـعـيـد جــدا بـهـــــــذا الــدعم الـذي اعـلــنه الـسـيـــــــــد الـصـدر في

تغريدته. 
في احلـقيـقـة تـوقـفت عـنـد الـنـقـطـة االولى الـتي يـقـول فـيـهـا الـسـيد

الصدر مايلي:
ناصب على رئيس الوزراء ان يبقي وزارة الدفاع والداخلية وكل ا

احلساسة بيده حصرا.
نـقـطة مـهـمـة.وعلـيـنا ان نـعـود بـذاكرتـنـا الى الـوراء قلـيال لـنـعلم ان
وكان هو الزعيم عـبد الكر قاسم كـان هو رئيس مجلس الـسيادة

ايضا وزير الدفاع والداخلية.
لــذا فــانـــا اقــول ان الــســـيــد الــصـــدر يــرى ان هــاتـــ الــوزارتــ
ـــنـــاصب احلـــســـاســـة عـــلـى حــد تـــعـــبـــيـــره ســـتـــكـــون فـي يــد وا

همة التي اود طرحها االن هي: الحظة ا امينة.ا
هل يجـوز ان نتحـدث بثقة عن جـو سياسي جـديد حيث يـلتقي هذا
ناصب سـؤول بذاك فيتـحدثان عن الوطن قـبل ان يتحـدثان عن ا ا
او الـغنـائم.اظن ان تـغـريدة الـصـدر حتـمل رسالـة واضـحـة للـسـيد

هدي.  عادل عبد ا
الـنقـطـة الثـانـية خـطيـرة جـدا اذ يقـول الـسيـد الـصدر فـيـها:انـنا اذ
ا الجل ان تكـون بيد رئيس الوزراء ال منعـنا الترشيح لـلوزارات ا
.بل ان تكون هبة للكتل واالحزاب او ان تكون عرضة للمحاصصة
ـستقل. هذه الـنقطة مزعـجة جدا حملبي ان تكـون بيد التـكنوقراط ا
ـتـفق عـلـيه هـذا لي احملـاصـصـة النـهـا قـلـبت الـروتـ الـسـيـاسي ا

وهذا لك.
اذا طـــبـــقت هـــذه الـــنـــقــطـــة الـــثـــانـــيــة فـــســـوف نـــرى تـــغــيـــرا في
وسـنالحظ اصـفـرار في مالمح الـذين يـريـدون ان يـصـلـوا الـوجـوه
ـنصـب باي ثـمن. ان هـذه الـنـقـطة تـشـبه حـبل انـقـاذ لكل من الى ا

نصب الذي يستحقه. يستحق الوصول الى ا
امـا الذيـن يفـكـرون بـانـهم االحق النه من هـذه الـكتـلـة او تـلك فـهذا
يعـني ان الـوضع سيـبـقى على حـاله ولن يـتغـير  لـقـد تعـلمـنـا طيـلة
االعـوام الـسـابــقـة ان نـسـمع غـزال جــمـيال عن الـوطن لـكن دون ان

نلمس ذلك التغير احلقيقي من حولنا.
وال حل اال بـاستخـدام الضغط الكالم اذن وسـيلـة خلداع البـسطاء
الشعبي من اجل ارغام كل من يريـد لهذا الوطن ان يظل تائها في
دوامـة الـفـســاد. خـزان الـضـغط الـشـعـبي كـمـا اظن جـاهـز لـلـعـمل

ولالنفجار والبصرة خير دليل على ذلك.
واذا كـانت النـيات صـادقة فـسيجـد السـيد رئـيس الوزراء الـفرصة

لدعمه من قبل الشارع الذي سيطلعه على احلقيقة.
ويـــبـــــــدو ان مــــــراة رئــــيس الـــــــوزراء هـــو الــــــــشـــارع بـــكــــل
ـســؤول الـذي يـريـد ان يــحـصل عـلـى مـنـصـبه مـشــــاكـلـه ولـيس ا

ومكاسبه.
ــتــظــاهــرين.ان  اذن مــراتـك يــارئــيس الــوزراء هم ا

خزان الضغط الشعبي سينفجر..
ـهـام لـكن هل هي مــهـمـة سـهـلــة انـهـا اصـعب ا
جــمـيــعـا.ان تـبــني بــلـدا في ظل صــراع داخـلي

واقليمي ودولي.

ذاته  كــــانت اإلذاعــــة واجلــــريـــدة
ونـشرة "مـنـاضل احلزب" الـتي كـنّا
ـــــــكــــــتب نـــــــصــــــدرهــــــا بـــــــاسم ا
ركزي ومسؤوليات اآليديولوجي ا

أخرى.
تــــطــــورات احلـــرب الــــعــــراقــــيـــة-
اإليــــرانــــيــــة واالفـــتــــراق مع إدارة

احلزب
كــانـت وجــهــات نــظــر الــعــديــد من
الـرفـاق قد أخـذت تـتـبلـور وتـنضج
بشأن احلرب العـراقية - اإليرانية
خـصـوصـاً بـعـد انـسـحـاب اجلـيش
الــعــراقي من األراضي اإليــرانــيـة 
وذلك بـــعـــد مـــعـــركـــة خـــرمـــشـــهــر
ن بادر (احملـمّرة)  1982 وكـنت 
بـالـكـتـابـة عن احلـرب وتـطـوراتـهـا
كــراســاً وعـدّة أبــحــاث ودراسـات 
وشــعـرت إن  مــوقـفي أصــبح أكـثـر
بُــعـداً من إدارة احلــزب بل أصـبح
أكثـر عـمـقـاً وحـسـمـاً وشـمـوالً بـعد
دخــول اجلـيش اإليــراني لألراضي
الـعراقيـة عبـر عمـليـة عسـكرية في
مــنـطـقـة حـاج عـمـران الـعـام 1982
وكـنت قـد كـتـبت إن احلـرب لم تـعد
عــدوانــيــة هــجــومــيــة من اجلــانب
الــعـــراقي ووطـــنـــيــة دفـــاعـــيــة من
اجلــانب اإليــرانـي بل إن تــغــيــيــر
ـواقع يــفـرض اعـتــبـار اســتـمـرار ا
" وال "احلـرب عـدوانيـة من الـطـرف
تــــخـــــدم ســــوى اإلمــــبـــــريــــالــــيــــة
والــصـهــيـونــيـة والبــدّ من وقـفــهـا
فـــــوراً واجلـــــلـــــوس إلـى طـــــاولــــة
ـفـاوضـات.وحـ انـتـقـلت احلرب ا
إلى األراضي الـعـراقـيـة أعـلـنت عن
رفـــــضـي لــــلـــــمـــــشــــروع احلـــــربي
والــسـيــاسي اإليــراني واعــتــبـرت
احلـــرب عــدوانــيـــة هــجـــومــيــة من
اجلـانب اإليــراني في الـعـام 1982
ودفـــاعـــيـــة وطـــنــــيـــة من اجلـــانب
الــعـراقي لــذلك دعـوت إلـى الـدفـاع
عن الوطن وعن االستـقالل الوطني
ـوقف الـذي بلـورنـاه الحـقاً وهـو ا
دون أن يـــؤثــر ذلك عـــلى دعـــوتــنــا
ـــقــراطـي يــنـــهي لــقـــيـــام حـــكم د
الــدكــتــاتــوريــة ويــشــيع احلــريـات
ــقـراطــيــة ويـقــرّ بــالـتــعــدديـة الــد
والـــتــنــوّع ويــتــمــتّـع فــيه الــشــعب
ـهـجرين الـكـردي بحـقوقـه ويعـيد ا
الـــعـــراقـــيـــ ويـــلـــغي الـــقـــوانــ
االسـتـثنـائيـة ويـسنّ دسـتور جـديد
انـية لـلبالد ويـجري انـتخـابات بـر
حـرّة ويــعـيـد الــعـراق إلى مــوقـعه

الصحيح. 
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ـؤتمر الرابع للحزب كانت محطة ا
الشـيوعي (1985) نقـطـة انعـطاف
في العالقة بـ توجهـ وانعكس
ـثقف ذلك على صـعيد الثـقافة وا

حــــيـث أصــــدرنـــا نــــداءً وقــــعه 75
مـثــقــفــاً ومــثـقــفــة وقــررنــا الــعـمل
شترك بالتعاون مع عامر عبدالله ا
وبـــاقــر ابــراهـــيم ومــجـــمــوعــة من
الـرفـاق الـذين  تـنـحيـتـهم بـيـنهم
حــســ ســلـطــان وعــدنــان عــبـاس
ومــاجـــد عــبـــد الـــرضــا وعـــشــرات
الـكــوادر الـشــيـوعــيـة إضــافـة إلى
حلـقة من األصـدقاء داخل الـتنـظيم
وخـــــــارجه مـن الـــــــذيـن كـــــــانـــــــوا
يـتعـاطفـون معـنا.وحـ أُبلغ مـاجد
عــبــد الــرضــا بــفــصــله مـن احلـزب
ــا فــيه عالج وقــطع مــخـصــصه 
سـتـشفى وهي ابـنته الـراقـدة في ا
من ذوي االحــتــيــاجــات اخلــاصــة
بــــادرنـــا مـــهـــدي احلــــافظ وكـــاتب
السطور لالتصـال بالدكتور جورج
حبش لتأم مخصصات أو إيجاد
ـاجـد وسـاهم تـيـسـيـر قـبـعة عـمل 
بـتـعـيـيـنه في "مـجـلـة الـهـدف" التي
كان رئيس حتريرها بعد بسام أبو
شـــريف صــديـــقــنــا "صـــابــر مــحي
الــدين" وقـرّر احلــكــيم حــبش بــعـد
العـودة من سـفره تـخصـيص أعلى
سـاعدات لرفاقنا راتب له وتقد ا

من ضحايا االستبداد احلزبي . 
وقدّم لـنا تـيســـــــير قـبعــــــــــة كما
أشــــــــــــــــرت فـي مــــــــداخــــــــلــــــــتي
ــوســــــــومــة "غـيــمــة فــضــيّـة في ا
ــنـــشــورة في فـــضــاء الـــذاكــرة" وا
صــحــيــفــة الـزمــان عــلى حــلــقــتـ

وبعد أن توثقت عالقتي بكجمن في
اخلــارج من خالل مــســاهــمــتي في
ـؤتـمـرات واالجـتـمـاعـات عــدد من ا
الـدولــيـة ســألـته عن ســبب تـغــيـيـر
مــوقـفـه فـأجــاب " كــمـا تــعــلم إنـني
حــزبـي وال بــدّ أن ألــتـــزم بــقــرارات
"الــقـــيـــادة" الــتـي كــان رأيـــهـــا هــو
ـهم " حسـبما هـا األهم على ا تقـد
قال "واألهم هـو العالقـات الثنـائية
بـ الـبلـدين" أمـا تفـاصيـل تتـعلق
ــكن بــانــتــخــابــات مــهــنـيــة  فال 
مــقــارنـتــهــا بـالــعالقــات اخملــتـلــفـة

تنوّعة ب البلدين. وا
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خالل وجــــود مـــهـــدي احلــــافظ في
ـهنيـة حاول الدراسة ـهمته ا براغ 
في مـدرسة االقـتصـاد الـعلـيا وهي
مــدرسـة تــخــرج الـكــادر احلــكـومي
ــتــقــدم  وتــعــتــبــر من واحلــزبـي ا
ـتـقـدمـة في ـدارس االقـتـصـاديـة ا ا
الـعـالم بـعـد كـلـيـة لـنـدن لالقـتـصـاد
London School of Econom-)
ics) فـي  بــريــطــانــيـــا والــكــلــيــات
االقـتــصـاديـة الـشــهـيـرة فـي الـهـنـد
وبولـونيا  ولـكن بسبب قـبول أحد
ـن لـم يــــــنـهِ دراســـــــته الـــــــطالب 
الثانوية سحبت احلكومة العراقية
االعـتــراف بـهـا وقــد حـاولـنــا عـبـر
بيانـات وإيضاحات تـقد ما يعزّز
درسـة االقتـصاديـة العـليا الـثقة بـا
حتى أعيـد االعتراف بـها وكنت قد
حـضــرت مـنــاقـشــة مـهــدي احلـافظ
ودفـاعه عـن أطـروحـته  وأتـذكـر أن
هـشام الـبـعّاج الـذي كـان يدرس في
ـدرسـة ذاتـهـا حــضـر أيـضـاً كـمـا ا
حـــضــــر حـــمـــيـــد بــــرتـــو وآخـــرين
االحـتــفـالـيـة الــتي أقـيـمـت بـعـدهـا
وكــان ذلك فـي الــعـام  1973 وعـاد
مهدي احلافظ إلى بـغداد حيث كان
قد انتـدب إلى العمل في سـكرتارية
اجلبهة الوطنـية واستمر في إلقاء
بــعض احملــاضــرات في اجلــامــعــة
ـسـتــنـصـريـة  وأســاس وظـيـفـته ا
كـان في وزارة الـنـفط.وكـان احلافظ
قــد تــخــرّج من كــلـيــة الــتــربــيـة في
بـغـداد- قـسم الـكـيـمـياء ودرس من
الـعـام  1961ولـغــايـة الـعـام 1964
في مــــدرســـة اإلعـــداد احلــــزبي في
بـراغ مع عـزيـز احلـاج ومـاجـد عـبد
تكررة إلى الرضا وخالل زيـاراته ا
بـــراغ كـــنت ألـــتــقـــيه فـي كل مــرّة 
سـواء مع نعـيم حـداد أم مع آخرين
ي في إطــار مــجــلس الــســلم الــعــا
بـصحـبـة عزيـز شـريف ونوري عـبد
الــرزاق وآخـــرين وســبق أن رويت
ـرّات عن مـنـاقـشـة بـ في إحــدى ا
اجلــــــــــواهـري وعـزيــز شـريف في
فـنـدق االنتـركونـتـينـنـتال وذلك في
كـتـابي " اجلـواهـري- جـدل الـشـعـر
واحلــــــيـــــــــــــــاة" دار الــــــكـــــــنــــــوز
األدبــــــــــــــــيــــة  بـــــيــــروت 1997

وط 2دار اآلداب 2008.
خالل عـمـله في سـكـرتاريـة اجلـبـهة
لم يــتـردد مـهـدي احلـافظ في تـبـني
تعلـقة بحياة الكثـير من القضايـا ا
الـــنــاس وأتـــذكّــر أنـــني كـــتــبت له
بــخــصــوص قــضـيــة هــادي راضي
الــذي أعـيــد من بـراغ بــقـرار حـزبي
خـاطئ لـتـتسـلّـمه األجـهزة األمـنـية
وقد بذل مـا في وسعه ليس إلطالق
ســراحه فـحـسب  بـل السـتـحـصـال
جـــواز ســفـــر له بـــعــد عـــدّة أشــهــر
لــيـعــود إلى بـراغ وحــ عـدت إلى
بـغـداد كان مـهـدي احلافظ قـد أبـعد
من سـكــرتـاريـة اجلــبـهــة بـقـرار من
إدارة احلــزب ونـــسّب إلى مـــكــتب
الـعـمل اآليـديـولـوجي والـتـقـيت به
عدة مـرّات وأخبرته بـأنني سأذهب
إلى أداء اخلـدمـة اإللزامـيـة وبقـيـنا
عـــلى اتـــصـــال ثم أخـــبـــرني بـــأنه
ســيـغــادر إلى اخلــارج وقــد تــطـول
إقـــــامــــته وعـــــرفت إنه نـــــسّب إلى
الـعـمـل في الـســفـارة الـعــراقـيـة في

جنيف.
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وحـ وصلت إلى دمـشق في تـموز
/يــولـيــو الـعـام  1980 اتـصـلت به
تـــلـــفـــونـــيـــاً وأعـــطــيـــتـه عــنـــواني
ـراسـلـة وجـاء وتــواصـلت مـعه بــا
إلى دمـشق والــتـقـيــنـا وشـعـرت إن
قرار إبعاده ترك لـديه حزناً شديداً
الســـــيّـــــمــــــا مـــــا صـــــاحب ذلـك من
مــحـاوالت لإلســاءة  ســاهم فــيــهـا
بعض "أعدقائه" وقـد تردّت صحته
واضـطــر إلجـراء عـمــلـيـة جــراحـيـة

عدة. لقرحة نازفة في ا
والتقـينا في دمـشق وبيروت مـثلما
الـتـقـيـنا الحـقـًا فـي الـقـاهـرة وبراغ
وفـيـيـنـا وبــغـداد عـدّة مـرات وكـنت
أشــعــر في كـل مــرّة إن ثــمــة تــراكم
حـــــاصل فـي عالقـــــته مـع احلــــزب
وحاولت من جانـبي تخفـيفه ولكن
ـــواقف والســـيّـــمــا إزاء تـــبـــاعـــد ا
الـتـطـورات السـريـعـة لم يـجعل أي

منّا بعيداً عن التأثّر بها والسيّما
ـــوقف من احلـــرب الــعـــراقــيــة - ا
اإليرانية وكنت قد أصدرت كرّاساً
بـــعـــنـــوان " الــــنـــزاع الـــعـــراقي -
اإليــراني" في مــطـلع الــعـام 1981
وكتـبت قبل ذلـك عدّة مـقاالت حول
ــوضــوع لــقــيت ارتــيــاحـاً لــديه ا
وأثّـرت وجهـات نظـر غيـر تقـليـدية
ـــوقف من حـــقــوق بـــخــصـــوص ا
ـــشــروعــة خــارج قــرار الــعــراق ا
اللجوء للحرب الذي كان خطأ بكل
ـطالـبـة بـاحلـقوق ـعـايـيـر لـكن ا ا
ونـقــد اتــفــاقــيـة  6 آذار  (مـارس)
شـيء آخــــــر وهــــــو ثــــــابت 1975
يــنــبــغي الــتــمــسك بـه وكــان هـذا
مـوقــفي ذاته حــيث كــتـبت رســالـة
ـــكــتـب الــســـيــاسي (1975) إلى ا
ــســتــنـد إلى أوضح فــيـهــا رأيي ا
نـسجم قـواعد الـقانـون الـدولي وا
ـصـلـحة الـوطـنـية الـعـلـيا في مع ا
حينـها وكانت الرسـالة تتألف من
صـفـحــة وذلك بُـعـيـد تــأيـيـدنـا 13
بـرر التفاقية  6 آذار/مارس غير ا

تكافئة. اجملحفة وغير ا
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ح كلّفتُ بإعـادة تأسيس اللجنة
الوطـنـيـة الـعـراقـيـة لـلـسلـم وليس
اجمللس الوطني للسلم والتضامن
(وهي الــتـسـمــيـة الــرسـمــيـة الـتي
احـتــفـظت بــهـا بــغـداد حــيث بـقي
عـزيـز شريف رئـيـساً لـهـا) حترّكتُ
عـــــلى الـــــقــــوى الـــــســـــيــــاســـــيــــة
والـشخـصيـات الوطـنيـة وفاحتت
بعض القوميـ لالنضمام فوافق
هـــاشم عــــلي مـــحـــسـن ومـــحـــمـــد
احلـبــوبي ومن الـبــعـثــيـ فـاضل
األنـــصــاري وبـــاقــر يـــاســ ومن
األكراد مسعود البارزاني وآخرين
واقترحت ثالثة أسماء جديدة هم:
اجلواهري ومحمود صبري وعلي
الــشــوك وكــان اقــتـراحـي اإلبــقـاء
عـلى جــمـيـع األعـضــاء الـســابـقـ
وهم : نــوري عـبـد الـرزاق ومـهـدي
احلـافظ ورحـيـم عـجـيــنـة وبـشـرى
بــرتــو وعــامــر عــبــدالــله ونــزيــهـة
الــدلــيــمي وكــر أحــمــد وصــفــاء
احلافظ وأرسلت القائمة اجلديدة
إلى الــرفـيـق بـاقــر ابــراهــيم الـذي
ــكــتب ــهـــمــة بــاسم ا كــلّــفــني بــا
الـــســـيـــاسي  والـــتي اســـتــغـــرقت
بـضـعة أسـابـيع إلجنـازهـا وإجراء
اتـصاالت بـالشـخصـيات اجلـديدة
فأعـادهـا لي وكان قـد وضع اسمي
من ضـمن الـقــائـمـة بـقــلـمه وبـخط
ـكـتب يـده مــؤشـراً أن هـذا قـرار ا
الــســـيــاسي.وكــان أولـى مــهــمــات
الـلـجـنـة السـفـر إلى عـدن حلـضور
ــؤتـــمــر الــدولي جملـــلس الــســلم ا
ي وكـــــــــان الـوفـد بـرئـاسة الـعـا
عـامر عـبدالـله وعـضويـة د. نزيـهة
الدليمي وكاتب السطور والتقينا
بــشـانــدرا رئــيس مــجــلس الــسـلم
وبــعــلي نــاصــر مــحــمــد الــرئــيس
الـيـمــني وشـرحــنـا لـهــمـا كل عـلى
انـفــراد ولـلــوفـود األخــرى ظـروف
عـملـنا ومـا أصـاب اجمللس الـقد
من تـــصـــدّع وعـــرضـــنـــا عــلـــيـــهم
الـتـشـكـيلـة اجلـديـدة شـارحـ لهم
الــتـــعــدديــة الـــفــكــريـــة والــتــنــوّع
السـيـاسي الذي حتـتويه ودون أن
نـطـلب مـنـهـم شـيـئـاً مـحـدداً فـيـمـا
يــتـعــلق بــالــتــركــيـبــة الــرســمــيـة

واألكثر من ذلك قلنا لشاندرا: 
أننا لم ننـتخب رئيساً ألنـنا نعتبر
عزيز شـريف رئيسـنا جمـيعاً. وقد
حـصل احتـكـاك ب عـامـر عبـدالله
ود. عـصـام عـبـد عـلي الـذي تـرأس
وقف من الوفد احلكـومي بسبب ا

احلرب العراقية- اإليرانية.
وبـعـد الــتـحـاقي بــقـوات األنـصـار
وخالل عـودتي للـعالج عـرفت بأنه
ـذكورة  تـنـحـيـتـي من الـلـجـنـة ا
الـتي عمـلت على إعـادة تأسـيسـها
وكــنت مـنــسـقــاً ألعـمــالـهـا لــسـبب
رئـيس أنـني وضـعت فـيـهـا اسـمي
مهدي احلافظ ونوري عبد الرزاق
وكـــــان ذلك جـــــزءًا مـن الـــــصــــراع
الـــفــــكـــري الـــذي اتــــخـــذ أبـــعـــاداً
إقـصـائـيـة وإلـغـائـيـة مـخـتـلـفة  ال

يتّسع اجملال لذكرها.
حـ عــدتُ من كـردســتـان بــعـد أن
تعرّض موقعنـا للهجوم من جانب
االحتاد الـوطني الـكردسـتاني في
أحـداث بـشـتاشـان ومـا بـعـدها من
تــداعــيــات خالل انــســحــابـنــا إلى
إيـران ومـا تـركه ذلك من تـأثـيرات
وحــ وصـــلت إلى طــهـــران بــعــد
مـعـانـاة شديـدة كـتـبت إلى مـهدي
احلافظ من هـناك وعـرفت أنه كان
دائم االسـتـفـسـار عـني خـصـوصاً
وثـمة أخـبـار عن إبـادة من كان في

ـــــركـــــزي قـــــد  مـــــوقع اإلعـالم ا
تــنـاقــلـهـا حــيث كــنت مـســتـشـاراً
لــــفـــصــــيل اإلعـالم وســــكـــرتــــيـــراً
ـوقع لـلــمـنـظــمـة احلـزبــيـة وفي ا

مــســاهــمـة فـي تــقــيــيم الــتــجــربـة
النضالية. 

ـنـبـر عن نـفـسـهـا وعـبّـرت حـركـة ا
بـوضـوح أكـبـر عـنـدمـا أكّـدت: أنـها
تـتــوخّى تـقـد رؤيــتـهــا اجلـديـدة
لــلــعــمـلــيــة الـثــوريــة الـتـي تـواجه
احلــركــة الـشــيـوعــيــة والـعــمّـالــيـة
ا ينسـجم مع التطورات ـية  العا
ـتغـيّرات الـتي أفرزتـها احلـياة وا
سـواء عــلى الـصــعـيـد الــعـراقي أم
ي الــقـــومي أم اإلقــلـــيــمي أم األ
وهي بـذلك تــدخل حــلـبــة الـصـراع
احملــتـــدم مــنـــذ ســنـــوات كــتـــيــار
شـيـوعي مـتـمـيّـز يسـعى من خالل
احلـوار واجلــدل وإثــارة الــنــقـاش
إلى  خـلق رؤيـة جـديـدة مـتـطورة "
قدمة باسم وكان لي شرف كتابة ا
هـيئة الـتحـرير والـتوطـئة لـلكرّاس
في الـعام 1987.ووردت في تـقد
ـنـشــورات والـتـوطـئــة تـعـريـفـات ا
مهمة عن جـوانب الصراع احلزبي
الســيّــمــا إزاء بــرنــامج وســيــاســة
القيادة الرسمية ومعالم األزمة في
ـنـبـر بـسـبل حـلّـهـا احلــزب ورأي ا
ــــوقـف مــــنــــهــــا إضــــافــــة إلى وا
الــقـــضــيــة الــوطــنـــيــة الــعــراقــيــة
ـعايير واالختالالت اخلطـيرة في ا
اآليـديولـوجية والـسيـاسيـة فضالً
ـقـراطـيـة وجتـمـيـد عن غـيـاب الـد
الـنــظـام الــداخـلي عــمـلــيـاً وبـروز
ظـاهـرة الــبـيـروقـراطــيـة والـفـرديـة
ــبــاد والـــتــســـلّط... وتــعـــطــيـل ا
الــتـنـظـيــمـيـة الــسـلـيـمــة في حـيـاة
احلزب الـداخليـة وابتـداع أساليب
وأشـكــال غـريـبــة لـتـكــريس الـنـهج
ـصحوب بـ االنعـزالي التصـفوي ا
ـتـعـكّـز عـلى "اجلـمـلـة الـثـوريـة" وا
أكـثر الـشعـارات " يسـارية" ورنـيناً
ولكنها األكـثر بُعداً عن الواقع وما

تتطلّبه احلياة.
وقد انفجـر اخلالف على نحو حاد
ــؤتــمـر الــرابع لــلــحـزب عــشــيـة ا
وخــصـوصــاً في الـعـام  1984وما
بـعـده وكـانت عـبـارة عـزيـز مـحـمد
األم العـام للحزب قـد  تداولها
ؤتمر: وذاع صيتها ح ردّد في ا
اجـتـمـعنـا لـيلـغي نـصـفنـا الـنصف
اآلخـر حيث كـان نـهج التـفـريط قد
ســـاد لــــدرجـــة أن أحــــد أعـــضـــاء
ـركــزيــة وهــو مــا تـمت الــلــجــنــة ا
اإلشــــارة إلــــيـه في إحــــدى أعــــداد
ــنــبـر قــد قــال ال يـهم إذا جــريـدة ا
ــئـة من أعــضـاء أبــقـيــنـا  10  بــاا
احلـــــزب ال ســــيّــــمـــــا إذا كــــانــــوا
مـــطــــيـــعـــ وهـــو أفـــضل من 90
ـئـة مـشـاغـبـ حـيث  تـفـجـير با
ــــوقـف بــــالــــكـــــامل بــــإجــــراءات ا
تــمــهــيــديــة الســتــبــعـاد أعــداد من
كوادر وقـادة احلزب من احلـضور
بل فـــصـل الـــعـــديــــد مـــنـــهم أو 
ــســؤولــيـة إبــعــادهم عن مــواقـع ا

وعزلهم وتهميشهم.
ـنــبـر ولالحــاطـة بــنـشــاط حـركــة ا
الــذي كـان مــهـدي احلــافظ ونـوري
عـبــد الـرزاق ومـاجــد عـبــد الـرضـا
وعـبــد احلـســ شــعـبــان من أبـرز
كن االعتماد على 3 العامل فيه 

مصادر أساسية. 
ـصدر األول: وثـيقـة معـالم األزمة ا
في حزبنا الشـيوعي العراقي التي
كـتـبهـا د. مـهدي احلـافظ في الـعام
وتـمت اإلشـارة إلـيـهـا وقـدّم 1984
لهـا كاتب الـسطور حـ  طبـعها

بكراس العام 1987.
صدر الـثاني: وثيـقة نشرت في وا
"مجـلة الغـد" اللنـدنية وهي مـقابلة
أجـرتها مـجلـة الغـد اللـندنـية التي
يـرأس حتـريرهـا الـدكتـور ابـراهيم
عـالوي األمــــ الــــعــــام في حــــزب
ركـزية بعـد عزيز احلاج القـيادة ا
ونشرت في عددها رقم  21 تشرين
األول (اكتـوبر)  1987 وقد نـشرت
مـرّة أخرى في كـتاب عـبد احلـس
شـعـبـان  –الـصـوت والـصـدى من
ــوســوي  وجـاء في إعــداد كــاظم ا
هـــامـــشـــهـــا مـــا يـــلي: صـــاغ نص
اإلجـابات د.عـبد احلـسـ شعـبان
واطــلع عــلــيــهــا د.مــهـدي احلــافظ
ـالحـظـات وأبـدى عــلـيـهــا بـعض ا

الـبـسـيـطــة وأخـذهـا كـاتب الـنص
بنظر االعتبار ووافق عليها نوري
عــبـد الــرزاق الــذي قـدمــهــا بـاسم

نبر إلى  مجلة الغد.  ا
ـصــدر الــثــالث فـهــو عــشـرة أمــا ا
ـنـبـر وعـدد من أعـداد من جـريـدة ا
الــــبـــيــــانـــات والــــكـــراريـس الـــتي
ــقــصــود أصـــدرتــهــا احلــركـــة و ا
نـبـر هي من العـدد صـفر بـأعـداد ا
الـذي صــدر في فـيــيـنــا  وهـو عـدد
جتـريبي (حتـريـر وإعداد د. مـهدي
تـبقـية فـقد احلـافظ ) أما األعـداد ا
صـدرت بــإشـراف وحتـريـر د. عـبـد
احلـــســ شـــعـــبـــان فـي بـــيــروت
وصـدر عـدد واحـد مـنـهـا في بـراغ
أمــا الـعــدد األخــيـر فــقــد صـدر في
لـندن  وقـد امتـدـــــــــّت لـلفــــــــترة

ب 1987-1990.
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كنت مدعـوّاً إلى بلغـاريا من جانب
وزارة الـــثــقـــافــة وقـــد اضــطــررت
لــلـمــكـوث بــضـعــة أسـابــيع حـيث
ـدة أربعة ـستـشفى  دخـلت فيـها ا
أسـابـيع وكــنتُ مـكـلــفـاً من جـانب
مجـموعـة الشام وخـصوصـاً عامر
عـبــدالـله وبــاقـر ابــراهـيـم (الـلـذان
شرعـا بكـتابـة مذكرات احـتجـاجية
أوصالهـــــا إلى الـــــســـــوفــــيـــــيت)
لالتصال بـحس سلـطان من جهة
ـهـدي احلـافظ من جـهـة أخرى و
و تــأمـ الــلـقـاء مـع " أبـو عـلي"
الذي كـان متـحمّـساً إلعالن موقف
وأطـلــعـته عــلى مـســودة الـوثــيـقـة
الـتي كـتــبـتـهـا بـتــكـلـيف من عـامـر
وبــاقــر حـول أزمــة احلــزب وســبل
ـعـاجلــات الـتي اخلـروج مــنـهــا وا
اقتـرحتـها واألسـباب الـتي دفعـتنا
لـالفـــتـــراق عـن الـــقـــيـــادة وأبـــدى
تـأيـيـدًا لـهـا ثم اتـفقت مـع احلافظ
للقاء واقترحت عليه بدالً من براغ
ــوعــد في بــراتــسالفـا أن يــكـون ا
لكي ال يـتم رصـد حركـتنـا وهو ما
حـــصل ومن هـــنــاك حتـــدثـــنــا مع
نـوري عبـد الـرزاق بالـتـلفـون وكان
متـفقاً مع احلـافظ على اتـخاذ مثل
هذه اخلـطوة الضـرورية أي إبراز
عارضـة احلزبية الـعلنية صوت ا
واتـــفـــقـــنـــا عـــلى حتـــديـــد مـــوعــد
الجـتـمـاع يـضم نـخـبـة من الـكوادر

والقيادات (ب  25-20رفيقا).
وفي بـــلــغــاريــا ســعــيت الجــتــذاب
عـــنــاصـــر الـــتــنـــظـــيم الـــذين كــان
بعضهم علـى صلة بـ أبو علي أما
في بـراغ فكـان اجلو مـهيـئاً بـحكم
مــعــرفـتــهم بي  وحــصل األمـر مع
تـنـظـيم هـنـغاريـا أيـضـاً بـوجود د.
عــلـي حــنــوش حــيث كــان لــديــنــا
بــحـدود  10 رفــاق في كل بــلـد من
هــذه الــبــلـدان. واألهم مـن ذلك هـو
تــوثـيق صـلـتـنـا مع بـعض الـرفـاق
فـي كـردسـتــان إضـافـة إلـى الـيـمن
واجلـــزائــر ولــيـــبــيــا حـــيث قــمت
بــزيــارات خــاصـــة لــهــا بــدعم من
مــنـظـمـة الـتــحـريـر الـفـلــسـطـيـنـيـة
وكـذلك اسـتــثـمـار بــعض الـنـدوات
واالجـتمـاعات الـعربـــية الـتي كنت

ية .  أدعى لــها بصفتي األكاد
ولألمــانــة فــقــد قــدمت لــنـا م.ت.ف
دعـمــاً مـاديــاً  لــكـنه رمــزيـاً إذ أن
ـوقـفـنـا ـعـنـوي والــتـفـهم  الـدعم ا
الوطني كان هـو األهم وكان لدينا
مـراسـالت مع يـاســر عــرفــات "أبـو
عــمّـار" وسـبق لـنـوري عـبـد الـرزاق
أن الـتـقـاه لـهـذا الـغـرض كـمـا قدّم
لــنـــا الـــعــديـــد من أطـــراف حـــركــة
الــــتـــحـــرر فـي ســـوريـــا ولــــبـــنـــان
مـسـاعـدات مـعـنـويـة وأود هـنا أن
جـموعة اجلـبهـة الشعـبية أشيـد 
(الـبـحــرين) بـقـيـادة عــبـد الـرحـمن
النعيمي " سعيد سيف" ومجموعة
جريدة احلـقيقة " الـشغيلـة" بقيادة
زاهــراخلـــطـــيـب ونــاصـــر قـــنـــديل
وحـمـيـدي الـعـبـدالـله  إضـافـة إلى
قـــيـــادات اجلـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة
ـــــــــقــراطـــيــة واجلـــبــــــــهـــة الــد
وفــــــتح بـشـقـيـهـا وعـاطـف أبــــــو
بـــكـــر بــصـــفـــته الـــشــخـــصـــــــــيــة

والصداقية.
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ـسـاءلة اتت عـنـيـة بالـقـانون  72 هي هـيئـة ا ال شك ان احلـلـقـات ا
بعدهـا جلنة االمـر الديواني (129س) وجلنة االمـر الديواني (60)
االولى فتحت موقعـها بعد مرور وقت اكثـر بكثير من الوقت احملدد
بالـقانـــــــون والذنب لــــــيس ذنبـهـا  والثـانيـة فتـحت موقـعهـا قبل
ـهـمـة اآلن هـو انــتم ايـهـا الـسـادة ــطـلـوب .. واحلـلـقــة ا الـتـوقـيت ا

االفاضل .
ـسـاءلـة نـفـذوا الـقـانـون كـمـا يـنـبـغي ..  الـقـانـون قـال االخـوة فـي ا
محافظ وعـضو فرع مثال فأعـطوا كل االسماء الـتي لديهم وهذا ما
سيشـكل حتديـا للـجان قـد ال تتـمكن من مـواجهـته فتـأتي القـضايا
الـيـكم  فــضال عن ان الـلـجــنـة بـدأت بـدايـة غــيـر مـوفـقــة  ولـكـنـهـا
تداركت امـرها مـنذ فـترة وصـار عمـلهـا جديـا وباالجتـاه الصـحيح

شمول الكثير . وهذا ما قد يوفر عليكم وعلى ا
وجتــدر االشــارة الـى ان هــنـاك  5000 قــضــيــة عــلى اقل تــقــديــر
ستـقدم امـامكم في عـموم احملافـظات وهـذا يعني  15000 مرافعة
ـوظـفــ الـقـانـونـيـ لـدى في اقل تـقـديـر وهـذا يــعـني ايـضـا  ان ا
ـرافـعـات وهـذا امـر شبه اخلـصـوم يـنبـغي ان يـحـضـروا كل تـلك ا
مـستـحـيل وبـالتـالي سـتـكون حـاالت عـدم احلضـور مـؤذيـة للـعـدالة
وأنــتم االعــرف في ان قـــانــون اصــول احملــاكــمــات فــيه حل لــهــذا
ــكن اصــدار االحـكــام حـتـى في حـالــة عـدم ـوجــبه  االشـكــال و
ـوضوع حـضـور مـحـامي اخلـصم (مـؤسـسـات الـدولـة) وأال فـأن ا

تواضع . سوف لن ينتهي بتقديري ا
وهذا ما حذرت منه قبل زمن

صـحيح اني بـيـنت عدم دسـتوريـة القـانون (72) وغيـر ذلك الـكثـير
أال ان ذلك ال يـضـعف الـقــانـون فـالـقـانـون صـار مـلـزمـا لي ولـكم 
منوحة ـكننا ان نـتعامل معه من خالل الـسلطة الـتقديريـة ا ولكن 
لـلقـاضي دون النـظر الى من هي جـهة االعـتراض مـحافـظا كان ام
ـعـــــــــــتـرض عـلـيه دولـة كانـــــــت ام كادرا حـــــــزبـيـا ومن هـو ا

جلنة .. 
ا ال يقبل الشك عـلى واقع تملك العقار وهنا والقانون (72) ركز 
ـالك ومساحة االرض يكـمن الفيـصل في احلكم بغض الـنظر عن ا
هـو هل ((تــمـلك الـعـقـار بـسـبب مــوقـعه احلـزبي او الـوظـيـفي)) وال
ـصـادرة نــنس ان الـقـانـون  اكـد عــلى  ((يـسـتـنـد قــرار احملـكـمـة 
ـسـؤولــيـة احلـزبـيـة او االمـوال عـلى واقـع تـمـلـكـهــا بـسـبب تــولـيه ا
الوظيفـية)) كما اعطى الـقانون حق االعتراض (( لـكل ذي مصلحة
نصب )) وهذا ما ال ولم يـحصل عليه بسبب تـوليه ا ن تمللك ا
هنيـة عالية دون كن االسـتناد عـليه تمامـا وهو يكفي لـلتصـرف 
الـسمـاح لألحـاسيس واخلـلـفيـات الـسيـاسـية واجلـهـوية بـأضـعاف

مهنيتنا التي هي اخطر مهنية على وجه االرض
هنا يبدو االمر بحاجة الى توضيح وهو ان علينا ان نفرز بدقة ب
سؤوليات سؤولية والصفة او التوصيف الوظيفي فنضع قائمة ا ا
ـشـمـولـة بـالـقـانـون بـبـطـاقـة امـام مـنـصـتـنـا وهـم (الذوات الـ- 52 ا
محافظ - عضو فرع فأعلى  – عميد في االجهزة االمنية  – مدير
امن مـحـافـظـة او قـضاء  – مدراء االقـسـام الـتـحـقـيـقـيـة -) وندقق
ـال اعطي هـبة ودون مـقابل لـعضو امالكـهم للـتوصل الى هل ان ا
ـسلحة الفرع (كـونه) عضو فـرع ام انه كان عسكـريا في القوات ا

ـوجب قـرار مـجــلس قـيـادة الـثـورة ومـنح الـعــقـار 
وجبه كل  117 لسنة  2000 والذي منح 

العـسكـري حـتى رتبة جـندي او شـرطي مطوع
صـعـودا قـطـعـة ارض وأصـابه مـا اصـاب غـيره
من الــعــســكــريــ (بــصــفـتـه) عــسـكــري ولــيس
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بيروت

بــــــتـــــــاريخ 6/29/  و2016/7/2
ــاديــة ـــســاعــدات ا الـــعــديــد من ا
عنوية  خـصوصاً تأم فرص وا
عمل واحلصول على جوازات سفر
وتــأشـيــرات دخـول لــبـعض الـدول

االشتراكية وغيرها.
ød³M*« W dŠ UM ÒÝ√ nO

لـم تــنــشــأ احلــركــة االعــتــراضــيــة
ـنبـر دفعـة واحدة فـقد ـسمّـاة با ا
بـــــدت أقـــــرب إلـى  االرهـــــاصـــــات
والـتـمـلمالت الـتي شـهـدهـا احلزب
الـشـيـوعـي والسـيّـمـا بـعـد انـفراط
عـقــد اجلـبـهــة الـوطـنــيـة مع حـزب
الــــبــــعث فـي الــــعـــام  1978 ومـــا
بـعـدهـا وقد تـفـاعلـت فيـهـا ظروف
ـــنــفى وهـــجــرة مــعـــظم قــيــادات ا
احلـزب وأعداد واسـعـة من كوادره
وجــمـــهــور عــريض مـن أعــضــائه

. ثقف وخصوصاً من ا
وسـاهم في إشـعـال فـتـيـل الـصراع
وقف من احلرب على نحو شديد ا
الــعــراقــيـة  –اإليــرانــيـة وقــضــايـا
الــتــحــالــفــات وأســالــيب الــكــفـاح
إضـافـة إلى مـسـائل فـكـريـة مـزمـنة
وعــقــد وحــســاســـيــات مــتــراكــمــة
ومــــشــــكالت يــــومــــيــــة تــــتــــعــــلق
بــالــبـيــروقـراطــيــة احلـزبــيــة الـتي
رفــعت من درجــة حــرارة الــصــراع
التنظيمي والفكري وبدأت تتقارب
بـعض وجـهــات الـنـظـر لــعـدد غـيـر
قليل من الـشيوعيـ وخاصة بعد
احلــرب الـــعـــراقـــيــة - اإليـــرانـــيــة
ـأساوية.وإذا كـان ثمة وفصـولها ا
نــــوع مـن االنــــســـــجــــام أو حـــــتى
ـنـبـر الـتـطـابق بـ مــوقف كـتـلـة ا
الــشــيــوعـيــة وبــ قــيــادة احلـزب
الــــرســــمـــــيــــة من إدانــــة احلــــرب
بــــاعــــتــــبـــارهــــا ال تــــخــــدم ســـوى
االمبريالـية والصهيـونية وحتميل
ـســؤولــيــة األســاســيــة لــلــنــظـام ا
الـــعـــراقي فـي شــنّـــهـــا واخــتـــراقه
لــلـحــدود الــدولــيــة وتـوغّــله داخل
إيـران فإن هـنـاك اختالفـات أخذت
ـشـروع احلربي تـتـصـاعـد بـشـأن ا
والـسيـاسي اإليرانـي السيّـما بـعد
انـــــتــــقـــــال احلـــــرب إلى  األراضي
الـعــراقـيـة وخــصـوصــاً في تـمـوز

(يوليو) العام 1982.
ـية وفـي مشـروع الـوثـيـقـة الـتـقـو
األولى الـتي صـدرت عن مـجـمـوعـة
من الـقيـادات والـكوادر الـشـيوعـية
ــوسـومــة " من وحـي الــيـوبــيل وا
الــذهـــبي اخلـــمــســـيـــني لــلـــحــزب
الشـيوعي الـعراقي: حـديث صريح
في الهموم واآلمال" وكان د. مهدي
احلـافظ قــد كـتــبـهــا بـعــد مـداوالت
ومـشـاورات ومـراسالت في الـعـام
وأرســـــــلـــــــهــــــا لـي إلبــــــداء 1984
مالحـظــاتي بــشـأنــهــا وكـان رأيي
ضرورة الـنـشر الـعلـني على أوسع
نطاق لـتطوير الصـراع الفكري من
جـهـة والـتـنـبـيه إلى اخملـاطـر التي
تهدد العراق من جهة أخرى حيث
جــــاءت اإلشـــــارات واضــــحــــة إلى
إدانة اخلطط احلربيـة والسياسية
اإليرانية الـرامية إلى  فرض "بديل
ـصير إسالمي" خارج حق تـقرير ا
لـلشـعب العـراقي في اختـيار نـظام
احلـكم الـذي يريـده والـذي يـسعى
إليه ناهيكم عن األهداف اإليرانية
األخـرى السيّـما بـتصـدير الـثورة
وصـدرت الوثـيقـة بـتوقـيع عدد من
قــادة وكــوادر احلـــزب الــشــيــوعي
الـــعـــراقي في 11/15/ 1984وهم
نبر قد نبر".وكانت ا "نواة حركة ا
نشرت هذه الـوثيقة في وقت الحق
(كـانــون األول/ ديـسـمـبـر/1987) 
بـعـنوان " مـعـالم األزمة في حـزبـنا
الــشــيــوعي الــعــراقـي"  وتــعــريــفـاً
ـنـشـورات وباسم هـيـئـة حتـرير بـا
ـنـبـر تـنـشـر ـنـبـر أوضـحت: أن ا ا
مـجمـوعـة من الوثـائق والـدراسات
الـــتي تـــعـــالج جـــوانب االخـــتالف
األسـاسـيـة مع الـقـيـادة الـرسـمـيـة
ــعــارضـة وتــعـكـس وجـهــة نــظـر ا
ــتّــســعــة ضــد الــنــهج احلــزبــيــة ا
الــبــيـروقــراطي ســواءً مــا يــتــعـلق
بـإطـارها الـفـكري أو الـسـياسي أو
الـتنـظيـمي ... وهي تسـعى لتـقد
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