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 بغداد

وسـوعـيـة وعقـله الـنـاقد ثـقـافتـه ا
وأستطـيع القول إنه مـثقف رؤيوي
بـامتـيـاز وصاحب مـواقف مـتمـيّزة
حــتـى وإن كــانـت خــاطـــئـــة وكــان
شـجــاعــاً وغـيــر هــيّـاب جــريــئـاً ال

يخشى في احلق لومة الئم.
وبقدر ما كان مؤمناً باألمة العربية
ورســالـتـهـا احلـضـاريـة وبـالـهـويّـة
الـثـقافـية لـلـقومـيـة العـربـية في كل
حتوالته وتقلّباته الفكرية فقد كان
ــان في الــوقت نـــفــسه شـــديــد اإل
بالبعد االجتماعي لقضية التغيير
الســـيّـــمــــا وإن قـــضـــيــــة احلـــرّيـــة
والـعــدالـة جــوهـرا الــنـهــضـة هــمـا
ــيّــتـان مــســألـتــان كــونــيـتــان وأ
ولــذلك ظلّ مـع كــوكــبـــة المــعــة من
البـعثـي يبـحثـون عن طريق آخر
ـــا طـــريق ثـــالث فـــالـــتــغـــيـــيــر ر
بـالــنـســبـة لــهم وعـلى حــد تـعــبـيـر
ــفــكـر يــاسـ احلــافظ: "حــفـر في ا
الــعـمـق ولـيس نــقـراً في الــسـطح"
لـكن ذلك لم يـشـفِ غلـيـلـه فـقـد كان
ـتــنـوّعـة ـعـرفـي وثـقـافــته ا قـلــقه ا
وقـراءاته الـفـلـسفـيـة مـائـزة ورائزة
ــــا فـــيـــهـــا لـــغـــته عــــلى أقـــرانه 
اإلنكليزية التي كان يقرأ بها وكان
يعتـقد إن اجلانب االجـتماعي ال بدّ
أن يُضـاف ويُسـتكـمل ويتـعمّق إلى

الفكر العروبي.
تـميّزة وهكـذا تمـلمـلت تلك الـثلّـة ا
من الــشــبـاب الــبــعــثي فــاخــتـارت
الــــطــــريق الــــوسط بــــ احلــــركـــة
الــشــيــوعــيــة واحلــركــة الــقــومــيــة
بتـأسيس "حـركة الـكادحـ العرب"
ومن أبرز رموزها قيس السامرائي
وطــــارق الـــــدلــــيــــمي وغــــزايّ درع
ـرسـومي وهـنـاء الـطـائي ومـزهـر ا
الـشـيـبـاني (الـتي اسـتـشـهـدت بـعد
قاومـة الفلسـطينية التحاقـها في ا
/ أواخـر الـعـام 1969) وعـبـد اإلله
الـــنـــعــيـــمي وصـــادق الــكـــبـــيــسي
وغــيــرهم ثم اتــخـذ هــؤالء خــطـوة
أخـــرى بــاالجتـــاه نـــحــو الـــيـــســار
فــــأطـــلـــقـــوا عـــلى حــــركـــتـــهم اسم
ـنــظـمـة الــعـمــالـيـة" الــتي دخـلت "ا
انـتــخـابـات الــطـلـبــة ضـمن قــائـمـة
احتـــاد الــطـــلــبـــة في ربــيـع الــعــام
1967 وفـــــاز بـــــعـــــضـــــهـم ضـــــمن
تـــشـــكــيـالت االحتـــاد وقــد انـــضم
ركـزية" هؤالء إلى "حـزب الـقيـادة ا
ـركـزية بـعـد انشـقـاقه عن اللـجـنة ا
لــلـحــزب الـشــيـوعي في 17 أيـلـول
(سـبــتـمـبـر) 1967 خـصـوصـاً وإن
االجتـاه "الـيـسـاري" الـذي اخـتطـته
ـــركــزيـــة إضـــافــة إلى الـــقــيـــادة ا
التوجّه اجلـيفاري الـذي عبّرت عنه
ـسلح داعب بـاخـتـيارهـا الـكـفـاح ا
مـخـيـلـتــهم حـتى قـبل تــأسـيـسـهـا
األمــــر الـــــذي وجــــدوا مـــــكــــانـــــهم
الــــطــــبــــيــــعي فــــيــــهــــا مع بــــعض
االخـــتـالفــــات بـــشــــأن الــــعــــروبـــة
وجـوهــرهـا الــتـقــدمي والـتــمـيــيـز
بــيـنـهـا وبـ االجتـاهـات الـقـومـيـة

تعصّبة . ا
وكان طارق الدليمي قد سبقهم إلى
ذلك حـ كان بـصـلة خـاصة داخل
التـنظـيم احلزبي مـنذ الـعام 1964
ومع حسـ جـواد الكـمر حتـديداً 
عــلـى الــرغم من اعــتــراضــاته عــلى
خـط آب (أغــســطـس) الــعــام 1964
الـــذي عُـــرف بـــاخلط الـــيـــمـــيـــني-
الـذيـلي- الـتـصفـوي كـمـا اصـطلح
عـلــيه ورفـضــته غــالـبــيـة الــقـواعـد
احلزبية ويوم حدث االنشقاق كان
ـواقع األولى طـارق الــدلـيــمي في ا
الـذي دعمـته وكـان قـد أحيط عـلـماً
بتوجّهات جلنة مـنطقة بغداد التي
كـان عــلى صـلـة بـهـا وبـالـعـديـد من
أعــضـائــهـا وقــد عـمل مع الــقـيـادة
ــركــزيــة بــخط خــاص وكــانت له ا
آراؤه اخلاصـة ويومهـا كان طارق
الدليمي طـالباً في الصف اخلامس
في الكـليـة الطـبيـة وقبل أن يـنتقل
إلى الــصف الـســادس  اعـتــقـاله
ـعـتـقل الـتـحق وبـعـد خـروجه من ا
ــسـلح ثم بـدأت بــحـركـة الــكـفـاح ا
رحـلته فـي الغـربـة التي مـنـعته من
تبـقية له سواء في إكمال السـنة ا
دمـــــشـق أم عـــــدن أم الــــــقـــــاهـــــرة
وشـخـصـيـاً كـنت ومـا أزال أعـتـبره
أمـهر طـبـيب علـى الرغم من أنه لم
يــحـصل عـلى الـشــهـادة الـنـهـائـيـة
وكــنتُ أثق بـتــشـخـيـصــاته وألـتـزم

بنصائحه الطبية. 
وعـــلى الــرغـم من مــضـي أكــثــر من
5عـقود عـلى تركه مـقـعد الـدراسة 
لكنه ما يزال يقرأ وبنهم الكثير من
صـادر واجملالت الـطبـية  مـثلـما ا
يـقرأ الـقضـايا الـفكـرية واألعـــــمال
األدبـيـة بـطـريـقـة مـنــــهـجـيـة تـثـيـر

اإلعجاب.
IV

ح كان طارق الدليمي بعثياً كنت
شــيـوعـيـاً ويـوم الـتـحق بـالـقـيـادة
ــركـزيـة كـنت عـلـى مالك الـلـجـنـة ا
ــــركـــزيــــة وكــــانت الـــســــجـــاالت ا
مـستـمرة  بـينـنـا بصـورة  مبـاشرة
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وغـيـر مـباشـرة إضـافـة إلى كـوكـبة
من الوجوه والشخـصيات الطالبية
نشغـلة بقضايا األدب والثقافـية وا
فـي مـــقـــاهي بــــغـــداد وحـــانـــاتـــهـــا
وكـلّــيـاتــهـا وأروقــتـهــا اجلـامــعـيـة
ونـتنـقل أحـيانـا وفي الـيوم الـواحد
لـعـدّة مـقـاهٍ: من الـبـلـديـة إلى عـارف
ــان والــشــابــنـدر آغـا ثـم إلى الــبـر
ـساء ربـعة  وفي ا والبـرازيـليـة وا
ـــرّ عــلى مـــقــهى لـــيــالي الـــســمــر
عـقّدين ثم نفـترق لنتوزّع ومقهى ا
على احلانات التي نـختارها: آسيا
بـــلـــقـــيـس كـــارديـــنـــيـــا اجلـــنـــدي
اجملــــهــــول الـــــشــــاطئ اجلـــــمــــيل
رومـــانس  فـــنــدق ســـمـــيـــرامــيس
وأحــيـــانــاً ســـرجــون وحــسـب ثــلّــة
األصـــدقــاء وكــان ذلك يــحــدث مــرّة
عــــــلـى األقل كـل عــــــشــــــرة أيـــــام أو
أسبوع ولكن النقاش يستمر هو
ــــرّات وأتــــذكّـــــر في إحــــدى ا ذاته 
والقصة بطلها سالم مسافر احتدم
الــنــقــاش بــشــأن أحــقــيــة الــقــيــادة
ـركزية وأيـهما ركـزية أم اللـجنة ا ا
أفــــضل عـــزيــــز احلــــــاج أم عــــزيـــز

محمد? 
وال أدري كـيف انــتـبه سالم مـسـافـر
ــتـــحــاورين حـــمــلــوا اسم إلى أن ا
عــزيـز وهم كل مـن:  عـزيــز حـسـون
عــذاب وعــزيــز الـــســمــاوي وعــزيــز
خــيّـون وعـزيـز الـســيـد جـاسم فـمـا
كـان مـنـه اال أن يـقـول: قـفـوا عن أي
عـزيـز تتـحـدّثون : فـكل عـزيـز (كذا)
وضـحـكـنـا جـمـيـعـاً وكـأن قـالـبـاً من
ـــتـــحــاورين أو الــثـــلج وزّع عـــلى ا
ـــتــلـــقّــ في يـــوم قــائـظ وشــديــد ا
احلـرارة وهي الـنـكـتـة الـتي بـقـيـنا
نردّدها ونقـولها توريـة أحياناً " كل
عزيز - كذا" واستـعدتها مؤخراً مع
وسكو سالم مسافر خالل زيارتي 
وكـــانت دعـــابـــة مـــثل تـــلك كـــافـــيــة
لــتــحـــسم الــنــقـــاش ودّيــاً بــدالً من

االختصام .
V

فـي الـــــذكـــــرى األولـى لـــــعـــــدوان 5
حـــزيـــران (يـــونـــيـــو) 1967 قــرّرت
األحــــزاب والـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة
والــنــقــابــات اخلــروج بــتــظــاهـرات
ـناسـبـة  ولم يتم االتـفـاق بيـنـنا بـا
ـركزيـة فـذهـبت أنا وبـ الـقيـادة ا
ــركــزيــة إلـى تــظــاهــرة الـــلــجــنـــة ا
بـــاالتـــفــاق مـع الــبـــعث الـــيـــســاري
(اجلـــنـــاح الــســـوري) وذهب طــارق
الـــدلــيــمـي إلى تــظـــاهــرة الـــقــيــادة
ـــركــزيـــة  وقـــد انـــطـــلـــقـت بـــعــد ا
تظـاهرتـنا بسـاعة أو أكـثر وسارت
مــتــســاوقـة مـع تـظــاهــرة لــلــحــركـة
االشتراكية العـربية واحتاد نقابات
العمـال (هاشم علي مـحسن) وح
انـــتـــهت تـــظـــاهــرتـــنـــا  في الـــبــاب
الشرقي (ساحة التحرير) وكانت قد
انــطــلــقت من ســاحــة األمــ بــدأت
ركزيـة من ساحة تظاهـرة القيـادة ا
ـيــدان وعــدت ألشــاهــد تــظــاهـرة ا
ـركـزيـة وشعـاراتـهـا  لكي الـقـيادة ا
ـتـظـاهـرين وهـتـافـاتهم أرى حـجم ا
الـتـي كــانت تــردّد: "بــاسم الــقــيـادة
نـنــادي يـســقط احلــكم الــعـســكـري"
و"يـا فــاشي شـيل إيــدك كل الـشـعب

ميرديك".
توجّه من وكنت قـد ركبت البـاص ا
الـبـاب الـشرقـي عبـر شـارع الـرشـيد
ألصل بـالـقـرب من الـشـورجـة حيث
كـانت الـتظـاهـرة قـد جتـاوزت سوق
الـصفـافيـر وحـ نزلت من الـباص
وجدت طارق الدليمي يسير بالقرب
من نـرجـس الـصـفـار في الـتـظـاهـرة
وسـلّـمت عـلـيـهـمـا وكـان معـي ثالثة
أصدقاء قـدموا من النـجف والتقيت
بـهم بالـصـدفة في الـبـاص وجاءوا
في زيارة خاصـة  إلى بغداد وح
عـــرفـــوا وجـــهـــتي انـــضـــمـــوا إليّ
خــصـــوصــاً وكــان اثــنـــان مــنــهــمــا
يــــعـــتــــبــــران عــــلى مـالك احلــــركـــة
الـــشــيــوعــيــة وهــمـــا الــســيــد عــلي
اخلــرسـان والــسـيــد بـاسم كــمـونـة
وهـــمــا يــنــتــســبـــان إلى عــائــلــتــ
ديـنــيـتـ  مـثل عـائـلـتي والـعـوائل
الثالث لـها حق اخلـدمة في حـضرة
اإلمــام عـــلي مــنــذ قـــرون بــفــرامــ

سلطانية من الدولة العثمانية.
وحــ دوهــمت تــظــاهــرة الــقــيــادة
ركـزية وتفـرّقنا ذات الـيم وذات ا
الشمال وحلظتها كنتُ أسير برفقة
طارق الدليمي لكننا قطعنا حديثنا
إثــــر ظـــهـــور بـــوادر هــــجـــوم عـــلى
الـتظـاهرة فـقفـز الدلـيمي إلى جـهة
الــيـمـ وقـفـزت أنـا نـحـو الـشـمـال
وحـسـبــمـا مــا يـبـدو كــان مـرصـوداً
وربّـــمــا هـــنـــاك من شـــاهـــده يــودع
مــســـدسه عــنـــد نــرجس الـــصــفــار
فـتــجـمّع حـوله نـحـو خـمـسـة رجـال
أمن وحـاولـوا سـحـبه إلى الـسـيارة
ـتـوقـفــة قـرب مـقـهى الــبـرازيـلـيـة ا
لـكنه حـاول مـقـاومتـهم رافـضاً ذلك
فانهـالوا عليه ضـرباً وأدموه حتى
سـقط أرضــاً فــحـمــلــوه بـقــوة وهـو
يــــرفس مـــقـــاومــــاً الـــصـــعـــود  إلى

السيارة.
وقــد أطــلـــقتُ الــعــنـــان لــســاقيّ كي
تـسابق الـريح بـاالجتاه اآلخـر بـعد
أن خــاطـبـنـي الـصـديق عــبـدالـرزاق
ســلـمـان (الــسـعــدي) بـقـوله: اركض
لكي ال يلقى القبض علينا وبدوري
نـبّــهت اخلــرســان وكــمــونــة بـذات
الـعبـارة التي كـلّمـني بهـا السـعدي
ـتـفــرّعـة حـتى ودخــلـنـا في األزقــة ا
وصــلـت إلى شــارع اجلـــمــهـــوريــة
وانـــتـــقـــلـت إلى الـــرصـــيف اآلخـــر
وبــقـيـت أراقب خــروج الــصــديــقـ
اخلـرســان وكــمـونــة ولــكـنــهــمـا لم
يـخـرجـا وقـلـت مع نـفـسي لــعـلّـهـمـا
اسـتـمـرّا في نـقاشـهـمـا أو تـعـبا من
ـــســيـــر بــبطء  الــركـض فــفـــضّال ا
وســيــتــصالن بي في مــســاء الــيـوم
ذاته أو في اليوم التالي لـكنهما لم
ــا لم يــتّــصـال وقــلت مع نــفــسي ر
يسـمح لهـما الـوقت لالتصـال فعادا

إلى النجف .
وحــ زرت الـنــجف  بـعــد أكـثـر من
شهرين الجناز معاملة نقل النفوس
الـــتـي ظـــلّت مـــعـــلّـــقـــة عـــلـــمت من
الــصـديق الـثـالث (مــحـسن الـشـرع)
أنــهـم دوهـمــوا من شــخـص يـحــمل
رشــاشـــة وضــعـــهــا فـي صــدورهم
وكان اثنان آخران يـحمالن مسدساً
حــيـث  تــفــتـــيــشــهـم وقــد أخــلي
سبيله بعـد أن أعطاهم هويته وكان
حـينهـا معـلّمـاً أما هـما فـقد اقـتيدا
ــسـاء إلى جــهــة مــجــهــولـة وفـي ا
جيء بـهــمـا إلى فـنـدق قـصـر الـنـيل
حيث كانـا قد استأجـراً غرفت و
تـفــتـيش حــقـائــبـهــمــا ثم نـقال إلى
سـجن الـفـضــيـلـيـة وهـنــاك إلـتـقـيـا
بطارق الدليمي وتـعرّفا عليه وعرفا
منه أنه صديقي وعـرّفاه بنفـسيهما
بـاعــتــبـارهــمــا من أصـدقــائي ومن
فارقـة أنهمـا ح اعتـقال احتسب ا
ـركزية أحدهـما على مالك الـقيادة ا
ركـزية واآلخـر على مالك الـلجـنـة ا
ــعــتـقل حـتـى أنـهــمـا افــتــرقـا في ا
وتـلك واحدة مـن أجواء الـصـراعات

غير العقالنية التي عشناها.
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ـعـلـومـة اعـتـقـالـهـما وحـ عـرفت 
وبــأن الـنــجف عـرفـت الـقـصــة الـتي
شـاعت فـيـها وكـيف الـتـقيـتـهـما في
الــبـاص واصـطـحـبــتـهـمـا مـعي إلى
الــتـظّــاهـرة قـرّرت الــعـودة أدراجي
ـعـامـلة الـتي ظـلّت مـعـلّـقة وتـركت ا
حتى عودتي من الدراسـة في نهاية
العام 1977 والتي لم تـنجـز إلّا في
مطلع العام 1978 حيث كان والدي
قـد أضــاع أولــويــاتــهــا ولم يــطـلق
سراح طارق الدلـيمي بعد 17 تموز
(يـولـيو) 1968 مـباشـرة حـتى ح
ـــــعـــــتـــــقـــــلـــــ  إطالق ســـــراح ا
والــســجــنــاء  وقــد تــأخّــر بــضــعـة
أسابيع قـياساً ألقـرانه وح صدر
األمر بـإطالق سـراحه وجـاء شقـيقه
خــــالــــد لـــكــــفــــالــــته و تــــرتــــيب
اإلجــراءات الـــقــانـــونــيـــة نــقل إلى
مديرية األمن العام  وبعد أن تكفّله
ــغــادرة شــقــيــقه أســرعــا اخلــطى 
ـمـر الـعـريض فـوجـئا ـبـنى وفي ا ا
بـــأحــد مــســؤولي األمن يــنــادي من
خلفـهما بصـوت عال: طارق.. طارق
 وحاول أن يـتجـاهله بـحجة أنه لم
يــســـمع صــوتـه لــكن هـــذا األخــيــر
صــرخ  بــأعـلى صــوته : أبــو زيـاد..
أبو زياد  فاضطـرّ الدليمي التوقّف
مـلــتـفــتـاً إلى اخلــلف حـتـى فـاجـأه
ضـــابط األمـن بـــالـــقـــول: لـــديـــنــا 6
طوابق حتت األرض أتعلم ذلك? فال
 تــعـد إلـيـنـا وإلّـا سـيـكـون مـصـيـرك
أسـود وردّد على مـسـامعه: أقـولـها
لك محـذّراً أتفـهم ذلك "ستـة طوابق"
وهو ما كنّا نتندّر به وغالباً ما كان
يـغــمـز طـارق بـعـيـنـيه وبـإشـارة من

يده " ستة طوابق" .
حــاول طـارق الـدلـيــمي الـعـودة إلى
الـكـليـة وكـنتُ قد تـخـرجت حيـنـها
لكن أسر "اجلـملة الثـورية" من جهة
واخلـشـيـة من االعـتـقـال مـجـدّداً من
جـــهــة أخـــرى الســـيّـــمــا وأنـه كــان
معـروفاً وناشـطاً  هـما وراء تغـيير
مـســار حـيـاتـه عـلـمــاً بـأن الــقـيـادة
ــركــزيـة اســتـمــرت في رفع شــعـار ا
إسـقــاط الـسـلـطـة مـنـدّدة بـاالنـقالب
ـشـبـوه وهـو مـا دفـعه لـلـتـفـتـيش ا
ـــمـــارســة عـــمــله عـــلى مـــكــان آمن 
فـاخــتــار مـنــطــقـة األهــوار وحـاول
الـتـوجه إلى الـريف حتـضـيـراً لـبـدء
عـمـلـية كـفـاح مـسـلح من تـلك الـبؤر
الــثـــوريــة وبــقي هــنـــاك لــبــضــعــة
أسـابـيع حـتـى وصلـتـه الـتـعـلـيـمات
بــــضـــرورة الــــســـفــــر إلى اخلـــارج
فــتـوجّه إلى دمـــــــــشق الــتي ظـلّت
قـاعــدته األسـاســيـة مـهــمـا تــغـيّـرت
االخـــتــيــارات من الــــــــــقــاهــرة إلى
عدن ثم إلى صـوفيـا لكن الـشـــــــام
هي الـــتي حـــظـــيت بـــعــشـق طــارق
" الدلـيمي فـاختـــــــارهـا إقامـة "عشاً
له  مــثــلــمــا اخــتــار "قــدس" اســمــاً

البنته.

فكري جامع ومنبـر مفتوح ومتنوّع
تــتـعـدّد فــيه الـرؤى واالخــتـيـارات"
وبـقــدر مــا كــانت هـمــومه عــراقــيـة
مـتـمـيّـزة كـانت تــطـلـعـاته الـعـربـيـة
مــزدحـــمــة بـــاســتــمـــرار  حــتى أن
تـناظرين  السطح يـزهو أحيـاناً 
هم أن يكون مختلف ومتّفـق وا
احلـــوار جـــاداً ومــســـــــؤوالً حــتى
وإن اتّــــسـم بـــاحلــــدّة الــــعـــراقــــيـــة

ألوفة. ا
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شـلّــة طــارق الــدلــيـمـي الـتـي كـانت
مـستـمرّة ومـكانـهـا محـفوظـاً حتى
وإن غــــابـت أســــابــــيع أو أشــــهــــراً
تـتـكـوّن من : مـظـفـر الـنـواب وقيس
السـامـرائي وهادي الـعلـوي وكاظم
السماوي وجمعة احللفي  وسعدي
فتي ومحـمد عبد يوسف وعدنـان ا
الــطـائـي وعـبــد احلــســ شــعــبـان

وآخرين.
ويتردّد علـيها كثـيرون منهم: جواد
األسـدي ومنـذر حـلـمي وماجـد عـبد
الـــرضــا وعـــبــد الـــلّــطـــيف الــراوي
وفوزي الـراوي وعلي كـر  وعادل
مـراد ومــحـمــود عـثــمـان ومــحـمـود

شــمــسه وهــاشم شــفــيق ومــحــمــد
احلـبـوبـي ومـخـلص خـلـيل وشـاكـر
السماوي وعزيز السماوي ورياض
النـعمانـي وعوني القـلمـجي وعامر
بـــــــدر حــــــســــــون ووائل الــــــهـاللي
(حكمت) وشـفيق اليـاسري (هاشم)
ونــاهــدة الــرمــاح وزيــنب ولــطــيف
صـالح وشـوقـيـة وحـمـيـد الـبـصري
وولـيـد جـمـعة وجـلـيل حـيـدر وعـبد
هـنـا وعـبد الـكـر كاصـد وأحـمـد ا
نعم األعـسم وسامي كمـال وكمال ا
الــسـيـد وكــوكب حـمـزة وعــلي عـبـد
الــــعـــــال وأبـــــو أيــــوب وســـــاهــــرة
الـقرغـولي وقـيس الزبـيـدي وفاضل
الــربـــيــعي ورشـــاد الــشـــيخ راضي
وصــاحب احلــكــيم ومــحــمــد جـواد
فـارس ورحــيـمـة الـسـلـطـاني وعـبـد
الــرزاق الـــعـــاني وعـــلي الـــصــرّاف
ونـبـيـل احلـيـدري وقـسم غـفـيـر من
هـؤالء أعـضـاء في " رابـطـة الـكـتاب
والـــــصــــحــــفــــيـــــ والــــفــــنــــانــــ
" الـتي ــقــراطـيــ الــعـراقــيــ الـد
تـأســست بـعــد هـجــرة الـيــسـاريـ

والـشــيـوعـيـ أواخـر الـعـام 1979
وغــــيـــــرهم ومن كـــــان قــــادمــــاً من
كـردسـتان أو ذاهـبـاً إليـهـا يـجد في
شــقّــة طـارق الــدلــيــمي الــصــغــيـرة
الـدافـئـة األنـيـسـة األلـيـفـة مالذاً في

إحدى األماسي.
وكــان طـارق الـدلـيـمـي يـسـتـمع إلى
ـزيد ـعرفـة ا الـقـادم ويـحـاورهم 
عن األوضــاع والــســاحــات لــتــبـدأ
جــــلــــســــة حــــوار مـــفــــتــــوحــــة في
موضـوعات شـتّى ونسـتمع أحـياناً
شهد إلى قراءات شعرية أو عرض 
شروع ثقافي مسرحي أو  اقتراح 
أو رؤيـة سيـاسيـة جـديدة  أو فـكرة
عن حتالف أو احتاد أو انشقاق أو
تـــــكـــــتّـل... كل ذلـك كـــــان يـــــجـــــري
بحمـيميـة وإخالص حتى وإن كان
الــــطـــريـق الــــذي يــــتم اخــــتــــيـــاره
والـتــوقـيت والــزمـان خــاطـئــاً لـكن

I
الصـديق اللـدود"  عبـارة كنت أذيّل
بـهـا رسـائــلي له حـ تـتــبـاعـد بـنـا
ــدن والـقـارات وعــنـدمـا الــسـبل وا
كـــنت أزوره في مـــنـــطــقـــة اجلـــســر
األبــيض " بـدايــة حي الـعــفـيف" في
هاجـرين بدمشق وال أجده طريق ا
أترك له ورقة أكتب علـيها " صديقك
الـلّـدود"  وهي اإلشـارة الـتي كـانت
بينـنا أو كلمـة السرّ التي جتـمعنا
في حــــ كـــان هــــو يــــردّد "صـــديق
اخلـالف" وهـو مــا كــتــبه إلى جلــنـة
حــــفل الـــــتــــكــــر الــــذي أقـــــيم لي
ـــنــاســـبـــة مــنـــحي  "وســـام أبــرز
منـاضل حلـقوق اإلنـسان في الـعالم
العـربي" (القـاهرة   20آذار/مارس

.(2003
يـقـول طـارق الـدليـمي" ... وفـقط من
لـمـوس بدأت رحـلة نـظـور ا هـذا ا
عالقتنا اإلنسانية التي أخذت صفة

(أصدقاء اخلالف).
ومرّت هذه األواصر بأجـواء مفعمة
بالتباين ومكتظّة بأنواع السجاالت
ـعــنى الـســيـاسي الــتي ال تـرحـم بـا
اجملرّد والذي يحتـفظ علناً بقدراته

على اإلغناء والعطاء". 
ويــضــيف: "... وكــان شـعــبــان لـديه
بادرة ضمن الطاقـة اخلاصة عـلى ا
نصهر في ي اجلديد ا عقله األكاد
ـندغم مع بـوتـقـة احليـاة الـثـريّـة وا
نظومة الفكرية التي رعاها مبكّراً ا
وبشجاعة تثير اإلعجاب. (من كتاب
عــبــد احلــســـ شــعــبــان - صــورة
قـلـمـيـة : احلق واحلـرف واإلنـسـان
إصـدار الـبـرنـامج الـعـربي لـنـشـطاء

حقوق اإلنسان القاهرة 2004).
w½«błË q «uð

لم أجد أمـتع وأجمل من احلوار مع
طـارق الدلـيـمي وبـقيت أفـتـقد  ذلك
ح حترمنـا الظروف من التواصل
ـبــاشـر عـلى الــرغم من الـتـواصل ا
الوجداني وعـبر االنفـعال اإلنساني
لكل ما نكتب أو نقرأ فاجللسة معه
لـهــا نـكـهــة خـاصــة وطـقــوس أكـثـر
خصوصـية وفضـاء شديد الـرحابة
فــكل شيء لــدى الـــدلــيــمي يــنــبض
باحليوية والسؤال خصوصاً ح
تـكــون مـعـه  بـضــيـافــة  عــلى كـأس
عرق أو قدح نـبيذ حيث كـان يتفنّن
ـازات الـلـذيذة أبـو زيـاد في صـنع ا
شـرقـيـهـا وغـربيّـهـا وعـنـده تـعرّفت
عـلى األرضي شـوكي " األنـغـنـار" أو
ــكـلّس" "اخلــرشـوف" و"الــزيــتـون ا

الذي لم أعرفه من قبل.
كـانت شــقـتـه الـصــغـيــرة اجلـمــيـلـة
مـفـتـوحـة السـتـقـبـال األحـبّـة في كل
الــفـصــول:  في الــشـتــاء  واخلـريف
ـكان وفي أل ا حـيث جتـد الـدفء 
الصـيف والربـيع وبدايـات اخلريف
أيضـاً كان  سـطح شقـته العـامر هو
ــنـاسب ألمــاسي الـدلــيـمي ــكـان ا ا
بـنـسـمـاتـهـا الـعـذبـة  حـيث يـلـتـقي
أدبــــاء ومــــفــــكــــرون ومــــثــــقــــفــــون
وســـيــــاســـيـــون مـن شـــتى األلـــوان
واألجناس: رجـال ونساءً عـراقيون
وسـوريـون وعرب خـلـيـجـيون ومن
شـمـال أفـريـقـيـا في "مـنـتـدى ثـقـافي
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مع ان زلزال التغيير انطلق من تونس حتت شعار (لقد هرمنا من اجل
هـذه الـلـحـظـة التـاريـخـيـة) الـذي تنـاقـلـته وسـائل االعالم وسـلـطت عـليه
الـضـوء بـشـكل مـدروس لـم تـبـلغ شـهـرته سـوى عــبـارة (الـشـعب يـريـد
تـغـيـيـر الـنـظــام) الـتي اجـتـاحت مـصـر بـعــد ذلك بـايـام وقـد مـثـلت تـلك
الشعارات اهزوجات وامنيات لكل من يريد التحرر واخلالص من ربقة
ـعـزل عن تـقـيـيمـنـا لـتـلك األنـــظـمـة ومـاهـية ما يـحـكـمه ويـتحـكم به .. 

معاناة الشعوب والظروف احمليطة ..
ـنـطـلـقة احلركـات االحـتـجـاجـية الـتي سـمـيت الحـقـا بـالـربيع الـعـربي ا
ـواطن الـتونـسي مـحـمـد الـبـوعـزيزي أواخر 2010 مـتـاثـرة بـاحـراق ا
نـفـسه  قد أطـاحت بـالرئـيـسـ التـونـسي زين الـعابـدين بن عـلي وكذا
ــكن ان تـوصف ـصــري مـحــمــد حـســني مـبــارك في احــتـجــاجـات  ا
بـالـسلـمـية فـيـما اطـيح  بـالـعقـيـد معـمـر القـذافي وعـلي عبـد الـله صالح
بــثـورات وحـركـات عـسـكـريــة ... مـا زالت نـهـران الـدم واخلـراب وعـدم
االسـتقـرار مـستـمر فـيهـا بـعد عـشر سـنوات تـقـريبـا .. فيـما صــــمدت

أنظمة حكم أخرى السباب ومبررات شتى .. 
ما سمى بالربيع الـعربي حدث عبر حراك شعـبي عفوي تراكمي متاثر
عيشية واخلدمية واألمنية وبالتاكيد تضييق احلريات بسوء األوضاع ا
 الـتي استـثمـرت خدمـات النت وشـبكـات التـواصل كجـيوش الـكتـرونية
طـلوب ... وكـذا حتت تاثـير اجـندات خـارجية  –اذ ال فـاعلـة لتحـقيـق ا
ستهدفة النظمة احلكم دون دويـة ا كن وال يعقل ان تكون االحداث ا
ان يكون النف السياسة الدوليـة عمق ومد ولو بحدود معينة   .. –هنا
ـا حـدث بـبـعـض الـبـلـدان او ما زال لسـنـا بـصـدد األسـبـاب والـنـتـائج 
يـخـتمـر في بـعض اخـر . فـللـسـيـاسة ضـرورات وأدوات واهـداف ابـعد
ا شـاهد اإلعالمـيـة التي تـستـبـطن اكثـر  ـا تتـيـحه ا بـكثـيـر واعمق 

تظهر ..
ـصري الـذي حـصل علـى الدكـتوراه كـنت استـمع لـصـديقي الـدكـتور ا
بـذول لـنـيل هذه الـشـهادة بـعـد عنـاء ووقت طـويل يـنسـجم مع اجلـهـد ا
عيشة العلمية .. وبعد الـتبريكات سالته عما اضافـته له على مستوى ا
اءة معبرة : ( ان راتبي زاد 12 دوالراً شهريا فقط ) .. .. فابتسم با
ــصـري الـعـزيـز قـطـعـا لـم اسـتـغـرب ولم اســتـهـجن ذلك .. فــالـشـعب ا
ائـة وعدم وجود النـفط وحداثة الـتجربة ـباركة الـتي قاربت ا اليينه ا
ـرحلة الـسيـاسيـة اجلديـدة فضال عن مـلفـات متـراكمـة منـذ عشرات وا

السن تفسر احلال وتفهم االخر .. 
قبل أيـام شاهدت فـيدو تنـاقلته شـبكات الـتواصل يظـهر قرويـة مصرية
ـا احتفت العـرب لعقود وشـكلت جزء تتـحدث بلـهجة عـفوية مـحببـة لطا
صـرية ـسلـسالت والبـرامج ا مـهم من ثقـافتـهم عبـر األفالم والغـناء وا
لونة وما بعد احلداثة .. التي كانت تعرض على الشاشات الـسوداء وا
واخــذت هــذه الــفالحــة بــلــون وزي وطــعم عــربي قح تــخــاطـب ســيـادة
الــرئـيس : ( نـحن نـحـبك يـسي .. الـســيـسي .. والـله نـحـبك يـا سـيـادة
الـرئيـس .. لكن قـريـتنـا مـا فيـهـاش ميـة واألرض غـدت بوار .. والـناس

ملقياش تاكل ..... ) .
رأة ليـست مؤجندة وال ضد احلـكومة وال سياسـية .. بل مواطنة هذه ا
حتب نـظـامــهـا ورئـيـسـهــا وتـدعـوه بـنــخـوة عـربـيـة تــسـتـحق اإلجـابـة ..
بالـتـاكـيـد هي لـيـست مـقـتـصرة عـلى مـصـر وال يـتـحـمل وزرهـا سـيادة

الـرئــيس الــســيـسي .. فـي ظل مـلــفــات مـتــراكــمـة
وأوضــاع مـتـعـددة وسـيـاسـات دولــيـة وإقـلـيـمـيـة
ضـاغـطة .. نـتـمـنى حلكـام الـعـرب في كل مـكان
توفيق الله إلصالح احلال فـهو الطف وال يخفى
سـتعـان على ما يـقولون .. علـيه شيء .. والله ا

ونقول !!

ـرتـقـبة الـتي يـرأسـهـا محـمـد تـوفيق مع التـشـبـيه الواضـح للـحـكـومة ا
ـستقـيلة من حـيث طبـيعة الـتكلـيف واحملددات التي عالوي لسـابقتـها ا
واصفات الـتي جتمع ب الـشخص "عالوي تعتـرضها فضـال عن ا
ـهـدي " فـي الـقـدرة عـلى الـتــنـظـيـر أكـثـر مـن خـيـار اسـتـخـدام وعـبـد ا
السـلطـة والضرب بـقوة وتـفكـيك منظـومة أو دويالت الـفساد الـعمـيقة
ــنــاخــات الــتي تــواجـه هـذه احلــكــومــة مــخــتــلــفــة عن فــأن األجــواء وا
أفرزتهـا والدة قوة الشارع في سـوح التظاهـر واالحتجاجات سابقتـها
كونها اكـبر قوة تستـهدف الطبقة الـسياسية بـكل جتمعاتهـا وسلطاتها
وعــلى هـذا األسـاس فـان عـالوي إصـطـدم  بـجــدار فـرضـته األحـزاب
والـكـتل السـيـاسيـة بـزج نـفسـهـا في محـاولـة فرض وزراء حـزبـي أو
ـارسة وظيفـة ناطور على موال بـدرجة أقوى من احلـزبي مهـمتهم 
بـيــدر الــزرع جلـني احلــاصل لــصــاحلـهم فـي ظالم الـلــيل.وأمــام هـذه
التحديات فأن عالوي لـوح مرارا باالعتذار عن التـكليف ويضاف اليه
الضـغوط الـشعبـية التي يـفرضـها احلراك الـشعـبي في سوح التـحرير
ؤازرة من الـكتل ـكلف بـدل أن يـلقى الـدعم وا بـبغـداد واحملافـظات وا
السـياسـية لنـجاحه في مـهمته الـتي ال يقـبلهـا أي شخص كـونها مـهمة
تــبـدو خــاســرة وهي جــاءت في الـوقـت الـضــائع بــعــد فـشل حــكــومـة

الفرصة األخيرة التي أجبرت على االستقالة.
و مـا لـم حتـصـل في األيـام احلــالــيــة أزمـة مــواجــهــة ال سـمح الــله مع
ـكـلف عـلى االعـتذار وعـدا ذلك ـتـظـاهـرين الـتي قـد جتـبـر الـرئـيس ا ا
وستكون فعالوي سيشـكل حكومة تـوازن وشراكة بينه وبـ األحزاب 
ـنــاخ الـسـيـاسي الـذي والدتـهـا لـيــست كـامـلـة لـصــعـوبـة اخلـيـارات وا
والصعـوبة تـكمن أكـثر عـندمـا يبـدأ بطـرح برنامـجه هذا في يـتحرك بـه
ان عـلى حكـومته وبـرنامـجه كيف سـيعمل حال تـخطى مـصادقـة البـر
وسط طـبـقة سـيـاسيـة مـتنـمـرة متـأهـبة خـائـفة مـرجتـفة  ال تـثق بـطرف
العتقـادها أن كل جديـد يحاول أن يـلغي وجودهـا وامتيـازاتها وكـيانها
هـذا تـنـظـيـر لـلـحـكـومـة علـى الـصـعـيد ويـحـيـلـهـا الى مـسـاءلـة الـقـانـون
ولكن ينـبغي البـحث في حيثـيات التـحديات اخلـارجية فـالبلد الداخـلي
حتول لسـاحة صراع دولية وبـعض القوى الـسياسيـة اختارت معاداة
عروفة ـتحدة في صـراعها مع إيـران فضال عن الثـارات ا الواليات ا
ــرور بــبــرنــامــجه ووسط هــذه الــتــحــديــات هـل ســيــنــجح عالوي في ا

ارس أداءه التنفيذي مع فريقه الوزاري ? و احلكومي 
واألمر الذي يحتاج الطرح هو ما موقف عالوي من الوجود العسكري
وفي مقاربة ـان على إنهائه مـؤخرا ? األميركي الذي نـال تصويت البر
رمى األميركي للموضوع فـأن عالوي يعتبر هـدفا إيرانيا جـديدا في ا
وهـذا الــهـدف يــجــعل اجلـانب األمــيـركـي يـبـــــحث بـخــيـارات جــديـدة
ـسـؤولـ الـعـراقـيـ لـلـتـنـازل واالنصـــــيـاع ومـــــنـهم لـلـضـغط عـلى ا
ـكن أن ـكــلف وبـخـالف ذلك فـالــعـقــوبـات شــتى  رئـيس احلــكـومــة ا
صـالح التي يـطبـقهـا الـرئيس تـرامب الـذي ال يعـرف سوى سـياسـيـة ا

تخدمه فقط .
وفي تـنـاول مـزيد من الـتـحلـيل لـلـحيـثـيات الـتي رافـقت فـرصة تـشـكيل
واإلجابة على احلكومة ومستقبلها ينبـغي النظر لألمام برؤية حتليلية 
هل الظـروف مواتيـة للـرجل حتى يـنجح ويعـيد الـبلد طـروح  السـؤال ا

بوجود نفس األحزاب ? الى جادة الصواب 
طالبه ?  ونفس الثقافة التي ال تقبل أن تتنازل للشعب وتصغي 

الى جانب قضايـا أخرى عدة  لذلك فـأن تشكلت
ألنه ال أحـد وفق رغــبــات األحـزاب فــلن تــنــجح 
فــالـــنـــجــاح مـــرهــون مـــؤثـــر يــريـــد أن تـــنــجـح 
وإن جــاء تــشــكــيــلــهـا ــؤازرة  بــاالســتـعــداد وا
ــنـهــجــيـة مــهــنـيــة مــسـتــقــلـة بــعــيـدة عن رؤى

كاسب اإليجابية.  األحزاب فستحقق بعض ا

طارق الدليمي
مـــنـــزل طـــارق الــــدلـــيـــمـي يـــجـــعل
ا يـحـتفـظون الـكثـيـرين يبـوحـون 
به من أســرار أو هـكـذا يـتـصـوّرون
وبــعــد حــ يــحــاولـــون إخــفــاءهــا
حـوارات ونــقـاشـات بـعـضـهـا أقـرب
إلى االستنـطاقات يـبدأون باحلديث
والبـوح حتى وإن تـرددّوا في بداية
األمــر  بــفــعـل األجــواء الــثــقــافــيــة
والــفــكــريــة اجلــادة واحلــمــيــمــيــة
فـاألسرار لـلتـنظـيم فقط السـيّمـا ما
هــــو ضـــــروري أمــــا فـي الــــفـــــكــــر
والـســيــاسـة فــكل شيء يــنــبـغي أن
يــــكـــــون عـالنــــيـــــة وواضــــــــــــحــــاً
ومـفــهـومــاً بل ويــنـبــغي أن يــكـون
مـنطـقيـاً ومقـنـعاً ولـيس ثمـة أسرار

في ذلك .
كــــان بـــعض مــــتـــشــــدّدي األحـــزاب
ـــوجـــودة في دمـــشق ـــعـــارِضــة ا ا
يـرون تـلك اجلـلـسات خـطـراً عـلـيهم
ويــحـذّرون "أتـبـاعــهم" من االقـتـراب

مــنـهــا خـصــوصـاً إذا مـا تــعـرّضت
لـبــيـروقــراطـيــتـهـم وكـشــفت بـعض
سـتور الـذي لم يُسلّط اخملبـوء أو ا
عـلـيه الـضوء الـكـافي والسـيّـما إذا
كــــان جـــــوهـــــريــــاً وخـــــارج دائــــرة
ُــسـبــقــة ووصـلت االصـطــفــافـات ا
ــنــتـــدى الــثــقــافي - أخــبـــار هــذا ا
الفكري إلى أوساط غير قليلة حتى
ن  حتــذيــره  فـيــزداد فــضـوله
فــيــغـامــر ويــخــادع  لـيــجــد فــرصـة
لــدعــوتـه أو يــلــصق نـــفــسه بــأحــد
دعوين في خميس أحد األسابيع ا
 فــعـــلى األقل يـــحــظى بـــســهــرة أو
أمـسـية واحـدة لـيكـتـشف ذلك الـسر
الــدفـــ في مــحــبّـــة أصــدقــاء كــثــر
لطارق الـدليمي حتى وإن اخـتلفوا
أو تـخاصـموا مـعه لـكن الرغـبة في
الـــتـــواصل تــبـــقى قـــائــمـــة لـــديــهم

وتلمّست ذلك مع العديد منهم.
ـــســـتـــوى الـــشـــخـــصي لم وعـــلى ا
يحصل أن حـدث بيننـا خصام طول
نـحـو ستـة عـقود مـن الزمـان عـرفته
فـــيـــهـــا حـــتى حـــ كـــانت تـــتــأزم
ـــواقف ســــيـــاســـيـــاً وتــــتـــبـــاعـــد ا
الــــتــــوجّـــهــــات فــــأجتـــنـب زيـــارته
ألسبوع أو أكثـر لكنه كان يتصل
ويــتـواصل  لــنـتــنـاسى مــا يـحـصل
أحيـاناً من حـدّة اخلالف وفي أكثر
ــبــادر فــيــفـتح األحــيـان كــنت أنــا ا
طارق الـدليـمي صدره وقـلبه وعـقله
وضــمـــيــره وبــيــته لــيــســتــقــبــلــني

باألحضان.
III

حــ تــعــرّفـنــا عــلى بــعــضــنــا كـان
االخـتالف هـو اجلـامع وتـلك فـرادة
في الـصــداقـة ذاتــهـا وكــان الـلــقـاء
عـــلـى مـــنــــصّــــة اجلـــدل ســــاخــــنـــاً
والـسجـال شـديداً حـيث كـان طارق
الـدلــيــمي قـد بــدأ حــيـاتـه في حـزب
البعث أواخر اخلمسينات وهو من
الـشـخـصـيـات الــعـروبـيـة الـشـديـدة
االعـــتـــزاز بـــآرومــــته إضـــافـــة إلى


