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شيء يُـذكـر من تـلك "األحالم" الـتي
هي أقـرب إلى "األوهام" مـنـذ األيام

األولى لالحتالل. 
وأتــذكّـر حـوارنـا بـعـمـان في فـنـدق
الــفــورسـيــزون حــيث حــدثــني عن
ــر مع أعــضــاء فــظــاظــة بــول بــر
مجـلس احلكم االنتـقالي  والوزارة
ـنــبــثــقــة عــنه  وتــعــامـلـه مـعــهم ا
بــخــشـونــة واســتــخــفـاف قــلت له
"اســـتــقلْ" وهـــذه فــرصــة لـك فــقــد
جــرّبـتم وأخـفـقــتم وحتـمّل نـتـائج
اسـتـقــالـتك فـفي ذلـك تـكـون أقـرب
ـوقف كان إلى نـفسـك. ولعلّ هـذا ا
سـببـاً في اجلـفاء بـيـنه وب أديب
اجلـادر في إطار مـا سـمّي بتـجمّع
ـســتـقــلـ الـذي ـقــراطـيــ ا الــد
تــأسس في لــنــدن عــشــيـة احــتالل
العراق وتـرأسه عدنان الـباججي
لــكــنـه ســرعــان مــا تــبــخّــر أو ذاب
كفصّ مـلح سـريعاً وكـانت الـعديد
من الـتــنـظـيــمـات قـد أنــشـئت عـلى
عـجــالـة عـشـيّـة االحـتالل ولم يـكن
بـعضـها بـعـيداً عن تـشجـيع بعض

الدوائر الغربية واألمريكية.   
وكنت قـد حاورته بأن الـسبيل إلى
ـشـاركة أو اخلـدمـة الـعـامـة لـيس ا
ـــعـــارضــة ــواالة أو ا الـــرفض وا
ففي بـعض األحيـان وبغض الـنظر
عـن الــنــظــام الــســـيــاسي تــتــقــدّم
"شـرعيـة اإلجنـاز" التي تـسـدّ جزءًا
من الــنــقص في شــرعــيــة الــنــظـام
ــا يــحــقّق بــعض الــســيــاسي طــا
ــنــجـزات الــتي يـســتــفـيــد مـنــهـا ا
ا أن هـذه األخيرة غير الشعب و
ـكـنـة التـحـقـيق في ظل الـتـقاسم
الـــوظــيـــفي ونـــظــام احملـــاصــصــة
الـطائـفي - اإلثـني  فـهذا سـيـعني
إن إمكانية التغيير ستبقى معوّمة
بــــفـــعـل غــــيــــاب احلــــدّ األدنى من
شـــــــروط حتـــــــقّـق وحـــــــدة اإلرادة
والــــعــــمل نــــاهــــيـك عن تــــشــــظّي
وانــشـــطــار مـــؤســـســات الـــدولــة
السـيّما بـتطـييـفها وأثـننـتها. ومع
أنــني كــنت عــلى خـالف شـديــد مع
وجـهـة نـظر مـهـدي احلـافظ  بـشأن
مــحــاولــة االســتــفـادة مـن الــظـرف
ـشـاركـة" في الـعـمـلـيـة اجلـديـد و"ا
الــســيـــاســيــة لـــكــنــنـي احــتــرمت
اجــتـهــاده واخـتــيـاره وكــلّـمــا كـنّـا
نـلــتـقي  نــواصل حــوارنـا وكــأنـنـا
بدأنا اآلن وال يـخلو ذلك من بعض
الـنكت والـقفـشات خـصوصـاً ح
كـان يـنـقل لي بـعض مـا يـجري في

طبخ السياسي.  ا
وإذا كــــــان لي مـن قــــــول بــــــشـــــأن
اجـتـهـاده فـإنه حاول رغـم  اختالل
ـشهـد والتـهـافت من حوله تـقد ا
ــلــتـزم الــقـول الــصــادق والــفـعل ا
واخلـــــلـق الـــــرفــــيـع والـــــنـــــزاهــــة
ـعنـويـة ولـذلك بدا الـشـخـصيـة وا
مختلفاً بل وغـريباً عمّا هو سائد
ألنـه في غـــيـــر مــكـــانـه. وكــنـتُ قــد
اســـتـــمــعـت إلى شـــكــوى عـــدد من
ـــســـؤولـــ والـــوزراء من الـــذين ا
انـــخــرطــوا فـي مــشــروع مـــا بــعــد
االحــــــتـالل ســــــواء بـــــــزعم عــــــدم
االنـعـزال أم رغـبة في الـتـغـيـير من
الـــداخل أم عـــدم وجـــود بـــديل عن
هــذا اخلـيــار أم عــدم الــقــدرة عـلى
ـــشـــروع األمـــريـــكي. مـــواجـــهـــة ا
ا وأتذكّر أنني خـاطبت أحدهم : 
كـــان يـــردّده الــرئـــيس الـــفـــرنــسي
األســــــــــــبـق شـــــــــارل ديـــغــول "
لــيس من حق وزيــر أن يــشــكــو ...
فـال أحـــد أجــبـــره عـــلـى أن يـــكــون

وزيراً". 
ـتــواضـعــة فـإن وحـسب قــراءتي ا
الـواقع كـان مـزدحـمـاً بـالـكـثـيـر من
األلـغام الـنظـرية والـعمـليـة ابتداء
من صـيـغـة نـيــغـروبـونـتي  - بـول
ــــاي خــــلــــيل زاد إلى ــــر- ز بــــر
دســتــور نــوح فــيـــلــدمــان وبــيــتــر
غـــالـــبـــريث نـــاهــيـك عن الـــشــحن
الطائفي واإلثني الذي يذكّر بعصر
داخن عقب الثورة الصناعية في ا
أوروبـــا حــيث تـــتّــجه جـــمــاهــيــر
غاضـبة تـملـؤها الكـراهيـة واحلقد
الـذي  تـأجـيـجه بـالـصـدور نـحو
أهداف مـلتبـسة ومـوهومة أحـياناً
حتت شـعارات طـائفـيـة وإثنـية بال
حـــدود. مـــشـــتـــركــــنـــا  الـــطالبي-
الــيـســاري كــنت قـد عــرفت مــهـدي
احلافظ قـبل أن أتعـرّف علـيه ح
أصبح رئيـسًا الحتاد الطـلبة العام
في اجلـمـهـوريـة الـعـراقـيـة في أول
انتخابات البية عامة بعد ثورة 14
تـمــوز (يـولـيـو) الـعـام  1958وذلك
ؤتمر الـثالث العام الذي ضمّ في ا
قـــــوى ســـــيـــــاســــيـــــة مـــــتـــــعــــدّدة

مع مهدي احلافظ وكاظم حبيب

من اروع ما قرأت
ماذا تعرف عن موريشيوس? 

رحلة اجلامعية يشمل هي دولة إفريقية صغيرة توفر التعليم مجانا حتى نهاية ا
ذلك نقل الـطالب من منازلهم إلى مدارسهم على حساب الدولة. في موريشيوس

التعليم خدمة تقدمها الدولة مجانا للمواطن وليس سلعة للبيع .
موريشـيوس توفر العالج والرعاية الصحية مـجانا جلميع مواطنيها ويشمل ذلك
حــتى جـراحــا ت الـقــلب ذات الـتــكـالــيف الــبـاهـظــة وال يـوجــد جتـار فـي صـحـة

 . واطن ا
ـئــة من مـواطــني مـوريــشـيـوس ــسـاكن فــهل تـعـلم أن  90 بــا أمــا عن مـلــكـيـة ا
لـوكـة لهـم  وال أسر مـشـردة او عائـلـة تـشكـو من ارتـفاع يـسـكنـون في مـنـازل 

أسعار األراضي ومواد البناء. 
دخل الـفـرد في موريـشـوس قد وصل الى  19600دوالر ولم يـتـفا خـروا بـأنهم

االعلى دخال في إفريقيا.
وارد طبيعية ال نفط جمهـورية موريشوس أغنى دولة إفريقية رغم عدم امتالكها 
نتجات الزراعية بعد ا تعتمد على اإلنسان ثم الزراعة وتصدير ا وال معـادن وإ

تنيعها والسياحة مورد دخل استثنائي لهذه الدولة.
ـيـزانـيـة والـصـرف الـفعـلـي عـلى الـصـحة اإلنـفـاق الـعـسـكـري يـأتي في هـامش ا

والتعليم واخلدمات.
ـة حتـمل درجـة الـدكـتـوراة في رئـيـسـة مـوريـشـيـوس "د. امـيـنـة غـريـب فـقـيم" عـا

الكيمياء العضوية وأشهر ما قالته: "اختارتني السياسية وانا لم اخترها".
ألـفـت الـدكـتـورة "امـيـنـة غـريب فـقـيم" أكـثـر من  20 كـتـابـا و  8 بـحـوث في عـلم

االحياء على مستوى العالم.
سـلمون أقـلية في جـمهوريـة موريشـيوس حيث يـشكلون %17 فقط من يعـتبر ا
ـواطـنـ ورغم ذلك اخـتار الـشـعب رئـيـسـة مـسلـمـة ألنه مـجـتـمع مـتعـايش في ا

سالم وال حتكمه النعرات الدينيه.
ــاجـســتـيـر أحـد األســتـاذة اجلــامـعــيـ كــتب لــطالبه في مــرحـلــة الـدكــتـوراة وا
والـبكـالـوريوس رسـالـة معـبـرة وضعـهـا على مـدخل الـكلـيـة في اجلامـعـة بجـنوب

أفريقيا
هذا نصها : 

دى.. تدمير أي أمة ال يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة ا
ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش ..!!

ريض على يد طبيب جنح بالغش..!  فيموت ا
وتنهار البيوت على يد مهندس جنح بالغش..!

ونخسر االموال على يد محاسب جنح بالغش..!  
وت الدين على يد شيخ جنح بالغش..! و

ويضيع العدل على يد قاضي جنح بالغش..!
ويتفشى اجلهل في عقول األبناء على يد معلم جنح بالغش..!

إنهيار التعليم = إنهيار األمة.

بعـد أن حفظ الله العراق من التـقسيم وأنقذه من اإلرهاب واإلحـتالل بتضحيات
ـاضـيـة -رغـم عـنـفـهـا ـمـكن أن جنــعل من  الـسـنــوات ا أبـنـائه األبــرار هل من ا
ودمويـتها وقـساوتـها وآالمهـا - أن تكـون كافيـة لنـا كي نستـوعب منـها الدروس
جيـداً ونستـخلص منـها العـبر ..وأن النفرط بـالعراق ووحـدته مهمـا كان اخلطب
جلـيل والـرزء عظـيم ..!?فـبالـرغم من  الـدماء الـتي سـالت كاألنـهـار في كل ربوع
الوطن..ورغم الـدموع الغـزيرة التي نـزلت حسرة ولـوعة وراء كل مصـيبة ...رغم
كل ذلك .. بـقـى الـعـراق أكـبــر من جـراحـاته الــنـازفـة  ...بـقى الــعـراق أكـبـر من
ا ـتـلـكه من صـمـامـات األمـان ..و ـا أزمـاته الـدامـيـة ... بـقى الـعـراق كـبـيـراً 
تلكه من إخالص وشجاعة عند ا تـلكه من وعي متدفق عند أبنائه وأهله ..و
ـتـلكه من حـكـمة وورع وتـقوى عـند عـلـمائه وشـيوخه ا  رجاله اخملـلصـ  ..و
ا إنـنا قـد أجتـزنـا كل هذه الـعقـبات الـكـبيـرة  وتعـافيـنا من ووجـهائـه ..نقـول ..
ـاذا النـبدأ من بـعـضهـا وأصـبـحـنا عـلى أعـتـاب عـهد جـديـد وحـكـومة جـديـدة ..
جديد ..ونـغادر الكلمة القاسية ..الكلمة اخلبيـثة..الكلمة التي تتحول بيننا كالنار
في الهشـيم ....ونستبـدلها بالـكلمة الـطيبة ..الـكلمة الـهادفة ..الكلـمة التي جتمع
والتفرق ..الـكلـمة التي حتـفظ دمائـنا وأرواحنـا وأبنـائنا ..الـكلمـة التي حتـفظ لنا
ـاذا الجنـعل من الـعـراق الـيـوم سـاحـة خـصـبـة لـلـحوار وطـنـنا ومـسـتـقـبـلـنـا ...!
والكلـمة القـوية الهادفـة  بدل الرصاصـة والعنف واألقتـتال ..نحن اليـوم بحاجة
إلى ترسيخ الـكلمة الـطيبة  وتـرشيد الكلـمة الطيـبة ..وأن تكون الـكلمة هي مادة

احلوار ..الكلمة التي تبعث اخلير واحملبة في ربوع كل العراق ..
ـسافـات بـ شـركـاء الـوطن ..وبدأ الـيـوم ..وإن تـداخـلت اخلـنادق ..وتـبـاعـدت ا

لـلــبـعض أن احلـل بـات عـســيـراً ..ولــكن الطـريق لــنـا سـوى
احلـوار الذي هو مـطلب كـل عاقل وشـريف في هذا الـبلد
..ولــتــجــتــمع كــلــمــتــنــا عــلى قــول واحــد ..وهــدف واحـد
..فـالـعـراق وطـنــنـا جـمـيـعـاً والـدفـاع عــنه وحـفـظه وبـنـائه

مسؤوليتنا جميعاً ..!!

الـورّاق للـنشـر طبـعة الـعام 2013
ن كـــانــوا اســتـــغــرب كـــثــيـــرون 
يعـتقـدون أنه مجـرد "موظف دولي"
" أو ـــــــــــتـــــــــــرفــــــــــ أو أحــــــــــد " ا
االرسـتـقراطـي الـذين يـستـهـويهم
احلـــديـث في الـــســـيـــاســـة ولـــديه
اطالع عـلى بـعـض قـضـايـا الـعراق
وتــــاريــــخـه ولــــيس ابن مــــديــــنــــة
الـشـامـية الـتي ولـد فـيهـا في الـعام
وارتـــوى فــيـــهـــا من " نـــهــر 1937

الفرات احلزين".  
وعـلى ذكـر "قــضـاء الـشـامــيـة" فـقـد
خصّها االنـتداب البريـطاني بصفة
"لـواء" بضـمّهـا إلى مديـنة الـنجف
ولـــذلك كـــان يُـــقـــال " لـــواء عـــمــوم
الـشـامـيـة والنـجـف" ومـقـرّه مـديـنة
الـنـجف ويـضم عـدداً من األقـضـية
والــنـــواحـي ويـــنــتـــهـي بـــاحلــدود
الـعـراقيـة - السـعـودية وكـان يـتبع
ذلـك الـلـواء: الـكـوفـة وأبـو صـخـيـر
ـــشـــخــــاب (الـــفــــيـــصــــلـــيـــة أو وا
السوارية) والـكفل ونواحي غماس
ـهـنـاويـة والـصالحـيـة وغـيـرها وا
وكـان الـزعيم عـبـد الكـر قـاسم قد
عـيّن مــعـلـمـاً فـي مـديـنـة الــشـامـيـة
(مـدرسة الـقحـطانـية) وقـضى فيـها
عــــامــــاً دراســــيــــاً واحــــداً (-1931
) قـبل أن يــلــتــحق بــاجلـيش1933
حـســبـمــا تـقــول بـعض الــروايـات
ويـنــتـسب مــهـدي احلـافـظ (مـهـدي
أحمد حافظ) إلى عشيرة آل دعيبل
النجـفية وكـانت عائلـته قد هاجرت
من الـنجف إلى الـشامـية في مـطلع
الـــقـــرن الـــعـــشـــرين وعـــمل والـــده
مــخـــتــاراً لــعــدّة ســنــوات وأعــقــبه

شقيقه موسى.
wÝUO « ◊UAM «

كــان مـهـدي احلـافظ قـد بـدأ حـيـاته
السياسية عضواً في احتاد الطلبة
وقــد اعـتــقل في الــعـام  1954إبـان
انتفاضة الـفالح في الشامية مع
عــدنــان عــبـاس وصــادق الــعــطــيـة
وهــــديب احلــــاج حـــمــــود وحـــسن
احلـــاج  ودّاي الــعـــطــيـــة ومــوجــد
احلــــاج حــــمــــود وآخــــريـن وكـــان
ـتـوسـطة  و يـومـهـا طـالبـاً في ا
نــقــله إلى غــمّــاس وتــوّلـت هــيــئـة
الدفاع عن العدالة برئاسة احملامي
تــوفــيق مــنــيــر الــدفــاع عــنـه (وقـد
أسقطت اجلنسية  عن توفيق منير
إثـر قيـام حـلف بغـداد الـعام 1955
ونـفي إلـى تـركـيـا وعـاد بـعـد ثورة
إلى العراق 1958تموز/يوليو  14
وكـــان أحـــد أبـــرز قــيـــادات حـــركــة
الـســلم ولــكـنه اعــتـقل وأعــدم عـام
بـــعـــد االنـــقالب الـــدمـــوي). 1963
وبـعـدها انـتـمى احلزب الـشـيوعي
وبــعــد ثــورة  14 تــمــوز (يــولــيــو)
انــــتـــخب رئــــيـــســـاً الحتـــاد 1958
ـؤتـمـر الـثـالث الـطـلـبـة الـعـام في ا

(شباط/فبراير/1960). 
اضي وفي السبعيـنات من القرن ا
كـان مـهـدي احلـافظ عـضـواً مـؤثـرًا
ـــركــزيـــة لــلـــحــزب في الـــلــجـــنــة ا
الــشـيــوعي وعــمل في ســكــرتــاريـة
اجلـــبــهــة الـــوطــنـــيــة والــقـــومــيــة
الـتقـدمـية مع حـزب الـبعث الـعربي
االشـتـراكي  1978-1973وبـعـدهـا
 تـعــيـيـنه كــوزيـر مـفــوض الـعـام
في الـســفـارة الــعـراقــيـة في 1978
جـنــيف ثم اسـتــقـال الــعـام 1980
حــيث كـان قـد انـصــرف لـلـعـمل في
ـــعـــهـــد األفـــرو- آســـيـــوي الــذي ا
تـأسس حـيــنـهـا ثم الـتــحق بـعـمل
ـتحـدة في فـيـيـنا جـديـد في األ ا
ونــسّب فـي أواخــر الــتــســعــيــنـات
مديـراً لفـرعها اإلقـليـمي في بيروت

حتى تقاعده.  
وقـد أسس في مـطـلع الـتـسـعـيـنات
الــهـــيـــأة االســـتـــشـــاريـــة مع أديب
اجلـادر وتــولى األخــيـر رئــاسـتــهـا
وكـان مهـدي احلـافظ أميـنـها الـعام
نـاقـشة ونـظـمت أول اجـتمـاع لـهـا 
عراقية- عربية في فيينا عن نتائج
حرب اخلـليج الثـانيـة العام 1991
ــثـقــفـ شــارك فــيـهــا نـخــبــة من ا
واالخـــتــصـــاصـــيـــ الــعـــراقـــيــ

والعرب بينهم كاتب السطور.
‚UO « Ã—Uš W UI²½«

ظلّ مـــهــدي احلـــافظ حـــتى في ظلّ
انتـقالـته السـياسـية اجلـديدة التي
قـد يـكون فـاجـأ بهـا كـثيـرين يـحمل
هــمّـاً كــبـيــراً ورغـبــة حـقــيـقــيـة في
اخلــــدمـــة الـــعــــامـــة والـــوظــــيـــفـــة
كـنني القول إنه احلكومـية حتى 
اً" بإمكانية إحداث تغيير كان " حا
يــــــــضـع الـــــــبـالد عــــــــلـى طــــــــريق
ــقــراطـــيــة وقــد ســبق لي أن الــد
اخـتـلـفـت مـعه في إمـكــانـيـة اجنـاز

W¾Þuð

رحل مــهـدي احلــافظ بـهـدوء ودون
أن تـتـبـعه ضـوضـاء فـارغـة وجـلـبة
مزعومة وإذ نحن نستعيد الذكرى
ـا نريـد التوقف األولى لوفـاته. فإ
عنـد بعض احملـطات األسـاسية في

مسيرته. 
ــنـاســبـات غــالـبـاً وفي مـثـل هـذه ا
تــفــتــتـح الــكـتــابــات بــالــقــول رحل
ـنــاضل" وحـ خـطـرت "الــرفـيق ا
الـفـكـرة بـبــالي سـرعـان مـا حـاولت
طــردهـا فــقــد خـشــيت أن يــحــسـبه
" ــنــاضــلــ الــبــعض مـن صــنف "ا
االفـتـراضـي أو الـهـوائـيـ حيث
ـــتــجـــولــ يــبـــرع بــاعـــة الــكالم ا
والـــبــاحـــثــ عـن الــوجـــاهــات من
اضي منـتهزي الـفرص لـيقطـعوا ا
عن احلـاضــر والـكــلـمــة عن احلـلم
ـشـروع بالـلـهاث وراء والـطـموح ا

كاسب.  ا
حـ وصـلـني نـبـأ رحـيـلـه جتـمّدت
أطــــرافي ولـم أقـــوَ عــــلى احلــــركـــة
لبضـعة ثوان فـقد مرّت خـاطفة تلك
الـــعــقــود اخلــمــســـة الــتي حــاولت
اســــتـــعـــادتـــهـــا وكــــأنـــهـــا شـــريط

سينمائي. 
قـالت لي د. مــنـيــرة الـبــيـاتي وهي
في ذروة انفعالها وحزنها ما الذي
تــبـقى لــنـا : رحـل األحـبــة سـريــعـاً
الواحد بعد اآلخر...? ماذا نتذكّر يا

 ? عبد احلس
فـمـهـدي احلافظ جـزء من تـاريـخـنا
وصـداقـتـنـا لـه تـكـاد تـكـون صـداقة
الـــــعــــمـــــر كــــلّـه بــــحـــــلــــوّه ومــــرّه
وبــإيــجــابــيــاته وســلــبـيــاته. كــنت
صـــامـــتـــاً وفـي فـــمي طـــعم مـــرارة
غـامــضـة فـكــيف يـتــحـوّل شـخص
مـــثل مـــهـــدي احلــافـظ إلى مـــجــرد
مــربع صـغــيــر في جــريـدة ال يــكـاد
ـوته نكهة حزن يلفت النـظر فكان 
إضافية ولـعلّه موت يحـرجنا أكثر
ـا خـبّأه ـا يـحـزنـنـا كـنت أفـكّـر 
لـنـا الـزمـان فـمـهـدي احلافـظ حتى
عـشيّـة وفاته كـان يـطفح بـاحليـوية
وحبّ احلـيـاة والـتـمتّع بـأطـايـبـها
غاب هكذا فجأة مثل شهاب وحتى
ـــــــرض.. دخل دون مـــــــؤشــــــر بــــــا
ـســتـشــفى لـبــضـعــة أيـام إلجـراء ا
فحـوصات ولم يخـرج منـها إلّا إلى
الـقـبـر وظـلّت مـنيـرة الـبـيـاتي تردّد
عـــلى مــــســـامـــعـي وكـــان مـــهـــدي
احلــافـظ ونــوري عــبـــد الــرزاق قــد
شكّـال جزءًا من وعـينـا في مرحـلته
األولـى.... واسـتــعــادت هــذا الـكالم
مــــــرّة أخــــــرى  وهـي تــــــردّ عــــــلى
رسـالـتي بـتـعـزيـتـهـا بـوفـاة نـضال
وصـــفي طـــاهـــر ولم تـــنسَ في كل
مــرّة أن تـتــذكّـر شــقـيــقـهــا الـقـاص
والــروائي والـــصــحــافي مــحــمــود
البياتي  ( توفي في 31/10/2014
انـظـر : مــحـمـود الـبــيـاتي: سـّنـارة
احللـم والذاكـرة التي تـأكلـنا) وهي
ا تعرف عمق عالقتنا وكم تأثّرتْ 
كتبـته عنه وما قـلته في احتـفاليته
الـتـأبـيـنيـة الـتي أقـيـمت في عـمان.
وكـــلّـــمــــا مـــرّ يـــوم جـــديـــد يـــزداد
شــعـوري بــأن مـحــمـود كـان " أخي
الـذي لـم تـلـده أمي"  وقـالت مـنـيـرة
وقد أخذتهـا " العبرة" عبـر التلفون
وقد تغيّر صوتها: ليس للحياة من
ــوت يـــحــيط بـــنــا من كل طـــعم فــا
جـــانب وردّدنــا مـــعــاً بــيـت شــعــر
ـوت الـلـئـيم ح لـلـجـواهـري عن ا

يقول :
 ذئب تـرصّــدني وفـوق نـيـوبه / دم

أخوتي وأقاربي وصحابي
وردّدت عـلـيهـا بـيت شـعر لـلـشريف
الــرضي الـذي يـنـطـبق عـلى حـالـنـا

ويقول فيه : 
ما أخطأتك النائباتُ 

إذا أصابت من حتبّ
ضي اضي الذي ال  ا

لقد تغّيرت الدنيا والناس ولم يبق
من األحـالم ســـوى األقـل. نـــشــــعـــر
باخليبـة أحياناً ح نـقلّب أمانينا

وأحالمنا فـقد كانت أجـمل وأكبر
وهـكـذا لم يـبـقَ سـوى أن نـسـتـع
بالـذاكرة وهي الـتي ال تفـارقنا بل
تكاد تطوقنـا مثل سياج يحيط بنا
مـن كل جــانب وكــأنــنـا فـي دائـرة.
كـلّــمـا كـنّـا نــلـتـقـي: نـوري ومـهـدي
ومنيرة البياتي وسعد عبد الرزاق
ومــحـمــود الــبـيــاتي ومــاجـد عــبـد
الـرضـا ومـوفق فـتــوحي وتـيـسـيـر
قـبـعـة وبـسـام أبـو شـريف وصادق
ــــنــــدالوي الــــشـــــافــــعي وســـــالم ا
مـجــتـمـعـ أو مــتـفـرّقــ من شـلّـة
أصـدقاء أواخـر السـتيـنات وأوائل
الـــســـبـــعـــيـــنـــات نـــســـارع دائـــمــاً
ـاضي وكـأنـه الـيوم السـتـحـضـار ا
قد حدث  أو بالـكاد باألمس وكنتُ
قـــد اســتــعـــدت مع الــســـيــد هــاني
فــــحص ذكـــريــــاته عن الــــنـــجف ال
باعتبارهـا ماضٍ بل حاضر أكثره
ـضِ وهـو ما مـسـتـقـبل ألنه  لم 
دوّنه بـــكـــتـــاب بـــالـــعـــنـــوان ذاته.
ودائـمـاً مــا كـنتُ اسـتـفــزّه بـالـقـول
"أخـرج  الـنــجف الـتي في داخـلك"
وكـنت بذلك أخـاطب نـفسي أيـضاً
ــــديــــنـــــة الــــتـي ظــــلّت عـن تــــلـك ا
ـاضي "تـوشــوشــني" هــكـذا ظـلّ ا
ـضي يــعـيش فـيـنـا وال يـريـد أن 
إنـه  حــــاضــــر وحيٌّ في ذواتــــنــــا
خـصوصـاً ح يـكون أكـثر طـهرية
وصـدقـاً وعـفـــــــويـة; إنه مـاضـيـنا
ـــضي بل ال نـــريـــده أن الـــذي ال 

ضي. 
بقي مـهـدي احلافظ عـلى الرغم من
ـرارات واآلالم جـمـيع اخلـيـبـات وا
واخلـسائـر التي حـلّت به مـحافـظاً
على تـوازنه ورباطة جـأشه فما أن
يرى أحـد الرفاق واألصـدقاء حتى
يــســارع إلى عــنــاقه واحــتــضــانه
ارس ذلك بعفوية وتلقائية وكان 
ومـحـبّــة مع أن لـديه الــكـثـيـر إزاء
بــعض "األعـدقـاء" عـلى حـدّ تـعـبـيـر
الـشـاعــر ولـيـد جـمــعـة الـذي نـحت
الـكـلـمـة في قــصـيـدة له بـالـعـنـوان
ذاته حــ يـتـحــوّل األصـدقـاء إلى
أعـداء وإنْ ظـلّـوا يـرتـدون جـلـبـاب
الـــصـــداقـــة فـــقــد حتـــمّـل مـــهــدي
احلـافظ من هـؤالء إساءات كـثـيرة

بل بال حدود. 
وكـان أحـد "أعـدقـائه" كـمـا أخـبرني
يوزع شـكوكه واتـهامـاته به يساراً
ــيـــنــاً بــســبـب اخــتالف الــرأي و
ـــوقف وخــــصـــوصــــاً بـــصـــدد وا
احلـرب الـعراقـيـة - اإليرانـيـة لكن
مهـدي احلـافظ وهو يـعرف كل ذلك
ظلّ يـــــعــــــامـــــله  بــــــكل تـــــرحـــــاب
وبــأريــحــيــة بـل ولــهــفــة أحــيــانـاً
ـة وكان يـفعل ذلك العـتبـارات قد
ـــــا بـــــشـيء من دون تـــــكـــــلّف ور
الشفقـة أو الرحمة مشـفوعة بنوع
من الــتـــســامح والــتـــرفّع في زمن
تـشـوّهت فـيه الـعالقات اإلنـسـانـية
وسـاد الـنفـاق االجـتمـاعي وتـفشّى
ـصـلـحـية. الـتـكـاذب "والـصـداقـة" ا
كـــان مــهـــدي احلـــافظ بــالـــرغم من
فـــرحه الـــظـــاهـــري وابـــتــســـامـــته
الـتــلـقـائـيــة حـيث تـلـتــمع عـيـنـاه 
يـنزف من الـداخل خـصوصـاً ح
ـة أخذت يشـعر أن الـقيم الــــــــقد
تـتـآكـــــــل واألمـاني عـالهـا الـغـبار

وأصـــــــابها الصدأ . 
وحـتى ح يـحاول إيـجاد تـفسـير
ـواقف ال يــفـعل ذلك لــبـعض تــلك ا
مع احلـقــد بل كــان يـقــصـد إبــقـاء
الــذاكـرة في دائــرة الـضـوء وكي ال
يـلـفّـهـا الـنـسـيـان ويـتجـنّـب دائـماً
إصــدار األحـــكــام. لم يـــكن مــهــدي
احلـافظ اسـتــعـراضـيــاً ولم يـعـرف
كــثـــيــرون الســيّــمــا من الــســاســة
اجلـــدد دوره الـــفـــعـــلي وكـــفـــاءاته
ونضـاله فهـو غالـباً مـا يحجم عن
الــــكالم عـن نــــفــــسـه وحــــ جــــاء
عبداللطيف الشوّاف على ذكره في
هــــــامـش مـــــــطــــــوّل فـي كــــــتـــــــابه
"شـخـصـيات نـافـذة" إعـداد وتـقد
الــدكـتــور حــمــدي الـتــكــمـجي دار

(شباط/فـبراير 1960) السيّما من
القومي العـرب والكرد والبعثي
ـقــراطـيـ وإنْ والـوطــنـيـ الــد
ـواقع الـرئـيـسـية كـانت الـغـلـبـة وا
للـشـيـوعـيـ ولكـنه سـافـر بـعـدها
لـــلـــدراســـة في بـــراغ وانـــقـــطـــعت
أخــبــاره  وحـــ عــاد ســرًّا كــانت
النـكبة قد حـلّت باحلزب الـشيوعي
ــدعــوم من والــتــنــظــيم الــطالبي ا
جانـبه إثر انـقالب شـباط (فـبراير)
الـــعـــام  1963وجــــرت مـــحـــاوالت
إعـادة الـتـنـظـيم وحلـمـة الـعالقات
حــــيث بـــدأت اخلــــيــــوط تـــلــــتـــقي
وتتـواصل وإنْ بـبطء شديـد وليس
من دون إشــــــكــــــاالت ومـــــشــــــاكل
خـصـوصـاً بـســبب االنـتـكـاسـة من
جــهـة ثم الــنــكــوص بــعـد خط آب
(أغـسـطس) الـعام   1964وبـعـدها
االنـــــــقـالب الـــــــســـــــريـع فـي اخلط
الـسـيـاسي الـعـام  1965 من جـهة
أخـرى. ولعب مـهـدي احلافظ  بـعد
عودته  دوراً كـبيـراً في إعادة بـناء
شـبـكة الـكـادر الـطالبي الـذي حقّق
خــطــوة مــهــمــة بـلــقــاء مــوسع في
أواخـر الـعام  1965 مع اسـتـمرار
عمـله في مجـال العالقـات الوطـنية
مع : عـامر عـبـداللـه وحسـ جواد

الكمر.  
ــــيـــدان وقــــد تــــوّج الــــعــــمل فـي ا
الــــطالبي بــــنـــصــــر كـــبــــيـــر حـــ
استطـاعت احلركة الـطالبية فرض
إجـراء انـتخـابات مـهـنيـة عـامة في
ربـــــــيع الــــــعــــــام  1967 وكـــــــانت
نتـائجها  بـاهرة بل ومفـاجئة إلى
حدود كـبـيـرة حـتى بـالـنـسـبـة لـنا
حـيث فـازت قـوائـم "احتـاد الـطـلـبة
ــقــاعــد الــعــام" بــنــســبــة  76من ا
االنتخـابية وحصـلت على أكثر من
ئة من األصوات في جامعة 80 با
بـغـداد. أمـا جـامـعة الـبـصـرة فـكان
ـقاعـد االنتـخابيـة بنـسبة الـفوز با
ـــــئــــة 100 في حـــ حــصل  بـــــا
ــوصل عـلى االحتــاد في جـامــعـة ا
ــقــاعـد ــئـة من ا أكــثـر من 60 بــا
عزل عن االنتخابية ولم يكن ذلك 

ضـغـوطات رافـقتـهـا علـمـاً بأنه 
إلـغـاء االنتـخـابـات بعـد يـوم واحد
من إعالن الـنـتـائج وكـتـبت بـعض
الــصـحف الـصــادرة آنـذاك تـبـريـراً
إللـغـاء الـنـتـائج قـولـهـا: "أن الـقوى
الـشـعـوبيـة عـادت تـرفع رأسـها من
جديـد". وح حصل االنـشطار في
احلــزب الــشـيــوعي في 17 أيــلـول
(سـبـتـمـبـر)  1967 لم يـكن مـهـدي
احلـافظ مع هـذا الـتـوجّـه ومـثـلـما
كـــان الــعـــديـــد مـــنّـــا ضـــد خط آب
(أغـــســـطس) الـــعـــام  1964الـــذي
ـيـني وذيـلي" بـلـغـة وُصِفَ بــأنه "
تـلك األيـام لـكـنه في الـوقت نـفـسه
ــتـيـاسـر الـذي كـان ضـد الـتـوجه ا
ـركــزيـة بـإدارة اتـبــعـته الــقـيــادة ا

عزيز احلاج من جهة أخرى.
‰UBš ÀöŁ

ثالث صــفـات أسـتـطـيع أن أدونـهـا
عن مــهــدي احلــافظ بــكل أريــحــيـة
ـــمــالــئــة أو ودون أن أخــشى من ا
ــــبـــــالــــغـــــة وهي الـــــوقــــوع فـي ا
تـلـمـسـتـهــا حـ تـعـرّفت عـلـيه عن
قرب طيلة خمـسة عقود من الزمان
وتوثقت عالقتي به مع مرور األيام
وشـهـدت عالقـتـنـا حتـدّيـات كـثـيرة
في ظـروف وأوضاع مـختـلـفة فـقد
ـنـظمـة احلـزبـية عـمـلت في إدارة ا
التي كان يتولى مسؤوليتها لنحو
ســنـوات ويــتــنــاوب عـلــيــهـا آرا 3
خاجادور  وكثيراً ما اتفقت معه 
وكثيـراً ما اختـلفت معه ولكن ذلك
لم يفسـد في الود قضيـة كما يُقال.
كـمـا عمـلت بـصحـبـته وإلى جـانبه
في إطار قـيـادة العـمل الطالبي في
اخلارج لنحو ثالث سنوات أيضاً
وحــــضّـــرنــــا ســــويّــــة مع آخــــرين
ـنظـمـات اخلارج الجـتـماع مـوسع 
في بــرلـ الــغــربـيــة الــعـام 1972
حيث كـنت رئيـساً جلـمعيـة الطـلبة
العراقيـ في تشيكوسـلوفاكيا في
الـوقت نـفـسه ونـظّـمـنـا مـهـرجـانـاً
واســعـــاً في مــديـــنـــة بــراتـــسالفــا
(سـلـوفـاكـيا) هـو األول في حـيـنـها
وأصـبح تـقلـيـداً سـنويـاً ثم عـملت
دة مـعه في هـيـئـة حـزبـيـة واحـدة 
زادت على ثالث سنوات  والسيّما
نبر الشيوعي ح شكلنا حركة ا
وكنّـا باتصـال مسـتمر ودائم طـيلة
فـتـرة الـثـمـانـيـنـات والـتـسـعـيـنـات
أيــضـاً واســتــمــر هـذا حــتى  بــعـد
انـتـقاله إلـى بيـروت وانـتـقالي إلى
لــنــدن.  وكـــان مــهــدي احلــافظ قــد
أُبـعد عـن إدارة احلزب مـنـذ أواخر

السبعينات واتخذ اجتماع اللجنة
قـراراً ــركــزيــة في الــعـام  1980  ا
بـإعــفــائه ونـوري عــبــد الـرزاق من
عــضــويــتــهــا وحــاولت مـع عــزيـز
محمد األم العام السابق للحزب
ــقــطــوعــة  إعــادة الـــصــلــة شــبه ا
وتــلـــطـــيـف األجــواء بـــيـــنـه وبــ
احلـافظ ونـظّـمت لــهـمـا لـقـاءً بـعـد
جـفــوة كـبـيـرة في دمـشق في ربـيع
الـعام  1981 ولـقاء آخـر بـعده في
خـريــفه لـكن األمــور كـانت تــسـيـر
ـعـاكس بسـرعـة كبـيرة بـاالجتاه ا
وخـصـوصـاً بـعـد تـطـورات احلـرب
الـــعـــراقــيـــة- اإليـــرانــيـــة ولم أكن
بـعـيـداً عـنهـا وهـو مـا عـبّـرت عـنه
عــلــنــاً بــالــكــتــابــة أو الــنــشـاط أو
ــشــاركــة فـي احلــمــلــة الــعــربــيـة ا
والدولية وكان ذلك سـبباً أساسياً
في االخــــتالف الــــذي حــــصل بـــ
سـؤول شـبكـة الكـادر وعـدد من ا
فـي إدارة احلــــــزب وبــــــ الــــــشق
الثاني من اإلدارات احلـزبية الذي
كان موقفه أقرب إلى قيادة احلركة
الــكــرديــة السـيّــمــا بــرفع شــعـار "
إســقـــاط الـــدكــتـــاتـــوريــة وإنـــهــاء
احلـرب" فـي حـ كـانت اجملـمـوعـة
ــعـتــرضـة قــد ركّــزت عـلى إنــهـاء ا
احلـرب كـمـهـمـة عـاجـلـة وأسـاسـية
ـــقــــراطي واإلتــــيــــان بـــنــــظــــام د

باعتباره حتصيل حاصل.
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األولى شجـاعتـه فقـد  كان شـجاعاً
وغـــيــــر هــــيّــــاب في قــــول الـــرأي.
وأحــتـــفظ بــالــعــديــد من األمــثــلــة
ولـربّـمــا كـان رأيه سـبــبـاً في سـوء
ــقـراطــيـة ــانـيــا الـد عالقــته مع أ
وكـذلـك مع الــسـوفــيــيت الــذين لم
يرغبوا في جتديد موقعه سكرتيراً
ي ولم عـامـاً الحتـاد الـطالب الـعـا
تتّضح تفاصيل تلك الطبخة عشية
ـؤتــمـر الــعـاشــر إلّـا بـعــد مـجيء ا
نوري عبد الـرزاق من بغداد حيث
سؤول الـسوفييـتي ساشا أبلـغه ا
بـحـقـيـقــة األمـر وأكّـد هـذا األخـيـر
تــرشــيــحــهم لــفـتــحي الــفــضل من
الـسـودان سـكـرتـيـراً عـامـاً لالحتاد
بـــــدالً من مــــــهـــــدي احلـــــافظ.  وال
أســتــبــعــد ثــمــة تــأثـيــر من جــانب
ـان الـدولـة الـعـراقـيـة الـتي كـان األ
والــسـوفـيـيت يـراعـون مـصـاحلـهم
في الـعالقة مـعهـما حـتى وإن كان
األمــــــر عــــــلى حــــــســــــاب احلـــــزب
الشيوعي أو أحد كوادره  البارزة
وثمة أمـر آخر حصل خـالل انعقاد
ـؤتـمـر العـاشـر أال وهـو حـضور ا
شـــــخـص غـــــريـب قـــــال إن دعـــــوة
وجهت له من السكرتير العام وقد
أخــبــرني نــاظم اجلــواهــري الــذي
شــــــارك في الـــــوفــــــد مع خــــــلـــــيل
اجلزائـري وعدنـان اجللـبي وكاتب
الــســطــور بــأن األجــهــزة األمــنــيـة
التشيـكية قد استـدعته لالستفسار
عن هـويّـة الـشـخص الـغـريـب الذي
ــؤتـــمـــر ولـــكن مـــعـــظم حـــضـــر ا
األسـئلـة كمـا قـال كانت تـدور حول
ـا مـهـدي احلــافظ وهي لـعــبـة طـا
تـثــيـرهــا بـعض األجــهـزة األمــنـيـة
واخملـــابـــراتــــيـــة إلثــــارة نـــوع من
الشكـوك بشأن بعض الـشخصيات
الـتي ال تـتــواءم مـعـهــا أو ال تـنـفـذ
رغـبـاتــهـا أو رغـبــات "األخ األكـبـر"

حسب رواية جورج أورويل. 
الــثــانــيــة - اجـــتــهــاده فــقــد كــان
مجتهـداً وله رأي خاص يحاول أن
يستنبطه في ضوء ما هو قائم من
أوضــــــــــاع وهـــــــــو وإن يــــــــــراعي
"الـتوازنـات" واحلسـابات اخلـاصة
أحـيانـاً وهو مـا أصـبح  أكثـر ميالً
له فـي الــســنـــوات األخــيـــرة لــكــنه
ا بشكل عام كـان له رأي خاص طا
ظلّ يــدافع عــنه ســواء إزاء بـعض
االنـدفـاعات أيـام اجلـبهـة الـوطنـية
واالضـــطــرار بـــعــدهــا إلـى تــقــد
تــنـازالت ال مـبـرّر لـهـا أم في نـقـده
للموقف الرسمي للحزب الشيوعي
من احلرب العراقية - اإليرانية  أم
من بــعض الـــقــضــايــا الـــعــربــيــة
وكانت الدعـاية احلزبـية قد روّجت
ضــــدّه عـــدداً مـن االتـــهــــــــــــامـــات
بـيـنــهـا تـفـسـيــر بـعض مـواقـــــــفه
ـــــــــواقف قـيـادة حـزب بـالـتـأّثـر 
الـبــعث كــمــا  تـســريب ذلك إلى
صحـيفة الـسياسـة الكويـتية بُـعيد
ـؤتــمـر الــرابع (تــشـرين انــعـقــاد ا
الـثــاني/نــوفــمــبـر/1985) والـذي
عـكس الـــــــتـبـاعـد واالنـقـسـام بـ
رؤيــــــــــتـــــــــــــــــ داخـل احلــــــــــزب

الشيوعي.
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النـقطـة االخيـرة في مجـال الدسـتور سـادتي االفاضل هي انه بـريء من كل تلك
تـخذة ضد اركان النـظام السابق حيث ان كل قـانون منها القـوان والقرارات ا
ـادة الـسـابـعـة من الـدسـتـور والـتي هي ال تـتـطابق كـان يـنـبـغي ان يـستـنـد الى ا
اصال  مع روح الــدســتـور و 12 مــادة اسـاســيــة فـيه وهـي مـقــبـولــة وفق مــبـدأ
ي حلـقوق (اخلاص يـقـيـد العـام) فـضال عن ذلك هي تـتـناقض مع االعالن الـعـا
االنسـان ووثيقة العهد الدولي ... والتي نصت على حظر ((البعث الصدامي في
العـراق ورموزه وحتت اي مسمى كان  وال يجوز ان يـكون ذلك ضمن التعددية
ادة اعاله غيـر احلظر .. لنسأل اذا كرجال السـياسية في العراق ..)) هل في ا
قانون من اين جاءت القوان والتطبيقات بقطع االرزاق ومصادرة االموال وغير
ـستمـر ويعـزز الدستـور رأينا ذلك ??  .. انهـا جاءت عن طـريق خرق الدسـتور ا
ـنحل ال تعـد اساسـا كافيـا لإلحالة بقـوله (( مجرد الـعضـوية في حزب الـبعث ا
ـســاواة امـام الـقـانــون واحلـمـايـة...)) بل ان الى احملـاكم  ويـتــمـتع الـعــضـو بـا
الدستور يتيح للبعثي ان يكون نائبا لرئيس اجلمهورية شرط ان يكون قد ((ترك
ادة لم تـكفي ـنحل قـبل سقـوطه بعـشر سـنوات ..)) اال ان هـذه ا حزب الـبعث ا
حلـذف اسم ولـيـد مـحـمـود سـيـرت ومـرتـضى وكـردي سـعـيـد عـبـدالـبـاقي الـذين

غادرو احلياة وليس احلزب قبل اقل من اربعة عقود من الزمن.
وهـنـا نـريـد ان نـسـأل أن نص الـدسـتـور عـلى شـمـول (الـبـعث ورمـوزه) فـمن هم
رمـوز الـبـعث .. وهـو حـزب حـاكم ولـيس دولـة .. وأن نـص الـدستـور عـلـى حزب
الدعـوة ورمـوزه اآلن فـمن هـم رمـوز الـدعوة ?? وهـل يـجـوز ان نقـول احملـافظ او
نقيـب في قسم حتقيقات قـد يكون غير مـنتمي ال للبعث وال لـلدعوة وتتذكرون ان
الـراحل عـبـداجلبـار شـنـشل الذي صـار وزيـرا لـلدفـاع وهـو غـير بـعـثي .. هـناك
ـادة شيء ايــهـا االخـوة اسـمه دولـة ومـؤسـســات وهـنـاك شيء اسـمه حـزب  وا
كننا ان نفسره كما نشاء... انه دستور الدستورية هي ليست خبر في جريدة 
الحظـتم سادتي الـكـرام ان كل هذه الـقوانـ جاءت عـلى اساس مـادة دستـورية
شـكلة ليـست هنا فقط بل واحدة وكـلها خرقت الـدستور بدرجـة او بأخرى .. وا

في ان التطبيقات خرقت القوان بدورها .. 
امـا عـشوائـيـة االجـراءات االداريـة وتعـلـيـمات الـقـوانـ فـحدث وال حـرج .نـنـتقل
وباخـتصار شديد الى موقف القانون الدولي من هذا القانون وسأذكر لكم حالة
تـحدة اصـدرت اتفـاقية واحدة في هـذا اجملال وهي ان اجلـمعـية الـعامـة لأل ا
منع االبـادة اجلماعـية ومحـاسبة مـرتكبـيها بـقرارها 260 عام  1948 وحددت
ـادتـهـا الـثــانـيـة بـعـدة صـور كـان مـنـهـا ((اخـضـاع مـفــهـوم االبـادة اجلـمـاعـيـة 
ادي كليا او جزئيا)) وتشير اجلماعـة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها ا
ادي كـليا او جـزئيا ال يـعني تدمـير جزء تحـدة الى ان التدمـير ا ادبيـات اال ا
ـادي ال فـراد اجلــمـاعـةقـد من اجلـمــاعـة او كل اجلـمــاعـة بل جـزء من الــوضع ا
ـادة اعاله مــحــشـورة حــشــرا ولـكــنـنــا ســنـشــعـر جتــدون سـادتي الــكــرام ان ا
ـثل االنكليزي (ضع رجلك في حذائي وأعرف بأهمـيتها وتطابقـها عندما نطبق ا
مـوقفي) ولـيتـصور كـل منـا ان راتبه تـأخر  15 يـوما فـقط  فكـيف بنـا ان توقف
ـلك كي 55000 يـوم ل  5500  عـائــلـة وبـنـفـس الـوقت ال يـســتـطـيع بــيع مـا 
ــلـكه مــنـتــزع مـنه لـ  5500 يــوم وبـعــد كل هـذا يـعــيش كــون حق الـتــصـرف 
الـتـعـذيب الـنـفـسي (احملـرم دسـتـوريـا) يـصـدر قـانـون جـديـد يـكـتـنـفه الـغـمـوض
وتـعلـيـمـاته تـعـمق غـمـوضه ويـشمل  5500 عائـلـة مـتـعـبـة ينـدر ان يـكـون فـيـها

موظف ال سـباب مـعروفـة بل ينـدر ان ال يوجـد فيـها ارمـلة او
يتـيم  وسبق ان نـشرت مقـاال بعنوان (قـسام شرعي) او
ضـحت فـيه ان احدهم مـتـوفى ومـعيل لـ (12) فـردا فقط
ال غـيــر .. وهــؤالء الــذوات كـان غــنــيـهـم راتـبه الــشــهـري
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