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الـبيـدوفـيـلـيـا او مايـعـرف بـالـتـحرش اجلـنـسي بـاالطـفـال وهي من اشـهر
رتـكبها باسـتغالل قوته اجلسدية او االضطرابات اجلنسـية التي تدفع 
نفوذة الخضـاع من هو اضعف منه الشـباع رغبته اجلـنسية وهـنا يتمثل

هذا الطرف الضعيف بالطفل. 
راقبه االطفـال او تعريتهم او تـحرش عادة سلوكـاً شاذاً يتمـيز  يتخذ ا
مالمسة اجـسادهم بصـورة مريبـة. تنتـشر هذه اجلـرائم بصورة مـؤسفة
ختلف اجملتمعات حيث ترتبط بعوامل عده منها الكبت النفسي  الفقر
احلـرمان  غـيـاب الـرقابـة عـلى االطـفـال انتـشـار اخملدرات  قلـة الـوعي
ـا ال يتـسع اجملال لـذكرهـا االن.. تعـد هذه اجلـرائم من ابشع وغيـرها 
اجلرائم على وجه االطالق لكون اجملنى عليه طفل ذو بـنية ضعيفة فكريا
ـعـونـة او دفع االذ عن نـفـسه . لـذا نرى وجسـديـا فال يـسـتـطيـع طلب ا
اغـلب اجملـتـمـعــات شـرعت قـوانـ صـارمـة حملــاربـة مـثل هـذا الـنـوع من
اجلـرائم تتـراوح بـ الـعـقـوبـة واحلبـس والغـرامـة وتـنـتـهي بـاالعـدام مثل
ـؤبد القـانون االمـريـكي الذي تـكون به عـقـوبات الـتحـرش بـاالطفـال ب ا
ــغــربي حــيـث قـدم واالعــدام حــسب اجلــرم الــواقع . وكــذلك الــقــانــون ا
تـحـرش بـاالطـفال بـاحلـبس والغـرامة مسـودة مـشروع قـانون يـعـاقب ا
تــصل لــســته االالف درهم لــكن لـم يـتـم تــنــفــــــيـذه لـالن  ويــعــد قــانـون
جمهورية الـتشيك من اكثـر القوان تشـدداً وصرامة بالـعالم حيث تكون
عـقـوبـة الـتـحــرش بـاالطـفـال اضـافه لـلــحـبس  االخــــصـاء اجلـراحي او

الكهربائي . 
ادتان (396 397)  من ا يـتعـلق بالـقانــــون العـراقي فنـصــــت ا اما 
دة قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) يعاقب بالسجن 
التقل عن سبع سنوات وبالغرامة كل من اعتدى او حاول االعتداء بالقوة
او احليـلـة او التـهـديـد على شـخص ذكـر كـان او انثى......الخ . لالسف
الـقـانـون الـعـراقي لم يـنـص عـلى اي نـصـوص رادعـة او مـشـددة تـعـاقب
تحرش باالطفـال فكانت اغلب نصوصه عـامة اضافة الفتقـارنا بواقعنا ا
احلالـي لالحصـائـيـات الـتي تبـ عـدد اجلـرائم وحـجمـهـا احلـقـيقي رغم
ـجـتـمـعـنـا وكـونـنـا واجـهـنـا مـنـذ عـقـود عـديـدة انـعـدام وجـودهـا بـكـثـرة 
االسـتقـرار وغـيـاب االمن وانـتـشـار الـفـقر واحلـرمـان اضـافـة لـدخــــولـنا
ا جـعلت من مـحتمـعنا بـيئة زوبعه حروب الـدائمـــة ونـتائـجها الـسلبـية 

ثل هذا النوع من اجلرائم .  خصبة 
ولكن حـتى لـو غـائب الـرقابـة الـقـانونـيـة تبـقى رقـابـة الـوالدين هي االولى
حيث يسـتطـيع الوالدان مـراقبـة اطفالـهم وسلـوكياتـهم وتـوعـيتهـم بكيـفية
ـداعـبة التــــعـامل مع الـبـالـغـ ونوعـيـــــة الـتالمس او مـخـاطبــــتـهم او ا
مـعـهم .اضـافـة لــتـوعـيـة الـوالـدين بـكــيـفـيـة مـراقـبـة اطـفــالـهم فـقـد تـظـهـر
ـثل هذا النوع من غـتصب تنـبى بتعرضه  سلوكيـات غريبة عـلى الطفل ا
اجلـرائم وقــد تـبـدو اثــار واضـحــة عـلى جــسـده اضـافــة حلـبــة لالنـطـواء
وخــوفه الــشــديــد من االخــرين وكــذلك االضــطــرابــات بــالــنــوم والــتــبـول
ـفـردهم باالمـاكن الـعامـة او حتى الالارداي. واالهم عدم تـرك االطـفال 
اخلاصة اذا كـان هنـاك مجـال لشك بـاضطـراب سلوكـيات احـد البـالغ

بالعائلة . 
واخيـرا اذا علـمت ان طفـلك تعـرض لتـحرش او االغـتصـاب حاول دائـما
استعن بـاخصائي نـفسي وحاول وضوع بـهدوء ورويـة  ان تتعـامل مع ا

ــكن. ولـكي ابالغ الـســلــطـات اخملــتــصـة بــاسـرع مــا
نــتـالفى هــذا الـــنـــوع من احلــوادث او اجلـــرائم كن
قريبا من طفـلك وامنحه وقتك لـيمنحك ثـقته .الرحمة

الك الصغير . لروحـــك الــــطاهرة ايها ا
غدور جعفر الراوي { مهداه للمالك ا

الـــــضـــــمـــــانـــــات لـــــلـــــحـــــريّـــــات
ــقــراطـيــة? عــنــدهــا قـامت والــد
الــدنــيــا ولـم تــقــعـــد وبــعــد أخــذ
االسـتراحـة جـاءني حمـيـد بخش
(أبـــو زكي) وطـــلب مـــنّي تـــقــد
اعتذار في بداية اجلـلسة التالية
 ألن األمـر جـد خـطـيــر والـكـثـيـر
من الرفاق أبدى امتعاضه (وفيه
تعريض بالـسوفييت) حاولت أن
أنــــاقــــشه  لــــكـن األمـــر كــــان بال
جدوى وطلبت الكالم عند بداية
اجلـلـسـة الالحقـة  ولـكـنـني بدل
"االعتذار" ثبّت رأيي األول وزدت
عــلــيه من خالل الــتـوضــيح بـأن
ـوقف عـرضه أحـد أعـضاء هـذا ا
ـكــتب الـســيـاسي في اجــتـمـاع ا
رســمي كـنت أحـضــره وكـنت قـد
نـاقـشت الــرفـيق بـوجــهـة نـظـري
لـضـمان اسـتـمـرار أي حتالف  ال
بــدّ من تــوفّـــر عــنــصـــري الــثــقــة
واحلريـات إضافة إلى احلق في
الـــــــنـــــــقـــــــد وقـــــــلـت إن ذلـك من
مـــســــؤولـــيـــتـــنــــا ونـــحن أعـــرف
بــظــروفــنــا وال بــدّ من وضع ذلك

في سلّم أولوياتنا .
جـديـر بـالـذكـر أن مـهـدي احلـافظ
لم يــنــبس بـبــنت شــفــة واعـتــبـر
وجهات نظري رأياً يُحترم سواء
اختلفنا أم اتفقنا معه (علماً بأن
مثل هذا الرأي يعتبر من الكبائر

لدى البعض آنذاك).
: صـفـاء وكــان االجـتـمــاع قـد ضمَ
احلـــافظ وســـعــيـــد اســـطـــيـــفــان
وجــوهـــر شــاويـس وهــنــاء أدور
وحمـيد بخش وسـهيلـة السعدي
وخـليل اجلـزائـري وكر حـس
وخــالــد الـــسالم وحــمــيــد بــرتــو
ونــوزاد نـــوري وعــبـــد احلــســ
شــعـبــان ومــهــدي احلــافظ الـذي
كان قد أصبح عضـواً في اللجنة
ــــركـــزيـــة وهـــو مــــا دوّنـــته في ا
ـــثـــقف وفـــقه األزمـــة" كـــتـــابـي "ا
الــــصـــادر عـن دار بـــيـــــــــــســـان

بيروت 2016.
الـــثــانــيـــة كــتب مـــهــدي احلــافظ
مداخلة في مجلة اليسار العربي
الــتي كـــان يــصـــدرهــا من 1983
بــاريس مــيــشــيل كــامل (احلــزب
ــصــري) وعــدد من الــشــيــوعي ا
صرية الشخـصيات الـيساريـة ا
وهي تعـقـيب في إحدى الـندوات
عــلى بــحـث مــقــدّم وكــان يــعــبّـر
بـذلـك عن وجـهـة نـظـر نـقـديـة في
احلديث عن أزمة اليسار العربي
وبالدرجة األساسـية أزمة قيادته
وبـرامــجه وعالقـتـه بـاجلــمـهـور
وأتــذكّــر أنــني كــنت قــد اطــلــعت
ــداخــلــة بــعــد ــقــالــة - ا عــلى ا
وصــولـي إلى الـــشــام قـــادمــاً من
كـردسـتـان لـغـرض الـعالج وكان
قــد نـــبّــهــني إلـــيــهــا أبـــو خــيــام
"احلـافظ" نــفــسه ووجــدت فـيــهـا
مادة أولية صـاحلة إلجراء حوار
حـول قـضايـا الـيسـار ومـشكالته

وإشكاالته. 
وكان مثل هذا الرأي يلقى تطيّراً
مـن إدارة احلـــــزب الـــــتي كـــــانت
ومــــعـــهـــا قــــيـــادات شـــيــــوعـــيـــة
ويـسـاريـة عراقـيـة وعربـيـة تـنفي
ــكـابـرة وجــود أزمـة في حـركـة
الـيسـار التـي هي جزء من حـركة
الــتـحــرّر الـعـربـي الـتي تــمـثــلـهـا
أنظـمة " صـديقـة" فضالً عن ذلك
إنـهـا جـزء من احلركـة الـيـسـارية
ية والـعمالـية والـشيـوعيـة العـا
األمر الـذي يعـني أن األزمة أبـعد
من ذلك ويــخــتــصــر هــذا الـرأي
عتّقة بشأن زمـنة وا اإلشكالية ا
األزمــة إلى مــجـرد صــعـوبـات أو
مـتاعب تـواجهـها حـركة الـيسار
وربّــمــا هي صــعــوبــات عــارضــة
ولـيست جـوهـرية.وكـان أن جرى
قـالة التي نقـاش محـموم حـول ا
لـم يتم مـنـاقـشـتـها بـقـدر انـتـقاد
كـاتـبـهـا والـتـعـريض به وحـانت
فرصـة ألحد الـرفاق لـيسـألني إن
ــقـالــة فــأجـبت كــنت قـد قــرأت ا
نـــعم فــقــال إنــهـــا فــرصــة لــتــرّد
عليـها وتفـنّد ما ورد فيـها فقلت
ـقــالـة مـعــقـولـة وفــيـهـا أرى أن ا
وجهـات نظر قـابلـة إلجراء حوار

وحــ عـــدت إلى دمـــشق وجــدت
تـــردّداً في مـــوقف بـــاقــر وعـــامــر
الّــلـذان ال يـحـبـذان اتـخـاذ مـوقف
مـعـارض معـلن ويـفضالن الـبـقاء
في إطــار الــتـنــظــيم وال يــرغــبـان
الــعــمل فـي إطــار مــســتــقل وقــال
الــــرفــــيق بــــاقــــر أريــــد أن أبــــقى
شـيــوعـيـاً قــاطـعـاً الــطـريق عـلى
عمل مشترك يعـبر بصورة علنية
ـعـارضــة احلـزبــيـة وكـانت عـن ا
تـلك مـفـاجـأة بالـنـسـبـة لي وكان
مـــاجــد عـــبــد الـــرضــا قـــد فــصل
فــانــدفع بـاجتــاه اإلعالن  وبــعـد
مــــداوالت مـع مــــهــــدي تــــقـــرّر أن
جنـتمع  6 رفاق فـقط هم : أحـمد
كـر نـوري عـبـد الـرزاق مـهدي
احلافظ خالد السالم ماجد عبد
الـرضـا وعـبـد احلـسـ شـعـبان 
وأطـلق بــعض إدارات الــتــنــظـيم
الــرســمي عـــلى هــذا  الــتــجــمع "
حزب الدكـاترة " لوجود   4منهم

يحملون شهادة الدكتوراه.
وخالل عـمـلـنـا عـقدنـا اجـتـمـاع
مـوسعـ  حـضر في األول نـحو
رفـيــقــاً وفي الـثــاني عــلى مـا 16
أتــذكــر نــحــو  22 رفــيــقــاً وكــان
الــعــديــد من طــلــبــات االنــتــسـاب
واالنـــــضـــــمــــــام واالئـــــتالف قـــــد
وصلتنـا من مجاميع حـزبية غير
قــلــيــلــة ابــتـداء مـن بــهـاء الــدين
نـــــوري الـــــذي أجـــــريـــــنـــــا مـــــعه
مـــبــــاحــــثــــات إلى مــــنــــظــــمـــات
وجتـــمـــعـــات كـــانت قـــد اتـــخــذت
مواقف مقاربـة من موقفنـا لكننا
تــوخّـيــنـا الــدقـة وحــرصـنــا عـلى
تماسك مـجموعـتنا التي لألسف
هي األخــرى تـصـدّعـت والسـيّـمـا
بـعــد غـزو الــكـويت الــعـام 1990
فــانـســحب الــرفــيق مـاجــد  عــبـد
الـرضـا وقرر الـعـودة إلى الـعراق

على مسؤوليته الشخصية.
واجــتـمــعــنــا نـوري عــبــد الـرزاق
وكــــاتب الــــســــطــــور وأصــــدرنـــا
تــعــمـيــمـاً اعــتـبــرنـا فــيه مـســألـة
العـودة شخـصيـة وليـست باسم
نـبر وبـسبب الـتطورات حركـة ا
احلــاصــلــة الحــقــاً إلــتــقــيــنــا في
الــقـاهـرة (مــهـدي ونـوري وكـاتب
الــسـطــور) وقــرّرنـا اإلبــقــاء عـلى
عالقاتـنا "الرفـاقية" والكـتابة إلى
الرفاق إلبالغهم "وقف العمل" في
نبـر الستنفاذ أغـراضه كما قال ا
مـهـدي واتـفـقــنـا عـلى احملـافـظـة
عــــلى عـالقــــاتـــنــــا الــــصـــداقــــيـــة
ـوذج رفـاقي بـاألسـاس لـتـقـد 
ـتـاز بالـتـسامح من نـوع جـديد 
واحـــــتــــرام االجـــــتـــــهــــادات دون
تخوين أو اتهام علماً بأن رأي

كانا قد سادا داخلنا:
األول- مــثّـله مـاجـد عـبـد الـرضـا:
حــ اعــتــبــر الــفــرصــة مــواتــيــة
لـلـعـودة لـلـعـراق وكـان صـبـره قد
نــــفـــذ خـــصــــوصـــاً بـــانــــقـــطـــاع
مـخـصـصه من مـنـظـمـة الـتـحـرير
الـفلـسـطـيـنـيـة بـعـد غـزو الـكويت
والــضــغــوط الــتي تــعــرّض لــهـا
إضـــافـــة إلى انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام
االشـتراكي في تـشيـكوسـلوفـاكيا
واحتمال عدم تمديد جواز سفره
ــمــنــوح له من الــيــمن اخلــاص ا
ــقـــراطــيـــة وقــال بـــاحلــرف الـــد
الــواحـد: إذا لـم تـقــرروا  الـعـودة
سـأعـود لـوحـدي وأحتـمل نـتـائج

عودتي. 
والثاني- مثله نوري عبد الرزاق
ومــهـدي احلـافظ وعــبـد احلـسـ
شـعـبـان مـؤكـدين أن الـسـلـطة لم
ـــكن تـــتـــراجـع فـــلم تـــقــــدّم مـــا 
االطـمــئـنـان إلى إمــكـانــيـة إجـراء

ــعــادي تــغــيـــيــر في نــهــجـــهــا ا
ـقـراطيـة عـلى الرغم من كل لـلد
مــا حـــصل من نــكـــبــات وويالت
وحــــــروب وفــــــشــــــلت جــــــمــــــيع
مـــســاعـــيـــنــا فـي نــصـــحـــهــا أو
محاولـة إجبارهـا على التراجع
بل إن تـقـديـراتـنــا ومـعـلـومـاتـنـا
كـــانت تـــشـــيـــر إلى  إن الـــوضع
ازداد ســـــوءًا ووصل الـــــغــــرور
والـعـجـرفة إلى مـديـات كـبـيرة ال
ـــكن بـــأي شــكـل من األشـــكــال
الـــتــفـــكــيـــر بــإعـــادة األمــور إلى
ظـــروف مــــا قـــبل الـــعـــام 1978
خـصـوصــاً وإن الـنـظــام كـان قـد
تـورّط في مـغـامـرة غـزو الـكويت
( 2آب/أغسطس  1990) .وكان
مـع هـذا الـتـوجه عــامـر عـبـدالـله
وبــاقـر ابـراهـيم وعـدنـان عـبـاس
وآرا خــــاجــــادور فـــيــــمــــا بــــعـــد
وعـشـرات من الكـوادر احلـزبـية
عــلـــمـــاً بـــأن رفـــاقـــاً آخـــرين من
اجملـامـيع الـشـيـوعـيـة اخملـتـلـفـة
عـــادت إلى الــــعـــراق وإن كـــانت
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كان مـهدي احلـافظ أحد عـناصر
احلركة األساسـي وكان يتابع
ـنـبـر الـتي كُـلّـفت مـعـي إصـدار ا
بــــاإلشــــراف عـــــلــــيــــهـــــا وعــــلى
حتـريـرهـا وطـبـعـهـا خـصـوصـاً
وإن حـــركـــة االحـــتـــجـــاج كـــانت
ـــــكن رصـــــد أبــــرز تــــتّـــــسع و
الشخصيـات فيها : زكي خيري
عـامــر عـبــدالـله بــاقـر ابــراهـيم
حـسـ سـلـطـان عـدنـان عـباس
مـــهـــدي احلــــافظ نــــوري عـــبـــد
الـــرزاق نـــاصـــر عــــبـــود عـــبـــد
الـــوهــاب طـــاهـــر مـــاجـــد عـــبــد
الــرضــا خـــالــد الــسالم أحــمــد
كر محمود البياتي علي عبد
الـرزاق عــبـد الــلـطــيف الـراوي
عــلي حـــنـــوش مــحـــمــود عـــبــد
ـوسـوي مـحـمد الـكـر كـاظم ا
جواد فـارس ساهرة الـقرغولي
رحــيــمـــة الــســـلــطــانـي عــبــاس
عـبـيدش خـلـيل اجلزائـري عـبد
عصام كـمال جعفر الباقي شنّان
احلـــافظ الـــزنــد  لـــيث حــمـــيــد
ضياء خوجه نعمة علي عرمش
شــــوكـت صالح مـــــهــــدي طالل
شــاكـر مــوسى الــســيــد فـاضل
الـــربـــيـــعي جـــمـــعـــة احلـــلـــفي
خـيـرالـله سـعـيـد  عـبـد احلـس
شـعــبــان  إضـافــة إلى عــشـرات
الــــرفــــاق الـــذيـن لم حتــــضـــرني
أسـمــاؤهم مع وجـود رفـاق غـيـر
قــــلــــيــــلــــ داخـل الــــتــــنــــظــــيم
نبر أقالماً واستوعبت جريـدة ا
أدبـية وفـنيـة كبـيرة وامـتدت من
نافي البعيدة وحتى كردستان ا
وتـــــســــربـت إلى داخل الـــــوطن.
وكــــنّــــا نــــرسل بــــعض األعــــداد
احملـــدودة بـــواســـطــــة تـــنـــظـــيم

فلسطيني.
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ـــــــــكن أن أربـع قــــــــضـــــــــايــــــــا 
أسـتحـضرهـا مع مهـدي احلافظ
على الرغم من تناقضاتها ولكل
مـنـهـا وفي كل مـرحـلـة دالالت قد

تكون مختلفة :
األولـى- اجــــــــتـــــــمـــــــاع كـــــــوادر
ــنــاقــشــة تــنــظــيــمـــات اخلــارج 
مـشـروع مـيـثـاق الـعـمل الـوطني
الذي طـرحه حزب الـبعث أواخر
الــعــام  1971واحــتــمـــال قــيــام
اجلـبــهــة حــ تـســاءلت: هل أن
السوفـييت يريدون عـقد اجلبهة
الــوطــنــيــة أم أن قــيــادة احلــزب
مــــقــــتـــنــــعــــة بــــذلك? ثم مــــا هي

بعد بضعـة أشهر واألسباب هي
ذاتـــهـــا وبـــعــــد جـــدل ونـــقـــاش
ـــؤتـــمــر واســـعـــ بـــدأ خــارج ا
وانــــتـــقـل إلى داخـــلـه وبـــهـــدف
إيـجـاد تــسـويـة إلخــراج مـوحـد
تقرر أن يرشح من الـعراق اثن
 مـــــــهـــــــدي احلــــــــافظ وكــــــــاتب
الــســطـور وأتــذكّــر جــيــداً أنـني
ـهــدي احلـافظ أنــا أفـضل قــلت 
ألّــا أرشح لــيـــبــقى عن الــعــراق
شـــــخـص واحــــــد وحـــــ يــــــتم
ــكن أن تــرشــحــني انــتــخــابـك 
حسب ما يجيز النظام األساسي
كي ال يــحـــصل االســتـــغــنــاء عن
أحدنا وأعـرف أنه كان محـسوباً
عـــــلـى أديب اجلـــــادر وغــــــيـــــابه
سيـؤثر علـيه لكـنه أصرّ على أن
االتـفـاق حـصل النـتـخـاب اثـنـ

وحــــ جـــرت االنـــتـــخـــابـــات لم
يــحـــصل مــهــدي عــلى الــنــســبــة
ــطــلــوبــة وكـانـت تــلك صــدمـة ا
ـهــدي احلــافظ الــذي لم يــتـوقّع
ذلك فـي حـ أنــني كــنت أعـرف
ــطـبخ الـذي يـتم فـيه األجـواء وا
ذلك وقد حذّرته مـنه وكان أكثر
مــــا يـــؤلم مـــهــــدي احلـــافظ هـــو
مـــحـــاولــــة الـــغـــدر واخلـــديـــعـــة
والــطـعن مـن اخلـلف وقــد سـبق
ــنــظــمــة الــعـام له فـي مــؤتــمــر ا
 في الـــقـــاهـــرة أن شـــعـــر 1993
ــتــنــفــذة بــتــشــجــيـع اجلــهــات ا
تـرشـيح آخـرين ضـده وكـنت قـد
حتدثت بذلك بشـكل غير مباشر

لكنني رفضت بشدّة.
وقـد نـقلت الـنـقاش والـتـساؤالت
حول مستقبـل احلركة احلقوقية
الـــعــربــيــة إلـى جــريــدة احلــيــاة
الــــلــــنـــــدنــــيــــة (1998) بــــشــــأن
مـشـكالتـهـا وإشــكـالـيـاتـهـا الـتي
تـــــعـــــمّـــــقت خـالل الـــــســـــنــــوات
ـنـصـرمة كـمـا  تـوسـيعه في ا
مـــجـــلـــة الـــضـــمـــيـــر الــتـي كـــنّــا

نصدرها في لندن.
الـقـضـيـة الـرابـعـة هي االتـفـاقـية
العـراقـيـة- األمـريـكـيـة واتـفـاقـية
اإلطـــار االســتـــراتــيـــجي  وكــان
مـركز كـاريـنجي قـد وجّه الـدعوة
ثقف والـسياسي لنخبـة من ا
واالخـتصـاصيـ بيـنهم عـلى ما
أتـذكـر : فــالح الـفـيّــاض ومـهـدي
احلـــافظ ورائـــد فـــهـــمي وكـــاتب
ــثــلــ عن الــكـرد الــســطـور و
والـــشــــبك ومـــجــــمـــوعـــة طـــارق
الـهـاشـمي وعـدد آخـر وفـاجأني
ـتـحـدثـ مـهـدي بـأنه كـان أول ا
حـــ طــلـب تــمـــديــد أو جتـــديــد
االتــفــاقــيــة أو تــوقــيع اتــفــاقــيـة
جـــديــدة عـــلى غـــرار االتــفـــاقــيــة
األمــنــيــة الــتي كــان مــفــعــولــهــا
يــنـتـهي فـي أواخـر الـعـام 2011
وبــرّر ذلك إن غــيــاب األمــريــكـان
ســيــعـني إطـالق يـد إيــران وقـدّم
ورقـة مـكـتوبـة (صـفـحـة واحدة)
ودارت مــواقف اآلخــرين في ذلك

الفلك.
أمـا موقف الـفـياض فـقـال: باسم
دولـة الـقـانـون في حــيـنـهـا نـحن
لسنا مع أو ضد بل ننتظر فيما
إذا كانت األغلبية تريد تمديد أو
جتـديد االتـفـاقيـة فسـنـأخذ بـهذا
الرأي أو على العكس إذا لم تكن
األغـلـبـيـة مـقـتـنعـة فـسـوف نـقف
إلـى جــــانـــــبــــهـــــا . وأتــــذكّــــر إن
ـية الـشـخـصـيـة الكـرديـة األكـاد
أبـدت حتـفــظـات حـول قــانـونـيـة
االتــفـاقــيــة وشــروط انـعــقــادهـا
ويـومـهـا سـألـني احلـافظ بـحـنق
ثّل صاحبنا: أوك أم حدك? من 
ـازحـاً إنه من جمـاعة فـقلت له 
ـــنــبــر" وضــحــكـــنــا بــعــد ذلك "ا
وكــنـت قــد قــدمت مـــطــالــعــة هي
خـالصـــة لــــكــــتــــابــــ كـــنـت قـــد
أصـدرتهـمـا لتـبيـان عـدم شرعـية
االتفاقية وال قانونيتها  السيّما
وهي اتـفـاقيـة غـير مـتـكافـئـة ب
طــرفـ أحــدهــمـا قــوي ومــحـتل
واآلخــــر ضــــعــــيـف ومــــحــــتــــلـــة
أراضــيـه وفــيـــهـــا الــكـــثـــيــر من
عـيـوب الـرضـا الـتي تـبـطل مـبدأ
Pacta Sunt ser- اإلرادة احلرة
vanda  عــلــمــاً بــأن أطــروحــتي

لـلـدكـتوراه كـانت دراسـة مـقـارنة
تـكافئـة وغير حول االتـفاقيـات ا
ـــتــكــافـــئــة مع إشـــارة خــاصــة ا
لـــلــمــعـــاهــدات الــســـوفــيــيـــتــيــة

العراقية.
وذكرت مثاالً كـنت استشهدت به
عـلى لسـان عـبد الـفـتاح ابـراهيم
كـــان قــد ردّده نـــوري الـــســعـــيــد
الــعــام  1924في بـــرمــانــا خالل
مـجـادلـته بـشــأن اتـفـاقـيـة الـعـام
ـــــــذلـــــــة 1922 اجملـــــــحـــــــفـــــــة ا
االســتــرقــاقــيــة كــمــا كــان يــصــرّ

ابراهيم على تسميتها.
 يـقـول عبـد الـفتـاح حـاول نوري
ـوقفه الـسـعيـد عـبـثاً إقـنـاعنـا 
وكــان بـرفــقـة عــبـد الــفـتــاح وفـد
ثّل جمـعية طالبـية في بيروت
حـيث كـان يـدرس عـلم االجـتـماع
في اجلـامـعـة األمـريــكـيـة بـيـنـهم
محـمد زينل وصـباح جنل نوري
الــسـعــيـد وحــيـنــهـا كــان نـوري
ـنـتجع الـسـعيـد مـستـرخـياً في ا
الصيفي يلـبس دشداشة بيضاء
ويجـلس على فـرشة على األرض
وبــــــيـــــده كـــــأس عــــــرق أبـــــيض
زحالوي  وبــــعـــــد أن يــــئس من
إقـــنـــاع الـــشـــبـــاب بـــتــبـــريـــراته
بــالـتــحــالف مع طــرف قــوي هـو
بــريـطــانـيــا وبــأن الـعــراق خـرج
لــــتـــــوه من ســــيــــطــــرة الــــدولــــة
الــعــثــمــانــيــة وإن لــديه مــشــاكل
ـقـصود مـشـكـلة معـلـقـة معـهـا (ا
ـوصل ) ومشـاكـله مع إيران لم ا
يتم تـسويـتهـا وكانت حتى ذلك
الـوقـت ولـغـايـة الـعـام  1937 لم
مـلكـة العـراقيـة تطلّع تـعترف بـا
في وجــوهـهم وأخـذ رشـفـة عـرق
قـــويــــة وخـــاطـــبـــهـم: تـــكـــبـــرون
وتـعـقلـون وتـتعـلـمون  وإذا كـنّا
كبرنـا جميـعاً لكـننا ال ندري من
منا عـقِل وتعلّم وخـالل اجللسة
ردّدتــهـا عـلى مـسـامع أبـو خـيـام

واحلاضرين عدّة مرات .
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كـــان آخــــر لـــقـــاء لي مع مـــهـــدي
احلافظ في نادي العلوية 2013
بعـد حضـوري الحتفـاليـة أقيمت
في بـــغـــداد بــــعـــنـــوان " بـــغـــداد
عـاصـمـة الثـقـافة الـعـربـية" وهي
ـرة األولـى الـتي الـتـقـيت فـيـهـا ا
ـــالــكي رئــيـس الــوزراء نـــوري ا
الــــــذي كـــــنـت قـــــد عــــــرفـــــتـه في
الثمـانينات ودار حـوار بحضور
نحو  12مثقفاً أذكر منهم فاضل
ثـامـر ويـاسـ الـنـصـيّـر ويـحيى
الـــســمـــاوي ومـــحـــمــد مـــظـــلــوم
ـعموري وكوكب حـمزة وناجح ا
وشــوقـي عــبــد األمـــيــر وآخــرين
وأدار احلــوار الــنــائب حــيــنــهــا
عــلي الــشاله واســتــفــســر مــني
عــمّـا دار في الــلـقـاء وعـن لـقـائي
مع عــمّـار احلـكـيم الـذي كـنت قـد
عـــدت مــنه مـــبــاشـــرة إلى نــادي
الـعــلـويــة وحـ تــوفي مـحــمـود
الـبـيـاتـي اتّـصل بي مـســتـفـسـراً
ومــعـزيــاً وكـنّـا قــد اتـفــقـنــا عـلى
الـلـقاء .كـان مـهـدي احلـافظ مُقالً
في كـتابـاته  لـكن إذا كـتب أجاد
وهـو دقـيق في اخــتـيـار كــلـمـاته
وأنــيق في إبــراز جـمـال عــبـارته
وعــــــمــــــيق فـي الــــــوصــــــول إلى
ـتـلك نـعـمـة ــعـاني وقـد كـان  ا
ـعــايـيـر الـقــرا وكـان مــلـتـزمــاً 
الــــعـــدل واألخالق مـــتـــحـــضـــراً
ـاً وغيـر مـيّال إلى الـعنف ومـسا
وبـعـيـداً عن اي شـكل من أشـكال
الـقـسـوة أو اإليذاء وكـان مـحـباً
للحياة ومقـبالً عليها مثل إقباله

على الثقافة بألوانها اخملتلفة.
رحل مـــهــــدي احلـــافـظ ودفن في
فيينا قرب نهر "الدانوب األزرق"
بـــنــاء عـــلى وصـــيــته وكـــان قــد
عـــاش فــيـــهــا فـــتــرة من حـــيــاته
كـمـوظف في مـنــظـمـة الـيـونـيـدو
ـتـحـدة لـلـتـنـمـية مـنظـمـة األ ا
الـــصـــنـــاعـــيـــة.مـــهـــدي احلـــافظ
ـنـســوج من خـيـوط نــفـيـسـة ال ا
أقول وداعاً بل اشتيـاقاً فالنبيذ
ـعتّق من تـلك اخلـابيـة اللـذيذة ا

ذاق ما زال ينتظرك. ا
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بيروت

بـخـصـوص مـشـكالت وإشـكاالت
يعـاني منـها الـيسـار فأزاد وهل

ستذهب لدحض آراء احلافظ? 
ضــحــكت وقـلـت له: إن رأيي هـو
ـــا ذهـب إلـــيه مــــهـــدي أبـــعــــد 
احلـــافـظ ألنــنـي أعـــتـــبـــر األزمــة
ــكن بــنــيــويــة وعــضــويــة وال 
حــــلّـــهـــا دون اتــــخـــاذ تــــدابـــيـــر
وإجراءات حـازمة وإعـادة النـظر
ـنــاهج والـســيـاسـات وأسس بــا
الــتـنــظـيم ذاتـه فـاألزمــة مـركّــبـة
ومــتـشــابـكــة فـكــريـاً وســيـاســيـاً
وتنـظيـمياً خـصوصـاً وقد جرى
اركسية وحتويلها إلى حتنيط ا
مجـرد مقوالت أقـرب إلى األدعية
والـــتـــعــاويـــذ يـــتم تـــردادهــا في
مـواقع غـير مـنـاسبـة وفي أزمـنة
مــخـتــلـفــة في حـ أنــنـا نــهـمل
ــــنــــهـج ونــــتــــمــــسك بــــبــــعض ا
الـنصـوص ونـحاول أن نـكـيّفـها
عـلى أوضاعـنـا وفي ظروف غـير
الــتي جــاءت فــيــهــا األمــر الـذي
أحــدث انــفـصــامــاً بــيـنــنــا وبـ

الواقع.
وإذا كان منهج ماركس صحيحاً
فــإن عـلــيـنــا اسـتــنـبــاط األحـكـام
اخلــــــاصــــــة بــــــنــــــا ال تــــــكـــــرار
استـنتاجـات قال بـها ماركس أو
لين أو غيرهما ألنها قيلت في
زمان غيـر زماننا وبعـضها حتى
لو كـان صحـيحـاً لكـنه ال يصلح
لـبـلـدانـنـا نـاهـيك عن أن احلـياة
أثـبتـت خطـاً الـكـثـيـر مـنـهـا فـما
ــبـدعـ من قــاله هـؤالء الـرواد ا
استناجات يصلح لعصرهم أما
عـصرنـا حيث الـثورة الـعلـمية -
التـقـنـيـة واآلفـاق الـتي فـتـحـتـها
والتي تـنتظـر أن تفتـحها فـإنها
حتـتـاج إلى اسـتـنـتـاجـات أخرى
تتناسب مع روح العصر ونبض

اجملتمع .
وبــدالً من مـنـاقــشـة آراء احلـافظ
ووجــــهــــة الـــنــــظــــر هــــذه  قـــال
محدثي في نـوع من التخابث: ال
تـــدع الـــعالقـــات الـــشـــخـــصـــيـــة
واالرتـيـاحـات الـصـداقـيـة تـطغى
عـــلى مــــواقـــفك مـن الـــقـــضـــايـــا
ــبــدئـــيــة ولــعلّ من الــظــواهــر ا
الـسـائـدة في الـعالقـات احلـزبـية
هــو الـنــظــر إلى الــصــداقــة عـلى
نـحـو فـيه الـكـثـيـر من االنـتـقاص
أو حــتى االزدراء فــالــكـثــيــر من
ـبـدئيـة" اكتـشـفوا بـعد "أدعـياء ا
عـقـود من الـزمـان أن لـيس لـهم "
أصـــدقــــاء" وقـــد اعــــتـــرف أحـــد
الـشـيــوعـيـ اخملــضـرمـ الـذي
أمـضـى في احلـزب ســتــة عــقـود
مـن الــزمــان إنه كــان بال صــديق
وأخـذ يـكـتـشف الــنـاس والـبـشـر
واجملـتـمع خـارج مـنـظـار احلـزب
أو عدسة إدارته السيّـما بعد أن
أعــــفي من مــــواقــــعـه وهــــو مـــا
تلـمسـته لدى العـديد مـنهم األمر
الذي عاظم من شعوري بالعطف
عـــلى هـــؤالء لــدرجـــة الـــشـــفـــقــة
أحـيـانـاً فـالـصـداقـة قـيـمـة عـلـيـا
وكـنـز ثـمـ عـلـمـاً بـأن الـكـنـز ال
يكـون صديـقاً عـلى الدوام ولكن
الـــصـــديـق يـــكـــون كـــنـــزاً في كل
ــــثل األحــــوال كـــــمــــا يــــقـــــول ا

الروسي .
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الـقـضـيـة الـثـالـثة هـي العـمل في
مـيدان حـقوق اإلنـسـان فقـد كان
ؤتمر مهدي سبّاقاً ح حضر ا
الـتـأسـيـسي لـلـمـنـظـمـة الـعـربـية
حلــقـوق اإلنـسـان فـي لـيـمـاسـول
(قـــبـــرص) الـــعـــام  1983 وقـــام
بــتــأسـيس فــرع لــهــا في فـيــيــنـا
ــؤتــمـرات وعــقــد ســلـســلــة من ا
واالجتماعات تسنّى لي حضور
بـعـضــهـا  وأصـدر بـعــضـهـا في
ــــنـــظــــمـــة هي كـــراريس لــــكن ا
األخــرى كـانـت تـعــاني من أزمـة
وانــفـــجــر الــصـــراع في الــربــاط
الــعـام  1997بــعــد أن قـدّم أديب
ـنظمة اسـتقالته اجلادر رئيس ا
ـؤتـمـر والـتي مـن عـلى مـنـصّــة ا

أحدثت ضجة وخلقت بلبلة.
وبـعدهـا انـتخب د. عـلي أومـليل
رئيساً وهو اآلخـر قدّم استقالته
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ـسـؤولـ وتـتـالت الـقـرارات طوال كـثـرت الوعـود وتـعـددت تـصـريـحـات ا
تقاعدي اجليش العراق سنوات عديدة بشأن منح مـكافئة نهاية اخلدمـة 

. السابق وكلها هواء في شبك ونسمع جعجةً والنرى طحيناً
يـعــرف الـقــاصي والـداني دور هــؤالء األبـطــال الـذين نــطـالب بــحـقــوقـهم
ـشــروعـة ومــاهي الـبــطــوالت الـتي ســطـروهــا والـتي شــهـد بــهـا الــعـدو ا
والصـديق حيث قـدموا الغـالي والنـفيس لـلدفـاع عن تربـة العـراق الغـالية
ة ومعظمهم نحهم فرصة عـيش كر ومن أبسط حقوقهم على البـلد أن 
في أعمار مـتقـدمة ويعـانون مـختلف أنـواع األمراض وشـظف العيش في
ر به الـبلـد أفال يـكفي هـذا األمر الـذي دُبّر ظل ظرف اقـتصـادي حـرج 
ـة كبـيـرة وهي حبّـهم واخالصـهم لهـذا الوطن, عـاقـبتـهم عـلى جر بلـيل 
تـهم الـوحيـدة التي أقـتـرفوهـا والعالقـة لهم بـأي أمور نعم هـذه هي جـر

سياسية وأجندات دولية.
ر عام  2003 عندما أصدر قراره السيئ الصيت لعون بر لقد فعلها ا
بحلّ كافـة تشكـيالت اجليش والقـوات األمنيـة واجلميع يـعرف سبب هذا

القرار وماهي نتائجه التي حدثت في العراق.
لقد ظلمهم الغريب أفال يـنصفهم أبناء بلـدهم وأما يكفي هذا الظلم الذي
دام خلمسة عـشر عامـاً لهم ولعـوائلهم ولـقد بُحّت األصـوات التي تطالب
بانـصافهـم ولقد جـفّت األقالم من كـثرة مـاكتبـت ونادت برفـع الضيم وال

من مجيب.
ـان العـراقي صـوّت في اخلـامس من شـهر أيـلـول عام  2013 على البـر
قـانـون اخلــدمـة والـتــقـاعـد الــعـسـكــري والـذي شـمـل مـنـتــسـبي اجلـيش
السابق الـذين احيـلوا الى الـتقـاعد باحـتسـاب مكافـأة نهـاية اخلـدمة لهم
ـسؤولة عن تنـفيذ القرار ومنذ ذلك التـاريخ وحلد اليوم تـماطل اجلهات ا

وتتبادل االتهامات فيما بينها بال نتيجة.
في شـهــر آب من الــعـام احلــالي  االعالن عن مــوافـقــة رئـيس مــجـلس
الـوزراء الــدكـتـور حــيـدر الــعـبـادي عــلى صـرف مــكـافــأة نـهـايــة اخلـدمـة
ــنــتــســبـي اجلــيش الــســابـق وفق ســلم رواتب  2005 و االيــعــاز الى
اجلهات اخملتصـة بتنفـيذ هذا القـرار ولكن حتى اآلن لم يتم الـتنفيذ وكل
مانـراه ونسـمعه هـو تبـادل االتهـامات بـ الهـيئـة العـامة لـلتـقاعد ووزارة
الـية وأصـحـاب القـضيـة يتـابـعون بـشدة ويـتنـقـلون بـ وسائل االعالم ا
ووسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي ويـبـثـون شـكـواهم وال من مـجـيب والـذي
يدخل عـلى الصـفـحة الـرسمـية لـهـيئـة التـقاعـد الوطـنـية عـلى الفـيس بوك
يـرى الــعــجب فـهــنـاك كـمّ هـائل مـن الـتــعـلــيـقــات والــشـكــاوى واألسـئــلـة
ـديح والـذمّ وال من مـجـيب وال أحـد يـكـلف نـفـسه من واالسـتـفسـارات وا
هيـئة الـتقـاعد بـالرد أو الـتعـلـيق ولو بـكلـمة تـبعث األمل بـ نفـوس هؤالء
ــاذا التـردون عــلـى اســئــلـة األبــطــال فــلــمــاذا هــذا الــتـعــالـي واجلــفــاء و
ـواطـنـ وهل أنـتم أفضـل منـهم وهل قـدمـتم لـلـبـلـد مثل واسـتفـسـارات ا

ماقدموا ?
القـضيـة غريـبة ومـعقـدة فئة واسـعة مـن الشـعب وقع علـيهـا ظلـماً قـاسياً
ان وهو أعلى ناشدات واستمر الظلم ألعوام طويلة وأخيراً البر وتتالت ا
سلطة تشريعية في البالد  ينصفهم بقرار في عام  2013 ونحن في عام
 2018 أي انه خمسة عشــــر عاماً والقــــرار لم ينفذ حتى اآلن ورئيس
الـوزراء وهو أعـلى سـلـطـة تـنـفيـذيـة في الـبالد يـصـدر قـراراً بـرفع الـظلم
ويصدر أوامره الى الدوائر اخملتصة وال من مجيب. أستحلفكم بالله هل
هناك حلّ لهذه األحجية ومن هي السـلطة اخلفية التي تمنع من رفع هذا
اذا اذا يــــــقبل رئـيس الوزراء أن التـنـــــفـذ أوامره  والتـطاع و الظـلم و
ان أنّ قراراته تذهب في مهبّ الريح وال أحد يحترمها.القضية يقبل البر
ـهـزلــة بـأي صـورة وأقـول أصـبـحت بـال مـلح ويـجب وضـع احلـد لـهــذه ا
ـنتهية واليته حيـدر العبادي قبل أن تغادر كرسي للسيد رئيس الوزراء ا
ـسـؤولـيــة تـابع بـنـفــسك تـنـفـيــذ أوامـرك الـتي لم تــطع وارفع الـظـلم عن ا
ـاطل في أخـوانك بــكل مــا أوتـيت من صـالحـيــات وحـاسب بــشـدة مـن 

تـنفـيـذ هـذا الـقـرار لـكي تُـذكـر بـخـيـر ولـكي يـسجـل هذا
الـعـمل الــطـيب لك ويــجـيّـر بـإســمك وان لم تـفــعـلـهـا
فسـنـكـون عـلى يـق بـأن هـيـبـة الدولـة قـد فـقدت وال

اظنها ستعود.
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