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"العنفية العقالنية" ذاتها استخدمت
كـذريعـة لـلـتـصـفيـات الـداخـلـيـة بزعم
باد أو ما سوى التآمر أو مخالفة ا
ذلك من حــجج راح ضـحــيـتــهـا أقـرب

الناس إليها.
وكم من مـــرّة فـي الـــتـــاريخ الـــقـــريب
وليس البعيد "الـثوري وغير الثوري"
يحصل هـذا. ونسـتحضـر هنـا ما قام
شهورة به أدولف هتلر في احلادثة ا
بـ "ليلة السكاك الطويلة" أو "عملية
الطائر الـطنان" وهي عمـلية التـطهير
انيا النازية ب 30 التي وقعت في أ
حـزيــران(يـونــيـو) و 2 مـوز(يــولــيـو)
1934 عــنـدمــا نــفـذ الــنــظـام الــنـازي
ســــلـــســــلـــة من عــــمـــلــــيـــات اإلعـــدام
الـســيـاسـيــة خـارج الــقـضــاء شـمـلت

ئات من أنصار النظام. ا
أمـا مـجـزرة الـثالثـيـنـات ومـا بـعـدهـا
التي ارتـكبـهـا جوزيف سـتالـ بحق
رفـاقه في احلـزب فـقـد أصـبح الـعـدد
اليــ وكـانت ـئــات اآلالف بل بــا
مـــحــــاكـــمــــات الـــعـــام 1938- 1936
كوموتـراجيديـا حقيـقية حـيث أجهز
ســـتــالـــ في مـــحــاكـــمــات صـــوريــة
احلـرس الـبـلـشـفي األول وقـادة ثـورة
أكتوبر والذي شمل قيادات تاريخية
مثل بوخـارين وزينـوفيف وكامـينيف
ـكتب ومجـموعـة كـبيـرة من أعـضاء ا
ركـزية واتهمهم السياسي واللـجنة ا
بــــالـــتــــخــــريب والــــتـــآمــــر لــــصـــالح
االمــبـريــالــيــة والـتــجــسس حلــسـاب

انيا واليابان . بريطانيا وأ
واقـتـفى أثـره مـنـغـسـتـو هـيال مـيـرام
(أثــيــوبـــيــا)  الــذي دعـــا قــيــادته إلى
وليمـة للدم فـقام بتـصفيـتهم وعرفت
فـترة حـكـمه بـاإلرهـاب األحـمـر حيث
قــــتـل مــــئــــات اآلالف مـن اخلــــصــــوم
واألعــــداء وخـــصــــوصـــاً فـي أعـــوام
1978-1977بـــــــــــزعـم ثـــــــــــوريــــــــــتـه
ـؤامـرات ومـاركـسـيـته وحـزمه ضـد ا

اخلارجية.
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أما بول بـوت (كمـبوديا) فـقد قتل في
الفـترة مـا ب  1979-1974ما يـزيد
عــلى ثـــلث الــســـكــان الــبـــالغ عــددهم
ثمانية مالي نـسمة حيث يقدّر عدد
ضـحايـاه بـنـحـو ثالثـة ماليـ  حيث
ط حـــكم اســـتــبـــدادي حتت فـــرض 
عنوان حتـقيق االشـتراكـية الـزراعية
ناطق احلضارية على فأجبر سكان ا
زارع االنتقال إلى الريـف للعمل في ا

اجلماعية.
وشـهـدت بــغـداد مـجــزرة مـروّعـة قـام
ــجـزرة بــهـا صــدام حــســ عُــرفت 
"قــاعـــة اخلــلـــد" الــعــام  1979 الــتي
أودت بـثلـث القـيـادة الـقـطـريـة حلزب
ـتقدّمة البعث وعشـرات من الكوادر ا
ــحـــاكــمــة في مـــحــكـــمــة خــاصـــة و

صورية بزعم اكتشافه مؤامرة.
وحـصل األمـر عــلى نـحــو مـشـابه في
أحداث اليمن والصراع الدموي الذي
راح ضـــحــــيـــتـه قـــيــــادات بـــارزة من
احلــزب االشــتــراكي وفي مــقــدمــتــهم
"عبـد الـفـتـاح اسمـاعـيل" إضـافة إلى
أكثر من عشـرة آالف قتيل في صراع

عبثي أغرق التجربة بالدم.
وبـعــد فـالــتـجـربــة الـيــمـنـيــة مـثل كل
الـــتــــجـــارب االشـــتــــراكـــيـــة األخـــرى
اتـســمت بـالــشـمــولـيــة والـوحــدانـيـة
وادعاء األفضليات واحتكار احلقيقة
ولـهـذا كـانت تـزعم أنـهـا حتـكم بـاسم
"كل الـشعب" ولـذلك احـتـكـرت الـعمل
الـســيـاسي والـنــقـابي واالجــتـمـاعي
وكـان شــعـار اجلـبــهـة الـقــومـيـة " كل
الــشـــعب قـــومــيــة/ حتـــيــا اجلـــبــهــة
ــؤتـــمــر الـــقــومـــيــة" الـــذي اتــخـــذه ا
نعقد في اخلامس للجبـهة القوميـة ا
آذار/مــــارس/ الــــعـــام 1972 وعـــلى
ــنـــوال حــاك صـــدام حــســ نــفـس ا
شــعـــاره"اجلــمــيـع بــعــثـــيــون وإن لم
يـنــتـمــوا " وحتــكّـمت تــلك الـتــجـارب
بـاإلعالم والـثـقـافـة والـفـنـون واآلداب
والــتـجــارة والــسـيــاحــة والـريــاضـة
وفـرضت سـلـطـتـهـا بـواسـطـة أجـهزة
األمن واخملـابــرات ذات الـصالحــيـات
الكبـيرة باسم " أمن الـدولة" وكان من
أبـرز سـمــاتـهـا جــعل قـرارات احلـزب
فوق الـدولـة وهـذا األخيـر في نـهـاية
ــطــاف خــضع ألجــهــزة اخملــابــرات ا
التي كـان يتـحكّم فـيهـا الوالء للـزعيم

والقائد الذي بيده جميع السلطات.
كنتُ قد تـعرّفتُ عـلى جارالله في آذار
(مارس) الـعام  1974عنـد أول زيارة
لي لـعـدن حـيث ألـقـيت مـحـاضـرة في
نــدوة طالبــيـــة وشــبــابــيــة بــعــنــوان
ـــقــراطـــيــة الـــتـــعــلـــيم واإلصالح "د
اجلـامـعي" نـشرت فـي جـريدة "طـريق
الـشـعب" الـعـلــنـيـة حـيـنـهـا وكـان قـد
عـرّفـني عــلـيه الـرفـيـق شـايع مـحـسن
ــــكـــتب الــــذي أصـــبح عــــضــــواً في ا
السياسي للحزب االشتراكي اليمني
ـوحّدة" وفـيمـا بـعـد سـفيـراً لـلـيـمن "ا
في الـعـام 1990 في لـنــدن وتـعـرّفت
في الوقـت نفـسه عـلى سـلطـان أحـمد
ـسلح عمـر (الذي سـاهم في الكـفاح ا
ضــــد االحـــــتالل الـــــبــــريــــطـــــاني في
اجلـنـوب وكـانت الـشـرارة األولى قـد
انطلـقت من جبـال ردفان) وقـد حملت
له رسـالـة من الـصـديق أحـمـد مـحـمد
زيـدان الــذي درس مـعــنـا في الــعـراق
في جامعة بغداد وتـخرجنا في العام
نـفـسه 1968-1967) أصـبح سـفـيـراً
لـبالده في كـوبـا) وانضـم إلى احلزب
ـقراطي الـثـوري ليـصبح عـضواً الد
ركـزية حيث كـان سلطان في جلنته ا

أحمد عمر أمينه العام .
والتـقـينـا في أحـد األمـاسي في عدن:
جــــار الـــله عــــمـــر وشــــايع مــــحـــسن
وسـلـطـان أحـمـد عـمـر وسعـيـد سـيف
(عبد الـرحمن النـعيمي) الـذي تعرّفت
عـلـيه فـي تـلك الـزيــارة األثـيـرة حـ
كـــان قـــادمــــاً من ظـــفـــار. كــــتـــبت عن
الـنــعـيــمي وعالقــتي اخلــاصـة به في
ـــوســـوم" عـــبـــد الـــرحـــمن كـــتـــابـي ا
ـــرئي ومـــا الـــنـــعـــيـــمـي : الـــرائي وا
بينـهما" دار الـكنوز األدبـية  بيروت

.2016
كـمــا الـتــقـيتُ في تــلك الـزيــارة سـالم
) رئــيس مــجـلس ـ ربـيّـع عـلي (ســا
رئــاســـة الــشـــعب األعــلـى الــذي كــان
يــوصف بــأنه " بــوخــارين" اجلــبــهــة
القـومـيـة "الـقائـد احملـبـوب" وصاحب
بادرات ودعـانا  إلى بـيته بـحضور ا
ـــــيــــر(فـــــولـــــوديــــا) الـــــروسي فـالد

عـدن الــدولي وحــ ســأل جــار الـله
عـمـر أجـابه عـلى اسـتـحـيـاء: لـقد 
تــخــصــيص هــذا الــســكن لــلــوفــدين
الـــعــــراقي والـــســـوري خــــشـــيـــة من
االحتكاك مع الوفـد العراقي الرسمي

برئاسة د. عصام عبد علي.
وحـ زرت الـيــمن مـكـلّـفــاً من الـكـتل
احلــزبــيـــة الــتي تـــمــايــزت عن إدارة
احلزب الـشيـوعي الـعراقي في الـعام
 1987كـنت أول من اتـصـلت به بـعـد
عــبـــد اجلــلـــيل غــيـالن من مــنـــظــمــة
الـتـضـامن األفـرو آسـيـوي جـار الـله
عــمـــر الـــذي رافــقـــني أيـــام زيــارتي
ــحــسن (مــحــمــد ســعــيــد واتــصال 
عبـدالـله) الـذي أصدر لي جـواز سـفر
ـنـي خـاص اســتـخــدمــته لـنــحـو 5
سنـوات لتـسهـيل مهـمتي وحـصولي
عـلى تـأشـيـرات الـدخـول وكـنت قـبل
ذلك ومــنــذ أوائـل الــثــمــانــيــنــات قــد
ـني وآخـر اسـتـخـدمت جـواز سـفـر 
سـوري. وكـان نـوري عـبـد الـرزاق قـد
زار الـيـمن قــبـلي وأجـرى مــبـاحـثـات
مع اليمني  وأطلعهم على خالفاتنا

مع إدارة احلزب.
خالل وجــودي في عــدن تــمـكّــنت من
إرسـاء عالقــة خـاصـة مـع الـيـمــنـيـ
وتـسـهـيل أمـور بـعض رفـاقـنـا الـذين
كــانــوا مــهـدّديـن بـالــطــرد من جــانب
اجلناح الرسمي ومنهم علي شوكت
غـضوب عـليه آنذاك و 4من عرمش ا
الـرفـاق اآلخـرين الــذين اسـتـحـصـلت
ـنية إضافة إلى لهم جوازات سفر 
 7 من رفــــاقــــنـــا فـي ســـوريــــا. وقـــد
اجــتــمــعت في هــذه الــزيــارة بـســالم
صــالح نــائب الــرئــيس آنــذاك وقــام
بتـرتيـب اللـقاء الـفنـان جـعفـر حسن
وكـان قـد انـتـهى حــيـنـهـا من تـلـحـ
أغـنـيــة " الـبــتـاع" الـتي لــقـيت صـدى

وشهرة.
IV

ولـد جـار الـله عــمـر في مـحـافـظـة إب
في قـريــة كــهـال الــعـام 1942 ودرس
في الـــكـــتـــاتـــيـب  وبـــعـــد ثــورة 26
أيـلـول/سـبـتـمـبـر  1962التـي ساهم
ؤيدة لها درس في في التظاهـرات ا
كـلـيـة الـشـرطة  1963وتـخـرج مـنـها
وعـيّن مـدرسـاً فـيـهـا وقـد اعـتـقل في
الـــــعــــام  1968وكـــــان قـــــد دافع عن
صـنـعـاء فـي حـصـارهـا الـذي دام 70
يـــومــــاً وبـــقي فـي الـــســـجـن لـــثالث
ســـنـــوات وحـــ خـــرج مـــنه غـــادر
صــــنــــعــــاء إلى عــــدن الــــعـــام 1971
واســتـــمــر فــيـــهــا إلى حـــ الــتــئــام
الــوحـدة بــ الــشــطــرين  اجلــنـوبي

والشمالي فاستقرّ فيها.
وقد تـعـمّقت عـالقتـنـا في تلك الـفـترة
حـيث كــنت كــثـيــراً مـا أزور صــنـعـاء
حلـضـور مـؤتـمـرات ولـلـمـشـاركـة في
نـدوات وإللـقـاء مــحـاضـرات إضـافـة
ــيـة إلى الــتــدريس في دورات أكــاد
وتـأهــيـلــيـة ومــنـهــا دورة تـعــز الـتي
اسـتــمـرت ألكــثـر مـن ثالثـة أســابـيع
وفـي كل زيــــــارة كــــــان ال بـــــدّ لـي من
"جلـسة قـات" في مـنزله الـعامـر حيث
قْيل"  وكنت يعتاد اليمنـيون على "ا
ـهيب ـقام ا أشعـر بحـميـميـة لذلك ا
ـكــان الـذي يــجـمع األصــدقـاء فـهــو ا
والرفـاق ويـجـمع اآلراء اخملـتـلـفة في
إطـار وحـدة أسـاسـهـا احـتـرام اآلخـر
واإلصـغـاء إلى صــوت الـعـقل وإقـرار
بالتـنوّع وتـأكيد الـتعـددية واحلرص
عـلى فــتح حـوارات مــعـمّـقــة بـاجتـاه
األصـلح واألفـضل السـيّـمـا بـالـدعوة
قـراطية إلى حكم الـقانون وإلى الـد
وإلى احتـرام حقـوق اإلنسـان  ولعلّ
تــلك كــانت الــكـلــمــات األخــيــرة عـلى
لـسـان جـار الـله يــوم اسـتـشـهـد بـعـد
ـؤثرة في 28 ديسـمبر إلقـاء كلـمته ا
(كـانون األول) فـي الـعام 2002 أمام
مـــؤتــمـــر حــزب الـــتــجـــمع الــيـــمــني
لإلصالح وبحضور نـحو أربعة آالف
ـيـة شـخص وبـتــغـطـيـة إعالمــيـة عـا

نقلتها مباشرة شاشات التلفزة.
هذه الـكـلـمـات تعـيـدني إلى أول لـقاء
جمعني بـالرفيق جار الـله عمر حيث
دار احلـديث حــول الـســبل الــكـفــيـلـة
بتعميق التجربة اليمنية وتخليصها
من النواقص والثغرات باجتاه جمع
ـكن من الـقـوى في إطار أوسع قدر 
مـوحـد: هل هـو جـبـهـة وطـنيـة تـضم
القوى الرئيسـية? أم تنسيق وتعاون
على مشـتركات? أم حـزب موحّد (كان
اجلبهـة القومـية يومـها) على طـريقة
االحتـــاد الــســـوفـــيــيـــتي والـــبـــلــدان

االشتراكية السابقة? 
وكـــانـت الـــيـــمن قــــد تـــأثّـــرت بـــهـــذا
الــنـمــوذج في إطــار  صــيــغــة جتـمع
ــــان واحلــــكــــومــــة احلــــزب والــــبــــر

(الترويكا).
وهكذا استنسـخت التجربة واقتبس
ـوديل أو الــنـمــوذج الـســوفـيــيـتي ا
وخالل زيارتي األولى كانت الترويكا
ــ (الــرئــيس) وعــبــد حــاكــمــة: ســا
الــفــتــاح اســمــاعــيل (األمــ الــعــام)
وعلي ناصر مـحمد (رئيس الوزراء).
وبــعــد ذلك وفي الــعــام  1977بـدأت
الــتـــحــضـــيــرات لـــتــأســـيس احلــزب
االشــتــراكي الــيــمــني بــعــد حـوارات

ومــنـاقــشــات داخــلــيـة شــمــلت كل من
اجلـبــهــة الـقــومــيـة الــتي هي امــتـداد
حلـركـة الـقـومـيــ الـعـرب بـجـنـاحـهـا
ــثالً بـالــتـرويــكـا وحـزب الـيــسـاري 
ـــقـــراطي وهــو احتــاد الـــشـــعب الــد
اركسية (الشيوعية امتداد للتيارات ا
الــرسـمــيــة) بـقــيــادة عـبــدالــله بـاذيب
وحزب الطليـعة الشعبـية وهو امتداد
لـلـتـيـارات الـبـعـثـيـة الـيـسـاريـة (كـتـلة

صالح جديد) بقيادة أنيس يحيى.
ــر أن جــار الــله كــان مــهــمــومـاً وأتــذكّ
بـفكـرة غـرامـشي والـكـتـلة الـتـاريـخـية
وكــان قـــد تــأثـــر بــبــعـض أطــروحــات
مـنظـمـة الـعـمل الـشـيوعي الـلـبـنـانـية
حيث كان فـوّاز طرابلـسي دائم التردّد
ـكانـة خاصـة لدى على عـدن وحظي 
قـيــاداتــهـا. ولــكن ثــمـة هــواجس كـان
يتلمّسها بشأن احلفاظ على الكيانات
القائمـة والتقارب فـيما بيـنها وكانت
جتـربـة الــثـورة الـكـوبــيـة أمـامه وهي
ـتـقـاربـة كـلـها الـتي دمـجت األحزاب ا
في إطار احلزب الـشيـوعي حيث كان
ــيل الــعـام الـهــوى الــسـائــد آنـذاك وا
يذهب بـاجتـاه جـمع هذه الـتـنظـيـمات
تـقـاربـة من حـيث األفـكار اخملـتـلـفة ا
من حـــــيث الــــتـــــأريخ فـي إطــــار أفق
مـســتـقـبــلي غـرضـه تـرصـ وتــعـزيـز

قراطية. الثورة الوطنية الد
ولــكن حــســـبــمــا يــبــدو أن مــثل هــذه
الـتـجـارب لم يـكـن بـإمـكـانـهـا الـتـطـوّر
ـعـارضـة الـتي لم ـطـلـوب النـتـفـاء ا ا
يـكن مـسمـوحـاً لـهـا أو مـرخّـصـاً بـها
وهي ذاتها جتارب التـيارات القومية:
جــــمــــال عــــبـــد الــــنــــاصــــر واالحتـــاد
االشـتـراكـي  وأحـمـد بن بــلّه  وبـعـده
هـواري بـو مــدين  وجـبـهـة الــتـحـريـر
الوطني اجلزائـرية والبعـث العراقي
والـســوري وفـكـرة »احلـزب الــقـائـد«
ومـعــمّـر الــقـذافـي والـلــجـان الــثـوريـة
واخلميـني واحلرس الـثوري وغـيرها
من التـجـارب الشـمـوليـة الـتي حاولت
اسـتـنـسـاخ الـتـجـارب االشـتـراكـيـة أو
بعض جـوانـبهـا وتقـليـدهـا على نـحو
أعمى ولألسف فقد تنبهنا وإنْ بوقت
ــــــر إلى خــــــطـل مــــــثل تــــــلك مــــــتــــــأخّ
األطــروحــات الــتـي ال يــزال الــبــعض
متشبثاً بـها حتى اآلن على الرغم من
انهـيار الـتـجارب األصـليـة والتـجارب

الفرعية منذ  3 عقود من الزمان.
ــعــارضــة مــحــرّمـة أو وحــ تــكـون ا
نوعة أو مالحقـة فمن الطبيعي أن
تضـيق رؤية احلـاكم ويسـتبـد بالبالد
والــعــبــاد ويــدفع بــاجتــاه الــتــنــظــيم
ـطلـقة ـتلك احلـقيـقة ا الواحـد الذي 
ويــسـفّـه كل مــا عــداه في إطــار الـرأي
الــواحـــد والــذوق الـــواحــد والـــزعــيم
الـــــواحــــد  وهـــــــــــكـــــذا تــــنـــــتــــعش
االنــتــهــازيــة وتــتــفــشى الــوصــولــيــة
ـداهـنـة وتـضـمـر احلـيـوية وتـنـتشـر ا
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وستغـدو اجملتمـعات دون اختالف أو
تمـايـز وتـبـاين وكأنـهـا ضـد الطـبـيـعة
الـبـشـريـة الـتـي هي بـاألصل مـتـنـوّعـة
وهـكذا سيكون كل ومتعدّدة ومخـتلفة
نـــظــام بـال مــعـــارضـــة  اســتـــبـــداديــاً
وسـلـطــويـاً السـيّــمـا حـ ال يــعـتـرف
بـاحلق في االخـتالف وشـرعـيـة الـنـقد
وحـرّيـة الـتعـبـيـر والـتـطـلّع لـلـتـغـيـير
وكان ذلك من أسباب وصول التجارب
االشتراكية جميعها تقريباً إلى طريق
مـسـدود بــسـبب شحّ احلــريـات وعـدم
اإلقـرار بــالـتــنـوّع وقـبــول الـتــعـدديـة
نـاهـيك عن االخـتــنـاقـات االقـتـصـاديـة
ووصول الـتـنمـية إلـى طريق مـسدود
إضـافــة إلى الــكـثــيـر من الــتـشــوّهـات
الــتي شـهــدتــهــا عـلى صــعــيـد اإلدارة
واحلـكم وانتـهـاكـات حـقـوق اإلنـسان
وكـان اإلمـام عـلي مـنـذ وقت مـبـكـر قـد
أشـــار إلـى أن فـــســــاد األ في ثالث:
وضع الصغـير مكـان الكبـير واجلاهل
مـكـان الــعـالم والــتـابع مـكــان الـقـائـد
وتــلـك ســمـــات األنــظـــمــة الـــواحــديــة
اإلطالقية التي تزعم احتكار احلقيقة.
ولــعلّ ذلك جــزء مـن أخــطــائــنــا نــحن
ـــاركــســـيــ والــتي الــيـــســاريــ  وا
أخـذهـا عـنّـا الـقـومـيـون وما أسـمـتـهم
قراطيون األدبيات السوفييـتية " الد
الـثوريـون" وعـلـيـنـا أن نـعـتـرف بذلك
ولـيـس ثـمــة في األمــر عـيـب أو نـقص
ـا أن احلـيـاة نـفـسـهـا جتـيب عـلى طـا
أسئلة علـينا اإلقرار بـأن بعض ما كنّا
نعتقده جتاوزه الزمن وأصبح عتيقاً
حتى وإن كان صحيحاً في حينها فلم
يـعـد يـصـلح اآلن أو أنه كـان صـاحلـاً
في بلد لكنه ال يصح لـبلد آخر ناهيك
عن أن بعضه كان خـاطئاً من األساس
بسـبب فرضـيـات خاطـئة أو مـعطـيات
ومعلومات غير دقيقة ولهذا ال بدّ من
مـراجـعـة الـتـجــربـة ونـقـدهـا بـطـريـقـة
ا يـعـزّز التـيار اجلـديد من إيجـابيـة 
داخل حركـة اليـسار الـعربي والـيسار
الـدولي وهـذه قـضــيـة عـامـة ال تـخصّ
الـيسـار الـعـربي أو الـقـوى الـتـحـررية
ـــا تـــخص الـــعـــربـــيـــة لـــوحــدهـــا إ
ـسـتوى نـاضـلـ اليـسـاريـ على ا ا
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الـبــريـطــاني كـان قــويـاً إضــافـة إلى
الـــروابط االجــتـــمــاعـــيــة الـــقــبـــلــيــة
واجلـــهــــويـــة فــــضالً عن انــــتـــشـــار
الـــسالح وهـــنـــاك مـن أورد عـــشـــيــة
أحـــداث الـــيــــمن خـــصـــوصـــاً حـــ
انـدلعـت االحتـجـاجـات الـشـعـبـية في
27 كانون الثاني (يناير) 2011 ضد
حكومـة علي عـبدالله صـالح بأن عدد
سكـان اليمـن نحو  30ملـيون نـسمة
في حـ أن عــدد قـطع الــسالح تـزيـد
عن 68 مليون قـطعة وحسب وصف
ـني طــريف يـقــول " يـولـد الــيـمـني
ـقصـود إن السالح والبـندق مـعه" وا
رفــــيـق الــــرجــــال فـال رجــــولــــة دون
الـــسـالح وتـــلك واحــــدة من الــــقـــيم
ؤثرة والـتي ال بدّ اليـمنـية الـقبـليـة ا
من أخذهـا بنـظر االعـتبار عـند وضع

قراطي. برامج التحوّل الد
لـــعلّ تـــلك الــرومـــانـــســيـــة كـــنت قــد
شاهدتـها بـأن عيـني في اليمن خالل
زيــارتي األولى حــ حملت تــظــاهـرة
شــعــبــيــة فــاقــتــربت مــنــهــا ألســمع
شعاراتها وإذا بها تطالب بتخفيض
الـــرواتب : واجب عـــلـــيــنـــا واجب /
خفض الرواتب واجب/ واجب علينا
واجب/ حــرق الـــشــوادر(الـــنــقــاب)/
واجب ولم أســمع في حــيـاتي حــزبـاً
أو جهة أو شخصاً يطالب بتخفيض
راتبـه فمـا بـالك إذا كـان  زهـيـداً إلّا
في الـــيــمن. ولـــذلك كـــنت أتـــنــدّر مع
محـمـود راشـد (مديـر دائـرة اجملـتمع
ـدني في جـامـعـة الـدول الـعـربـية - ا
: واجب علـينا القاهـرة): ونهـتف معـاً
واجب/خـفض الرواتـب واجب (وهو

شاهدناه سويّة في عدن آنذاك).
حـتى إن ديـفـيـد هـيـرست وصف تـلك
ـثيرة بـ " اشتـراكية بدوية التجربة ا
بوجه إنساني" تمـثّالً بحركة دوبشك
اإلصالحــيــة الـتــشــيـكــوســلـوفــاكــيـة
"اشتراكية بوجه إنساني"(ربيع براغ
1968) لكن الـتـجـربة لم تـكن بـدوية
ــكن تــوصــيـفــهــا بــتــجــربـة ــا  وإ
ـسـحـة قـبـلـية- رومـانـسـيـة ثـوريـة 
ريـفـيـة في إطـار مـؤدلج مـنـفـصل عن
الــــواقع ومــــســــتـــنــــسخ لــــتــــجـــارب
اشتراكـية مـختلـفة من حـيث الظرف
ـــنــــشـــأ والـــتــــكـــوين والــــتـــطـــوّر وا
االجتماعي وكـان الروائي أبو كاطع
(شمران الياسـري) يتندّر على بعض
أنـظـمـة الـعـالم الـثـالث الـدكـتـاتـوريـة
ـتـخـلّـفة ذات الـطـبـيـعـة الـشـمـولـيـة ا
ويسمّـيها "فـاشيـة بدوية" أو "فـاشية
الي ـال ا ريفـية" لـعدم تـمركز رأس ا
حسب التعريف الكالسيكي للفاشية.
وبتـقديـري إن اليمـن كانت قـد بالغت
باتخاذ إجراءات التأميم التي شملت
رافق مساكـن وورش صيد وبـعض ا
الـــبــــســـيــــطـــة ولم تــــكن مـــثـل تـــلك
اإلجـراءات الـتـي حـصـلت فـي الـعـالم
الــثـالـث دلـيل الــتــحــوّل االشــتـراكي
وهـــو مــــا قـــلــــدت به بــــلـــدان األصل
االشــــتـــراكــــيــــة الـــتـي هي األخـــرى
شوّهت الفكرة االشتـراكية اإلنسانية
ثل تلك التطبيقات الصارمة والتي
حــــدّت مـن دور الــــقـــــطــــاع اخلــــاص
وقــلّــصـت إلى حــدود كـــبــــــــيــرة من

بادرات الشخصية .  ا
ويحتاج التحوّل االشتراكي إلى بناء
قاعـدة صـنـاعيـة وإنـتـاجيـة وحتـقيق
تنمـية متـوازنة وعـلى جميع الـصُعد
االقتصـادية واالجـتمـاعية والـثقـافية
والقـانـونيـة والـتربـويـة والتـعـليـمـية
وغيـرهـا مثـلـما يـفـترض في مـرحـلة
ـقـراطـيـة دعم الـثـورة الـوطـنـيـة الـد
الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة  والــقــطــاع
اخلاص وتـشـجـيـعه على االسـتـثـمار
الداخـلي وحتقـيق نهـوض تعـليمي 
بالقضاء على األمية ووضع القوان
واألنـظـمـة الـتي تـسـاعـد عـلى تـمـك
رأة تـمهـيـداً لتـحرّرهـا ومـساواتـها ا
مع الــرجل خــصـوصــاً في ظـل حـكم
الـقـانــون ولـعل ذلك هــو الـذي يـقـود
إلى النضج والتـراكم واالكتمال لكن
التياسر واالنـدفاع الثوري كان جزءًا
من الــرومــانـــســيــة  الــثــوريــة لــتــلك
رحلـة ولم تكن الـيمن لـتشذّ عـنها ا
ــا نــرفع أكـــثــر الــشــعــارات حــيث كـــنّ
رنــيـنــيــاً وصــخـبــاً مــعـتــقــدين أنــهـا
"الثـورية" بـعيـنهـا  دون أن ندري أن
ـا أشـار إلـيه بـعـضــهـا كـان بـالـضــد 
لـيــنـ في كــتـابه "مــرض الـيــسـاريـة
(صـدر في الـطـفـولي في الـشـيـوعـيـة"
الــعـام  (1920الــذي كـثــيــراً مــا كــنّـا

نتغنّى به .
وإذا كان الطابع الـرومانسي واحللم
بــقــيــام اشـــتــراكــيــة في هــذا اجلــزء
الــفــقـــيــر من الــعـــالم  والــذي كــانت
مـيـزانـيـته عـشـيـة االسـتـقالل 1967)
خمسـة مالي جنـيه استرلـيني) فإن
الطـابع العـنـفي- الدمـوي كان شـديد
الوضوح فـيهـا ولم يخـتلف الـشمال
عن اجلـــــنــــوب حــــيـث ذهب رؤســــاء
عـديــدون ضـحـيــة الـعــنف والـصـراع
الــدمـوي عــلى الــســلــطــة ابــتـداء من
فيصل عبد اللـطيف ومروراً بقحطان
الـشعـبي وابـراهـيم احلـمـدي وأحـمد
اخلشـمي وسـا (سـالم ربـيّع علي)

وعبد الفتاح اسماعيل.
وشــهـــد الــعـــديــد من الـــبــلــدان  ذات
الطابع الشمولي مثل تلك اإلرتكابات
وكــــنت قــــد أشــــرت في مــــقــــالــــة لي
بعـنوان" الـعـنف وفريـضـة اللّـاعنف-
شــــذرات من جتــــربـــة شــــخـــصــــيـــة"
ــنــشــورة في مــجــلــة آفــاق أدبــيــة ا
بــــغــــداد الــــعــــدد 4-3/ 2017 / إن
اآليديـولوجـيات الـشمـوليـة جمـيعـها
ــطــاف ضــحــيـة وقــعت في نــهــايــة ا
نفـسـها فـ"الـعنـفـية الـعـقالنيـة" التي
حاولت الـتعكّـز علـيهـا لم يكن هـدفها
سوى إيـجاد "مـبـرّرات" مشـروعة لـها
مـارسة الـعنف ونـزع سالح اخلصم
وإرغـامـه عـلـى االنـصــيــاع لـكـن تـلك

مع كل ذكـرى حتلّ الستـشـهـاد الـرفيق
جار الـله عمـر أشـعر بـغصّـة  ومرارة
لفـقـدانه وهو فـي أوج عطـائه وتـألقه
قائـداً وطنـياً جـامـعاً وعـروبيـاً أصيالً
واشـتـراكـيـاً مـتـنـوّراً ولـهـذا فـقـد ترك
كن  تـعويضه غيابه فـراغاً كبـيراً ال 
بسهـولة خـصوصاً في ظـروف اليمن
احلـالــيـة واألوضـاع الــعـربـيــة بـشـكل

عام.
وكنت أشعـر باحلرج مع نـفسي ألنّني
لم أكــــتب عـــنـه ألعـــبّـــر عـن فـــداحـــتي
وخسارتي الـشخصـية لصـديق مثله 
ولـــكـــنــــني قـــرّرت إدراج اســــمه عـــلى
مخـطط لكـتاب أنوي إصـداره عن عدد
ـية من الـشخـصـيـات الـعـربيـة والـعـا
وجــاءت الـــفــرصــة هـــذا الــعــام حــ
اتــصل بي إعالمي نــابـه من شــبــيــبـة
احلـزب االشـتـراكي الـيـمـني سـبق أن
أجـرى مــعي مـقــابـلــة في صـنــعـاء في
الــعـام  2011عـلـى مـا أتــذكّــر وطـلب
مـني شـهـادة شـخــصـيـة عن جـار الـله
عـمـر وهـو في مـوقـع نـضـالي مـتـقـدّم
من أرض  الــــوطن ولـم يــــكن لي إزاء
ـــا االســـتــجـــابـــة بــكل هـــذا الــطـــلب إلّ

نونية وهذا ما كنت أنتظره.
- هي شـهادة عن صديق فالكـتابة أوالً
ورفـيق عرفـته  مـنـذ عـقـود من الـزمان
واشتركت معه بآمال وهموم وخيبات

في ظروف مختلفة
- هي شـهـادة في الوقت نـفسه وثانـياً
ـا ـقـراطـيـة  عن جتـربـة الـيـمن الـد
لهـا وهو كثـير ومـا علـيهـا وهو ليس
ـراجـعـة جتـاربـنا بـقـلـيل وآن األوان 
من مــوقع نــقــدي مـنــفــتح بــعــيـداً عن
التعصب واالنحياز السيّما في كشف

أخطائنا. 
- إن هـذه الـقـراءة االرجتـاعـية وثـالـثـاً
سـتـقبل اضـي هدفـهـا ا واستـعـادة ا
خصوصاً واليمن يعيش ظروفاً بالغة
القسوة والتعقيد سواء على مستوى
السلطة والصراع الداخلي الدموي أم
شـتعلـة فيه منذ على صعـيد احلرب ا
الــــــعـــــام  ?2015يــــــضـــــاف إلـى ذلك
عيشية والصحية الكارثية األوضاع ا
بـكل مـعـنى الـكــلـمـة حـسب تـوصـيف
ـنـظـمـات احلـقـوقـية ـتـحـدة وا األ ا
واإلنـسـانـيـة الــدولـيـة. ولـهـذا تـصـبح
الكـتـابـة عن جار الـله عـمـر والتـجـربة
الــيــمـنــيــة "فــرض عــ ولـيـس فـرض

كفاية" كما يُقال.
واالســـتــهالل يـــبـــدأ من لـــقــائي األول
بجـار الله عـمـر وزيارتي األولى لـعدن
واليـمن فقـد كـنت في كل لقـاء وحوار
وجـدل مـعه أزداد إعـجــابـاً بـتـواضـعه
ــــعـــرفي الــــكـــاريـــزمـي وكـــبــــريـــائه ا
وومــضــاته الــفــكــريــة مــثــلــمــا أزداد
اندهاشاً بالتـجربة اليمـنية وبالشعب
الـيـمــني وهـو مــا قـلـتـه في شـهـادتي
ـوجـهـة لـشـابـات وشـبـان ـتـلـفـزة وا ا
يحتفلون بالذكرى الـ  16الستشهاده
والـكـتـابـة عـنه بال أدنى شك سـتـكـون
ذات شجون جلهة رمزيته وشخصيته
ــؤثــر اجلــامـــعــة ودوره الـــفــعّـــال وا
ــا هـو نــاهــيك عن أي حــديث عــنـه إ
حديث عن الـيـمن وسـتكـون مـثل هذه
الـكتـابـة مـراجـعـة مع الـذات وبـصوت
عـال من مــوقع الـنــقـد والـنــقـد الـذاتي

سؤول. ا
وألن الــتـــجــربــة الـــيــمــنـــيــة امــتــازت
برومـانسـية عـاليـة  سواءً من داخـلها
أو من خـارجـهـا لـدى الـيـسار الـعـربي
بــتـــوجــهـــاته اخملــتــلـــفــة وأجـــنــحــته
ــتــعــددة جلــهــة عالقــتــهــا بــحــركـة ا
التحرر الوطني العربية والفلسطينية
بــشـكل خــاص أو جلــهـة مــنــجـزاتــهـا
ــنـعـرجـات ومـكـاســبـهـا نــاهـيك عن ا
ـآالت الـتي وصـلت الـتي مـرّت بـهـا وا
إلـيـهـا ولـذلك فـهي حتـتـاج إلى وقـفـة
تــأمل وتــســـاؤل مــشــروع ومــراجــعــة
ضـــروريـــة: فـــهل كـــنّـــا أمـــام جتـــربــة
"اشــتــراكــيـــة" أم جتــربــة "ذات تــوجّه
ــنــظّـرون اشــتـراكـي" كـمــا وصــفــهـا ا
الـســوفـيــيت? أم هي "مـقــدمـة لــلـثـورة
قراطية" كما أعتقد  ألن الوطنية الد
مـهمـاتـهـا كانت مـتـداخـلـة ومتـشـابـكة
لدرجة االندغام وفي طليعتها االنتقال
ـبـاشـرة من الـسـيـطـرة الـبـريـطـانـيـة ا
واإلرث االستعماري الطويل األمد إلى
نــظـام وطــني بــفــعل ثــورة مـســلــحـة
وصراعـات داخـلـيـة عشـيـة االسـتقالل
وقـيــود وعـقــبـات قـبــلـيــة ومـنـاطــقـيـة
وعــادات وتــقــالــيــد ثــقــيــلــة وأوضـاع
اقتـصاديـة ومعـيـشيـة متـخلـفة وتـآمر

خارجي دولي وإقليمي.
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ومقـابل ذلك كان هـنـاك نخـبة مـتمـيّزة
من الثـوريـ احلـا الـذين عـركـتهم
واجهة عارك وتصلّـب عودهم في ا ا
ـسـلـحـة ولـكن كل عـدتـهم ـمـا ا والسـيّ
إرادة سيـاسـيـة صـلبـة ومـبـاد عـامة
ذات نـزعـة عـروبـيـة وتـطـلـعـات حلـياة
أكـثـر عــدالً وإنـصـافــاً وهـكـذا وجـدوا
أنـفــسـهم وجــهـاً لــوجه أمـام مــهـمـات
ــتــلــكـون جــديــدة ومـعــقّــدة فــهم ال 
جتـــربــة كـــافـــيـــة ال في اإلدارة وال في
االقـــتــصـــاد وال في الـــدبــلـــومــاســـيــة
والــسـيــاســة الــدولــيــة وال في الــعـمل
الـعــام. لــذلك فـالــقــول إنـهــا مـقــدمـات
ـقـراطـيـة ليس لـلـثورة الـوطـنـيـة الـد
افتئـاتاً علـيها أو انـتقاصاً مـن شأنها
وتقـليالً مـن قيـمتـها مـثـلمـا ال ينـبغي
ـبـالــغـة في تـعـظــيـمـهـا وتـبــجـيـلـهـا ا
ونـسـيـان أخـطـائهـا. وواجـهت الـيـمن
من حــيث اجلــوهــر مــهــمــات مــركــبــة
ومزدوجة وطنـية واجتمـاعية يضاف
إليها هدف وحـدوي باحتاد الشطرين
اجلـنـوبي والـشــمـالي الـذي ظلّ هـدفـاً

تسعى إليه.
لم تكن اليمن يـومها تمـتلك أية قاعدة
صـنـاعـيــة أو إنـتـاجـيــة ولـيس فـيـهـا
طبقة عـاملة مـؤثرة وإن نسـبة األمية
كانت مرتـفعـة وإن اإلرث االستـعماري

اني والسوداني حسن أبا سعيد واأل
كــجـمـن وكـان مــعــنـا جــار الــله عــمـر

وآخرين. 
ـنـاسـبـة إلى كـمـا اسـتـمـعت في تـلك ا
عــبــد الــفــتــاح اســمــاعــيل  الــرؤيــوي
ثقف واألديب الذي ألـقى محاضرة وا
بحضور نخبة متميّزة من احلاضرين
وجـمع من قـيادات اجلـبـهـة الـقـومـية
وسـألــني عـلـى هـامش احملــاضـرة عن
أوضاع العـراق وكيف تـسير "اجلـبهة
الـوطـنـيـة" ونــظـرة احلـزب الـشـيـوعي

ستقبل. إزاء ا
والـتقـيت بـعـدهـا بـعلي نـاصـر مـحـمد
رجل الدولة وصاحب الـكفاءة اإلدارية
كـمـا عُــرف الحـقـاً الــذي كـان حـيــنـهـا
رئيـسـاً للـوزراء وفي زيـارتي الثـانـية
لـعـدن الـتــقـيت به حـ تــبـوأ مـنـصب
رئاسة اجلـمهوريـة وكنت برفـقة عامر
عـبـدالــله ونـزيــهـة الـدلـيــمي حلـضـور
ي مـؤتـمــر دولي جملـلس الـســلم الـعـا
حـول الـوجـود الـعـسـكري اإلمـبـريـالي
في مطـلع الـعام 1982 وبعـد أن غادر
ـسؤولـيـة الـتـقـيـته مـرّات كـثـيرة في ا

دمشق والقاهرة وبيروت.
وكم كـــانت دهــشـــتي كــبـــيــرة أن تــلك
اللـقاءات جتـري خارج الـبروتـوكولـية
التي نعرفـها والبـيروقراطيـة احلزبية
راتبية ولعلّ كل شيء في اليمن في ا
تـلـك الـفــتـرة كــان عـفــويـاً وتــلـقــائـيـاً
مثل وأتذكّر أن لـقاء تـلفزيـونيـاً ضم ا
ــــاني ــــمــــثل األ الــــســــوفــــيـــيــــتي وا
قراطي وكاتب الـسطور دام نحو الد
ثالث ســاعــات وكــان الــبث مــبــاشـراً
ـــســــؤولــــ قـــبل ولــــقي اهــــتـــمــــام ا
ــــشـــاهــــدين جـــرى فــــيه الــــتـــطـــرّق ا
ــيـة ودور لألوضــاع الـعــربـيــة والــعـا

ستقبلي. الشباب والطالب ا
وكــان تــعــلـيـق جــار الـلـه عــمـر: نــحن
نـــحـــتـــاج إلـى مـــثل هـــذه احلـــلـــقـــات
ـباشـرة أسـبـوعـيـاً لـتثـقـيف شـبـيـبة ا
الـــيـــمن وإطالعـــهـم عــلـى الـــتـــجــارب
ا يـعـزّز وعـيهم ـيـة والعـربـيـة  العـا
ويــزيـــد من تالحــمـــهم مع أشـــقــائــهم
ــكـنـكم وأصـدقــائـهم. وحـ قــلت له 
إعـادة الــبث خالل فــتـرات مــتـبــاعـدة
فاجأني بأن البث كـان مباشراً وبدون
" فيديو تيب" حيث التلفزيون اليمني
في أول عــهــده. وقـــد عــلّق صــديــقــنــا
السـوفيـيتي حـينـها إن تـلفـزيون عدن
ــقـراطي" في هـو أكــثــر تـلــفـزيــون "د
العالم فـقد تـفاجـأ أن كلّ شيء يجري
دون رقابة وحذف ومونتاج وتدقيق.
حـ شـاهـدني فـخـري الـدلـيـمي الـذي
قنـصالً في السـفارة الـعراقـية (أصبح
سـفـيـراً في قـطـر لـغـايـة الـعام 2003)
في التلفـزيون قام بـزيارتي في اليوم
التالي صـباحـاً إلى الفنـدق الذي كنت
أقـيم فـيه فـقـد كـنّـا زمالء في الـكـلـيـة
وكان هـو عـضواً في حـزب الـبعث في
حـيـنــهـا وقـد تــزامـلـنــا في سـفـرة إلى
الــقــاهــرة فـي شــبــاط/فــبــرايــرالــعــام

.1965
وكــــــــان أن صـــــــادف وجــــــــود فـــــــوّاز
طـرابـلـسـي من قـيـادة مـنــظـمـة الـعـمل
الشيوعي اللبـنانية في عدن وتعرّفت
نـاسبة ظلّ عليه في تـلك الزيـارة. وبا
فــواز طــرابـــلــسي األكــثـــر الــتــصــاقــاً
بـالتـجـربـة الـيمـنـيـة واألكـثـر إخالصاً
لـهــا وقـد أصـدر كــتـابـاً مــهـمـاً عــنـهـا
بــعـــنــوان " جــنـــوب الــيــمـن في حــكم
الــيــســار" - شــهــادة شــخــصــيــة (دار

رياض الريّس بيروت 2015).
وهـــو عــبـــارة عن حـــوارات مـــعــمّـــقــة
وبـــاذخـــة أجـــرتـــهـــا مـــعه الـــكـــاتـــبــة

قطري. ناضلة بشرى ا والروائية ا
وفي زيارتي األولى كان جار الله عمر
وسـلـطــان أحـمـد عـمــر يـتـردّدان عـلى
فندق 26 سبـتمـبـر في التـوّاهي الذي
مكـثت فيه في عـدن وقد اصـطحـباني
في جوالت إلى مـناطـقهـا اخملتـلفة من
عاشيق وحـي كريتر إلى العروسـة وا
الـتــوّاهي وخـورمـكــسـر والــصـهـاريج
ـــنــاطـق اجلــديـــدة وعـــلى امـــتــداد وا

الساحل.
III

مـا إن الــتـقــيــنـا جــار الـله وأنــا حـتى
شـــعـــر كل مـــنـــا بـــعالقـــة خـــاصــة أو
خصوصـية مع اآلخـر فهـناك نوع من
الـكـيمـيـاء ربـطـتـنـا وامـتـدّت هذه إلى
سنوات طـويلة حـتى استشـهاده وقد
نـــقــلت ذلـك لــعـــامــر عـــبــدالـــله  خالل
زيــارتـنــا إلى عــدن لـتــمـثــيل الــلـجــنـة
الـوطـنــيـة الـعــراقـيـة لـلــسـلم  في وفـد
بـرئـاسـته وعـضـويـة نـزيـهـة الـدلـيـمي
وكاتب الـسطـور كـما أشـرت وكان أن
زارنـا جـارالـله عـمـر مع مـجـموعـة من
األصـــدقـــاء في أحـــد األمـــاسي حـــيث
مكـان إقامـتنـا في العـروسة مع الـوفد
السـوري برئـاسة أحـمد احلـسن الذي
أصــــبح وزيــــراً لـإلعالم وعــــضــــويــــة
ـــكـــتب مـــوريس صـــلـــيـــبـــا عـــضـــو ا
السيـاسي للحـزب الشيـوعي السوري
وعـطـيـة اجلـودة (مـتـفـرّغ في الـقـيـادة
القـوميـة السوريـة وعامل فـي مجاالت
الـــتـــضـــامن والـــســـلم) وكـــان عـــامــر
عــبــدالـــله يــعــتــقـــد أن إســكــانــنــا في
الـعـروسـة هـو مـزيـد من الـتـكـر لـنا
في ح أقامت بـقية الـوفود في فندق
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فشل محاولة نقل التجربة اإليرانية 
نعم ..أنـهم يضـحكـون عليـنا شـدق أفواهـهم ..والسبب ألنـنا قـبلـنا أن يكـون  شعـبنا

مكباً لنفاياتهم السياسية و الثقافية والفكرية.!.
وقبـلنا أن تـكون أسواقـنا وبطونـنا وجيـوشنا  مكـباً لنـفاياتـهم العسكـرية والصـناعية

والدوائية . 
وقبلنا أن يـكون شعبنـا وبلدنا مختـبرا لتجاربهـم الفاشلة واجلديـدة وحتى لتجاربهم
التي نقـلوها لـبلـدان أخرى . أي كان الـعراق وال زال تارة حـلبة صـراع وتارة حقل
جتـارب سيـاسـيـة وعـسـكـريـة ودوائيـة  وتـارة سـاحـة أسـتـعـراض يسـتـخـدمـهـا غـير

العراقي في االرض واجلو  ...والعراق اطرش بالزفة مع شديد األسف  !!.   .
وقراطـية الـتشرذم . ال بل تـقاتلـوا وتنـازلوا وتكـارهوا وال زالوا وقـبل العـراقيون بـد
ـوقـراطـية" فـرّق يَـسـدْ" التي جـلـبهـا الـبـريطـانـيون متـكـارهـ فيـمـا بيـنـهم  بـسبب د
واالميـركيون  مـابعد عام 2003 وقدّسـها العراقـيون وكذلك قدّس جتـارب  سياسية
وافده  غادروها هم  مـنذ عقود طويلـة باتوا  يصدرونهـا لنا على أنها مـنحة إنسانية

ومنحة تطويرية لشعوبنا لكي تتحرر   !.
وقد يسأل أحدكم :- 

من هؤالء الذين يضحكون علينا !.
اجلواب:- 

تصهينون " ألننا نحترم الديانة اليهودية أنهم األميركيون والغربيون واألسرائليون ا
" هـؤالء هم الذين اغـرقوا ونحـترم الـيهـود من عـلمـاء ومفـكرين ومـكتـشفـ ووسطـي

العراق بكل ماهو فاشل ومفتت !.
فمن حقنا نسأل:-

تحدة األميركية التي يبلغ عدد سكانها 1-أين تكمن العِلّة واألسباب بأن الواليات ا
وقراطي) !!?. 330 مليون نسمة تقريبا يحكمها حزبان فقط هما (اجلمهوري والد

2- وبريطانيا التي يبلغ عدد سكانها  70 مليون نسمة تُحكم من قبل حزب
رئيسي هما حزبي (احملافظ والعمال) !!?.

وقراطية في العالم  و التي يبغ عدد سكانها 3-الهند التي تعتبر أجنح جتربة د
مليار و٣٠٠مليون نسمه يحكمها حزبان رئيسان من اصل سبعة أحزاب فقط !!?

4-الص الذي يبلغ عدد سكانها مليار و٤٥٠ مليون نسمه يحكمها احلزب
ؤتلف مع أحزاب صغيرة  اخرى !!? الشيوعي ا

ــتـحــدة االمـيــركـيـة نـكـتــفي بـهــذا الـقــدر من األمـثــلـة الــتي تـدحض كـالم الـواليـات ا
وقراطية فريدة من نـوعها  للعراق بعد عام وبريطانـيا والغرب والتي تردد أتينـا  بد

.!!..  2003
وقراطية التي ولد من رحمها  400 حزب في العراق .وتدعي امريكا  أنها تلك الد
وقـراطيـة الفـريـدة في منـطقـة الشـرق األوسط والـتي تريـدها مـثاال في التـجربـة الـد

الشرق األوسط !.
ـاذا ال يطـبقـونـها في بـلدانـهم ويـكون لـديهم 100 وقـراطيـة فـريدة  ان كانـت هي د

حزب وليس 400 ?
وقراطيتهم التي توحد سكانهم خلف حزب فقط !? اذا ال يصدرون لنا د

ـوقـراطيـة الـتي أتـوا بهـا لـلعـراق هي أصال سالح أسـتـعـماري مـتـطور ألم تكن الـد
وقراطية اخلالقة !!? لنسخة ( فرق تسد ) غايتها أدخالنا في الفوضى الد

فـالـذي فـتت الـشـعب الـعـراقي وقـتل فـيه روح الـتـكـافل واحملـبـة والـتـآخي والـوحدة 
ـناطـقـيـة واحلـزبـية ـذهـبـيـة وا وزرع بـ صـفـوفه الـطـائـفيـة وا
وقـراطية والـفئـوية ودمر الـوحدة الـوطنيـة والشـعبيـة هي د
أمـريـكـا وبريـطـانـيـا الـتي أتت بـهـا بـعـد عام 2003 والـتي
أشــتــقـت وبــنـــســبــة 99 99 %ـ من شــعـــار وســيـــاســيــة
وأسـتـراتـيــجـيـة أسـتــعـمـاريـة يــعـرفـهـا الــعـالم أجـمع وهي

سياسة فرّق تسد!!.

الـشباب طـاقة جبارة وعـقول منتـجة  البد من استـثمارهـا وتوظيفـها في التنـمية بكل
انواعها  ?,?سياسية كانت او اقتصادية?,?

أو اجتماعية دون سواها. 
وما دون ذلك فأنهم سـيسلكون السُبل الكفيلة بـخلق جيل من الشباب سيكون سبباً
والتعاطي مع سـلوكيات  دخيلة على اجملتمع والتمت في تدمير الـدولة ومؤسساتها 

نظومته  االخالقية  بصلة .
ولم يـتمكن إن طـاقات الـشباب وابـداعاتهم  اخلـالقة هي وقود الـتقدم بـاجملتـمعات  

اي بلد من التقدم اال باالستناد الى استثمار سواعد وعقول الشباب
كن للعـراق ان يشهد نـقلة نوعـية على مسـتوى االمن والسيـاسة واالقتصاد اال وال

تمثلة بالشباب . تفجرة ابداعاً ا وقد استوعب تلك البراك ا
عـندمـا لَبى الشـباب نـداء الوطن بالـدفاع عن عـزة وكرامة وامـن العراق وشـعبه ضد
انخـرط الـشـبـاب العـراقي كـسـيلً جارف "مغـول  الـعـصر" تـنـظـيم داعش االرهـابي 

وهم يحملون السالح مُلَب نداء الوطن  
واسـتطـاع الـشاب الـعـراقي ان يـصمـد ويـقـاتل داعش في اصعـب الظـروف ويـحقق
اال تستحق تلك مضحياً بحياته وبكل مغريات الدنيا مقابل انتمائه الوطني  النصر 
الوقفة اجلبـارة موقفاً حكـومياً مسؤوالً لتـلبية متـطلبات الشبـاب وتوفير فرص عيش

خاصة بعد  ان وضعت احلربُ اوزارها وحتقق النصر  ة لهم  كر
مـاذا يـنـبــغي ان نـفـعل جتـاه تـلـك الـطـاقـات? الـيسَ مـن الـواجب ان نـتـخـذ اجـراءات
سـريعة ضـمن خطـة مدروسـة مسبـقاً ومـعَدَّ اعـداداً علمـياً وبـسقف زمـني محدد في
ولـكي النعيدهم للـعمل على اسـتيعاب   كل تـلك  الطاقات  سرعة التـحرك والتنـفيذ 
ُلـمات وكأنـنا نـبحث عن مـوقفـهم وقت ا ا قـبل نداء الـوطن  الى مـصطـبة االحـتيـاط 
عركة ويحـقق النصر فهـو  قادر ان يقود مشروع فقط فمن كـان قادراً ان يصمد بـا
التنمـية القادم للبلد? وقادر على  التغيـير ومواجهة حتدي التنمية. إال أنه حتى  هذه

اللحظة لم يجد الشباب نفسه في عوائد الدولة مابعد التغير 
شـاركة السـياسـية لـلشـباب وتـوفير األطـر القـانونـية واجملـتمـعية فرغم أهـميـة دعم ا
ـعـزز والـضـامـنـة لـتــمـثـيل أوسع وأكـثـر أهـمـيـة لـلـشـبـاب في هـيـاكل صـنع الـقـرار ا
ـشتـرك كمـرشح اخملـتلفـة والسمـاح لهم بـخوض االنتـخابـات وتخفـيض اعمار ا
تـظل البطـالة هي القـضية األكـثر أهمـية وإحلاحـا بالنـسبة لـكن ذلك اليفي بالـغرض 

للشباب.
إن قـضيـة تـوفـير فـرص عـمل مـناسـبـة لـلشـبـاب تـكتـسب أهـمـية خـاصـة في الـعراق
بـاعـتـبــار الـتـمـكـ االقـتـصــادي لـلـشـبـاب مـتـطــلـبـا اسـاسـيـا لـلــتـمـكـ االجـتـمـاعي
قراطية خاصـة ونحن نعيش جتربـة د والسيـاسي ودمج الشباب في احليـاة العامة
فترض ان تنهض تلك التجربة بحكمة الكبار وتخطيط وتنفيذ الشباب.  حديثة من ا
دون عـمل يـعـزز ثـقـتهم ـكن ان نـتصـور مـشـاركـة سيـاسـيـة حـقـيقـيـة لـلـشـباب هل 
ويجـعلهم ويـكسبـهم احتـرام األخرين وتقـديرهم واحـساسـهم العام بـالرضا بـالنفس
قـادرين عـلي مـواصـلة حـيـاتـهم االجـتـماعـيـة وتـكـوين أسرة تـعـمق شـعـورهم بـالوالء

واالنتماء لهذا الوطن?
يـضاف إلى هذا قـضية اإلعداد اجلـيد للـشباب ثقـافيا وعـلميا وصـحيا وبـدنيا. فمن
ـرارة عنـدما تـقع عـينـاه عـلى شاب أو حـتى صـبي في عـمر الـزهور منـا ال يـشعـر 
ـستـقبـل. يتـسكع لـيسـتـجدي لـقمـة العـيش او نراه يعـاني الفـقر واجلـهل وغـموض ا
مكبل اليـدين بيد رجال القـانون الن الدولة بعـدم استيعاب طاقـاته اجبرته على سلك

نافية الخالق مجتمعنا واخملالفة للقانون . الطرق غير القانونية وا
من صـميم واجـبـات  الدولـة ان يـكـون الشـبـاب ضمن اولـى اولويـاتـها الن االهـتـمام
ي وال سيمـا أن العراق  دولة بالشـباب ال يزال قـاصرا وغيـر مواكب لالهتـمام العـا
وإذا اضيـفت إليهم شـريحة ـثل فيـها الشـباب ما يـقرب من اكثـر من ثلث السـكان
. سـتقـبل القـريب ارتفـعت النـسبة إلي مـا يزيـد عن الثـلث الـنشء الذين هم شـباب ا
تـحدة عام  1985 عـاما ورغـم تزايـد االهتمـام الدولـي بالـشباب مـنذ إعـالن األ ا
الـثاني عشر من أغـسطس من كل عام وإعالنها في ديـسمبر 1999 دوليـا للشبـاب
وبـلورة يـتم خالله طرح قـضـاياهم ومـا يواجـهونه من مـشكالت يـوما دولـيا لـلشـباب
بـرامج الـعـمل حلـلـهـا والـنـهـوض بـأوضـاعـهم ;وكـون قـضـايـا الـشـبـاب حتـتل مـكـان
واعـتبار تمـك الشبـاب وتفعيل الـصدارة عنـد صياغة الـسياسات الـوطنية والـدولية
مـشاركـته في عـمـليـة الـتنـمـية اجملـتـمعـيـة الشـامـلـة أحد أولـويـات العـمل الـوطني في
حيث الـشـباب الـعديـد من دول الـعالم ;فـإن األمر يـبـدو مخـتـلفـا كـثـيرا في الـعـراق 
يـتـعـرضـون لالهـمـال ضـمن سـتـراتـيـجـيـات الدولـة ومـخـطـطـاتـهـا وهـذا مـاشـاهـدناه
تقـصد الكبر ثـروة التنضب واهم ما وتابعنـاه منذ خـمسة عشـر عاماً من االهمـال ا

موجود في باطن االرض هي (ثروة الشباب).
إن استثمار طاقات الشباب في تنمية ذواتهم ومجتمعاتهم ضرورة وطنية.

فـالـبعـض انـتـقـد بعـض مـواقف وسـلـوكـيـات الـشـباب فـي الـفـتـرة األخيـرة واتـهـمـهم
ــســـؤول عن أحــوال الــشــبــاب في بــقــصــور الــوعـي واإلدراك. والــســؤال هــو من ا
ألـيست مؤسـسات الدولـة شريك أسـاسي فيمـا آل إليه شبـاب العراق . إذا العراق?
وأن فعلـينا إعالء قـيمة الـشباب أردنـا استقـرارا حقيـقيا وتـنميـة شاملـة في العـراق 

نفتح عقولنا وقلوبنا لهم
ـكنهم ونوفر لـهم كل مايساعـدهم في تفجير ة وان  وان نؤمن لهم فـرص عمل كر
الـطاقات االبـداعية الـكامنـة بدواخـلهم لالستـفادة منـها في مـسيرة الـبناء والـنهوض

الشاملة في العراق 
ولنـعـلم جـمـيـعـاً اننـا بـدون شـبـاب فـاعل ومـحُـتَضّن مـن قبل
الدولة بـكافة مؤسسـاتها سنفـتقر الى مشروع تـنمية ثورة

نهضوية.
تـفـعـيل الــشـبـاب واسـتـيـعـاب طـاقـاتـهم ضـمن مـؤسـسـات
الدولة يساوي ثورة التنمية والنهوض الشامل في البلد .
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