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الــتـــشـــجـــيع مـــني عـــلى زيـــارته
ــوقف الــيـمن العـتــبــارين األول 
ـــعــارضــ ــشـــرّف آنــذاك من ا ا
ئات العراقي حيث استقبلت ا
منهم وللـتسهيالت الـتي قدمتها
لــــلــــعــــمل والــــدراســــة والــــعالج
واجلــوازات وغـيـرهــا فـضالً عن

مساعدات أخرى. 
أما الثاني العتقادي بأنها كانت
كن أن " متـميّـزاً  وذجـاً تمـثل "
يـتـحـوّل بـاجتاه حتـقـيق الـعـدالة
والـتـقـدم ومـا كـنـا نـدري أن ثـمـة
كن رواسب وعـقداً ومـوروثـاً ال 
تخطيّها بسهولة وبهذه السرعة
فــتــحــولت الــتــجـربــة إلى دورات
اقــــــتــــــتــــــال وعـــــنـف وغـــــدر راح
ضحـيتـها بـشر وكـفاءات وموارد

أضرت باليمن اجلنوبي كثيراً.
وحاولت اليمن اجلـنوبية وقيادة
احلــزب االشــتــراكي اخلــروج من
األزمـــة بــااللـــتــئـــام مع الـــشــمــال
والـــتـــخــلّـص من حـــالــة الـــذبــول
الـتـدريجـي خصـوصـاً بـعد وقف
ــســاعــدات الــســوفــيــتــيــة لــهــا ا
وانـهــيــار الــكــتــلــة االشــتــراكــيـة
ــــعــــاشــــيـــة وتــــردّي األوضـــاع ا
واالقــــتـــصــــاديــــة وهـــكــــذا كـــان
الهـروب إلى األمـام بل إن بعض
القـيادات انـدفع علـى نحـو شديد
في ظـل اصـطـفــافـات جـديـدة وال
يـنـبـغي أن نـنـسى قوة  الـتـقـالـيد
ـــتـــأصل ــــوروث ا ـــة وا الــــقـــد
واالســـتــــقـــطـــابــــات الـــقـــبــــلـــيـــة
س واجلـــــهــــــويـــــة حــــــيث لـم 

التغيير سوى قشرة فوقية.
ذهـب اجلـواهــري إلـى عــدن وهـو
محمّل بانطباعات أقلّها إيجابي
وإذا كـان ثـمـة سـلـبـيـات فـتـعـود
ــنـاخ والــطـبــيــعـة وقــسـوة إلى ا
احلـيـاة لـكن احملـذور قـد حـصل
ـــســـؤولــ فـــلم يـــكـن أحـــد من ا
بـاسـتـقـبالـه واكتـفى الـعـراقـيون
ـنـظمـة الـشيـوعـية) بـاسـتقـبال (ا
ــسـؤولـ هـنـاك بــسـيط له من ا
وعندما أجريت االتصاالت كانت
ــــبــــررات تـــــتــــعـــــلّق بـــــبــــعض ا
اإلشــــــــكـــــــاالت داخـل الــــــــيــــــــمن
وبـالــتـحــديـد في احتــاد الـكــتـاب
آنذاك ويبدو أن النار كانت تتّقد
حتت الـــرمــاد كــمــا يـــقــال حــتى
اندلعت أحداث  13كانون الثاني
(يـنـايـر)  1986وراح ضـحــيـتـهـا
نـــحـــو 10(عـــشــــرة) آالف قـــتـــيل
اركـسيـة" كما بـصراع "الـقبائـل ا

أطلق عليه في حينها.
ورغم أن اجلــواهـــري خــلّــد عــدن
بـــقــصــيــدة رائــعـــة لــكن مــرارته
وانطباعاته ظهرت فيما بعد وقد
نـشـرت الـقـصـيـدة في صـحـيـفـة "
الـثـوري" الــعـدنـيــة بـتـاريخ /6/3

.1982
من مَوطن الثلجِ زحّافاً إلى عدن
كأسي على صهوة منه يصفقها
مـن مـوطن الـثـلج من خـضـر الـعـيـون

به
من كل ملتفة الكشح ناعمةٍ
يا للتصابي.. أال ينفكُّ يجذبني
خَبَّتْ بي الريحُ في مهر بال رسنِ
مــــا قــــيّضَ الـــــله لي مـن خــــلــــقهِ

احلسن
وطن السمرِ من سمراء ذي يزن
ميادةٍ مثل غصن البانةِ اللدن

عـــلى الـــثــمـــانـــ جـــذب الـــنــوق
بالعَطن (77).

عـنـدما عـاد اجلـواهـري من رحـلة
عدن بـادرني بالسـؤال بطـريقته:
أهــذه عـدن جــنّــتــكم "اجلـمــيــلـة"?
أهي اليـمن السعـيد? أهو حـلمكم
.. ربّما الثوري? كونوا إذن حا
بكوابيس أو سعالي قد تطلع من
البحر.. ال أدري فلست أريد مثل
هــذا احلــلم. وأضـاف أنــا حــلـمي
.. إنه أخــــضــــر ولــــيـس رمــــاديــــاً
عــــشــــقـي في بــــراغ. قــــلـت له في
"مــــوطن الــــثــــلـج".. من "خــــضــــر
وطن العيون" قال نعم. فأكملت "
الـســمـر من سـمـراء ذي يـزن" قـال
"خـــــلـــــيّــــهـــــا إلـك" أي أنــــهـــــا من
حـصــتك!!.. فـهـمت أن الـزيـارة لم
تــكن مــوفــقــة ومن ثم تــداعــيـات
االسـتقـبال األول وبـعـدها عـلمت
أن الـرئـيس الـسـابق عـلـي نـاصر
مـحمـد لم يـسـتقـبـله ألنه كان في
زيارة خارج اليـمن لكنه عاد قبل
يـومــ من سـفـر اجلـواهـري إلى
دمشق عـبر صنـعاء الـتي احتفت
به دون أن يــحـدد مـوعـداً لـلـقـاء.
وصـادف حـ سـأل عن جـار الله

وإن شـاهــدني الـنـاس إنـني أقف
ــــصـــلـــ وهم في اجلــــامع مع ا
يشـاهدونـني أسبـوعيـاً ولكن إن
سُـئِــلتُ ســوف ال أجـيب لــكــنـني
أعـرف أنك من أسـرة ديـنـيـة ومن
بيـئـة ديـنـيـة ومن مـديـنـة ديـنـية
ــــــتـــــنــــــورين وأعـــــرف أنـك من ا
القادرين على استيعاب مثل هذا
التناقض "احملبّب" قلت له: نحن
نـعـيش في جتـاور األضـداد وقد
حــــــــدثـــــــتـه عـن عــــــــشــــــــرات من
ـتدين الشيـوعي الـعراقي ا

بل إن قـسمـاً منـهم كـان معـنا في
ــــعـــتــــقل الــــعـــام 1963 وكـــان ا
يـــصـــلي بل ويـــصـــوم وهـــو في
ـعــتــقل عـلـى الـرغم مـن بـعض ا
تـندّرات رفـاق وشـخصـيـاً أعرف
العديد من أبناء العوائل الدينية
الــــذين انــــتــــمــــوا إلـى احلــــركـــة
الـــشــيـــوعــيـــة دون أن يــغــادروا

تأصلة. معتقداتهم الدينية ا
ومثل هـذا التـجاور والـهارموني
أراه مـنـسـجـمـاً فـعالقـة اإلنـسان
بالسماء شخصية والنزاع ليس
عـلى قـيـمهـا بل عـلى مـا يـحصل
في األرض واألمر يـتعلّق بـكفاح
اإلنسان من أجل اخلـير والسالم
ـــســاواة واحلـــريــة والـــعــدل وا
والــــهـــــدف هــــو الـــــوصــــول إلى
ســعـــادة بـــني الــبـــشـــر بــإلـــغــاء
اســـتـــغالل اإلنـــســـان لإلنـــســان
وذلك مــا كـان يـؤمـن  به جـارالـله
عـمـر مثـلمـا آمن أيـضـاً باحلـرية
بـاعتـبارهـا القـيمـة العـليـا وكان
ضـد كل أنـواع الــتـمـيــيـز ولـذلك
سعى للتكـامل ب صنعاء وعدن
وكــان يـريــد مـســاواة حـقــيـقــيـة
وتــشــاركــاً ومــشــاركــة وشــراكـة
وأظـن أن هـذه الــقـيّـم األسـاســيـة
التي آمن بها جار الله ينبغي أن
ـتـطـلّع تـكـون مـلـهـمـة لـلـشـبـاب ا
الســتــعــادة وطــنــهـا مــوحــداً في
ــــواطــــنــــة إطــــار احلـــــريّــــات وا
ـتـكــافـــــــــئـة الـتي الـسـلــيـمـة وا
ـســاواة والــعــدالـة تــقــوم عـلـى ا

والشراكة.
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ـساواة كـمـا آمن جـارالله عـمـر 
ـانه ــرأة بـالـرجل كــجـزء من إ ا
سـاواة وكان حـريصاً بـاد ا
أن يـكــون لـلــمـرأة دوراً مــتـمــيّـزاً
وأن حتـصـل عـلى حـقـوقـهـا وأن
الـقـانـون الـذي  وضـعه لـلـيـمن
الــــعـــام 1974 حـــول مــــوضـــوع
األحــوال الــشــخــصــيــة اعــتــبــره
خطـوة مهمة عـلى صعـيد حترير

رأة . ا
وكـان قـد سـألـني عن الـقـانـون

رقم  188لـعـام
1959 الـــذي
صــــــــــدر في
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والـتي الــســوريــة الــعــام 1958  
انــتــهـت بــاالنــفــصــال في الــعــام
1961 دون نــــســـيــــان الــــتــــآمـــر
الدولي واإلقـليـمي لإلطاحـة بها
إضـافـة إلى أخطـائـهـا وثغـراتـها
الــداخـــلــيـــة فــالـــهــدف الــنـــبــيل
والـــعـــادل يـــحــتـــاج إلى وســـائل
سليمة وصحيحة للوصول إليه

وإال ستكون النتائج عكسية.
هــكـــذا انــتـــهت "جــنـــة الــفـــقــراء
الـفـقيـرة" كـمـا يـسـمـيـهـا الـشـاعر
مـــــحــــــمـــــود درويـش وفـــــردوس
الــــيـــــســــار الـــــعــــربـي( الــــيـــــمن
ـقراطيـة ) كما اصـطلح على الد
تسميـتها إلى جزء مـن بلد يحكم
بـــطـــريــقـــة شـــمـــولـــيـــة وفي ظلّ
ــزوجـة عــسـكــرتـاريــا خــاصـة 
بــنــزعـة قــبـلــيـة وبــصــبـغــة شـبه
ديــنـيــة بــعــد أن كـانـت في إطـار
نـــظــام مـــدني واعـــد وبـــرغم كل
مـســاو الـتــجـربــة االشـتــراكـيـة
ـستـنـسـخـة في الـيمن الـدولـيـة ا
وتـــشـــوّهـــاتـــهـــا وصـــراعـــاتـــهــا
الــداخـــلــيــة لـــكن بــديــلـــهــا كــان
مـــتــخـــلــفـــاً ووضع الـــعــصي في
نـشود بـل أجهز عـجلـة التقـدم ا
ـتحـققة كـتسـبات ا علـى بعض ا

في الشطر اجلنوبي.
ـصـطـلـحات لـقـد حـقّـقت الـيمن 
تــلك األيـام مـنـجـزات مـهـمـة عـلى
صـعــيـد "الــرعـايـة االجــتـمــاعـيـة"
بـتــأمـ حق اإلنــسـان في الــعـلم
والـــعـــمل والـــســـكن والـــصـــحــة
وحسب توصيف فواز طرابلسي
" دولــة نــفــطــيــة بال نــفط" وهــو
يــقـــصـــد الــرفـــاهـــيــة فـــإن هــذه
ــنــجــزات إضــافـة إلـى حــقـوق ا
ــــــــرأة  " قــــــــانــــــــون األســـــــرة" ا
واإلصالح الـــزراعـي والـــقـــضـــاء
ـدنـيـة عـلى األمـيـة والـقــوانـ ا
كــلّــهــا ذهـــبت أدراج الــريــاح في
صــفـقـة تــوحـيـد غــيـر مـتــكـافـئـة
ابـــــــتـــــــدأهـــــــا أعـــــــداء احلـــــــزب
االشتـراكي والسيّـما من جـماعة
حزب التجمع لإلصالح بـالتكفير
والـــعـــنـف اآليـــيـــولــــوجي الـــذي
انــتــهى بــعـنـف دمـوي بــتــنــظـيم
سـلـسـلـة من مـحـاوالت االغـتـيال
ـنظـمـة ضد نـاهـيك عن احلـملـة ا
قـانــون األسـرة الــذي مـنع تــعـدّد
ـــبــلغ ــهــر  الـــزوجــات وحـــدّد ا
رمــزي وســـمح لــلــزوجـــة بــطــلب

الطالق وغير ذلك.
وبُـعـيـد الـوحـدة جـرت مـحـاوالت
عـديـدة الغـتـيـال قـادة االشـتراكي
بيـنهم جـار الله عـمر وحـيدر أبو
بكر العطاس وياس نعمان و
اغتيال بن حسـينون وزير النفط
في حضـرموت وقـد لعب األفـغان
ــتـــعـــاونـــ مع حــزب الـــعـــرب ا
اإلصـالح دوراً فـي ذلـك وكــــــــــان
الـعـديــد من فـتـاوى الـتــكـفـيـر قـد
صـدرت األمـر الـذي شـكّل عـائـقـاً
أمــام تـطــور الـوضع خــصـوصـاً
وقد لقيت تلك احملاوالت تواطؤاً
إن لم يــكـن مــشــاركــة خــفــيــة من

احلزب احلاكم..
V

في أوائـل الــثــمــانــيــنــات اقــتــنع
اجلـواهــري بــزيـارة "جــمـهــوريـة
ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة" الـيـمن الـد
بـعـد دعوات كـثـيـرة وجـهت إليه
أخيـراً لـبّى الدعـوة وصادف ذلك
بـــعــد دعـــوة خـــاصـــة كـــانـت قــد
وجـهت إلـيـنـا من رئـاسـة الـيـمن
ــؤتــمــر الــذي عــقــده حلــضـــور ا
ـي في عدن مـجـلس الـسـلم الـعا
بـــخــصــوص مــخـــاطــر الــوجــود
الـــعـــســكـــري في اخلـــلـــيج وقــد
رويــت ذلـك فــي كــــــــــــــــتــــــــــــــــابـي
"اجلــــواهــــري- جــــدل الــــشــــعــــر
واحلــيـاة" دار الـكــنـوز األدبـيـة 

بيروت ط1 1997 .
كـــــان اجلـــــواهــــري يـــــســـــأل عن
الـطـبـيـعـة والـنـاس والـطـقس في
عــــدن وعن الـــــكــــتّــــاب واالدبــــاء
والــــرئـــاســــة وغـــيــــرهــــا ولـــقي

ومـا لــفت انـتــبـاهي في جــار الـله
هــو لــيس تــواضــعه الــكــاريــزمي
ا سعة أفقه واستعداده فقط وإ
لـــتــقــبّـل اجلــديــد ونـــقــده الــذاتي
لـنـفــسه وحـزبه والـتــيـار الـسـائـد
آنـــــذاك ولـم يـــــكـن يـــــتـــــوارى أو
يـخـتـفي وراء الـشـعـارات الـعـامة
أو يـــحــــاول إلـــقـــاء الــــلـــوم عـــلى
اخلــصـوم أو األعــداء فـحـسب أو
يبرّر بعض األخطاء والثغرات أو
يـحاول الـتستـر علـى االنتـهاكات
ـا كـان يبـحث ويـدقق ويـسأل وإ
ويـــــراجع وكــــان مـن الــــوضــــوح
كـان بـحيث يـشخّص الـنواقص
ويـــؤشــــر لـــلـــعـــيــــوب ويـــســـعى
لـتفـهّمـهـا وتفـهم الظـروف العـامة
ـنطلق التي أوجـدتهـا ومن هذا ا
كــان نـــقـــده لــلـــوحـــدة ومــا بـــعــد
الــوحـدة عــلـمــاً بــأنه كـان شــديـد
احلـــــرص عــــلـى عــــدم انـــــهــــيــــار
الــتــجــربـــة وقــد ســعى من داخل
احلــزب كــمــا أعــرف ومن خــارجه
ــنع الـصـدام فــإذا كـان االفـتـراق
خــطـيـئـة فـإن الـصـدام كـان أقـرب

ة بالنسبة إليه. إلى اجلر
ولـذلك حاول بـكل الـوسائل وقف
حـــمـــام الـــدم واحلـــيـــلـــولــة دون
ـــنع تـــفـــتّت ـــســـلـح  الـــصـــدام ا
الــــوحــــدة الــــتي نــــاضل احلــــزب
االشتـراكي من أجلـها كـما ناضل
جـارالــله عـمـر مــنـذ يـفــاعـته حـ
انـتـمى حلـركـة  الـقـومـيـ الـعرب
في العام  1960من أجلهـا أيضاً
ولكـن فكـرة الوحـدة نضـجت لديه
واكـتـسـبت بُـعـداً جـديـداً فـي إطار
شـروع النهـضوي الـعربي الذي ا
كـان مــتـحـمّــسـاً له داعـيــاً لـوحـدة
ــقــراطـــيــة األســلــوب عــربــيـــة د
ــضــمــون أي أن واجــتــمــاعــيــة ا
وظــيـــفــتــهـــا مــزدوجــة وهـــدفــهــا

حتقيق اخلير للناس.
ــتـواضـعـة وحـسب مـعــلـومـاتي ا
فـــــإن قـــــلّــــة مـن قــــيـــــادة احلــــزب
االشــتـــراكي هي من قـــدّمت رؤيــة
مـســتـقـبـلـيـة ومـنــهـجـيـة لـلـوحـدة
ــا هـو سـائـد الـيــمـنـيـة مــغـايـرة 
وفي مقـدمة هـؤالء القـلّة كـان جار
ــيل  إلى الــله عــمـر الــذي كــان 
الـتـأني والـتـحضـيـر اجلـيـد وعدم
االستعجال في اندماج الشطرين
وكـــان رأيـه الـــذي اقـــتـــرحه عـــلى
القـيادة التـمهيـد لفتـرة انتقـالية
( قد تستمر بضع سنوات ( 5مثالً
بــحــيـث يــتــمـكّـن فــيــهــا اجلــنـوب
الـــيــمــني من اســـتــثــمــار مــوارده
الــنـفـطــيـة ومـراكــمـة مـداخــيـلـهـا
ويـــــــتــــــحـــــــوّل بـــــــذلك إلـى قــــــوة

اقتصادية.
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وفي الـوقت نـفـسه كان يـعـتـقد أن
ـرحــلـة االنــتـقــالـيـة حتــتـاج إلى ا
بــــرنــــامـج تــــدرّجـي لــــلـــــتــــحــــوّل
ا قـراطي وإقرار التـعددية  الد
سـيـكون مـؤثراً عـلى الـشـمال بـعد
الـوحـدة وهـو مـا كـنت قـد عـرفـته
مـــــنه بـــــعــــد حـــــصــــول احملــــذور
ــــســـلـح ولـــكن رأي والــــصـــدام ا
غالبية القيادة وفي مقدمتهم علي
سالم الـبيض ذهبت بـاجتاه آخر
وكــانت تـرى أن "الــوحـدة أهم من
الــنـــفط" وإن الــتــحـــالف هــو بــ
حــــزبــــ عـــلـى رأس الـــســــلــــطـــة
ـؤتـمـر الـسـيـاسـيـة هـمـا: حـزب ا
الــوطـني بــرئـاســة عـلـي عـبــدالـله
صـــالـح احلـــاكم في الـــشـــــــــمـــال
واحلـــزب االشـــتـــراكـي بـــرئـــاســة

البيض احلاكم في اجلنوب.
وكـانت تـلـك الـرغـبـات الــعـاطـفـيـة
اإلرادوية قـد طغت عـلى اجلوانب
ـنـهـجـيـة ولألسف الــعـمالنـيـة وا
فإن مـعـظم الوحـدات التي أقـيمت
بــ األقـطـار الـعـربـيـة كـانت عـلى
هـذه الـشـاكـلـة األمـر الـذي أصاب
اجلــمـــهـــور الــعـــربي بـــاإلحـــبــاط
والـقنـوط أحيـانـاً لفـشل التـجارب
ا فيها دروسة  الوحدوية غير ا
ـصـريـة - الـوحـدة االنـدمـاجــيـة ا

عـمــر لم يـكن مـوجـوداً وكـنت قـد
كتبت له رسالة خاصة.

وبــــــغض الــــــنـــــظــــــر عن بــــــعض
ـالبـسـات فـقــد كـان اجلـواهـري ا
يقرأ األحـداث قبل اآلخرين.. أهي
فراسـة شاعر أم نـباهـة متوجّس
عـركته الـتجـربـة وصقـلته احلـياة
أم شـكــوك مـثــقف يـريــد أن تـدقق
كلمـاته وخطواته وقـائع وحقائق

وليس مجرد شعارات? 
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حـ أصـبح جار الـله عـمـر وزيراً
لــلــثــقــافــة الــعـام 1993 كـان ذلك
إقراراً من جـانب النخب احلـاكمة
وغـــيــر احلــاكـــمــة بل واجلـــمــيع
بالقدرات الـنظرية والعـملية التي
ؤهالت الـكبيرة التي تلـكها وا
ــســـؤولــيــة حـــمــلـــته إلى هـــذه ا
السيّـما سعـة أفقه وعمق مـعرفته
وعلو ثقافته إضافة إلى انفتاحه
وتــقـبّــله لــلـرأي اآلخــر واعــتـرافه
بــــــاحلـق فـي االخـــــتـالف وتــــــلك
ــؤهالت جــعــلـتـه يـتــولّى أعــلى ا
سؤولـيات بجـدارة مثل الدائرة ا
الــــــســــــيـــــــاســــــيــــــة والــــــدائــــــرة
اآليـديـولـوجـيـة في احلـزب وكان
مــــــحــــــاوراً مـن الــــــطــــــراز األول
فبـاإلضافة إلى الـسياسـة العامة
كـــان يـــحـــتـــفظ دائـــمـــاً بـــصـــوته

اخلاص.
كـان جـار الـله عـمـر منـفـتـحـاً على
الـتـيـارات واجملـمـوعـات الـديـنـيـة
ويتـعامل معـها باحـترام ألنه هو
نـفـسه كـان مـتـديّـنـاً داخـل احلزب
االشــــتـــراكـي فـــقــــد كــــان يـــقــــيم
الـصـلــوات في أوقـاتـهــا وأتـذكّـر
حــادثـــة ذات داللــة مــهـــمــة حــيث
ــنـاسـبـة ــشـاركـة   دعـاني إلى ا
اجــتـــمـــاعــيـــة   لـ "حـــفل خـــتــان"
جـمـاعي فـي قـريـة قــرب صـنـعـاء
وذهبنـا إلى القرية سـويّة بعد أن
جاء الصـطحـابي من فنـدق "حدّة"
الــذي كـنـت أقـيـم فـيه وجــلــســنـا
على األرض مع الـناس وأخـبرهم
ـثـقـفـ الـشـيـوعـي بـأنـني من ا
الــعـــراقــيــ  واهــتـمّ الــنــاس بي
كـثـيـراً ولـكن بـعـد حـوالـي سـاعة
اختـفى جار الـله وكان قـد قال لي
دة سـاعـة وسيـعود لـديّ ارتبـاط 
ـــواصـــلـــة مـــشـــوارنـــا بـــعـــدهـــا 
وحلضور جلسة "قات" وقد ذهب
بـالــفـعل وال أعـرف إلى أين ذهب
وبـقـيت لـوحـدي في الـغـرفـة التي
فيهـا مجمـوعة من الناس وجيء
باألكل وأكلنا واستمــــــعتُ إليهم

. واستمعوا إليّ
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وبـــعـــدهـــا جـــاء جـــارالـــله وكـــان
مـبـتـسـمـاً وخـطـر عـلى بـالـي بأن
لــديه  مـوعــداً حــزبـيــاً أو مــوعـداً
شخصياً أو حتى موعداً عاطفياً
ــكــنــة فــقـال لي: ال فــكل األمـور 
تـصـدّق إذا أخبـرتك. قـلت له: أين
كــنت? قــال لي: كـنـت في اجلـامع
إنــني أصـلّي في هــذا اجلـامع كل
يــــوم جــــمــــعــــة ولـم أنــــقــــطع عن
الصالة طيلة حياتي منذ أن كنت
فـتى أنـا مـاركـسي لـكـنـني مـؤمن
ــاني حــقــيــقـي ولـديّ بــالــله وإ
عالقـة خـاصة بـالـسمـاء. وتـذكّرت
هــــــنـــــا مــــــا أعـــــرفـه عن احلـــــزب
الــشـيــوعي الـســوداني الـذي ضم
ن فــيـهم ـؤمــنـ  الـكــثـيــر من ا
قـيـادات عـليـا كـانت تـقوم بـتـأدية

الصلوات في أوقاتها .
احـتـرمـته كـثيـراً وقـدّرت بـاعـتزاز
ـــؤمن نـــزاهــــته األخـالقـــيــــة فــــا
سلم الـصادق يهمّه احلقيـقي وا
ـاركسي والـيـساري مـثـلمـا يـهم ا
واالشـــتــراكـي إلــغـــاء اســـتــغالل
ـكـنـهـمـا أن اإلنـسـان لإلنـسـان و
يـلـتـقـيـا عـلى احـتـيـاجـات األرض
وقـــيم الــبـــشــر ولـــيس عـــلى قــيم
الــسـمــاء وبـســلـوكه هـذا أراد أن
ــتـديــنــ الـذين يـفــضح بــعض ا
يـــســـتــخـــدمـــون الـــدين وظـــيـــفــة
ووســيـــلــة لـــتــحــقـــيق غــايـــاتــهم
ومـــآربـــهم األنـــانــيـــة الـــضـــيـــقــة
ويــوظــفــونه ســيــاســيــاً ألغـراض
خـــــاصــــة نـــــاهــــيـك عن اتـــــهــــام
االشــتـراكــيــ بــالـكــفــر واإلحلـاد
جـتمعاتهم بهدف قطع صـلتهم 
ـتـديّـنـة أصالً عـلـى نـحـو عـفوي ا
وتــــــلـــــقـــــائـي ولـــــيـس تـــــديـــــنـــــاً
آيديولـوجياً على طـريقة األحزاب

تعصّبة في الغالب. الدينية ا
ولم يكن جـارالله يتـظاهر بـتديّنه
يوماً ما. قال لي هذا سر لك حتى
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ـيــزهـا عـمق الـتـفـكـيــر والـتـركـيـز واألبـداع في تـنـاول االعالم بـحـد ذاته مـهـنـة 
هـمـة واحلسـاسـة مع احلـفاظ عـلى الـهـوية الـوطـنيـة كـمـرتكـز عـملي ـواضيـع ا ا

كن ان تَحيد عنه مختلف وسائل االعالم  احمللية . ال
ـعـنـيـ بـالـشـأن ـثــقـفـ والـنـخب  ا تــوجـد فـجـوة كـبـيـرة في طـروحـات بـعض ا
اإلعالمي في تــشــخــيص حــالــة اإلعالم احملــلي بــالــذات مــايــخص دور االعالم
ؤسـسات  خاصـة تلك  اخلطط الوطـني  وصراعات الـترويج والتـربح من تلك ا

ؤسسات اإلعالمية.  والبرامج التي ينفذها القائمون على إدارة ا
فــبــعــد  عـام 2003 والــذي في اقل مــانــســمــيه (عــام االنــفـتــاح االعـالمي غــيـر
ـواقع ـنـضـبط) مـحـليـاً  من حـيث تـعـدد الـقـنـوات الـفـضـائـيـة وتـزايـد اعداد ا ا
اخلـبـرية اخملـتلـفـة شكلَّ تـشـويشـاً واربـاكاً لـلشـارع الـعراقي  ومـايـزيد ضـياع
ـؤسسات قد فحـوى الرسالة االعالمـية اكثـر هو ان بعض  الذيـن يديرون هذه ا
ال يـتـقنـون - في أغـلب األحـيان- مـهـنة األعالم ابـداً  ولـكنـهم مـبدعـون في لـغة
السـوق  لذلك يتـعاملـون مع اإلعالم كـ (سلعـة) سواء بإنـتاج بضـاعة محـلية أو
ـنـتج ألكـبـر عدد من اسـتـيـراد مـنـتج من اخلـارج ثم الـعمل عـلى تـسـويق هـذا ا
ـسـتهـلك) ومن ثم احلـصـول عـلى نـصـيب وافر مـن اإلعالنات وفي اجلمـهـور (ا
الـنـهـاية حتـقـيق الـربـحـيـة وفي كـثـيـر من االحـيـان عـلى حـســــاب غـيـاب الـهـوية

الوطنية .
ـنـطق هـو الــذي يـسـيـطـر عـلى  بـعـض إدارات مـؤسـسـاتـنـا اإلعالمـيـة إن هـذا ا
احمللـية سواء احلـكومـية أو اخلاصـة  ولالسف هذا التـعامل ال يـعبأ بـطروحات
ـا أكـدوا علـى ضـرورة أن يـعـبر ـثـقـفـة الذيـن طـا ـيـة والـنـخب ا الـطـبـقـة االكـاد
اإلعالم احمللي عن الـهوية الوطـنية العراقـية التي بدت تـترنح ماب اعالم حزبي

مذهبي وقومي  واعالم جتاري .
أن منـطق  السوق الـذي فرض نفـسه على بعض مـؤسساتـنا اإلعالميـة ظهر مع
بدء عـصر االنـفتاح االعــــــالمي في العراق وانـتــــــشـار وسائل االعالم مـابعد

عام 2003.
ؤسـسات اإلعالمـية احملـلية حتـذو حذوهـا بإيجـاد هويـة خاصة فأخـذت بعض ا
ؤسسات بـعنصرين مهم ; أولهما تفشي لها خـصوصاً بعد أن حظيت تلك ا
ــا دعـا بـعض الـشــخـصـيـات الـى انـشـاء مـؤســسـة اعالمـيـة او دعم الـفـسـاد 
مؤسسـة اعالمية ماديـة للتغطـية على عمـليات الفسـاد الفاحشـة وثانياً ; ضعف
الرقابـة احلكومية في متابعة ما تتناوله تلك الوسائل االعالمية وتأطيرها بقانون
يـحـجم األسـاءة لالعالم كـمـهـنـة محـتـرمـة وسـلـطـة رابـعـة  بـعض تـلك الـوسائل
حتولت الى مـنابر   للـسب والشتم والطعن والـتسقيط واحـيان اخرى تمثل وجه
ـهمـة لـلبـلد ـصـيريـة ا ـالي بعـيداً عـن تنـاول القـضـايا ا ـالك  او الـداعم ا نـظر ا

عاجلات . وطرح ا
وأصبح  الـشغل الشاغل لـتلك الوسائل هـو السباق لـطرح   البرامج الـسياسية
احلـواريـة  وحتـولـت تـلك الـبـرامج الى مـيـدان لــلـتـنـافس مـابـ وسـائل االعالم

. ُعلن العراقية احمللية لتحقيق االنتشار وجذب ا
ويـفـتقـد اإلعالم احملـلي الى  استـراتـيجـية واضـحـة مبـنـيَّة عـلى اسـاس منـهجي
ـواضـيع يُــمـثل رقي وسـمــو الـرسـالـة االعالمــيـة وتـنـفـيــذ ركـائـزهـا في تــنـاول ا
بحـياديـة ومصـداقيـة وموضـوعيـة بل اغــــــــلب وســـــــــائل االعالم اعتـمـــــدت
مبـدأ  (اإلغراق في البـرامج السـياسيـة ) لترسـيخ وجودهـا في ساحة الـتنافس

االعالمي .
هذه االجنـازات االعالمية  اجلـزء االكبـر منـها يعـتمـد على تقـليـد االخر وإعادة
ـشـاهـد وحترف اإلعالم عن نـشـر مـا أنـتجه  كـمـا أنـهـا قـد تسـطّح من ذائـقـة ا
ـارسـة دوره الـوطـني واالجتـمـاعي هـذا إن أثـبـتت هـذه االستـراتـيـجـية أصالً

قدرتها على حتقيق الربحية.
كما أن مـنطق السوق وهـيمنة التـفكير التـجاري في بعض مؤسسـاتنا اإلعالمية
ؤسـسات االعـتماد احملليـة وفي ظل التـنافـسيـة الشديـدة أوعزا لـلقـائم عـلى ا
ـدربة واجلاهـزة  وكان يـحدونا اآلمل ان بشـكل كبـير على الـكوادر اإلعالمـية ا
تكـون مؤسسـاتنا االعالمـية مدارس لـتدريب وتأهـيل الكوادر االعالمـية وخاصة
واهب وخريـجي كلـية االعالم لتـكون رافداً مـهماً من روافـد التدريب اصحـاب ا

والتأهيل والتنمية البشرية . 
الحـــظــــات واالنـــتـــقـــادات حـــول احملـــتـــوى اإلعالمـي وضـــعف األداء  في إن ا
ؤسسات احملترفة التي اليتجاوز ؤسـسات اإلعالمية احمللية بأستثناء بـعض ا ا

عددها اصابع اليد  اليزال سارياً ولم يجد طرق معاجلة جادة. 
ــكــنه أن يــحــقق الــربــحــيــة وفـي الــوقت نــفــسه أن يــفي ــهــنـي    أن اإلعالم ا
ـسـؤولـياتـه الوطـنـيـة من جـانب احملـتـوى والـتـركـيـز عـلى احلـفـاظ عـلى الـهـوية
الوطـنية  فليس هناك تضاد ب األمرين كما يتصور بعض القائم على إدارة
ـؤسـسات اإلعالمـيـة ولـكنـهم يـفضـلـون سـلوك الـطـريق األسـهل واألقل تكـلـفة ا

ويحقق الربح االكثر .
فـتـرض ان يحـمل االعالم الـعراقي اسـمى وانـبل رسالـة لـكل العـالم يُـركز من ا
بـهـا عـلى حجم الـدمـار واالذى الـذي حلق بهـذا الـبلـد وشـعـبه االبي . والتـركـيز
على اجلـانب الوطني الخراج العراق من الـهوية احمللية الـطائفية والقـومية وكلتا
ـؤدلج في حتـقـيق الـرسـالــتـ لن تـقف عـائــقـاً امـام جتـار االعالم اخلــاص او ا

اهدافهم الربحية ومأربهم السياسية .
األعـالم تُــكـــمـن اهــمـــيـــته فـي صـــنــاعـــة رأي عـــام داعم
ـرسـلة وبـالتـالي من يسـتطـيع ضبط لتـوجهـات اجلهه ا
ــشـــروع الــســيــاسي ايــقــاع االعالم قـــادر ان يــدعم ا

ومته . ويضمن  د
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يـتـبـادل في ذهن أي أنـسـان عنـد شـعـوره بـألم في الـصدر بـأن الـقـلب مـصاب
ويــزداد الـقــلق كــلـمــا أقــتـرب األلـم من مـركــز الــصـدر لــكـنـه ال يـدرك أن أكــثـر
األمراض خـطـورة ال تـأتي بألم فـي الصـدر أو الـقـلب وهي األكثـر خـطـورة على
ـا إصابـة أبـعـد األطـراف هي األخـطـر على ـبـكـرة ور احلـيـاة وتـسـبب الوفـاة ا
األنسـان وكأن اجلسد دولة فيها مـركز وأطراف وقلب وأمراض متعددة قد ال
ـريض كـثـيـراً لـكن واجب الـســلـطـة الـبـحث عن الـتـشـخـيص وتـوفـيـر يـدركـهـا ا

ريض بالتعاطي اإليجابي. العالج وإقناع ا
جترى يـومياً على األقل عمـلتي بتر أطـراف نتيجـة اإلصابة بالـقدم السكري في
ــعـضــلـة الـتي ال ــسـتــشـفـيــات الـكــبـرى وداء الـســكـر واحــد من األمـراض ا ا
ريض أحيانًا ال يعيـر أهمية للفحص الدوري ريض اال بالصـدفة وا يكتـشفها ا
والــوقـايــة والـعالج بــشــكل صـحــيح عـنــد اإلصــابـة وال يــحـرص عــلى حـمــايـة
األطــراف من احلــرارة الــعــالــيــة والـبــرودة الــشــديــدة واإلصــابــات اجلــراحــيـة

. وبالنتيجة يصاب بالقدم السكري ويتم بتر الطرف ويصبح معاقاً
عـمــلـيــة الــبـتــر تـتم بــعـد  حتــول الـقــدم الى مــرض الـقــدم الـســكـري واإلصــابـة
بـ(الـكَـانكَـرين) نـتيـجـة عدم اإللـتـزام بنـصائـح الطـبـيب كأن ال يـأخـذ اإلنسـول
ريض ال يشفى إالّ إلعتـقاده باإلدمـان على العالج في حـ قناعـة الطبيـب أن ا
بـاإلنـســولـ  وال يـحــرص عـلى جتـفــيف الـقــدم أو عـدم لـبس احلــذاء الـضـيق

راجعة الفورية ح اإلصابة باجلروح. لفترات طويلة وا
ريض في مـرض الـسـكر ونـتـائجه فـي حال اإلصـابـة بالـقـدم السـكـري تـدخل ا
رض يؤثر على القلب والـكلى والكبد والدورة الدموية مراحل اخلـطورة وهذا ا
ركز واألقل وصوالً للـدم ودقة األوعية الدموية ا أن األطـراف  األبعد عن ا و
فـمـجـرد اإلصـابـة يـصعـب وصول الـدم الى األطـراف مـا يُـصـعب شـفـاؤها وال
تطور سوى البـتر واإلعاقة وبذلك تضيف عالج بعـد اإلصابة بالقدم السـكري ا

رقماً يومياً الى عدد معاقي احلروب والعمليات اإلرهابية.
 الواقع اخلـدمي واإلداري في العراق كـمريض مـصاب بالـسكر وكـما معروف
ركز بإجتاه األطراف كمـــــــحافظات ومن مراكزها الى أن اخلدمات تبدأ من ا
ا ال تـصلـها اخلـدمة إال مـا ندر وتـفاوت عـجيب ـدن ر ـدن وبعض ا أطراف ا
ـواطن هـنـاك ال يـشـعـر بأنه ـديـنـة وأطــــــــــرافـها وا غـريب مـهـول بـ مركـز ا
ديـــــــــنة أو عــندما رض السلـطوي إالّ حينمـا يـــذهب الى مركز ا مصـاب با
يـعـــــــلم أن لـهـذا الطـرف واحلي الـبـعـــيـد صـرفت أموال كـبـيـرة ولـكن اجلـسد

سؤول في حالة سُكر  وتخــــــمة  وتورم جيوب. مصاب بداء الســـــــُكّر وا
ـدن يؤدي ـعاقـ وكـذلك  أهمـال أطراف  ا بتـر األطراف تـخـلف سنـوياً آالف ا
الى عوق عـشرات اآلالف بإصابات بعاهات مـرضية وإجتماعيـة ونقمة سياسية
ـبـكر واحلل ال يـكـمن بـالتـشـخـيص وال يـنفع الـعالج بـعـد الـتفـاقم بل الـعالج ا

واألهـم الـــوقـــايــــة واألطـــراف هي مـن يـــحـــمـل اجلـــســـد
ركز والقلب مهما حتصن وفي وإصابـتها أخطر على ا
حـال إسـتـــــــمـرار إهـمـال مـنـاطق األطــــــــراف  فـمن
ؤكـد سـيكـون البـلـد معـاقـاً بأطــــــراف مـقطــــــــوعة ا
طــــــاردة لـسكانها ومــــــعطلة مـــــن عطاء اإلنتــــــاج

فيها.

العراق بشأن األحوال الشخصية
ـرأة والــذي ســاوى بـاإلرث بــ ا
والرجـل ومنع تـعدّد الـزوجات اال
بـاســتـثــنـاءات قــلـيـلــة وحـدّد سن
الـزواج بـ 18 عــام واعــتـبــر عــقـد
الــزواج وغـــايــته إنـــشــاء رابــطــة
مـــشــتـــركــة لــلـــحــيـــاة ويــتـــحــقق
بــاإليــجـاب والــقــبــول ورفض أي
شـــكل من أشـــكـــال اإلكـــراه الــذي
ة" يـحـاسب عـليـها اعـتـبره "جـر
الـقانـون بـاحلبس لـثالث سـنوات
وقـــد تـــصل إلـى عـــشـــر ســـنــوات
ومـــنح الـــزوجـــة احلـق في طـــلب
الـــطـالق كــمـــا فـــرض تـــســجـــيل
ـدنــيـة وإلّـا الــزواج في احملـاكـم ا
فــسـوف ال يـعـتــرف به ويـتـعـرض
مـن يـــنــــتـــهـك ذلك لـــلــــمـــســــاءلـــة
الــقـانـونـيـة. وانـصبّ سـؤاله مـرّة
أخــــرى حـــول: كــــيف شــــرّع هـــذا
القـانون وما هـو دور اليـسار فيه
ومـا هـي ردود الـقــوى احملــافــظـة
والـديــنـيـة الســيّـمـا اإلقــطـاعـيـ
وغــيــر اإلقــطــاعــيــ وردود فــعل
السكـان بشرائـحهم اخملتـلفة منه
ــــرأة وذكـــــرت له دور "رابـــــطــــة ا
الــعـراقــيـة" في حــيـنــهـا بــرئـاسـة
الدكتورة نزيهة الدليمي واحلزب
الــشـيــوعي وذكــرت له أن واحـداً
من أسـبـاب اإلطـاحـة بـنـظـام عـبـد
الـــكـــر قـــاسم كـــان هـــو إصــدار
قـانون األحـوال الشـخـصيـة الذي
استفزّ جميع القوى احملافظة في
الـــعــراق وفي مـــحــيــطـه الــعــربي

واإلقليمي.
هكـذا كان جار الـله عمر يـفكّر في
ردود الـفعل احملـتمـلة إزاء قـانون
األســرة فـي الـيــمن ويــخــشى من
تـداعـيـاته الـسـياسـيـة مـثـلـما هي
ردود األفعال العراقـية واإلقليمية
حـــيــنـــهــا. وكـــان قــد نـــاقش هــذا
ـوضوع كـذلك مع الـرفيق مـاجد ا
عـــبـــد الـــرضـــا حــ كـــان يـــلـــقي
درسة احلـزبية محاضـرات في ا
في عــدن أواخـر الــعـام 1971 في
إحــدى زيـارته وهـو مــا أخـبـرني
بـه "أبـو دنـيــا" كـذلك. وقــد تـخـرّج
عـلى يـده الـعـديـد من
الكوادر احلزبية
واحلـكـومـية
الــيـمــنـيـة.

جار الله
عمر 
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