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قـال بـعد مـقالي الـسابق يأتي هـذا ا
ـنـشـور في جـريـدة الـزمـان بـتـاريخ ا
اضي) والذي  2019/6/12 الشهـر ا
ـــــــســـــــتـــــــحي حـــــــمـل عـــــــنــــــوان (ا
ـــقـــال والـالمـــســــتـــحي). إذن هــــذا ا
ولو يـتخـطّى عـتبـة اإلثـبات والـنـفي 
لــفـظــاً  لـيــصل الى مـشــارف حـاالت
حياتيّة مألوفة تتزاحم فيها الكلمات
األرامـل  والــعـــبــارات الـــتي تــشـــكــو
ـعـانـاة وإعـتـبـار بـعض الالمـألـوف ا
مــــقــــبــــوالً  فـي غــــيــــاب الــــتــــعــــامل
ـهـنـيّة ـوضـوعي الـشـامل بـإطـار  ا ا
والـوفـاق واألتـفاق .  فـهـنـاك الـكـثـير
ّـــا قــيل ويـــقــال عن الــتـــغــيــيــر أو
ــقــابل اليــوجـد  أو الــتــغــايــر    وبــا
لموس العملي ّايقال عن ا القليل 
 فـأتـذكّـر مــرافـعـة الـفـنـان عـادل إمـام
بــدور احملـــامي حــ قــال(..ربّ قــول
قـيل في قـولٍ خـيـر من قـولٍ  يـقـال أو

لم يــقـال). لــقـد كــان يـتــرافع في تـلك
اجلـلـسـة  عن قـضـيّـة اليـعـرف عـنـهـا
سوى الـلون األزرق للـبدلـة التي كان
تهم (فلم خلّي بالك يرتديها موكّله ا

من جيرانك).
وفي صــورة أخـرى إخــتــرتُ بـعــضـاً
ّـا قاله  الـشـاعـر الـيمـاني عـبـدالله

البردّوني:
البنك حراسته أقوى
ويقالُ ودائعهُ أثمن
لو كان األمر حراسته
حلسبتُ صعوبته أمكن
البنك مغالقهُ أخرى

حتتاج لصوصاً من (لندن)
وفـي إطــــار  الـــــصـــــورة واحلــــروف

بالتلوين والتنوين أقول
لـــيس كـّل من يـــشمّ الـــورد يـــقـــالُ له
ذوّاق وإنّـــمــــا الـــذوّاق هـــو من زرع
الــــورد وإخـــــتــــار الـــــنــــوع واألرض

والتـشـكيـل واأللوان.  وهـنـا أستـذكر
كــأمــثــلـــة الــبــيــئـــة الــورديّــة الــتي
عــشــنــاهــاا في الــســبــعــيــنــات وهي
حــدائق حــرم جــامــعــة الــبــصــرة في
التـنّومـة وفي الثـمانـينـات مسـاحات
الــورد األنــيــقــة الــرشــيــقــة في حــرم
جـامـعة بـغـداد في اجلـادريـة وبـنـاية
مـجـلس الـبــحث الـعـلـمي واجلـامـعـة
الـتـكـنولـوجـيّـة. وكـثـيـر مـنّا لـديه من
شـاهـد  مـاال يُـنسـى فأين هي هـذه ا
اآلن? أو هل حافظـنا عـلى قليل مـنها
أو  زرعنـا مثـلهـا أو فكّـرنا بـذلك ولو

بالنوايا?!
ــــا أمــــلــــتـه قــــوافي الــــشــــعــــراء و

ومناسباتهم مثالً
ثّل فقـد كان الـشاعـر أبو تـمّام هـو 
ـعـتـصم في نـيـنـوى وكان اخلـلـيفـة ا
مديـراً للـبريـد فيـها  آنـذاك كمـا يقول
الــتــاريخ. وفي مــهــرجــان أبـي تــمّـام

ـوصـل احلـدبـاء في الـذي أقــيم في ا
شـهـر كــانـون األوّل من الـعـام 1971
أرسل الــشــعــراء رسـائــلــهم الى أبي
تمّام يعاتبـون ويشكون. واآلن وبعد
هـذه العـقـود احلـبـلى بـاألحداث من
ـا نـحن فـيه اآلن? سـيـرسل الـعــتـاب 

ن? و
الــشـاعــر نــزار قـبّــاني  وبــقـصــيـدته
(رســـالــــة إعـــتـــذار ألبي تـــمّـــام)  في

هرجان قال: إحدى  جلسات ذلك ا
(..أبا تمّلم أرملة قصائدنا 

وأرملة كتابتنا
وأرملة هي األلفاظ والصورُ...)

هرجان وأنشدَ  البـردّوني  في ذلك ا
قائالً: أيضاً

(..ماذا جرى ياأبا تمّام تسألني 
عفواً  سأروي وماتسأل وما السببُ

.....
اليوم عادت علوج الروم فاحتة

سلوب  والسلَبُ..) وموطن العرب ا
 ومنهم من يـقترب الى حـيث مايريد
ويهـوى عـلى طريـقة (ريّـا و سـكيـنة)

ح قالتا:
(..شبكنا احلكومة وبقينا قرايب..
نـــاســـبـــنـــا احلـــكـــومـــةوصـــبـــحـــنــا

حبايب..)
وفي قـول شـاعـر  آخـر حـ تـتعـالى
ـطـالبـات وتـعـلـو األصـوات وتـكتظّ ا
الشوارع  واجلـدران بالعـبارات يرد

البيت اآلتي:
رء في أيّام محنته (..يُقضى على ا
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حتى يرى حَسَناً ما ليسَ باحلَسَن..)

وعـندمـا نـرى ونـسمع أن نـسـبـة عدد
األمـيــ في تـزايـد وربّــمـا يـصل الى
ـائــة البـدّ أن نــتـذكّــر الـفــنّـان 20 بــا
ـرحـوم سـلـيم الـبـصـري في قـراءته ا
للـرسـالة الـقـادمة مـن غا الـذي كان
يدرس في الـهند وإنّ أسـمه بالـهندي
) حــــسب حـــــجي راضي هـــــو (غــــا
وكــذلـك (أمــسي الــفـــريــزة) بــدالً  من
(أمّي الـعــزيـزة ) وهـذه كــمـا قـال هي
سالم بـالـهـنـدي. لـقـد كـانت حـيـنـذاك
ـــكــافـــحــة األمــيّـــة لــلـــكــبــار بــرامج 
بـــاإلضـــافــةالى الـــتــعـــلــيـم اإللــزامي
لـــلــصـــغــار وهـــذه من مــســـؤولــيّــات

وزارات الدولةوتفاصيل واجباتها.
ــنـابع ــواضـيـع لـهــا الــعـديــد من ا ا
والروافـد عـلى مـدى سنـوات تـمضي
ــفــاتــيح وال تــقــضي. ولــو فــكّــرنــا 
احلـلول فـإنّ الـعـلوم والـتـكـنولـوجـيا
سـؤولـة أوالً عن حلّ مـعضالت هي ا
اجملـتــمع وتـطـويــره في كل اجملـاالت
الــتـــقـــنــيّـــة والــطـــبــيّـــة والــدوائـــيّــة
والــصـنــاعــيّـة والــزاعـيّــة والـبــيـئــيّـة
واإلقــتـصــاديّـة وحــتى اإلجـتــمـاعــيّـة
والــنــفـــســيّــة واألنـــثــروپــوبـــوجــيّــة
واألمــثــلــة كــثــيــرة وفـي مــقــدّمــتــهــا
اإلخـــــتـــــراعـــــات واإلكـــــتـــــشـــــافــــات
تـمـيّزة. فـمـثالً أتـذكّر واإلجنـزاءات ا
ــنـطــقـة  51في أمـيــركـا مــاتـســمّى ا
والتي كـانت مركـزاً للبـحوث الـسريّة
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ــعــاني ثــقــافـــة احلــوار في مـــســلــسـالتــنــا الـــتــلــفـــزيــونــيـــة ال حتــمل كـل ا
ـنـطـوقـة قدرا ـقـصـودة..فـاالخالقـيـات  واالعـتـبـارات افـرغت من االلـفـاظ ا ا
عنى..فالبليغ حقا هو الذي يستطيع التعبير عن افكاره  ولكني كبيـرا من ا
اقـول الـبـلـيغ وال اقـول الـصـادق  ولـهـذا قـد يـكـون الصـمت اكـثـر بالغـة من
الكالم..ولـهـذا ايضـا فـاحلركـة اصـدق انبـاء من الـكالم..اذا ال نسـتـطيع ان
نـغـطي بـالـنـفـاق هـذه احلـركـة فبـالـقـدر الـذي نـسـتـطـيع بـه اخـفـاء احلـقـيـقة
بالـنفاق..ولـهذا فالـتلـفزيون هـو الذي يسـتطـيع حذف الكالم وابـراز احلركة
وقـد يـكون وهـو بـذلك في الـتعـبـيـر عن احلقـيـقـة اكـثر صـدقـا  واقل نـفاقـا  
سـيئـة للـحياء مهمـا ان نسـكت  ونـصمت حـتى ننـسى  االلفـاظ والكـلمـات ا
ـمثـل  والـتي فقدت جـمالـها وبـهاءها ستـعمـلة  في احلـوار على ألـسنة ا ا
من فـرط االسـتـعـمـال  وقـد يـكـون مـهــمـا الـبـحث عن لـغـة جـديـدة  لـلـحـوار
ـشـاهـد.. ومن هذا ـتـفرج او ا الـتـلـفزيـوني  لـكي نـصل مـباشـرة الى قـلب ا
نـطـلق..كثـر احلـديث في اآلونـة األخيـرة عن ادب احلـوار في مـسلـسالتـنا ا
التلـفزيـونيـة التي شاهـدناهـا عبـر فضائـيات مـختـلفة  ومـدى جتاوب الـنقاد
مـثلون فردات الـتي تفـوه بهـا ا شـاهدين سلـبا وايـجابـا  مع االلفـاظ  وا وا
ؤلف  او مـابنـاه  السيـناريست ا هـو مرسوم فـي النص الذي كـتبه ا طبـقا 
من اختـالف عن النص االدبي  النه كمـا هو مـعلوم  ان تـأليف الـرواية عمل
فــني  يــخـتــلف عن تــالـيف الــسـيــنــاريـو   وعــلى كل اديب  يــريـد أن يــكـتب
للـتلـفزيـون  ان يـدرك تمـام االدراك ان للـتـلفـزيون لـغـته اخلاصـة..وانه يجب
ح يـكتب  ان يـفكـر بـالصـور ال بالـكـلمـات..كذلك يـجب ان تـتوفـر لديه في
العمل الـتلفزيوني  الرغـبة اخمللصة..فان لهـا اهمية خاصة  بالـنسبة لتقدمه
الـفـني..وفي هـذا اجملـال احلـيوي  يـنـبـغي دائـما  وبـصـورة واعـيـة ان ندرك
الـفـرق  الواضح  بـ الـرواية الـتي يكـتـبهـا االديب  لـيطـالعـهـا النـاس وب
السيـناريـو الذي يـضعه الـسينـاريست..فـكثـيرا ما رأيـنا ادبـاء كبـارا قدموا
ـعـاجلة  الـسـينـاريو  تـاركـ  تلك اعـمـالهم لـلـتلـفـزيون  ولم يـتـصدوا   هم 
عـاجلة  لـغير الـقادرين  أو عـكفـوا  على وضع الـسيـناريـو  وهم يجـهلون ا
تــمـام اجلـهـل  الـتـكــنـيك اخلــاص به  فـاقــبـلـوا عــلى كـتــابـته  وهم يــفـكـرون
بـالـكلـمـات ال بالـصـور.. وتكـون الـنتـيـجة  ان تـخـرج االعمـال  مـختـلـفة  عن
النـصوص االصلـية  او فاقدة االرتـكاز  على الـعنصـر  اجلوهري  في الفن
ثـيرة  الـتي تعتـبر  اخلـاصية  االسـاسية  في التـلفزيـوني  وهو الـصورة  ا
حـرفـيـة الـسـينـاريـو.. وقـلـيل هم األدبـاء  الـذين تـقـتـرب  كـتـاباتـهم  من روح
السيـناريو  الصـحيح..ومن هنا تـتضح  اهمية الـسيناريـو  في العمل الفني
ويتـضح  ايضـا اختالف   الـسينـاريو عن الـنص االدبي..كمـا يظـهر  اجتاه
االعـمال الـتـلفـزيـونـية  نـحـو تـدعيم  تـشـكـيلـهـا  لـعنـاصـرهـا اخلاصـة بـها 
وباعـتبارها  فنا  يـختلف عن فن االدب..ولذلك  جند  ولـوج  بعض الكلمات
وااللفـاظ الغريبة  فـي احلوار  حسب ما يقـتنع  السيـناريست  خروجا  عن
ـتـبادل الـنص االصـلـي  الثـارة التـشـويـق  وحتريـك اجلـمـود  في احلـوار  ا
كان ان يتجه  التفـكير  منذ الوهلة األولى ..ولذلك من االهميـة  ـمثل ب ا
في الـعـمل الفـني  الى الـبـحث عن الشـخـصيـة الـنمـوذجـية..اي الـشـخصـية
الـتي  يـرى فـيهـا  قـطاع كـبـيـر  من النـاس  خـصائـصه  وتـكـوينه  واحالمه
وارادته  ولغـته اخلاصة .... وهنـا جند  ضرورة البدء  من هـذه النقطة  في
العـمل التلـفزيوني  حيث نـرى  انه ال بد  لبـناء  سيـناريو جـيد  من االهتداء
الى شـخـصـية  حتـمل  الـتـكـوين  الذي يـقـتـرب  من تـكويـن قطـاع كـبـير من
شـاهدين  كشرط  جوهـري  في تشكيل  نص الـسيناريو.. فـانه يستجيب ا
بذلك  الـتفـكيـر  للـواقعـية  كـمذهـب  فني في الـتلـفزيـون..باالضـافة  الى ان
الي  الذين  ينبغي  ان يـشاهدوا انفسهم رواد التـلفزيون  يبلغ عـددهم  ا
وحيـاتهم  واحالمهم  وما  يجوس بأعماق  نفوسهم  صورا  مجسمة  على
سلسالت شاهد التي  شاهدناها  في بعض ا الشـاشة الصغيرة..واغلب ا
االخـيـرة الـتي اسـتـهـجـنـهـا الـبــعض  واسـتـنـكـرهـا  ألم تـكن  واقـعـيـة  ومن
صمـيم  الفضائـح  والقصص  احلقـيقيـة  التي حدثت  في مـجتمـعاتنا  في
ـسـتـوردة  واحلـريـة  الـفـاحـشة فـي سـنوات االحـتالل ـقـراطـيـة  ا ظل  الـد
الـبـغـيض لــلـعـراق.. وهـكـذا ان الـعــمل  الـفـني الـواقــعي  هـو الـعـمل  الـذي
ـشـاهـدون  وهم جـالـسـون  في بـيوتـهم.  ومن يـشـارك في تـمـثـيل ادواره  ا
ـنـطـلق  ان احلـوار  في االعـمـال الـفــنـيـة اثـرى  امـكـانـيـة الـتـلـفـزيـون هـذا ا
فـوسع  مـجـال تـاثيـره  في الـنـاس  وهـذه مـسـألـة مؤكـدة..ولـكن الـتـلـفـزيون
ــــثـــيـــرة  قـــبـل ان  يـــكـــون اي شيء ـــشـــوقـــة ا كـــفـن  هـــو فن الـــصــــور  ا
آخــر....والـكــلــمـات  فـي الـعــمل الــتــلـفــزيــوني  تـلــعب دورا  مــســاعـدا  في
كن أن التـاثير..ولـتوضيح ذلك..يذكـر الكثـيرون  منـا  انه في وقت  مع  
توجـد عدة قضايا  اجتماعية  مترابطة  في محيط واحد..وب تلك القضايا
 ينبـغي أن نبحث  دائما  عن الـقضية  الرئـيسية  التي يتـرتب عليها  وجود
القـضايا االخرى..ذلك النـنا  ح نـواجه  تلك القـضية الـرئيسـية  ونفـهمها
سوف نـفهم  كل مـا  تولـد عنـهـا..ونزن  اهـميـتهـا..كذلك نـحن نرى  في كل
عمل فـني  جوهـرا  اساسيـا  يعـتبـر وجوده شرطـا  لوجـود  باقي اجلوانب
ــتــعــلق بــاســتــخــدام  االلــفـاظ فــيه.  واذا عــدنــا الى اجلــدال  الــســاخن  ا
اخملـدشـة  للـحـيـاء  وللـمـشاعـر  االنـسانـيـة  الـبعـيـدة عن االدب  في احلوار
ينـبغي  علـينا تـعريف االدب  الذي يـتباين  ويـختلف  بـاختالف  اجملتـمعات
ـا يـقـال  من هذه ـنـاهج الـفـكريـة  والـثـقـافـيـة والـعادات  والـتـقـالـيـد.. و وا
ـقصـود  يجـمع كل  اآلثـار اللـغويـة  التي تـستـطيع التـعريـفات..ان االدب  ا
بــفــضـل  صــيــاغـتــهــا  الــفــنــيــة  ان حتــرك  داخـل نــفــوســنــا  االنــفــعـاالت
الـعـاطـفـيــة..وان تـوقظ  شـعـورنـا  بـاجلــمـال..ومن جـهـة أخـرى فـاالدب  هـو
صـيـاغـة  لـغـويـة  فـنـيـة  لـتـجـربـة بـشـريـة وهـو بـالـتـالي  نـقـد لـلـحـيـاة..حـياة
االنسـان  خاصة وعامة..وحيـاة اجملتمع  والبشـرية  باسرها..والـذي يعنينا
في مـوضـوعنـا هـذا  ان  الثـقـافـة االدبيـة تـستـخـدم  اللـغـة  ومفـرداتـها وان
االديب  او الكـاتب  الفنـان  هو الذي  يحـسن التعـبير  الـفني بواسـطة  لغة
ا جتـبره  عـلى خلق لـغة  حـديثـة  وتكـنيك  حـديث  تتالءم مع خاصـة به  
الـضـرورات  دائـمـة الـتـجـدد  لـكل مـاهـو  اجـتـمـاعي  او مـيـتـافيـزيـقي.  وال
يـفـوتـنا  فـي هذا الـصـدد  ان نـوضح  اختالف  اشـعـاع  الـكلـمـة  الـواحدة
ومدلـولهـا  وااليحـاء  الذي تـفيض  به  في مـجال  احلـوارات  عبـر االعمال
الفنـية.. يـختلف  ويـتبـاين حسب مجـال  تلك الـكلـمة  واستـعمـالها..ووقـعها
يــخـتــلف  وايــحـاءهــا يـخــتـلـف بـحــسب  طـبــيــعـة كل كــاتب  وان لــكل عـمل
تلـفزيوني فيضا وبناء  وجتسيـما  يختلف  عنه  في اعمال اخرى..وان لكل
 عــصـر لـغــته  الـعــامـة  كــمـا ان  لـكل كــاتب  في كل عــصـر  لـغــته الـفــنـيـة
اخلاصـة به  التي يتـميـز  هو بهـا  من دون غيره..ولـزمن الهبـوط واالنحدار
الـثـقـافي لغـته اخلـاصـة  وكـتابه  الـذين  لـهم نـهـجهـم  ومفـرداتـهم  وقـواعد
ـرحـلـة والـبــيـئـة  الـتي اجنـبـتـهم.. وبـعـد كل هـذه ـرتـبـطـة  بـا سـلـوكــيـتـهم  ا
التـفاصـيل  التي تـمثل  تـبعـة  هامـة  تقع علـى عاتق  اخملـرج  في  االعمال
الـتلـفـزيونـية  بـاعتـباره  صـانعـا  مسـؤوال  عن تـنفـيذ الـنص  الفـني  فال بد
ان يكـون  فنه في متـناول  النـاس جمـيعا..ولـتحقـيق  هذا يـنبغي  أن تـتوفر
للعمل الفني  البساطة  وليست  السذاجة  الفنية..فاالولى شيء غير الثانية
بالـطبع.... واذا كان اول شيء  ينبغي  ان نتعلمه  ان يكون فننا التلفزيوني
قـريـبـا من افهـام  اجلـميـع  فال بد  ان يـكـون فنـا  سـهال  وواضـحا  وبـلـغة
س قـــضــايــا  وحـــيــاة جــمـــاهــيــر مــقـــنــعــة  عـــبــر حــوار  مـــلــتــزم  واع  
شـاهدين..كذلك البد للـعمل التلفـزيوني مسلسالت  وبـرامج  مختلفة  كي ا
شـاهـديـن  في بـسـاطة يـحـقق  جنـاحه  ان يـصل  الـى قـلـوب النـاس  مـن ا
اسرة..ولـهذا  يجب  ان يزخر  بـاالحداث  واالفكار  التي تـستطيع  حتريك
شاعر االنسانية..وعلى كل من  يشتغل في العمل التلفزيوني العـواطف  وا
 ان يـنـفق  اجلـهـد اخملـلـص  في احـكـام  اخلـطـوط الـرئـيـسـيـة  لـعـمـله  وان
لـلــتـلـفـزيـون  خـاصـيـة  هـامـة لـلـغـايــة  هي خـاصـيـة  الـتـحـديـد..شـانه شـان
الـرسـام  الـتـشـكــيـلي  الـذي  البـد ان يـرسم  لـوحــة فـنـيـة  زاخـرة  بـافـكـار
انسـانية راقـية  ..ويوزع  داخـلها  بـريشته الـرقيقـة  تلك االزاهيـر  والرموز
احلياتـية  الدقيقة  ويغطيها  باأللـوان الزاهية..ويصبح االهمال  فيها  عورة
ستحيل  عـلى الفنان  ان يصلح  فنـية  تشوه جمالـها الفني  ويصـبح من ا
سلـسالت التلفزيونية تلك الـعورة  او ذاك العيب.. واخيرا  وفيمـا يتعلق  با
 نـشـيــر إلى  اهـمـيــة تـسـجـيل  الــتـفـاصـيـل  الـفـنـيــة الـصـغـيــرة  في كـتـابـة
ـثــبـوت  في غـيـر ـمل  وا ـطــول  ا الـسـيــنـاريـو وضـرورة  جتــنب احلـوار  ا
ـكن ان  يغمض  عيـنيه  وهو جالس شاهـد  في تلك احلالة   مواضـعه..فا
ـمـثـلـون  وعـنـدئـذ  يـفـقـد  فن في بـيـته  امـام الـتـلـفـاز ويـسـمع  مــا يـقـوله  ا

التلفزيون  جاذبيته  اخلاصة به !

تـقدّمة ومـركز سـيرن في سـويسرا ا
ومـنـظـومـة  آيـتـر لإلنـدمـاج الـنـووي
في فــرنــسـا ومــركــز دوبـنــا ومــراكـز
بــــحــــوث الــــفــــضــــاء واإلتــــصـــاالت
ـتـقدّم واجلـامـعـات في دول الـعـالم ا
بدون إستثناء. وعندما تكون العلوم
ـشـكــلـة وكـيـفـيـة بـنـاء تـقـانـات هي ا
وإدارتـهــا وتـطـويــعـهـا هـي الـهـمـوم
ـاء  في ـوضــوع غــصّــة  يــصــبح ا

قول شاعر:
اء يسعى من يغصّ بلقمة ( الى ا

اء) فإالمَ يسعى من يغصّ 
وتصبح العلوم هي اخلصم 

واحلَـكَـم  رغـمـاً عــنـهـا وفي مــتـنـاول
ـعـطـيـات  بـعض مـنـهـا يـسـيـر من ا
صمّاء أو بـحاجـة الى بيئـة  صاحلة

للتبنّي.
إذن حـــ يـــخــــتـــلط اإلســــتـــحـــيـــاء
بالهموم تتشكّل إهتمات تخصّصية
يــتــنـاولــهــا أصـحــاب الــشــأن الـذين
يــهـمّـهم بــالـتـأكـيــد نـاقـلــيّـة اجلـتـمع
وتــنـــاســقـــيّــة إزدهـــاره بـــعــد نـــيــله
مـايــصـبـو إلــيه ويـســمـو به بـدالً من
دورانه في دائرة الينظر الى مركزها
لـــرسم طــرق ومـــقــاربــات  اإللـــتــقــاء

والتواصل!  
سطور اخلتام

يـــقـــول داعـــيـــة الـــسـالم األمـــريـــكي
عروف مارتن لوثر كنغ: ا

(.. اليسـتطـيع أحـد  ركوب ظـهرك إالّ
إذا إنحنيت له ..)
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ان تـعـريف التـاريخ بـأبسط صـوره هو
 ”ارجـــاع االحــــداث الى ازمـــنـــتـــهـــا ”
ويـــتــكــون احلـــدث بــتــفـــاعل االنــســان
ـكـان ألنـهـمـا متـرابـطـان في تـشـكيل وا
صـورة ذلك الـزمـان  وان احلـاضـر هو

اضي . نتيجة ا
حتـتل الـيـمن اجلزء اجلـنـوبي من شبه
اجلـزيرة العربية (طـبيعياً) وهي اليوم
ـنـاطق اخـطــر مـنـطـقـة عـربـيـة وأمّس ا
حــسـاسـة بـ الـشــرق والـغـرب وتـأتي
هــذه االهـمـيـة من خـالل نـظـرة مـوجـزة
في مــكــانــتــهــا بــشــكل عــام .. جــاء في
تـقـريـر بـعـنـوان صـور من حـيـاة الـيمن
ونـقالً عن مجلـة القلم اجلـديد  عمّان 
الـسـنـة االولى  الـعـدد الـثـالث  1952

ص41 ما يأتي : 
بالد الــيـمن بالد جـبـلـيـة  تـنـقـسم الى
ثالث اقــســام طــبــيــعــيـة هـي الـســاحل
الـضــيق الـذي قـلـمـا يـزيـد عـرضه عـلى
ـمــتـدة عـلى عــشـرين مـيـال واجلـبـال ا
ـعروف بـسلـسلة طـول هذا الـساحل وا
الــشـراة او الـسـراة  واخـيـرا الـهـضب
الــــذي يــــهب في االجتــــاه الــــشـــمــــالي
الــشـرقي وربــوع الـيــمن عـامــة  تـمـثل
ــنـاخ  فــمـنــهـا شــديـد جــمـيـع انـواع ا
البرودة في الشتاء مثل صنعاء وماهو
شـديد احلـرارة مثل تـهامـة وما حـولها
ومـاهـو مـعـتدل مـثل اّب وتـعـزّ ومـا هو
حــولـهــمـا وفـي هـذا الــقـسم من الــيـمن
انـــواع من الــهـــضــاب واجلــبـــال الــتي
تـضاهي جمالها جمـال لبنان الطبيعي
 تـــهــطل االمــطــار فـي فــصل الــصــيف
ـوسميـة ويكون لـتأثـر البالد بالـرياح ا
طر عادةٍ بعـد الظهر  اما اراض نـزل ا
الـيـمن فهي بـركانـيـة خصِـبة  ويـعتـبر
ـنـاخ مــنـاخ الـيــمن من احـسّن انــواع ا

الـــزراعي  –وتـــعـــد الــزراعـــة االهم في
االقـتـصـاد الـيمـني مـثل الـبُن واجلـلود
والــزبــيب والــتــبغ والــسّــمن والــعـسل
والـقــات  والـثـروة الـبـاطـنـيـة وحـسب
وصـف اخلــبـــراء فــيـــوجـــد في (ذمــار)
الــفـضــة والـنــحـاس والــذهب و (عـدن)
الـزئـبق والـبـتـرول وحـول (اب) الـفـحم
احلــــجـــري وفي (صـــنــــعـــاء) الـــزمـــرد
والـيـاقـوت وفي (صـعـدة) احلـديد وفي
(اجلــوّف) مـلـح الـطــعـام وفي (شــبـوة)

البترول (انتهى االقتباس ). 
كـما اشتهرت اليـمن على مستوى شبه
نتوجات منذ القدم اجلـزيرة العربية 
وحتى وقتنا احلاضر ونقالً عن (كتاب
ط?1 تـــــاريخ الـــــعـــــرب قـــــبل االسالم 
ــؤرخ الــكــبــيـر ــؤلــفـهِ ا 1954 ص17 
الـــدكــــتـــور صـــالح احــــمـــد الـــعـــلي) :
ازدهـــرت هــــذه الـــبالد  وقـــد ادى الى
ـدن  ومن اســتــقـرار الــنـاس ونــشــؤ ا
ــنــتـوجــات الـيــمــانـيــة الـعــطـور اهم ا
والـبخـور التي كـانت لها اهـميـة كبرى
اضي  حيث عـنّد الناس في التأريخ ا
عـابـد والطـقوس كـانت تـستـعـمل في ا
الــديـــنــيــة ولــلــتــحــنـــيط  كــمــا كــانت
تـســتـخـدم احـيـانـا في االطـعـمـة  هـذا
الى ان الــعــطــور كــانت تــسـتــخــدمــهـا
الــنـسـاء وبــكـثـرة  –ولـالسـتـدالل عـلى
اهــمـيـتــهـا يــذكـر ان مـعــبـدا آلمـون في
مـصر استـعمل في أوائل القـرن الثاني
عـــشـــر (ق.م) (2159) جـــرّة فـي ســـنــة
واحــدة  وكـمـا ان الــكـلـدانــيـ كـانـوا
يـحـرقون سـنـويا في مـعـبد بـعّل بـبابل
عــشـرة آالف تــالـنت  . ”كــذلك اجلـانب
الــتــجـاري ووقــوع الـيــمن عــلى طـريق
الـهـند سـاعـد على جـعـلهـا مـركزا عـاماً
لـتـجارة الـوسـيط ولـسيـطـرة بحـاريـها

عــلى مالحــة الـبــحـر الـعــربي والــبـحـر
االحـمر وخلـبرتـهم بحـركة الـرياح فوق
ـا ساعد الـيمـاني الـبحـار اجملاورة 
الحة حتى القرن الثاني على احتكار ا
يالد ( 200ق.م) وأشـهر دويالت قـبل ا
مـعّـ وقـتـبـان وسـبـأ وحـمـيّـر وسـكـان
الـيـمن جـمـيـعـهم من الـقـبـائل الـعـربـية
نطقة . ة التي اسـتوطنت هـذه ا الـقد
وأطــلق عـلـيــهـا الـرومـان    ( الــعـربـيـة
الـــســــعـــيـــدة) والـــعــــرب ( الـــعـــربـــيـــة
اخلـضـراء) لكن عـوامل عـدم االستـقرار
الـسيـاسي والكوارث الـطبيـعية ومـنها
 ”تــــصــــدع سّــــد مــــأرب عـــام 434ق.م
والـــغــزوات الـــتي اســـهــمـت بــضـــربــة
قـاصـمة  –اسـتـمـرت تأثـيـراتهـا لـقرون
حـتى التاريخ احلديث وحتديداً ببداية
االســتـكـشـافـات اجلـغــرافـيـة في الـقـرن

الــــثــــاني عــــشــــر مــــيالدي ( (1100
مالحــظــة اهــمــيــة الــيــمن اجلــديــد من
ستكشف ( الـناحية التجارية من قبل ا
ـديـنـة عـدن مـاركـو بـولـو) عـنـدمـا مّـر 
عـام 1285م لــتـتــوالى اهـمـيــتـهــا بـعـد
اسـتيالء القـوات البريـطانيـة على عدن
في عام 1839 وتـضاعفت تـلك االهمية
بـعـد افـتـتـاح قـنـاة الـسـويس في مـصر
عـام 1869م .كــانت بـريـطـانــيـا تـسـعى
لـتـثبـيت قـاعدتـها في اجلـنـوب اليـمني
(عـدن) ومـا حـولـهـا بـيـنـمـا كـان شـمـال
الـيمن والية عثمانية حتى قيام احلرب
ـية االولى ومـع انحسـار االحتالل الـعا
الــعــثـــمــاني (الــتــركي) بــدأت مــرحــلــة
جـــديــدة من ســيــطـــرة االمــامــيــة حتت
قــيــادة االمـام يــحــيى وبــدايـة تــثــبـيت
سـلـطـاته االولى للـفـترة  1925-1918
تـوكل يحيى بن  –واالمـام يحـيى هو ا
محمد بن يحيى حميد الدين من االئمة

الــزيــود الــذين حــكــمــوا الــيــمـن ومـدة
حكمه من 1904الى  ?1948واستطاع
تــأســـيس نــظــام بــســـيــاســة داخــلــيــة
وخـــارجـــيـــة وان يـــبـــسط نـــفـــوذه في
ـناطق الشمـالية من اليمن . ”حاولت ا
االدارة الـبريطـانية ارغـام االمام يحيى
عــلى االعـتــراف بـسـيــادة انـكــلـتـرا في
جـنـوب اليـمن مقـابل اسـتعـادته احدى
دن اليمنية وقدمت بريطانيا حتديدا ا
بــــــ عـــــامي 1925- 1935شــــــــــروط
الســتـقالل الـيـمن مــقـابل سـحب االمـام
فـرقه العسكرية ذات الطابع القبلي من
ــدن الــتي حتــيط مــحـــمــيــات عــدن ( ا

بعدن) .
ــنــتــصـف الــثالثــيــنــات من الــقــرن و
ــاضي اتـســمت احلـيــاة الـسـيــاسـيـة ا
الــداخـلـيـة واخلـارجـيــة بـالـهـدوء بـعـد
تـوقـيع اتـفـاقـيـة الـسالم مع الـسـلـطات
الـبـريـطـانـيـة وكـذلك انـتـهـت مـحاوالت
ـوالـيـة له انـصـار االمـام من الـقـبـائل ا
ملكة بـالتعرض لـلمدن احلدوديـة مع ا
الـعربية السعـودية والتي تمت باتفاق
الطائف في ايار\مايو  1934بالتوقيع
عــلى اتــفــاقــيــة الــصــداقــة االسالمــيـة
واالخـــوة الـــعــربـــيــة الـــتي عُـــرفت في
حـينها . وطـدّت بريطانـيا وجودها في
اجلـــنــــوب وكـــذلك االمـــام يــــحـــيى في
الـشمال وعـقدت بريـطانيـا ما عُرف في
حينها باتفاقيات احلمايات  ”احلماية
عــلى مـحــمـيــات اجلـنـوب ”واتــفـاقــيـة
ــسـتـشـارين “االســتـشـارة ”في ادارة ا
الـبالد . وفي تـلك االثـنـاء شهـدت فـترة
ــيــتـ مــيالد مــا بــ احلــربــ الــعــا
ختلف انحاء اليمن احلركة الوطنية 
رافـــقــهـــا حـــــــدوث ازمـــة حــادةٍ داخل
الـبـيت احلـاكم وفي هـذا الـصـدد ونقالً
ـــعـــاصــر عـن كــتـــاب تـــاريخ الـــيــمن ا
1990 جملـموعة مؤلف  ط1 الـقاهرة 
ـكن مالحـظـة مـا ص 82ومــا بـعـدهـا 

يأتي : 
ــعــارضــة اغــتــيــال االمــام قــرر قــادة ا
يـحـيى في شـبـاط\فـبـراير 1948 وقـام
الــقـردعي عـلى راس مـجــمـوعـته بـقـتل
االمـام يـحـيى ورئـيس وزرائـه عبـدالـله
الــعـمــري وحـفــيـد االمــام وحـارسه في
مـنطقـة حزيز غيـر البعيـدة عن صنعاء
… وجــاءت حـكـومــة بـرئـاسـة عــبـدالـله
الـوزير ولـكنـها لم تـضع في حـسابـتها
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مـسألة الـدعم الكامل لـها عربـياً ودولياً
… وقـد  انهاء االنقـالب بظهور االمام
ـساعـدة الفـرق القـبلـية حتت احـمد و
قـيادة االمـراء والقـادة  القـاء القبض
عــلـى الــكــثــيــر من مـــنــظــمي االنــقالب
وانـصاره وزجـهم في السـجون واعدام
عـبدالله الوزير واعتقـال الكثيرين فيما

بعد .
وبـاستيالء االمـام احمد على الـسلطة 
توكلية الـيمنية . يرى ملكـة ا اعُـلنت ا
الـبعض :  ”كـان حكم االمـام السابق –
يـحـيى  –قـد وضع االسـس لـدولة شـبه
مــنــظــمــة من خالل تــأســيس لــســلــطـة
مــــركــــزيــــة واداريــــة وأقــــامه عـالقـــات
دبـلـوماسـية مـع دول مهـمة مـنـذ نهـاية
ــيــة االولى حـتـى نـهــايـة احلــرب الــعـا
ــيــة الـثــانــيــة وتــطــويـر احلــرب الــعــا
االقـتصاد اليمني واسـتكشاف الثروات
 . ”ويـــــقـــــول رأي آخــــر وهـــــو اقــــرب
لــلــصـواب :  ”هــو ان حـكـم االمـام كـان
اســتـبــداديـاً مــتـخــلـفــاً ولم تـكـن هـنـاك
سلطة مستقرة وصراع القبائل مستمر
فـي الـشـمـال واجلـنـوب  وظل الـشـعب
رض حتى ان لغة يـعاني من اجلهل وا
االقـتصـاد اقطـاعية اشـبه بالـرأسمـالية
ــوالـيـة لـلـسـلـطــة لـكن مع هـذا اسـهم ا
بـــنــمـــو احلــركـــة الــوطـــنــيـــة لألحــرار
الـيـمـنـي بـشـكل سـريع من قـبل طـبـقة

ثقف العسكري .“ االحرار وا
امــا بـخـصـوص سـيــاسـة االمـام احـمـد
فـــأنـــهــا ال تـــخــتـــلف عـن ابــيـه وكــانت
مـشـاكل االسرة احلـاكـمة والـعالقـة ب
االمــراء انــفــسـهـم خـاصــةٍ بــعــد مــقـتل
شــقــيــقــيهِ ومــعـارضــة الــيــمــنـيــ في
الــــــداخـل واخلــــــارج  أســـــهــــــمـت في
انــتـفــاضـة عـام 1955 والــتي احــتـجـز
فـيهـا االمام احـمد واجبّـر على الـتنازل
تـمهـيداً جمليء وليّ عـهده االمام مـحمد
الــبــدر والـــذي نــوعــاً مــا يــخــتــلف عن

سياسة ابيه على حد وصف البعض.
ومـن اجلـــديــــر بــــالـــذكــــر ان احلــــركـــة
عارض الـوطنية مـستمرة في نهـجها ا
بــالـرغم من تـغــيـر مـا يُـعـرف “بـاألئـمـة
ـــثــال ال احلـــاكـــمـــة ”وعـــلـى ســبـــيـل ا
احلــصـر- نــظــرة عـلى بــعض االحـزاب
وطـريـقـة تـعامـلـهـا مع الـوضع الـيـمني
آنـذاك ونقتبس هـنا عن كراس لألحرار
الــدسـتـوريـ : بـعـنـوان  ”كــيف نـفـهم

قــضــيـة الــيـمـن حملـرره احــمــد مـحــمـد
ط1 عـــدن د.ت ص42 جـــاء نـــعـــمــان 
فـيه-  لقد كان االمام قديـساً يكادُ يعبد
مـن دون الــــــــــــلـه ولـــــــــــكـن االحـــــــــــرار
الـدستـوري يـنادون بـأن يعـود احلكم
لـلشعب ويرفضون ان يتحكم في حياة
الــشـعب فــرد او اسـرة او عــصـابـة من

اذناب الطغاة و…..
اقـول ان االحـرار الـدسـتوريـ بـقـيادة
الـــزبــيــري ونـــعــمــان اســـتــطــاعــوا ان
يـــرفــعـــوا عن االمـــام احــمـــد الــرهـــبــة
واجلـبروت حـ حمـلوه عـلى ان يولي
هــاربــاً مـن تــعّــز  يــطــلب ان يــؤمن له
الـسبيل لـينجو بـنفسه الى اخلارج ….
وبـعـد ان اعـلن الـزبيـري ونـعـمـان على
مـسامع الدنـيا من اذاعـة صوت العرب
(مـن الـقــاهــرة)مــواقـف االمــام كــلــهـا 
ـؤتمـرات العـربية في كل وطـافوا في ا
عــواصـم الــعــرب رســمــيــة وشــعــبــيــة
ـأساة التي تـعيـشها كـاشفـوا حقيـقة ا
الـيـمن حـتى ال يـخـدع احد بـالـسـيـاسة

االمامية  . ”انتهى االقتباس
تـسـارعت االحـداث لتـتـوج بقـيـام ثورة
1962/9/16 بـقيـادة الضـباط االحرار
بـعـد استـيالئهم عـلى الـقصـر واالذاعة
فـي صــنــعــاء و اعالن اجلــمــهــوريــة
الـعــربـيـة الـيـمـنــيـة وفـرّ االمـام مـحـمـد
الـبـدر الى اجلبـال مسـتعـيـناً بـالقـبائل

والية له .  ا
وحلَـق ما تـبق من اجلنـوب اليـمني ان
صح الـتـعـبـير بـحـركـة التـحـرر خـاصة
ـــشــروع احتــاد امــارات بـــعــد رفــضه 
اجلــنـوب الـعـربـي وعـلى هـذا االسـاس
تــشـكــلت اجلـبــهـة الـقــومـيــة لـتــحـريـر
اجلـنـوب اليـمـني وبدأت حتـقق نـتائج
ـســاعــدة عـربــيـة عــلى ارض الــواقع 
ـا دفع بـريـطــانـيـا الى عـقـد ودولــيـة 
مــفــاوضــات مع الــقـوى الــوطــنــيـة في
اجلـنوب الـيمني ونـقل باقي احملـميات
الى الـسلـطات الـيمـنيـة اجلنـوبيـة عام

.1967
لـقد كانت مـفاوضات جـنيف عامل مهم
لــبـــدايــة مــرحــلــة ســـيــاســيــة جــديــدة
لـليـمنيـ خالل العـقدي الـقادم من
الــــتــــاريـخ اعاله .. الـى ان جــــاء ايـــار
1990 اتـــــــفـــــــاق الــــــــوحـــــــدة واعالن
اجلــمـهــوريــة الـيــمـنــيــة وعـاصــمـتــهـا

صنعاء .
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اربيل

ـارسات قـصـر النـهـايـة وعمـلـيات
اغــتــيــال داخــلي و خــارجي وقــاعـة
اخللد و عملية تـصفية شيوعي في
پــشت ئـاشــان و االنـفــال و تـســفـيـر

الفيلي و موقعة الزرگة!.
خالل ذلك كانـت اخلطـوات مـتصـلة
لفرز االجنحة من مع البكر و من مع
صـدام و من مع احلــزب بال حـسـاب
عـــلى اي جـــنـــاح ومن الـــعــســـكــر و

مافائدة بقائهم و من لالمن.
ـشاريع خالل عـشر سـنـوات كـانت ا
الــعـمـرانـيــة تـطـهــر و تـظـهــر مـعـهـا
نـطقة و قوانـ احادية الـقومـية و ا
الـقـبـيــلـة و الـعـائـلـة وهي سـمـات و
مـضامـ اخـذت تـترسخ ويـقـبل بـها
في الـشـارع فقـد جـاءت بـجـرعات و
فواصل قـاسيـة لم يسـلم منـها حتى
رض بـيت الـبـكـر نـفـسه وانـتهـت 
الــشـايب و دفــعه لـيــبـدأ رعب قــاعـة

اخللد الذي ماكاد ينسحب حتى 
اعدام بـاقر الـصدر و تـهشـيم قواعد
الشـيـوعي العـراقي وقـبل ذلك اعدام
ــــقـــراطي اتـــفــــاقـــيــــة اذار مع الــــد
الــكــردســتــاني و دخــوال بـحــرب مع
ايـران ثم حتول الـرفـيق الـقـائد الى 

مجـموعة كـادت ان تثـقب جسم كر
قاسم باكـرا قبل ان تقـبه رصاصات
فــارس احملـــيــاوي الحــقــا. فــصــدام
الــــذي يـــعــــرف كـــيـف يـــجــــمع حتت
تصرفه اقوى االجهـزة سعى للتفرغ
لالمن واضــعــاف اجلــيش وتــقـد
كان االول  للحزب ال احلكومة. ا

جرى وضع احلزب فوق احلكومة و
ــفـــاصل حتـــكم احلـــزب ســـريـــعـــا 
احلـكــومـة وسـيـطــر عـلى مـواردهـا
لفات وفتح وبدأ اجراءات تصفيات 
ـلــفـات اخـرى داخـلـيــا و اقـلـيـمـيـا
وفـــتح مــــجـــاال لــــلـــيـــســــار من اجل
السـمعـة و صـفى اليـسار الـداخلي
و تظاهر بالقومية لكنه تخاصم مع
الـــقـــومـــيــ و تـــعـــامل بـــبــرود مع
ـــتـــديــنـــ لـــكـــنـه احـــتك بـــهم ثم ا
جــرحـهـم ثم كـســرهم ثم اوشـك عـلى
التهامهم. وللبعث عبر شخوص فيه
قــــدرة عـــلى اخـــفـــاء صـــفـــحـــات من
تـــاريـــخـه مـــثـــلـــمــــا لـــكل االحـــزاب
العراقية هـذه القدرة وهي صفحات
ـتـهم ال حتـتــمل اال ان يـدان فـيــهـا ا
مثل احداث مابعد حركة الشواف و
قـبـلـهــا قـتل الـعـائـلـة الـهـاشـمـيـة و 

وجب لفت عـجـلة الـسلـطـة لتـدفع 
الـطـرد الـذي اخـذ يـتـسـارع اسـمـاء
خـارجهـا فـغادر صـالح عمـر الـعلي
وانتهى علي صـالح السعدي وغاب

حازم جواد.
كانت كنيسة ميـشيل عفلق احلزبية
تغـطي ببـخورهـا و نواقـيسـها على
روائح الـدم الـذي تـبـضه رصـاصـات
االغــــتـــيـــال و صـــوتـــهـــا وزالجـــات
الـزانــازين. وبـدا احلـزب يــريـد دولـة
عـقـائـديـة و بـقـايـا الـدولـة تـريـد ان
حتـــاصــر مــســـاحــة الــتـــشــوه الــتي
امـتـدت من٥٨- ٦٨ بــسـبب عـسـكـرة
السلطة عـندها قلد البـعثيون جمال
عـبدالـنـاصـر فقـد خـلع احـمـد حسن
الـبكـر ثـيـاب اجلـيش عدا مـنـاسـبات
قـلـيـلــة وانـتـبـهـوا فـمـا كـرروا خـطـأ
مجيء معادل حلكيم عام فال حردان
ـنتـحر او ـشـير ا التـكـريتي يـعادل ا
سمـوم و ال صالح مهـدي عماش و ا

ال حماد شهاب ايضا.
لم يكن الـبكر اال عـسكـريا بال تـميز
ثل مشروع لكن صدام حس كان 
الــقــوة الـصــاعــد حـيث تــمــرن عـلى
الـعــمل الـسـري الـذي جــعـله ضـمن 

حـيــاته بـتـفــجـيـر خــجـول اسـقـطه و
وضع اخاه االكـبـر الذي سـرعـان ما
البس نومه طرده سـعدون غـيـدان 
وتـفـرغ للـطـرب عـلى كـلمـات سـمـيرة

توفيق!.
لـكـن شـهـر الــصـفـا لم يــفـرد اخـوان
صــفـا فـالــبـكــر كـان عـاشــقـا البـواق
الــقـصـر تــنـفخ لـه كـلـمــا دخل يـحب
احلـلـويـات و الــتـ وطـالب شـبـيب
قـرر االبـتـعـاد وانـزوى عـبد اخلـالق
الـسـامـرائي يـعـاتب عـلى اخلـروقات
التي يـرتكـبهـا رفاق بـالقـيادة وبقي
صدام سـاهـرا يـؤوسس جـهاز االمن
الــســيــاسي و يــرقـب تــوزع الــقـوى
ونــــقـــاط ضــــعف كــــهـــول احلـــزب و
شـبـابه ويـسـحب مـلفـي العـالقات و

التمويل ليكونا حتت تصرفه.
افـــــــرغ اجلــــــيـش مـن قــــــادتـه و دفع
اخـرون لـلـقـيـادة ابـرزهم عـدنـان ابن
اخلال و الـصهـر و النسـيب وقضى
حردان مـضحـوكا عـليه وراح حـماد
شــــهــــاب الـــذي حــــرمه نــــاظم كـــزار
دنـيـاه فـحـرمه هـو مـكـانـا طـيـبـا في
الــــذاكـــــرة وانـــــتـــــهـت ادوار كــــر
الــشـيــخـلي و اســتـشــاراته الـطــبـيـة
ـعــتـقـلــ وعـصـفت لـلــخالص من ا
الـريــاح بـأرض وقــفت عـلــيـهـا ارجل
عدنان حـس و االربـعة االخرين من
اعـضـاء قـيـادة احلـزب وقـبـلـهـا كان
البكر قد مرض وانهكه مقتل ابنه و
ذهـب شـــايب احلـــزب لـــيـــقـــيم اخـــر

ايامه ب لوعة ووجع.
ال ادري شـــخــصـــيـــا من الـــذي اقــنع
جـــمــــاعــــات الـــصــــراع ســـلــــطـــة و
معارضـة بتـبني او التـظاهر بـتبني
عـقـائد سـيـاسـيـة هي وهي وحـدها
سالح الـصـراع وهي وهي وحـدهـا
ايضا جواز السفر لـلسلطة او سند
اثـبات مـلـكـيتـة من يـحكـم للـبـقاء في

السلطة?.

هيب الركن فـأبو عدي وابو حال ا
 ودخل نــفــسه الحــقــا شــكـوكــا من
اخوته فتصرف مثل اي اقطاعي مع

فالحيه فأخذ يجلد و يطرد.
ـصائب تـتوالى فـقد دخلت وكانت ا
العائلة للسـلطة و تنافس ابناء العم
و االبـناء ايـهـمـا يـرضى عـنه صدام
تـنافـسون ال يجـلبون حسـ فأذا ا
اال ســمــعـة ســيــئــة لـدخــول الــسـوق
بـيـنـهم فـهـرب حـسـ كامـل و جرت
اعاقة عدي وترك االمور لتقييم عبد

حمود و قصي.
اما البعث فـقد صارت مـقراته مقاه
ودواوين فـيـهـا الـشـاي و الـقـهوة و

النكات واحلشد لالحتفاالت.
اخيـرا كـانت الشـخصـيـات احملتـرمة
قــــد تـــراجــــعـت امــــام جـــيــــلــــ من
االنتـهازيـ فـيهم كل اعـراق البالد
ثـابـة تـمـثيل يـطـرحون الـتـحـاقـهم 
قــومي وطــائــفي يــرضــيـهـم و يـقــنع
صداما بـأنه ليس في االمـكان افضل

ا كان.
احس صـدام انه اخـطـأ كـثـيـرا لكـنه
لم يـكن يـلقي لـذلك اهـتـمـاما ذلك ان
ا مفهومه تـلخص بجمل قـصيرة طا
رددهـــــــا" احلـــــــرب سالح و چـــــــيس
اخلــرجــيـــة" اي سالح و مــال لــكــنه
اسبـقـها بـكـلمـة حـرب واحلرب عـند

صدام هي افضل حجة للبقاء.
ــا كــان الـبــعث مــربــكـا اســاســيـا و
ـشـهـد الـعـراق مـنـذ اعـتـرض فـريق
اغــتــيــالـه طــريق كــر قــاسم الــذي
قـــضى الحـــقــا وسـط حتــلـــيف سالم
عــارف له انه قــائــد الــثـورة ال قــاسم
الذي كان مـذهوال من اجواء اعـتقاله
و احلـاح الــبـكـر عـلـى اعـدامه حـيث
ظل يـقـتـحم حـجـرة اعـتـقـال مـؤسس
اجلـمـهـوريـة لـيـقـول ان لم تـعـدمـوه
ا فسـنعـدم نـحن فقـد عض اصبـعه 
انــقــلب عــارف االصـغــر الــذي فــقـد 

ـتـصـدي والـطارح مـنذ١٩٥٨ الـكل ا
لــنـفــسه ضــمن فــريق له نــصـيب في
ـال الـسـلـطــة كـان سـبـبـا في هـدر ا
وتــوجـيــهه لالنــفـاق عــلى الــصـراع
بعثيـا كان ام غير بـعثي و الكل قدم
قـتلـى من صفـه و من صف خـصمه
و من الـــــذين لــــيـــــســــوا اكـــــثــــر من
مـواطنـ كل ذنـبهـم التـحـمل والكل
كانت سبب جلوء للغرب بل و شرط
قــبـول بــالــلـجــوء الــكل تـتــصـارع و
تـتصـالح و الـكل تبـدو مـطمـئـنة في
التثقيف ان جنان اخللد فيها قصور

لشهدائها!.
الفكر الذي تكتبه االحزاب و تتبناه
ــقــبــول لــغـة و قــد ال يــصــرح اال بـا
هـدفـا فـالـدسـتور مـثال- و لـالحزاب
دساتيـرها- ال يـصار الى تطـبيقه اال
فيـما يـخص حصص االقـوياء حتى
اولـــــئك الـــــذيـن كـــــانـــــوا و الزالــــوا
يتحركون بـأسم الشريعة الـسياسية
لـلـسمـاء من حـركـات ديـنيـة و مـنـها
االحـزاب االسالمـيـة وبـعد مـرور كل
رة القـاسية لم يـتورعوا التجـارب ا
من منهيات بنصوص ال حتمل ظنية
الـداللـة فال الــدم حـرام عـنـدهـا و ال
الـــتــرويـع حــرام و ال الـــغــصب و ال
الــســرقــة! حــزب الــبــعث و حــزبــيــو
الــبــعث الــعــراقي يــشــتـرك مــعه اي
حــزب في طــمــوحـه لــلــســلــطــة فـأن
ـا تــفـعل ــا فـعل عــيـرك  عــيـرته 
وان عـبـت عـلـيه شــخـصـيــات عـمـلت
فـيه عـاب عـلـيك افـعـال من يـعـمـلون
ن كانوا يبدون انظف يدا و معك 
اخلى رقـبة من ذنـوب البعـث. ليست
الـقضـيـة ايضـا اال بـنـتائـجـها وذلك
حق شــعـب واجــيــال بــاتت تــعــيش
طــبـقـيــة و حـرمــانـا لـو ان الــسـمـاء
ماكانت قطعت بختام النبوة لبعثت
نــبـيــا لـيــحـارب مــرة اخـرى من اجل

االخالق.!


