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القاهرة

ـكنـاً إيـاهم من التـأسيس القـومـية 
علـيه وإن اتـضحت بـصـمة االنـكلـيز

في عدن وإهمالهم بقية احملميات.
ـــرحــلــة تـــأسس أيــضـــاً عــلـى تــلك ا
النضالية افتراق اإلرادات السياسية
الــيــمـنــيــة بـعــد االســتـقالل إذ ذهب
رجــــال االســــتــــقالل ودعــــاته إلى أن
يـخـتـلــفـوا ويـفـتـرقـوا دون مـخـالـفـة
لسنة اخللق أن يظلوا مختلف لكن
االختالف احملمود كان أبعد ما يكون
ـــــرحـــــلــــة حـــــيث نـــــعت عن تـــــلك ا
اخملتـلفـون بعضـهم بعـضاً واقـترفوا
. بحق بعضـهم ما باتوا عـليه نادم
بل وســنــوا اســتـخــدام "االغــتــيـاالت
كـأسـلوب حـل للـخالفـات الـسـيـاسـية
ـسار احلركة فأحلقوا ضـرراً بالغاً 

الوطنية" القول لعلي ناصر.
من مــظـاهــر االخـتـالف الـتي أرخــهـا
الـرئيس مُـسـتـنـكِراً جتـاهل اجلـبـهة
الـقــومــيــة انــتــفــاضــة وطــنــيــة ضـد
االجنــلـــيـــز مــعـــروفــة بـــانـــتــفـــاضــة
الـزبيـزي أرجع الـتجـاهل إلى تـأيـيد
غـضوب عـليه: التـنظـيم الـسيـاسي ا
ا له رابطة أبناء اجلـنوب العربي (
مـن حـســابــات غــيــر دقــيــقــة أفـقــدته
الـرصـيـد اجلــمـاهـيـري.. حـسب عـلي
نــاصــر مــحــمـد). أقــصــيت الــرابــطـة
وجبهـة التحـرير من خارطـة العمـلية
الــسـيـاســيـة مـنــذ اسـتـقـالل جـنـوبي
الـــيـــمن فـــغــــلب الـــهـــوى والـــعـــداء
الـــســيـــاسي عــلـى مــزيـــة اإلنــصــاف

واإلخاء اإلنساني.
تـغـلـيـبـاً لإلنـصـاف لم يـتـجاهـل ذكر
كــثـيـر من الــتـنـظـيــمـات الـســيـاسـيـة
الــوطـنـيــة واحملـلـيــة مـثل اجلـمــعـيـة
ـتحدة العـدنية واجلـبهـة الوطنـية ا
وكــــــيف كــــــان جــــــهـــــلــــــهـم أصـــــول
البـروتوكول قـبل إتقـان فنـونه أثناء
رحـلـتـهم األولى إلى مـصـر وحـضـور
اجتمـاع اجلامعـة العربـية مع القوى
الـــوطــنــيــة جـــنــوبي الـــيــمن احملــتل
مـنــتـصف الـســتـيـنـيــات الـتي يـراهـا
سنـوات احلـماسـة الـثوريـة وفـاعلـية
الناشط القومي الوحدوي فيها
تـعـد عوامل تـاريـخـيـة حاسـمـة حـقاً
بعـد خمـسيـنيـات األفكـار واخليارات
ـنية تـصارعـة ونشـوء أول خلـية  ا
لـلقـومـيـ العـرب انـضم عـلي نـاصر
إلى مـؤسـسي جـبهـة "جـزائـر جـزيرة
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اجلـــنــوبــيــة بـــ هــبــوط مــفــروض
بــوجــبــات الــصــراع الــدوري وبــ
صـــعــود مـــفــروض بـــوضــوح رؤيــة
رجـــال الــدولــة ومـــفــكــري اجلـــبــهــة
الـــقـــومــــيـــة احلـــاكــــمـــة ثم احلـــزب
االشـتراكي الـيـمـني احلـاكم. بـيد أن
الـوصــول إلى قـراءة جتـربــة الـدولـة
اليمنـية اجلنوبـية وطبيـعة الصراع
الـبـيني وارتـبـاطـاته اخلـارجـيـة ب
شيوعـيت ماويـة صينـية ولينـينية
سـوفــيـتـيــة والـتـفــتـيش عن دوافـعه
الـداخــلـيـة الـوطـنــيـة ال يـتـأتى دون
إدراك اخللفية التـاريخية من جتربة
نضال طـويل ومسلح (مـأخوذ بروح
الثـأريـة القـوميـة وإن اعـترض عـليه
مــحـسـن إبـراهــيم أبــرز الـعــرب بـأن
الوضع القبلي يقدم عـصياناً محلياً
ال كفـاحـاً مسـلـحاً!) ضـد االسـتعـمار
واالحــــــتالل وأدت إلـى االتـــــصـــــال
ــنـــســـجم مع مـــخـــتــلف أجـــنـــحــة ا

عسكر الشرقي. ا
تــوصـيالً من الــرئــيس عـلي نــاصـر
ب مرحلتي الـنضال واالستقالل لم
يـغب عن ذهـنه أثـنـاء تـدوين جتـربة
الـــكــفـــاح الــوطـــني ضــد االجنـــلــيــز
"األبـخـل من شـايــلـوك" ودسـائــسـهم
الـسامـة طـبقـاً لـتـوصيـفه أن يُـثني
عـــلى اإلرث اإلداري الـــذي خـــلـــفــوه
لــرجـال االســتـقالل قــيـادة اجلــبـهـة
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األوتـبـوريـون واعــتـقـلـوه لـلــمـحـاكـمـة ولم
يـــجــدوا عـــلــيه تـــهــمـــة ودافع عن نـــفــسه
وته بنوبه في السجن وانتهت احملاكمة 
بعد إسـقاط مـيلـوسوفيـتش اسسـوا حزبا
ودخــلــوا االنــتــخــابــات بـقــائــمــة من 250
مـرشح ولم يـتـمـكـن أي مـنـهم من الـنـجـاح
وبـقـيت احلـركـة بدون
تـمـثـيل حـتى بـعـد ان
ـنح قـدمـت مـنــظــمــة ا
األمـريـكـيـة ألوتـبـور 3
مـلـيـون دوالر مـنـظـمـة
ــقــراطــيــة ــنح الــد ا
تـــأســسـت عــام 1989
وتـتـخـصص بـتـمـويل
مـــشــــاريع الــــفـــوضى

اخلالقة بالعالم
في عــــام 2003 اسس
قـــــــائـــــــدا أوتـــــــبــــــور
(ســـــــــــلـــــــــــوبــــــــــودان
جـيـنــوفـيـتـش) مـعـهـد
(كـانــفــاس لــلــتـدريب)
عــــلى تــــطــــبــــيــــقــــات
الــنـضــال الـال-عـنــفي
ويقر بتدريب آالف الناشط بالعالم وقد
صـرح بوبـوفـيـتش في فـيـلم وثـائقـي أنهم
يتعـاملون مع نـاشط في  30 دولة حول

العالم
https://) وحـــــــــــــــــــــــــســـب مـــــــــــــــــــــــــوقــع
hahosani.wordpress.com/category  )
عهد يعد حـاليا واجهة التنظيم فان هذا ا
ـنهج ي قـامـوا بـإنـتـاج ا األوتـبوري الـعـا
عتمـد في إسقاط األنـظمة والتـركيز على ا
الــشـعــوب والــثـقــافــة اإلسالمـيــة ولــديـهم
مـنـهج تــدريـبي إلسـقـاط األنـظــمـة بـالـلـغـة
توزع أوتـبور منـهجها الـتدريبي العربـية 
مجانا ومتـرجم للعربيـة يحوي الدليل 50
نقطة يجب التدرب عليها الستخدامها في
تـعتـمد ـراحل إلسقـاط األنظـمة  مخـتلف ا
عــلى الــســلـطــة الــســيــاســيـة بــالال-عــنف
بالـتمـييـز ب الـسلـطة الـسيـاسيـة والقوة
السيـاسية وأن الـقوة الـسياسـية يجب أن
تـتـحكـم بالـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة حيـث يتم
الــتــدريب عـــلى طــرق إضــعــاف األنــظــمــة
ـنهج أن بهـدف الـسيـطـرة عـليـهـا ويركـز ا
الــســلــمــيــة أفـضـل من الــعــنف كــوســيــلـة
إلسـقـاط األنــظـمـة والـســلـطـة الـســيـاسـيـة
ويـعـتــبـر االتـصـاالت أهم الــوسـائل الـتي
تـســتــخـدم في إســقـاط األنــظــمـة وتــشـمل
ـنهج االتصـاالت وسـائل اإلعالم ويـقـسم ا

عملية االتصال عدة أسس منها :
تـعـتـمــد بـالـتـلـفـيـق والـكـذب بـالـرسـائل  ≠1
اإلعالميـة لتـزيـد تأثـيرهـا ويـدعمه بـأمثـلة

ط: من 
ــقـــراطــيــون صــادقــون نــواجه ((نــحن د

أعداء ديكتاتوري فاسدين))
2≠ تـعتـمـد تـكتـيـكـاتهـم على تـلـمـيع وجوه
إعالمــيــة جـديــدة واســتــخــدامـهــا لــفــتـرة
قصـيـرة ثم رمـيـها وتـبـقى قـيادة الـتـنـظيم

يــكــثـــر هــذه األيــام احلـــديث عن (قــدرات)
مــنـظــمــة مــجـتــمع مــدني صــربــيــة تـدعى
ـرفـوعة (االتـوبور) بـعالمـة قـبـضة الـيـد ا
عــلى إدارة احلـــروب الــنــاعــمـــة بــدعم من

تحدة االمريكية !! الواليات ا
ـنـظـمـة ايادي وهـناك مـن يروج ان لـهـذه ا

خـفــيـة في تــظـاهــرات سـاحــات الـتــحـريـر
العراقـية كمـا هو حال احـتجاجـات لبنان
ــا حـــتى إيــران بــعـــد ان قــادت هــذه ور
نـظـمـة ما عـرف بـثورات الـربـيع الـعربي ا

اضية. خالل السنوات القليلة ا
نظمة لست اليوم بصدد اليات عمل هذه ا
ـا يـذكرنـا به الـتـاريخ احلديث وسواهـا 
للحـرب النفـسية في حـقبة احلـرب الباردة
 وعمـلـيـات غسـيل الـدمـاغ الـتي  مورست
نطـقة الـعربيـة كمـا يؤشرهـا العالمة في ا
ـعروف  " رحـوم حامـد ربيع في كـتابه ا ا
نطقة العربية" او ما احلرب النفسية في ا
ســــبق وان اشـــرتـه األســـتــــاذة حـــمــــيـــدة
سـمـيـسم عن إدارة الــراي الـعـام كـنـمـوذج
متـجـدد وفقـا لـتجـدد تقـنـيات الـتـأثيـر فيه
ـا ومن خالله ولـست بـخـيـار الـتـبـشـيـر 
ـنـظـمـة وسـواهـا من إجنازه ـكن لـهذه ا
فـي وضع عــــــراقي هـش  ســــــيـــــاســــــيـــــا
واقتصاديا واجتماعيا  بل اطرح السؤال
ـثـقـفة قـيـادة الراي ـكن لـلـنخب ا : كيف 
الــعـام بــعــيــدا عن تــأثـيــرات مــا عـرف ب"
اجلوكر " في تظاهرات ساحات التحرير??
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أسست أوتـبـور في صربـيـا في عام 1998
وكانت الـقـوة الـدافعـة خـلف إسقـاط نـظام
عادي للهيمنة سلوبودان ميلوسوفيتش ا
األوروبيـة واألمريـكـية تـعتـمـد على حـشد
الناس وتستعـد الجتياح الشارع وجنحت
بــتــنــظــيـم مــظــاهــرة كــبــيــرة أمــام قــصــر
مـيـلوسـوفـيـتش فـأعـلن تـنـحـيه اسـتـجـابة
لـطــلـبــات شـعــبه دائــمـا مــا تـروج تــهـمـة
تنظـيم مذابح جـماعـية وإطالق الـنار على
ـواطـنـ وتهـم تدمـيـر الـبـنـيـة الـتـحـتـية ا
لــــبــــلــــده وتـــهـم أخـــرى لـم يــــتـــوقــــعــــهـــا

ميلوسوفيتش.
بــعـــد تــنــحـــيه مــيـــلــوســوفـــيــتش طــارده
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في الظل وتشرف على العمل من بعيد.
كـيـفـيــة اسـتـفـزاز اجلـمــاهـيـر ويـعـرض  ≠3
ؤثرة في اجملتمع ثم اذج من األحداث ا
يحـدد خـطـطا السـتـثـارة اجلمـاهـير ووفق

االستراتيجية التي  تصميمها.
4≠ يدربـون عـلى كـيـفيـة مـواجـهة الـشـرطة
سـيـلة واالعتـقـال والـتعـامل مع الـقـنابـل ا
ــــظـــاهـــرات لـــلــــدمـــوع وطـــرق تــــفـــريق ا

ظاهرات. وتكتيكات شحذ الهمم في ا
5≠ كــيـفــيــة طـريــقــة حتـقــيق الــتــجـمــعـات
الـكـبــيـرة من مـرحـلــة الـتـخـطـيط بــتـنـفـيـذ
الـتـجــمع وإشـاعــة الـكـذب والـتــهـويل بـأن
احلـشــد قــد وصل إلى %10 من مــجــمـوع

السكان.
تـطـوع تقـدم تـدريبـات عـلى جتنـيـد ا  ≠6
وتوجـيـههم وتـلبـيـة احتـياجـاتـهم وترقـية
بعـضـهم إلى ناشـطـ ليـتولـوا مـسؤولـية
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دون اخلـوض في تـفـاصـيل مـواقف الـدول
ــتــجــدد من األخــرى من هــذا الـــنــمــوذج ا
احلــروب الـنــاعــمــة البــد وان يــطـرح اهل
تـصيدين لـلشـأن العام االختصـاص من ا
الـــســؤال األهـم واألبــرز مـــا الـــيـــات فــهم
ـتـغـير ـتـجـدد وا طـبـيـعـة هـذا الـنـمـوذج ا
دائــمــا بـــتــقــنــيــات تـــتــفــوق عــلى قــدرات
ـستـخـدم احملـلي من جـانب وبـإمـكـانـها ا
اخــتــراق الــقــيـم األخالقــيــة الــثــابــتــة في
ـناسب العـائـلة الـعراقـيـة وتكـيـيف الرد ا
أخالقـيــا وقـانــونـيــا فـضال عـن الـتـكــيـيف
سـتدامة.وفي سياق األفضل في التنـمية ا
اجلـــانب الـــتـــقـــني فـــان تـــطـــور وســـائل
الـتواصل االجـتـمـاعي في طـرح تـقـنـيات "
الـــــفــــبــــركــــة الـــــعــــمــــيــــقــــة " فـي بــــرامج
ــكن احــداثه عــلى (الــفــوتــوشـوب) ومــا 
الصور الشـخصية في مـناسبات  مـختلفة
 قد انتقل الى تقنيات حترير التسجيالت
كن ان ـصورة ( الـفـيـديـوهـات)  التـي  ا
جتــــعل  شـــخــــصـــيــــة  عـــامــــة في  وضع
اجتـماعي حـرج  او ان يقـول في  منـاسبة
ــعــضــلـة حــضــرهــا مــا لم يــتــفــوه به   ا
الـعـراقــيـة   ان اجلـهــة  الـتي عــلـيـهـا  ان
ــمـــارســات غـــيــر ــثل  هـــذه ا تـــتــصـــدى 
ـمـثـلـة بـالـهـيـأة االتـصاالت الـقـانـونـيـة  ا
واالعالم العراقـية   لم تبـادر  الى تشكيل
جـهـاز  او حــتى دائـرة  صـغـيــرة يـتـعـامل
مع  هـــذه احلـــاالت   فـــضال  عن ثـــقـــافــة
الـتـبـلــيغ  بـالـشـكـوى  كــجـهـة اخـتـصـاص
للكشف عن التهـديد  واالبتزاز االلكتروني

 االمــر الـــذي  يــضــيـق فــجــوة تـــقــنــيــات
ـــعــــلـــومـــات الـــواســـعـــة  الــــتي  تـــضخ ا
معلومات  متضاربة حول احلدث العراقي
 فمهـمة اجلهـة االختـصاص التـفريق ب
ـفبـرك  في تظـاهرات اخلبـر الصـحيح  وا
ساحات الـتحريـر  فهناك الـيوم  عدد  من
صفـحات الفـيسـبوك  واالنـستـغرام  التي
البـد من الــكــشف عن اجلـهــات الــتي تـقف
ـســتــهـدف وراءهـا  واعـالم  اجلـمــهــور  ا
ــمـولــة  عــلى شـبــكـة بــهـذه الــصـفــحـات ا
ـمـكن ان تصل االتصـاالت الـدوليـة  ومن ا
الى أي مـنا  مـا  حـقـيـقة تـمـويـلـها  ومن
يقف وراءهـا مـجرد هـذا الـكشف الـتـقني
يـقـلل كـثـيـرا مـن تـأثـيـرهـا عـلى اجلـمـهـور
ـتـلـقـي حـتى وان كـان مـسـتــعـدا  لـتـلـقي ا
ـعـلــومـات  لـكن كــشف من يـقف وراءهـا ا
ـتـلـقي بــان هـنـاك فـعال يـردع ويـصـطــدم ا
مـؤامرة تـسـتـهـدف الـوطن  ولـيس مـجرد
هـلـوسـات واوهـام  لـتـضـليـل الـراي الـعام
فاسد تصدي  صالح ا ألسباب تتعلق 

احملاصصة.
نـاسب فدائـما تـبدأ الـنصـيحة اما الـرد ا
ـعــلــومـات الــذهــبـيــة بــشــفـافــيــة تــداول ا
احلـقـيـقـيـة بـالصـوت والـصـورة من مـوقع
احلـــدث ولــــيس من أســــطح الـــبــــنـــايـــات
اجملـاورة لــسـاحـة الــتـحـريــر كـمــا يـفـعـــل
ال مـولـة من ا بعض مـراسـلي القـنـوات ا

العام !!
الــنــقـطــة الــثــانـيــة  ان عــددا كــبــيـرا  من
هـنية  الشـخصيـات العـامة  والـنقابـات ا
متـواجدة في  سـاحات الـتحـرير  وعـقدت
اكثر  من ندوة متخصـصة لتبادل وجهات
ــهــنــة)  وشــبــاب الــنــظــر بـــ (شــيــوخ ا
التظـاهرات  وقـد انتج هذا احلـوار تبادل
القناعات وتغـيير حتى في مسار االحداث
 لــكن عــدم اهــتــمــام نـخـب احملــلـلــ  في
تـغـيـرات احلدث  القـنـوات الـفضـائـيـة  
واالكتفاء بالتحـليل على  هامش رد الفعل
احلكومي  وسع الـفجوة بـ الراي العام
ــوقف ــتــظــاهــرين   وا اجلــمــعي عــنــد ا
الـرسـمي احلـكــومي   واعـقـد  جـازمـا  ان
سوء  تصريف إدارة الـراي العام  من قبل
الناطـق الـرسمـي  بل  حـتى في خطاب
هـنية قيـادات الدولة  كـانت تفـتقـر الى  ا
ــطــلــوبـة  فـي إدارة مــخــاطـر الــعــالــيــة  ا
االزمــات   وهـو االمــر الــذي  جتــيــد مـثل
ال واخلبرة  ـدعومة بـا نـظمات  ا هذه ا
فـنون  تـصـديـر  االزمـة وركـوب  مـوجـتـها
لـتـحـقـيق  األهـداف اخلـفـيـة  لـتـلك  الـدول
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قـانـونـيـا  نـحـتـاج الى  قـرارات قـضـائـيـة
ـنظمـات التي تمول من سريعة حملـاسبة ا
نظـمة واجلـهات الـداعمـة لها  قبل هـذه ا
نـظـمات وهذه مـهـمة مـطـلوبـة من دائـرة ا
غـيـر احلـكـومـيـة في مـجـلس الـوزراء وان
ـوضوع تـكون هـنـاك جلـنـة مـكلـفـة بـهـذا ا
ب جيش جرار من األجهزة األمنية التي
 تبدو اليوم  وكأنـها عاجزة عن مواجهة "
اجلـــوكـــر " فـــيـــمــا  واقـع احلـــال  ان هــذا
النـموذج من الفـبركـة العـميـقة  ال يـتطلب
الــكـــشف عــنه واخـــضــاعه لــلــمـــحــاســبــة

القانونية  اال إجراءات بسيطة جدا !!
االجــراء الــثــاني ان تــكف بــعض الــقــوى
الــســـيــاســيـــة عن اســتـــخــدام (اجلــيــوش
االلــكـتــرونـيــة) الــتي اعـتــادت عــلـيــهـا في
تصـفـيـة احلسـابـات فيـمـا بـينـهـا في هذا
الظرف بالـذات الن في ذلك خلطا لألرواق
حــــتى وان تـــطــــلب االمــــر تـــطــــبـــيق ذات
الـنــمـوذج الــقـانــوني عــلى من بـقــود هـذه
ن يؤذي االمن الوطني احلرب الناعمـة 
ن يـــــرى بــــانه يـــــدافع عـن اجــــنــــداته و
احلــزبـــيــة ووالءه الـــطــائـــفي فــالـــصــمت
اإلعالمـي االلـــكـــتـــروني مـــطـــلـــوب لـــيس
بـنــمــوذج قـطع خــدمـة االنــتـرنــيت بل في
اسقاط منصات اجلـيوش  االلكترونية في
وسائل التـواصل االجتمـاعي ومن يديرها
في قـــفص االتــهـــام الــقــضـــائي . االجــراء
الــــثـــــالث ان تــــتــــصـــــدى هــــيــــأة االعالم
واالتـــصـــاالت الى  إدارة  طـــاولـــة  حــوار
اعالمي  وتـــمــارس دورهـــا في الــتـــفــاهم
ـباشـر مع إدارات الـقـنـوات الـفـضـائـية  ا
ومــــراســــلـي وســــئل االعالم الــــعــــربــــيــــة
واألجنبيـة  واالتفاق عـلى أهميـة  تطبيق
ميثاق الشـرف الوطني  للقـنوات العراقية
 والـدولـيـة لـلـقــنـوات الـعـربـيـة والـدولـيـة
ـــا يــــشــــدد عـــلـى نـــقل خالل االزمــــات  
احلـــقـــيـــقـــة  دون  تـــزيــيـف او مـــحـــاولــة
التوظيف وفقا لنموذج (اتوبور اإلعالمي)
لــــكن  يــــبـــدو  ان  مــــتالزمــــة  احلــــرمـــان
ـــؤامـــرة   بـــوابــــة عـــبـــور الـــتـــمـــويل وا
ـضاد عـلى الشخـصية األجنبي  لـلتـأثير ا
الـعــراقـيـة  بـل حـتى لـعــبـة (الــبـوبـجي) 
وغـيـرهـا من الـعـاب الـعـنف  الـتي تـتـنـاثر
عـلى مواقـع  االنتـرنـيت  جـعـلت الـشـباب
العراقي اما تسـاؤالت  دون  إجابة  فنزل
الى ساحات التحرير  يبحث عن  ((وطن))

 ولله في خلقه  شؤون.

شعار منظمة االوتبور الصربية

يـتميز العراقـيون بانهم شعب بسـيط ومطالبه ايضاً جـد بسيطة واحالمهم ال
تـتجاوز احـيانا مـاهو متـاح ومتوفـر لدى اغلب الـناس في دول افقـر منهم وال
تـوجد لديـها نسـبة بسـيطة من مـوارده وامكانـياته العـراقي يبحث عن (وطن)
ـطـالب الـطـبـيعـيـة واحلـقـوق الـثـابتـه لكل وعن أمـان وسالم وبـعـدها تـتـحـقق ا

. انسان والتي هي ليست منّة او اجناز للحكومة أوالسياسي
الـتكـتك الـعربـة الـصغـيـرة بعـجالته الـثالث ومـقاعـده الـتي ال تتـسع الكـثر من
تألـقة في زمن سيارات ثالثـة اشخاص والكـبيرة في حضـورها وحركتـها وا
ـسـؤولـ والـسـيـاسـيـ الـفـارهــة احلـائـزين لـهـا بـدون وجه حق فـتـغـيـرت ا
ـعادلة ابن الشعب يزداد فقرا وجوعا وتهميشاً ويضطر الى حتصيل رزقه ا
بـال (تكـتك والسـتوتـة) هاربـاً مُطـارداً في الشـوارع اخللـفيـة والفـروع محـققا
ن ضـاقت بـهم احلـيـاة ولم يـجدوا اال فـرصـة عـمل شـريـفـة آلالف الـشـبـاب 
نـتشرين ـهمشـ ا الـتكتك او بـسطـية او عربـة (عربـانه) في عراق الفـقراء وا
في مـحطات الـوقود وفي تقاطـعات االشارات الـضوئيـة التي ضمـتهم وفتحت

لهم أبواب الرزق بعد ان أغلق السياسيون بفسادهم كل أبواب االمل.
تـكـتك الــشـعب طـريـقـه واضح مـفـتـوح وأصــبح رمـز الـتـظــاهـرات الـتي بـدأت
ُزري وحتولت الى انـتفاضة ضد الـظلم والفساد كـاحتجاجات عـلى الواقع ا
ـال العـام الـذي له (حوبـه) كمـا يقـول الـعراقـيـون بلـغـتهم الـبـسيـطة وسـرقة ا
فـمن يـاكل امـوال الـشــعب سـوف يـجـد الـعـقـاب وعــدالـة الـسـمـاء تالحـقه في
صـحته وبيـته وعائلـته واوالده وحتى لو اسـتطاع االفالت من الـعقاب لـنفوذه

ال احلرام يأكل صاحبه قبل ان يأكله صاحبه. او مركزه لكن ا
ــصـابـ وحتـول سـائــقه الى (تـكـتك مـان) (تـكـتك) الــشـعب نـقل اجلـرحى وا
تــشــبـيــهــاً بـ (سـوبــرمـان) وحتــول الى ســيـارات أســعــاف وأفـشل (تــكــتـيك)
ـتعـاقبـة في الصحـة والتـعلـيم والطرق الـسياسـي وفـضح فشل احلـكومات ا
صـاحلـة والـسالم اجملـتمـعي وانـتـشار الـفـسـاد بال حدود والـنـفط واالمن وا
وكـان أسد الشـوارع والسـاحات بعـد كل قرار حـظر لـلتجـوال فكـانت كتائب
ياه وتـساعد واد الـغذائيـة وا تظـاهرين وا الـتكتك تـعلن النـفير الـعام وتنـقل ا

كل الناس بدون اجر او مقابل.
مـتلـئـة شهـادات ودورات ومؤتـمرات (تـكتـيك) السـيـاسيـ وسيـرهم الـذاتيـة ا
وخـبرات والذين انتـشرت تصريـحاتهم حـول تبنيـهم مطالب الشـعب ومحاربة

الـفساد لـكنـها سـقطت أمـام (التكـتك) وسائـقه البـسيط الذي
لـم يـــدخل الــــكـــثـــيـــرون مــــنـــهم مــــدرســـة  حتـــول الى

(عـلم) يريـد (وطن) وصحـيفـة تصـدر بعـنوان (تـكتك)
ودخل الـقلوب واعجبـت بهم الفتيـات وتغنى به الناس
وصـارعـنـوانـاً لالغـاني واالهـازيج والـبـطـولـة والـغـيرة
والـشهـامة ويـستـاهل الهـلهـولة وهـو (كأنه لـعّابه لـكنه

يسوى دبابة).
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ثـــمــة اعــتـــقــاد بــأن أحـــداث الــيــمن
ــعــاصـرة احملــيـرة الــتـاريــخــيـة (وا
كـذلك!) تـعــد "أكـثـر شيء جـدالً".. من
ثيرة للجدل الشخصيات اليمـنية ا
الرئيس األسبق جلنوبي اليمن علي
نـاصـر محـمـد الـذي تـولى الـرئـاسة
: يـونـيـو 1978م  –ديـســمـبـر مـرتـ
م1980م ثم من أواخـر أبريل 1978
حتى يوم 13 يناير 1986م الدامي.
انـعـكــست شـخـصـيــة الـرئـيس عـلي
ـنــفــتــحـة ــرنــة وا نــاصــر مــحـمــد ا
واحليويـة على عهـده الثاني مـثلما
تــتـسم مــخـتــلف الـعــهـود الــيـمــنـيـة
بشـخـصيـات رؤسـائهـا من طالت أو
قـــصــــرت مـــدة اســـتـالمـــهـم عـــهـــدة
السلـطة ويبـقى القول الـفصل فيهم
تق جميعـاً بذمة التـاريخ وأهله ا
من ال يـجرمـنـهم شـنـآن قـوم على أال

يعدلوا.
ال عدل في أن يبقى مـثار اجلدل عدم
مــســارعـة تــلــكم الــشـخــصــيـات إلى
تـدوين مـذكراتـهـا وشـهادتـهـا بـشأن
األحداث األقل واألكثر جدالً على حد
ســواء. وقـــد اخــتــار الـــرئــيس عــلي
نـاصـر إنهـاء اجلـدل بـشـأن مـذكراته
فــقــدم احلــلـقــة األولى من ســلــســلـة
مـذكراتـه التـي سبـق له عام 1995م
أن أدلى لصـحيفـة احليـاة ورئيـسها
ــعــلــومـة الــســابق غــســان شــربل 
حولها أن بلغ عـدد صفحاتها 2500
صـفـحـة.. مـؤخـراً أصـدر مـنـهـا عـبـر
"ريـاض الـريس لـلـكـتب والـنـشـر" مـا
ذكرات يقارب 800 صفحة من تلك ا

شامـلة اسم 673 علـماً و191 مكـاناً
بــــعــــنـــــوان "ذاكــــرة وطـن: عــــدن من

االحتالل إلى االستقالل".
ؤرخ" كما يسميه األستاذ "الرئيس ا
سـمـيــر عـطـا الـله تــغـلب عـلى "غـول
الوحدة والـفراغ الذي يـفترس بعض
" حسب وصف نـاصر حلال الالجئـ
أولئك الالجئ فكرس وقته لتدوين
ما اسـتـطـاع تدويـنه عن تـاريخ ثورة
الـــرابـع عــشـــر مـن أكـــتـــوبــر 1963م
جنوبي اليمن في 24 فصالً وخاتمة
و7 مالحق بـدءاً من دخول االنـكـلـيز
محتـل عام 1839 وعودة الـيمـني
ـفــاوضـات بـجـنـيـف مـسـتـقـلـ من ا

عنهم 30 نوفمبر 1967م.
ينتـظر الـناس من السـيد عـلي ناصر
مـحـمـد احلسـني ومـا يـزال مـنـتـظراً
(وهـــو في طـــريـــقـه) اجلــزء الـــثـــاني
ــــا بـــــعــــد االســـــتــــقالل اخلــــاص 
ـــرحـــلـــة األدق واألهم بـــوصـــفـــهـــا ا
ــنــعــطــفــات واحملــطــات واألزخــر بــا
الــفــاصــلــة في رحــلــة بــنــاء الــدولـة
والتي كان فيها عـلي ناصر: بشهادة
فواز طرابـلسي عن "اجلنـوب اليمني
حتت حكم الـيسـار": "إدارياً بـالدرجة
ـــلــــفـــات واخلـــدمـــات األولـى رجل ا
يسـهر آلخر الـليل عـلى هموم اإلدارة
وضوعي ـوقف ا ومشاكـلهـا عنده ا
واحلــــذر في الـــــنــــزاعــــات. يـــــتــــسم
بــاإلنـصــاف. ويـتــمــتع بـتــقـديــر عـال
لكـفـاءته اإلدارية والـسـياسـيـة كرجل

دولة".
تــأرجــحت أسـهـم بـنــاء دولــة الــيـمن

ـثــقف ــوذج ا بــاســنــدوة بــوصــفه 
ــشـاعـر الـوديـة الـســيـاسي وحـامل ا
جتــاه اآلخـــرين. مــســاهــمــة مــحــمــد
صــالـح مــطــيع في رسـم الــســيــاســة
ــقـراطي مع اخلــارجـيـة لــلـيــمن الـد
الـدول الـشـقـيـقـة والـصـديـقـة وبروز
مـــــواهـــــبـه وذكـــــاءه كــــــأحـــــد أجنح

الدبلوماسي العرب حتى أعدم.
"جمعتـنا الشقـة ثم فرقتنـا السلطة"..
آل الـصداقة أكثـر العبـارات تكـثيفـاً 
ورفقـة النـضال واخـتصـاراً لألسفار
الـشـارحـة مـأسـاة اجلـنـوب الـيـمـني
صــاغــهــا عــلـي نــاصــر مــحــمــد لـدى
استذكار قار كفه وكف بعض رفاقه
ـــهـــام بـــالـــقـــاهـــرة وصــــرف لـــهم ا
ناصب ب رئاسة ووزارة وإدارة وا
ثم انـصـرف وانـصـرفوا هـم عائـدين
إلى شـــقـــتـــهم واســـتـــطـــرد يـــقــول:
"اختـلفـنا واقتـتلـنا بل قـتل بعـضنا
اآلخــر تـارة بــاسم الــثـورة والــدولـة
وتــارة بــاسم أمـن الــدولــة وصــيــانـة
الوطن وثالثة باسم الشعب ورابعة
وخامـسة بـاسم الـيمـ واليـسار أو
بـاسم اخلالف الـصيـني الـسـوفـياتي

أو اليمني السعودي".
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الـــــــــــعـــــــــــرب"
ومـجــمـوعـات
"نـــــــــفــــــــــذ ثم
نـــــــاقـش فال
وقــــــــــــــــــــــــت
ـقراطية للد

وانتفاضات
األربـعـيـنـيـا
ت شــــمــــاالً
وجـــنــــوبـــاً
ــــــــــــــــــــــا
خــــلـــــصت
إلـــــــيـه من
"دروس
قاسية".
دروس
أخـــــــــرى
وسـمـات
تــطل من
كـــــتـــــاب

الــرئــيس الــذي عــمل
مدرساً مطـلع حياته هي تقـدير كبار
ـناضـلـ مع احتـرام آرائهم الرواد ا
مــهــمــا اخـتــلف مع بــعــضــهــا كـذلك
االنـــتــهــال مـن مــعــلـــومــات مــصــادر
بـــشـــريـــة تــعـــزز رؤيـــته وشـــهــادته
وإقـــراره خـــطـــايــا فـــصـــائل الـــعــمل
ـا لـهـا من تـأثـيـرات سلـبت الـوطـني 
احلركـة الـوطنـيـة براءتـهـا ورونقـها
مع ثنائه عـلى أسماء كـبيرة كـان لها
فـضل الـتـأســيس لـلـحـركـة الـوطـنـيـة
شماالً وجنوباً وارتباطه بعدد منهم
ــعــارضـة دون شــهــد فــيــهم مــزايــا ا
درك األبعاد انفعال والنـقد الواعي ا
واألخــــطـــار كــــالـــشــــهـــيــــد فــــيـــصل

عبداللطيف الشعبي. 
وفــصــاحــة األســتــاذ أحــمــد مــحــمــد
ــســتــقــبــلــيــة نــعــمــان وأحــاديــثه ا
وتقـدمية مـحمـد سعيـد العـطار. مرح
( ـ الــرئـيس ســالم ربــيع عـلي (ســا
قـبل الــرئـاسـة الـتي أكـســبـته مـهـابـة
ورهبـة. مالمح الـوسطـية والـتكـييف
السياسي لـدى عبدالفـتاح إسماعيل.
مــراعـاة أحــمــد الـشــاعـر حــسـاســيـة
الـقــيـادات الـعــسـكـريــة إزاء اجلـبـهـة
عان جنم احلركة الـنقابية القوميـة. 
والــسـيــاسـيــة عــبـدالــله األصـنج ذي
الــنــبــرة الــســاخــرة ومــحــمـد ســالم علي ناصر محمد
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أربيل

كـلّما أدنو من دفء السـراب أشعر بدبيب اخلـيال  يأخذ حيـزاً ال يستهان به
ـعنـية بـقداس الـلوز في جتـاويف الظـمأ  يـطيل الـنظـر في صَلفِ اخلـواصر ا

تاريس الرّيحِ  .  احملميّ 
ـائــدة من مـواعــ األوقــات ومالعق مـسك اخلــتــام  يـعــني لم تـكن جتـريــد ا
ـتـوارث ـرمى وخــرّت من أطـرافـهـا قــطـرات اخلـجل ا األصـابع مـعــزولـة عن ا
جـيناتها من أجدادهـا العظام . خرافـة النص ال تنحرف عن مـجرى النهر وما
داد عـلى أنـ السـطور حـيـنمـا يجـهض الـعاقل إحـساسه انـبجـست ينـابـيع ا
ويـقتل صوته بفك خـروف كان أكله قبل عـام ونيف . لم تعلم أبـداً العناكب أن
الـفجـر خرج تـواً من عنق الـليل عـندمـا حتركت سـيقـان الشـباب حتت الـغطاء
الـذي أسدلـته أمـهـاتهم ذات لـيـلة خـوفـاً عـلى قلـوبٍ يـأكـلهـا احلـزن بأواني من
أنـ  فـالـرصـاص األبـكم والـضـوء األخـرس  الـعـتـمـة الـصـماء حتـتـاج إلى
وقـوف الباص األصفر  والنـزول قبل الوقوف آية من آيـات الوثوب نحو األمام
ـلـطخ بدمٍ .. احلـجر لـه مسـتـقر والـغـبـار له مقـر والـذهب له بـريق وقـميـصي ا
كـذب معلق على األكـتاف من هي صاحبـة احلظ لتكون األخـيرة التي قدّته من
دبـرٍ  وحتبسـني في قبوٍ غـير قابل لـلمـكاشفـة  أي وترٍ يغص بـآخر كلـمةٍ قبل
أن حتـتسي نبيـذ الذات. على دراية ويـق ستمـطر األوتار نغـمتك -يا وطني-
الـتي تـراود الـلـيـالي وهي شـبـه عـاريـة دون أن تـرتـدي عـتـمـتـهـا لـتـحـتـشم من
نـظـرات الشـفق الـقـاني بـينـمـا قـسـوتك كـانت كاألفـعى تـلـتف حـول خـاصرتي
وقـلت في خلدي دعه فأنه مني وأنا منه .. نقف معـاً على صفيح الهذيان كلّما
ظلوم وهم يريدون اسمك ليـعلقوه على األبدان بعدما خلعوه نـسمع هتاف ا
الـلصـوص ذات غـفلـة من فزاعـة احلـقول  كـان الـغروب يـثيـر الـرعب في قلب
رات األنفاق . الـسرير كلّمـا يستلقي احلـلم يرتعش من تصاويـر اجلدران و
شاعر في تـلك السن العـجاف كان الصمت هـو اجلريان والزَبد هـو حطام ا
ـاءات الـعـاشـقـ عن سـرقـة أشـرعـة  والـضـفـاف تـنـاقش في هــذه األثـنـاء إ
الـفرار بينـما هم يتقـاسمون الظالم والـضياء على حـد سواء على ظهـر سفينة
نـوح وال عاصم لـهم غـير " جـبل أحـد "  هكـذا يـنفـرط عقـد لـلسـمـاء وتقـطعت
لـمت ثيابها الغـيوم دون يدري الشعب بأكـمله أن األمهات تلد حـبال النجوم و

أنبياءً وأتقياء . 
قـريبـاً سـيـنتـهي مـهـرجان احلـزن  هل نـلحـق على مـراقـبة
كـرنــفـال الـدمــوع ومـواكب اإلبـاء  تــعـ عـلي اقــتـنـاء
بــطــاقــة الــدخـــول بــأي ثــمن  فــســـمــعت في أحــدى
اإلعالنـات ستـقام حـفلـة تـنكـرية لـلحـرية عـلى منـصة
الـتــحــريــر بـطــولــة شـبــاب الــعـراق ..ســألت أمي أي
طعم هندام أرتدي .. قالت أخيراً أخلع نعليك أنك با
ـقـدس  اسـكت واسـتمـع لتالوة الـبـيـان هـكـذا يـنطق ا

الرماد.

ـنـطـقـة الـغـربـيـة قـصـة وصـلـتي مـقـطع فـيـديـو مـتـداول يـحـكي فـيه رجل من ا
شـعبية حتمل حكمـة مغلفة بالضـحك مختصرها ان شـيخا طاعنا في السن
فـقيرا احس بوجود لـصوص ببيتـه فقال لزوجته: قـولي نعم بصوت عالٍ عن
وافـقـة فـقـال: هل اخـفيـتِ الذهب اي سـؤال اطـرحة عـلـيكِ فـردت الـزوجـة بـا
داخل الـبـئر? قـالت: نـعم حـيـنـها دخـل اللـصـوص لـلـبئـر الـذي ظـهـر انه كان

يستخدم مرحاضا  وبقية القصة معروفة..
الرجل اراد ان يقول ان تظاهراتكم ستنتهي مثل تظاهراتنا.

وجهة ضد اخلارج على مضمون النظام لن تزيد العراق اال ثـقافة القتل ا
مـشاكل تتـفجـر مستـقبال عـلمـا ان العراق لم تـعتـقه انظـمة حكـمه السـابقة ال
من الـتـرهـيب و ال من الـقـتل والـعـراقـيـون لم يـكـونـوا لـيـنـتـظـروا مـسـتـقـبال ال
يـتجاوز اال خيارين التعي على حـساب االنتماء احلزبي او الفقر بسبب ان

ال ظهر يسنده.
اسـتمرار السكوت عن ما يجري ال يقطع الـشعرة الواهنة ب حراك الشباب
والـسلطة بل ينشيء قـناعة عندهم وهي قنـاعة خطرة مختـصرها ان السلطة

عدو ولالنسان بكل التشريعات ان يدفع العدو عنه.
قابـر و تضاعف اعداد االيتـام قادسيتها ثـقافة القتل تـختصرها تـوسعات ا
وام معـاركها وحـواسمهـا وطائفـيتهـا وتصفـياتهـا وداعشهـا وقاعدتـها وما
نـتج عن ذلك من فقـر يزداد دقـا بالـنفس واجلـسم والعـقل وغنى قـبيـح لطـبقة
تدين واالفندي يأكلون ويتخمون يتكبرون و يتحكمون يبيعون الكالم فيها ا

ـــــقــــابل مـــــادي و روحي يــــأخـــــــــذونه مـن الــــفــــــــقــــراء
ـعارك ويـصادرون اصـوات االحياء فـيقـــــتلـونهم في ا

لالنتخابات.
جـيل كـامل كـره لـيس فـقط الـوضع بـل الـنـظـام الذي
ريح للخاصة. ؤلم للعامة و ا يصنع دوام الوضع ا
الـقـتل ثــقـافـة تــنـتج انـواعــا من الـقـتل ال تــعـرفـهـا اال

مجتمعات مثل مجتمعنا.

غالف الكتاب

متظاهرو لبنان يرفعون شعار قبضة اليد


