
www.azzaman.com

ÂuO «Ë f _« 5Ð wMLO « »uM'«  U{ËUH

قـــــبـل ســـــنــــــوات خـــــلـت أصـــــدرت
الــســلــطــات "اإلســرائــيــلــيــة" قــراراً
ـنع الـبـنـاء عـلى جـانبي عـسـكـرياً 
اجلــدار الــعــازل الــذي أقــدمت عــلى
نطـقة التابعـة للسلطة إنشائه في ا
سافة 250 الوطنـية الفلـسطينـية 
مـــتــــراً وقـــد أصـــدرت " احملـــكـــمـــة
اإلسرائـيلـية الـعلـيا" قـراراً في شهر
يـولـيـو (تـموز) 2019 يـقـضي بـهدم

مـبــان سـكـنـيـة تـضم أكـثـر من 100
شقة في وادي احلمص (بلدة صور
بــاهــر).  وتــوجــهت اجلــرافـات إلى
ـنـازل بـعد ـنـطـقـة وقـامت بـهـدم ا ا
ــغــادرتـهــا وسط إنـذار الــســكــان 
حماس وهتـافات من جانب اجلنود
الذين نفذوا الـقرار العسـكري بفرح
غـامـر وهـكـذا تـشـرّد أكـثـر من 500
مــواطن فـلـســطـيـني  كــمـا تـعـرّض

بعـضهم إلى االعـتداء ألنـهم رفضوا
مغادرة ومنازلهم. 

وتـأتي هــذه اخلـطـوة وسط جتـاهل
دولي السـيّــمـا بـعـد مـنح واشـنـطن
"احملــتل اإلسـرائـيــلي" ورقـة بـيـاض
الـــتـــصـــرّف كـــمـــا تـــشـــاء من خالل
االعـتــراف بـسـيـادتـهـا عـلى الـقـدس
ونـقل سـفـارتـهـا من تل أبـيب إلـيـها
كجزء من "صفقة القرن" إضافة إلى

الــــضـــغــــوط الـــتـي مـــورسـت عـــلى
الـسـلـطــة الـوطـنـيـة الـفــلـسـطـيـنـيـة
اقـتصـاديـاً ودبلـومـاسيـاً وإنـسانـياً
ـــســألـــة هــدم وأمـــنــيـــاً. وإذا كــان 
الــبــيــوت وإجــبــار ســكــانــهــا عــلى
مــغـادرتـهـا جـانب إنــسـاني يـتـعـلق
باحلق في الـسكن في أرض آبـائهم
وأجـــــــــــدادهـم وهـم أهـل الـــــــــــبـالد
األصـلـيـ طـبـقــاً لـقـرار اجلـمـعـيـة
ـتحـدة حول "حـقوق العـامة لأل ا
الــشــعــوب األصــلــيــة" الــصــادر في
العام  2007 فإن له أبعاداً قانونية
دولــيــة تـتــعــلق بــقـواعــد الــقــانـون
ـعاصـر والـقـانـون الدولي الـدولي ا
اإلنـــســاني والـــشــرعـــيــة الـــدولــيــة
حلقوق اإلنسان إضافة إلى النظام
األســاسي لــلــمــحــكــمــة اجلــنــائــيـة
ـا تـشـكّـله مـن انـتـهـاكات الـدولـيـة 
سـافـرة من جـانب احملـكـمـة الـعـلـيـا
"اإلسـرائـيـلـيـة" وهـو مـا يـنبـغي أن
يــتـم مــتـــابــعــتـه دولــيـــاً من جــانب
الـــفــلــســطــيــنـــيــ والــعــرب عــلى
الـصـعـيـد الـرسـمي أو عـلى صـعـيـد
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ـتــحــدة تـقــرّ بـأن األراضي فــاأل ا
الــتـي احــتــلــتــهـــا " إســرائــيل" إثــر
عـــــــــــدوان 5 يـــونـــيــو (حـــزيــران)
ا الـعام 1967 هي أراضٍ مـحتـلـة 
فـيـهـا الـضـفـة الـغـربـيـة وبـضـمـنـها
القـدس الـشرقـية إضـافة إلى قـطاع
غــزة وهـــذا يــعـــني أن اتــفـــاقــيــات
جــنــبف لــعــام 1949 ومــلــحــقــيــهــا
بــروتــوكــولـي جــنــيف لــعــام 1979
تـنـطبـق علـيـها والسـيّـمـا االتفـاقـية
الرابـعة وحـسب القـانون الدولي ال
يـــجـــوز االســـتـــيالء عـــلى األراضي
طــــبــــقـــــــــــاً لالحــــتـالل أو الــــقــــوة
سلـحة وقد ورد ذلك في مـضمون ا
الــقــرار 242 الـــصــادر بـــعــد عــدون
اخلـامــــــــس من يـونـيــو (حـزيـران)
العام 1967  وهو ما أكـدته محـكمة
العدل الدولية في رأيها االستشاري
الــصـادر في 9 يـــــــــولــيــو (تــمـوز)

العام 2004.

ؤسفـة دولة األستاذ وتطوراتـها ا
محمد سالم باسندوة رئيس وزراء
الـــيـــمـن األســـبق (2011-2014 م)
ناضل الوطني والـعضو القيادي ا
بجبهة التـحرير دوّن شهادته على
تــلـكم الــوقــائع في كــتـابـه "قـضــيـة
جـــنـــوب الـــيـــمـن احملـــتل في األ

تحدة.. ذكريات وثائق خواطر" ا
بـدءً من جـهـود الـقاهـرة ورعـايـتـها
للـحوار "بغـية حتـقيق التـفاهم ب
الـقــادة الـوطــنــيـ والــتالحم بـ
الـــفــرقــاء فـي اجلــنــوب" تـــســهــيالً
ــتــحـدة في لــنــجــاح بـعــثــة األ ا
ـيـة الـصادرة تـنـفـيـذ القـرارات األ
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وتـــقــــرر إجـــراء مــــحـــادثــــات بـــ
ثـلـيهـمـا واتفق اجلـبـهتـ عـبـر 
ـــمــــثالن عـــبـــدالــــقـــوي مـــكـــاوي ا
(الــتـــحـــريــر) وفـــيــصـل الــشـــعــبي
(القـوميـة) على "أن يـكون وفـداهما
مخول بـالكامل لعقـد اتفاق بشأن
الوحدة الـوطنيـة وتشكـيل حكومة
مركزية انتقالية تستلم السلطة من
ـتحـدة وصيـاغة بـرنامج ـملـكة ا ا
عـــمل لـــفــــتـــرة االنـــتـــقـــال ووضع
دســتــور مــؤقـت لــتـطــبــيــقـه أثــنـاء
ــرحـــلــة االنــتــقــالــيــة" أعــقب ذلك ا
اشــتــراط اجلــبــهـة الــقــومــيــة وقـد
صـارت قوة تـدك األرض "أن يـكون
تــشـكــيل احلـكــومـة بــحــسب حـجم
تأييد كل جبهة على حدة" ومضت
إلـى أبـعــد من ذلك بــاشـتــراط "عـدم
الـــــتـــــعــــاون مـع بـــــعض الـــــقــــوى
ــا أعـطى انـطــبـاعـاً اجلـنــوبـيـة" 
بــنـوازع إقــصـاء مــغـلــفـة بــدعـاوى
ســيـاســيـة ووطـنــيـة وتــصـنــيـفـات

مسبقة (...).
شرع وفدا اجلبهـت يتحادثان في
الــقـاهــرة حـسب بــاســنـدوة بــعـد
افــتـــتــاح وزيـــر احلــربـــيـــة رئــيس
اخملــابـرات أمــ هــويـدي (ســفــيـر
ـــغـــرب) ســـابق لــــدى الـــعــــراق وا
لالجـــتــمــاع وبـــعث في أعـــقــابــهم
ندوب الـبريطاني األخـير همفري ا

قــرارات عــزل قــيـادات اجملــلس من
مـواقـعـهم الـرسـميـة مع الـشـرعـية
وانــفــرطــوا عن جــيـش الــشــرعــيـة
ــــعـــارك بـــقــــواتـــهم وأشــــعـــلـــوا ا
ــنــاطـقــيــة اخلــاصــة في مــنـاطق ا
ـنـيـة أخـرى مـسـنودين جـنـوبـيـة 
مـن قــــبل بــــعض دول الــــتـــحــــالف
الـداعم للـشرعـيـة) إلى لقـاء وحوار
ــديــنـة جــدة يــعـيــد تــوجــيه دفـة
األحداث صوب مواجهة احلوثي
شـمالـي اليـمن. والـتحـرر من نـفوذ

بعض القوى اليمنية!
وألن الــشـيء بــالــشيء يُـــذكــر فــإن
تـــــدافـع األحـــــداث بـــــعـــــثت عـــــلى
اســتـعــادة مــحــطـة حــوار واتــفـاق
وحــرب ســابــقــة شــهــدهــا جــنــوب
الـــــيــــمـن عــــام 1967م قـــــبل نـــــيل
شهد االستقالل عن لـندن. أبطـال ا
ـنـقــسم واحملـتـدم يــومـذاك هـمـا: ا
جبهة حترير جنوب اليمن احملتل
واجلبهة القومـية لتحرير اجلنوب
الـيــمـني احملــتل وهـمــا جـبــهـتـان
وطنيـتان مقيـمتان على األرض مع
تـفـاوت تـقـدير قـوى كال اجلـبـهـت
وتـأثـيرهـمـا وشعـبـيتـهـما وامـتداد
نـــشـــاطـــهــمـــا وكـــذا ظـــهــيـــرهـــمــا
اخلــارجـي الــذي بــدا أمــيـل لــكــفــة

جبهة التحرير.
أبـرز شهـود تلك الـفـترة ووقـائعـها

مـخـاوف وقوع احلـرب بـعـد إجراء
احلــوار جــددت ذكـــريــات احلــوار
عــام 1993-1994 م وقـــد خـــرجت
ـوقـعة بـوثـيـــقـة الـعهـد واالتـفاق ا
فـي الــعـــاصــمـــة األردنــيـــة عــمــان
فــبــرايــر 1994م وأعــقــبــهــا حــرب

صيف 1994م.
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هــكـذا تــتـضح الــقـاعــدة الـيــمـنــيـة
ـتـمــثـلـة خـطـواتـهـا في: الـفـريـدة ا
إجـراء حوار تـوقـيع اتفـاق وقوع
احلــــرب ثـم خــــروج أحــــد أطـــراف
ـا (احلـوار االتــفــاق احلــرب) طــا
دارت رحاهـا في نـطاق ضـيق قرّب
أوان خـروج هـذا الـطـرف وقـد فـقـد
بـــريــــقه وحــــضـــوره وبــــقـــاء ذاك
الــطــرف مع بــروز نـوازع مــحــلــيـة
ضـيــقـة وإقــصـاء ســيـاسي ودور

خارجي.
جنوب اليمن الواحد منفصالً كان
أم بقي مـوحداً ال يـشذ مـساره عن
ا هذه القاعدة وال أدل على ذلك 
ـدن الـيـمـنـيـة اجلـنـوبـية شـهـدته ا
ــنـصـرم في الـوقت خـالل الـشـهـر ا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـذي تـدعـو فـيه ا
الـسعـوديـة أطراف الـقـتال جـنوبي
الـــيـــمـن: احلـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة
واجملـــلس االنـــتـــقـــالي اجلـــنـــوبي
(بـعـدمــا كـانـا جـبــهـة واحـدة قـبل

حضت عـلى هذا االنقـسام لتـتغلب
اجلــبــهــة الــقــومــيــة عــلى جــبــهــة
الـتـحريـر وهـو ما يـنـفيه الـقـيادي
الـتـحـريري مـحـمد سـالم بـاسـندوة
وضوعية وال يصدقه تقيداً منه با
وتـفــاديـاً لالنـسـيـاق وراء األهـواء
اضي وجترداً من رواسب أحقاد ا

ومراراته األليمة. 
زاد األستاذ باسنـدوة توضيحاً أن
ـقـاتـلة من دوافع انـدفـاع اجلـيـش 
جبهة التـحرير نصرةً لـلقومية هو
"ارتيابهم في وجود مخطط أو نية
لدى جبـهة التحـرير بأن جتعل من
جــيش الــتـحــريـر الــصــغـيــر الـذي
ـصـريـة أنـشـأه جـهـاز اخملـابـرات ا
دون أن تــربـــطه بـــقــيـــادة جــبـــهــة
الـتحـرير!! نـواةً جلـيش بديل لـتلك
ــــنـــــطــــقـــــة عــــقب الــــقــــوات فـي ا
استقاللها فاستشعروا موقفاً غير
ودي من مـصـر وجــبـهـة الــتـحـريـر
فـمـالــوا إلى الـقـومــيـة الـتي بـرزت
نـتـظـيـمـاً مـسـتـقالً رافـضـاً لـلـدمج
(الــــــــذي  ســــــــنــــــــة 1966م) مع
التحرير من وقت مبكر.. بل انفكوا
عـن الـــتــــحــــريــــر الــــذي بـــحــــسب
بــاســنــدوة "يــغــلب عــلى تــركـيــبه
التنظيمي التفكك والهزال ويفتقر
إلى الـــتــمـــاسك وال تـــســوده روح

االنضباط".
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أخـيــراً انـتـهى األمــر وفـقــاً لـتـوقع
الــقـــيــادي الــتـــحــريــري عـــبــدالــله
األصـــنج بــأن وفـــد الــقــومـــيــة "لن
يـواصل لـقـاءاته بـالـقـاهـرة بـعـدمـا
ـنـطـقـة لـصالح ـوقف في ا حـسم ا
تـنـظـيـمـهم واعتـراف بـريـطـانـيا به
وحده دون سواه". فعالً ذهبوا إلى
جــنــيف عــبــر بــيـروت دون تــوديع
نـظـرائـهم التـحـريـريـ في احلوار
واالحــــتــــراب يـــــتــــفــــاوضــــون مع
االجنــــلـــيـــز عـــلـى اســـتالم احلـــكم
وحدهـــم ال شـريك لهم مـن نوفـمبر
م وتبدأ فيما بينهم دورات1967
الـــــعـــــنف والـــــدم واجلـــــنـــــون في

اجلنوب.

تريفـليان (سـفير سـابق لدى بغداد
ــيـة والــقــاهــرة) إلى الـبــعــثــة األ
"رسائل جتسم ما يقع من حوادث
ــنـطـقـة وتـهــول مـخـاطـرهــا عـلى ا
بــذكـاء خــبــيث مــنـهــا: إن الــعـنف
العشوائي قد استؤنف وأن خطراً
حـقـيـقـيـاً طـرأ يـتـمـثل في احـتـمـال
ـسـلـحـة احملـلـية تـمـزيق الـقـوات ا
وفق انـتـماءاتـهـا الـقبـلـية (...)" مع
احلث االجنـلــيــزي عـلـى "مـنــاشـدة
الطرف (القومية والتحرير) إنهاء
محادثاتـهما بالقـاهرة وتسلم حكم

نطقة في احلال"! ا
ـــــــــعــــــــــاجم ولــــــــــكل لــــــــــفظٍ فـي ا

عندهم معنىً يقال بأنه معقولُ.
ـهم "قــطــعت مـحــادثـات الــوحـدة ا
الــوطــنـيــة بــ وفــدي اجلـبــهــتـ
أشـــواطــاً كـــبـــيـــرة عـــلى االتـــفــاق
ناضل باسندوة النهائي" ويؤكـد ا
بحكم مشاركته في محادثات–
الـقاهـرة- أنهـا "كـانت قاب قـوس
أو أدنى مـن الـنـجـاح الــكـامل" وقـد
ـــســــئـــولــــون في األقــــطـــار سُــــرّ ا
الـشـقـيقـة بـتـوصـل اجلبـهـتـ إلى
اتـفـاق عــلى تـشـكـيـل وفـد مـشـتـرك
لـلـتـفـاوض حـول اسـتـالم الـسـلـطة
نزعجة والقلقة من حكومة لندن ا
مـن تـقـدم تـلك احملـادثـات واعـتـبـر
باسندوة ذلك التقدم "مـثيراً لقلقها
ـا وانـزعـاجــهـا" لـكـنــهـا "رحـبت 
أعـلن من اتـفـاق مـخـفـيـةً مـا تـدبره
وراء الــكــوالــيس" ولــعــله تــسـلــيم
األمور لـلـقوى األثـبت على األرض
فـكـاً "للـغـمـوض الذي امـتـد طويالً
ويــدوم خــطــره الــكــامن فــيــمــا قــد
تـفـضي إلـيه االنـقـسامـات الـقـائـمة
في الــــبـالد من تــــمــــزيق لــــقــــوات
اجلـنـوب الـعـربي". وقـد كـان.. فـمـا
أن أعـــلـن وفـــدا اجلــــبــــهـــتــــ من
الــقــاهــرة االتــفــاق في الــفــاحت من
نــوفـمــبـر 67م حــتى أســفـر نــهـار
الثـاني منه عن مـواجهـات مسـلحة
بـ فدائـيي اجلبـهتـ وسط عدن
وانـقسـمت قـوات اجليش بـيـنهـما
وأشـيع أن الـسـلـطـات البـريـطـانـية
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أستطيع ان أقـول بال مقدمـات تفصـيلية هـناك كتب تـقرأها والجتـد فيها
كيمـياء احليـاة فال لون فـيها وال رائـحة والطـعم وهي السائـدة اليوم مع
األسف بيـنمـا هـناك كـتب تفـجر لك احلـيـاة بطـريقـة علـمـية وتـكشف لـنا
قيما جـديدا من أنقاض الـظواهر االجـتماعيـة وتؤسس لنا خـريطة طريق
للـنـجاة من مـشـكالت العـصـر. ويؤسـفـني ان أقول ان هـنـاك كتـبـا مهـمة
وخاصـة في علم االجـتـماع صـدرت ولم يكـشف الـنقـاب عن مـحتـوياتـها
ــوضــوعـــات واهــمــيــتــهــا في مــجــتــمـع تــفــكــكت روابــطه رغم خــطــورة ا
االجتـماعـية وانـهارت قـيمه االجـتـماعـية وانـسحـبت منه صـفة الـتحـضر
دينة العراقية اليوم بطابع ريفي لصالح عباءة القيم الريفية كأننا نرى ا
ريـضة.  كتاب تـحضرة بتـقاليـد الريف ا دينـة العراقـية ا حيث تصـحر ا
قـيم في لـندن (ثـقـافة عالم االجـتـماع الـعـراقي د. فـجر جـودة الـنعـيـمي ا
وت-صـورة اجملتـمع العـراقي في مرحـلة مـا بعـد اخلراب) يـفجـر قنـبلة ا
فكريـة في حتلـيله لـلظـواهر االجـتماعـية في اجملـتمع الـعراقي وهـو كتاب
في دراسة الـشخـصـية الـعراقـية وقـيـمه االجتـماعـيـة بعـد احتالل الـعراق
عام 2003 مع دراسة أسباب ظاهـرة اإلحباط االجتمـاعي لدى الشباب
والنزعـة الهروبـية في الـثقافـة العـراقية. وأهـميته تـكمن في رصـده للواقع
االجتـماعي وتـفكيـك الظواهـر اجملتـمعـية وتـشريح الـشخـصيـة العـراقية
نهج علمي دقيق وخروجه باستنتاجات عملية ذات بعد بطريقة مبتكرة 
ســيـاسي واجــتــمــاعي مـقــرونــة بــدراسـات مــيــدانـيــة ذات بــعــد وصـفي
وحتلـيلـي مقـرونة بـدالئل واقـعيـة وبرمـوز حـياتـيـة تعـكس حقـيـقة سـلوك

االنسان العراقي في مواجهة السلطة واحلياة.   
ما يثيره الكتاب وما يفجره من حـقائق مريرة تتجسد في احلقيقة التي
يراهـا البـاحث من ان االحـتالل ورجال الـسيـاسة اسـتـطاعـوا ان يحـولوا
اجملتـمع من بنـاء شامـخ بقـيم نبـيلـة الى جـثة بـاردة ماتت من سـن وهم
يعلمون ان اجلثة ال تملك حق النقض او االعتراض على نوع القبور التي
تلـقى فيـها وبـسبب مـعرفـتهم بـأن اجلثث ال تـملك حـرارة االحيـاء تفـننوا
في تـنــويع الـقــبـور حـتى لـم يـعـد أحــد يـحــلم بـحـفــرة في بـاطن األرض
ــزابل وعــلى صــارت احلــفــر في بــطــون الــكـالب اجلــائــعــة وفي قــعــر ا
ـنـظـومـة الـقيم وهي ـأسـاوية  ـؤلف بان الـصـورة ا األرصفـة. كـمـا يـرى ا
تنحرف او تـتراجع او تتـدنى او تسقط لن تـعني ان اجملتـمع العراقي في
ازمة انه في الواقع في خطر ولو كان هناك شيء ابعد غورا من اخلطر
حلذرنا منه ولكن ليس وراء اخلطر اال اخلراب ويبدو اننا في مرحلة ما
بعـد اخلراب.  واحلق ان خـطوط الـدفـاع عن القـيم االجتـمـاعيـة التي كـنا
ـصـالح نـحـتـكم الـيـهـا ونـحـتـمي بـهـا قـد تـسـاقـطت تـبـاعـا حتت ضـغط ا
ن ـنافع الـتي جاء بـها الـقادمـون اجلدد الـذين فتـحوا الـباب  واالهواء وا
ـنــحـرفـ والـسـوقـة واربـاب الـســوابق وخـريـجي مـعـاهـد شـاكـلـهم من ا
نـظـومة جـديدة تـمـجد الـنفـاق االجـتمـاعي والغش السـوء الذين اسـسـوا 
ـكارم والكـذب واخلـديعـة واخلـيانـة والـفسـاد وكل مـا من شأنه اإلسـاءة 

االخالق. 
ومن حقـنا ان نتـساءل ونـحن نقـرأ كتـاب النعـيمي ان صـناعـة التـجهيل
التي ابـتكـرت كـمنـهج حيـاتي ألخـضاع الـفرد والـسيـطـرة علـيه هي التي
أيـقــظت في اجملــتــمع إحــسـاس الــبالدة في فــهم الــدين وثــوروا نــزعـاته
ادة الـعنف والـكـراهيـة ليـصبح الطـائفـية وارعـبـوه باألمـوات ليـحـقنـوه 
ـادة اخلام الـتي تنـسج شرورا ال مريـضا سـاديا من اجل الـبـقاء وهي ا
آخر لهـا. صحـيح ان اخلراب الذي حـل باجملتـمع وأفقـده عذريته األولى
لم يكن بسبب اجلهل والتجهيل وحده سببه انقالب مسلح احدثه الغزاة
مـنـذ ان أطـلـقـوا يـد الـلـصـوص والـعـابـثـ وجتـار الـفـاحـشـة عـلى مـفـاتن
اجملـتـمـع ومـوارده وفـضــائـله. لــقـد اسـتــمـكــنت االمـراض مـنـه حـتى بـات
عاجزا مشـلوال ومخـذوال وصار الدنيء سـيدا والشريف دنـيئا فـانقلبت
الدنيا انقالبا وصار اهله اشبه بفصيل من البغايا تقوده عاهر محترفة.
نعم صـنـعنـا ميـثـولوجـيا لـلـتخـريب واعـرافا مـبتـكـرة لقـتل الـدين فبـدأنا
بـاجلـهل لـننـتـهي بـالـتـجـهـيل شـعب غـريب في طـعـامه وقـيـلـولـته وافـكاره
اضي تـناقـضـة حد احلـزن ال يريـد ان يـتعـلم من احلاضـر ومـغرم بـا ا
ـوت ال يـريد االسـتـظالل بظل ـريـضة وعـاشق سـيمـفـونيـة ا ومخـيالته ا
شجرة احلاضـر وان يأكل ثمـارها بل يجـني منهـا ما هو فـاسد ومعلب

باليورانيوم. 
إذا ثار اشتعل سريعا وانطفأ سريـعا كأنه يجسد فكرة االزدواجية فأي
شعب هذا الـذي نريـد منه ان يـسقط اصنـامنـا الديـنية وهـو منـفصم ب
تردد في فـهم احلاضر احلن لـلماضي والـعاشق لطـقوسه واحـزانه وا
ـكن القـول اجـتمـاعيـا إنّ شـيوع ظـاهرة قـابل هل  ـنـجزاته? بـا والنـاكر 
الـقهـر هـو الـذي دفع اإلنـسـان الـعراقي إلـى التـعـلّق بـالـبـطل الـشـعبي أو
ُفرط باألئمـة والشيوخ واألولياء الـصاحل ذلك ألنه يتطلع إلى ان ا اإل
منـقـذ يـخـلّصه مـن احملن والرزايـا الـتي حتـاصـره من كل حـدب وصوب.
وت والـعنف ـليء بـالتـفسـيـرات العـلمـية لـثـقافـة ا يبـقى كتـاب الـنعـيمي ا
واخلراب واإلحباط الـذي أصاب اجملتمع الـعراقي مرجعـا علميـا رصينا
وشـهـادة اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة ألســبـاب تـفـكك اجملـتـمع وانـهـيـار قـيـمه
ـنـاقـشـة والـقراءة ومـنـظومـاته االجـتـمـاعـيـة مـثـلـمـا هو كـتـاب يـسـتـحق ا
ألسلوبه العصري الرشيق ولـغته العلمية ورصانـة منهجه العلمي ودقة
عبـاراته ورمـوزهـا الـتي كـررهـا أكثـر من مـرة: ان اسـدا يـقـود ألف ثـعلب

خير من ثعلب يقود ألف اسد!

وحتـمي اتـفـاقـيـة جـنـيف الـرابـعة "
األشـخـاص الذين يـجـدون أنـفـسهم
في حلــظــة مـا وبــأي شــكل كـان في
حــالــة قـيــام نــزاع أو احـتالل حتت
سـلطـة طـرف في الـنزاع لـيـسوا من
رعــايــاه أو دولــة احـــتالل وهــكــذا
ــــواطــــنــــ تــــصـــــبح حــــمـــــايــــة ا
الــفـلــســطــيــنــيـ " حتـت االحـتالل
اإلسـرائـيـلي" واجـبـاً قـانـونـيـاً عـلى
دولــة االحـتالل ويـحــظـر عـلى دولـة
متلـكات اخلاصة االحتالل تدميـر ا
ـنـقـولـة الـتي تـتـعـلق الــتـابـعـة أو ا
بـاألفــراد أو اجلـمـاعـات أو غـيـرهـا
عـــلـــمـــاً بــــأن لـــيس لـــلـــمـــحـــكـــمـــة
"اإلسـرائيـلـية" الـعلـيـا التي اتـخذت
نازل سيادة قراراً بالسماح بـهدم ا
على األراضي الفلسطـينية احملتلة.
كــــمــــا أن لــــيـس من حـق ســــلــــطـــة
االحــتـالل بــنـــاء جـــدار عـــازل عــلى
أراضي ال تعود لها أصالً فما بالك
إذا كانت محتلة بالقوة العسكرية.
وقــد زعـمت "إسـرائـيل" انــهـا تـبـني
هــذا اجلـــدار كـــســـيــاج دفـــاعي في

ـتـحـدة الـعـام 2000 وكـانت األ ا
قــد طـــلـــبت فـي الـــعــام 2003 رأيــاً
اسـتــشـاريــاً (فــتـوى قــانـونــيـة) من
مـحــكـمـة الـعـدل الـدولـيـة في الهـاي
بـــشـــأن بـــنــــاء اجلـــدار الـــواقع في
األراضي الفلسطينية وصدر القرار
كــمــا ورد ذكـره بــعــدم شـرعــيـة ذلك
ودعت احملــــكـــمـــة "إســــرائـــيل" إلى
الــتــوقف فــوراً عن أعــمــال الــبــنــاء
والقيام بتفكيكه وتقد تعويضات
عن األضـرار الـنـاجـمـة عـنه. ووفـقـاً
لـنظـام مـحكـمـة روما األسـاسي فإن
هـدم الـبـيـوت يـعـتـبـر من " اجلـرائم
ضــد اإلنـســانــيــة" وكل مــا يــتــعـلق
بـإبــعـاد الـســكـان قــسـراً أو نــقـلـهم
بالـقوة واإلكراه من مـناطق سـكنهم
ـة حرب" فـي اآلن حيث وهـو "جـر
تـنص اتـفاقـيـات جـنـيف إن "إحلاق
ـمـتـلـكات تـدمـيـر واسع الـنـطـاق بـا
واالســتـيـالء عـلــيـهــا دون أن تـكـون
هـنــاك ضـرورة عـسـكـريـة تـبـرر ذلك
وباخملالفة للقـانون وبطريقة عابثة

ة حرب.  يعتبر جر
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منذ انطـلقت حتضيـرات وفعاليات
مؤتمر احلوار الـوطني اليمني 18
مـــارس 2013م حـــتـى اخـــتــــتـــمت
بصدور مـخرجات احلـوار الوطني
يـنـايـر 2014م تـصــدرت الـقـضـيـة
اجلــنــوبــيــة أولــويــات االهــتــمــام
وأطلـت مخـاوف وقوع احلـرب ب
األطراف الـيمنـية.   وقـد أطلت نذر
ــــواجــــهــــــــــة واخــــتــــتـــــمت في ا
سبتمبر 2014م حينما أبرم اتفاق
الـسلم والـشراكـة الوطـنيـة بحـلول
جــمـاعـة أنـصـار الـله (احلـوثـيـون)
بالقوة محل القوى احملسوبة على
التـجمع اليـمني لإلصالح التـنظيم
ــتــبــر بــبــيـانــاتـه من االرتــبـاط ا
.. حل ـسـلـمـ بـجـمـاعـة اإلخـوان ا
احلـوثـيـون مـحل احملـسـوبـ على
اإلصـالح في الـتــأثــيـر عــلى دوائـر
قــرار الــرئـــيس عــبــدربه مــنــصــور

هادي وصنف باالنقالب. 
وجـرى حوار سـياسـي من ينـاير –
مـارس 2015م أعــقـبه حــرب قـاده
الـتـحـالـف العـربـي لـدعم الـشـرعـية
ــوجب طــلـب الــرئــيس الــيــمــني
ــوجه "لـكل" ــعـتــرف به دولـيـاً وا ا
قـــــادة دول مــــجـــــلس الـــــتــــعــــاون
اخلـــلــيـــجي والــنـــاص عــلى "ردع
توقع من احلوثي على الهجوم ا

عدن ومناطق اجلنوب".
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ــــؤذي فـي أحـــوال والــــتــــحــــرش ا
شــــــعـــــــوب دول خــــــارج احلــــــدود
وحــكـومــات تــبـدو الفــتــة ومـوضع
إسـتـغـراب فإن هـذه "الـهـجـمة" من
الصـيادين عـلى الطريـدة الرئـاسية
التـونسـية تثـير اإلسـتغراب كـونها
غـيــر مـســبـوقــة في أي جـمــهـوريـة

عربية. 
ــألـــوف هــو أن يـــكــون هـــنــالك فـــا
مـرشح في احلد األدنى (عـلى نـحو
سبق من جانب صانعي التوافق ا
الــرئـاســة في لـبــنــان وهم أمـيــركـا
رجعيات ـاروني ثم ا والبطريرك ا
اإلسالمـيـة بـتـنـوع طـوائـفـهـا وهذا
كـان قـبل أن يــخـتـصــر "حـزب الـله"
هذه الطـوائف في "مقاومة" بـنسبة
ملحوظـة) وثالثة في احلد األقصى
كما في مصر بعد إزالة عهد مبارك
خالفـــاً لــــتـــولـــيــــفـــة الــــرئـــاســـات
بـاإلستـفـتاء أو حـتى يـكون هـنالك
نتهية ترتيب مسبق ب الرئيس ا
واليـته وبـ مَن يـخـتـاره أو يـزكيه
لـــكي يـــكـــون الـــرئـــيس مـن بـــعــده

ينافسه مرشح أو إثنان. 
هـذا حدث في مـوريـتانـيا الـشـقيـقة
ـغــاربـيـة لــتـونس وإنــتـهى األمـر ا
عـلى أهـدأ حـال. وهـذا كـان يـتـطـلع
إليه قـبل أن يسوء وضـعه الصحي
الرئـيس عـبـدالـعـزيز بـوتـفـلـيـقة ثم
تــتــطــور األمــور بـفــعل إنــتــفــاضـة
شـعـبـيـة أكـثـر حـدة من اإلنـتـفـاضة
الـــتـــونـــســــيـــة وقـــريـــبــــة الـــشـــبه
بـاإلنـتـفـاضـة الـسـودانيـة ويـنـتـهي
الــرئـيس في عـزلـة مـفـروضـة عـلـيه
وتبقى اجلزائر من دون رئيس إلى
أن تنضج معادلة كتلك التي حدثت
في الـــــســـــودان وبـــــذلـك وضـــــعت
اإلنـتـفـاضـة صــوالتـهـا وجـوالتـهـا
وأثــمـــرت إلى اجملــلس الـــســيــادي
حـكـومـة رأي عـام وحـصـة نـسـائـية
غـير مـسبـوق حـدوثهـا في اجمللس

وفي احلكومة. 
ما أن إستقر التشاور على ضرورة

َـن زرع ظــــاهــــرة بــــالـــــذي جــــرى 
الـرئــاســة مـدى احلــيــاة وكـيف أن
اجلنرال الطموح زين العابدين بن
علي إنـقض على الـرئيس بورقـيبة
ونـقَـلَه من قـمـة السـلـطـة إلى دائرة
التنـاسي بالـتدرج. ثم دفع بن علي
الـثمن ألنه كـان يروم رئـاسة تـكون
ا يـتحـمله عـلى األقل أكثـر طـوالً 
ـــزاج الــــشـــعــــبي وقــــد تـــؤسس ا
للـرئاسـة التي تـمنـوها أو أرادوها

لبورقيبة. 
لكن إنتفاضـة التوانسة الراصدين
ـكـتـوين من طـول بـقـاء الـرئيس وا
لت له أحالمه في ســدة احلُـكْم عــطـَّ
ا مدى احلياة ثم رمت به الجئاً ر
خارج تونس. واللجوء يبقى أخف
مـعــانــاة من كــرسي اإلعــتـراف في
جــلـسـات احملـكــمـة ثم في األحـكـام

التي تُصدرها.
 إذا كانت ظاهـرة الرئاسـة األبدية
وإن لم تــتــحـــقق وال نــظن أن لــهــا
فرصـة حتى بالـنسبـة إلى الرئيس
الــــتـــــركـي رجب طـــــيـب أردوغــــان
مــنـافس الـنـظــام الـثـوري اإليـراني
مدودة والـلسان في تطـويل اليـد ا
الـــعــــلـــقـــمـي بـــ احلـــ واآلخـــر

الـتوانـسـة حـوله على مـدى عـقديْن
ثم بــدأ اإلجـمـاع يـتـفـكك مع دخـول
اخلــصـــوصـــيــات الـــعــائـــلـــيــة في

العموميات الرسمية. 
وبسـبب ذلك التـداخل ب الـعائلي
والرسمي وعدم إرتياح العامة إلى
ت ــارسـات اخلـاصــة نـشـأت و
بـالـتـدرج ظـاهـرة الـرئـاسـة األبـديـة
حــيث نــصَّب بــورقــيــبــة نـفــسه أو
نصّـبوه رئيـساً مـدى احلياة وهي
فـكـرة إسـتـهــوت اجلـانب الـعـائـلي
اخلــــاص في الــــبــــيت الــــرئــــاسي
ـصـري وكـاد يـأخـذ بـهـا الـرئـيس ا
حسـني مبـارك وكان رفـاق الرئيس
(الـراحل) محـمد مـرسي يـخطـطون

لها مِن بعده. 
كــــمــــا إســــتـــهــــوت وبــــالــــظـــروف
والدواعي نـفسـها الـبيت الـرئاسي
السوداني وكاد يأخـذ بها الرئيس
عـمـر الـبـشــيـر لـوال أن اإلنـتـفـاضـة
دنية مضافة إليها نكهة عسكرية ا
عصفت (النظـام اإلنقاذي) وجعلته
مــنــقــلــعــاً (عـــلى حــد الــتــوصــيف
الـــرســـمـي خلـــلـــعه) ثـم في قـــفص
احملــــكــــمــــة. والالفـت أن اإلثــــنـــ
الــبـشــيـر بــعـد مــبـارك لم يــعـتــبـرا

ـرشح عن حزب مـعركـة الـرئاسـة 
مـقــابل مـرشح حـزب آخـر أو حـتى
هــــنـــالـك مـــرشـح عن حــــزب ثـــالث
ـسألـة اجلديـة وهذا أمر تكـتسب ا
مـطـلـوب أمـا عـدا ذلك وعـلى نـحو
ما إنفردت به تونس فإن ما حصل
هـــو أن الــرئــاســة مـــجــرد طــريــدة
يـتـعـقـبـها 24 صـيـاداً وصـيـادتان.
ومــثل هـذا األمــر كـان يــحـتـاج إلى
الــكــثــيــر من الــتــنــبه لــكي حتــظى
رئاسة جمهورية العهد اجلديد في
تـونس بــاجلـديــة ويـكــون خـامس
رؤســـاء جــمــهــوريـــة تــونس مــنــذ
إعالن إسـتقاللـهـا يوم 25 يولـيو/
تـــمـــوز 1957 وحــــتى يـــوم إعالن
رئـــيــســـهـــا اخلــامس أواخـــر هــذا
الـشـهـر (سـبــتـمـبـر/أيـلـول (2019
بـعــد بــورقــيــبــة الــذي كــاد يــعــمـر
رئــــاســـيــــاً وبـن عـــلـي الــــذي كـــان
ـبزع يـخاجله األمـر نـفسـه وفؤاد ا
ــنـصف الـعــابـر رئــاســة بـسالم وا
ـظلـة من نسيج رزوقي الـهابط  ا
عــلــمــاني هــو الــذي ســيــضـع هـذا
البلد األخضر في فضاء االستقرار
وعـدم إتـاحة اجملـال أمـام مَن يـريد
صـــبغ إخــضـــراره بــدمـــاء أراقــهــا
إرهــــــابـــــيــــــون مـن داخل الــــــوطن
وخــارجه. وهــذا مـا ســعى جــاهـداً
خــامـس الــرؤســاء الــبـــاجي قــايــد
الـسبـسي من أجْل حتـقيـقه لوال أن
إرادة الـله قــضت بـإنــتـقــال الـروح
إلى بـــاريـــهـــا.. لـــيـــبـــدأ مـــاراتــون
الـطـريــدة الـرئـاسـيــة والـصـيـادون

الستة والعشرون.
بـتغى ويـبقى أنه عـندمـا يتحـقق ا
في تـونـس وتـســتـعــيـد اخلــضـراء
لـونــهـا فــإن اجلـار الــلـيـبـي وقـبْـله
اجلـار اجلـزائـري سـيـتأمـل ويأمل.
وريتاني. وفي وكان سبقه اجلار ا
ـغـاربــيـة عـمــومـاً لـيس ـســيـرة ا ا
ثل ما هـو عليه توق هنالك تـوق 
شعـوبها إلى حـقبة من االسـتقرار.

حقَّق الله اآلمال

إجـراء انــتـخــابـات رئــاسـيــة تـأتي
بـعـهـد يـبـدأ من حـيـث إنتـهـى عـهد
قـايـد الــسـبـسي حــتى حـدث مـا لم
يكن متوقعاً حدوثه. كل حزب يريد

الرئاسة له. 
وحـــــيث أن األحـــــزاب في تـــــونس
سـتقـلة كـثيـرة وأن الشـخـصيـات ا
والـفـاعـلــة في اجملـتـمـع الـتـونـسي
تـــتـــطــلـع إلى خـــوض الـــتـــجـــربــة
الـرئــاسـيـة لــذا كـان هــذا الـكم من
ـــرشــحـــ لــلـــرئــاســـة وهــو رقم ا
قـياسي لم يـسـبق تسـجـيله في أي
جــمــهـوريــة عـربــيــة بـدءاً بــلـبــنـان
ـــقـــراطي واحلـــزبي الـــتـــوأم الـــد
ـتـوسـطي واللـيـبـرالي والـديني وا
لتونس مروراً بسائر اجلمهوريات

العربية. 
هل إن الــنــظــام اجلــمــهــوري هــان
لـدرجة أن خـوض الغـمـار للـترؤس
عنى هنالك حزب مسألة مزاجية 
واطن وما يستقطب أعداداً من ا
دام هنـالك سبـاق رئاسي فـلماذا ال

يخوضه. 
وعـنـدما سـتنـتـهي عمـلـية اإلقـتراع
وتـذاع الــنـتــائج وتــكـون الــفـوارق
مــدعــاة تــنـدُّر هل ســتــتــكــرر هـذه
العـملـية أم هل أن صحـوة ستـنشأ
بـــفــعل الـــصــدمــة أو حــتـى بــفــعل
الــتــعــمـق في حتــلــيل الـــتــجــربــة
سـتــحــمل األحـزاب عــلى أن تــأخـذ
بــصـيــغـة اإلنــدمـاج بــحـيث يــكـون
هـناك حـزبـان أو ثالثة عـلى األكـثر
تـتـنـافـس عـلى مـراكــز الـقـيـادة في
الـدولـة وتـتـرك بـذلك إنـطـبـاعـاً بأن
ــقـراطــيـة هــنـالك جــديـة وأن لــلـد
قواعد ومـفاهيم تتـجاوز مسألة أن
ناسبات ومنها انتخابات رئاسة ا
الدولة هي نوع من التباهي بحيث
ــــرشـح لــــرئــــاســــة يـــــقــــال هــــذا ا
اجلــــمــــهــــوريــــة يــــســــتــــحق أو ال
سألة يستـحق يفوز أو ال يفـوز. ا
ـا فقط القول بأنه ليست هكذا وإ
مـرشح رئــاسي. وعـنــدمـا تــخـاض

ـــرء فـي هـــذه احلـــالـــة يـــحــــتـــار ا
الـرئـاسـية الـتـي تـعـيشـهـا تـونس.
هل هي جــزء من نـهــوض مـغـاربي
لم يـكتـمل فصـوالً أم هي إحتـفالـية
صيد للطريدة الرئاسية تكاثر عدد
الـقـنـاصـ لهـا إذ وصل الـرقم إلى
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من علمانية ودينية. 
ـــشــــاركـــ في هـــذا ومـن ضـــمن ا
ـــاراتــــون" ســـيـــدتــــان ال يـــبـــدو "ا
ــعــهـــمــا إلـى الــتـــرؤس أمــراً تــطـــلـُّ
مــســتـغــرَبـاً فـي بـلــد تـتــفــاعل فـيه
الثـقافـات وإلى درجة أن الـتونسي
قدار إعتزازه مسكون بأوروبيته 

بعروبته وإسالميته. 
ــقـارنــة بـالــذي عـاشـته من حـيث ا
تـــونس رئـــاســــيـــاً في زمن مـــضى
ـكن الـقـول إن احلـالـة الـرئـاسـيـة
اجلديدة هي التي سـتؤسس لدولة
مــسـتـقـرة يــسـتـعــيـد فـيــهـا احلُـكْم
ــا عـاش نـوازع الــتـوازن الــذي طـا
رئـاسيـة متـنوعـة من بيـنهـا النازع
الــبــورقــيــبي الــذي أسس ظــاهــرة
الـرئاسـة األبديـة وإن كـانت لم تلق
التـنـفـيـذ وإكـتـفى بـالـثالثـ سـنة
الــتـي أمــضــاهــا رئــيــســاً جــامــعـاً

وهـكــذا فــإن مــثل هــذه الـعــقــوبـات
ـدنـيـ اجلـمـاعـيــة ضـد الـسـكــان ا
ـة حرب مـثـلـما الـعـزّل يـعتـبـر جـر
ـة ضـد اإلنــسـانـيـة وهي هــو جـر
انتهاك سافر لقواعد القانون الدول
ــا فـــيــهــا حـق الــشــعـب الــعــربي
الـفــلـسـطــيـني في تــقـريـر مــصـيـره
وعــلـى أرض وطـــنه وبـــنــاء دولـــته
ــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الــقـدس ا

الشريف .
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وإذا كان هذا الوجه القانوني لعدم
نـازل فـإن الوجه الـسـياسي هـدم ا
ـبـاشـر ــبـاشـر وغـيـر ا واإلعالمي ا
ـــنــازل لـه عالقــة لـــعــمـــلــيـــة هــدم ا
بـ"االنـتـخـابـات اإلسـرائـيـلـيـة" الـتي
ستجـري في شهر سـبتمـبر (أيلول)
الـقــادم وعــلى خـلــفــيـة دعـم رئـيس
الـوزراء احلـالي بنـيـامـ نتـنـيـاهو
تشبـث بالسلطة تهم بالـفساد وا ا
كــــــأطـــــــول ر ئـــــــيس وزراء حـــــــكم

"إسرائيل" منذ تأسيسها.
{ باحث ومفكر عربي


