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ـا. وبـداهة ادلـوا فـيـهـا بـاصـواتـهم ر
فــان احـــتــســاب اصــوات الــصــنــاديق
االصـولـيـة وتـسـجيـلـهـا وحـدهـا يـعني
بــطــبـيــعـة احلــال اعــتـمــاد نــتـائج اقل
ــسـجـلـ ـصـوتـ ا بــكـثـيـرمن عــدد ا
لــــذلك الـــقــــطـــاع. لــــقـــد كـــانـت قـــوائم
ــســجـلــ حتــتــوي عـلى الــنــاخـبــ ا
اسـماء اكثر من 43000 نـاخب يضاف
الــيـهـم اصـوات مــراقـبي االنــتـخــابـات
ووكـاالء الـكـيـانـات السـيـاسـيـة واعداد
غـفيـرة من قوات الـبيشـمركـة العـامل
في مـعـسـكـر مـجـاور االمـر الـذي يرفع
ـفتـرض الـذين يحق عـدد الـناخـب ا
لــهـم االقــتــراع الى نــحــو ضــعف عــدد

. سجل الناخب ا
ـفوضيـة وحرصـها على ورغم جـهود ا
ـقترعـ احلقيـقي احـترام اصوات ا

ــــســـتــــحـــيـل حـــسب فــــقـــد كــــان من ا
عايير الدولية االجـراءات القانونية وا
فـصل االصـوات الـصـاحلة عن االوراق

الباطلة في كل صندوق.
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ـفوضية بـان مرتكبي هذه واذ تـعتقد ا
اخملـــالــفــات اجلـــســيـــمــة اســاءوا الى
قــواعـد الـســلـوك الـتي وقــعـوا عـلــيـهـا
وحتــمـلــهم مــسـؤولــيــة االعـتــداء عـلى
ـذكور حـقـوق الـنـاخـبـ في الـقـطـاع ا
فــانــهــا تـــعــرب عن اســفــهــا الــعــمــيق
الضــطــرارهــا الى اســتـبــعــاد اصـوات

. تعود الى مقترع حقيقي
واخـيراً نـود اعالمكم بان هـذه االجابة
تـــــعـــــد قـــــراراً صـــــادراً عن مـــــجـــــلس
وجب نحكم  ـفوض االمر الـذي  ا
الـقــانـون حق اسـتـئـنـافه امـام الـهـيـئـة
االنـتـخـابيـة االنـتـقالـيـة القـضـائـية في

ومـسيحيون وهو منطقة حدودية فيها
امن وبيشمركة وحرس وطني.

ثم حتـدث الدكتور محـمد احسان الذي
كـــان يـــرافـــقـــهـــمــا قـــائـالً لــقـــد الـــغت
ــفـوضــيـة 140 الـف صـوت تــقـريــبـاً ا
وهـــذا يـــؤثـــر بـــالـــدرجـــة االولى عـــلى
نتيجة التحالف الكردستاني واجمللس
الـوطـني االنـتقـالي الـعـراقي كمـا يـؤثر
عــلـى نــتــائج احملــافــظــات وســيــخــلق
حــســاســـيــة وأمــوراً ســيــاســيــة غــيــر

مرغوب بها. 
وقـال ايضا ًان االنـتخابـات يفترض ان
ال تــخـلـق مـشــاكل ولـيس هــذا هـدفــهـا
هـكـذا قال الـسـيد مـحـمد احـسـان...اما
الــوزيــر هــوشــيــار زيــبــاري فــقــد كـان
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مـن ان اوراق االقــــــــتـــــــــراع في تـــــــــلك
الـصـنـاديق لم يـسـتـخدمـهـا مـقـتـرعون
حـقيـقيون اذ لم تـكن مطـوية كمـا انها
كـانت مؤشـرة بشـكل اعتـباطـي وبجرة
قــلم مـريـبـة وبــاسـتـخـدام نـفس االداة
وكـانت عـمومـاً مـعبـأة بـشكـلـها االولي
قـبل الـتـصـويـت فيـمـا كـان قـسـم مـنـها
مـلصـقاً بـبعـضه البـعض مع نفس رقم
فروض ان الـتسلسل الطبـاعي بينما ا
يـتم فـصل اوراق االقتـراع عن بـعضـها
لــو انــهــا صــرفت لــلــنــاخــبــ بــشــكل
اصــولي. لـكن في نــفس الـوقت وجـدت
ـفوضية أنَّ قسماً من هذه الصناديق ا
ظهر ويحتوي على اوراق كـان سليم ا
اقـتـراع حـقيـقـيـة استـخـدمـها نـاخـبون

حـــقــــيـــقـــيـــون. هــــذه الـــصـــنـــاديق 
اعتمادها رسمياً. 

امـا الصناديق غيـر النظاميـة ونتيجة
لــضـخــامـة اخلـروقــات الـتي تــعـرضت
ــســتــحــيل عــلى لــهــا فــقـــد كــان من ا
ـفــوضـيـة قــبـول اعـتــمـادهـا مــجـلس ا
وهـــــــذا ادى مع عــــــمـــــــيق االسـف الى
اسـتـبعـاد اصوات مـقتـرعـ حقـيقـي

اقـــادت الى اكــتـــشــاف تـــعــمـــد حــشــو
صـنـاديق االقـتـراع بـاوراق الـتـصـويت
والـــــتـالعب بـــــاســـــتـــــمـــــارات رقم 71
اخلـاصة ببيانات الـناخب اذ تب ان
بـعض االرقام زورت بشكل صارخ وفي

عدد كبير منها. 
ـفـوضـية ونـتـيـجـة لـذلك قرر مـجـلس ا
ــكـــتب جـــلب تـــلك الـــصـــنـــاديق الـى ا
الــوطـــني في بــغـــداد لــفــحــصــهــا واذ
بـاخلـبراء يـكـتشـفـون مخـالـفات كـبـيرة
اخـرى منـها ان تـلك الصـناديق لم تكن
نـظامـية اذ ال حتـتوي كمـا هو مـطلوب
عــلى نــسـخ من االســتــمـارات 62 و63
ـواد احلسـاسة االخـرى والتي و71 وا
قارنة كـانت ستفسح بـاجملال للقـيام 
فرزة مع االصوات نظامية لالصوات ا
ـركـز الـوطـني. هـذا ـعــاد عـدهـا في ا ا
ـسـتـحـيل تـشـخيص احلـال جـعل من ا
مـصدر عدد من صناديق االقتراع والى

اي مركز او محطة اقتراع تنتسب. 
بــعــد فــحص الــصــنــاديق الــتـي جـرى

جـلـبهـا  ظـهر أنَّ عـدداً كبـيـرا منـها 
الـتالعب به بـشكل فـاضح اذ  التـأكد

حال عدم قناعتكم بحيثياته وتفضلوا
بــقــبــول فــائق الــتــقــديــر واالحــتــرام".

فوض (1).  التوقيع مجلس ا
كـــــــان الـــــــشــــــارع الـــــــعـــــــراقـي يــــــوم
2005/2/16 يــغـلي مـبـديـاً رغـبـته في
مـعـرفة الـنـتائج الـنـهائـيـة ألول عمـلـية
ـــقــــراطـــيـــة جتـــري في الـــعـــراق" "د
ـفوضـية الـتأخـير في اعالن ومـحمالً ا
الـــنــتــائج مـــتــســائالً عـن مــغــزى هــذا
الــتـأخــيـر ومــتـخــوفـاً وفــقـاً لــنـظــريـة
ـؤامرة كمـا ذكرنا ذلك سـابقاً من انه ا

لصالح فئات او احزاب معينة. 
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فــي ذلك الـــــيــــوم حـــــضــــر الـى مــــقــــر
نطـقة اخلضراء السيد ـفوضية في ا ا
روز شـاويس نـائب رئيس اجلـمهـورية
والـــســـيـــد هــوشـــيـــار زيـــبـــاري وزيــر
اخلـارجـية اسـتقـبلـنا الـسيـد شاويس
الــذي يـتـصـرف كــرجل دولـة  والـوزيـر
ــبــتــسم دائــمـاً  هــوشــيــار زيــبــاري ا
ـقـدمـهـما مـبـدين الـتـرحـيب الـكـامـل 
وقـــد بـــدأت احلـــديث  اذ كـــان رئــيس
ــفـوضــيـة غــيــر مـوجــود  عن عالقـة ا
ـفـوضـيـة بـاحلـزبـ الـرئـيـسـيـ في ا
كـردسـتـان الـقـائـمـة عـلى الـود وتـقـدير

فوضية .  ظروف واعمال ا
قـال السـيد روز شـاويس لم نأت الـيكم
بـصـفة رسـمـية بل كـأعـضاء فـي قائـمة
الـــتـــحـــالف الـــكـــردســـتـــاني ولـــديـــنــا
اعـتـراضـات بـخـصـوص اهـمـال بـعض
صــنـاديق االنــتـخــابـات (الــشـيــخـان -
حــمــدانـيــة) وكــذلك قــلـة االســتــمـارات
ـوزعة ثم حتـدث عن صنـاديق قضاء ا
ديـانـا وقـال انـهـا مـركـز جتـمع سـكاني
كـــبـــيـــر ومـــركــز نـــضـــالي فـــيـه اكــراد
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بغدادياس نعمان

وسوي غيب اتصل بي  – عباس ا حيـنما سافرت خيوط الشمس الذهبية نحو ا
 – صديق الطفولة والصبا والشباب وراح يعرض عليَّ مشروعا  – يدر علي

ـال حـسب قــوله وكـلـمــاتهِ الـتي ال تـقــبل الـشك مــطـلـقـاً . حتــفـزتْ روحي لـذلك ا
ـشـروع اجملـهـول وأجـبــتهُ عـلى الـفـور بــأنـني عـلى أ االسـتـعــداد لـتـنـفـيـذ أي ا
ــال عـلى شـرط أن يـكـون  –حالالً وبـعــيـداً جـداً عن حـاالت مـشـروع يـدر عـلي ا
ـعروفه فـي بلـدنا مـنـذ سنـوات الـتغـييـر حـتى هذه الـلـحظـة . أعرف أن الـفـساد أ
كن أن يـجـعـلني صـديـقي ال يـكذب مـطـلـقا في مـواضـيع ومـعاهـدات كـهـذه وال 
أكـسب أمـواالً بـعـيـدة عن احلالل وذلك بـسـبب أخالقـهِ الـعـالـيـة وتربـيـتـه الـديـنـية
ـبـنـيـة عـلى احـتـرام حـقــوق اآلخـرين وعـدم اخلـوض بـأي صـفـقـة من صـفـقـات ا
الــفـسـاد مــهـمـا كــانت مـغــريـة وطـبــعـاً هـذا قــادم من عالقـتـي ومـعـرفــتي بهِ بـكل
تفاصـيل احلياة . في الـلحظة الـتي عرف أنني مـستعد نـفسيـا ومعنويـا للخوض
في مشـروعه أردف قائال بأنه سيكـون في حلظات قليلـة عند باب الدار وطلب أن
جنلس خـارج البـيت كي ال يزعـجنـا شيء . وأنا أنـتظـرهُ خارج البـيت راح ذهني
بـعـيـداً جـداً وشـرع خيـالي يـنـسج أحالمـا ورديـة وعـاهـدتُ روحي الـقـلـقـة بـأنني
سأشـتري حـاسوبـا جـديدا عـند اسـتالم الدفـعة األولـى من مقـاوالته التي سـتدر
ـال الـكـثيـر ال بل وعـاهـدتُ نـفـسي عـلى أن اشـتـري دراجة هـوائـيـة غـالـية عـلي ا
ة وحـلمتُ بأشياء الثمـن تسير بسـرعة البرق استـخدمها بـدالً عن دراجتي القد
ال تعد وال حتصى كما كانت  –بائـعة الل حتلم ببيع لبنها وتشتري قرطاً يُحلي
ـوسـوي وجــلـسـنـا خـارج الــدار حتت األشـجـار الـتي أذنـيـهـا- . وجــاء عـبـاس ا
زرعـتـهـا لـتقـلل من حـرارة الـطـقس . دون مـقـدمات قـال صـديـقي الـوسـيم األنيق
جـدا " ..سأعـطيك  –ورقـة  –أي مـئة دوالر إذا كـتـبت مقـاالً في جـريدة (الـزمان)
عن العـشوائيات التي يـبنيها بعـض الناس في شارعنا عـلى الرصيف من سياج
حديدي يكلفهم ال يقل عن ثالثة مالي دينار عراقي ويقطعون الرصيف . الدولة
ـا أو لعل - يجعل ا يكـون مقالك - قد أو ر أو البـلدية ال تهـتم لهذه األمور فـر
أمينة بغداد تأتي وتأمر بإزالة تلك األسيجة القريبة من البيوت . حينما تتم إزالة
ـقـالــة ولم يـحـدث شيء فال الـتـجــاوزات سـأعـطـيك  –الـورقـة  –أمـا إذا كـتـبـتَ ا

قاولة ??" . أعطيك أي شيء هل تقبل بهذه ا
ا – زح معي أو يـحاول أن يالطفني أو ر نظـرتُ إلى أعماق عينـيهِ وظننتُ أنه 
يـنـصب علي  –كـمـا نقـول في اللـهجـة الـعراقـية . حـينـما عـرفتُ أنهُ يـتحـدث بلـغة
ـوضوع بـطـريـقة مـثـالـية جـعـلـتني صـارمـة جديـة ال تـقـبل أي شك وراح يفـسـر ا
أضـرب أخـمـاسـاً بــأسـداس ال بل ألـعن الـنــفس الـبـشـريــة واإلنـسـانـيـة والـروس
والــيـابـانـيــ والـنـاس أجـمــعـ . " الـرصـيف جلــمـيع الـنــاس وهـذه الـتـجـاوزات
جتـعـلني شـخصـياً أصـاب بـالغـثيـان ألنني أشـعـر أن هؤالء الـناس يـتعـدون على
حقوق اآلخـرين وهذه األعـمدة احلديـدية واجلـينكـو تشـوه منظـر مديـنتنـا وأشعر

وسوي .  كأنني أعيش في الصومال " هذا ماكان يقوله صديقي عباس ا
أطلـقتُ زفرة وصلت إلى عنان السماء وضعتُ فيها كل ماكان يجيش في روحي
وخاطـري وأخبـرته بأنه يـشبه الـشخص الـيابـاني الذي أحـرق سيـارته الصـغيرة
زدحم جـدا بالسـيارات ألنه كـان يؤمن بأنـها تلـوث البـيئة . لم أطل في الطـريق ا
ـا سـأتـخـاصم مـعه أو نـصل إلى درجـة غـيـر مـريـحـة في احلـديث مـعه ألنـنـي ر

النقاش . 
ــشـاكل الـتي يـعـاني مـنــهـا الـعـراق جـسـيـمـة وهـذه الــتي يـطـرحـهـا صـديـقي ال ا
ـشـاكل الــعـظـمى األخـرى . إكـرامـا لـصـديـقي عـبـاس تـسـاوي شـيـئـاً قـيـاسـا بـا
ـفتـوحة الـتالـية إلى أمـينـة بغـداد " ..الدكـتورة أمـينة وسوي سـأوجه الرسـالة ا ا
بغـداد احملترمة تعالي إلى مدينتنا  – الدورة  – شارع الساعاتي  – قرب ثانوية
ططـوان توجد اسيجة حديدية بُنيت على الرصيف والرصيف ملك اجلميع وليس

لبـيت أو سوق الرجاء إزالـتها كي تكـون مدينتـنا جميـلة وتظهر
ـظهـر الالئق مع التقـدير " . اعـرف أن كلمـاتي ستذهب با

ــســـؤول األول وســأفــقــد – مع الـــريح ولن تــصـل إلى ا
الورقة  –الـتي وعدني بها صديقي الكر ولكن مع هذا
سأتـنازل عنـها- أي - الورقـة ألنني مع مقـاولة صديقي
هـذه كــمن يـطــبخ أحـــــجـاراً عــلى نـارٍ لـيـس لـهـا وجـود

أصال .

فـوضية في دبـلومـاسيـاً اذ ثمن عـمل ا
اجنــــاز االنـــتــــخـــابــــات الــــذي وصـــفه
بـاالجنـاز الكـبيـر وقـال اننـا في احلزب
كــلـفــنـا مــحـمــد احـســان مـتــابـعــة هـذا
ـوضوع. عـند خـروجنـا من االجتـماع ا
انـتحـيت جانـباً بالـوزير زيـباري وقلت
له ان الـسـيـد محـمـد احـسان يـسـتـعمل
تـعابـير قاسـية وال تؤدي لـلوصول الى
اتـــفــاق كـــقــول "هـــنـــاك خــلل فـي عــمل
ـفـوضـ ــفـوضـيـة" او "ان مـجــلس ا ا
اخــطـــأ" او "هــذا اجــحــاف" وغــيــر ذلك
فـابـتـسم وقـال لـذلك جـئـنـا نـحن الـيـكم
وعـلينـا ان نتسـامح في هذه االمور ألن

اجلميع في حالة غير طبيعية.
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(األمـ العـام السـابق) ود. محـمد اخملالفي
نــــائب األمــــ الــــعــــام احلــــالي لــــلــــحـــزب
االشــتـراكي رأيي هــذا  كـمـا يــعـرفه آخـرون
ــلك ن فــيــهـــم مــحـــــــــمــد عــبـد ا أيــضــاً 
لك اخملـالفي وعبـد الـعـزيز ـتـوكل وعـبـد ا ا

قالح . ا
كـنت واثـقـاً أن جـار الـله عـمـر يـسـتـطـيع أن
ـهـمـة فــهـو قـادر عـلى ـثل تــلك ا يــنـهض 
تـــعـــظـــيم اجلـــوامـع وتــقـــلـــيـص الـــفــوارق
وحتــــجـــيـم اخلالفـــات وإيــــجـــاد احلــــلـــول
ـعــاجلـات وتـقـد الـتـنـازالت والـوصـول وا
إلى اتـفـاقـات بـحكم شـخـصـيته الـكـارزمـية
والـتي حتـظى بـاحتـرام الـفرقـاء اخملـتلـف

وهو يتصرّف بعفوية ولباقة في اآلن.
وقــد ســألــنـي مــاذا لــو اتــصلّ بك الــرئــيس
صــدام حـســ وطـلـب مـنك الــعـودة بــنـفس

الــضـمـانـات الـتي قـدّمــهـا لي الـرئـيس عـلي
عبدالله صالح فهل ستعود? 

ـاذا? فــقـلت لـه لـقـد قــلت له كــلّـا فــسـألــني 
طــرحـــنــا عــلــيه مــشـــروع عــودة جــمــاعــيــة
أسـاسـهــا تـطـبـيع احلـيـاة الـسـيـاسـيـة بـعـد
انـتـهـاء احلـرب الـعـراقـيـة- اإليـرانـيـة الـعام
1988 الــتي كـان مــوقـفــنـا مــنـهــا مـعــروفـاً
خـصوصـاً بعـد توغّل  الـقوات اإليـرانية في
األراضي الــعـراقــيـة ولــكـنـه تـصــرّف بـعـدم
مـسؤولـية وغـرور ولم يكن مـستـعداً لـقبول
الــرأي اآلخـر وحـصـل مـا حـصل بــعـد غـزو
الـــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة لـــلــــكـــويت في 2 آب
(أغـسطس) 1990 فـأجهـز على مـا تبقى من
هـــوامش مـــحـــتــكـــراً الـــعـــمل الـــســيـــاسي
والـنقابي واالجتمـاعي والثقافي والرياضي
ـنافذ عـلماً بـأن دائرة احلكم غـالقـاً جميع ا
وقـاعـدته االجـتـمـاعـيـة أصـبـحت أضـيق من
قـبل بــكـثـيـر والسـيّـمـا بـعـد اشـتـداد تـأثـيـر

احلصار الدولي اجلائر.
سألة بالنسبـة لي ليست عودة شخصية فـا
بـقدر ما هي توجّه وطـني عام بعد أن عانت
الــبالد من حـروب ومــغـامـرات وهـي تـعـاني
حـالياً (آنـذاك) من حصار دولـي وهدر سافر

وصارخ حلقوق اإلنسان. 
يـضـاف إلى ذلـك إن نـظـرتي تـمـايـزت الـيوم
عن الــبـارحـة وبــالـنــسـبـة لي ومن مــنـظـور
حــقـوقي لــست ضــد حـاكم بــعـيــنه بل ضـد
االسـتـبـداد والـطـغـيان من أي أتـى في ح
ــعــارضـات ضــد احلـاكـم ولـيــست ضـد إن ا
االسـتبداد بل إن بعضها يستسيغ التعاون
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كــان جلـارالـلـه عالقـات واسـعــة مع حـركـات
الـتحرر الـوطني واحلركة الـقومية الـعربية
ؤتمر القومي العربي ويـعد أحد مؤسسي ا
ـبـادرة من خـيـر الـدين (1990) الـذي كـان 
حــسـيب وعــدد من الـشــخـصـيــات الـفــكـريـة
والثقافية والسياسية العربية من اجتاهات
عـروبـية وإسالمـيـة ويسـاريـة وقد حـضرت
ا فيها ؤتمرات الـعربية  مـعه العديد من ا
الــفـكـريــة واحلـقـوقــيـة في بــيـروت ودمـشق
والـقاهرة وصنعاء وكان دائماً رصيناً وإذا
حتـدّث كـان بـتـكثـيف عـال وبـوضـوح كاف 
نيـة شمالية وكـان حديثه شائـقاً وبلهـجة 
مـحببـة. من أقواله التي أتذكّـرها  أيام حكم
الـيسار في اجلنوب اليـمني " البندق في يد
والـكـلمْ في يـد" أي "الـبـندقـيـة في يـد والـقلم
فـي الـيـد األخـرى". وكـان له عالقـات خـاصـة
مع ثــورة (ظـفـار) في أواسط الــسـبـعـيـنـات
ولـعـل عالقـته األكـثـر اكـتـمـاالً واسـتـمـراريـة
كـانت مع فـلـسـطـ والثـورة الـفـلـسطـيـنـية
فــقــد كـان عــقــله مــبـرمــجــاً عـلـى فـلــســطـ
وبـوصلـته موجّـهة إلـيهـا دائمـاً وربّما أراد
أن تـتوجّه جـميع اجلـهود الـعربـية نـحوها
ألنه كـان يدرك أن قضية احلرية واالستقالل
ــقـــراطــيـــة والــعـــدالــة والـــتــنـــمــيـــة والـــد
االجـتماعيـة واالنبعاث احلـضاري والوحدة
الـعــربـيـة سـوف ال تـتـحـقق بـدون فـلـسـطـ
شروع العنصري الصهيوني. ة ا وهز

الـعـروبـة وفـلسـطـ والـعـدالة االجـتـمـاعـية
مـضـمـون كـفاح جـارالـله عـمـر وهي رسـالته
الـقائـمة إلى الـشباب لـذلك على الـشباب أن

. يضعوها نصب أعينهم دائماً
VII

أتـذكّـر أغـنى وأعـمق حـواراتي مع جـار الله
عــمــر وأكــثــر صــراحــة وشــفــافـيــة كــان في
الــقـاهــرة في الــتـســعـيــنــات وبـعــد انـهــيـار
الــتــحــالف بـ احلــزب االشــتــراكي وحـزب
ـــؤتــمـــر الــوطـــني وتــصـــدّع الــعـالقــة مع ا
الـرئـيس علي عـبـدالله صـالح السـيّمـا ح
انـدلـع القـتـال فـي الـعام  1994وقـد الـتـبس
عــلى الـكــثـيـرين وأنــا مـنــهم مـوقف احلـزب
االشـتراكي أو بعض أطرافه وأجنحته التي
تــبـايــنت في تــقـديــراتـهــا عــلى أقل تـقــديـر
ـبـدئي والــتـكـتـيـكي الســيّـمـا الـعالقــة بـ ا
رونـة الضرورية وبـ الصالبة الفـكرية وا
ســواء قـبـيل انـدالع الــقـتـال أو خالله أو مـا

بعده .
كـنت دائـمـاً أريـد استـطالع مـواقـفه من عدد
من احملــطــات في الــيــمن مـنــهــا: هل هــنـاك
عالقـة له أو مـعرفـة باغـتـيال الـرئيس أحـمد
الـغشمي التي جرت في 24 حـزيران/يونيو
 1978 بــوصـفه مـسـؤوالً عـن مـلف الـشـطـر
الـــشـــمــالـي حــسـب عــلـــمي وقـــد نـــفى ذلك
ـ بــالـكـامل وقـال إن الـقــرار كـان بـيـد سـا
وصـالح مـصـلح الـلـذين تـعرّضـا لـلـمـسـاءلة
ـ واضـطـر تـقـد وعــلى أثـرهـا نـحّي ســا
اســتــقـالــته لــكـنه حتــصّن بــالــقـصــر الـذي
اقـتحم وقتـل فيه وكان مـنفذ عـمليـة اغتيال
الـغشـمي قد تـطوّع لـلقـيام بـها وهـي عمـلية
ـا من العمـليـات االنتـحارية انـتحـارية ور
ــنـــطــقـــة ألنه كــان مـــدركــاً أنه األولـى في ا
سـيـموت أيـضاً وهـكذا تـطوّع مـهدي أحـمد
ـتـفـجـرات لـتـنـفـيـذ صـالح بــحـمل حـقـيـبـة ا
الــعـمــلـيــة وهـو مــا دقـقــته في كــتـاب فـوّاز

. شار إليه أيضاً طرابلسي ا
كن وسـألته عن أحداث 13 يـنايـر هل كان 

تفاديها? 
فــقــال إن الــصـدام بــدا ال مــفــرّ مــنه بــسـبب
واقـفهـما تـمـترس الـفريـق وتـمسّـكـهمـا 
ّح إلـى أن من أسباب انهيـار التجربة هو و
ـ وعـبـد الــصـراع عـلى الـســلـطـة بـ ســا
رحلـة األولى وب علي ناصر الـفتاح في ا
رحـلة مـحـمد وعـبـد الفـتـاح اسمـاعيـل في ا
الـثـانيـة وح طـلبـت منه اسـتعـادة صورة
تـلك األحـداث خالل زيـارتي لـعـدن في الـعام
ـكتب  1987روى لـي ما حـصل من صـراع ا
الـسـيـاسي وكان مـقـرراً أن يـكون االجـتـماع

والـتــخـلّص من األزمـة الـطـاحـنـة الـتي لـفّت
اجلـنوب عشية الـوحدة ولكن األمور سارت
بـغير مـا تشتهي سـفن البيض منـذ البداية
فـتألف مـجلس الـرئاسة من خـمسـة أعضاء
ثـالثــة من الــشــمـــال واثــنــان من اجلــنــوب.
وكــانت الــغـلــبـة فــيه لـلــشــمـال نــاهـيك عن
اجلــــيش وأجــــهــــزة الـــدولــــة وحتـــصّــــنت
مــؤسـســة الـرئـاســة بـحــمـايــات وحـراسـات

ألوف. خارج ا
ويــذكـر فـواز طـرابـلـسـي إن حـيـدر أبـو بـكـر
الـــعـــطـــاس وهـــو أول رئـــيـس وزراء بـــعــد
الــوحــدة الــيـمــنــيــة حـ سُــئل أيـن تـذهب
عــائـدات الـنــفط? أجـاب إلى خـزيــنـة الـدولـة
بالطبع فما كان من الرئيس إلّا أن قال له: 
تـذهب إلى الرئاسة وتوضع حتت تصرفها

لوك واألمراء في دول اخلليج. إسوة با
ـمـلـكة الـعـربـية الـسـعـودية وإذا كـانت ا
ضد حكم االشتراكي في جنوب اليمن
لــكن قــيــام وحـدة عــلى حــدودهــا لــيـمن
واحــدة مـــوحــدة لم يــكن لــيــروق لــهــا
ولـذلك كـانت تمـيل إلى بـقاء احلـال على
مــا هــو عــلــيه ولــذلك حــسب جــار الـله
عـمــر فـإنـهـا دعـمت عـلي سـالم الـبـيض
مـاديـاً وقـد سـاعـد هـذا عـلى االفـتـراق 
نـاهــيك عن ارتـداد عـلي عـبـدالـله صـالح
عن اتـفـاقـيـة الـوحـدة وإضـعـاف احلـزب
االشـتراكي وتبهيت صـورته واستبعاد
عـلي سـالم البـيض من دائرة الـقرار أي
إنـه انـقـلب عـلى شـراكـة احلـزبـ وعـلى
ـشاركة في الـقرار ب الـرئيس ونائبه ا

(البيض).
WK «u²   «¡UI

وفي العام  1995و 1996ومـا بعده كنّا
نـلــتـقي لـقـاءات مـتـواصـلـة في الـقـاهـرة
وكـان يــتّـصل به الـرئـيس عـلي عـبـدالـله
صـالح على نحو متكـرّر وأحياناً يومياً
ويــدعــوه لـلــعــودة خــصـوصــاً بــعـد أن
اسـتتبت له األمور فسألني ما هو رأيك

بـالـعودة إلـى اليـمن بـعد وعـود وتـطمـيـنات
من جانب الرئيس? 

وهــنــاك ضــمـانــات لــعـودتـي ومن الــرئـيس
مـباشرة ووعود بـعدم التعرّض لي ومع كل
هــاتف كـان يــعـيــد عـرض شــروطه وشـروط
احلـــزب االشــــتـــراكي لـــتـــطــــبـــيع احلـــيـــاة
الـسـياسـيـة مـثل إطفـاء قـضـايا الـتـعقـيـبات
الحـقـات وإصـدار عـفـو عـام  والـتـمـهـيـد وا
ـتـلـكـات ـنـفــيـ اآلمـنـة وإعــادة  لــعـودة ا
احلــــزب االشــــتـــراكـي وإجـــراء إصـالحـــات

سياسية وإقرار التعددية.
قـلت له شـخصـياً أنـا مع الـعودة لـكن األمر
ستوى مـتروك لك وأنت تقدّر ظـروفك على ا
الـشخـصي والسيـاسي خصوصـاً موضوع
الــثـقـة الـذي هـو ضــروري وال غـنى عـنه في
ــا أن الـرئــيس هـو أي عــمل أو حتــالف و
من يــتـصل بك وهـو الـذي يـدعـوك فـلـعـلّـهـا
فـرصة جيدة وإيجابيـة لفتح صفحة جديدة
ــاضي بــتــوسـيـع دائـرة ومــعــاجلــة آثــار ا
احلــريــات وقــد تــســهّل هــذه الــعـودة فــتح
حـوار وطني عـام وشامل  ومـثل هذا الدور
ال يـستـطيع أحد أن يـلعـبه أفضل منك ومع
احـترامي ومحبتي وتقـديري جلميع الرفاق
مـن قــيـادة احلــزب االشــتــراكـي إلّـا أن دور
جـار الله كـان متـميّـزاً لشـخصـيتـه احملورية
اجلـامعة وبقدر ما يتّـصف بصالبة مبدئية
فـلـديه مـرونـة عـالـيـة وقـدرة كـبـيـرة علـى مدّ
اجلــسـور مع اآلخـريـن السـيّـمـا بــتـواضـعه
اجلم وتـهذيـبه وحنكـته السـياسيـة وخبرته
الــعـمـلـيـة. ويــعـرف الـرفـيق يــاسـ نـعـمـان

مع قـوى أجنبـية أو استـبدادية حتت ذرائع
أو مـبررات الـتخلص من احلـاكم وبعـضها
ال يــقـل ســوءًا عن احلــاكم نــفــسه وحــسب
أدونـيس " الـسـلـطـة فـي مـنـاوئـيـهـا" أو قـفا
الــســـلــطــة حــيث يـــتــنــاوب هــؤالء: الــوجه
والـقفـا. وبقـدر ما تـذهب النـظرة احلـقوقـية
النــتـقـاد احلــكم وتـدعــوه لاللـتـزام بــشـرعـة
ــعـارضـة حــقـوق اإلنــسـان فـإنــهـا تــدعـو ا
كـــذلك وتـــلك مـــهــمـــة مـــزدوجــة ومـــركـــبــة

. وحسّاسة وقد ال ترضي الطرف
لـقـد أخـذت أتعـاطى الـسـياسـة من زاويـتـها
الـثقافية واحلقوقـية والفكرية وأتعامل مع
ـنـظور وأضـع مـسـافة اجلـمـيع مـن نفـس ا
ـعـارضة) واحـدة من اجلـمـيـع (الـسـلـطـة وا
ومــعــيـاري هــو مـدى الــقــرب أو الـبــعـد من
احـــتـــرام اإلنـــســان وحـــقـــوقه األســـاســـيــة

صـالح الوطـنية والـشخـصيـة ناهـيك عن ا
والـقومية الـعليا وبـالنسبـة لي احلساسية
ــوقف اإلنـــســانــيــة هي األســـاس ولــيس ا
ـــنـــحـــاز ســـلـــفـــاً العـــتــبـــار ســـيـــاسي أو ا

آيديولوجي أو إثني أو ديني.
قـلت له إن عـودتك مـؤشـر النفـتـاح سـياسي
ولـيس شـخـصي وكـنّـا نـقـلّب األمـور حـيث
كــنت أقــــــــيـم في فـنـدق  Hilton الــقـاهـرة
وهــو يـسـكن في الـدقـي فـكـنت أوصـله إلى
مـنزلـه مشـياً عـلى األقدام ويـستـمر حـوارنا
ولـكن حديثـنا لم ينـتهِ فيعـود هو إليصالي
إلى الـفندق وأعـود أنا إليصـاله مرّة أخرى
إلـى منـزله وهكـذا حـدث ذلك ألكثـر من مرة

وألكثر من سفرة لي للقاهرة.
وقـد هـاتـفـني عشـيـة قـراره بـالعـودة لـلـيمن
لـيـبـلـغـني بـأنه سيـعـود وفـعالً عـنـدمـا عاد
لـلـيمن أصـبح مـحطـة اسـتقـطـاب للـعـائدين
من جـهة ونـواة للـقاء الـوطني بـ مخـتلف
األطــراف الـسـيـاســيـة األخـرى وتــدريـجـيـاً
احـتلّ مكـانة مـتمـيّزة في عالقـته مع احلزب
ؤتمر) ومع شريكه حزب التجمع احلـاكم (ا
الـيـمـني لإلصالح ومع الـتـنـظـيم الـنـاصري
ا فـيـها وبـعض الـقوى الـقـوميـة األخـرى 
جـنـاحي الـبـعث العـراقي والـسـوري وكنت
كـلما أزوره في مـنزله في جـلسة (قات) أرى
عـشـرات من األصدقـاء يجـتمـعون في بـيته
ســواء من قـيــادات األحـزاب أو مـن قـيـادات
ــيـ ــدني ونــخـبــة من األكــاد اجملــتــمع ا
ـــثـــقـــفـــ واألدبـــاء وأحـــيـــانـــاً بـــعض وا

الشخصيات األجنبية التي تزور اليمن.
سـاعدة عراقـي فارّين وكم مـن مرّة كلّـفته 
مـن القمـع واحلصـار سواءً إليجـاد عمل أم
لــلـحـصـول عــلى إقـامـة أو لـتــسـويـة بـعض
أمورهم كان آخرهم على ما أتذكّر د. فدوى

محمود وفاضل العكّام وجهاد زاير.
لم يـكن اغتيال جـار الله عمر شـخصياً فلم
يـكن له عدو واحد على مـا أعتقد وحتى لو
كــان له خـصـوم كـثـيــرون فـلم يـكن أحـد إلّـا
واعـترف بـفضلـه على اليـمن وعلـمه وحلمه
ومـــعــرفــته ووســـطــيــته واعـــتــداله ولــذلك
فـــالـــقــاتـل لم يـــكن فــرداً كـــان مـــركـــبــاً من
مـجموعـة من العوامل ساهـمت في اغتياله
سـواء من بـعض أجـنحـة احلـزب احلاكم أم
ذيـــوله وذلك نــاهــيـك عن تــداخالت أخــرى
لـدق إسـفـ ب احلـزب االشـتـراكي وحزب
اإلصالح الـذي كـان يـحـضـر مـؤتـمـره وفـرِغ
لـتــوّه من إلـقـاء كـلـمـته فــتـقـدّم مـنه الـقـاتل
وأطـلق النار عليه وقد كـان اغتياله اغتياالً
لــلــوحـدة الــيــمــنـيــة ولــلــتـســامح الــيــمـني
قراطي ولالعـتدال والـثقـافة والتـحوّل الـد

ولكبرياء التواضع.

وقف هـو حـضور الـرئيس الـذي تـفجّـر به ا
عــلي نـاصــر مـحــمـد الـذي جــاء سـكــرتـيـره
بـــحــقــيـــبــته ثم فـــوجئ اجلــمـــيع بــانــدالع
الـرصاص وح سألته أين كنت أنت?  قال
ـحض الــصـدفـة أنـه  تـأخـر فـي الـوصــول 
ومـعه صالـح منصـر ووصال إلى  االجـتماع
بــعــد نــحـو 20 دقــيــقــة وكــان كل شـيء قـد
انـتهى فـسمع إطالق الـرصاص وشـهد جزءً
ـالحظات في " مـن الصدامـات ودونت تلك ا

اإلثن الدامي في عدن".
 —u ô« —u¼bð

وبــالـــعــودة إلى أحــداث مـــا بــعــد الــوحــدة
ـســلّح الــذي تــفـجّــر في الــعـام والــصــراع ا
 1994قــال: لــقــد تــدهــورت األمــور وسـاءت
األوضــاع خــصــوصــاً بـتــفــكــيك مــنــجـزات
ـدني الـذي ـا فــيـهــا الـقـضــاء ا اجلــنـوب 
تـسلّم حقـيبة وزارة الـعدل فيه عـبد الواسع
) و الضـغط عـليه سـلّـام (من االشـتراكـيـ
ـنع النـساء الـقاضـيات من مـزاولة عـملهن
وحـ رفض وتـمـسّك بهن وبـالـكفـاءات كـما
كـــان في اجلــنـــوب تــعــرّض إلى مـــحــاولــة

اغتيال  واضطرّ إلى تقد استقالته.
وهـكذا سارت أمور الدولـة وضاقت قاعدتها
االجـتماعية و تـهميش احلزب االشتراكي
سار فاعتكف طالبات بتصـحيح ا وفـشل ا
الــبـيض في مــنـزله وقــدّم بـرنــامـجـاً من 18
نقطة وحاول الضغط عبر اجملتمع الدولي
فـقام  بزيارة واشنطن والتقى آل غور نائب
الــرئــيس األمــريــكـي حــيــنــهــا واعْــتــقـدَ أن
واشــــنـــطن والــــريـــاض يـــؤيــــدانه في هـــذا

سعى. ا
وبُــذلت مـحــاوالت لالتــفـاق كـان آخــرهـا في
عــمـان عـشــيـة الـصــدام حـيث  تــوقـيع مـا
ســمّي " اتـفـاق الــعـهـد والــوفـاق" الـذي كـان
ــوقــعــ عــلــيه  لــكـن هـذا جــارالــله أحــد ا

اإلعـالن ولِــدَ  كـــســـيـــحــاً وســـرعـــان مــا 
جتــــاوزه حــــيـث انــــدلــــعت احلــــرب في 21
أيـار/مـايـو/  1994بـاسـتـعـادة احملـافـظـات
اجلـنوبـية وجرت مـحاوالت السـتعادة اسم
قراطية" بشطب كلمة "جـمهورية اليمن الد
"الـشــعـبـيـة"  وقـد رفض عـدد من الـقـيـادات
بـدئية االشـتراكـية االنفـصال من الـناحيـة ا
وفي مــقــدمــتــهم جــارلــله عــمــر وأعــرب عن
مـــوقــفه هــذا غـــيــر مــكـــتــرث بــاالتـــهــامــات
والـتـشـويـهات والـضـغـوط وقـد اضـطرّ إلى
مـغـادرة عدن مـتوجـهـاً إلى القـاهرة وهـناك
ـــــراجــــعــــات كـــــانت حـــــزمــــة أخـــــرى من ا

واالستعادات قد جرت معه.
كـانت نظرة الفريق إلى الوحدة خاطئة أو
لـكل هـدفه منـها فـعلي عـبدالـله صالح نـظر
إلـى الــوحــدة مـع اجلــنـــوب كــونـــهــا عــودة
(هـكذا جـاءوا صـاغـرين "الـفـرع إلى األصـل"
وبـشروطـنا)  وعـلي سالم الـبيض اعـتقد أن
ثــمن الـوحــدة سـيــكـون مـشــاركـة حــقـيــقـيـة
ومــــســــاواة في احلــــقــــوق والــــواجــــبـــات
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تُعـرّف العـدالة فـي الفـلسـفة بـأنّها »إحـدى الفـضائل األربع  الـتي تَوّصلَ إلـيها
الفالسـفة القدمـاء وهي: احلكمة والـشجاعة والـعدالة والعفـة وأصل العدالة
ـرء مـا له وأخـذ مـا عـلـيه كـمـا تعـني من "الـعَـدْل" وتـعـني اإلنـصـاف وإعـطـاء ا
: (وَاتَّقُوا ثل واجلزاء والنظير والفداء «وقد ذكرت العدالة في القرآن الكر ا
يَوْمًا لَّـا تَجْزِي نَـفْس عَن نَّفْسٍ شَيْـئًا وَلَا يُقْـبَلُ مِنْهَـا شَفَاعَة وَلَـا يُؤْخَذُ مِـنْهَا عَدْل

.( وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
اما في مـجتمعاتنـا قد اليتوفر اي ركن من اركان الـعدالة  ويُعزى ذلك ألسباب
ـارسة الـدكـتاتـورية في عـدة اهـمهـا  الـصراع عـلى السـلـطة  او االسـتـبداد و
ـنـظـومــة الـعـشـائــريـة واالفـكـار الــقـومـيـة ـذهــبـيـة وسـطــوة ا احلـكم  وتَــغـلـيب ا
سـتمرة الـتي تؤدي بنـتائجـها الى حـقيقـة تغيـيب قانون الـعدالة في ونزاعاتـهم ا
التنـفيذ  وكأننا منحنا  الـقانون إجازة مفتوحة  وخلـقنا االستثناء ثم رضينا به
قـاعـدة عمل يـتسـلل مـنهـا االنتـهـازيون لـسلـب حقـوق النـاس واجملـتمع وتـكريس
ـقـ الـذي ال يـقـدر عــلـيه إال أصـحـاب الـنـفـوذ الــفـوضى الـقـانـونـيـة والــفـسـاد ا

ُعلى  بينما يقع الفقراء ضحايا هذه اللعبة !!!  والكأس ا
 لقد اسـتمر شعار الـعدالة واليزال منـهجاً تعلـيمياً  وتعـريفات مختـلفة ومتداولة
كـلهـا تَـدّل عـلى مـعـنى واحـد لـكـنـهـا  تـبـتـعـد كل الـبُـعد مـن حـيث الـتطـبـيق  بل
ـيـز بـ االبيض وأصـبحَ  مـنـهج تـطبـيق الـعـدالـة كـرجل مـعـصـوب العـيـنـ ال 
ـتقـاض ؤثـرات انعـكست سـلـباً عـلى عمـليـة الـتفـريق ب ا واالسـود   وتـلك ا
عند تـطبـيق القـانون وهو مـا صار فـريضـة غائبـة تتـجرع الـبشريـة كلـها مرارة

غيابها.
فأين الـعدالة في تـوزيع الثـروات وعوائـد التنـميـة ب محـافظـات العراق ? و أين
واطن في اخلـدمات وفـرص العـيش الكر عدالـة التـوظيف? اين تـكمن حقـوق ا

كي نطالبهُ بالواجبات .
ــؤســســات الـقــضــائــيـة واطـالق يـدهــا في مــحــاسـبــة كل مـن يـسيء ان  دعم ا
ويتـجاوز عـلى حقـوق االخرين  الـسبـيل الـوحيـد للـبدء بـترسـيخ اركان وقـواعد
العـدالة  وما نراه اليوم من توحش ضمن مفهوم قانون القوة الذي يكون نتاجاً
طبـيـعـيـاً لغـيـاب "قـوة الـقانـون" حـتى وجـدنـا أنـفسـنـا في مـجـتـمع تسـيـطـر عـليه
شريـعة الغاب بعد أن اصاب تطبيق  القانون الضعف والوهن بسبب التدخالت
الـسـياسـية  وانـسحب من حـيـاتنـا وحلت مـكانه ثـقـافة فـرض القـوة احلزبـية او
ـن ارتضى لنـفسة ان يـعمل خارج اطـار القانون ذهـبية او الـقومية بـاالضافة  ا
ن يـتمـتـرسـون خلف احلـصـانات ن يـسنـده من مـسؤولـي الدولـة  مـسـتقـويـاً 

ناصب .  وا
ان مـبـدأ  إقـصـاء اآلخـر واالمتـيـازات احلـزبـيـة والـفـئـويـة الـضـيـقة  الـتي رفـعت
بعض الـفئـات على بـعض دون احتـكام إلى مـعايـير الـكفـاءة واالستحـقاق وهي
امتيـازات أصبحت وسيلة للتقسيم اجملتـمعي والتمييز ب أبناء الوطن الواحد 
وهو مـا كرس الشـعور بالغـ والظلم لـدى احملروم وخـاصة الشـباب احلا

ـشاركة في مسـيرة البنـاء والنهوض وليـس اختصار مشـاركتهم في احلروب با
أساة عـمقًا كلما ازدادت مزايـا فئات بعينها منهج  وتزداد ا وت ا ومشـاريع ا

حصلت لنفسها على مكاسب دون اخرى   دون أحقية وال أهلية.
رور الـزمن إلى محـمية بـحصـانات يتـمترس ولألسف حتولت تـلك االمتـيازات 
خـلـفـهـا أصـحـابـهـا حـتى صـاروا فـوق الـقـانـون نـاهـيك عن مـشـاركـتـهم بـشـكل
ُكبل مباشـر او بغير  مـباشر بعـمليات فـساد كادت تطـيح باالقتصاد الـعراقي ا
بـالـديـون لـصـندوق الـنـقـد الـدولي بـسـبب الـفـسـاد الـذي لم يـواجه اي  حـساب

ساواة وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية !!! ناهيك عن إهمال مبدأ ا
صـحـيح أن الـدولـة بـبـرنـامـجـهـا احلـكومـي اجلديـد ركـزت عـلى  مـلف اإلصالح
بقـوة وعبرت الـرئاسـات الثالث عن تضـامنـهم في احلد من االنـهيار والـتسريع

عاجلات . با
أن الــعالج احلـقـيــقي هـو الـنـهــوض بـثـورة عـارمــة  لـعـمـلـيــة أعـادة الـتـوازن في
ا يضمن رفع الـغ واعتماد الكفاءة كمبدأ مؤسـسات الدولة دون حساسية  
اساسي في الـتقييم واالختيار  يقابلـها ثورة تشريعات  حتصن وتوفر االجراء

القانوني كأطار للخطوات احلكومية 
كن شـاكلـنا وأألداة الـتي ال وتطـبيق الـقانـون على اجلـميـع هو احلل الـوحيـد 
االســتـغـنـاء عـنـهـا  فـي سـبـيل الـتـغــيـيـر احلـقـيـقي إلصـالح مـا أفـسـده الـبـعض
غاالة وترسـيخ دولة القـانون وضـبط الشارع  ومـنع جرائم الـغش واالحتكـار وا
ـنـظـمـة  وتـمـهـيـد الـطريـق أمام إصالح ـة ا واالجتـار بـالـبـشـر واحلد مـن اجلر
الـتـعلـيم والصـحة واخلـدمـات وتنـميـة الـبشـر وجتفـيف مـنابع اإلرهـاب والفـساد

وامتصاص البطالة ...
ان وتدعمها اخلطوات احلكومية األمل معقـود في صحوة تشريعية يقودها الـبر

اجلريـئة  بعد أن تـتوفر لهـا اإلرادة السياسـية الصادقة 
واطن. ان إلى واقع يشعر به ا ويبقى أن يترجمها البر

واطن واحلكومة الى عمل يسترضي ا
ـسيء وال حـصـانة الي ونطـلق يـد الـقـضـاء حملاسـبـة ا

شخص مخالف للقانون .


