
احملـامـ الـعـرب (األمـ الـعـام
سـاعد) ويـشيـر إلى مشـاركته ا
ـنــظــمــة الـعــربــيـة بــتــأســيس ا
حلـقـوق اإلنسـان في لـيـمـاسول
(قـــبـــرص) 1983 والــــدفـــاع عن
ـنـاضلـ الـفـلسـطـينـيـ أمام ا
احملــاكم األوروبـيــة وكـذلك ضـد
اجلـــــرائـم الـــــتـي تـــــرتـــــكـب في
الـفــيـتــنـام كــمـا عــمل في إطـار
منظمة الـتضامن األفروآسيوي

(األبسو) . 

وبـعــد صـدور عــفــو عـنه الــعـام
 عاد إلى الوطن وكان قد1980

تـعـرف عـلى زوجـته كـمـا يـقول"
ديـنة " في الـعام 1947  هيـل
الدار الـبيضـاء كمـا يذكر وهي
من أصـل يــــــونـــــــاني وســـــــكن
غرب. بعد والدها اخلياط في ا
أن عـاشت الـعـائـلـة فـي فـرنـسا
وقـد تـزوج مـنـهـا بـعد 21 عـاماً
من التـعرف األول عـليـها حيث
انتقلت العائلة إلى مدينة "كان"
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يـتـنـاول الـيـوسـفي قـيـادة عـمر
بـن جــلـــون ثـم عـــبــد الـــرحـــيم
بـــوعــبـــيــد لـالحتــاد الـــوطــني
لـلــقـوى الـشــعـبـيــة ومن بـعـد
قـيـادته وتـعـيـيـنه وزيـراً أول
لـك احلسن بـعـد اسـتـقـبالـه ا
ـــلـــكي الـــثـــاني بـــالـــقـــصــر ا
بالـرباط يـوم األربعـاء يوم 4
فـــــبـــــرايـــــر(شـــــبـــــاط) 1998
ــلك قـائـالً" إنـني وخــاطــبه ا
أقدّر فيك كفاءتك وإخالصك
وأعــــــرف جـــــــيــــــداً مـــــــنــــــذ
االســــتـــقالل إنك ال تـــركض
ــنــاصب بـل تــنــفــر وراء ا
مـنـهـا بـاسـتـمـرار ولـكـنـنـا
مــقــبـــلــون جـــمــيــعـــاً عــلى
مرحلة تتطـلّب بذل الكثير
مـن اجلــهــد والـعــطــاء من
أجـل الـــدفع بـــبالدنـــا إلى
األمــــــام حــــــتـى نــــــكــــــون
مـسـتعـدين لـولـوج الـقرن
احلـــادي والــعـــشــرين..."
ويـشــيــر الــيـوســفي إلى
الثقـة الكبـيرة والواعدة
ــــلك الـــذي من جــــانب ا
قرّر أن يجعل "التناوب"
ال مـــــــجـــــــرد تـــــــنــــــاوب
أشـــخـــاص أو أحـــزاب
بل بــــدايـــــة مــــســــيــــرة
جديـدة خصّـها جاللته
بـــقــسم خــاص..." وقــد
فــتــحت تــلك اخلــطــوة

ـسـار ديـنـامـيـكـيـة جـديـدة في ا
الــسـيــاسي لــلــمـغــرب وأغــلـقت
ـا فـيـها الـصـفـحـات الـسابـقـة 
من صـراع ومـآسي وهـو األمـر
الـــذي شــهـــد تـــطــورات الحـــقــة
ـقراطي  لـتـعـزيز الـتـوجّه الـد
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خصوصـاً ببنـاء أعراف جديدة
ـواطن بـالـدولـة وتــفـعـيل ثـقـة ا
ومــــــصــــــاحلــــــة الــــــشـــــعـب مع
احلـكـومـة . وعلى الـرغم من أن
احلـكـومـة كـانت مدعـومـة بـثـقة
لك لكـنها تعـرّضت لتحديات ا
عـديـدة وواجــهـتـهــا صـعـوبـات
ـا فـيـهـا داخـلـيـة وخـارجــيـة 
بــعـض الــتـــوجــهـــات من داخل
احلـزب الـذي يـقـوده الـيـوسفي
الــذي أصـرّ عــلى أنــهــا جتــربـة
عـــــلــــيـــــنــــا أن
نــــخـــوضــــهـــا
كاجتهاد وهو
مـا حـاولت أن
أحـــاوره فــيه.
وكــــانت وفـــاة
ــلك احلــسن ا
الــــــثــــــاني 23
يوليـو (تموز)
 وأتذكّر1999
ذلك الـــــــيــــــوم
جـــيّــداً حــيث
كـنّا بـاجـتـماع
خـــــــــــــبــــــــــــراء
حــــقــــوقــــيــــ

وعـــــددنـــــا 19
خــــبـــــيــــراً في
أثــيـنـا وكـان األخ عـبـد الـعـزيـز
الـبـنّـاني بـيــنـنـا وإذا بـتـلـفـون
يــأتــيـه فــيــتـــجه إلى زاويــة من
ــكـان الــذي كــنّـا جنــتــمع فـيه ا
واحلـزن واأللم ظــاهـرين عـلـيه
ومـن احلــاضــرين: بـــهي الــدين
حــسـن (مـــصـــر) هــيـــثـم مـــنــاع
(سـوريـا) مـحمـد الـسـيد سـعـيد
(مـــــصــــر) أمـــــ مـــــكي مـــــدني

(الـــســـودان) خـــضـــر
شــقــيــرات وراجي الــصــوراني
) وكــاتب الــســطـور (فــلــســطــ
(الــــــعــــــراق) وأبــــــرقــــــنــــــا إلى
الـــيــوســفي نــعـــزّيه. واســتــمــر
الــــيــــوســــفي حــــتى  إجــــراء
االنـتــخـابـات في 27 ســبـتــمـبـر
(أيــلــول) 2002 بــعــد مــبــايــعــة
ـلـك مـحـمـد الـسـادس وكـانت ا
تـلك االنـتـخـابـات األكـثـر نـزاهة
وهي بإشراف حكومة التناوب
كن القول األقل التوافقي أو 
تـــــزويــــراً حـــــسب تـــــأكــــيــــدات
ـا فـيـهـا ـيـة  الـصـحـافـة الــعـا
اللـوموند الـفرنسـية ومنـظمات
دولية معتـمدة. وكان اليوسفي
قد قرّر االعتزال بـعد ذلك بنحو
عام فـي أكتـوبر (تـشرين األول)
فـــكـــتب اســـتــقـــالـــته من  2003
احلـزب وسـلّـمـهـا إلى الـصديق
احملامي (رئـيس نقـابة مـحامي
الــربـــاط) مـــحــمـــد الـــصـــديــقي
ـكتب الـسـياسي) كـما (عـضو ا
أبلغ عبد الواحد الراضي بنقل
رســالـة اسـتـقــالـته إلى أعـضـاء
ـــكــتـب الــســـيـــاسي مـــقـــدّمــاً ا
جتــربــة رائـــدة عــلى مــســتــوى
ــســـؤولـــيــة بـــنـــزاهــة حتــمّـل ا
مـنـقـطـعـة الـنـظـيـر ونـكران ذات
وشعـور وطني صـادق. ويشـير

ـا فـيــهـا عـنـدمـا من مـنـاســبـة 
أستقبل عـدداً محدوداً من الذين
يرتـبطون بـعالقة أو معـرفة معه
فـي مـنـزله وكـنت بــيـنـهم  الـذي
لك رفض البـقاء فيـه رغم طلب ا
نفسه لـكنه عاد إلى شـقته التي
كان يسكنـها قبل توليه الوزارة
وبـعـدهـا أردف الـيـوسفـي قائالً:
لـــقــد كــنّـــا نــعـــارض الــدولــة من
ـــــــا بـــــــعض خـــــــارجــــــهـــــــا ور
مــعــارضــتــنــا اآلن من داخــلــهــا
وهي جتربة اخترناها باألغلبية
رغم حتـــفـظ بـــعض األصـــوات 
وعــلـــيــنــا اجــتــيــازهــا نــأمل أن
تــكــون مــفــيــدة ونـاجــحــة وهي
جتربة مفتوحة لـلزمن للمناقشة
والـتقـييم.   وقـال اليـوسفي كـنّا
ـكن ـلـفـات  نــعـتـقـد ان بـعض ا
أن نفـتحهـا بيُسـر وسهولة وإذا
بـهـا مــغـلـقـة أمـامــنـا وبـعـضـهـا
اعـتـقـدنا بـصـعـوبة فـتـحـها وإذا
بـهـا مــفـتـوحـة أمـامــنـا بل أنـنـا
ـــضي فــيــهــا إلى اســـتــطــعــنــا ا
ـا فـيـهـا مـلـفات حـدود كـبـيـرة 
ـــســـاءلـــة وجـــبــر الـــتــعـــذيب وا
الـضــرر والـتـعـويض فـضالً عن
إعـادة الـنـظـر بــبـعض الـقـوانـ

وتـــــشــــريـع قــــوانـــــ جــــديــــدة.
اسـتــذكـرتُ أثــنـاء حــديـثه ســعـد
صــالـح وأنــا أعــدّ كــتـــابــاً عــنه
فـسـعـد صالح عـنـدمـا انـتقل إلى
ـعـارضة جـاء إلـيـهـا من موقع ا
عرفة بشبكة عالقاتها الدولة وا
عقّدة السيّما مواطن ركّبة وا ا
اخلــــلـل والــــضــــعف فــــيــــهــــا ال
مــعـارضــة بــالـشــعــارات حـسب
ـعـارضـة لـيـسـت وظـيـفة ولـعلّ ا
دائمة كـما أن احلكم لـيس هدفاً
بـحـد ذاته أو وظـيـفـة مـسـتـمـرة
وعــــلى الـــســــلـــطـــة
ــعـارضــة فـيــمـا وا
إذا تــوفّــرت فــرصـة
الـتـنـاوب والـتـداول
واالنتـخاب انـتظار
رأي الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس
بــــــــبــــــــرامــــــــجـــــــــهم
ومـــــــشــــــــاريـــــــعـــــــهم
السياسية فذلكم هو
ما نـدعوه بـ"التـجربة
ـــقـــراطـــيـــة" في الـــد
الــــدول الــــعــــصــــريــــة
تـقدمـة. التـجربة إذاً ا
مـــــعــــيـــــار أســــاس في
ــــعــــرفــــة ولــــفــــحص ا
وتـــدقـــيـق الـــنـــظـــريــة
والـــتــــأكـــد من صـــواب
وصحـة ومـدى انطـباق
ـــمـــارســة وســـيـــرهــا ا
بــــــخـط مـــــــتـــــــوازي مع
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وإذا كان سعـد صالح قد
انـــــــــتـــــــــقـل مـن مــــــــــوقع
سؤولية في احلكم إلى ا
عارضـة فقد ترك موقع ا
بـــصــمـــاته وخـــتــمـه عــلى
احلــيـاة الـسـيـاسـيـة فـمن
كـان يــتــصـوّر أن بــإمــكـان
مــسـؤول مــا أن يـبـادر إلى
اتــخـــاذ إجــراءات تــتـــعــلّق
بـإجــازة أحــزاب مــعــارضـة
راديكـاليـة وإلغـاء السـجون
ــعــتـقــلـ وإطـالق سـراح ا
وإطالق حــريـة الــصــحــافـة
لكن سـعد صـالح كان قـد قرأ
الــوضع الـدولـي جـيّـداً الســيـمـا
ـة الـفـاشــيـة واتـسـاع بـعـد هــز
ــقــراطــيــة نـــطــاق األفــكــار الـــد
وحقـوق اإلنسـان وبخـاصة بـعد
ــــــتــحـدة إبــرام مــيــثــاق األ ا
الـــعــام  1945وبــالـــتـــســاوق مع
بــــــعض إرهــــــاصــــــات الــــــوضع
الـداخــلي (ومـثل هـذا األمـر قـام
به عـبـد الـرحمن الـيـوسـفي ح
قـرأ الــلـحـظــة الـتـاريــخـيـة وقـرر
بشـجاعة خـوض التجـربة) وهو
ما يدخل في إطار عـلم السياسة
الـتــنـبـوئي حـيث يـضع اجلـمـيع
أمـام مـسـؤولـيـاتـهم. فـي اخلـتام
أقـــول أن الـــيـــوســـفـي جـــمع في
شـخـصه االستـقـامة الـشـخصـية
والنـزاهة األخالقيـة إضافة إلى
ـــبـــاد وصالبـــة الـــرأي قـــوة ا
فـــضـالً عن قـــدرتـه عن الـــتـــقـــاط
اجلـوهـري من األشـيـاء السـيّـما
الـلــحـظـة الـتــاريـخـيــة وتـعـكس
ـان احلـقيـقي بـقيم مـذكراته اإل
احلـــــريــــة وحــــقـــــوق اإلنــــســــان
واحــتــرام الــرأي والــرأي اآلخــر
في وقت كانت األفكار الـشمولية
هي الــســائــدة مـــثــلــمــا تــظــهــر
الـــــغـــــنى الـــــروحـي والــــــــثــــراء

عنوي . ا

 وكـان األميـر مـوالي احلـسن قد
زار مـــصــر بـــعـــد تـــأمـــيم قـــنــاة
الـسـويس وتـفـقّــد عـائـلـة مـيالن
الــذي غــامـــر بــحـــيــاته لـــقــيــادة
الـبـاخــرة الـتي نـقــلت األسـلـحـة
ـــــغـــــربـــــيـــــة ـــــقـــــاومـــــة ا إلـى ا
واجلــزائـريـة  وقـدّم لــهـا هـدايـا
رمزية كما يـذكر اليوسفي وقد
تـــزوّج األخـــضـــر اإلبـــراهـــيـــمي
الشـخصـية اجلـزائريـة الوطـنية
والـدبـلـومـاسـيـة من ابـنـة ميالن

واسمها مليكا. 
ويــــشــــيــــر الــــيـــــوســــفي إلى أن
اجملـلس الوطـني لـلمـقاومـة كان
يــــتـــــرأس اجــــتــــمــــاعـــــاته عالل
هـمة الـفاسي وبـغيـابه يتـولى ا
عبد اللطيف بنجلون ويذكر أن
الـفقـيه مـحمـد الـبصـري كان من
أنشط عناصر هذا اجمللس وهو
ما أهّله لـيكون رئـيساً له وأعلن
ـلك والـشـعب" وفي عن "ثـورة ا

الــــــــــذكــــــــــرى
الــثـانــيـة لــهـا

(1957)
انـــــــــتـــــــــقــــــــد
الــــــبـــــصـــــري
انـزالق البالد
نـــــــــــــــحــــــــــــــو
االســـتــعـــمــار
اجلــــــــــديــــــــــد
بـــــــــــســــــــــبـب
ســـــــيـــــــاســــــة
االســـتــيــطــان
الــفــرنــســيــة
ويـــشـــيــر إلى
اخلـالفـــــــــــات
داخـل حــــــزب
االســـــتــــــقالل

التي قادت إلى تأسيس االحتاد
الوطني لـلقوات الشـعبية 1959
وذلك اعـتــمــاداً عـلى الــعـنــاصـر
الـــــــشـــــــابـــــــة ذات الــــــــــتـــــــوجه
التجديدي. ويروي عبد الرحمن
اليوسـفي قصة اختـطاف القادة
اجلـزائــريــ اخلـمــســة يـوم 22
أكــتــوبــر (تــشــرين األول) 1956
حـــ أقــــلــــعت طــــائـــراتــــهم من
ـــــغــــــرب إلى تــــــونس حــــــيث ا
ـقـاتالت احلـربـية اعـتـرضـتـهـا ا
الفـرنسيـة والقادة اخلـمسة هم
أحمد بن بـلّه وحسـ آية أحمد
ومــحــمــد خــيـضــر ومــحــمــد بـو
ضياف ومصطفى األشرف وقد
تـوجــهــوا إلى تــونس حلــضـور
ــغــاربـيــة الــتي شـارك الــنـدوة ا
ــلك مـــحــمـــد اخلــامس فـــيــهـــا ا
واحلـــبــــيب بـــورقــــيـــبـــة وكـــان
اليـوسفي كمـا ينقل قـد رافقهم
غرب كما خالل وجودهم  في ا
دافـع عــنـــهم الحـــقــاً كـــمـــحــامي
انــتــدبـــته احلــكـــومــة الـــثــوريــة
ــؤقــتــة لــلــثــورة اجلــزائــريــة  ا
وبــالـــتــضـــامن من جـــانب قــادة
ــغــربـيــة. وبــالــطـبع ــقــاومـة ا ا
قضى القادة اخلمسة نحو ستة
سنوات في السجون الفرنسية
وأطـلق ســراحـهم في  19مارس
(آذار)  1962عــــشــــيـــة مـح ثـــات
إيـفان وقـبـيل استـقالل اجلـزائر

بنحو 3 أشهر.
IV

فـي الـــــــعــــــام  1959حـــــــجــــــزت
ـــغــربــيــة جــريــدة الــســلــطــات ا
"الــتـــحــريــر"  الــتـي كــان رئــيس
حتريرها عبد الرحمن اليوسفي
واعـتـقـلـته كـما اعـتـقـلت الـفـقيه
مــــحــــمــــد الــــبــــصــــري بــــالــــدار
الـــبـــيـــضـــاء إثـــر افـــتـــتـــاحـــيــة
لـــلـــجـــريــــدة ونـــقل إلى "ســـجن
لـعـلــو" وقـد أضـرب عن الــطـعـام
ــا اضــطــر إدارة الـســجن إلى
اســتـــدعــاء طـــبــيـــبــ لـــعالجه
وقـرّرا نــقـله إلى مـسـتـشـفى ابن
ســـيــنـــاء بـــالـــربــاط و إطالق
سـراحه بــعـد أســبـوعــ وبـقي
البـصري نـحو ستـة أشهـر. بعد
لك عتقل التقى با خروجه من ا
محمد اخلامس في كانون األول
(ديـــســمـــبــر) 1959 في جـــنــيف
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بيروت

وكـــان هـــذا آخـــر لـــقــاء حـــيث
لك بـعـد ذلك كـما يـذكر تـوفي ا
الـــيـــوســــفي  في 26 فــــبـــرايـــر
(شــبـاط) 1961 وتــولّى األمــيـر
ــــلك احلـــــسن الــــذي أصــــبـح ا
احلسن الـثاني مـقاليـد العرش

في مارس (آذار) 1961.
ويـذكـر الــيـوسـفي الــصـراعـات
التي أعـقــــــــبت تـولي احلسن
الــثـانــــي إدارة الـبالد ابــتـداء
من االســتـــفــتــاء عــلى دســتــور
العام 1962 ومروراً بـإشكاالت
اجملــــــــــلـس الـــــــــدســـــــــتـــــــــوري
واالنـتخـابات التـشريـعيـة تلك
ــرارة حـيث الـتي يــتـنــاولـهـا 
تــمت اإلطـاحـة به فــيـهـا وكـان
احلــزب قـد رشـحه عـن طـنـجـة
بــيــنـــمــا جنح جــمــيع أعــضــاء
األمـــــانــــة الـــــعــــامـــــة لالحتــــاد
الـوطني لـلقـوى الشـعبـية وقد
رحـلة حمـلة ضد شهـدت تلك ا

الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة و حـــــــريـــــــة
إضـافــة إلى  حـمــلـة الــتـعــبـيــر
االعـتـقـاالت حـيث  تـعـرّض لـها
ـــنـــاضـــلــ الـــعــديــــــــــد مـن ا
(حـــــــــوالي 100) بـــــــــإشــــــــراف
اجلـنـرال محـمـد أوفـقيـر (مـدير
األمن الـوطــني آنـذاك) والـرائـد
هم أحمد الدليمي وقد  تقد
لـلـمــحـاكـمــة وصـدرت األحـكـام
بـــإدانــتــهم (1964) التـــهــامــهم
ــؤامـرة مـزعـومـة بـيـنـهم من
حُــكـم عــلـــيه بـــاإلعــدام (11 من
) وجـاهـيـاً وغـيـابـياً ـتـهـمـ ا
والقـسم اآلخر بـأحكـام غلـيظة.
وحـكـم عـلى الـيـوسـفي سـنـتـ
مـع وقف الــتـــنــفـــيــذ.  ويـــقــول
الــيـوســفي أن هــنـاك مــحــاولـة
أولـى لـــلــتـــنـــاوب ابـــتـــدأت في
ذكرى 20 أغسطس (آب) 1964
ــــلـك احلــــسن حـــــيث أصـــــدر ا
الــثـاني عـفـواً بــتـحـويل بـعض
األحــــــــكـــــــام مـن اإلعــــــــدام إلى
ـــــؤبـــــد ثم إطالق الـــــســـــجن ا
ن فــيـهم سـراح 65 مــعــتــقالً 
الفقيه البصـري وعمر بنجلون
ومــؤمن الــديــوري واســتــقــبل
ــلـك عــبــد الــرحــيم بــوعــبــيــد ا
وأبــلــغه بــالــتــفــكــيـر بــتــكــوين
حـكومـة وحـدة وطنـية وأرسل
ابن عــمـه مــوالي عــلـي إلقــنــاع
ــهــدي بن بـــركه الــعــودة إلى ا
ــــــغــــــرب و الــــــلـــــقــــــاء في ا
فــرانــكـفــورت وأبــدى بن بـركه
حتــــفــــظـــاتـه حــــول اجلــــنـــرال
أوفـقــــــــــيـر وعـصـابـة اإلجـرام
كـمـا يـسـمـيـهـا الـيـوسـفي لـكن
ــهــــــــــدي بن اخــتــــــــــطــاف ا
بـركه يوم 29 أكـتـوبـر (تـشرين
األول) 1965 بـــــــــــــــدّد تــــــــــــــــلـك
احملــــاوالت وأدخـل الـــــبالد في
دوامــــة جــــديــــد من الــــصــــراع
وشــغل الــرأي الــعـام الــوطــني
والــدولي وال يـزال مــصـيـر بن
بـركه مـجـهـوالً حـتى اآلن وكـان
الــــرئـــيـس ديــــغـــول قــــد اتــــهم
أوفـقـيــر بـالـضـلـوع بــالـعـمـلـيـة

حسبما يذكر اليوسفي.
V

يروي اليوسفي جانباً آخر من
ـنفى وهو مـتابعة حركته في ا
دراســته واهـــتــمــامه بــحــقــوق
اإلنسان وعمله في إطار احتاد

ـــذكـــرات إلى اجلــــزء األول من ا
ـعــاجلـات الــتي أقـدمت بــعض ا
عـلـيـهـا حـكـومـة الـيـوسـفي مـثل
الـــضــمــان الــصــحـي وتــشــغــيل
الـشـبـاب من حـامـلـي الـشـهادات
الـــعـــلـــيـــا وتـــرســـيخ االنـــتـــقــال
قراطي واألهم في ذلك هو الد
مـسـار الـعـدالـة االنتـقـالـيـة الذي
ـغـربـيـة تـمـيّـزت به الـتــجـربـة ا
كــــمـــا احــــتــــوت عــــلى عــــدد من
همـة التي هي حتتاج الحق ا ا

إلى قراءة خاصة.
VI

وكنت قـد جئت على لـقاء خاص
جــــــمــــــعــــــني بــــــالــــــيــــــوســــــفي
(ننيسان/ابريل/1999 في منزل
احملـامي عـبـد الـعـزيـز الـبـنّـاني)
وسوم" وقد نـشرته في كتـابي ا
سـعـد صـالح : الـضـوء والظل -
الـوسـطـية والـفـرصـة الضـائـعة"
ـــنــشـــور في بـــيــروت الـــعــام وا
طبوع ثانية في بغداد2009  وا
 وأحـــاول أن أنـــقل بـــعض2012
الــفـقــرات اخلــاصــة مـنـه والـتي
جـــــاء بــــعــــنــــوان " اســــتــــعــــادة
تـاريــخــيــة" حـيث ورد فــيه : في
حـديث جمـعنـي في كازابالنـكا "
الـدار البـيـضاء" الـعام  1999مع
عـبــد الـرحــمن الــيـوســفي وكـان
حيـنهـا قد تـولّى رئاسـة الوزراء
" الـوزيــر األول" كـمـا يـسـمّى في
ـغرب الـعـربي بعـد أن كـنت قد ا
تـعرفت عـليه عـندمـا كان رئـيساً
حلـــــزب االحتـــــاد االشـــــتـــــراكي
لــلـــقــوات الــشــعــبــيــة وهــو من
ؤثرة الشـخصيـات احلقوقـية ا
ـنظـمة الـعربـية حـيث عمل في ا
حلـــقـــوق اإلنـــســان وفـي احتــاد
احلقـوقي الـعرب ثم قبل

تــكـلـيـفــاً مـلـكــيـاً بـتــولي رئـاسـة
الـــوزراء وكــان الـــيـــوســـفي قــد
طلب اللقاء مع نخبة من زمالئه
الـعـامـلـ في اإلطـارين ذاتـهـما
عـــلـى دعـــوة عـــشـــاء نــــظـــمـــهـــا
األستاذ عبد الـعزيز البنّاني في
بيته يومها حترّك فيّ الهاجس
الـصــحـفـي لـســبـبــ األول هـو
ــــعــــارض وطـــني ــــكن  كــــيف 
قـضى أكـثـر من ثالثـة عـقـود في
ــنـفى أن يـتــبـوأ رئـاسـة وزارة ا
في عـهـد مـا زال مـسـتـمـراً وكـان
ــــعـــــارضـــــ له بل مـن أشـــــد ا
داعــيـاً إللــغـائه?  والـثــاني كـيف
يــــفـــهـم الـــســــيــــاسي الــــوطـــني
مـــعــــارضــــتـه من خالل هــــيــــكل
ــكن الــتــعــامل الــدولــة وكــيف 
مـعهـا? بادرت حـيـنهـا إلى إثارة
الــنـقـاش بــسـؤال الـوزيـر األول:
أال تـشــعـر أحـيــانـاً بـالــغـربـة أو
االغــتـراب يــا " دولـة" سـي عـبـد
ـوقع? الــرحــمن وأنت في هــذا ا
وكــان جــوابه نـعـم والى حـدود
غــيــر قــلــيــلــة لــكن شــفـيــعي أن
جــــــزءًا مـن خــــــطــــــابي مــــــا زال
ـسه مـعــارضـاً وهــو مـا كــنت أ
في أحــــاديــــثـه وخــــطــــبه الــــتي
تابعتها ألكثر من مرة وفي أكثر
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وانت تـتـجـول في شـوارع بــغـداد .. تـشـعـر ان هــمـوم (الـصـبـات) قـد
ديـنـة  وان البـغـدادي قـد تـنفـسـوا الصـعداء .. أزيـحت  عن صـدر ا
وهم يتجولـون في شوارع عاصمتـهم التي ما زالت مسـتباحة من قبل
الــرعـاع   وجتــار اخملـدرات والـشــقـاوات والــعـصـابــات .. ومن الـذين

دكوكة . يحتكمون الى السالح والعشيرة  والدكة وا
والنني امشي .. فالع مـفتوحة على كل ما هـو في نفسي.. واالسئلة
مـتـوسـلة في كـل شارع  وزقـاق  وسـاحـة  وبـاحـة .. وفي كل زاوية

اضي . مهملة .. في مدينة اصبحت وكانها من مدن ا
ــهــنــدســ تــرى .. هـل نــحن بــحـــاجــة الى خــبـــراء  جتــمــيل .. مـن ا
العراقيـ .. يعيدون جمـال وجهها / الـقا  ورونقا  وبهـاء .. فعندما
نضع بغداد حتت اجملهـر نرى القبح  والقـيح الذي ألم بها  .. والندب
والـبثور الـتي انتـشرت عـلى مسـامات وجـنتـها .. فال انـاقة تـلبـسها ..

وال عطور  تتنفسها.. وال زينة حتيطها .
اغلب الـظن اننا بـحاجة إلى ( قـائد عمـليات اجلـمال ) لرفع  الـنفايات

واالنقاض عن جسدها .. ورفع الالفتات واجلداريات عن وجهها .
نـحن ايضـا ..بحـاجة الى قـائد عـملـيات لـتنـظيم امـتدادات (الـوايرات)
ـلــهم هــو .. وزيـر الــكـهــربـاء اصــالـة  ..او وزيـر وقـد يــكـون الــقـائــد ا
ولدات لطفا  ..فهي االحتياط ولدات وكالة .. وال تستهزئوا بوزارة ا ا
بـعثرة فـي العـراق  انتاجـا و نقال الـستـراتيـجي للـطاقـة الكـهربـائيـة ا
ـعـ األسـاسي للـطـاقـة الـيـومـيـة  ..على الـرغم من وتـوزيـعـا .. وهي ا
ـولدات لها كل تلوثـها  واشتبـاك اسالكها  وجشع أصـحابها  .. وا
الـفضل في  تـشغـيل عقـولـنا ومـعرفـة .. لون  وحـجم   وطول الـواير
الـذي يـصل الى بـيـوتنـا .. ال بل ان أسـاطـ الـشبـكـة الـعـنكـبـوتـية في
ولـدات العراقـية على العـالم .. منبـهرون  من عـظمة وقـدرة  شبكـات ا
العـمل و الـتواصل والـتالحم في اجواء عـراقيـة .. تصل فـيهـا درجات

احلرارة فوق اخلمس  مئوية.
والسطور لن تكتمل .. واحلواجز لم تنته ..فهذه  شبكة اخرى صارت
ــبـتـلـيـة بـكل مــا هـو  طـاريء و غـريب .. انـهـا ـديـــــنـة ا من عالمـات ا
(شـبكـة العـمائم) الـتي تفـتـرش عن (حصـة السـيد) وحـصة االعالم ..
وصـارت  تـنافس شـبـكـة األعالم  العـراقي .. في ظـهـورهـا وبرامـجـها

وخطبها .
فالعمائم  .. مـرخصة  وغير مرخـصة .. مشخصة وغـير مشخصة..
نـفست)  التي غزت مسيـرة ومخيـرة  ..تذكرني بانـتشار سـيارات  (ا

دن بتلوثها وعطبها وضجيجها . شوارع ا
عمـائم اليـوم .. اقتـحمت  احلـسيـنيـات  واجلوامع والصـوامع .. حتى
ــســاجـد .. واكــثــر غـزارة مـن الـنــصـوص اصـبــحت اكــثــر من عـدد ا
الـقرآنـية  واشـمل من األحاديث  الـنبـويـة .. في بلـد امسى الـدين فيه

جتارة  واخلطب صناعة  واجلهل زراعة . 
ربــاط الــكالم  في بالدي عــشـــشت تــقــالــيــد وعــادات .. حتــولت الى

(جتاعـيد وعـاهات ) فـاحلواجـز  الكـونكـريتـية هي
ولـدات االهلـية  نتـاج الطـائفـية .. وانـتعـاش  ا
من فـسـاد  مـنـظـومـة الكـهـربـاء الـوطـنـيـة .. اما
ازدهـار العـمائـم  الذي صـار ظـاهـــــــرة  فـهو
بــفـعل تــقـديــــــس اجلــهل الـذي اصــاب بـعض

العــــــــقول العراقية .

بغداد
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بغداد

الشك أن األحزاب  السياسية في العراق   بعد عام 2003 تتعامل مع
واطن تابعا" واطن على أساسـ ال ثالث لهما ; اولهمـا أن يكون ا ا
نـحهم صوته في وقت االنـتخابـات  وثانيـهما لهم يـجيد الـتصفـيق و
ان  يـحـسـن اإلطـراء لـرمـوز احلـزب ويـروج ألفـكـاره  وإيـدلـوجـيـاته ان
تـلك هـذا احلزب او الـتشـكـيل السـياسـي عمـقاً حـقـيقـياً وفـكراً كـان 
قاليد ن أمسكوا   ـمثلي احلزب  واطن القبول  ناضجاَ  وعلى ا
الـسلـطة مـنذ أن جنـحوا في الـقفـز على جـراح وتضـحيـات البـسطاء 
ولـذلك سـجـلت كل الـصـكـوك الــوطـنـيـة والـسـفـر اخلـالـد لـلـتـضـحـيـات
واجلـهـد الـكـبيـر بـأسـماء ال عالقـة لـهم مـطـلقـا" بـالـتحـول الـذي شـهدهُ

الواقع العراقي ولعل هذا السائد منذ زمن طويل !!!
ـسؤول الـذي خرج عـن هذه الـقاعدة واطن أو ا ومن هذا الـفهم فـإن ا
(الـسـطـوة الـسـيــاسـيـة )  مـهـمـا كـانت مـكــانـته البـد أن يـكـون وطـنـيـا"
مخلـصا" أميـنا" يقسم أن ال يـتاجر بـضميره مـهما كـانت األثمان وهو
ـثل صورة مـشـرقة وأمال واعـدا لصالح الـفـاسد الـغالـب على الـقيم
ـر بها األصيـلة حـ يقع اجملـتمع حتت الظـروف االستـثنـائية كـالتي 

العراق ( رأس حكمة العرب وتاج رأس األمة) ???
سـؤول حاجـة ملحة ال غـنى عنها / ا ـواطن يشكل هـذا النوع من ا
بل مـنقـذا لـقـيم الـشـرف الـتي ال يـدركـهـا إال الـشـرفـاء وال يـقـدر قـيـمة
ـوذج يـشـكل ـهـنـي اخملـلص إال اخملـلـصـون وبـذات الـوقت فـهـذا األ ا
حـجر عـثـرة في طـريق كل مـفسـد أثـيم وسارق وخـائن لـلـوطن وأهله 
ـا يـحـمــله دائـمـا مــتـاعب اضـافـيــة كـضـريـبـة لــلـنـجـــاح واإلخالص

والوطنية .
ـعبرة وهـنا فالـنمـوذج األول يتـمسك به ويـبجـله ويفـتخـر بكل مـواقفه ا
عن انـتـمـائه الـوطـني حـباً لـلـفـضـيلـة وحـرصـا عـلى إشـاعة روح األمن
ـفسـد فـيـتـح الـفـرص لإليـقـاع به وال غـرابة في أن والـسالم  أمـا ا
ـشـيـئة اإللـهـية وحـكـمة يـصـطنـع األباطـيل واألكـاذيب ليـنـال مـنه لكن ا
سؤول احلقـيقي تقف حائال"  فلـلباطل صولـة وللحق صوالت وليس ا
القصد من وراء هذا السرد مضيـعة وقت بل إلثبات أن ملوحة البحار
صفى رجان بل والذهب ا وفساد مائها ال تعني خلوها من أللؤلوء وا

 (معادن الله على وجه األرض يودعها أنى يشاء). 
ومن هنا فأن صـولة الباطل جتسـدت بالفساد بأبـشع صوره واستثأرَ
الـفـاسـدون لـدرجـة انـهم اصـبـحــوا ال يـهـابـون الـقـانـون في ظل غـيـاب
يـتة  وتفشت ـال العام دون وازع من ضـمائرهم ا ساءلـة  ونهبوا ا ا
البطـالة  وانهـار االقتصـاد  وانحرفت الـسياسـة عن مسارهـا السليم
قراطي شـروع الد النها مـتهمة بـالتغطـية على الفـاسدين  واصبح ا
ـهب الريح واصبـحنا نـتسـابق مع العالم في في العـراق وتضحـياته 
ــدن االسـوأ احـتـالل الـصــدارة في الــبــلــدان االسـوأ فـي الـفــســاد وا

للعيش  تلك هي جولة الباطل .
ـظـلـومـ وأعـادة احلـقـوق ألهـلـها وحـان وقت جـوالت احلق لـنـصـرة ا
واطن سروقة وتعويض ا ومحاسبة الفاسدين واستـرجاع االموال ا

عن سنوات األلم واحلرمان 
ـكن ان نـتـحـدث عن بـلـد نـعـم جـاءت سـاعـة الـصـولـة  ومن دونـهـا ال
متـمـاسك وشـعب قـوي فـقـوة الـبـلـد وتـمـاسك شـعـبه يـصـبحُ جـليـاً من
خالل االنتـفاضـة  الفـكريـة ألعادة الـتوازن الـوطني وفق الـكفاءة و من
غمـسة بالكرامة واألمن واالستقرار وتوفير خالل توفير لقمة العيش ا
فــرص الـعــمل لــلـجــمـيع وفـق االخـتــصـاص ألســتـــــــــيـعــاب الـعــقـول
الـشـبـابـيـة  ولـكـي يـتـسـنى لـلـمـواطـن االبـداع في اعـادة بـنـاء الـعـراق
سلوب في بـطون الفاسـدين  وأقتربت صوالت احلق فـماذا سيكون ا
مـصـيـر الـفـاسـدين  اقـتـربت سـاعـة الـصـولـة ألجل الـعــــــــراق فـأين
سـيـكون مـوقع من تـخـلى عن وطـــــــــنه واسـتـأثـر بالـسـحت احلرام 
انـهــا ثــورة الـعــقـول والــوعي اجلـــــــــمـاهــيــري لـلــكـشـف عن كل بـؤر

الفــــساد ومساعدة  اجهـزة الدولة في مكافحتها
ليتسنى للعــــــــــراق وشعبه استــــــعادة قوته

من مخالب السُراق .

لك محمد السادس ا
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