
يـروى أن شاعرا  كـان يسكـن بجواره أصـيب بفقـر شديد 
فــقــالت لـه زوجــته إذهب إلى احلــسـن بن عــلي فــإنه ال يــرد
ســائال  فـقــال لـهـا أخــجل من ذلك فـقــالت له إن لم تـذهب
أنت ذهبت أنـا  واحلـسن حـيي - أي كثـيـر احليـاء - فـقال
لها أكتب إليه !! فكتب إليه بيت من الشعر قال له فيهما : 

لم يبق عندي ما يباع بدرهم
                    يكفيك رؤية مظهري عن مخبري

إال بقية ماء وجه صنته
شتري ...                           عن أن يباع وكنت أنت ا
وأرسـلها إلى اإلمـام احلسن بن عـلي  فبـكى اإلمام  وجمع

ما عنده من مال وأرسله إليه وكتب له : 
عاجلتنا فأتاك وابل برنا

                      طال ولو أمهلتني لم تفقر
فخذ القليل وكن كأنك لم تبع

               ما صنته و كأنني لم أشتر  !!
تربية مدرسة النبوة ....لله درّه ................

رضي اللـه عنـهم وارضـاهم ونـفعـنـا بـهم في الدارين ..... .
آم

(فـأين الـذين يدعـون كـذبا وزورا أنـهم أتـباع
أهل الـبيت وقـد أوصلـوا العبـاد والبالد الى

مانراه اليوم?).

www.azzaman.com
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نــاجي نــعــمـان لــلــثـقـــــافــة.وضـمن
ــؤســســة  كــان الـــذين كــرمــتــهـم ا

الشاعر
العراقي صادق الـطريحي. وتصدر
اجملـمـوعـة العـراقـيـة الـتي حـضرت
حـــفل الــتـــكــر  االديب ابـــراهــيم
اخلـــيـــاط  االمـــ الـــعـــام الحتـــاد
ــــؤلــــفــــ االدبــــاء والـــــكــــتــــاب وا

. العراقي
Èdš«  «¡UI

وانـا في بـغـداد  اجنـزتُ اتـصاالت
تفضي للقاء شخصيات في بيروت
.وهـو مـا حــصل. الـلـقـاء االول كـان
ــــفـــكـــر الـــعـــراقـي الـــدكـــتـــور مع ا
عــبــداحلـســ شـعــبــان .ظـهــر يـوم
االحــد 2018/12/9 الـــتــقـــيــتُه في
مكـتبه. تـبادلـنا اهـداء الكـتب.حيثُ
اهـداني كتـابه الـذي حـمل عـنوان :
(االمـــام احلــــســــني الــــبــــغـــدادي 
مقـاربـات في سيـسيـولـوجيـا الدين
والــتـــدين ...). وكــتــابــاً اخــر حــمل
عنوان : (تونس والعرفان )..وقائع
حفل تكر ومسيرة فكرية وثقافية

رائدة..
وقــال الـنـاشــر عن الــكـتـاب : »هـذا
الكـتاب هـو ديوان عـرفان بـاجلميل
 تــقـدمه تــونس لـلـمــفـكــر الـعـراقي

الكبير الدكتور
ـقـابل عـبـداحلـسـ شـعـبان  ..«بـا

·ËdF*« qO³Ý «uFDIðô

يُـقال ان رجالً تـائهـاً في الـصحـراء مـنهك الـقـوى  اليحـتمل
حـتى عـلى الـسـيـر  انـهك قـواه اجلـوع والـعـطش .. واذا به
ــتـطي صــهـوة جـواده قـاطــعـاً تـلك يــرى من بـعــيـد فـارسـاً 
الـصـحراء الـقـاحلـة  فـحدث نـفـسهُ هـذا الرجل الـتـائه وقال
ـتـعـبـتـ لـلـفـارس  واذا جـاءك الـفـرج  بـدأ يـؤشــر بـيـديه ا
بالـفارس يـغـير طـريقـة بعـد ان شاهـد الرجل ويـتجه نـحوه 
ـنـهك  عـلى االرض  وعـنـد وصـول الـفـارس سـقط الـرجل ا
اء والطعام وبدأ يسقي فترجل الفارس من جواده واخرج ا
ويــطــعم الـرجـل الـضــال لـطــريــقه  حـتى بــدت عــلى الـرجل
نهارة عالمات الـراحة والسـعادة واستـعادة جزء من قـواه ا
 وطـلـب من الـفـارس ان يــصـطــحـبه مـعـه لـيـخــرجه من تـلك
ا  يتمتع به الصحراء القاحلة  فوافقَ الفارس النها جزء 
الـفرسـان من سـمـو في االخالق والـرفعـة  واإليـثـار  وقال

الفارس للرجل سأجعلك تركب خلفي على الفرس 
اجــاب الـرجل ان الــفـرس صــعب ان حتــمـلــنــا  وانت كـنت
راكــبـاً لـذا دعــني اركب فـتــرة وانت تـمـشـي وعـنـدمــا تـتـعب
نـتبـادل الركوب عـلى الفـرس  فوافق الـفارس وركب الرجل
ـتـاع ويـتـرك الـفارس في الـفـرس واذا به يـهـرب بـالفـرس وا

عرض الصحراء ???
فـناداه الـفارس قـائال" :  اسرق مـاشئت لـكن التُـحَدث احداً

عروف . عن قصتنا النك ستقطع سبيل ا
الــرجل الـــذي كــان تــائــهــا في الــصــحــراء - قــاطع ســبــيل
ــعـروف-  قــابل فـعل اخلــيـر واالحــسـان والــكـرم وســمـو ا

االخالق ورفعتها  باجلحود والسرقة ونكران اجلميل .
مـا اشــبه حــادثـة االمـس بـالــيــوم .. أن اردنـا مــطـابــقــة تـلك
الـقصـة على حـياتـنا الـسـياسـية  ونـحن نرى في جـمهـورنا
الـذي ضــحى بـكل شيء (دمـاء  تــهـجـيـر  تـدمــيـر  بـطـالـة
وسـوء خــدمـات ) من اجل ايــصـال مـجــمـوعـة من الــسـاسـة
ـغـمــورين الى سـدة احلـكـم   امالً بـهـؤالء الــسـاسـة انـهم ا
ستـقبل مشرق يُعوض سيكـونوا صُناع حاضر ومـخطط 

الناس سن احلرمان والعوز . 
لـكن لألسف; مـاتـلـقاه »الـفارس «من جـحـود الـرجل الذي
ـواطنيـنا حصة انـقذه وهو تـائه في عرض الصـحراء  كان 
مـن قـــســاوة االهـــمـــال وتـــردي االوضــاع وبـــؤس االداء من
ـغيـبة من ناكـري اجلـميل واجلـاحدين بـحقـوق جـماهـيرهم ا

ساسة الصدفة .
الم تكن جـزءا من سياسيـينا اسمـاء مغمورة يـكاد اليعرفهم
اال مــحـيــطـهم الــضـيق  ثم اصــبـحــوا الـيـوم بــفـضل زحف
اجلمـهور الى صـناديـق االقتـراع اسمـاء المعـة لهـا صوالت
وجـوالت عـلـى شـاشـات الـتـلـفـاز .. لـكن لألسف ; ال صـولـة
واطن   او رفع الظلم عملية على مستوى حتس معيشة ا
عـنه او ايجاد فـرصة عمـل له بعد ان حتـول البلـد الى فيالق
ـوارد ـعـطـلـة بـسـبب سـوء ادارة ا من الـقـدرات الـشـبـابــيـة ا

والتمدد احلزبي واخلالفات على تقاسم الكعكة ?
ـسـؤول ـلك من اجـل ايـصــال ا الـشــعب الـذي قــدم كل مــا
للـسلطـة يتحـول في ليلـة وضحاها الى  »تائه «الطريق له 
وال بصـيص امل في ايـجاد مـخرج يـؤمن عـلى اقل احتـمال

رغيف خبز مغمس بقليل من الكرامة ...
ـواطن شــعـارات  واطــعـمـوا انــفـسـهم لـكـنــهم ; اشـبــعـوا ا

لذات وضمنوا لهم اجلاه واخلدمات " فايف ستار " . ا
وخلـفـوا لعـنـة مـتداولـة ; فـكل حكـومـة تـستـلم زمـام السـلـطة

تلعن التي قبلها  
مع كـونـهـا تـأتي بـاألسـوأ في اجلـانب الـتـنـفـيـذي و مـعـاجلة
ـلفات العـالقة  لنـبقى امام مـصير محـتوم  في كنف شعب ا
اته  وقادة سـياسيون مـات سريريـاً ولم يعلن عن حـقيقـة 
رحـون دون حـساب او عـقـاب حتى مـع تفـجر يسـرحـون و
قنـابل وكشف فضائـح من العيار الـثقيل تسـلط الضوء على
ملفات فساد تقشعر لها االبدان وتزكم روائحها األنوف ???
أمـام هـذه احلـقـيـقـة  نـعـتـرف بـأن ال وجـود لـشـجـاع وحازم

وقوي لكي يتصدى للفاسدين !!!
همة لكل ما يجري بالعراق :   واالستفهامات ا

  -هل انتهت جولة فعل اخلير ? 
-وهل سيترك شعبنا تائها بالصحراء ? 

عروف ?  -أو انقطع سبيل ا
- أم فـــشل الـــســــاســـة في تـــرك اثـــر ايــجـــابـي في قـــلــوب

ناخبيهم? 
ومـع كل هــــذة األخــــفـــاقــــات ;  لـــعـل مـــافــــعل
ـا فـعـله سـيـاســيـو الـعــراق اجلـديـد أشـبـه 

الرجل التائه في الصحراء ? 
فذكر ان نفعت الذكرى .

ـرة الـثـالـثـة الـتي اصل فـيـها هي ا
بيروت  حلضور معرض الكتاب.
كــانت االولى عــام . 2005حــيــنــهـا
كانت جـراح الوطن الـعراقي تـنزف
بــــغــــزارة.حـــيـث اطــــبق االحــــتالل

االمريكي البغيض على بالدنا.
صــبـــاح يـــوم ســفـــري  عـــلــمتُ ان
اجلـهـات الـسـوريـة اوقـفت  بـشـكل
مـــؤقت  دخــول الــعـــراقــيــ  بــراً
مـــــــبــــــاشـــــــرة مـن الــــــعـــــــراق الى
سورية.وهكذا توجهتُ نحو االردن
ومنـها الى سـورية ولـبنـان. وكانت
اجراءات اجلهات االمنيـة اللبنانية
جتـــاه الــعــراقــيـــ الــداخــلــ الى

لبنان مبالغ فيها..

لـكــني  مـثل غـيـري مـن الـعـراقـيـ
قـدمتُ مـا طـلـبه اجلـانب الـلـبـناني
من وثـــائق. وهــكـــذا دخــلتُ. وزرتُ
مـــعــرض الـــكــتـــاب.وفي مـــثل هــذه
ـاضي  كـنتُ في االيـام من الـعـام ا
بـــيـــروت لـــلـــغـــرض نـــفـــسه.وكـــان

عرض يحمل التسلسل (61) ا
وظــهــر يــوم الــســبت 2018/12/8
كـــــــــــــنـتُ احـطُ الـــــــــــــرحـــــــــــــال فـي
بــيــروت..ضــمن مــجــمــوعـة قــاربت
اخلــمـســ شـخــصـاً بـ نــاشـرين
ومــــكـــتــــبــــيـــ وادبــــاء.والــــهـــدف

عرض. الرئيسي : زيارة ا
WO «dŽ W —UA

ــشـاركــة الــعــراقــيـة  في تــمــثــلت ا
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بيروت

مــعـرض بـيــروت الـعــربي والـدولي
ـــجـــمـــوعـــتــ لــــلـــكــــتـــاب  ..62 
:مـجــمـوعـة نـظـمــهـا االحتـاد الـعـام
لالدبـاء والــكـتـاب الـعــراقـيـ .وقـد
وصلت يوم اخلميس 2018/12/6
ومــجـــمــوعــة نـــظــمــتـــهــا مــكـــتــبــة
سطور.وكـنت ضمن هذه اجملـموعة
..ووصـــلـت هـــذه اجملـــمـــوعـــة يــوم

السبت 2018/12/8.
كـــانت اقــــامـــة اجملـــمــــوعـــتـــ في
ـــعـــرض رئــيس .. وزار  ا فـــنـــدقــ
كتبي احتاد الناشرين العـراقي ا
ــعــروف الــدكــتــور عــبــدالــوهــاب ا

الراضي .
ومع تنـوع وتعـدد العـراقيـ الذين
يصبح احلضور عـرض  حضروا ا

العراقي ملموساً
÷dF*«  UO UF

وقـــدر تــــعـــلـق االمـــر بــــاحلـــضـــور
العراقي  كانت هناك فعاليات على
ــــعـــرض.وقــــد حـــضـــرتُ هـــامش ا
توسط  فعاليت :االولى في دار ا
حــيث احــتـــفــالــيــة تـــوقــيع ديــوان
الشـاعر الـعراقي عـبدالـزهرة زكي 
الــــذي حـــــمل عــــنـــــوان :الــــديــــوان

الغربي..للشاعر الشرقي..
والـثــانــيــة : في مــديــنــة جــونــيـة 
شــمــال بـــيــروت. حــيث مـــؤســســة

ســلــمتُ الــدكــتــور شـعــبــان كــتـاب :
(يـومـيات ارمـيـنـيـا..بلـد الـكـنائس و
شـاهـيـر..رؤيـة صـحفي ـتـاحف وا ا
عـراقي).لـلدكـتـوراحـمد عـبـداجملـيد .
وكتاب ( رحلة الى بابل التاريخية )
 لــلـكــاتب الــعـراقي الــراحل حـمــيـد

طبعي. ا
وزارني فـي مــحل اقــامـــتي الــكــاتب
الـسـيـاسـي الـلـبـنـاني االسـتـاذ فـؤاد
مــطــر .  وتـــبــادلــنـــا احلــديث حــول

الواقع الثقافي العربي
ــثــقـف الــعــربي. الـــراهن وهــمـــوم ا
واحـاطني االسـتـاذ فـؤاد مطـر عـلـماً
عن كــتــابه اجلــديــد الـذي ســيــصـدر
مطـلع ربـيع العـام الـقادم  وعـنوانه
 »انـيـاب اخلـلـيـفـة وانـامل اجلـنرال
.«وكـــان لـي لــقـــاء  مـع الــســـيـــاسي
الـلـبـنــاني االسـتـاذ مـعن بـشـور .في
مـــكــــتـــبه  وبــــحـــضـــور الــــصـــديق
الـلبـناني  عـمـاد شبـارو  دار بـينـنا
حــوار مــوسع عن واقع ومــســتــقـبل
الــتــيــار الـــقــومي الـــعــروبي. وكــان
وفي اهـداء الــكـتب حـاضـرا بــيـنـنـا 
مقدمتـها كتابي  »حوار احلضارات
. «حــضـرتُ اكــثـر مـن حـفل تــوقـيع.
ومـــنـــهــــا : حـــفل تـــوقــــيع االديـــبـــة
لـكتـابها » اللـبنـانيـة حنان فـرحات 
رة حـمرا.. ..«وكانت مـثـابتي في
ــعــرض  جــنــاح الــدار الــعــربــيــة ا

للعلوم..ناشرون . وكانت هذه الدار
قـد نـشــرت كـتـابي    »مـوضـوعـات
في الكتابة .«وكان معروضاً ضمن

جناحها..
كــتب عـديــدة تـلـقــيـتُــهـا اهـداءً  في
مـقـدمــتـهـا : ديـوان الـشـاعـر صـادق
الطريحي الـذي حمل عنوان  »بيتُ

القارئات ..«
 وكتاب  »الديـوان الغـربي للـشاعر
الشرقي  «للشاعر عبدالزهرة زكي.
ــعــرض الـتــقـيت شــخـصــيـات في ا
عـراقـيــة وعـربـيـة بـعـضـهـا الـتـقـيه

الول مرة.وتلك ميزة ايجابية.
مـــرض بـــيـــروت الـــعــــربي الـــدولي
لـلــكـتـاب  : 62شـاركـت فـيه ثــمـاني
دول   170دار نـشـر لـبـنـانـيـة  65
دار نـشـر عربـيـة واجـنبـيـة.. وشـهد
اقـــبــاالً واســـعـــاً  وكـــانت نـــســـبــة
حــضــور االجــيـال الــشــابـة عــالــيـة.

وهذه سمة تبعث على التفاؤل..
××××××

كانت هـناك فـعالـيات وجـوالت على
ـعــرض  مـنـهـا زيـارة الى هـامش ا
جـبـال الشـوف حـيث مـحـمـية االرز
الـلـبـنـانـيـة  ومـنـهـا الى صـيـدا في
اجلنوب اللـبناني .. عدتُ بـحصيلة

تبعثُ على الرضا..
وفي اخلتـام اطـبعُ قبـلـة على جـب

بيروت.
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االوطـان وتــدمــيـر واالواصــر وقـتل
االرحام كالـذي حدث في الـصومال
ولبنان والعراق ويحدث في سوريا
ؤسف ان وليـبيـا وسواهمـا. ومن ا
عنى عدم يدخل  مفهـوم النسيـان 
االتــــــــعــــــــاظ وادراك احلــــــــقــــــــائق
ــوضــوعــيــة الى الــسـرد الــروائي ا
ويــنـــقل يــوسف زيـــدان في روايــته
ذائعـة الـصيت عـن السـيد الـصـقلي
نـصـيـحـة قـدمـهـا الى امـرأة الـبـحـر
اوكــتــافــيــا (احلــزن شــأن انـســاني
وســوف يــتــبــدد مع االيــام مــثل كل
شؤون االنـسان). فـأي حزن يـتبدد-
يــاســـيــدي- اذا كـــانت الـــيـــمــنـــنــة
والـلبـنـنـة وما يـجـري مـجراهـمـا قد
ــدن وغــيــرت الــهــويــات ســحـــقت ا
كونات وتسببت بالنزوح وظلمت ا
والــــهــــجــــرة واقـــــتالع االشــــجــــار
واالجــــنـــــة وحـــــدوث اجملـــــاعــــات
واشــاعـة الــفــسـاد وهــدر الـطــاقـات
واالمــوال وبث الــكــراهــيـة وســحق
ة اشـد وواقـعة ـواطنـة? ايـة جـر ا
اعــــــظم وهـمّ افـــــجـع ومـــــوت ارحم

وحياة اقسى وبؤس اشمل?
ــشــكــلـة انــنــا امـة تــمــتــلك ذاكـرة ا
مــثـقـوبــة فال نــسـتـخــلص الـدروس
ونـــســتـــلــهم الـــعــبــر مـن الــوقــائع
وسرعـان ما ننـشغل بـهمـوم احلياة
ونحـتـاج الى من يوقظ فـي ذاكرتـنا
احـــداث (داحس والـــغــبـــراء) الــتي
حتولت الى رقم مهمل في تـاريخنا
فـــيــمــا يــجب ان تـــظل درســاً حــيــاً
ــقـتـضــاه االنـزالق نـحـو نـتــجـنب 
هــاويــة جــديــدة . وصــدق االســتـاذ
فـــؤاد مــطــر الـــذي قــال بـــحق مــثل
هؤالء (بدال من ان يـضحوا من اجل
الــــوطـن فــــانــــهـم يــــضـــــحــــون به.
مصـيبـتهم عـظمى اذا كـانوا يدرون
واعـظم اذا كــانـوا ال يـدرون . وبـدل
ان يـكــون هـنــاك نـوع من الــتـكـاتف
لوضع الـوطن عـلى خارطـة التـطور
فــــان الـــذي يــــجـــري هــــو نـــوع من
الـتـبـاري لـتحـقـيق غـايـة مـبـغـوضة

واهداف منقوصة السمو).
ويــا اهـل احلل والــربط فـي الــعــالم

العربي كفانا (نة).

مــــرور نـــحـــو ربـع قـــرن عـــلـى وقـــوعه
وجتنب تكرار التـجربة وان كان تكرار
الـتــجـارب في اخملــتـبـرات يــفـضي الى
حقـائق جـديدة وكـشوفـات واكـتشـافات
مـذهلـة اذا نـظرنـا الى االهـداف بـاطار
عرفية اال ان تكرار عاجلة العلمـية ا ا
الــتـجـارب الــسـيـاسـيــة عـلى الــطـريـقـة
الــعـــربـــيـــة قـــاد ويـــقــود الـى االهــوال
واالوجــــاع والى احلــــرمـــان وضــــيـــاع
الــــفـــــرص ومـــــزيــــد مـن فــــوات االوان
للتعويض الن الـقرارات نظرية حسب
والــتــقـــديــرات اجــتـــهــاديــة حـــدســيــة

منقوصة.
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من هـنا تـأتي اهـميـة كـتاب (الـيـمنـنة)
الـذي نـحن نـقرأه فـي وقت تـمضـي فيه
فجعة احلرب اليمنـية الى مساراتهـا ا
ـزيـد. ـنـذرة بـا وآالمـهـا الالمــحـدودة ا
وهـي مـنــاســبــة ثــانــيـة انــاشــد فــيــهـا
السـياسـي والسـيما فـي العراق الى
مــطــالــعــة الـكــتــاب الــصــادر عن الـدار
الـعربـيـة للـعلـوم (نـاشرون) فـي لبـنان
والــواقع فـي نــحــو  414صــفـــحــة من
ا يتضمنه من حقائق القطع الكبير  –
االمــــور ودقـــة الـــتـــوصـــيف وحتـــلـــيل
ـنطـلـقـات والـنتـائج. ولـعل مـا يـجعل ا
ــؤلف تــتـصـف بـكـل هـذه مــعــاجلــات ا
الصـفات هـو انه ابن بار لـليـمن الذي
كــان في يــوم مـا ســعــيـدا ونــتــمـنى ان
يطـوي صفـحاته الـدمويـة ويتـجه نحو
ضـفاف تـلك الـسـعـادة بـقـدرات عقالئه

واخالق اهله ورثة بلقيس وسبأ.
ويــقـدم كــتــاب (الـيــمـنــنـة) لــلـقــار مـا
يـســتــفـيــد به من مــعــرفــتـهــا لــتــجـنب
اخطائها واالخذ بايجابياتها على حد
وصف االســـتـــاذ الــوزيـــر وان كــنت ال
اجـد ايـة ايـجـابـيـات في كل (نـة) جـرت
وقــائــعـهــا عــلى ارض عــربــيـة. ذلك ان
احملـصـلة سـلـبـيـة بـامتـيـاز واخلـسـائر
بـاهــظـة ال تـعـوض والـنــتـائج ال تـعـدو
كونها فشال مضاعـفا وتراجعا. لكن ما
يـسـجل لـلــمـؤلف انه كـان (لـطـيـفـا) في
مـعاجلـة جـذور وابعـاد (الـيمـنـنة) غـير
مــنــفــعل فـي تــوصــيـفــهــا. وهـي ســمـة
ــوضـــوعي الــذي يـــتــحــلى الـــبــاحث ا
ـــقــومــات الــبــحث الـــعــلــمي ويــضع
ادواتها نصب عينيه ويهدف الى بلوغ
ـتـاحـة غـايــته بـالـوســائل الـبـحـثــيـة ا
والســيــمــا عـنــد دراســة حــالـة كــحــالـة
اليمن. وأتفق مع مقوّم الكتاب االستاذ
الوزير في ان الكتاب الذي يتضمن 15
عــنــوانــا تــمــاثل الى حــد مــا عــنــاوين
ية فصول اية هيكليـة بحثية او اكاد
خـال من التـلـوين والـتـكيـف برغم اني
اجـد (الـيـمـننـة) غـارقـة بـالـلـون االحـمر
وتـــصــطــبـغ بــالــدم ورائـــحــة الــبــارود
ومتـخمـة بأنـ الثـكالى. واحلق ايـضا
ـعـلـومات ان الـكـتـاب يـتـسم بـتـدقـيق ا
والبحث الطـويل في الوقائع واالحاطة
ـجـاهل (الـيـمـننـة) الـشـائـكة ـوفـقة  ا
ؤلف واحـتـاج منه وهو عبء حتـمـله ا
الى صـــبـــر طــويل جـــمــيـل ودرايــة في

ـراجـع والـتــفـاصــيل واجلـذور. واني ا
ألستغرب كيف ان قضية اقليمية كبرى
كـقـضـيـة الـيـمن تـنـطـوي عـلى كل تـلك
الذيول واخللفيات والدروس منذ حكم
االمام يـحيى حـميد الـدين وما تاله من
انقالبات وصراعات وجتاذبات تختفي
من مـــراجــعـــات عــقـل دول تــورطت في
(لـعـبـة) الـيــمن واجنـرت الى مـسـتـنـقع
احلــرب ظـنــاً انـهــا نـزهــة ولم تـدرك اال
مـتـأخـرا ان (اولــهـا سـلـوى واوسـطـهـا
جنـوى واخــرهـا بـلـوى) عــلى حـد قـول
مـعــاويـة بن ابـي سـفــيـان. واالغـرب ان
اطـراف الـصـراع اخلــارجي االقـلـيـمـيـة
ظلت جتهل خفـاء (اليمننـة) وخفاياها,
ورأت في ظالل سيـوفها غـير حـقيقـتها
ــؤلف عـــنــد شــرحه ـــرة.ويــعــتـــرف ا ا
لــلـيـمــنـنـة بــ الـداخل واخلــارج انـهـا
(ظهـرت واختـمـرت بتـوالي غَبّ احداث
اليـمن: حـوادث ارهابـيـة الى مؤتـمرات
دولية فـنزاعات سـياسيـة ثم مواجهات
مسلحة واحـتجاجات بدت شـعبية غير
مــســيــســـة حــتى ســاســـهــا الــســاســة
ــا يــتــنــاسب ووجــهــوا نــهــايــتــهـــا 
وتقـديرات واحـتـجاجـات اقلـية مـحددة
ؤثرين تناست غـالبية عظمى من من ا
تأثرين ,فاستدعت العـصف بحياتهم ا
واثــرت فـيـهــا كـبــيـر االثـر اجــتـمــاعـيـا
وسـياسـيـا واقـتصـاديـا وثـقافـيـا). كـما
ــــؤلف فـي مـــوضـع اخـــر الى يــــذهب ا
الـقـول (ان احلـالــة الـيـمـنـيـة اخملـتـلـفـة
داخـــلــيـــا مــحـــرك وبــاعث اصـــيل لــكل
ـا حتـتـوي من مـخاوف الـعواصف - 
ـكـمـلة لـلـظـاهـرة الـعـربـية ومـواقف - ا
ـا غـمر رتـبـطة  اجلديـدة: الـيمـنـنة ,ا
نطقة من ظواهـر خناقة حتت مسمى ا
الفوضى اخلالقة). ولعمري كيف غابت
تـورطة او الظـالعة التي عن االطراف ا
ولـــغت بــــالـــدم الـــيـــمــــني رؤيـــة هـــذه
ـعـطيـات لـكي يـتـوافـقوا ويـتـجـنـبوا ا
جتييش اجليـوش وتعبئـة الطاقات في
مــواضع ادخــلـت الــيــمن في اجملــهــول
وقربت مسـتقبـله نحو مـا اليسر عـربيا
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وقــبل ان اخــتـم هــذا الــعــرض لــكــتـاب
الـيـمــنـنـة ,الـذي وجـدته يــنـطـوي عـلى
مـحـاسن عـدة وفـوائد ,ادعو الـبـاحـث
ـــيـــ واصــــحـــاب اخلـــبـــرة واالكـــاد
ـؤلف الــصـحــفــيـة الى احلــذو حــذو ا
لطـفي فؤاد نـعمـان في توثـيق حوادث
حـقب مــهـمـة تـمـر بــهـا بـلـدانـهم  ,اذ ال
ــآالت افـــيــد من مــؤلــفــات تــذكــرنــا بــا
وجتــنــبــنـا تــكــرار الــتـجــارب احملــزنـة

الباعثة على االحباط واأللم.  
وارى ان الفـائدة تكـون اعم واشمل اذا
جـاءت الوقـائع فـوريـة او جرى تـذكـير
اصحـاب الـشأن بـآثارهـا الـسلـبيـة قبل
ان يطويهـا النسيـان وتصبح في حكم

ؤرخ ال في ذمة التاريخ . ا
ومن ادبـيات الـعـامـة ثمـة قـنـاعة تـفـيد
بان الـنسيـان نعـمة لـكني اسـتثني من
هـــذه الـــنــعـــمــة مـــا يـــؤدي الى خــراب

لعـلـها مـصـادفة جـميـلـة اني تلـقيت
اضـي هـديت خالل االسبـوع ا
بـتـوقـيع مــؤلـفـيـهـمـا االولى كـتـاب
(لــبــنـان  - 1991رحــلــة في كــوكب
زق) لـلـدكتـور حـس الـهـنداوي
وقد قـدمـته على صـفـحات (الـزمان)
بالعدد  6214االحد  9كانون االول
اجلاري ويعرض من خالل الوقائع
يدانية والوثائق التاريخية نزيف ا
االرز بـاحلـرب الـتي اسـتـمـرت نـحو
 15عاما وما آلت اليه اوضاع هذا
الــبـــلــد الـــذي كـــان قــبـــلــة الـــعــرب
ومالذهم وبـاخـتـصـار فـان الـكـتاب
قـدم شـهـادة محـايـدة عن (الـلـبـنـنة)
التي اشتقت منها فـيما بعد ظواهر
(العرقنـة) و(الليبنـة) و(الصوملة)..
والـبقـيـة تـأتي. اما الـهـديـة الثـانـية
فجاءتـني بتوقـيع الكاتب الـصحفي
والبـاحث الـسيـاسي الـيمـني لـطفي

اشــتـــقــاقـــات مــصـــطــلح (الـــلــبـــنــنــة)
ـا حـمـلت و(الـيـمـنـنـة) و(الـصـومـلـة) 
وآلت وانـتـهت عــبـر حتـذيـرات سـابـقـة
لـلــرئـيس الـفــلـسـطـيــني الـراحل يـاسـر
عـــــرفــــات مـن خالل تـــــصـــــريــــحـــــاته
ومقابالته الصحـفية. ويومهـا غالبا ما
كـنت اسـائل نـفـسي عن دوافع الـتـكرار
العـرفاتي لـلتـحذيـر من (البـلقـنة) حتى
ـســتـوى من وجــدته مـهــمـومــاً بـهــذا ا
االحتمال مشـيرا الى ضرورة ان يأخذ
ا حدث في العـرب العـبرة واالعـتبـار 
دول الـــبــلــقــان من جتـــزئــة وتــقــســيم
وتــهـمــيش وثـأر وســفك دمــاء وجـرائم
ضـد االنـسـانيـة وارتـكـابـات يـنـدى لـها
. وكـــان نـــفــــر من احملـــلـــلـــ اجلـــبـــ
والــسـيــاسـيـ يــجـدون فـي حتـذيـرات
بالغة ال عرفات رحمه الله نـوعا من ا
فرصة لتكرار وقـوعها في بلدان العرب
(من الشام الى بـغدان) لكن سـرعان ما
اكـتـشـفـنا ان الـرجل كـان عـلى حق وان
رؤاه االسـتــبـاقـيـة انـبــأته بـاحـتـمـاالت
وقوع (الـبلـقنـة) في اكثـر من رقعة وان
اجلـــغــرافــيــة اخلــادعــة تـــتــغــلب عــلى
ــكن من حــاصل الــتــاريخ اخملــادع و
التقائهمـا وقوع اشد احلاالت بعدا عن
الـــتــــصـــور واالحـــتـــمـــاالت ورودا في
ــؤسف هــو ان اخلــيــال واخلـــاطــر. وا
تـكـرار الـ (نــة) سـواء في الـصـومـال ام
الـعــراق ام سـوريـا ام لـبــنـان ام الـيـمن
ام... لم يدق ناقوس اخلطر في ضمائر
السياسي وقادة البلدان لكي يأخذوا
نـعوا وقـوع اخلسـائر في التـدابيـر و
ـوارد او يــقـلـلـوا بــعـضـهـا االرواح وا
حقنا للدماء او تفاديا لالهدار االحمق
بــقــدر مــا وقــعــوا في االخــطــاء ذاتــهـا
وتـعرضـوا الى اوهـام الـلـعبـة الـدولـية
ومـطــامع ثـعـالــبـهـا ومـخــالب ذئـابـهـا
مـثلـون على فتـوالت الفـصـول وظهـر ا
كياج مسرح االحداث باالزياء ذاتها وا
ذاته واالضواء نفسـها واحلوارات كما
حدثت بـاالمس الـقريب مـا يعـني انهم
ــشــهــد ولم يــســتــوعــبـوا لـم يـقــرأوا ا
الـدرس ولم يــتـسـلـحـوا بــاحلـكـمـة ولم
يـتـدبروا او يـتـحـاشـوا فـضح انـفـسهم
ؤامرة) الـتي اوصلتنا الى في اطار (ا
الـ (نـة).. وبعـبـارة ادق انـهم كـانوا في
غـفـوة.وفي مـقـالـتي عن (لـبـنان 1991)
نـــاشــدت اصــحــاب الـــقــرار الى قــراءة
الكتاب الستيعاب الدرس اللبناني بعد
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ÊULF½ œ«R  wHD
مـوالـيد صـنـعاء  3 نـيـسان 1980
م كـاتب صحفي وبـاحث سياسي
الــســكـــرتــيــر الـــصــحــفـي لــرئــيس
مـجـلـس الـشـورى الــيـمــني رئـيس
منـتدى الـنـعمـان الثـقافي لـلشـباب.
اصـدر واعـدر حوالي  300 كـتـابا
مــتــعـــلــقــا بــالــشــؤون الــتــاريــخــيــة
عاصرة. وهو والسـياسية اليمنية ا

ناشط في دعوة السالم لليمن.  فـــؤاد نـــعــمـــان وريث اســـرة نــعـــمــان
الــعــريــقـــة الــضــاربــة بــصـــمــتــهــا في
السيـاسة والـدبلومـاسية واالدب وهي
كتـاب بـعنـوان (اليـمنـنـة ظاهـرة عربـية
جـــديــدة - خالصـــة جتــربــة). ويـــلــفت
الـنـظـر في الـكـتاب انـه حمـل تقـد كل
شهور فؤاد مطر من الكاتب اللبناني ا
قـيم في فرجيـنيا بـالواليات واخلبيـر ا
تحـدة زيد بن عـلي الوزيـر وكان لكل ا
مـنــهـمـا رؤاه ومـالحـظـاته في الــكـتـاب
ـؤلف تذهب الى عـده مـرجـعا مـهـما وا
ا جـرى ويـجري في الـيـمن من مرحـلة
مؤقـتـة لم تنـته فصـولـها ولم تـستـكمل
مالمحها. وفي حقيقة االمر فان فصول
ومالمح مـا جـرى في لـبـنـان يـتكـرر في
اليـمن وسواه بـوجوه اخـرى وبأهداف
ونــتــائج مــشــتـركــة. وكــنت قــد فــهـمت

غالف الكتاب


