
 ÊULF½ wHD

القاهرة

  UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

ـسألة اليمـنية أو تعقيـدات "اليمننة" ا
شــمـاالً وجــنــوبـاً عــلى مـر تــاريـخــهـا
وتـاريخ عالقـاتهـا اخلارجـيـة تنـعكس
عـــلى الـــعالقـــات اخلـــارجــيـــة بـــشــكل
ــعــنــيــة بــالـيــمن واضح بــ الــدول ا
بــحـكـم اجلـوار الــقـريب أو تــلك الـتي
ة مع ـلؤها االعتزاز بـالروابط القد

اليمن. 
بــعض الــدول تــضع نــفـســهــا مـوضع
تباعدين أو الـسعي فيما يقـارب ب ا
يـرسي أسس تعاون مشترك مستفيداً
ـسـاعـدة مـن وجـهـات الـنــظـر واآلراء ا
عـلى حتقيق "التقارب احملتوم" ب كل

األطراف. 
ويــتـضح أن اجــتـهـاد الــبـعض في أي
ـستويات الـسياسيـة واإلدارية مهما ا
كـان إيجابياً يظل مرتبطاً بذوي القول

الفصل.
مع جتـديد احلاضر اليمني وتعقيداته
اضي اليمني وتشابكاته فإنه صور ا
رغم الـتـشـابه الـكـبـيـر ال يخـفى مالمح
الـتغـير وعالمات الـتبـدل في اجتاهات
الـــــصـــــراع وأطــــرافـه ومـــــواقــــعـــــهم

وصفاتهم وخلفياتهم.
ويـــحـــلـــو الـــرجـــوع إلـى اإلضـــبــارات
رحلة راجـعة تفاصـيل تلك ا ة  الـقد
ـــاضـــيـــة مـن خالل مـــا يـــتـــوفـــر من ا
مــــصــــادر ووثــــائـق تــــضيء ســــبــــيل
ــســتــويــات الــتـنــســيق االســتــنــارة 
ـبـكر والـتـعـاون اإلقـلـيـمي و الـدولـي ا
ـبادرات الوطنية للنهوض وتطوير وا

الوضع الداخلي.
ــــتــــوافـــر ــــا رجــــعــــنــــا إلــــيه مـن ا
إلـكترونيـاً برقيات وتـقارير بريـطانية
صدرت قبل خمس سنة خالل "العهد
نطقة اخلليج وحتديداً الـبريطاني" 

أبوظبي سنة 1969م. 
مـجمل تلـك البرقيـات والتقـارير كوّنت
مـــلـــفــاً شـــامالً ضـــمن مـــلـــفــات وزارة
اخلــارجـيــة وشـؤون الــكـومــنـولث عن
"عـالقـات أبــوظــبي والــيـمن" يــحــتـوي
تـقـارير تـخص "زايـد واليـمن" أو "زايد
والـيمن الشـمالي" أو "أبوظـبي واليمن
الــشـمـالي" تـضـيء مـطـالـعــتـهـا طـريق
تــفــهم الــوضع الـيــمــني بــتـشــابــكـاته

. عقدة داخلياً وخارجياً ا
تاحـة عبر تـلكم التـقارير والـبرقيـات ا
مـــوقع األرشـــيف الــرقـــمي لـــلــخـــلــيج
الــعــربي (إشـراف األرشــيف الــوطـني
ــتــحـدة) لــدولــة اإلمــارات الــعـربــيــة ا
وأولــهـا في  9 فــبـرايـر 1969م حتــكي
مـوقف مؤسس دولة اإلمـارات العربية
ــتـحـدة الــشـيخ زايـد بـن سـلـطـان آل ا
تـوفي نوفمبر 2004م) جتاه نـهيان (ا
ـنـيـة شـمالـيـة بـشـأن الـعون مـطـالبٍ 
االقـتصادي.. يوم كان حاكماً ألبوظبي
فــقط قــبل إعالن قــيـام دولــة اإلمـارات
تـحدة  2 ديـسمـبر1971م.. الـعـربيـة ا
ـملـكـة العـربـية وأيـضـاً قبـل اعتـراف ا
الــسـعــوديـة بــاجلــمـهــوريـة الــعـربــيـة

اليمنية  23 يوليو 1970م.
wÐuMł tKL×¹ w ULý VKD

ـطـلب اليـمـني الشـمـالي حمـله واحد ا
مـن أهم أبـنـاء اجلـنــوب الـيـمـني وهـو
عروف فـاروق محمد علي الـصحافي ا
لـقمـان مجسـداً صورة وحدويـة الفتة
كـون هَـم الـنـهـوض بـالـشـمـال الـيـمـني
شـاغل أسـاسي لـكل الـيـمنـيـ جـنـوباً
وشــمـاالً زد عـلى ذلك أن األوضـاع في
اجلـنـوب الـيـمني بـعـد االسـتـقالل وقد
بــدأ مـيــلــهـا إلى الــشـيــوعــيـة يــتـضح
ـيـز لــلـعـيـان جــعـلت فـاروق لـقــمـان 
تماماً ب "األبيض واألسود" ويفاضل
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هي انتـفاضة رائعـة  فجرها الـشباب  والتـحق بها كل اجملتـمع  الصامتون
والعـلنيون  عوائل في البيوت  وعوائل وصغار في الساحات  فتيات ونساء
 رجـال عـامـلـون وشـيـوخ عـشـائـر  مـحـامـون ومـعـلـمـون ومـظـفـون  فـالحون
وعـمال  ربـات بـيـوت ومـتـسـوالت من أجل رغـيف اخلـبـز. هي انـتـفـاضـة بكل
تفـاصيلـها  وهي انـتفاضـة تلـيق بالشـعب العـراقي لتغـييـر مسارات الـنظام 
ولتـجسـيـد الوطـنـية  نـقيض حـكم الـطائـفـية  وسـياسـات الـنهب لـلـمال الـعام

وتخريب الدولة واالقتصاد واجملتمع .
ـذهبيون االنـفصاليـون  بأن نظامهم الرادة لقـد تصور الطـائفيون الـعرقيون ا
له  وأن عمـلـيات الـتـهـميش والـفـقر لـلـمـجتـمع حـفرت اخـاديـدهـا  فال تغـيـير
لنظام احملاصصة  وال تراجع عن خلق الصراعات السياسية واجملتمعية ب
ـقموعون النـاس لكي يسـتمر هـذا النظـام  ولكن في حلظـة من الزمن حترك ا
ـنـظم  حتـركـوا ومـعهم كل وجـوعـون من الـفـقر ا خلـف بيـوت الـصـفـائح  وا
شـبـاب الــوعي في الـسـاحـات والـشــوارع الـبـغـداديـة والـكـربـالئـيـة والـنـجـفـيـة
ـيسانيـة والبابلـية  حتركوا وهم يـعلمون والبـصرية والنـاصرية والقـادسية وا
بأن لـتـلك االنـتفـاضـة اثمـانـها من مـئـات الشـبـيبـة واالف اجلـرحى  ولكن ظل
الـقـرار ثــابـتـاً االسـتـمــرار حـتى كـنس الــطـائـفـيـة وتــغـيـيـر مــعـادلـة احلـكم من
احملاصـصـة الى الـوطـنيـة . الـنظـام ارتـبك بـشكـل اكيـد وجـماعـاته من هم من
اختـفى  ومنهم من استعمل اقسى االذى الجساد الـشباب والفتيات والنساء
التـي التـمـتـلك سـوى حـزامـها الـواقـي لـلـرصاص هـو الـعـلم الـعـراقـي  الذي

شكل درع السلمية في مواجهة العنف السلطوي . 
الثـورة أو االنتفاضـة  سميها مـاشئت هي حركة وطـنية رائعة  اتـفقت معها
رجـعية الدينية الـرشيدة في النجف االشرف وانظم الـيها كل العراقي من ا
زاخـو حــتى تـخـوم الـفـاو  وهي الـتـي جـذبت الـيـهـا كل الـعــالم لـثـبـاتـهـا عـلى
شروع السلطة .  التضحية  وقدرتها العالية على طرح مشروعها النقيض 
واجـهة  البـد لقـادة احلراك الـوطني واالن وبـعد هـذه االسابـيع الطـويلـة من ا
ثلهم  حتى اليقال إنها حركة عبثية تختفي خلف الساحات  نعم ابراز من 
البد مـن أن يبـر من كل احملـافظـات الـثائـرة وفي مـقدمـتـها بـغداد الـعـزيزة من
ـطالـب من يـريد ـثل هـذه االنتـفـاضـة ويـفـاوض بـجـرءة الـشـبـاب ووضـوح ا
ـانيون أو من احلـكام . التفاوض التـفاوض معهم مـن السلطويـون إذ كانوا بر
ـهمـة مسألـة مشـروعة وواقعـية  وهذا حـال كل الثـورات التي حدثت الجناز ا
في الـعــالم  فـبـدون ابـراز تـلك الـقـيـادات الــتـفـاوضـيـة يـعـطي ألزالم الـسـلـطـة
ارجحـية ادعاءاتـها بأن مـايحصل هـو مجرد حـركة شبـابية سـرعان ماتـختفي
مع مـرور الوقت  وهؤالء السـلطويون يراهـنون على الوقت ولـيس على حتقيق
االهـداف الــشـبـابـيــة . الـكل يــعـرف إن احلـكـومــة مـرتـبــكـة  وكل خـطــابـاتـهـا
وبـيانـاتـهـا هي ذات الـنـسق وذات االجتـاه  وهـذا مـايـعـبـر عن ضـعف ادائـها
وخشـيتهـا من كشف مفـسديها ألنـها تطـال اجلميع وال تـستثـني احداً  اللهم

إال من يريد التبرء من منها . 
طروح  من عن حجج تـغيير النـظام يجعل السلـطة مكشوفة  وهـنا السؤال ا
االفضـل انكـشـاف النـظـام بـكل عنـاصـره الفـاسـدة  أم الـذهاب بـالـعراق الى
مــهـاوي الـردى  لــيس هـنـاك افــضل واحق واحـسن مـن اسـتـفـتــاء الـشـعب 
فـالــشـعب خـرج بـاســتـفـتـاء واضح رفض هــذا الـنـظـام الـطــائـفي احلـصـصي
ــعــادلـة واســتـبــداله بــنــظــام وطــني كــفـوء  ثم لــيس هــنــاك اوضح من هــذه ا
قابلة  التـناقضية الشعب في جـبهة وسلطة احملـاصصة النهابة في اجلـبهة ا
فمن يـريـد الـشـعب عـلـيه ان ينـحـاز له دون تـعـلـيل وتـبريـر  ومن يـريـد سـلـطة
احملاصـصة  فـهـذه السـلطـة تقـتل النـاس من اجل افراغ الـدولة الـعراقـية من

محتواها كمؤسسات وبنيان تراكم منذ اكثر من قرن .
 نعـيد التأكيد على قيادات االنتـفاضة الشبابية  أن تبـرز قياداتها التفاوضية

ـيـة  لـكي اليـتم إخـفـائـهم مـثل اخـوتـهم بـضـمـانـات ا
ونـعــتـقـد مــطـالـبـهم واضــحـة وبـيــنـة يـعـرفــهـا اجلـمـيع
ومـــــؤيدة من كل الشـعب  الضرورة لـتكرارهـا هنا
 فـــهي مـــكــتـــوبـــة في كل ضـــمـــيـــر عــراقـي مــؤمن
بالـوطــــنية الـعراقية ومحـاولة السلـطة للقفـز عليها
هــو بـــالـــضـــرورة حــمـــايـــة لـــلــفـــاســـدين ودســـتــور
احملـاصـصـة ونـظـام الـنـهب لـلـمـال الـــــعـام وتـبـديـد

للــــثروة الوطنية ..

مــوقــفـاً وديــاً جتـاه جــواره ســيـيــسـر
ساعدة. تقد ا
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مـع أن حـاكم أبــوظـبي أشــعـر اجلـانب
الــبـــريــطــاني بــقـــبــول مــقــتــرح رفض
مــســـاعــدة صــنــعــاء (حـــسب بــرقــيــة
ـعـتــمـد الـسـيـاسي بـاخلـلـيج الـسـيـر ا
كـــراوفـــورد من الـــبـــحــرين  19أبـــريل
1969م) لكنه عاد يفكر عقب برقية

وجـهــهـا مـبـعـوث احلـكــومـة الـيـمـنـيـة
ـرتــقـبـة ألبـوظـبي لــقـمـان عن زيـارته ا
(تـقــول الـبـرقـيـة الـبـريـطـانـيـة أن زايـد
نـسي اسـمه واعـتـبره صـهـراً لـلـفريق
الـعـمري!) وأعـرب زايد لـوكـيل السـير
كراوفورد في أبوظبي (يوم  16أبريل)
عن "تـخوفه من تفويت فرصة اكتساب
أصدقاء جدد يعرضون نسج العالقات
. مع الـغـرب والـتـحـرر من الـشـيـوعـي
ــبــعـوث ــانع وصــول ا لــذا فــإنه لـم 
". مـــعــربـــاً عـن رغــبـــته إلـــيه  قـــريـــبـــاً
بـ"إحــاطـة الــسـعــوديـ بــاألمـر وأكـد
كـذلك أنهم حـال اعتراضـهم يضع حداً

للتواصل مع اجلانب اليمني".
·ËU Ë b¹«“ n u  vKŽ UO½UD¹dÐ oOKFð

qBO

تـضـمـنت بـرقـيـة بـريـطـانـية 21 أبـريل
ـــســئــول الــبــريـــطــاني الــســيــد أمل ا
سـتيوارت من مكتب الكومنولث بلندن
ـا يعـرضه الـشيخ (بـدا انـتـقاده حـاداً 
زايــد بـرغم مــنـطـقــيـته وواقــعـيـته) أن
يـوقف الـشـيخ زايـد وقف أي مـسـاعدة
مــاديــة –مـع أنه لم يــعــرضــهــا بــعــد-
ـا لم يــتـفق مع لــلـشــمـال الـيــمـني طــا
اجلــانب الــســعــودي. (وهــو مــا يــريـد
زايـد مـعرفـته) موصـياً بـضرورة تـفهم
وجـهـة نظـر اجلانب الـسـعودي بـشكل
ـــــــضـي مع ــــــهـم ا كـــــــامـل وأن مـن ا
الـسـعـودي قـبل ولـيس بـعد الـسـماح
لـلـجانب الـيـمني بـالـزيارة. ثم تـعـليـقاً
عـلى تـخـوف الـشـيخ زايـد مـن خـسارة
صــديق جــديــد طــلب ســتــيـوارت إلى
ـسئـول الـبريطـانيـ بالـبحرين أن ا
يـخـبـروا الـشـيخ زايـد بـأن مـا يـطـرحه
اجلــانب الـشـمـالي الــيـمـني من حـجج
" ورغـــبــة "الـــقـــلق من الـــشـــيـــوعـــيـــ
"االرتباط بالغرب" كررها اجلمهوريون
الــيـمـنــيـون مـنـذ 1962م بــغـرض عـزل

. لكي وكذلك السعودي ا
ـلك فــيـصـل تـهــيـمن وأوضــحــوا أن "ا
عــلـيه فــكـرة مــقـاومــة الـشــيـوعــيـة في
اجلـزيرة العـربية" مبـين أن "تـفكيره
مـلـياً وبـاستـمرار في هـذا العـامل هو
أفـضـل تـكـتـيـكـات الـتـقـارب مع شـمـال
الـــيــمن".. وهــو مـــا حــدث فــعالً.. كــان
تــــطـــرف ســــيـــاســــة اجلـــنــــوب بـــعـــد
االسـتـقالل سبـباً فـي اقتـناع الـرياض

باعتدال سياسة الشمال.
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وفـي الـــرابع والـــعـــشـــريـن من أبـــريل
اسـتحسن الـسيد مـوريس عبر بـرقيته
من جـدة إلى مكتب الكـومنولث إحاطة
الــســعــوديــ بــهــذه االتــصـاالت لــئال
تـصـلـهم نـسـخة مـشـوهـة عن فـحـواها
تـضـاعف قـائـمـة الـشـكـاوى ضـد زايـد.
وعـقب الـسـيـد سـتـيـوارت بـأنه سـيرى

ـــنـــدوبـــيـــة بـــرقـــيـــة مــــوجـــهـــة إلى ا
بـالـبـحـرين تـتـضـمن عـدم االعـتراض
وأنه يـنبـغي إحاطـة السـعوديـ بهذه
االتـصاالت. وأعرب كـرافورد عن مقدار
ســـعـــادته حـــال مـــعـــرفـــة أي رد فـــعل

سعودي.
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رداً عـلى البرقية السابقة أبرق السيد
ريــيف من أبـوظــبي بـتــاريخ اخلـامس
مـن مـايو 1969م بـإخـبار الـشـيخ زايد
اضية بأنه التقى فاروق إيـاه "الليلة ا
لــقـــمــان من خــمــســة أيــام مــضت" أي
أواخـر أبـريل; اعتـبر الـبريـطانـيون أن
"لــقـمــان قــد أحـرز تــقـدمــاً ضــئـيالً في
ــســاعــدة". إذ أخــبــره زايــد مــســألــة ا
ساعدة حال مـوافقة نظام "بـإمكانيـة ا
الــشـمـال الـيـمـنـي عـلى تـقـد مـبـادرة
صـداقة لبريطانيـا والسعودية". لقمان
أوضـح في جــوابه عــلى الــشـيـخ زايـد
بـأن "العمري حريص جـداً على تطوير
االتــصـال والــعالقــات مع بـريــطـانــيـاً
لــكـنه ال يـسـتـطـيـع ذلك مـا لم تـلـتق به
بـريـطانـيا في مـنـتصف الـطريق". هـنا
ــبـادرة الــتــقط الــشــيخ زايـد فــرصــة ا
سـاعدة فـي ذلك "أنه سيـنقل بـعـرض ا
رسـالـة الـعـمـري إلى حـكـومـة صـاحـبة
اجلـاللـة". أي لم يــتـرك لــقــمـان يــخـرج
خـالي الوفـاض من وعـد يسهـل الوفاء

كن إجراؤها. به أو محاولة 
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دشــنت االتــصــاالت الــبـريــطــانــيـة مع
اجلــانب الــسـعــودي (حــسب تـقــاريـر
وبــرقــيــات صـادرة خـالل شـهــر مــايـو
1969م) في جدة يوم  5 مايو من

جـانب الـسـيـد مـوريس والـسـيـد كـمال
لك سـتـشـار اخلـاص جلاللـة ا أدهـم ا
فــــيــــصل ورئــــيس االســــتـــخــــبـــارات
الـســعـوديـة الـذي عـلق عـلى ذلك بـأنه
"سـيكون مفيداً جداً مواصلة زايد هذه
ـــقــــايـــضـــات" كــــمـــا "لن تــــعـــتـــرض ا
الـســعـوديـة عـلى مـبـدأ مـسـاعـدة زايـد
لــلـعــمـري خـصــوصـاً وأنه ســيـتـضح
لــلـعـمـري أن مـســاعـدة زايـد له بـرهـان
عــــــلى أن حتـــــســــــ الـــــعـالقـــــات مع
الــسـعــوديـ تــفــيـد في دعم اجلــهـات
األخــــــرى" حـــــسب قــــــول أدهم الـــــذي
كن اسـتفسره البريطانيون عما "إذا 
اقــتـبــاس مـقــولــته هـذه لــلـشــيخ زايـد
ــعــنى أن يــقــول لـلــعــمــري حتــسـ
الــعالقــة مـع الــســعـوديــة أو لـن تــنـال
شـيـئـاً.. أجاب أدهم: نـعم". ثم عـما إذا
نـــقــلـــوهــا إلى زايـــد بــاعـــتــبـــار قــوله
".. أكـد "تــصـريــحـاً ســعـوديــاً مـســئـوالً
أدهـم ثقـته بـأن "فـيـصل سـيـوافق على
مـا أدلى به أدهم من رأي مع تفـضيله
االنـتـظـار حـال عـودته إلـى الـسـعـودية
من بـيـروت (مـنـتـصف مـايـو) ومـعـرفة
صـورة الـوضع كامالً في صـنـعاء بـعد
لـقائه بنـعمان (يـقصد الـسفيـر اليمني
ــتــجــول مــحــمــد نــعــمــان الــذي بـدأ ا
صاحلة الوطنية ومساعي اتـصاالت ا
الــتـــقــارب بــ صــنــعــاء والــريــاض).
ـوافـقـة كـمال أدهم واقـتـرح مـوريس 

متابعة األمر".
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ناقشة هذه القضايا".
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ــوقف من جــانـبه الــشــيخ زايــد وزن ا
وقــال: "إن تـــعــبــيــر الــعـــمــري بــشــكل
صـحـيح عن نـوايـا الصـداقـة واجلـيرة
الــطــيــبــة جتــاه الــســعــوديــة هــو مـا
ا سـيـجعـله مسـتعـداً لـتقـد العـون 
ـــنــــطــــقـــة.. مع يــــخـــدم اســــتـــقــــرار ا
ـــوقــفــ الــبـــريــطــاني اســـتــطالعه "ا
والــسـعـودي وقــيـاس رد الــفـعل جتـاه

اإلقدام على هذه اخلطوة".
وقف قائم على عدة أمور اسـتطالع ا

: منها بالنسبة لنفوذ الدولت
 - استمرار "العهد البريطاني" في

ا ينتهِ بعد. اخلليج.. و
نطقة. - اتساع النفوذ السعودي في ا
وأيــضــاً تــقــديــر الــدولــتــ لـلــمــوقف

اليمني اجلمهوري عموماً من حيث:
شكلة اليمنية -حسب -عدم انتهاء ا
الـتوصيف الـرسمي السعـودي للحرب
- لكـي اليـمني بـ اجلمهـوري وا

ـا يقرره الشـعب اليمني. وإن رحبت
ـنيـة من صنـعاء بـوصـول بعـثة حج 

مطلع العام 1969م.
- عـدم اعتراف بريـطانيا بـاجلمهورية
– وإن أقرت بوجودها- نتيجة عدم

سـيــطـرتـهـا عـلى كــافـة مـنـاطق الـيـمن
الشمالي واستمرار النزاع فيها.
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عونـة أبوظبي لم ـطالـبة اليـمنيـة  ا
تـقف عـند حـد الـطلب األول بـنـاءً على
بــرقـيــة أول مـارس 1969م فــقـد أحلق
بـــطــلب ثــانٍ أواخـــر فــبــرايــر دون أن
تـكـشف بـرقـيـة السـيـد تـريـدويل هـوية
ـرة. لــكن أجـواء حــامل الــطـلب هــذه ا
الـــلــقــاء بــ الـــشــيخ زايـــد والــوكــيل
ــقـتـرحـات الــسـيـاسي الــبـريـطـاني وا
ـتزامـنـة ب حـاكم أبـوظبي والـردود ا
ووكـــيـل لـــنـــدن (الـــذي يـــفـــضل رفض
الـطلب) توحي بـأن الطلب أرسل دون
ــبــاشـر في رســول مــبـاشــر. بــيـد أن ا
جــــواب زايـــد هـــو حـــســــبـــان مـــوقف
الـســعـوديـة. وتـفـسـيـر كـاتب الـبـرقـيـة
ا مـعنـاه أن زايداً ال الـواصـفة لـلقـاء 
يــنـتـوي اسـتــفـزاز أحـد. دون تــفـسـيـر
ُـــبـــرِق رغـــبـــة زايـــد صـــون روابـــطه ا

جرد: باجلميع إذ 
- طلب صنعاء العون وإبداء استعداد

أبوظبي. 
- عــرض دعم نـشــوء احتـاد اإلمـارات.
تـكون قـد نشـأت عالقة مع الـيمن ليس
لـها أن تـنقطع كـما يـحرص على أن ال
تــــنــــقــــطع عالقــــاتـه هـــو مـع اجلـــوار
الـسـعـودي. إذ حـدد أن: إبـداء صـنـعاء

بـ الـشطـرين حـتى أنه مع عـدد كبـير
من أبـنـاء اجلنـوب اتخـذوا من الشـمال
وقــــد بـــــدت عــــلــــيه مـالمح االعــــتــــدال
الـــســــيـــاسي مـالذاً ألبـــنـــاء اجلـــنـــوب
ومـنـطلـقاً لـلعـمل والعـيش في اخلارج
ال ســيـمــا من رفض احلـكـم اجلـديـد في
عـــدن وجــودهم ولــفـــظــهم بـــعــيــداً عن

نواحيه.
فــاروق لــقــمــان (ابن رائــد الــصــحــافــة
والـتنوير في عدن اليمنية والصحافي
توفي أواخر يوليو 2019م) ـشهور ا ا
قـدم نفسه -حـسب البرقـية البريـطانية
عـن حـديث الــشــيخ زايـد حــول الــطـلب
الـيـمـني اجلـمـهـوري- مـبـعـوثـاً لـلـيـمن
الـشـمـالي وبـصـفـته الـصـحـافـيـة التي
يـــشـــتـــهــــر بـــهـــا "مـــنـــدوبـــاً لـــوكـــالـــة
يــونـايــتـدبـرس وصــحـيــفـة نــيـويـورك
هنية ز" وعززت مكانته وخبرته ا تـا
مـع ما يـرتـبط بـه من صالت شـخـصـية
مع رجــاالت حـكـومـة صـنــعـاء بـرئـاسـة
الــفـــريق حــسن الـــعــمــري (تــوفي عــام
1989م) وأبرزهم وزير االقتصاد

عـبـدالـعزيـز عـبدالـغـني (صـهر لـقـمان)
ووزيـر اخلارجـية يحـيى جغـمان. (وقد
صـار عبدالغـني نائباً للـرئيس ورئيساً
جملــلس الــشــورى تـوفي 2011م فــيــمـا

بعد وجغمان نائباً لرئيس الوزراء).

ــقـدم عـبـر طــلب احلـكـومــة الـيـمــنـيـة ا
الــصــحـــافي لــقــمــان الــذي ظل يــؤكــد
الــــعــــيش في "عــــالم بـال حـــدود" وصل
قـصر أبوظبي منـتصف يناير 1969م
مـتزامناً مع زيـارة يجريهـا الشيخ زايد

إلى باكستان طبقاً لنص البرقية. 
صورة الوضع السياسي اجلمهوري
ــوقـعـة من "الـسـيـد تــعـرض الـبـرقـيـة ا
تــريــدويل بــأبــوظــبي" صــورة الــوضع
الـسياسي اليمني وما تعتزمه حكومة
الــفـــريق حــسن الــعــمــري –ومن ورائه
رئــيس اجملــلس اجلــمـهــوري الــقـاضي
عــبـدالــرحـمـن اإلريـاني- من اتــصـاالت
خـارجيـة تخـدم توطيـد أقدام وسـلطات
نــظـام اجلـمـهـوريـة الــيـمـنـيـة وتـوسع
ــعــتـرفــ بـاجلــمــهـوريــة بـأن نــطـاق ا
ــعــتــرفــ من تــخــتــرق أســوار غــيــر ا
ـعسكر الغربي ونزوعها إلى حتجيم ا
الـعالقات مع اجلانب الشرقي وتياراته
الـسـيـاسـيـة. الـبـرقـيـة أوضـحت أيـضـاً
"مـخاوف الـشمـال من نزعـات التـخريب

لدى اجلنوب اليمني" بعد االستقالل.
فـي ظل هذا الـتوجه من جـانب حكـومة
صـنعاء طرحت "تساؤلـها على حكومة
ه ــكن األخـيــرة تـقـد أبــوظـبي عــمـا 
حتـقيقاً لغـاية صنعاء: مـنحةً أو قرضاً
أو مـشـروع تـنـمـيـة". مع "عـرض رئـيس
حـكومة صـنعاء دعـمه الكامل لإلمارات
ـنـتــظـر إعالنـهـا". ـتــحـدة ا الــعـربـيـة ا
ساعدة تـوقع البريـطانيون "أن إبـداء ا
مـن جانـب حاكـم أبـوظبـي الـشيـخ زايد
بن ســلــطـان قــد يــجـعــله يــوجه دعـوة
لـوزراء الـعـمري: جـغـمـان وعبـدالـغني
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حـصنا حصـينا منـعزال عن الناس به
حـرس كـثـيـرون يحـرسـونه لـذا اتـخذ
سـجـنا ومـحـبسـا وجـاءت شهـرة هذا
الـقــصـر بـعـد أن اخـتـلف الـنـعـمـان بن
ــــنـــذر مع الــــشـــاعـــر عــــدي بن زيـــد ا
الـعبادي  حـيث سجنه وقـتله في  هذا
ـــنــطـــقــة الـــقـــصــر.  ومـــوضــعـه في ا
ـسماة بحـر النجف الى اجلنوب من ا
مـــرقــد عـــلي بن ابـي طــالب (ع) وإلى
الـشــمـال الـغـربي من مـنـطـقـة احلـيـرة
كان طريق رئيسي الـتاريخية. يـشق ا
مـعـبد  تـشاهـد علـى جوانـبه بسـات
الــنـخـيل  كــانـهـا ســيـاج اخـضـر رائع
ــــكـــان من جــــهـــاته األربع يــــحـــيط ا
وتـشـاهـد ايضـاً مـساحـات واسـعة من
ــيـاه االراضي الــزراعــيــة مــغـطــاة بــا
وبــراعم االرز مـتـفــتـحـة فـوقــهـا فـهـذه
ـنطقـة مشهـورة بزراعة رز (الـعنبر) ا
ومن بـينها تشـاهد أطالل هذا الصرح
ـعروفة  باسم القلعة ايضا .  وبعده ا
ـسافة عدة كيلـو مترات  يقع قصرا  

ان مـعالم العراق التأريـخية والتراثية
كــثـيـرة ومـتـنـوعـة   فــبـقـيت عـلى مـر
الــعــصــور واألزمـان نــبــراســا يـضيء
صـــــفـــــحـــــات تــــراث وتـــــاريـخ األمــــة
ـعـالم التي بـاجـمعـهـا. ومن بـ تلك ا
اثـارت في نـفـسي الـرغبـة عـلى ذكـرها
هــو قـصــر الــصـنــ صـنــو اخلـورنق
والسدير الواقعة آثاره في احليرة  .

فالصن  في اللغة مشتق  من ص :
ـــصن : الــشــامـخ بــأنــفـه تــكــبــرا أو ا
غـضـبـاً. والـصن بـالفـتح : زبـيل كـبـير
ـطــبـقــة يـجــعل فـيــهـا مــثل الـســلــة  ا
الـــطـــعـــام واخلـــبـــز وهــو االقـــرب من
نـطقة تعج بـبسات الـتسميـة لكون ا
الــنــخــيل ومــايــصــنع مــنــهــا في تــلك
احلـقـبـة . وان الـعـراقـيـ اهل الـنـخل
يــصــنـعــون ادواتـهم ويــقــولـون انــهـا
مـصنوعة من صن النـخيل وتستعمل
عند أصحاب احلرفة حتى يومنا هذا.
ولم يـعـ موضع الـقصـر. ويظـهر انه
لم يـكن بـعيـدا عن احليـرة. ولعـله كان

العذيب فالصن
مـحــقـبـاً زكـرة وخـبـزاً رقـاقـاً وحـبـاقى

وقطعة من نون
وقــد ورد ذكـره في فـتح الـعـراق حـيث
كان في سلم قد غزوا ا ان الـعرب ا
عــام  (14هـ) و أغــاروا  عــلـى الــفـرس
يـقود سـريتـهم زهرة بن احلـوية حيث
ـســلـمـون فـي الـعـذيـب رمـاحـا وجــد ا
ونــشـــابــا واســفــاطـــا قــرب الــصــنــ
وغـــنــمـــوا أمــواال  وأســـروا عــددا من
الــرجــال والــنــســاء و هــذا فـي فــتـوح
ســعــد بن أبـي وقــاص. وكــمــا اشــرنـا

فـان قصـر الصنـ يقع جـنوبي غربي
اخلـورنق عـلى بـعد 10 كـيـلـو مـترات

 . ومازال أثره ظاهراً
ويـظــهـر من أخـبـار الـفـتـوح ايـضـاً إن
نــهــر الــســيــلــحــ كــان يـســقـي هـذا

القصر ومزارعه. 
وحـول بـقايـا آثـار أطالل  هذا الـقـصر
هــنـاك مـنـطــقـة واسـعـة تــعـرف الـيـوم
بــالــصــنــ نـســبــة إلى هــذا الــصـرح
الـــــتــــاريــــخي ومـن اجلــــانب اإلداري
حـالـيـاً تـوجـد قـريـة مـشـهـورة عـامرة
تـسمى قرية الـصن وهي إحدى قرى

اخلــــورنق و الــــســــديـــر . إذاً قــــصـــر
الـصن يقع حتـديدا الى جنوب غرب
قـــصــر اخلـــورنق عــلـى بــعـــد عــشــرة
كــيــلــومــتــرات تــقــريــبــا اي أنه يــقع
جـنــوب مـديـنـة الـنـجف  وقـريب مـنه
عروف بالقـائم  وهو بقايا ـوضع ا ا
ديـر كــبـيـر وكـان الـعـراقـيـون األولـون
ـعـابــد بـنـايـة يــقـيـمـون أمــام بـعض ا
يـسـمـونـهـا (جـفـرتـا) وأخـيـرا سـمـيت
ـلوية وقـد أندرس هذا الـدير وبقيت ا

أبدته وسموها القائم.  
والـظـاهـر أن قصـر الـصنـ يـقع على
حافة بحر الننجف. قصر الصن هو
ـعـالم الـتـاريـخـيـة الـتـي بـنـاها احـد ا
نـاذرة في احلـيرة وهو مـلوك دولـة ا
صـنو للـقصرين الشـهيرين اخلورنق
و الـــســـديـــر حـــيث كـــان من مـــنــازل

نذر.   النعمان بن ا
وقـد ذكره ياقوت احلموي في معجمه
حــيث قــال: الــصــنـ بــلــد في ظــاهـر
نذر وبه نهر الـكوفة كان من منـازل ا
ومـزارع باعه عـثمـان بن عفان (رض)
مـن طـلــحــة بن عـبــيــد الـلـه وكـتب به
. كـتاباً مشـهوراً مذكوراً عـند احملدث
يـذكــر اخلـوارزمي في كـتـابه مـفـاتـيح
الــــعـــلـــوم: ان مـن مـــلـــوك مــــعـــدا في
اجلـاهـليـة:آل نصـرة وهم اللـخمـيون
من الـيـمـن… كـانـوا يـنـزلـون الـعراق…
ومــنـهـم: امـرؤ الــقـيس بن الــنـعــمـان
وهـو صاحب (سنمار) الذي قتله ح

. بـنى له احلصن الذي يسمى:الصن
كــمـا جـاء خـبـره عـلـى لـسـان الـشـاعـر
االصـــــمـــــعـي حـــــيث قـــــال لـــــبـــــعض

: البغدادي
لـيت شعري مـتى تخب بي الـناقة ب

ـرتــبــطــة بــقــضـاء نــاحــيــة احلــيــرة ا
ـنـاذرة التـابع إلى محـافـظة الـنجف. ا
والـصـنـ بـلـد  وبـقي قـصـر الـصـنـ
قائما فيها إلى العصر العباسي . 

ــنـطــقـة عــلى بـقــايـا ويــطـلـق أهـالي ا
القصر اآلن اسم "الطرمة". 

وهـذا الصـرح وماحـوله من شواخص
اثـريـة مـهـمـة تاريـخـيـا بـقـيت تـصارع
الـطبـيعة مـن اجل البقـاء فهي بـحاجة
لــلــصــيــانــة والــتـرمــيـم وحلـفـظ هـذا
ــهم من  االنـدثـار الــتـراث الـعــظـيم وا

والضياع.
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ازدات في االونـة االخيرة عمليـات اخلطف التي طالت الناشـط في االنتفاضة
ـسعـفات من الشـعبـية مـن االعالميـ واالطبـاء وتطـورت لتـشمل الـناشـطات وا
ـة مـخـجـلـة  يابـهـا مـجـتـمـعـنـا واعـرافـنـا ولم تـسـتـطع الـدولة الـفـتـيـات في جـر
واحلكـومـة احلد من هـذه العـمـليـات أو معـرفـة اجلهـة التي تـقـوم بهـذه اجلرائم
وفي تطـور خطير لعمـليات اخلطف  خطف ضابط كـبير برتبة لواء في وازارة
الـداخـلــيـة ويـشـغل مـديـر احـد االجــهـزة االمـنـيـة وتـمت عــمـلـيـة اخلـطف نـهـاراً
ـارة وامـام نـظـار الـنـاس وصـورتـها جـهـاراًفي مـنـطـقـة مـزدحـمـة بـالـعـجالت وا
ـراقـبـة بـوضـوح فـاي دولـة هـذه يـتم خـطف ضـابط كـبيـر في وزارة كـاميـرات ا
الـداخــلـيـيـة ولم حتـرك سـاكـنــا فال وزرارة الـداخـلـيـة حتـركـت بـسـرعـة لـتـعـقب
اخلاطـف ومعرفـة هويتهم وال ايـة جهة استـخباراتيـة او مخابراتـية قامت بذلك
ـسلـحة بـتشـكيل خـلية وبدال من ان يـامر رئـيس الوزراء الـقائـد العـام للـقوات ا
تـابعة عـمليـة خطف الـضابط الكـبير وبـاقي النـشطاء والـقيام بـعمـليات تـفتيش
قـرات اجلهـات التي تمـتلك العـجالت السـوداء التي  تنـفيـذ عملـيات اخلطف
بواسـطـتـها وكل االمـاكن الـتي تـشك االجهـزة االمـنـية فـيـهـا فقـد اصـدر رئيس
الوزراء  بياناً خجوالً يعترف فيه بازدياد عمليات اخلطف ويطلب من اخلاطف
 اطالق سراح الـلواء اخملتطف وبيانه هذه هو تأكيدا لفشل احلكومة واجهزتها
نتفض  وسـبق للحكومة واجـهزتها االمنية أن واطن وحمـاية ا في حـماية ا
نـتفـضـ والى اية جـهة عجـزت عن حتـديد هـوية  الـقـناصـ وقتـلـة الشـبـاب ا
يـنـتـمـون وهـا هي الـيـوم عـاجـزة عن حـمـايـة ضـابـاطـهـا واذا كـانت الـدولـة بـكل
اجهـزتها االمنية واالستخبـارتية واخملابراتية وامنـها الوطني عاجزة عن حماية
واطن البـسيط اذن ومن يحمي ضبـاط كبار في االجـهزة االمنـية  فمن يحـمي ا

نتفض ?  ا
وهل ستـقول احلـكومة ان طـرفاً ثـالثـا يقوم بـعمـليات اخلـطف كمـا قالت سـابقا
على لـسـان رئـيس احلكـومـة ووزير دفـاعه ان طـرفـا ثالـثـا  قام بـعـملـيـات قنص
ـتظاهـرين وكـما قال وزيـر الدفـاع اخيـرا ان وزارته لم تـستورد بـنادق اطالق ا
ميتة وان الطرف الثالث هو الذي استورد بنادق اطالق الغاز وال قنابل الغاز ا
ـنـتــفـضـ فـاي دولـة يـتـمـكن طـرف غـيـر ـمـيـته وهـو الـذي قـتل ا قـنـابل الـغــازا
ـيتـة بدون عـلم الدولـة واحلكـومة  واي حكـومي من اسـتيـراد اسلـحة واعـتدة 
ـلك كل هذه الـسطوة واالمـكانـيات في عـقد صفـقات اسـلحة طرف هـذا الذي 
وتنـفيذ عمـليات القـتل وهطف واغتـيالات وال تستطـيع كل اجهزة الدولـة االمنية
والعـسكريـة واالستخـباراتيـة واخملابراتـية معـرفته والتـصدي له ومحـاسبته عن
هذه اجلـرائم مع الـعـلم ان كل هذه الـقـوات واالجهـزة االمنـيـة واالستـخـباراتـية
والعـسكـرية مـسـتنـفرة  مع بـداية االنـتفـاضة الـشـعبـية أي انـها عـلى استـعداد
تـلكات الدولـة ومع ذلك فقد فشـلت فشال ذريعا في ـواطن و كامل حلـماية ا
نـتفـض والنـشطـاء وحتـى ضبـاط الدولة  اذن نـحن نعـيش فعال في حـمايـة ا
زمن الالدولـة الن الـطرف الـثـالث اقـوى من الدولـة والـعـشائـر اقـوى من الـدولة
واطـن البسطاء وعلى يـليشيات اقولى من الدولـة والدولة قادرة فقط على ا وا
نتفضن االبـرياء وسمات الالدولة هي  ميلـيشيات تقتل وتخطف تـظاهرين وا ا
ـواطــنـ وال احـد يـتــصـدى لـهــا عـجالت مـضــلـلـة وبـدون ارقــام ويـسـتــقـلـهـا ا
مسـلحون جتوب شوارع بغداد واحملافظات وتنفذ عمليات االغتياالت واخلطف
واطن وال احد يعترضها  سالح منفلت خارج سيطرة الدولة ولدى وتعتقل ا
افـيـات ال تـســــتطـيع الـدولـة الـسيـطـرة عـلـيه نـزاعات عـشـائـرية الـعـصـابـات وا
تـوسطة والـثقـيلـة كتلك الـتي عنـد الدولـة وتهدد جتري بـ عشـائر باالسـلحـة ا
ـواطـنـ وال تـسـتـطيـع الدولـة احلـد مـنـهـا  قـانون ال من خاللـها امـن الدولـة وا
ة  النها اصبحت فوق القانون يليشيات والعشائر وعصـابات اجلر حتتـرمه ا
واطـن الـبـسطـاء فقط  وقوانـيـنهـا اقوى من قـانـون الدولـة الـذي يطـبق علـى ا
فـســاد وسـرقــات كـبــرى المـوال الــدولـة والــشـعب تــقـوم بــهـا احــزاب مـتــنـفـذة
وسيـاسي فـاسدين وفاشـل وال تستـطيع الدولـة التصـدي لهم أو محـاسبتهم
فـسـاد مـالي واداري يـنــــــخـر كل وزارات الـدولـة ومـؤسـسـاتهـا وكـل االحزاب
والكـتل السياسـية  تدعـو احملاربة الفـساد ومحاسـبة الفاسـدين  وكان الشعب
بـوقات واالخفـاقات والفشل ارس الفساد  ومع كل هـذه اجلرائم وا هـو من 
في عـمل احلـكـومـة والـدولـة عـلى جـمـيع االصـعـدة وهـنـاك احـزاب وسـيـاسـي
يدافـعون عن  احلكومة ويقولـــون ان في العراق دولة وبريدون بقــــاء احلكومة
الفـاــــشـلة الـتي تـلـطخت ايـاديـــهـا بدمـاء الـشــعب فعـن عـن حكـومـة واي دولة
ـــظـلـوم فـي زمن الالدولـة بـكل يــتـحـدثـون بـل ويـدافـعـون ان الــعـراق وشـعـبـه ا

معــــنى الكلمة .

ـتـداولـة بـ جدة تـواريخ الـبـرقـيات ا
وأبــوظــبي والــبــحــرين ولــنــدن حــيث
الــقـسم اخملــتص بـالــشـؤون الـعــربـيـة
بــــــوزارة الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيـــــة
والـكــومـنـولث تـثـبت تـنـاول األمـر مع
الــسـيـد أدهم يـوم اخلـامس من مـايـو
حــسب بـرقــيـة مـؤرخـة  8مــايـو عـقب
مــحــادثــة الــشــيخ زايــد بــالــصـحــافي
الـيمني مبعوث حكومة صنعاء فاروق

لقمان أواخر أبريل.
بـرغم ثقة البريطانـي في مكانة كمال
أدهم وتـأثـيره بـالنـسـبة لـقبـول طرحه
ـسـألـة غـيـر أنـهم (حـسب حـول هــذه ا
برقية  22مـايو) ينتظرون صدور كلمة
ـلك فـيـصل بهـذا الـشـأن تعـبـيراً من ا
عن الـسيـاسة الـسعـودية ويـنصـحون

زايد باالعتماد عليها.
لـكـنـهـم عـادوا يـبـرقـون يوم  29مـايـو
بـعد مـضي أسبـوع من البـرقية األولى
يــقـتــرحـون نـصح الــشـيخ زايــد بـعـدم
تـــــقـــــد أي دعم مـــــالي لـــــلـــــنـــــظــــام
اجلـمهوري شمالي اليمن مع حتاشي
االتــصـاالت مع مـبـعــوثي هـذا الـنـظـام
ـرجح قـد يـسـاء فـهـمـها من الـذي من ا
ــــلك فــــيــــصل (وهــــو شــــديــــد قــــبـل ا
احلـسـاسـيـة جتـاه جتـاه مـشـكـلـة تـهم
) مؤكـدين أن زايد من الـسعـودية جـداً
احلــكــمــة بــحــيث يــســتــفــيـد مـن هـذه
الـنصـيحـة ال سيـما والـوضع الداخلي
الــيــمــنـي غــيــر مــســتــقــر.. حــتى تــلك

اللحظة.
قـبل أن تصل هذه البرقية في الثالث
مـن مايو 69 إلـى أبوظـبي كـان السـيد
ريـيف قد حتدث إلى الشـيخ زايد قبيل
مــغـادرته إلى األردن أول يـونــيـو عـبـر
جـدة بـهـذا اخلـصـوص واتـسـاقـاً مع
ردود زايـد السـابقة وتـقديره لـلموقف
ومـــوازين الـــقـــوى وانـــســـجــامـــاً مع
تـقديره لـلملك الـسعودي فـيصل الذي
طــلب زايـد مــعـرفـة رد فــعـله مــنـذ بـدء
اتـصال صنعاء بأبـوظبي مطلع العام
فـإنه أجاب بـعدم الـتواصل مع الـيمن
ـاديـة إذا لم يكن ـساعـدة ا أو تـقـد ا
فــيــصل يـرغب فـي حـدوث ذلك.. فــكـان
ـواقف إيــذانـاً بــالـتـعــاون وتـنـســيق ا
ـشــتـركـة بـ الـبـلـدين حـول قـضـايـا ا

نطقة. وبلدان ا
.. لكن محاوالت صنعاء لم تذهب سدىً
إذ بـــــعــــــد ســـــنـــــة واحــــــدة من هـــــذه
االتــــصـــاالت بــــالــــشـــيـخ زايـــد عــــبـــر
الـصـحـافي فـاروق لـقمـان بـالـتـنـسيق
مـع وزراء حـكــومـة الــفــريق الـعــمـري:
عـبدالعزيز عبدالـغني ويحيى جغمان
ـتابعـة البريـطانيـة احلثيـثة.. أمكن وا
لـلـيـمن اجلـمـهوري إتـمـام الـتـفاهم مع
الـسـعـوديـة وكـسب اعـتـرافـهـا رسـمـياً
بـجمهـورية صنعـاء في يوليو 1970م
تالهـا اعـتراف بـريـطانـيـا وفرنـسا ثم
يــسـتــقـبل الــيـمن من بــعـدهــا مـوفـدي
الــشــيـخ زايــد حــاكم أبــو ظــبي قــبــيل
ـــتــحــدة إعـالن اإلمــارات الـــعــربـــيــة ا
ادي خملتلف 1971م يقدمون الدعم ا
مـجاالت التنمية اليمنية أولى سنوات
الــعالقــات بــ الــيـمـن واإلمـارات في
عـــهــدي رئــيــسـي الــبــلــديـن الــقــاضي
عـبدالرحمن اإلريـاني والشيخ زايد بن

سلطان آل نهيان.
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