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تقديم

الرويشانخالد عبدهللا

َص تفضَّل الباحُثعندما فطلَباملثابُرديقي األمحدي أكتَب�بت ا هلذا تقدًميأن
لبحِث فاحتًة أو حريٍةالكتاب، يف وجدُتين القّيم، َسه ومبعُثغامضة، عابرة.. لربهٍة اورتين

احلريِة املوضوَعتلك أقرُبأّن عنوانه يف جلٌي هو وكما ظاهرِِه، الدراَسيف ِةالفقهيَِّةإىل
َياِسيَِّة الغائصِةاملقاَرالسِّ تالفيِفنة، والغارقِةيف مآسْياملاضي، ه!يف

وليس ذلك من اهتمامايت يف العادة! 
طويًاللك تُدْم مل احلريَة إْذّن بدَّدتْصفحاِتنَّإ؛ األوىل احلريَةالكتاب وذلك تلك

اكتشفُت أنين وذاك تالفيِفــ �لفعلــ غاَصْتَةالدراَسأنَّالظن!.. املاضي؛ لكنها مل يف
مآِستغرْق يه!يف

والَغَرق!وشتَّاَن الغوِص بني
أشهُد هنا ُمزّوًدالباحَثنَّ�ولعلِّي صدَرنقيجني وكس�ا غاَص وعقَلمأل وروَحه ه، ه

مَصالنقيُّاهلواُءَهذاومتّثَل ثالثة: ادَريف
الطاغَي للَيحمّبته وإنَسمِنة .اً�أرًضا

مبصادِر موثقًة احلقائق ومراِجتقّصي عها.ها
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ذروِة من واستشرافه للماضي، "البانورامية" حاضِرالنظرة عاش..
ُ
امل ادياحلالَقْرناحلاضِر

والعشرين.
أمواِج مرافئ على نزهًة الرحلُة وكانت الباحث.. الغائِص مع ه، وشواطئ إحباره.. وأْحبَْرُت

إال املرافُئ تكن إالالَيَمن�ريخومل البحاُر تكن ومل وتقدمه على اإلنساِنَحَضاَرةاألقدم،
كلها.البسيطِةظهِر

لقراءِةالكتاَبَهذاإّن َشوالسِِّهيالرتاث الفقدعوٌة وال تعّصٍب بال طط. قراءة ياسي
العلَم يقتاُت أنواِرواحلقيقَةبعقٍل وبروِح جامٍديدااحلالَقْرن، بعقٍل ال يقتاُتوالعشرين..

بروٍحظُلماِت أو الكراهيَّاملاضي على ة واألثرة!تعيُش
أْجــ �ختصارــ الكتاَبإنَّ من للماضي �قدٍة لقراءٍة ل املستقبل.. ال دعوة دعوٌة

والغرِقلتكريِس احلاضر، يف مستنقعاِتاملاضي وأوحاِليف راعاته.ِصه
بزيد الباحُث الَصاِحَببن علي، �عتبارهاحتفى �ئر، جائر،ُسَصاِحبفكٍر لطاٍن

�ئر.. ُملٍك يكْنزْيدوصوجلان مل متسّلًطحاكًمالذي وال زاهًدا، كان بل ساهًدا؛ ا، ا
ظلِم من معا�ته ُرغم األموية.الدَّوَلةعلى

ــالثائرينقرب إىل فكر املعتزلة وهو اإلــ بن عليزْيُدوللعدل واإلنصاف، فقد كان
جيُبالنموذَج كان َنالذي إ�َّ خطاه على واملشي أثره، القرنني وتقلباِتتغرياِتاقتفاء

الثالث والرابع اهلجريني.
يف املضيء املعتزيل اخليط �ذا الباحُث يصَل،األولالزَّيديالِفكرُميِسُك إىل ذرى حىت

العاشر اهلجري/ السابع عشر امليالدي وما تاله يف فكر العالمة دمحم بن الَقْرِنيفالنوِر
والعالمة دمحم بن إمساعيل األمري، إبراهيم الوزير، والعالمة صاحل بن مهدي املقبلي، 

اإلْسالِميالِفكِرلقد كانت كواكب ضخمة يف مداروالعالمة دمحم بن علي الشوكاين..
أعظَمعامَّ إن قيل: حىت السُّالزَّْيِديَّةءعلماة، علماء وأعظم ة زيديون! ولعلنَّ ُمتسنِّنون،
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الشِّسنَّ الزَّْيِديَّةأنَّ"املقولة كانت على هدى العبارة الشهرية الصحيحة َهِذه وشيعُةُة يعة،
!"ةالسنَّ 
بنييُفّرُق العقليَّالصافَيالزَّْيِديَّةالباحُث االعتزالية منابعها يف يَّةاهلَاَدوة األوىل.. وة

َياِسيَّة وحياوُلالسِّ ينصَفاحلاكمة،.. علَقالزَّْيِديََّةأن مما صراٍعاألوىل أثناء ذلك بعد �ا
الَيالسُّلطِةعلىطويٍل ُقُدوِميف من بدايًة الثالث الَقْرِنأواخَرالَيَمِنإىلاهلَاديمن،

ِص من تاله وما احلجاز من وصوًالراعاٍتاهلجري السنني.. ادياحلالَقْرن إىلمئات
والعشرين امليالدي.

�ريُخ هو ِمنُه ُمهٍم جزٍء يف العامل �ريَخ رَاعإّن السُّالصِّ والَيعلى جزًءمُنلطة، ا منكان
�ريَخالَعَهذا فإّن و�لطبع، يزال.. وما األحواِلــ الَيَمنامل، كل يفــ يف بدعًة يكن مل

ذلك..
نالكّن

َ
علىــ والعشرينادياحلالَقْرنوحنن يف منتصف العقد الثاين منــ الَيومعامل تواَفَق

جديًد مذهًبا أصبحْت حاكمة ِقيٍم والشرق،جمموعِة الغرُب ذلك يف يستوي كله، للعامل ا
األد�ِنَهِذهحتتويدخُل بكل املؤمنون السَّالسََّماويَّةالِقَيم غريماوية،.. وحىت وغري ِمْن

وأهمُّ دين! �ّي حتكُمــ القيمَهِذهاملؤمنني �تت نااليت
َ
الدميــ الَيومعامل ة، قراطيَّو أفكاُر

اإلنسانيَّ واحلقوق املتساوية، واملواطنة مواثيُقوالعدالة تكفلها اليت وإعالُنة املتحدة، األمم
اإلنسان.ُحقوق
نا
ُ
يعْدالَيومعامل موجوًدالَقْرنعاَململ كان وما امليالدي.. العاشر اهلجري/ ا يفالثالث

َياِسي السِّ األزماِن،كماحلونظر�ِتالِفكر يف التحديد وجه ميكُنعلى ال أن الغابرة
قناع.ادياحلالَقْرنا يفاًحلَصيكوَن أو مسّمى أّي حتت والعشرين

بشريوِهي-ادوي اَهلالِفكراخلمسة يفاألُصوُلإذا كانت على-اجتهاٌد قائمًة
والن �ملعروف واألمر والوعيد، والوْعد والعدل، اِإلَماَمةعن املنكر، وإثباتِهيالتوحيد،
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يِصحُّ فإنه البيت.. آل أُصوًالإأن نقول: يف مثّة أّمهها:ّن اليوم، العاَمل حتكُم �تْت جديدًة
اإلنسانيَّقراطيَّو الدمي واملعرفة والعلم القانون.ة، ة، واحرتام املتساوية، واملواطنة واحلُرّية،

ُخفإولَعْمرِي أّي�ا ولُباُب دين، أّي إنَسرَسةالصُة تقّدٍم أّي وزُبدُة اين!الة،
اجلديد عاملِنا ُأُصوَل أصبَحْت وصَلوِهي!.لقد أجنحِتاليت على احلديُث ها إىل  اإلنساُن

جتاوَز أن بعد املرّيخ قرن!كوكِب نصف منذ القمَر
َش حلظة تساوُرين والواجَباألُصولِهَيأ�ا كوال الالزمة اجلديدة النعتاِقاخلمسُة ة

رِْبقِةالَيوماليمنيني �لظالِموالصراعاِتالتخلِفمن َدْوًما تغتذي اليت والفقِرالبلهاء
واأل�نية. واجلهِل

الَي أن يبدو قد ما، حلظٍة عالُقوَنيف أْنمنيني يُريُد ال ماٍض �يببَني ومستقبٍل يذهب،
جييء.. أْن

الَب �ذه ليس الواقَع ساطة! لكّن
الباِبالتَّارِْيَخأّنصحيٌح َخْلَف ُمرتّبًصا يْرقبُُهُمتسّلًال..يقُف بينمَا النافذة!.. خْلف

البيِت ، متجمهرين، مرعوبني!أصحاُب
ُمفالَيوممنينيالَيأنَّوصحيٌح شديدِةعلى طُُرٍق لكنهم كانوا قد قطعوا ؛اخلطورةرتق

فائٍتخالَلُمهم�اا شوًط قرٍن حتقيِقنصِف التواجِدحنو يف الَعصِرَهذايفأحالمهم
اجلديدِة احلاكمِة واملعرفِةالدميوقراطيَّةيفبقيِمِه واملساواة .والتقّدم!.واحلريةواملواطنة

�رِخيهموصحيٌح مرارَة مريراً، كاَن اليمنيني كفاَح َياِسيأّن �لصراِعالسِّ علىالكثيف
أنَّالسُّلطِة إّال التارخييني.. والظالم الظلم مبعظِماملستقبَلوظروف فاز قد جوالتكان
رَاع العشرين.الَقْرنحلظةالتاريخ..من اللحظِةَهِذهيفالصِّ

عاًم الكفاِحمخسون من مواجهِةا يف الضوء ركاِمحنو من األقل على عاٍم الظلم ألِف
للمعركة غري املتكافئة! والظالم!..�
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عاًم اخلمسني صامدًةلكن تبدو قلوِبا يف األقل على اآلن! وعيوِ�حىت م.. اليمنيني
خيُفُتاضوًء عيوِ�ال يف ختُبو ال و�رًا قلو�م، كلُّهيف العاُمل يؤازِرُُهم أصبَحم!.. أْن بعد

واحدٍة ِقَيٍم منظومُة حتكُمها قرية يُقال.. كما واحدًة، الذياجلديُداملذهُبِهي،قريًة
ُكّله! العاَمل حيكُم �َت
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المقدمة

�رِْيَخيـَُقاُل: َ�رِْيخاألمَّةإنَّ ال َوَحَضارِ�ا َمتَدُِّ�َا َ�رِْيُخ ُهَو ُحُروِ�َااحلَِقْيِقي
َكاَن َوإَذا أَْغِنَيائِها. ِبَكثْـرَِة ال فـَُقرَاِئها ِبِقلَِّة تـَتَـَفاَخُر النَّاِجَحِة احلُُكوَماِت وإنَّ وفـُُتوِحَها،

البَـْعِضــ التَّارِْيخ َنظَِر ِوْجَهِة أنَّهــ ِمْن َكما لِتَـْعرِْيِفِه، اْخِتَصاٍر أَدقِّ ِيفْ وَمَواِقٌف َشخِصيَّاٌت
أنِعْن ْمِكِن

ُ
امل ِمن فَإنَّ النـَّْهر، َجانْيب َعلى الضَّفتني يف َجيْري ما َحِدْيُث ديورانت" "ول َد

ُصورَِها.ــ أيًضاــ ُنضْيَف َوَأْجلى َمظَاِهرِها أَْرقى يف املَدنِيَِّة َفنُّ َرالَيَمُنَكاَنتوَقْدأنَّه َخيـْ
َكَم واملَواِقِف، لِلشَّْخِصيَّاِت والرُّقيُِّمنُوذٍَج املَدنيَِّة ُصوِر ِمْن ُصورَة وأبـَْهى أْرقى َكاَنْت ا

الَقدْمي.. ِه َ�رِخيِْ يف اَحلَضارِي
َيْستَـْقرِئ التَّوراِة،الَيَمَنَمْن ُنُصوَص يـََتأمَّْل َوَمْن ُمَؤثـَّالً، وَجمًْدا وَحَضارَة َ�رِْخيًا

ِإىل َأَشاَرْت اليت الَكرِمي الُقرآِن ُمتَـَريِّثًاالَيَمنوُنُصوَص وتَلِمْيًحا، ُحَمامَأَتْصرِْحيًا يُوضِّ ما
ْد جيَِ َوَغْريِِهم، وَعَرٍب ُمْسَتْشرِِقْني ِمْن الُقَداَمى، َؤّرِِخْني

ُ
امل وِكَتاَ�ِت األثَريَِّة النُّقوِش يف َذِلَك

اإلهلِيَُّةَماَمَأنـَْفَسه الِعَنايَُة َهْنَدَسْتها َبديـَْعٍة، َتْشِكْيل..لْوَحٍة َوأَدِق ُصورٍَة أْبدَِع َماَمَأيف
ًعا.ِهيَحَضاَرة يـْ مجَِ أَْقَدَمَها َتُكْن ملَْ ِإْن َؤّرِِخْني،

ُ
امل ُكلِّ ِ�ْمجَاِع اَحلَضارَاِت، أْقَدِم ِمن َواِحدٌة

نـَُقوُل َكاَنتَهذاال َوإْن اْستْحَقاق، بال لَيَمِنيَِّتنا َتعصًُّبا َأو "الَيَمنيَُّة"َمنالَيِجزَافًا،
وآخرًا َوأَوًَّال َوَذاً�، ُنونًَة وَكيـْ َوُمْستَـْقَبًال، َوَحاِضرًا َوَماِضًيا َوَمذهًبا، َوِديًنا َعِقْيَدًة وِهيلنا
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َع وقـَْفَنا َأْن بـَْعَد َا ِإمنَّ يل. تـَْبُدو َهَكذا أو َوِوْجداً�.. وَعْقًال ُروًحا يـََتَجزَّأ، ال الَّذْي لى اْلُكلُّ
الشََّواِهِد يَّةِمَئاِت َذلك.التَّارِخيِْ تـَُقّرُِر الْيت َواألَثَرِيَِّة
ْسَنِديَِّةالنُُّصوصآَالُف

ُ
وَعدَساِتِهَي، امل َمَباِضُع إِلْيِه تـَتَـَوصََّل أْن اْسَتطاَعْت َما

أْجزُِم وأَكاُد اْآلن، َحىتَّ وُمْسَتْشرِقْني َوَعَرٍب َميَِنيْني ِمن َؤّرِِخْني
ُ
َوامل ْطُموَر�اآل�ريْني

َ
امل نَّ

وكر وهاليفي، جالزر، نـُُقوَش وَسْل َأْكَثر، الزَّمِن وَعواِدي الدَّْهِر يستيان رو�ن، ِبَسواِيف
أْسرَاِر َعن َستـُْنِبُئَك وآَخرِْيَن َعْبدهللا ُحممَّد ويُوُسف اإلر�ين، وُمطهَّر َعلي، وجواد

امِتداِدَهِذهوَمكُنوَ�ِت َعلى وَجَبل، َتٍل وُكلُّ وَسْفح، رَابَيٍة ُكلُّ �ا َتكْتِنُز اليت َخائِر الذَّ
�رِخيِْالَيَمنرُبوِع بَعَظمِة أوالَعِظيِم ُصْقٌع، ُيَشاكُله ال والذي َتَضاريِسه، بَتنوُِّع َتنوِع

ُ
امل ه،

ْعُموَرة.
َ
امل اْمِتَداِد َعلى بَلٌد ُتَشاِ�ُه
النـُُّقْوِش.. َهاآَالُف ِمنـْ َالِث�لَكَهؤالءَخرََج َما ِإَىل ِقَياًسا قَِلْيٌل، َكِثريَهم أنَّ إال ري،

َذلَك وَغاِمًضا؛ َجمُْهوًال بَِنَكَباٍتَهذاألنَّيـَزَاُل ُأِصْيَب ِمَئاِتَ�رْخييَّةالَبلَد ُمْنُذ ُمتَـَتالَِيٍة،
َعزَاَء َوال �َا. َيْكَتِنُز الِيتْ َوَسرَائِرِه َأْسرَارِه َمْعرَِفِة ُدوَن َحاَلْت يـَزَال، َوال الَيوِم، َوإىل ِنْنيِ لََناالسِّ

َكَما نـَُقوَل أْن ِإال َذِلَك "البَـَردُّوِين":الَيَمنِصُرُمْبقَالْيف اَألْعَمى َزَمِنها يف

ـــــــــــــــــــــــــــار إال األعظمـــــــــــــــــــــــــــاعظــــــــــــــــــــائم األحــــــــــــــــــــداث ال    ختت

من يفَهِذهبـَْعٌض يفِبالدالنـُُّقوِش وبـَْعُضها يفِبالدالُيوَ�ِن، وبـَْعُضها الرَّاِفدْيِن،
ِإىلِبالد َ�رِْخيُه يـَُعوُد ُمْسنِديٌَّةالَعاِشِرالَقْرناحلََبَشِة، ُنُصوٌص ُوِجَدْت لَقْد َبْل املِْيَالد. قـَْبَل

األمرِْيكيَّة، ُتَِّحَدة
امل الوِالَ�ِت يف هلُموَهذاَميَنيٌَّة ُيَشقُّ ال لَِباِحِثْني والدِّرَاَسة �لدَّلْيِل ُمْثبٌت

ُغَبار.
َ�َسََّسْت ُأْخَرى إْنَسانيٍَّة َحَضارَاٍت َمثََّة أنَّ اإلْنَسانيَِّة،َصِحْيٌح َ�رِيِخ َمرِّ َعلى

َلِكنـََّها ْيِنيني؛ الصِّ أو اهلُُنوِد وَكَحَضاراِت الَبابِليَِّة، أو َشْأِ�َاــ َكالِفْرَعْونِيَِّة َعَظَمِة ُدوَنــ َعلى
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َياَ�َحَضاَرة بـُنـْ َوَشاَد قـََواِعَدَها َأسََّس الذْي اِإلْنَساِن ِمن َجَعَلْت ِأل�َا َكاَنالَيَمن؛ آلًة، ا
أمَّا اجلَمِل؛ أو اخلْيِل َمَع َجْنٍب ِإىل ًبا َجنـْ الَعَر�ِت َر نـَيـْ َكاَنالَيَمنَحَضارَةَجيُرُّ فـََقْد

رُقَاِدِهْم يف لَيَـْهَنؤوا َقاِبَر،
َ
امل ُلوِكِه

ُ
مل يـَْنبِ مل َمًعا! وَهَدَفها والُعْمرَاِن الِبَناِء َوِسْيلَة اإلْنَساُن

َك اآل�َرَميِّتَني، َوَحَفَر َدرَّجَّاِت
ُ
امل واْسَتْصَلَح السُُّدوَد بـََىن َبْل أْحَياء؛ َمِعْيَشِتِهْم يف َهَنؤوا َما

الَفَناء.وِهي قـَرَاِئِن ِمْن ال احلََياِة َلَوازِِم من
ْسَنِد

ُ
امل ُنُصوُص لَنا يَّةوُتؤكُِّد َعالَقَةالتَّارِخيِْ َعالَقَةِمبُُلوِْكِهالشَّعبأنَّ َتُكوُن َتَكاُد

اإلله ابُن وُهو القتبانيني، ِعْنَد "عم" اإللِه اْبُن ُهو لِك
َ
امل َنظَِر يف ُمَواِطٍن أيَّ ألنَّ لِلنِِّد، النِّد

َعاَشْت اليت ْرأُة
َ
امل َذلَك يف مبَا املِعينيْني، ِعْنَد "ود" اإلله ابُن وُهو السَّبئيني، ِعْنَد "إملقه"

ُمك َزًة َناِصبَعزيـْ
َ
امل أَْرَقى َتَسنََّمْت َياِسيَّةرََّمًة، ُأَخٌرالسِّ "بلقْيَساٌت" وَمثَّة والَعْسَكريَّة. والدِّيِْنيَِّة

الُنُصوص. َتْذُكُر َكَما يًعا، مجَِ َعليهنَّ ُشهرُ�ا طََغْت الْيت ِلَكِة
َ
امل بِلقْيس َجاِنِب ُهووَهذاإىل

َ�رِيَخ َجَعل الذْي رُّ َخاٍلاَحلَمنالَيالسِّ ِشْبَه َقِدميًا َمْرَحَلةَضارِي من أْكثِر ِيفْ الَعِبْيد، من
أيِّوِهي َلَدى ُتوَجُد ال ُمَصانًَة،ةميزٌة ُحُقوُقهم َكاَنْت ُوِجُدوا، َوِحَني َحَضاَرٍة. أو أمٍَّة

ْولُة، الدَّ َها َحِفظَتـْ َصارَِمٍة، ِبَقَواِنْنيَ ُحمْتَـَرَمًة، لِكوأَْعرَاُضُهْم
ُ
امل بـُُيوِت ِيفْ َكرِْميًَة ِعْيَشًة فـََعاُشوا

آَخر. ُمَواِطٍن أيُّ يَِعْيُش كَما اَألْرَ�ِف، ُدوَن ُدِن
ُ
امل َوِيف َياَسِةَ، َوالسِّ والتَِّجاَرِة

َعْنالَقدْميالَيَمنَحَضاَرُة لٌة ُمتأصِّ َمْعَناها، يف إْنَسانيٌَّة َناها، َمبـْ يف َمْنظُوَمٍةأْخالقيٌَّة
ْجُد

َ
امل َرة. ُمْسَتِنيـْ ِفْكَرٍة َعلى َواْنَطَوْت ُمْبِصَرة، ُرْؤيٍَة َعلى انـْبَـَنْت ْجِدــ  ِقَيِميَّة،

َ
امل ِفْيهاــ ُكلُّ

وآِخرًا. أوًَّال ِلإلْنَساِن
ِبَرَحَضاَرة زًا َعزِيـْ َوَسيًِّدا بِنَـْفِسه، ُمتَـوًَّجا َمِلًكا َميٍَين ُكلُّ فْيها َكاَنَعاَش أِسه.

َهلِْيِب ِمْن َكْرًها ال فْيها، َتَشارِِك
ُ
امل ِ�ملْسُئولِيَِّة الشُُّعْوِر َوْحِي ِمْن َطْوًعا للَقانُوِن اْحِتَكاُمه

ُهَو كَما ِجْلَده، تـَْلَفُح اليت َياِط الَيَمنيَّة.اَحلَضارَاتَلدىالشَّأنالسِّ َغْريِ
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يِنيْني الصِّ ِحْكَمُة َكاَنْت وِحْكَمُةوإَذا ُعُقوِهلِم، يف اهلُُنوِد وِحْكَمُة أْيِدْيِهم، يف
الَيَمِنيْنيالَعَرب ِحْكَمَة فإنَّ يـَُقال؛ َكَما ألِسَنِتِهم، ِمَنــ َعلى ُجْزٌء َمشَلتــ الَعَربَوُهْم َقْد

َتفاِصْي َعلى يَِقْف ومن أاْلُكلَّ، أَوام، َمْعَبِد أو بِلقيس، َعْرِش َهْندَسِة ُغْمَدان،ل َقْصر ْو
تَوصََّل اليت املْرتـََبَة َتْكِشُف اليت األثْريِة اإلْبَداَعاِت تِلَك تـََفاِصْيِل من ُمْنَدِهًشا حائرًا يَِقْف

ِمْن َسَواء الزََّمان؛ َذلك يف الِعلُم ِمْنوَختِْطيطَهاَهْندَستحيُثإلْيها أو َهاِهَياِكلحيُثَها،
َكَماوَأْشَكاَهل ِمنا، َعةيـَْنَدِهُش اليتطَبيـْ والتَّْشريـَْعاِت الَقَواِنِني يف اَحلَضارِي الرُِّقي َذلَك

َ�ريِخ ِخالَل املتَـَعاِقَبُة َوُل الدُّ أَخَذالَيَمنَسنـَّْتها لَقْد َحىتَّ ، تِلَكاِإلْسالمالَقِدميِْ من كثريًا
والتَّْشرِيَعاِت ِصَفَةالَقِدميَِةالَيَمِنيَّةالَقَواِنني وألَزَمها ْسلِمْني،

ُ
امل ِمن أتْـَباَعه ِ�ا ًها ُموجِّ ،

والّزِرَاَعة، التَِّجارِة يف الُعُشوِر َوأَْنَصاِف الُعُشوِر كَقَواِنِني َعاملًيا، ِديًنا �ْعِتَبارِه الَعامليَّة،
َوقـََو الَعامَِّة، ِ�ْلَمَصاِلِح َيُضرُّ َمْن ِحبَق الُعُقوَ�ِت ِيفَْوقـََواِنْنيِ َواْلغشِّ االْحِتَكاِر َمْنِع اِنْنيِ

َسنَّت الْيت التَِّجارِيَِّة َذِلك.الَيَمِنيَّةاَحلَضارةاْلُمَضاَرَ�ِت ُميَاِرُس َمْن ِجتَاَه رَاِدَعًة قـََواِنْنيَ
َحتَدَّ اليت َمَثال االْسِتْسَقاِء َكَصالِة التـََّعبُِّديَِّة الشََّعائِر بـَْعِض َعن ُنُصوُصَ�ِهْيك َعْنها َثْت

ظُُهوِر قـَْبَل ْسَنِد
ُ
فِقصٌَّةاِإلْسالمامل الَقتَـَبانِيَّة، َمشَّر" "ُسوق قَـَواِنني َعْن أمَّا نني؛ السِّ ِمبَِئاِت

ُحيَْكى. َأْن َفوَق َوَحدْيٌث ُأْخرى،
وقـََوانِيُنهاالَيَمنَحَضاَرُة َعامليٌَّة. اْجِتَماعيٌَّة، أْفَصَحْتأْخالقيٌَّة، اليت وَتْشرِيـَْعاُ�ا

َتْكِشُف ْسَنِد
ُ
امل ُنُصوُص َعَناءــ َعْنها َذلك.ــ ِبال َقَة وليمَحَضاَرةَحِقيـْ "نـَْفِعيَّة" َعن بَِعْيَدٌة

ُعها يـْ ومجَِ السَّتالْيِنيَّة، َغِتها ِصبـْ يف َماركس "َماِديَّة" أو ميكافللي، نيقوال "تـَْربِْيريَّة" أو جيمس،
الِقَيِمتـََع َعِن َمْفُصوَلًة لِلَمادَِّة.. ِفْيها الَغَلَبُة َله، ُرْوَح ال َكائًِنا ِ�ْعِتَبارِه اِإلْنَساِن َمَع اَمَلْت

َذلك. َحتُْرُس وِبَقَواِنَني ِلألْقوى، ِإال ِفْيها بَقاَء ال واَألْخالِق؛
االالَيَمنَحَضاَرةَكاَنْت للَعْقِد ُمتَـَفرًدا قبلأُمنُوَذًجا التََّشارُكيَِّة، ِبصْيغِته ْجِتَماِعي،

قـَْبَل الَفاِضلِة للَمِديَنِة َرْمزًا َكاَنْت َكما روسو، جاك وجان هوبز وتوماس لوك جون ظُُهوِر
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�ْخِتَصار.. أْفالطون. َدْعوِة قْبل للُجْمُهورِيَِّة وَدلْيال والفارايب. الَيَمنَحَضاَرةأرسطو
َو اهلَوى ْهَوى..إْنَسانيَُّة

َ
امل

الَباِحِثَني َحيـََّر لُْغٌز التَّارْيخ.. َيْكتـُُبه َفْصٌل الزََّمن.. يـَْروْيها ِقصٌَّة َوالَيَمُن اَألَزِل ُمْنُذ
اآلن! َحىتَّ أَحٌد َيْكَتِشفه ملَّا ِسٌر ِبْني.. نَـقِّ

ُ
َوامل

َقدَِّس
ُ
امل الِكَتاِب الَعْهِدــ ِيفْ يف الَقلَمالَيَمنَعنــ هِمْنالَقدْميَوَحتِْدْيًدا َيْسَتوِقُف َما

َوآ�تِه ُسَورِِه ِمن الَكرِِمي الُقرآِن ويف أَْغَوارِه. َوَسْربِ َكَنائِزِه، ما ــ أْيًضاالَيَمنَعنــ الْسِتْكَناِه
ُيْضِفي ِبَعلْيهاَيَكاُد َتَسمَّْت َلَقْد َحىت الَكِثْري، واالْحِرتاِم اإلْجالِل َغِة ِصبـْ َوبِبَـْعِضِمن ه،

املَثِل َمْضَرَب َوَمَعاِلُمَها أَْعالُمَها َكاَنْت كما ُهودَ. األْحَقاف، َسبأ، ِبَكاِمِلَها، ُسوٌر أََماِكِنِه
َعلى ُمْنِكرًا تـََعاَىل كقْولِه والشُُّموخ. الَعَظَمِة تـُبٍَّعَأ(َمحَاقـَتَـُهم:قُرْيشيف قـَْوُم َأْم ٌر َخيـْ )ُهْم

.37الدخان:
َحَضارِِ�م: َعْن احلَِدْيِث ِسَياِق يف َوَمثُوَد َعاٍد قـَْوِم ُخيْ(َوَعْن ملَْ ِيفالَِّيت ِمثْـُلَها َلْق

َوَعْرِشَها:8الفجر:)اْلِبَالِد بلِقْيَس َوَعْن ُكلِّ(. ِمن َوُأوتَِيْت َمتِْلُكُهْم اْمَرَأًة َوَجدُت ِإّينِ
َعِظيٌم َعْرٌش َوَهلَا . 23النمل:)َشْيٍء
هللا َيِصف الَعِظيُمــ َوْمل ِفْعال،ــ َوُهو الَعِظْيم بلقْيس، َعْرِش َغْيـَر �لَعَظَمِة ًئا َشيـْ

الَقْرنـَْنيِ ُذو وأَمَّا َشَهاَدة! ِمْن ِ�َا وأَْعزِْز َوْصف! ِمْن ِبه َوْهِبــ وأْكرِْم ِحبَسِب بِنالَيَمين
َحَكَم والَِّذْي وآَخرِْين، َميَِينــ والَغْرَبالشَّرقُمنَـبٍِّه ُكلُّ ِبه يـَْعتَـزَّ أن ُميِْكُن َما أْعَظِم َفِمْن

مْنُصور أَنْيس ِمن وَدْعك َتَحاِمِلــ وَعَريب.
ُ
َواجلُنـُْوِنــ امل اهلََوِس ــ والَيَمنِيْنيالَيَمنَعلىــ َحدَّ

ِبَذ ُخمَالًِفا َغْربِيٍَّة، َشْخِصيٍَّة ِإىل َعزَاه بـَْعِضالَّذْي َوَشَهاَداِت الَكرِِمي، الُقرآِن َمْنِطَق لَك
َواِضَحٌة الَكْهِف ُسوَرِة ِيفْ الَكرميِْ الُقْرآِن ِإَشارَاِت أنَّ َمَع ِنني. السِّ ِمبَِئاِت قـَْبِله ِمْن َؤّرِِخْني

ُ
ــ امل

َكِبْري َحٍد ُتؤكِّــ ِإىل َوالِيت َوَرِويَّة، بُِعْمٍق َ�َمَّْلَناَها ِذْيإَْن َميَِنيََّة الَقْرنـَْني.ُد
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َعِن َوَحِديثًا َقِدْميًا الَغْربِيْنيَ املَؤّرِِخْنيَ َشَهاَداِت ُلالَيَمنَوِيفْ يـَُؤهِّ ِألْنَهذاَما البَـَلَد
ِهْريودت، ِمْثل ُمَناِفٍس، ِبال البـُْلَداِن، ُكلِّ َمْعَبَد ، وأغاثرسيدس، وديودور، واسرتابوَيُكْوَن

َساِبًقا،وجوستاف ذََكْرَ�ُهْم الَِّذْيَن اآل�رِْيني ِإىل ِإَضاَفًة فيليب، وجون ومولر، لوبون،
اْلَكِثْري. َرُهم َوَغيـْ

ِيفْ َفاِخِر
َ
امل َمْفَخَرُة الَيَمنينيَهذاَوَ�ِيتْ َأنَّ اْختَـَرُعواــ َقِدْميًاــ اجلَاِنِب َمن َأوَُّل ُهم

َوالِكَتابََة، َصاِدِراَخلطَّ
َ
امل ِمن ٌر َكِثيـْ َتْذُكُر َكَما فَالُيوَ�نِيُّوَن، الِفْيِنْيِقيُّوَن، تـَنَاقـََلها ُهْم َوِمنـْ

يَِّة، ِيفْالَقِدميَةالتَّارِخيِْ َكاَن َوإْن َكاِمِلالنـَّْفسَواحلَِديـَْثة؛ َفاِء اْسِتيـْ لَِعَدِم َذِلك، ِمن َشيٌء
ِإ َهَذا، تـُْثِبُت اليت ِإالاَألِدلَِّة َصارَِمٍة، ِعْلميٍَّة بَِتأِكْيَداٍت َوتْقرِيـَْرَها ْسأَلِة

َ
امل َحتِْقْيَق أََرْدَ� َما َذا

ا َحمَلِّ ِيفْ َذلَك َبْلأنَّ ْحَتَمِل؛
ُ
َوامل َعاٍل؛لَوارِِد بَِيِقْنيٍ ْحَتَمل

ُ
يـَُقّرُِرخاصَّةامل َمْن ُهمَذلكَأنَّ

الَيَمن َغْريِ اْلُمَؤّرِِخْنيَ وَأَجاِنب.ِمَن َعَرٍب ِمْن يْني،
َواِجَع

َ
امل ُر َويُِثيـْ النَّفِس، يف حيزُّ بَلِدْي!ــ ومما ِيفْ اْلَمواِجَع َأْكثـََر نـَتَـَقبََّلــ وَما ــ َأْن

ُسُهوَلٍة َمرَاِحِلــ َوِبُكلِّ ِمْن َمْرَحَلٍة َتْسِمَيَة أَنـُْفِسَنا البَـْعُضالتَّارِْيخَعلى ر الَعصَمسَّاَها
ثُون؟!وِهياْجلَاِهِلْي! يـََتَحدَّ َجاِهِليٍَّة أَيَِّة فـََعْن اِإلْسالِم. قـَْبَل َما َرُة فـَتـْ

اْنطََبَق إَذا أَنه الَقَباِئِل،َهذاَوالَواِقُع َأو الشُُّعوِب، بـَْعِض َعلى ِمْنخاصَّةاْلُمْصطََلُح
َأو "َوبَر" َأْهَل ِ�ْعِتَبارِِهْم الشََّماِل، فَِإنََّعَرِب َأْغَلِبِهم، ْيف يـَْنطَِبُقَهذا"أَْعرَاً�" َال اْلُمْصطََلَح

اَألْحَواِلــ  ِمن َحاٍل َواْلُمْسَتِقرِّْيَن،ــ �َِيِّ رِْيَن اْلُمَتَحضِّ ّأي اْلَمَدر" "أَْهِل اْجلَُنوِب َعَرِب َعلى
َوَح َقِدْميًا ، اْلُمَؤّرِِخْنيَ ُكلِّ َوِإْمجَاِع ِديـْثًا.ِبَشَهاَدِة

الرَّاِقِيِة، َوَمَدنِيَِّتِه الطَّائَِلِة، بِثـََرَواتِِه َوالرُّوَماَن الُيوَ�َن َوَحيـََّر أَْدَهَش الَِّذْي البَـَلَد إنَّ
َشْىي ِيفْ اْجلَاِهِليَِّة ِمن َوِإنَّلْيَس ُسُررَهالشَّعبء. َوَيْصَنُع ِ�لذََّهِب، آنيَـَته يـَُزيُِّن َكاَن الَِّذي

َمَنازِلَهَو ْي َويُوشِّ َواْلَمْصُنوَعاِت، األَنِسَجِة أَْفَخِر ِمْن َورَِ�َشه َوطََناِفَسه الِفضَِّة، ِمَن أَرَاِئَكه
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َجاِهلًيا. لْيَس الَكرِميَِة، األْحَجاِر َوْصًفاوَقْد�ْفَخِر السَّبئيِّْني، َمِعْيَشَة سيدس أغاثر َوَصَف
الَوْصف. يـَُفْوُق َما ََدنيَِّة

وامل الرََّخاِء ِمَن َحَياِ�ِْم يف ِإنَّ قَاِئًال: َبِديـًْعا،
ُحبُوَر ِمالَحُته َوبَلَغْت الَعاَلِميَِّة، التَِّجاَرِة َعلى َسْيطََر الَّذْي البَـَلَد والَعَجِمالَعَربإّن

َجاِهِلًيا. لْيَس
ُمْنِشًئا الّزِرَاَعِة، ِيفْ َوَتٍل َجَبٍل وَُكلَّ ورَابَِيٍة، َسْفٍح ُكلَّ اْستَـَغلَّ الَّذْي البَـَلَد َوإنَّ
َعلى تـَْنطَِلْي َفَكْيَف ِمبََكان. واَحلَضاَرِة ََدنِيَِّة

امل ِمَن هلُو اْلُمَدرََّجاِت وُمْسَتْصِلًحا السُُّدْوَد،
ْصطََلَحات؟!أَْذَهاِن

ُ
امل تِلَك ِمْثُل َنا

َعنَهِذهبـَْعَد وَجَزِة
ُ
امل أْنالَيَمناإلَشارَاِت ُمَتَساِئٍل ِأليِّ وَجمًْدا.. َوَحَضاَرًة َ�رِْخيًا

َهَوى َكْيَف الَباِذِخ،الَيَمنيـََتَساَءل: والِعزِّ الَباِسِق، املْْجِد َذْرَوِة السَِّحْيَقَهذاِمْن ْنَحَدَر
ُ
امل

ُكلَّه؟!
َعْبِدِهللاأَُقوُل: ْبِن ُحمَمَِّد لِِبْعثَِة َساِبقٍة َعِدْيِدٍة، ُعُقوٍد َقْدالَيَمنَكاَنتــ  ملسو هيلع هللا ىلصــ ُمْنُذ

اْنِتَشاِريف َبَدأت بـَْعَد َحىت َكذِلَك َوظَلْت ُرَوْيًدا، ُرَوْيًدا اَحلَضارِي، َداِر اِإلْسالماالحنِْ
َولُِقوَِّةَوُدُخوِهلَا لِْلَحَضارَاِت ألنَّ َذِلَك اإلْنَسان،الشُّعوبِفْيه. َكأْعَماِر أَْعَمارًا َوَأْجمَاِدَها

اْهلََرم، ِإىل ُوُصوال ْيُخوَخِة، فالشَّ الُقوَِّة ُمثَّ فَالشََّباب، َوالُفُتوِة، فَاليَـَفاَعِة ِ�لطُُّفوَلِة تـَْبَدُأ
فَإنَّ َخْلُدون ابِن ِيفَْوِحبَسِب َدبَّ ِإَذا أنَّالدَّوَلةاهلََرَم ِإىل ِإَضاَفًة أََبًدا. بـَْعَده تـَُقوُم ال فَإنـََّها

َواإلْسالميَّةالُفُتوَحاِت الِعرَاِق ُميِْكُنإَوالشَّامِيفْ ِممَّا َزَفْت اْستَـنـْ َقد َكاَنْت َواألْنَدُلس ْفرْيِقَيا
َيه ُنَسمِّ الَيومَأْن

ُ
امل وَُكُتُبِ�لِقَياَداِت َوُجُنوًدا، قَاَدًة الَيَمِن، رَِجاالِت ِمْن َر اْلَكِثيـْ ْجَتَمِعيَِّة

ِيفْالتَّارِْيخ َسطَُّرْوَها الِيت لُِبطُْوالِ�ِم أَثـَرُُهَهِذهَشاِهَدٌة زَاِف االْسِتنـْ ِهلََذا َفَكاَن األْصَقاع،
ُدْوَن َحاَل الَِّذْي َباِشِر

ُ
امل َوَغْريِ َباِشِر

ُ
ِمْنامل النـُُّهوِض َأو لِلَيَمِن اَحلَضارِيَِّة ْورَِة الدَّ اْسِتَعاَدِة

ِإىل َميَِنيًَّة َأْمسَاًء َحتِْمُل َواُحلُصوِن َكالِقالِع َياِت َسمَّ
ُ
امل بـَْعَض ِإنَّ َبْل بـَْعِضالَيومَجِدْيد؛ ِيفْ

اْلَوْقِت.الشَّامَمَناِطِق َذاَك ُمْذ ِمْنَهِذهْتَصرََفوَقْدَواألْنَدُلِس اْهِتَماِمَها ُجلَّ الِقَياَداُت
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ِإَىلالشَّأن َحلِّْي
َ
تـََعالِْيِمالشَّأنامل َكْوَن َوأَنَّهاِإلْسالماْلَعاَلِمْي؛ َعاَلِميَِّته، ِإَىل ُر ُتِشيـْ اْجلَِدْيَدِة

اْلَوَطن.حيُث فـََثمََّة فـََقْدُوِجَد ِفْيه، ُأْسِهَب َأْن أُرِْيُد احلَِدْيُث.َوال اجلَاِنُبوَهذاَيطُوُل
اَألوَّل..

لِلَيَمِن َأَساَء َقْد ِجْلَدتَِنا َبين ِمن بـَْعًضا أنَّ ــ َوُحْرَقٍة أَسًى ِبُكلِّ ونـَُقْولُه ــ اآلَخُر اجلَاِنُب
أنـُْفِسِهْم يف رَأوا ِممْن وُهم َقْصد، َوِبُدوِن ِبَقْصٍد َ�لَِغًة، ِإَساَءًة ه ِمْنَوَ�رِخيِْ أَْرَقى،ُسَالَلةأنـَُّهم

ِ�حلُْك ُمَتَشبِِّثَني ُممَيَّز، َعَوَدٍم يَزْيُد ِلَما َوأَدَواتِه َسَنة!لىِم َوِمئَـَيتْ أَْلٍف
ِم النِّظَاَم َوأَقـُْوُل ــ النَّظَاُم فـََقْطَهَذا التََّجوُِّز َ�ِب َصْدِرــْن َعلى ِبَكْلَكِله َجثَا الَِّذْي

َماَهِذهِخالَلب الشَّعَهذا َعلى احلَِفاَظ فْيها َيْستِطْع مل الزََّمن، من َغْفَلٍة ِحِني َعلى دَّة،
ُ
امل

إِلَْيه. َوأَساَء َدمََّره، بْل اِإلَماَمِة؛ َسْيَف َأْشَهر ُمْذ قَاِئًما َكاَن
اُحلَسْنيِاهلَادياإلَمامَجاَء بن الَيَمِنَحيْىي َحاَلًةوِهيِإىل ِبالَتعْيُش التـّْيِه ِمن

لإلَماِم َها ِإ�َّ َعازًِ� احلُْكِم، يف َجِدْيَدٍة لَنظَرِيٍَّة وَأسََّس أَنـََّهازْيدَشك، َمَع هللا، َرِمحَه َعلي بِن
َهلَا َعالَقَة بـَْنيَزْيدِ�ِإلَماِمــ الَعامَّةَمَقاِصُدَهاحيُثِمنــ َال َذِلَك ُح َسنـَُوضِّ َكَما أََبًدا.

ِألنََّهذاُسطُوِر َالِحًقا؛ بـَْنيَالزَّْيِديَّةالِكَتاِب َوتـََربَّْت َنَشَأْت ُمَتَكاِملٌة، ِفْكريٌَّة َمْنظُْوَمٌة
ِلَم اْألُْوَىل النـََّواَة َمثـََّلْت الَِّيتْ اْلَكَالِميَِّة اْلَمَدرِاِس َوأَْرِوَقِة ْعَتزِلة،

ُ
امل الَعْقالنيَِّة َداِرِسأْحَضاِن

األْربـََعِة،اإلْسالميَّةَفْلَسَفِةاْل السُّنَِّة أَْهِل َمَذاِهِب ِإىل َكِثيـْرًا َقرِيـَْبًة َكاَنْت َكَما َذِلك، بـَْعَد
َرِمحَهاإلَمامَوَخاصًَّة َفَة َحِنيـْ بهأيب َجاء َما أمَّا َيُكوَناهلَادياإلَمامهللا. أْن يـَْعُدو َفال

النَّظَُرسَياِسيَّةَنظَرِيَّة ُقُصَها يـَنـْ َما ُكلُّ رَاع.لِلُحْكِم، الصِّ َبَدأ ُهَنا وِمن َياِسي! السِّ
َمِسريَ�ا يتَـتَـبَّْع يَّةَوَمْن لْيَسالتَّارِخيِْ َواْجتَماعًيا، َوِسَياِسًيا ِفْكرًِ� قْيًدا َكاَنْت ا أ�َّ ْد جيَِ

َكْر ِ�َا َوُحِكَم ِفْكَرَها، يـَْعَتِنْق مل َمْن أَبـَْنائهاًهاَعلى َعلى َبْل إْذيف َفَحْسب؛ األوَّل، َقاِم
َ
امل

أَو االْنِتَقاَد تـَْقَبُل َال ُمْغَلَقًة، َدائَِرًة نـَْفِسَها ِمْن َوَجَعلْت االْجِتَهاد، ِيفْ َواِسًعا َحَجَرت
قـَْوِل َحدِّ ِإىل يـُْعَبد، َصَنًما َبَدْت َحىتَّ رَاَجَعة،

ُ
باإلَمامامل نـَْعَتِربُهَعْبِدهللا والَّذي َمحَْزة، ِن
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ُنُصوَص نـََهاُب إنـََّنا اهلَاِدي: بـَْعَد لِلنَّظَرِيَِّة الثَّاِينْ َس ؤسِّ
ُ
ُنُصوَصاهلَادياإلَمامامل َ�اُب َكَما

! الَكرميِْ الُقْرآِن
َكاَنْت َوَطِين،النَّظَرِيَُّةَهِذهَلو بِبـُْعٍد ِفْكرِيًَّة قَاِعَدًة أوَحتِْمُل َحَضارِي، إْنَساِين،

ِسَياِسي�ا َأْصَحاُ�اــ  ُرْشًدا َيدَِّعْي َدْورََةاهلَادياإلَمامَلَكاَنــ كما اْستَعاَد التَّارِْيخَقد
ُلها يـَُؤهِّ َما ي والتَّارخيِْ اَحلَضارِي الرَِّصْيِد ِمن هلَا إلْمرباطُوريٍَّة، وأسََّس َجِدْيٍد، ِمْن اَحلَضارِيَِّة

َجَدارة؛للُم وِبكلِّ الَعامليَّة، َشْخِصيَِّةالِسيََّماَناَفَسة التََّجلُِّداهلَادييف ومن "الكاريزما" ِمن
ْيف َكَما َذلك، َعلى يعيُنه َما واإلْصراِر َحنَْوالشَّعبَوالصَّْربِ َوالتَّطَلُِّع التـََّوثُِّب ُروِح ِمْن

ِفْيه. َما نَـَها ِحيـْ اآلِفِل اْلَمْجِد
رَِجاَالِتاهلَاديْيَسَل ِمْن ــ فـََقط النَّظَرِيَُّة،َهِذهــ قـَيََّدتْـُهم ممَّن ُوروَّاِدَهِا الِفْكَرِة

يف آَخُروَن ِكَباٌر رَِجاٌل َمثََّة َبْل �لُعُنق؛ أَحاَطْت اليت الِقالدِة أو واِر السِّ ِمبَثَابِة وَكاَنْت
لَـُهم َكاَنْت األَِئمَِّة، َمحْزة،ِسْلِسَلة بن َعْبِدِهللا كاِإلَماِم َجتَاُوَزه، ُعوا َيْستطيـْ مل وَطوقًا ِسْجًنا

ُمجُوِدحيىي واِإلَمام َعلى التََّمرَُّد َحاَول َقْد ُر اَألِخيـْ َكاَن وإْن َمحْزة، أُفُِقَها،النَّظَرِيَّةبن َوَضْيِق
اْلَقاإلَماموََكَذا بِن إْمساِعْيل هللا َعلى تـََوحََّدتاملتَـوَكِِّل الَّذْي ُمثَّالَيَمناِسم، َعهِده، يف ُكلُّها

اْلَقاِمسِيني؛َواألِخيـْرَاِن، ُحممَّداملْهِدي ِبَدَهائِهاإلَمامَحىتََّبْلِمَن الدِّْين، َمحْيد أْمحَد
َياِسي ُكلُّالسِّ املِهيَـَبِة. ِصَفاِتَهؤالءوَشْخِصيَِّته ِمن ِفْيِهم والدَّهاِءاْجتَمَعْت الِقَيادِة
َياِسي َحْبيِسيالسِّ ظَلُّوا لكنـَُّهم رُُهم؛ َغيـْ ِبه َحيَْظ مل أََقلُِّهَيالْيتالنَّظَرِيَّةَما ــ اْلَواِقِع ِيفْ ــ

َكاِن
َ
وامل الزََّماِن ِمن ِجبُُذوَشأً� َضارِبٍة وَحَضاَرٍة َعرِْيٍق، ِلَشْعٍب الطُُّموِح ُدْوَن أنـََّها َكَما رَِها،
التَّاريخ. أْعَماِق يف

الرَُّسْولِيَُّة ُمثَّ الصَُّلْيِحيَُّة الدَّولَتاِن َكاَنْت َمتامنُووَقْد َقدَّ النَّاِجَحة، للدَّولِة ُمْشرِقًا َذًجا
تـَُقدْمه مل َما َزتـَْنيِ َوِجيـْ َرتـَْنيِ فـَتـْ ِخالَل اإلْجنَازاِت َكاِملًةاِإلَماَمةِمن فـَتَـرَاِ�ا طُوِهلَا.ِخالَل َعلى

فـَتَـرَاِت ُكلُّ تـَنَـْله ملَْ َما الشَّْعيب الرَِّضا ِمَن َ�ال أنـَُّهما لَِعَدِماِإلَماَمةَكَما َوَذلَك ُجمَْتِمَعة،
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َعلى اْرَتَكَزتَنظَرِيَّةارْتكازِِمهَا َكَما َصْلَدٍة، ِألنَّاهلَاَدويَّة؛النََّظرِيَّةَعلىاِإلَماَمةَعَقاِئِديٍَّة
ت َداَمْتالنَّظَر�َّ َما ِإال َحَياٌة هلَا َتُكوُن َوال َوالَبْطِش، ِ�لَقْمِع ِإال َتِعْيُش ال الَعَقاِئِديََّة

َع "ابـَْنُة َواِإلْمسَاِعْيِليَُّة الصَُّلْيِحيْني. إْمسَاِعْيِليَِّة ِإىل ُهَنا اإلَشاَرِة َمَع الُقوَّة. ِبَسْوِط م"ممُِْسَكًة
ِشْيِعيـََّتان،ويَّة،اهلَاَد َفِكْلَتاُمهَا التـَّْعِبْري؛ َجاَز اْلبَـْعض؛وَقْدِإْن َلَدى نَـُهَما بـَيـْ التـَّْفرِْيُق ُيْشِكُل

أََدبِيَّاِت ِمن اَألْدَىن ِ�ْحلَدِّ َوإْن يُِلم َمْن َأنَّ َوُممَاَرَسًةــ اِإلْمسَاِعْيِلْيالِفكرِإال رًا فـَْرًقــ تـَْنِظيـْ ْد ا جيَِ
َفِفْي نَـُهَما، بـَيـْ َواالْنِفَتاِحالنَّظَرِيَّةَواِضًحا الدِّْيِنيَِّة الْـمـُُرْونَِة ِمن َياِسياِإلْمسَاِعْيِليَِّة الالسِّ َما

َلَدى ِلإلْمسَاِعْيِليَِّةاهلَاَدويَّة،النَّظَرِيَّةيـُْوَجُد ِ�لنَّْسَبِة البَـْيِت آل اْخلَْمَألنَّ الِكَساِء َسِةأَْهُل
الصَِّعْيِد َعلى َسَواِسيٌَّة البَـْيِت آل َوألنَّ َياِسيفـََقْط، اْمِتَيازَاٌتالسِّ َفال آَخر، ُمَواِطٍن َأيِّ َمَع

َفَك َلَدْيِهْم، َمْلُمْوًسا تـََقدًُّما أَثـْبَـَتْت الَعَمِليََّة اْلُمَماَرَسَة ِإنَّ ُمثَّ اآلَخرِْين. َعَلى ُهم ِمنـْ انُواِألَيٍّ
ُمَبكِّر..َأْش َوْقٍت ِمْن االْشِرتَاِكيَِّة ــ الدُّْسُتورِيَِّة ِ�ْجلََماَعِة َبَه

َع يَزِْيُد َكِإْجنَاٍزلىَما َ�ل، َذا يُذَكُر َشْيئا ُد جيَِ َتابُع
ُ
امل َيكاُد ال َعاٍم وِمَئْيت ألٍف

ِهلَِذه َيْشَفُع َحَضارِي َأو ي أَْنَوأبـَْناِئهاالنَّظَرِيَّةَ�رِخيِْ الَباِحُث َحاَوَل َمْهَما الشَّْعب، َلَدى
تـََبازََغ ِمْنها، َحمُْدودٍة فـََرتاٍت َنا اْستَـثْـنَـيـْ َما ِإَذا َهلَا، َمْشَهًدا الدَِّم ُر َغيـْ َيُكن َوملَْ َذِلك، ــ يـَتَـَلمََّس

َخَجٍل ُنــ وَعلى أن ًعا َمجيـْ لنا قُّ حيَِ كَباٌر أْعالٌم واآلخِر اِحلِني بنبـَْنيَ َكَنْشواِن �م، فاِخَر
األِمْريِ وابِن اِحلْمَريِي، واِإلَماِمَسِعْيِد وَُكلُّالشَّوكاينالصَّْنعاِئْي، الزُّبريي، وَأِخريًا واملقبلي،

أمَّاَهؤالء َوُمجُوَدَها. تـَْهوِْميَاِ�ا ُمَتَجاِوزِْيَن النَّظَرِيَِّة، َطْوِق َعْن بناحلَْالَيَمنِلَسانَشبُّوا َسُن
ِصَناَعِة ِمْن ِإالَّ نـَْعَتِربَه أن ُميِْكُن َفَال اهلَمَداِين َهاَمدرَسةَأْمحَد ِفيـْ يـََتَحكََّم َأْن قـَْبَل َعاَء، َصنـْ

أَْم رًا، َصِغيـْ َواِلِدِه ِبُصْحَبِة َسَواء َكِثيـْرًا، َها ِفيـْ َجاَل الِيتْ الِعْلِم َحَواِضِر ِإَىل ِإَضاَفًة اْألَِئمَُّة،
ــ رَْأِسه َمْسَقط ــ َعاَء َكَصنـْ َذِلك، بـَْعَد َفرًِدا َوَما،ُمنـْ َواْلَمِديـَْنة، َوَمكَّة َوالَبْصَرة بـَْغَداد ُمثَّ

َه َوَمَع التَّارِْيِخ، فـََلَتاِت ِمْن فـَْلَتًة ــ ِحبٍَق ــ َفَكاَن اْلَكِثيـْرَِة، َوَأْسَفارِِه َجتَارِبه ِمْن َذا،اْسَتْخَلَصه
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بِِهفـََقْد ِالْعِتزَازِِهاألئمَّةَنكََّل ِإالَّ ِلَشْيٍء َال اْلَوْيَالت، َوأَّذاقـُْوُه َمرٍَّة، ِمْن َأْكثـََر َوَسَجنـُْوه
، اْلَقِدميِْ احلََْضارِي ِه ِوبَِتارِخيِْ َوَحِديـْثًا!!وَهذابَِيَمِنيَِّتِه، َقِدْميًا َهلُم يـَُرْوُق َال َما

َتِقُد نـَنـْ ِحْنيَ َناَهِذهِمْثَلوَحنُْن َ�رخيِْ ِمْن ُجْزًءا تـُْعَتُرب الَِّيت َرِة َِسيـْ
َياِسيامل السِّ

األْمرــ َواالْجِتَماِعْي َكاَن ِجلََماَعة،ــ َمْهَما اْسِتْهَدافًا أو ألْشَخاٍص، إَساَءًة َذلَك نـَْعَتِربُ َفال
لِفكَرٍة تـَْقِيْيًما إمنا التَّاريخ؛ َأْجِل مْن َ�رْخيًا َماأو وَعلْيها هلا، َما هلا ِسَياِسيَّة، لَتْجربٍة ونـَْقًدا ،

التَّارِْيخ.َقْدالِسيََّماَعليها؛ وِمن اِضي
َ
امل ِمن َأْصَبَحْت

ِمْن َبصْريٍة َعلى لَِنُكوَن ْستَـْقَبِل،
ُ
امل وبَتطلَُّعاِت احلَاِضر، �ُُموِم اِضْي

َ
امل َعن نكتُب

حلِّقِة،
ُ
امل الَغِد أْشواِق ِإىل َحاِضَر�، بِه نـَْعبـُُر الذي َنا، رَاِنوَقْدَماِضيـْ بِِنيـْ كثريًا اْكتَـَوْينا

راَعاِت َياِسيَّةالصِّ َرالسِّ َغيـْ نـَزَاُل، َحالُنَاوال فـََبَدا ِلألَسف، اِضي
َ
امل ُدُروِس ِمْن ُمْستفْيِدْين

ِسْيزْيف! َصْخَرَة نَُدْحرُِج ا وََكأمنَّ
وَعَدِم واملوُضوعيَِّة، احلَِياِد َعلى َحرْصُت الَقاِدمِة، وَمباِحِثِه الِكَتاِب ُفُصوِل ُكلِّ وْيف

أْحَداَث ُمَوثًِّقا أَحد، َحقِّ يف َمَصاِدرَِهاتَّارِْيخالالتََّجاُوِز لألَمانِةِمْن اْحِرتَاًما وَمراِجِعها،
األْخالِقي ِمبَْفُهوِمَها لألَمانِة اْحِرتاًما َذاك َوقـَْبل ل. الشَّامالِعْلِميَِّة،

َعِن َكتْبُت ِحْنيَ ْ َأّينِ ُهنا أُنّوَِه َأْن أْنَسى فَإنَّاملْنظُوِرَهذاِمناهلَاَدِويَّةالنَّظَرِيَّةَوَال ،
َمَقايْيِس ِإىل َ�رِْخيًيا ُحمَاَكَمَتها يـَْعين ال الَقوِل،الدَّولَةَذلَك ِيفْ الشََّطِط ِمن َفَذلَك اْليَـْوَم،

ِمن الَقيـَْرواُن أو الَقاِهرُة، أو ِدمْشُق، أَو بـَْغداُد، الذِّْهِن َوْيف َعْنها أََتكلَُّم لِكين َيكون؛ ولْن
َلَدىالَعربيَّةالَعواِصِم أنَّ َمع يـَْوَمَها، ِن والتََّمدُّ والِعْلِم ْعرَفِة

َ
امل ِمن َكِبْريٍ َقْدٍر َعلى َكانْت اليت

َماَصنعاء ْي التَّارِخيِْ ْجِد
َ
امل ِمن اْجلََند أو َزبْيد أو َعَدن أو َحْضرُموت أو اجلَْوف أو َماِرب أو

َغ إَىل ِقَياًسا َها ِمنـْ ُكٌل َتُكوَن ألْن ُلها الِعْقِد،يـَُؤهِّ َواِسطََة اُألْخَرى الَعَواِصِم ِمَن ْريَِها
التَّاج. َوُدرََّة
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َعْبدهللا َخاِلد اْألُْسَتاذ اْلَعزِيْـَزْيِن، الصَِّديـَْقْنيِ ِمن ِلُكٍل َوتـَْقديٍر َوفَاٍء حتَِيَُّة َأِخريًا..
الِع َ�ِجْي َعلْي َحْيَدر اْألُْسَتاذ َواْلُمَؤرِِّخ إْعَداِدّزِي،الرَُّوْيَشان، َرِة فـَتـْ ِخَالَل ُمَساَندِيت َعلى

اخلَاصَِّة،َهِذه ُهَما ِمنـْ ُكٍل َمكتَـَبِة مْن والَوَ�ئِق رَاجِع
َ
َوامل ِ�ْلَمَصاِدِر َوَدْعِمْي ادَِّة،

َ
امل

الَويف، َوالصَّديِق حِب،
ُ
امل اَألِب بُِروِح ُهَما ِمنـْ وَُكٌل الَقيَِّمِة، النَّاِجِحَوِمبَُالَحظَاِ�َِما َريبِّ

ُ
َوامل

َكَماوِهي َواِم، الدَّ َعَلى َمِعْي آَخرِْينِهَيَعاَدَ�ُمهَا ْيبَمَع جنَِ الَعزِْيز َصِدْيِقي أْشُكُر َكَما .
أْيًضا، ادْي

َ
امل َدْعِمه َعلى َ�ِصر.السَّْعدي ُر َوَخيـْ ُمِعْنيٍ ُر َخيـْ فـَُهَو وآِخرًا، َأوًَّال ِ�ِ َوالشُّْكُر

ْستَـَعان..َوُه
ُ
امل َو

اْلَفاِحتَِني( ُر َخيـْ َوأَنَت ِ�ْحلَقِّ قـَْوِمَنا َوبـَْنيَ نَـَنا بـَيـْ افْـَتْح )رَبـََّنا
.89األعراف: 

م.2015مارس، 30صنعاء 
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مدخل عام..
القديمالتارِيخ اليمن الحضاري في

كثري من البلدان اليت يف  الشَّأنا عن حدودها اليوم، كما هوقدًميالَيَمنحدودختتلف
ها حيدَّعند ابن ا�اور، ِهيفأو ألكثر.تغريت حدودها وتداخلت مع غريها من دول اجلوار، لسبب

من اجلنوب، والبحر األمحر من الغرب، ويسمونه خليج الَعَربخليج العجم من الشرق، وحبر
فتحدَّ الشمال من وأما الصخرية "البرتاء" الَعَربوالعراق، وبالدالشَّام�ديةوِهيها الباديةالعرب.

وُعالَيَمنالتحديدَهذاعلىالَيَمنِبالدويدخل يف والشحر ومعظم مان والعروض، وحضرموت
1احلجاز و�امة وجند وغريها.

وقد كانت عند اليو�نيني أوسع من ذلك، ألن بعض مؤلفا�م ذكرت اجلزيرة بلفظ اليمن، 
اليو�نية؛ ألن اَحلَضارةقد تزامن مع ازدهارالسبئي، مث احلمرييا�د ازدهاروذلك راجع إىل أن

ميتد نفوذهم االقتصادي إىل سواحل البحر األبيض كاملة، بل الَعربيَّةاليمنيني كانوا حيكمون اجلزيرة
الذين هم أيضا من أصول مينية خالصة، ووقفوا ،الشَّامقيني يفياملتوسط، وعلى وفاق �م مع الفين

�ا اليو�ن فالرومان فالفرس، كما ذكر ذلك املؤرخون.قَاما ضد اهلجمات االحتاللية اليتمًع
عند "غالسري" النمساوي، كل املنطقة اجلنوبية جلزيرة العرب، من عسري إىل احمليط ِهيو 

اهلندي، ومن البحر األمحر إىل اخلليج.
االسمالَعربيَّةوتعينArabia flex"�ا كتب اليو�ن والرومان �سم "وقد ذكر  ُقرن ورمبا السعيدة،

والربكة، لكثرة خريا�ا وغزير إنتاجها.الَيَمنمبعىن التيامن والتربك، من
أصل اليمنيني

صفة بالد الیمن ومكة بعض الحجاز المسماة تاریخ المستبصر، جمال الدین أبي الفتح یوسف بن یعقوب بن دمحم ــ 1
.39م، 1986، 2بتصحیحھا اوسكر لوففرین، منشورات المدینة، ط:المعروف بابن المجاور الشیباني الدمشقي، اعتنى 
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السالم، ينتسبون إىل قحطان بن هود عليه ــ العاربةالَعَربكغريهم منــ  الشك أن اليمنيني
الذي عاش يف األلف الثامن قبل امليالد على اختالف يف روا�ت املؤرخني، الذين مل جيدوا ما يؤكد 

َمامأهو األقرب إىل الصحة، وليسالتَّارِْيخَهذاذلك �لدليل القطعي الذي ال يعرتيه الشك، إال أن
ية جديدة، مستندة على أدلة ال حىت �يت حقائق علمالتَّارِْيخَهذاالباحثني إال التسليم بصحة

يتطرق إليها الشكوك أو تعرتيها الظنون.
يف التوراة، سفر الذي ذكر قحطان "يقطان"الَقدْميحسب العهدهذا هو النسب األول و 

فما بعدها: ".. وأجنب سام، أخو �فث األكرب أبناء، ومنه 21التكوين، اإلصحاح العاشر، الفقرة 
عوص أرام وأبناء وأرام. ولود وأرفكشاد وأشُّور عيالم فهم: سام أبناء أما عابر. بين مجيع حتدر

ابر ابنان: اسم أحدمها فاجل، وحول وجاثر وماش. وأجنب أرفكشاد شاحل، وولد شاحل عابر. وولد لع
ومعناه انقسام، ألن أهل األرض انقسموا يف أ�مه، واسم أخيه يقطان. وأجنب يقطان املوداد 
وشالف وحضرموت و�رح، وهدورام وأوزال ودقله وعو�ل وأبيمايل وشبا واوفري وحويلة ويو�ب. 

ة بني ميشا والتالل الشرقية من جبل استوطنوا يف األراضي الواقعوَقْديقطان.ءوهؤالء مجيعهم أبنا
الَقَبائُلِهيَهِذههم املنحدرون من سام، حسب قبائلهم ولغا�م وبلدا�م وشعو�م.َهؤالءسفار.

1املنحدرة من أبناء نوح حسب شعو�م، ومنهم انتشرت األمم يف األرض بعد الطوفان"

ذُكراإلْسالتوراتية ظنية الثبوت وفقا ملعتقد� النُُّصوصوألن ما بصحة اجلزم فإن المي،
أمٌر الصُّسابقا ُحعوَبمن يف تبقى إمنا مبكان. به،ة ستأنس

ُ
امل عضَّخاصَّةكم ما النَّصَهذادإذا

َش أو نصوًصنصوٌص فإن والواقع أخرى. ا توراتية كثرية قد عضد�ا نصوص قرآنية من كتابنا واهد
ة، األمر الذي جيعلنا �خذ يف االعتبار بعضا من بقيةكثري وِهيالكرمي، و�لتايل اكتسبت الصحة

ومنهاالنُُّصوص إجيا�، وال نفيا ال الكرمي القرآن إليها ُيشر مل اليت النص. كما أن مثلَهذاالتوراتية
النُُّصوصليس مما دخله التحريف؛ كون التحريف التورايت قد وقع يفــ يف الغالبــ النَّصَهذا

بدرجة رئيسة، أما يف نص كهذا فال جدوى هلم من حتريفه، وغالب الظن أنه من الصحة التشريعية 
مبكان.

. 32: 21التوراة، سفر التكوین، اإلصحاح، اإلصحاح العاشر، الفقرات ــ 1
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آنًفَهِذهوإىل ذكر�ها اليت ا، سواء ما عرف �لعرب العاربة أو مجيًعالَعَربا تنتسبالساللة
م وجرهم املستعربة الحقا، إذ ينتسب إليها كل من عاد ومثود وطسم وجديس وأميالَعَربالبائدة، أم

الحًقالَعَربفهم منَهؤالءوالعماليق، وأمم أخرى ال نعلمهم، هللا يعلمهم. وما عدا ا، أو املستعربة
قيل وَقْدممن عرفوا بعرب احلجاز، ويعزوهم بعض املؤرخني إىل إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم،

�لعرب، وهو كما يبدو غري شأ�م كالم كثري، حىت إن البعض نزع عنهم أرومتهم املتصلة يف 
"اجلنوبية" اليت ينتسب إليها كل العرب، مهما القْحطَانيَّةصحيح، إذ العد�نية "الشمالية" فرع عن

قيل يف ذلك..
السَّالَيَمُنوإذا كانت عيدة" عند اليو�ن والرومان، فإ�ا يف التوراة، األرض الغنية، "البالد

َقوعند قدماء املصريني األرض
ُ
وِهيحضرموتخاصَّةوبلد التجارة،الَقِدميَةاَحلَضارَاتومهددَسةامل

اإلخَبِبالدعند املستشرقني وعند ِهيالقصور، أما عند املؤرخ الروماين اسرتابون فِبالدارينيالغرائب،
1الطِّيب.ِبالد

ِهيمن، الَياجلنوبية، ومن ضمنهاالَعَربِبالداملؤرخ الشهري فيليب: "إنين أعتربقَالوقد
الشُّعوبلي هلذا اجلنس من البشر املعروف اآلن �سم الساميني، وهو ميتاز عن سائراألْصالَوَطُن

2بلغته املعروفة �سم العربية"

مشًري فيلد، هنري األنثروبولوجي اخلبُري السابق، كالمه يف إليه ذهب فيما فيليب أيّد ا إىل وقد
حددالَعصروهوــ النيولوثيالَعصر�لسكان يفنيتوعدن كانتا مأهولالَيَمن"أن

ُ
امل احلديث احلجري

هاجر منهم إىل عمان واخلليج، وآخرون إىل الصومال وكينيا ــ ق.م.5000و 7000بني 
وتنجانيقا، وفريق �لث إىل جنران وسيناء وفلسطني.

مثَّ أن إىل فخري أمحد الدكتور ذهب وَصالَعَربة هجرات من جنوب جزيرةكما لت إىل مصر قد
الرَّ األلف كما هاجرت أيضا إىل �بل، .نوا على قدر غري قليل من الثقافةكاوَقْدابع قبل امليالد،يف

.32م. 1982، 2ــ انظر: الیمن الخضراء مھد الحضارة، دمحم بن علي األكوع الحوالي، سابق، ط:1
فیلبي،ــ 2 اإلسالم، قبیل العََرب .9تاریخ
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مشًريَهِذهإال قرون قليلة حىت أصبحت صاحبة األمر يفَعلْيهاومل ميض القوم َهؤالءا إىل أنالبالد.
قوًم يكونوا االجتماعية.ثـََقاَفةذويا بدائيني؛ بل كانوا مل وحيا�م نُُظمهم وهلم 1خاصة،

فالعرُب لوبون، جوستاف والفينيقيون والعربيون والسوريون والبابليون واليهوُدوحسب
وآسيا الصغرى حىت الفرات، من أصل واحد، ويطلق علىالَعَربواآلشوريون الذين استوطنوا جزيرة

السََّهذا األرومة اسم 2ة.اميَّاألصل

جنهُل كنا وإن "وإننا ترسيسي: عد�ن الدكتور العريب املؤرخ املراِحوقال عن الكثري ل الشيء
خلَّدالَيَمِنيَّةاَحلَضارةابقة اليت مرت �االسَّ اليت سبأ ملكة بعهد املتطورة احلقبة تلك إىل وصوهلا قبل

اطلع اليت العريضة اخلُطوط من نعلم فإننا الكرمي، القرآُن واخلاصَّذكَرها عليها، الَعَربة اليت عرفهانا
أقدمالَيَمنيف من العاملية، وأن بين قحطان من الساميني، وكانوا من قادة احلياة اَحلَضارَاتتُعترب

بعَض أن كما للتاريخ، معرفتنا بداية يف اُحلاملتطورة سدة إىل وصل كم، وأصبح من األسر املالكة هم
ما بني النهرين، وال تزال األسر ِبالدويف عهد محورايب يفبوادي النيل.الَقدْميعهد الفرعوينيف ال

3احلبشة تنتسب إىل ذرية سليمان وبلقيس حىت يومنا هذا"ِبالداملالكة يف

منالَيَحَضارَةمعامل
التَّ أن اإلسالمي" "التمدن كتابه يف زيدان جورجي املؤرخ أْصالَقدْميمدن العريبذكر ل هو

متدً�القْحطَانيَّةالَيَمنوأن عربالتمدن املصري القدمي،  متدنوا  ال تزال آ�ره مطمورة حتت قد
اإلمساعْي تتمدن أن قبل من ة، كما كان املعينيون والسبئيون واحلمرييون واسطة عقد التجارة يَّلالرمال،

4رب..والَغالشَّرقبني

البّح سابقة يف متد�ا على مصر و�بل، وإ�ا الَيَمناثة األثري املستشرق "سانس": إنوقال
5البالد اليت هاجر منها إىل مصر الفراعنة العظام، ومحلوا معهم العلم واحلكمة والزراعة.ِهي

ط:1 المصریة، األنجلو مكتبة فخري، أحمد الدكتور القدیم، الشَّرق تاریخ في دراسات انظر: .124م، 1963، 2ــ
الھــ 2 زعیتر. عادل ترجمة: لوبون، جوستاف د. العرب، طَحَضاَرة للكتاب، ة العَامَّ المصریة .64م، 2012؟، یئة
.9دار مكتبة الحیاة، بیروت، د.ت. د.ن. الیمن وحضارة العرب، الدكتور عدنان ترسیسي، ــ 3
. فما بعدھا..16/1انظر تاریخ التمدن اإلسالمي، جورجي زیدان، دار مكتبة الحیاة، بیروت، د. ت. ــ 4
.204الیمن الخضراء، سابق، ــ 5
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ُم1ويقول املستشرق عبدهللا فيليب "إن أْهَش: اَحلَضارةة يف بناءاجلنوبيَّالَعَربِبالدلاركة
ة على اجلنوبيَّالَعَربِبالدحيسن بنا أن نذكر أنوَقْدوصفه املغاالة..اإلنسانية أمر ال يكاد ميكن يف 
السَّ عام ألفي طوال تقدير أعماهلاأقل هلا األرض، على الُعظمى القوى من قوة دمحم لظهور ابقة

والفكريَّ ُقالتجارية من ذلك بعد غدت مث عامليَّإطب الرحى من ة، بوحيمرباطورية هلا مت ُعظمى، ة
�، ولكنها و عهود كان يغمر فيها الظالم يف أور متوقدة يف،ومتابعته، فحملت مشعل املعرفةاِإلْسالم

2يف قدميها العتيد..أْعَمالقد نسيت ماضيها، أو انصرفت عن تقدير ما قامت �جنازه من

وهو أن يعمل أحد ملوكهم،يةمن األ�ة وا�د والرفاهالَيَمنيُّونال عجب أن يبلغفلذا 
حالي� "إب بظفار حيصب أرض يف إقامته مقر من الطريق تعبيد على الكامل وحتديًدأسعد ا يرمي ا

املْص"تبليطها"منها" إىل مكة املكرمة، بل عمل على  لولة إىل هناك، وال تزال بعض من �ألحجار
ونقيلاَهذقاطعَم حاشد، بلد من "خيوان" كصلول اليوم، إىل �مسه تُعرف الغولة املطل على الطريق

3عسري!ِبالديفالَيومبقيةي لهذالأسعد الكاملَطرْيقالبون من مهدان، وأيضا

طرًفبعًضــ على عجالةــ ونتناول هنا أو أقدمالَقدْميالَيَمنَحَضارَةمَعاملا منا تُعترب اَحلَضارَاتاليت
اإلنسانية قاطبة. 

سياسياــ 1
وقٍتالَيَمُنكانت ُدُممن نظام ذات الطبقيََّعقراطٍيو ستوري، دميبكر تعرف مل أو َةادل،

ُع الذي االستعباد أو نظاُماَحلَضارَاُترفت بهاإلقطاع هلا كان فقد َياِسيَّةا�الِساألخرى. على السِّ
ا�الس، وامسهَهِذهمستوى كل قبيلة، وكان هلا ا�لس األعلى الذي يضم مندوبني أو ممثلني عن

التشريُع بيده االنتهاِء"املسود" عقب امللك عليه يصادق الذي ِصوالتقنني، النهائيَّمن وَقْدة.ياغته
امللوُك فالقيلألقاً�الدَّوَلةموظفيوكباُراختذ البالد، كل له تدين الذي امللك وهو التـُّبَّع، مثل رمسية

العزیــ 1 عبد بالملك مرتبطة سیَاِسیَّة قصة عبدهللا إلى اسمھ ولتحویل فیلبي، جون الحقیقي ز بن سعود رحمھ اسمھ
هللا.. 

.204الیمن الخضراء، سابق، ــ 2
.243ــ نفسھ، 3

Urge
nt



30

اجليوَشالذي يقود امللك، بعد الثاين املقام يف وجه الناس، و�لثهم: الذو. مفرد أذوا. وهو ويهو
1دون القيل مرتبة.

أَشَهذاطَبيـَْعةوإىل َألُرآن الكرمي يف قصة ملكة سبأ بقوله: الُقاَرالنظام
َ
امل أَيـَُّها �َ {قَاَلْت

}النمل: َتْشَهُدوِن َحىتَّ أَْمرًا قَاِطَعًة ُكنُت َما أَْمرِي ِيف .32أَفْـُتوِين
يصُفقال فيليب  مفضِّالَقالَيَمِنَحَضارَةاِتشريَعَتحىت، َتدمي، على إ�ها شريعات ال

َش"محورايب" أما .." احلثيني: وشرائع موسى فتمتاُزرائُعوتشريعات اجلنوب النُّعرب ضج بصفات
السِّالشَّ والبلوغ أوَضياِسرعي، خالله من تلوح دولة نظام على وتدل مل النيايب، ورمبا كم احلاعي،

السَّ الِقدم آ�ر يف ُييكن ما رُقيا"حيقة 2دانيها

اللون األصفر، وهو رمز للنصر والغلبة، أما شعارهم فالنسر رمز القوة الدَّوَلةوقد كانت راية
صور امللوك وبعض من الرموزَعلْيهاوالسرمدية. وعملتهم من الذهب أو الفضة أو الربونز، منقوش

َياِسيَّة كالنسر أو رأس الثور، رمز اخلصب والربكة، أو رمز اهلالل أو غريه.أو الدينية  السِّ
َياِسيوهلذا النظام أن يهزموا أعىت قوة جبارة على وجه الَيَمنيُّوناملتوازن والدقيق استطاعالسِّ

كاملة، الشَّرقِبالديف احلملة العسكرية الرومانية اليت ابتلعتةمتمثلقبل امليالد 23الَعاماألرض يف
قتها القواتمزَّالَيَمنالبخور يفَطرْيقومصر، وملا أرادت السيطرة علىالشَّامِبالُدمبا يف ذلك

ُممَشالَيَمِنيَّة َشر وهزمتها َهزق، زمية حىت ولت األد�ر على أطراف مارب، واعتربت عودة بعض ر
َس ذا�ا!ة يف حد غنيَمــ بعد أن فرت من أرض املعركةــ املةقوا�ا

احلبشة، اليت كانت جزءا ِبالدــ اأيًضــالَعربيَّةلقد حكم السبئيون إىل جانب جنوب اجلزيرة
الَبمن املمالك السبئية، حتكم كانت سبأ ملكة مًعوأن ا، وهلذا يعترب ملوك احلبشة أنفسهم منلدين

العاشر قبل امليالد. الَقْرنوهناك نقوش مسندية تعود إىل3سليمان وبلقيس عليهما السالم.ُسَالَلة

التيــ 1 الفترات في َھِذه غیر بمسمیات أخرى تقسیمات وھناك الِحْمیریة، الفترة في كان التقسیم َھذا أن البعض یرى
قبلھا. 

.73ــ الیمن وحضارة العرب، سابق، 2
الــ 3 توراتي أساسھ المعتقد لدىردصمَھذا الفكرة خ یرّسِ الذي المعتقد، َھذا تفاصیل والعرش الشیطان كتاب وفي ،

غالسیر المستشرق ویعتقد وبلقیس. سلیمان ُساللَة من أنھم فعًال القَدْیم-َھؤالء العََرب تاریخ في المتخصص وھو
الدیة.می378و 370أن األحباش سامیون، ھاجروا إلى إفریقیا فیما بین عامي -وآثارھم 
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قدمية"األمريكيني قد توفيق السامعي إىل أناحثويشري الب خطوطًا مثل اخلطوط،وجدوا
عام قبل امليالد، وذلك 800تعود حلوايل ،والكنعانية يف جنوب والية كولورادو األمريكيةالَيَمِنيَّة
صحَّاألحباُثَهِذهم، وظلت2000عام  ولئن اآلن. حىت السرية املعلومات فإن َهِذهتقيد

َسالَي من أول هم 1"كن أمريكا أو اكتشفها على األقلمنيني

َح كان "تـُبَّع" أن األصفهاين ا من محري، فتح "احلرية" وضرب "مسرقند" وامسه اكًم"وذكر
الُع تلك بداية يف احلاكم ألقاب كانت وأنه كرب" أبو ذكر محزة وَقْدصور "مكرب""أسعد

ملًك أو تـُبَّعا عشر ستة "ذو َهذاا، أوهلم "احلارث الرائش" وآخرهم ذو نواس، وخلفاألصفهاين
2جدن" وهو آخر التبابعة األحباش.."

ُع كانت أن له يؤسف املاضي؛ بل إىل ما بعده بعقد الَقْرنإىل منتصفالَيَمِنيَّةناملَتومما
النمَسالُعِهيونيف  ُضاويَّملة اليت النمَسالَقْرنربت يفة يف عشر كانت معطلة هناك وَقْدا،الثامن

مع أن اليمنيني قد صكوا العمالت قبل من النمسا، وجعلها عملته الرمسية،اإلَماميومها، فاشرتاها
ذلك �الف السنني!

وثقافي�اجتماعي�ـ 2 اا
توجُد أَشال األرض أمم من وقرآنيَّالسََّماويَُّةالدينيُةالنُُّصوصادتأمة توراتية ة مبآثرها من

والُعالعظْي والبناء التشييد يف وَهمة السُّندَسمران واستْصة الزراعيَّالح ادود كالَيألراضي ُنوَن(منة َأتـَبـْ
تـَْعبَـثُوَن آيًَة رِيٍع .128الشعراء:)ِبُكلِّ
اجلَبلقد حنتوا يف بيوً�صخور َخ،اوقالًعال أعني يف بدا الصخر إن كأنه الَيوممِهِفَلحىت

الَّ ُالعجني يشكِّلنيِّ أيديهم الشاعر:قَالَهذاون. ويفءلونه كما يشايف

قصـــــــورا تشـــــــيد ِمحْـــــــَري وِســـــــــــالمعمـــــــرت ومرمـــــــــــر رخـــــــــــام مـــــــــــن

م2014نوفمبر، 24ــ توفیق السامعي، صحیفة الناس، 1
.19ــ الیمن وحضارة العرب، سابق، 2
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فـــــــــــــــنطقن �لعمـــــــــــــــى والغمـــــــــــــــامنشـــرت يف ذرى اهلـــوا إىل الـــنجم
�موهــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــوة وعــــــــــــــــــــرامبيــــــــــــو�ختذوا الصخر يف اجلبـال 

ــــإذا مــــا نظــــرت آ�رهــــم قلــــت أراين رأيـــــــــــــــــــــــت ذا يف املنـــــــــــــــــــــــامف

السَّأوَلالَيَمنيُّونوقد كان �طحات أقاموا حاب يف شبام حضرموت، من خالل بيوت من
األحَجَصنعاءاللنب، ويف قْصمن وما ُغار واجلَمر اإلبداع آ�ت من آية إال الواصُفال، مدان يعجز
طابًقحيُثعن نفسه؛ عشرين بعُضكان بُينوَقْدها فوق بعض، وبني كل سقفني عشرة أذرع،ا،

سقُف وأُطبق والرخام، بُرخامٍة�جلرانيت فيه طبقة َشأعلى فافة، ميكن للرائي من خالهلا إذا واحدة
الطُري به مبينمرَّ وجه أوجه، أربعة للقصر وكان الرخام. حتت وهو احلدأة من الُغراب يعرف أن

1حبجارة بيض، ووجه حبجارة سود، ووجه حبجارة خضر، ووجه حبجارة محر.

ال عجب، 2املعروف.التَّارِْيخوقد وصفه املؤرخ فيليب حىت �نه أول �طحات سحاب يف
األصيلة اليت الَعربيَّةمنبع اللغةالَيَمنغة الضاد؛ بل الراجح أنبدأت لالَعربيَّةألن من جنوب اجلزيرة

مؤكًد األكوع، علي دمحم املؤرخ يذكر كما العرب، لغة سائر منها ا ذلك بقوله: " ومن األدلة اشُتقت
َسوُعالَعَربمؤرخيإمجاُعَهذاعلى كما اللغة، فُتقلماء العريب اللسان �ن ذلك إىل اإلمياء لف
أْعالَعَربِلَسانعلى من أول ألنه اليمن، أيب قحطان، بن يعرب أوالد هم الذين الكالم، رَبالعاربة

أَ� نه، وتكلم به، ومنه انتشرت اللغة العربية، وأخذ عنهم نيب هللا إمساعيل بن إبراهيم عليهماأي
�لَعالسَّالم أوالده تسمت الذي

ُ
امل 3تعربة"ْسرب

أَشمنــ اأيًضــ كما أ�م كما بعدهم، من األمم عنهم تناقلته الذي املسند اخلط ار إىل ذلك أنشأوا
َجإقَالابن هشام الذي اخلط اخلط إن اليمنيني تلقوا قَالــ �ــ ن ابن عباسإاء من محري، و ن

ر أن أصل أما املستشرق األملاين "مولر" فقد ذكــ؛السَّالمــ عليهاملبتدئ املتصل عن كاتب هود
اهلريوغليفيَّ الكتابة بعد �حلرف الكتابة اخرتعوا ة كان �ليمن؛ إذ اعتقد أن اليمنيني هم الذيناختاذ

.22/8االكلیل، الھمداني، ــ 1
.75م، 1949ــ تاریخ العرب، الدكتور/ فیلیب حتى، مطبعة دار الكشاف، بیروت، 2
.249الیمن الخضراء، ــ 3
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العربيَّنيالكتابة، وليس الفينيقي الكتابة على كتابتهم بنوا اليو�نيون، مث ة، وعنهم أخذهاالذين
أوجدوا الكتابة يف العامل، وهلذا االعتبار هم هم الذين الَعَرُبا: ".. فيكونمضيًفالرومان بعد ذلك. 

املدنيَّة" أوجدوا 1الذين

2إن الكتابة املعينية ترجع إىل ما قبل املسيح �لفي عام.قَالعامل اآل�ر "جالزر" فقدأما 

اهلندسة العمرانية، فالتصاميم اهلندسية لعرش بلقيس ومعبد أوام من اإلدهاش َجمَالويف
أوًالوِهيواإلبداع مبكان َمتُنمُّ القوم بلوغ كبًريبلًغعن الُعا علوم يف املعماريَّا اهلندسة ويف ة، كما مران،

شأً� اْسعالًيبلغوا العلوم من علم يف الذروة بلوغهم وما األخرى، العلوم يف أن نلم الَيومتطعناا
بقيَّوهو بطرفه، إال  يف براعتهم على الُعدليل الطب مثال، الذي ال يزال شأنه لوم األخرى، كعلم ة

الَيغامًض إىل حيريِّا ومما الَعوم، ويدهش قل أن علم حتنيط املومياوات الذي يفاخر به املصريون اللب
َلٍةالعامل اليوم، قد كان عند اليمنيني على املستوى الشعيب يف كل ا، يف الوقت الذي اقتصر تقريًبقَِبيـْ

واُأل امللوك كبار عثر املنقبون على مومياوات عديدة يف كل وَقْديف مصر!ــ فقطــ ر احلاكمةَسعلى
السَّ عقد آخر حشيش وبين احملويت الثمانينيَّبعينيَّمن وبداية املاضي. الَقْرِنات منات

وعودة إىل علم العمران واهلندسة املعمارية الذي تفنن فيه اليمنيون، بشىت صنوفه وفنونه، 
حناء واهلرمي واملخروطي الشكل.. ومل تظهر واملربع وذات األضالع واالاملثلث فقد "عرف البناء 

عبقرية اليمين يف اهلياكل واألبراج واملعابد فحسب؛ بل جتلت يف الفنون، ويف إقامة السدود، ونظام 
3الري..

احلَي والراَحهذه الرفاه معيشة هلم صنعت لة إىل حياة امللوك كاِمالشَّعبة، فكانت حياةاة
منها إىل أية عيشة أخرى، حىت لقد اندهش الرومان واليو�ن أشد االندهاش ملا رأوا عند أقرب 

أغاثر سيدس: "للسبئيني يف منازهلم ما قَالاليمنيني من وسائل الرتفيه ومنط العيش الرغيد، كما
األسّر وعندهم والذهب، الفضة من أشكاهلا اختالف على واألوعية، اآلنية من التصديق، ة يفوق
احملّال األساطني على قائمة قصورهم وأغالها. األنسجة أفخر من والر�ش الفضة، من ة واملوائد

والمعاصرة،ــ 1 القَِدیَمة .98م، 1987، 1المركز الیمني لألبحاث الثقافیة، ط:حضرموت
، فما بعدھا.251ــ نفسھ، 2
.222نفسھ، ــ 3

Urge
nt



34

�جلوهر، مرصَّعة الذهب صحائف وأبوا�ا منازهلم أفاريز على يعلقون �لفضة. املزينة أو �لذهب
أمواًال قصورهم تزيني يف والويبذلون الذهب من زينتها يف يُدخلونه ما لكثرة فضة والعاج طائلة،

1واحلجارة الكرمية، وغريها من املواد الثمينة"

رب: أأحد الشعراء قدميا، يصف مقَالوقد
َسرب قد نطقت �لرخامأوم األمحُرويف الذهب قفها

الغناء واملوسيقى وآالت اللهو، َجمَالالقدامى حىت يفالَيَمنيُّونال عجب إذن أن يتفنن
َياَسةداملتحضرة، على حني تعاألمم ِسَياَسة�عتبار الفن األمم املتخلفة، حىت لقد ظهر فنَّالسِّ

ملوك مغنون، مثل "علس بن زيد" امللقب بـ "ذي جدن" حلسن صوته، ألن "جدن" معناها 
علىَهذاالصوت، وأيضا ابن اليشرح. وأكثر من واملغنني الفنانني صور النحاتون خلَّد حني

جالَسعثر املنقبون حيُثاهلم؛َمأْع المرأة الربونز من متثال ُدٍفعلى على تضرب مقعد، على ة
َسُم على 2ترقص.وِهياقيها، ومتثال آخر المرأةستنٍد

املْع نتاَجوالثراُءالِعلِميَُّةرفُةهذه كان والفين من العلم والتعلم الذي بلغ راقيٍةحالٍةالثقايف
خالًفأوَج الُقدامى، اليمنيني عند بِعا لغريهم ممنه يهتموا ومل البداوة، يف أو فكر، ثـََقاَفةأولِمأوغلوا

شيًئ �لوا ا من ذلك فقد اقتصر على بعض العلوم، كالقصص واألخبار واألنساب، وعلم القيافة وإن
املَعفقد اهتموا بسائر العلومالَيَمنيُّونوالكهانة، أما لذلك وأسسوا د واملدارس.. اِه،

ُدور"كان لعرب اجلنوب يف  هلم وكانت والتعليم. للرتبية ومعاهد مدارس اجلاهلي العهد
العلم وُروَّاُد الطالب إليها خيتلف . وكان التعليم عندهم ينقسم إىل قسمني، ابتدائي وعايل. كتب،

به. خاصَّةوهناك من الدالئل ما يدل داللة قاطعة على أنه كان لكل من القسمني مدارس ومعاهد
األطفاُل اهلَجيف وكان يدرسون االبتدائي اء واملطالعة واحلساب وقواعد اللغة، كما كان القسم

الِع وفن والطب، الفلك وعلم واحلساب، العملية اهلندسة يدرسون العايل القسم يف ارة َمالطالب
3والنقش واألدب والتاريخ"

.71ــ الیمن وحضارة العرب، سابق، 1
ط:2 لبنان، بیروت، الفارابي، دار دلو، الدین برھان اإلسالم، قبل العََرب جزیرة انظر: .508م، 2007، 2ــ
ط:3 بیروت، للمالیین، العلم دار حسین، طھ اإلسالمي، والعصر الجاھلي العَصر العربي، األدب تاریخ م، 1981، 4ــ

104/1.
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الَيَهذاوحسبك من األأن أرَّخوا من هم عرُبوَقْدحداث،منيني َعكان حىت صر الشمال
َشالتَّارِْيخال يعتمدوناِإلْسالمدرَص عنه يعرفون وال رسائلهم، ، ففي خالفة عمر بن اخلطابايًئيف
ُيــ  �ــ  اقرتح عليه عامله �لكوفة أبو وَقْد،رسل الرسائل إىل عماله يف األصقاع بال �ريخكان

األْش فاستحسَنلرسائلهعري يف ضرورة وضع �ريخ موسى الصَّ، أكابر ومجع الفكرة ،ابةَحعمر
، فقال رجٌلالَيَمِنا إ�هم يف وضع �ريخ هلم، وبينما هم جمتمعون يتبادلون اآلراء؛ إذ قدم مناوًرمش

ُيشيًئالَيَمِن� أمري املؤمنني: رأيت يف سمونه التاريخ، يكتبونه من عام كذا، وشهر كذا، فقال عمر: ا
1اهلجري.التَّارِْيُخفأرخوا. فمن ذلك احلني ابتدأهو أحسن، 

وجتار��صناعي�ـ 3 ا
والتِّناَعالصِّ أحُدة والسِّمَعاملجارة االجتماعي والرقي أمة من األمم، إذ ةياسي أليالتحضر

مًع َياِسيا أو منفردين نتاج حالة من الرتاكم املعريف واالستقرارمها ميكن أن واهلدوء النفسي، وال السِّ
َه النَّيزدهر أحُدذان أو جمتمٍعشاطان ظل يف سياسًيمها مستقٍر اجتماعًيغري أو وحالًيا ا يقولون ال ا،

منذ اِإلَماَمِةكمُحخالَلالَيَمَنالذي جعلــ ورمبا الوحيدــ تنمية بدون أمن. وهو السبب الرئيس
اَهل رْهالَقْرنمطلع العقد السادس منوإىل الَيَمِنالثالث إىلالَقْرنادي، آخرجميئ املاضي َنامليالدي

السِّ لتخلفها نتيجة والثقايف، والتجاري االقتصادي ياسي، ولعدم وجود األمن النفسي أوال ختلفها
الشَّ وَحلدى ماضيها عن منقطعة بدت حىت يَّةضار�اعب، َنَظرِيَّةا�يدة، بسبب ختلفالتَّارِخيِْ

كم.. اُحل
مثيٌلوالتجارُةالصناعُةازدهرْتالَقدْميارياحلَضالَيَمنففي هلا يكن مل حىت لدى بصورة

َعُش َهؤالءحمل انبهار واندهاشالَيَمنكانت صناعة وجتارةوَقْدريقة كالصني واهلند ومصر،عوب
ا. مجيًع

مجلة دراسات تاریخیة، خالد سیف سعید، دوریة، فصلیة، تصدر عن دائرة الدراسات والبحوث التاریخیة، بمركز ــ 1
.34م. 2010سنة الثانیة، ینایر ــ مارس، الدراسات والبحوث الیمني، العدد: الخامس، ال
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ذكرت ذلك  وقد أشار إىل ذلك العهد القدمي، يف إطار حديثه عن قوم سبأ التجار، كما 
بأ وصناعتها َسَحَضارَةوصفوا جتارةحيُثكتب املؤرخني الغربيني، مثل ديودور واسرتابون؛

الَي يفوق أحد أال مؤكدين منيني يف ذلك. ومالحتها،
اجرة: "و�جر معك أيضا جتار التَّ"ورُص"ا خماطًبحزقيال،ِلَساِنعلىالَقدْميول العهديق

والذَهشبا ورعمة، فقايضوا بضائعك  الكرمية واحلجارة الطيب أنواع ــ ب. ومن املتاجرين معك�فخر
وِكلَمد.ــ أيضا وأشور وشبا، وعدن وِكنَّة ُحران قايضوا بضائعك بنفائس األردية َهؤالءأهل

�ْح ومضفورة اخليطان، مربومة ملونة، وبسجاجيد واملطرزة، 1كام"األمساجنونية

أيًض مسعْتا يف موضع آخر: ".. ويقول قدمْتوعندما سليمان بشهرة سبأ إىل ملكة
وِمجاٍل حافل، مبوكب أطياً�مَُّحمأورشليم وحجارًةوذهًبلة وفريا 2ة.."كرَميا

وزً� وعشرين مئة وأهدته .." ئة وعشرين كيلو ا من الذهب، "حنو أربعة آالف وثالمثوأيضا:
وأطياً� اثل الطيب الذي أهدته ملكة سبأ للملك  كثرية، وحجارة كرمية، ومل يوجد ما ميجراما"

3سليمان"

الكتا�ت وجود املستشرقني بعُض اليت �ملسند يف جزيرة "ديلوس" من جزر الَعربيَِّة"ويُرجع
اجلزيرة إىل َهِذهالثاين قبل امليالد، ويف وجود الكتا�ت املعينية يفالَقْرناليو�ن اليت يعود �رخيها إىل

جتاريََّع يفاجلنوبيني، و الَعَربواتصال جتاري بنية، القة املسند من عليه ُعثر ما وكذلك اليو�ن،
والسُّ مينيَّمصر جالية وأن ُتودان، 4لدان.."الُبَهِذهقيم يفةكانت

األْس من كان الرئيسيَّوقد الروماَنباب جعلت اليت الَييف يفكرون ة يطرة لسَّمن، هو اغزو
الَعَطرْيقعلى نتيجًةالَيَمناملي من قبل الرومان ومنافسةالتجارة ذلك، للثروة املهولة اليت كانيف

السَّالَيَمنيُّونَعلْيها هلذا يتعامَلاَحلَهِذهبب، ما أطمع القيصر الرومايننتيجة أن يريد إنه وقال: ال،

.24ــ 22، الفقرات: 27الكتاب المقدس، العھد الجدید، سفر حزقیال، اإلصحاح ــ 1
. 9ــ 1العھد القدیم، سفر أخبار األیام الثاني، اإلصحاح التاسع الفقرات: ــ 2
نفسھ.ــ 3
.241الیمن الخضراء، سابق، ــ 4
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ذلككأْصالَعَربمع ذكر كما أغنياء، كأعداء عليهم ُيسيطر أن أو أغنياء، "اسرتابون" مؤرخ دقاء
1تلك احلملة.

أماكَنمداين اَهلالَيَمِنِلَساُنوقد ذكر املؤرخني من مناجَمكثريًةوغريه للمعدن كانت
وأيًض خوالن، ومعدن بيش، ومعدن ُقضاعة، معدن مثل والنحاس، واحلديد ا ذهب خوالن والذهب

ُهالذي ورد ذكره يف نصوص التوراة �سم "حويلة" وأيضا مناجم  اإلشارة مع عسري، يف نا الذهب
ِس يف معدن كلمة أن املَعأمَّؤرخني القدامى كانت تعين الذهب؛ياقات املإىل بقية ادن األخرى ا

ُمَف ترد َمكانت كقوهلم نوعيتها، إىل الصُّضافة َجَهذافر "النحاس" ومعادن الفضة.عادن انب إىل
آنس ِبالد، واجلواهر األخرى كالعقيق يف"ُغمدان"و"نـُُقم"معادن احلديد اليت ذكرها اهلمداين يف 

ومهدان.
أوًالالَيَمنيُّونتعامل معهاوَقْد استخراجها فأحسنوا فائقة، وبراعة مبهارة ، مث القدماء
مضرَبالَيَمِنيَُّةالصناعاتظَلْتوَقْدالتعامل معها،

َ
ثل يف اجلودة واأل�قة والذوق الرفيع، وكانت امل

ُتالَعَربأسواُق خارَجاليت على اختالف الَيَمِنيَِّةأو على أطرافها تعج �ملنتجاتالَعربيَّةاجلزيرةقام
السَُّص العرب، وغري العرب، فعرف وأنواعها، الَيالَييَفنوفها الربود وعرفوا ة، والطيوب انيََّمماين،
واألْحمانيَّالَي الَيَجة، الكرمية َسة، وغري ذلك الكثريمانيَّار اليت التجارة أنواع الَيَمنيُّونَعلْيهايطرمن

وتفردوا �ا.. 
يُطبُخ كان إذ املآكل؛ يف والتفنن والتنعم العيش رفاهية من "حظ هلم كان يف بيت هلذا

السُّ فيها ويعمل ألوان، عدة منهم ويكونالرجل والبخور، �لعطر أوانيها وُتطَيَُّب والقلوب، كر
احلاشَي 2ة.. وهلم الد�رات اجلليلة واملباين األنيقة"غاشَية والألحدهم

ُس قوانني يف يتأمل يدرك مدى الرقي الثالث قبل امليالدالَقْرنوق "مشر" القتباين" يفومن
ني التجارية من خالل منظومة القوانة، القتبانيََّضارةاحلاحلضاري، والثراء املدين الذي توصلت إليه

مثل تغرمي من من الناس،الَعامَّة حلقوقضماً�ت عدة تشريعات،سنَّحيُثاليت ضبطتها اململكة؛
التجاريَّومنعت البيع والشراء يف الليليغش يف جتارته مخسني قطعة ذهبية،  الصفقات من للحد ة ،

الیمن،ــ 1 ِھي .145، د.ت. 2عبدهللا الثور، دار العودة، بیروت، ط:َھِذه
بالقاھرة،ــ 2 األمیریة المطبعة أحمد، العباس أبو األعشى، .7/5م، 1913ُصبح
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جتاريَّبعدالنَّاسومنعت االحتكار، وألزمتة، بوَهاملْش خمازن أي فتح بل يكون ذلك ة يف البيوت؛م
األْس َييف حىت منًعالدَّوَلةسهل علىواق، وتفتيشها، ا ألزمت كل �جر أن يًضأو ا لالحتكار، مراقبتها

"دكاً� خاًصميتلك السُّ" يف به األَجخاصَّةوق،ا انب من غري القتبانيني الذين حيق هلم التجار
للقتبانينيأما جتارة احلبوبالتجارة يف األسواق واملدن، دون األر�ف؛ إال �ا لالجتار ُيسمح فلم
ِح األجانب، التجار من غريهم دون ُيفاظا على األمن القومي للمملكة، فقط من سيطر على ألن

ُياُحل السِّ،سيطربوب القرار على يؤثر جتارًةياِسأو احلبوب فكانت على القتبانيني فقط ًةمقصور ي،
أَسكانوا معفيني من الضرائبوَقْددون غريهم، من �عتبارها احلبوب، جتارة ات احلياة اليت اسيَّعلى

األْسَعلْيهاجيب أن حيصل �قل ُدالَيومما ليس موجوداوَهذاعار.املواطن أغلب ول العامل اليت يف
األساسيََّت السلع فكل والرقي، املدنية كانت الضريبة وَقْد،ة مشمولة �لضرائب يف الغالب األعمدعي

ُح �جردود اليف كل من املأخوذ 1!ُعشر

املنُس الَعالَعَربفقد كانت حديثالَيَمِنيَّةوجاتأما َجوغري َترب، و�ا ومظهرا، ت؛غنَّوهرا
األْسالَعَرببل لقد كان جتار النسائية خاصَّةواق السنوية الشهرية لشراء املالبس اليمنية؛يقصدون

الَيَمِننوية من منسوجاتالسَّالَكْعَبةبعد أن كانت كسوةاصَّةَخها، وكانوا يتهادو�ا فيما بينهم؛من
وأيًضنيمنيوالَي لباُس، يف إب "السحول"كانت منطقة وَقْدن من بعده.ي، واخللفاء الراشدالنيب ملسو هيلع هللا ىلصا

متيَّالَعربيَّةمشهورة على مستوى املنطقة كما التميز، �ذا املَعزْتكاملة أيضا وعدن "اُحلجرية"افر�ا
اجلاهلي طرفة بن العبد البكري، يف معرض الوصف: الشَّاعرقَالوَقْدوصعدة، وحضرموت.

وســــــــحولو�لســــفح آ�ت كــــأن رســــومها ريــــــــدٌة وشــــــــته ميــــــــاٍن

وقال أبو طالب بن عبد املطلب يف قصيدة له: 
كأمنــــــا بيًضــــــا هللا آل كســـــتهم حبـــــورا ريـــــدة ومعـــــافرفيصــــــبح

الجامعةــ 1 منشور، غیر بحث المجید، عبد حمدان فرات د. القدیمة، العَربیَّة لألسواق أنموذجا شمر سوق
فما بعدھا..6المستنصریة، بغداد. ص 
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السحول،ــ ملسو هيلع هللا ىلصــ الرَُّسولننسى أيضا أنوال  إىل نسبة سحولية. أثواب ثالثة يف ُكفِّن قد
ِحااليت ذكرها احلكيم الزراعي علي  من واحدة يف زايد الشَِّمَكبن الزراعيَّعبيَّه ذكرها املؤرخ وَقْدة.ة

َمدمحم علي األكوع، مضيفا: ".. زرت بعض مناطق السحول، فأراين حمل أهلها صانع الثياب بعُض
ِهيَهِذهالسحولية، وقال يل �ذا اللفظ:

َ
ُكفِّنامل اليت السحولية الثياب �ا ُيصنع كان اليت صانع

خلًف تلقيناها تلقيناه/ ملسو هيلع هللا ىلص، النيب وكابًرمنها سلف، عن املَصا ُتسمى وأ�ا كابر، عن الَيوموِهيانعا
متسٍعخراٌب يف وتقع 1من األرض يف بطن السحول"وأنقاض،

ُس ــ نن أيب داود أن زرعة بن عامر بن سيف بن ذي يزن احلمريي أهدى لرسول هللاويف
قـُوِّمْتُحــ ملسو هيلع هللا ىلص بعًريلًة مثكَسبعشرين ُعا، عنها.اها ُختدع أن إ�ك له: وقال مر،

َعَه إشارات جمرد و�رخيه املكتنز ،دميالَقالَيَمنَحَضارَةعن،فقطومقتطفات عجلى، ابرةذه
واألْس احلقائُقرار اليت ملا ت�لعجائب عنها املَص،لة حىت اآلنكاِمفصح ذكر�ا التارخييَّواليت ة، ادر

وأَج وعرب مينيني اُجلالبعُضَبَتَكانب،لباحثني يف ُممنهم كتا� الواحدة ُكتبا،زئية ورمبا ستقال،
َملثرائها العلمي واملعريف الواسع،  حنو املختصة اجلهات تتجه أن املستقبل يف َهِذهعرفة �ريخوأملنا

واألْس العجائب من حتوي اليت الَعالبالد يف بلد به حيظ مل ما امل كله. رار
السََّهِذهَحَضارَةورمبا خلص وجمدها ضمن ملحمته اإلر�ين،طهر ُمالشَّاعرامقالبالد
بقوله: الشهرية "ا�د واألمل"

لكـــــــــــان بنـــــــــــا مـــــــــــن املرتمنينـــــــــــاومـــــــــر قــــــذكــــــان بــــىن الزمـــو غــفل

ُشــكًرا األرض جبــاُل ســجدْت اجلبينـــــاولــو لنـــــا ـــــجود �لسُّ ألْحَنـــــْت

وقامـــت نشـــأت الثـــرى ـــذا َه الَغابرينـــــــــاعلـــى الُقـــــــــرون َحَضـــــــــارات

.234الیمن الخضراء، سابق، ــ 1
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الفصل األول
جهات النظريةالجذور الفكرية والمو
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المبحث األول
ت مجدناالفكرة التي ب

مدخل

السِّ أهم من �اإن ُوسم اليت احلاكم يف جمتمعه أنه "ظامل يف الشَّرقلرُجــ ا�رخيًيــ مات
ظُلمه"،عدله يف تزال إىلإال أ�ا الاربة جبذورها يف أعماق التاريخ، َضِهيبقدر ما مسٌةوِهيعادل
ُعالَيوم يف األو�د جَتمعمق أعماقمطنبة

ُ
أْسامل من التحرر بعد يستطع وملا ل الرُجثـََقاَفةرالشرقي،

األول، واألوحد، واألعلم، واألفهم! 
ُميصنِّ �نه الشرقي الرجَل األوروبيون الفالسفة �لعصاب النفسي كحالة متوارثة، اٌبَصف

عند مرحلة معينة من مراحل الطفولة؛ ولذا فهو ــ انفسًيــ ملا يستطع الفكاك منها بعد، وأنه جتمد
يف ــ يفتقد للتوازن النفسي؛ و�لتايل فإن تعامله مع اآلخر يكون بذهنية غري سوية؛ فاآلخر عنده

دىن! ويف حال حتكمت ذهنيته على األساس األول، فإنه أإماو أحد اثنني: إما أعلى منه، ــ البالغ
سلوًك نفاقي�ميارس متملًقا َتسَتِطْيعا ظاهرا؛ لكنه يف �طنه حيمل مشاعر من احلقد مكبوتة الا

ه اإلفصاح عنها يف الظروف الطبيعية. ُتخصيـََّش
املعطى املوضوعي وهذه حالة نفسية أساسها الوهم والتوهم بدرجة رئيسية، ال احلقائق ذات 

عبد الرمحن اإلْسالِمياحلالة أشار املفكرَهِذهاحلالة؛ وإىلَهِذهعلى أرض الواقع اليت تربر له
االْس طبائع كتابه يف مبيًنالكواكيب االْجتبداد، الكبت أن َياِسيي الذي ينشأ عن االستبدادتماِعا السِّ

َطَهِذهديولِّ بصورة إليها أيضا الفيلسوف "إيرك هوفر" يف كتابه "املؤمن كما أشار ،ةعيَّبْياحلالة
.الصادق"

"الشَّاإلنَسَهذاا إذا كانوأمَّ ميارُسان فإنه منه أدىن �نه اآلخر إىل ينظر ُسرقي" ا لوًكعليه
مهجًيطاغوتًي استبداد��ا أْصا �لدونية الشعور وهو نفسي، خللل نتيجة ، فيلجأ إىل التعويض عن ًال،

حالة يلمحها املتابع يف كثري من تفاصيل احلياة العامة، وِهيعلى اآلخر.السُّلوكَهذاةرَسذلك مبما
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النمط منَهذامع اآلخرين. وإىلالدَّوَلةوكذا تعامل شيوخ الدين، أو رجاالت ا�تمع، أو مسئولو
أيًضالشَّْخِصيَّة أيًضأشار عنه تكلم كما الذكر، اآلنف كتابه يف الكواكيب . ومن يوغل إيرك هوفرا ا

منتصًر الفجور منهزًميف الذل يف يوغل تَكا.ا، ما أنه على من دونه، إال بقدر ما ذل أحٌدَرابـَكما
ملن فوقه. 

قصي بن كالب.. املؤسس األول
الِفَكِر،ــ أيضاــ من مستصغر الشرر، فإن أعظم املشاريعالنَّارإذا كان معظم مستصغر من

حقائق التاريخ..أو هكذا تقول 
أوًال كانت الدنيا مشاريع وكل مشروع، إىل مث ومن فكرة.. إىل تتحول  خطرات خطرة،

أحالم ِهيالَيومشاردة، فأفكار حائمة، تبلورت مع اإلرادة والعزمية إىل واقع ملموس. إجنازات
األفكار، أل�س مشاريع املستقبل اليت �ندسها اخلياالت، وحتبكها ِهيالَيوماألمس، وأحالم

معادلة تكاملية، تستتم األوىل ما نقص الثانية، وِهيخلقتهم األعمال، وأ�س خيلقون األعمال
أيًض ا صحيح. واللبيب من يستشف عظمة فكره وفكرته من حلظا�ا األوىل، ليهيئ هلا والعكس

ا بينها دون قراًقاحلاضن املوضوعي الذي حييلها إىل شالل ماء، إن اصطدمت بصخور الواقع انساح ر 
املشاريع العمالقة اليت متوت يف مهدها، لعارض خارج حسبا�ا، مثلما أن مثة ِهيتكسر، وكم 
العوارض، بل حتيل األحجار إىل سالمل، ورمبا جبال َهِذهأن تتجاوز كلَتسَتِطْيعمشاريع أخرى

العثرات إىل مدرجات لبناء صرحها األعظم!

النفــــــــــــوسكبــــــــــــاًر كانــــــــــــت األجَســاُماوإذا مرادهــا محــل يف تعبــت

الَقْرنيف"القرشيني"لقومه قَالحني،امتاًميعينذا مايدرك لقد كان قصي بن كالب 
هل لكم أن تصبحوا : قرن كامللىمبا يزيد عــ ملسو هيلع هللا ىلصــ امليالدي اخلامس.. أي قبل ميالد دمحم

قتالكم، وال يستطيعون إخراجكم منه، الَعَربيستحل�مجعكم يف احلرم حول البيت؟ فو هللا ال 
..اأبًدالَعَربوتسكنونه فتسودوا
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َس: هلم. وهكذا قالوا لهقَالهكذا تبٌعأنت ورأينا .لرأيكيد�
َلةإالــ القبيلة املوغلة يف البداوة يومهاوِهيببطو�ا وأفخاذهاــ قُرْيشمل تكن ضعيفة بنيقَِبيـْ

ِهيالعربية، متوزعة البيوت والعشائر يف الشعاب واجلبال، يف الوقت الذي كانت خزاعة الَقَبائل
سيدة املكان والزمان.

ابنةــ مؤسس ا�د القرشيــ 1التوجيه وتلك االستجابة كان قصيَهذاقبل " "ُحىبَّ تزوج قد
ومتعهَدواَيلــ هايومــ حليل بن حبشية اخلزاعي، سيد خزاعة، وأحد كبار رجاال�ا الذي كان مكة

إال الكعبة؛ بوالية هلا فأوصى قلبه، إىل أوالده بنيكل من واألقرب أبيها أثرية " "ُحىبَّ وكانت الكعبة.
مل تكن تقوى على فتح مصراعي الكعبة، فاعتذرت ألبيها عنــ كامرأةوحبكم تركيبتها اجلسميةــ أ�ا

�يعاٍزاملكرمة، مقرتحة له أ� غبشان َهِذه حليل، بن زوجها، الذي كان يعرفه "صيُق"من احملرتش
جيدا، ويعرف ميوله وطبيعة عقله!

ُخزاعة سادات من غرة حني على الكعبة، على الوايل هو غبشان وأبو قليلة أ�م ومضت
ولَس بعد، عن شزرا، له ينظر وقصي �ْهاُنوكبارها، لذاك أنت ما ل! كانت إحدى عيين حاله:

ُض"صيُق" الذي غبشان أيب عقل على وأخرى املفتاح، املثُلعلى به مارب أعز فباع احلُمق، يف
واليَةاشرتى منه قصي حيُثميلك �حقر ما استلذ؛ كالب بزق مفتاحهاالكعبة، وتسلم منه بن

من ا�د والرتقي بعد زواجه َسبيلاخلطوة الثانية اليت حققها قصي يفَهِذهمخر وقعود هالك! وكانت
اإلْص ألن خزاعة، الَعَهسيد أحد واجلاه اجلاه. إىل يؤدي اجلاه ذوي إىل وامل املهمة يف احلصول ار

..على الثروة، كما يذكر ابن خلدون
جنوُن جن قد ــاملستضعفة يومهاقُرْيشبنــ خزاعة حني عرفوا أن قصي بن كالبوقد

فيها. فقرروا احلرب بعد طول مفاوضات معه، وسيدها واملتحكم الرئيس الَكْعَبةأصبح هو وايل
حًق يراه فيما السري على إال قصي ُخوأصر حرب وعلى له، أيًضا ا مهما كان. وكانت احلرب زاعة

ئة وعشرين دية، و�حقية االيت أعقبها حتكيم "الشداخ" وحكمه بتحمل خزاعة وبين بكر مخسم
قصي مبفتاح الكعبة.. 

بني1 في وقیل التجارة، في أكثر أو سنتین الشَّام بالد في قومھ تقصى ألنھ بقصي وسمي اسم، ال لقب ھو قصي ــ
سابق، اإلسالم، قبل العََرب تاریخ في المفّصل انظر الكعبة. في صنم اسم وزید زید، الحقیقي واسمھ .57/4عذرة،
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أمًرمن هنا زادت مكانة قصي بني ق له يعصوا ومل ُمطاًعومه، كان وإن ذلك، بعد ا بينهم ا
من سابق، إال أ�ا كانت أقل مما أصبح عليه األمر من بعد. 

الشِّ من قومه جيمع بدأ ُعكما واجلبال واِحعاب بيَّصبة كما أسباب لثالثة الكعبة، حول نها:دة
مل يكونوا رجاالت حرب؛ لغلبة طبعهم إىل ى أ�م علدليل َهذاقتالكم". ويفُبالَعر"ال يستحلــ 1
واِحلالسِّ ذا فقد خسروا يف حرب ولالغالب؛واحلرب والتجارة ال جيتمعان يف التجارة.لم، وإىل لم

1كما ذكر الدكتور جواد علي.حروبالفجار ثالث حروب من أصل أربع

الناس.الدينية عند الَكْعَبةـ "ال يستطيعون إخراجكم منه". ملكانةـ2
البعيد.. البعيد.. وهنا االستشفاف للمجد اهلََدفهووَهذاأبدا"الَعَرب"وتسكنونه فتسودواــ3

�ظريه.. ام أَمالقرشي الذي بدأ يتخاطر
يفن اخلطو�ها�تتل الثالثة االسرتاتيجيُة �2سيس دار الندوة.وِهيا�دَطرْيقن،

تـََتم بدأت الندوة وبدار هنا.. أوىلن كالب بن قصي بقيادة البدوية العشرية وتضع الفكرة، أَسْس
َياِسيَّةُخطوا�ا تقبل.. املْسَطرْيقالصحيحة يفالسِّ

اَجلــ اأيًضــ من هنا.. ومن دار الندوة القرار تَبلُورَمبدأ بدأ مثلما الواحدة. والروح اعي
األدىن أو صورته األولية.. بدأ تفكري من منط العقل اجلمعي "الشوروي/ الدميقراطي" وإن يف حده 

ه من قبل، ومل يكونوا ليتوصلوا إليه لوال القائد، واملؤسس األول نخمتلف يسود العشرية، مل يكونوا �لفو 
شاعرهم بعد ذلك: قَالالذي اصطلحوا على تسميته بـ "ا�مع" أو "اجلامع" ويف ذلك

ــــا جممع ُــــدعى ي قصــــيكــــان ــــوكم فهـــربـــه مجـــع أب مـــن الَقَبائـــل هللا

ط:1 علي، جواد الدكتور اإلسالم، قبل العََرب تاریخ في المفصَّل انظر: .36/4م، 1993، 2ــ
القبائل2 من قَبِْیلَة كل في كانت وقَْد السبئي، العھد منذ السنین لمئات والممارسة والتأسیس الفكرة یمنیة الندوة دار ــ

عرف بما المجالس َھِذه ِھي وتنت المتحضرة، سعةالیََمنِیَّة یعكس وَھذا النیابي. المجلس یشبھ الذي "المسود" مجلس
لعرب خالفا حضارة، أھل كانوا الذین الجنوب عرب وخاصة وتقالیدھم، العََرب بعادات كالب بن قصي معرفة

سنة، أربعین عن سنھ تقل أال الندوة دار إلى االنضمام شروط من كان وقَْد الندوة. دار تعني ذا ما ویعرف عدا الشمال،
استمرت وقَْد جھل. أبي من سنًا أصغر وكان حزام بن وحكیم عقلھ، لرجاحة سنة ثالثون وعمره دخلھا فقد جھل أبا
معاویة منھم اشتراھا حتى جیل، عن جیال الدار عبد بنو یتوارثھا قائمة، اِإلْسالم صدر في متأخر وقت حتى الدار َھِذه

بن أبي سفیان بمئة ألف درھم..
ر، رجل تنتسب إلیھ كل قریش، واسمھ فھر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن مضر بن ــ بني فھ3

علي. جواد الدكتور ذلك إلى ذھب كما عھده، من االسم بھذا عرفت قد قُرْیًشا إن ویقال عدنان. بن معد بن نزار
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له ُنسبت قُرْيشالطبقات، فلم تكنَصاِحبيف بدا��ا األوىل إليه، وحبسبقُرْيشهلذا
ذلك قبل يفالَيومتُعرف واجتماعها اجلهات خمتلف من لتقرشها قريشا مسيت وإمنا النَّْضر. ببين إال

1مكان واحد..

احلروب، وتشاوروا فيما بينهم، يف أمر زواج ابن، أو من هنا.. من دار الندوة عقدوا لواء 
اج البيت احلرام، تزويج بنت. يف احلل واإلبرام.. ومن هنا وجه قصي بن كالب قومه �ستضافة حج

ُج عليهم كضريبةفارًضا أمواهلم، من سنوً� عندخاصَّةْعًال وللضيافة اُحلجاج؛ من الوافدين بضيافة
دون �ا ةوالسمو والتفاخر.. ليس ذلك فحسب؛ بل وجه حبفر بئر خاصما هلا من الرفعة الَعَرب

ِس جانب إىل له واجتمع "العجول" بئرا فحفروا األخرى، َمَياآل�ر والسِّادة احلجابة شرف قاية كة،
َع قد قصي أن الروا�ت بعض وتذكر واللواء. والندوة الَكوالرفادة بناء يف األشجاردَّل وحزَّ عبة،

جيرفة الالكثي ومل �ا، ُحتيط كانت َصقبلهأحد وءيت وبذا الكعبة، من ملكانتها ذلك، ار أول على
2ملك من ذرية إمساعيل، منذ إمساعيل عليه السالم

ُس بعد وجيزة فرتة إال متض جوهًرالَكْعَبةكناهم حولومل حتولوا ومظهًرحىت َ�ْنَسُنواا أي ا..
مزيد من الرفاه االقتصادي الذي حتقق هلم، وبعد أن لفتوا بعد حتقيق خاصَّةبعد وحشية البداوة،

يف-ا روحًي-ارتبطوا أنإليهم، وبعدالنَّاسأنظار الدين ُيشكله الذي ما للجميع ومعلوم �لكعبة؛
نفوس أتباعه، وكيف يصبغ شخصيا�م وثقافتهم. 

االسرتاتيجياُت اكتملت الثالث يف صناعة جمد العشرية، اجلاه االجتماعي.. اجلاه و�ذا
االقتَص الرفاه َشالديين.. جمتمعة �ذه ليحققوا القَيادي.. َياِسيَّةادةرف اليت كانت نتيجة ملا سبق. السِّ

املشروع ال يزال َهذااألول قصي يدرك أنه يؤسس ملشروع كبري وقادم، وأناملؤسَسوألنَّ
العقليَّلنىل، وأن ورثته من بعده يف بدا�ته األو  بنفس َحيكونوا فقد عليها، هو اليت م األمر قبل َسة

احلَي عن يرحل فقسَّأن َحَهذاماة، الذي مجيًعنيازه بالشرف ا، خشية أن يتفرقوا بعد موته، أوالده
واللواء،اجلهد سدى؛ فأعطى عبد مناف السقاية والندوة. وأعطى عبد الدار احلجابة َهذافيذهب

مناف عبد أن تذكر أخرى روا�ت وهناك والضيافة. الرفادة الُعزى عبد كامًالقَاموأعطى الدور بكل
َو1 ُھَنا ِمْن َجَمعَھُ : الشَّْيَء قََرَش قرش: القاموس، في بَْعٍض.ــ إِلَى بَْعَضھُ َوَضمَّ ُھَنا
سابق،2 اإلسالم، قبل العََرب تاریخ في المفّصل انظر ، فما بعدھا..55/4ــ
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بعد وفاته، كما أن بين عبد مناف أمجعوا على أن �خذوا من بين عبد الدار الرفادة والسقاية، فرفض 
طائفة مع بين عبد لدار، و بنو عبد الدار ذلك، مث تفرقت قريش، فكانت طائفة منها مع بين عبد ا

طيًبخمناف، وأخرج اآل مملوءة جفنة ا فوضعوها عند الكعبة، وحتالفوا وجعلوا أيديهم يف الطيب، رون
للقفيما حتالف بنو عبد وتعبأوا األحالف، وُمسُّوا معهم، ومن تال، مث تداعوا للصلح بعد ذلك، الدار

وبنويضأو  سهم وبنو ُمجح وبنو خمزوم بنو إليهم الدم...إخلف لَعقة حلف ومسوا كعب، بن 1عدي

ادة ما يتسم �ا مؤسسو الدول لقد كان قصي من الذكاء مبكان؛ بل من العظمة اليت ع
-بصورة هادئة -من قتاهلا، وقضى فحدَّالَعربيَِّةالَقَبائلعظمُميفمرباطور�ت.. استطاع التأثري واإل

يزورو�ا الَعَرُبعلى كل الكعبات اليت كانت موجودة يف أكثر من مكان يف اجلزيرة العربية، وكان
وجعل هلا 2ويطوفون حوهلا ويتربكون �ا، وإن مل تكن مجيعها حتظى مبا حتظى به كعبة مكة املشرفة.

بقة مميزة يف تعاملها هالة كبرية يف نفوس الناس، كما استطاع أن جيعل من أبنائه وأتباعه املقربني ط
شخوًصالنَّاسوأخالقها مع ذا�م القرشيون مقدَس"وأصبح ة، أو على أقل القليل ختالطهم قداسة ا

البدملموَس ومن احلرم، أهل عليهم أُطلق مث ومن أن شيخهم أو رئيسهم يتمتع بقدر أوفر من ِهيية،
اعتباًطالقداَس ليس ولذلك ُقصية، عن املؤرخون قاله ما حَيقُرْيشكان أمره يفا اته، ومن بعد يف

وَص بغريه، يُعمل فال املتبع، كالدين توظيُفموته وأحفادهار أبناؤه اتبعها بعده، من ُسنَّة الدين
3بذكاء �لغ"

"املطينب حبلف ُعرفا ِحلفني، أو قسمني إىل بعده أبناؤه انقسم فقد حال، أية "، وعلى
ذلك ويف الدم" "َلَعقة ت كثرية ومتعددة، إمنا األهم أخذ بنو عبد مناف الرفادة ا�و ر وحلف

وبضيافة احلجاج الَكْعَبةبشئونَهاِشموالسقاية، وبقيت كل االمتيازات يف يد بين عبد الدار. واهتم
شأُنكثًري وعال كثًريا، صيته وزاد الَعربيَّةالَقَبائلحني ازدادتخاصَّةا يف مكة والقبائل العربية؛ه،

سابق،1 اإلسالم، قبل العََرب تاریخ في المفّصل .60ــ
وك2 نجران، وكعبة الالت، بیت الكعبات َھِذه ومن ب، الُمكعَّ بنائھا نمط إلى الَكْعبَة اسم یرجع عبة شداد األیادي، ــ

كتابھ: في الحوالي األكوع علي بن دمحم ذكر وقَدْ الیمانیة. بالكعبة المعروفة الخلصة ذي بیت وكعبة غطفان، وكعبة
"الكعبة" یسمى ومعبدًا "مكة" اسمھا ھناك مدینة برداع قیفة" "قائفة/ في وجد أنھ الحضارة، مھد الخضراء الیمن

الی "طابة" یُسمى آخر م، 1982، 2من الخضراء مھد الحضارة، دمحم بن علي األكوع، مكتبة الجیل الجدید، ط:وموضعًا
267.

ط:3 القاھرة، للنشر، سینا الكریم، عبد خلیل الدولة، إلى القبیلة من قُرْیش .24م، 1993، 1ــ
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أْسإقباًال وبقية مكة بني التجاري التبادل حجم وزاد احلج، كان امسه قبل وَقْدواق املنطقة،على
اًمسلقًبَهاِشمإمنا جاءذلك "عمرو"  ال ا له، لكونه أكرم احلجيج يف سنة جوع وجدب، فهشم هلم ا

قيل يف ذلك: وَقْد.الشَّامِبالدالثريد، وجلب هلم كل أصناف املأكوالت من
ـــهعمـــرو  لقوم ـــد الثري هشـــم ـــال ورجــــال مكــــة مســــنتون عجــــافالُع

القاته َعقْتتعمََّقْدخاصَّةاملؤسس الثاين للمجد القرشي بعد جده قصي،َهاِشمويُعترب
ورؤَس ِخوِم،من خالل التجارةالَعربيَّةاء اجلزيرة وغري اجلزيرةبشيوخ الل كرمه الذي أذهل به ن

سيد بين عدي بن النجار من اخلزرج. وأيضا زْيدسلمى بنت عمر بنالكثري، وأيضا بعد أن تزوج 
من قُرْيشزواجه من هند بنت عمر اخلزرجية، فتعمقت العالقة أكثر بني أهل يثرب من جهة، وبني

جهة أخرى. 
تبنِّ أوسع شهرته زاد الفقراءْيومما بني االجتماعي التكافل بنظام ُيسمى أن ميكن ملا ه

ألحدحيُثر امليسورين؛املعدمني والتجا عسرين
ُ
امل من األفراد أو األسر من عدد ضم يقرتح كان

سابًقوَقْدكبار التجار، فيعوهلا �حلد األدىن حىت ال �لك، "االعتفار" بـ يسمى ما ا أشبه بثقافة كان
ضاربني تعمد األسرة اليت ال جتد ما �كله إىل اخلروج بعيدا يف القفار أو الصحارى، حيُثسائدة،

خاص� من اجلوع والعطش، وذلك اتقاء معرة السؤال والطلب ومد يد العون ميوتواا �م حىت خباء
كثًريَهاِشممسعوَقْدللغري. املوقف فهزَّه االعتفار، إىل عمدت خمزوم بين من �سرة ا و�مل له، يوما

خماطًبخطيًبقُرْيشوقام يف ه وتكثر العرب، وتذلون وتعز ا إ�هم: "إنكم أحدثتم حد� تقلون فيا،
االعتفار �يت َهذاالعرب، وأنتم أهل حرم هللا جل وعال، وأشرف ولد آدم، والناس بكم تبع، ويكاد

تـََبٌع لك حنن فقالوا: 1، فقال: ابتدئوا �ذا الرجل، فأغنوه عن االعتفار، ففعلوا"عليكم،

من بين عبد الدار، فقد توسعت جتارة اجلميع ومنت أعمامهأيضا أبناء َهاِشموإىل جانب
ا القرآن ماللتان أشار إليهتانسست رحلتا الشتاء والصيف التجاريالفرتة �َهِذهبصورة متزايدة، ويف

غدت حىت ْرتف،
ُ
وامل املتحضر املدين ��تمع أشبه الكل وبدا بكامل بطو�ا ــ قُرْيشالكرمي،

اليت الَعربيَّةالَقَبائلبعد أخذ اإليالفات من خمتلفخاصَّةوبصرهم؛الَعَربمسعملَءــ وأفخاذها 

كتا1 طبعة القرطبي، األنصاري أحمد بن دمحم عبدهللا أبو اإلَمام القرآن، ألحكام الجامع ب الشعب، مصر، ــ
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داخَلاالعتداَءــ مبوجب اتفاق عامــ حرمت التجارية القوافل وَقْدوخارجها،الَعربيَّةاجلزيرةعلى
وُتَبْعالَكُمعظُِّتالَعَرُبكانت .عليهاالقائمَنيُمعظِّة،

مرباطور الصحراءإ.. عبد املطلب
التحسُّبعدواىل السنون واأل�م، ويزداد ا�د القرشي يوما وتَت تزداد أيضا وبقدره ات َسيوم،

رَاعقد بدأ �حلضور واملنافسة أيضا، فكانأُميَّةأو اإلحن بني أبناء األعمام، ألن الداخلي بني الصِّ
ظاهرا.دا يتنامى رويدا رويدا حىت غبين عبد الدار، وبين عبد مناف

وارً� املطلب، عبد دور وجاًهو�يت جتارة أبيه، عن اجتماعًيجمده ا، �هيك عن رمزيته ا
كثًري �ا تشبث اليت احلاُلالدينية عليه هو مبا �ثر ورمبا عند الروم والفرس، �لتداخل احلاصل بني ا،

ُتإاملطلب على تكوين ، وخاصة يف تلك الفرتة، فحرص عبدالدين والدولة مرباطورية إشاكل مرباطورية
الروم أو فارس، ومل يكن الدين يف تلك الفرتة يف مكة غري بقا� احلنفية، وقليل من األساطري املتوارثة 

ِسْيحيَّةعن
َ
ُمَهذاة، وكلوديَُّهفاليَـامل دين مالمح تتميز وملا البعض، بعضه يف ستقل له متداخل

اُخل ة.صوصيَّشخصيته
َسكان عبد وَقْد احلنفيَّاملطلب ة وأستاذها، كما يقول سيد القمين، ألنه كان خيتلف يد

َغدائًم إىل ِحا رَمار شهر يف للتََّحنُِّث ُمكثًرراء حمرِّضان، الطعام، وإطعام الرب عمل من ا على نفسه ًما
وعامًالوعبادَةاخلمَر مبكر، وقت من �ٍغ، مبكارم األخالقاألصنام أو ظامل يف أو واقع،غري

بعًضكالز�دنيئات األمور،   بعضهم القوم يعيب ال اليت األعمال من كان الذي التعري كثًريأو ا،  ا
وال يصد ،كان يذبح عشرات اإلبل للمعسرين والفقراءو كما كان يؤمن �ليوم اآلخر، ويويف �لنذور، 

أحًد مبُطِععنها لُقِّب ولذا والطيور؛ احليوا�ت ذلك يف مبا َحــ كذلكــ  وهو،1م الطري..ا؛ من فر أول
فكرَة وعزا زمزم، ُرَهِذهرْفاَحلبئر مزيدا من ــ يف حد ذا�اــ الرؤ�َهِذه، أضفت عليهمناميٍةؤًىإىل

واَهلالُقدسيَّ الرُّة َفوحيَّالة وهلذا أكثر؛ َطة شخِصقد يف النبوة تكون أن األْحمع بّشره حني بار ه

سابق،1 الدولة، إلى القبیلة من قُرْیش انظر، فما بعدھا..40ــ
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َسساللته؛ن النبوة ستكون فيه أو يف أحد �والكهاُن أخربه لقد امللك اليمين ،يف بن ذي يزنبل
عبُد زار حني الَيبذلك؛ ن..َماملطلب
اخلالُفــ ملسو هيلع هللا ىلصــ وببعثة دمحم ــ ا على بين عبد الدار، فاعتربوا أن دعوة دمحمواضًحواحلقُدظهر

أبناءللتَّمجُّدعوة ِهيــ ملسو هيلع هللا ىلص دون امللك ة َّ�� واالنفراد ، فكانت تلك االعرتاضات، وتلك أعمامهد
صلى ــ الرَُّسولاملساومات، ومن مث احلروب واملنازالت، حىت أن من أسلم من بين عبد الدار سألوا

عليهمــ هللا عليه وسلم فردَّ إلينا، اللواء هللا نيب � قائلني: اللواء، فيهم يبقي أوسع من اِإلْسالم:أن
وحاربه و�صبه العداء؛ بل حىت من بين عبد الرَُّسولذلك. ليس بنو عبد الدار من حقد على

من وكان عمُّه، هلب" "أبو املطلب عبد بن الُعّزى عبد مثل إليه، ينتسب الذي الفخذ مناف،
َمارْس خطًرالدَّعَوةكة ووجهائها، وكل جتارها وأثر�ئها الذين رأوا يفتقراطيي يهدُداجلديدة مصاحلهم ا

ة. اديَّاالقتَص
جتدُر ُهومما إليه قد بلغ مداه؛ يف مكةنا هو أن الثراء الفاحش مقابل الفقر املدقعاإلشارة

َس إليه أشر� الذي "االعتفار" كان وأوالده قد عملوا على احلد منه، أي أن َهاِشٌما، وإن كانابًقلذا
منعدَمالطبقة الوسطى تك تكون َحوَهذاة،اد خلل عن عن و ،ل يف مسألة دورة املالاِص�تج

أَشاالحتكار الذي بلغ مداه، فكان قد وتعاليمه الكرمي القرآن توجيهات من ارت إىل ذلك، كثري
الذََّهذاوجاءت لتعاجل يكنزون الذين الكرمي القرآن ذكر فقد ا�تمع. يف احلاصل والفضَّاخللل ة هب

ِيف( يُنِفُقونـََها َوَال َواْلِفضََّة َهَب الذَّ َيْكِنُزوَن َألِيٍمَسبيلَوالَِّذيَن بَِعَذاٍب ْرُهم فـََبشِّ .34:التوبة)ا�ِّ
َحتَصُّنًا(ا: نزلت يف عبدهللا بن جدعان: وأيًض َأَرْدَن ِإْن اْلِبَغاء َعَلى فـَتَـَياِتُكْم ُتْكرُِهوا َوَال

بـَْعِد ِمن ا�ََّ فَِإنَّ يُْكرِههُّنَّ َوَمن نـَْيا الدُّ اْحلََياِة َعَرَض تَـُغوا رَِّحيٌملِّتَـبـْ َغُفوٌر .33:النور)ِإْكَراِهِهنَّ
الَعحيُث لديه اَجلديُدكان األْعواري، وكان يستخدمهن من املْشَميف غري الِبَغاء"ِةروَعال لتدرَّ"ُدور

اجلنِس"االْسالَيومما يسمىَطرْيقمنعليه من املال الكثري ي".تغالل
االْسوَقْد أيضا َج،من قبل األغنياء للفقراءاجلائرادياالقتَصتغاللشاع الذي الر� خالل عله من

الكَب من الكرمي ُيــ ملسو هيلع هللا ىلصــ الرَُّسولوقضى عليه،ائرالقرآن أن ميكن ارم، غري َصِسَياِسيسمى بقرارمبا
للمراجَع عمِّ،ةقابل ر� ذلك يف عواقِبمبا ومن منه حتذر الر�، آية ونزلت العباس. ه، كما حتذر من ه
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الَي أموال ُظأكل وزوًرلًمتامى َهؤالءأيضا فقد كان أغلبَهذاا.. ومعا
ُ
واملستغلني حلاجة رابني امل

ُخب لَُّمَزٍة(الء وشحيحني إال ما ندر منهم، فنزلتالُبسطاء ُمهََزٍة لُِّكلِّ َهِذهفكانت.1:اهلمزة)َوْيٌل
تنظيًم النهائية حمصلتها يف دقيًقالتعاليم َضا ال قاعدة وفق املال، رأس لدورة وال ضرار، وعمال رَرا

ُدوَلًة(:مببدأ َيُكوَن َال ِمنُكْمَكْي اْألَْغِنَياء .7احلشر:)بـَْنيَ
الفاِح الغىن كوَّهذا الذي ارْسش جتاريَّتقراطيَّــن واِسة جعلها تتجاوز  ،نفوذ كبريوذاَت،عةة

منظومَةكثًري األخالقيَّالِقا مصاُحلتضرَّو�لتايل ملعاجلتها، اِإلْسالمجاءف،ةيم صبة الُعَهِذهرت
اقتصاديَّرة؛احملتِك ركائز والبغاء والعبيد واإلماء الر� ة كبرية �لنسبة هلم، مقابل عدم أي التزام إذ

الُف جتاه ُعأخالقي أو ضرائب أو زكاة من الناس، من ِصقراء على ندر، ما إال فة الكرم شور
َحوَهذاي، وملن حظي به،خِصالشَّ لتنظيم يكفي َحْبوَضالنَّاسياةال ا�َتط االستكباُرمع، الة فكان

الردَّ "احلنيفيَّعالْيوَتاجلديدة الدَّعَوةعلىالعمليَّالقرشي ذلك قبل رفضوا كما ة" اليت كانت قد مها،
َجبعثة الرسول، ملسو هيلع هللا ىلص؛هرت قبل َظ وِعالشِّر فكر�ا التوحيد الذي يتناىف مع وَهألن نام،األْصبادِةرك،

األْصوَقْد املْنكانت التَِّعأحَدالَكْعَبةحولصوبُةنام اجلذب �لنسَبَجوامل للقرِشاري يني، فحرصوا ة
تعدُّ من الرغم على عليها، اإلبقاء َلةإذ كان لكلدها؛ على الكعَبمنصوٌبصنٌمربيٍةَعقَِبيـْ ة، جبانب

النذوَرـتزوره القبيلة له السَّالَكْعَبُةوالقرابني، فكانتوتقدم مر ُسعلى َعدينًيا وًقنة زز التجارة والربحا
مقارً�قَاللذا؛ للقرشيني عنهم، ُمهللا مع شأًوالَيَمنلوكإ�هم ة واأل�َّ ا�د من بلغوا عالًيالذين اا

ْبِلِهْم( قـَ ِمن َوالَِّذيَن تـُبٍَّع قـَْوُم َأْم ٌر َخيـْ .37الدخان:)َأُهْم
مبلًغالَيَمنذلك ألن أهل1واالستفهام هنا إنكاري تقريري. بلغوا أكَربقد َهذامنهم؛ ومعا

األْخ منظومة يتجاوزوا الِقمل أو جتارُ�الق وكانت ُميم، الُعنظَّم وفيها وأنصاُفمة، شور الُعشور
شكلَّالثـََّقافيَّةاملنظومةنَّأإذ �لنفع؛رائب اليت يستفيد منها الفقراء، وتعود عليهم والضَّ ت فيهمقد
قادمٌةالسَُّهذا فحَضلوك، دولة طيِّارة، وصف هللامن أ�ا رش ملكتها �نه َعة، ووصفَببالدها

وْصَع وهو الُعُفظيم، خالًفأعظم الُعظماء؛ لتلك َمصَبا بكل القبيلة أو العشرية من أتت اليت ا يف ة
ختّل من أيًضوَقْدف وبدائية.القبيلة أخرى بصفات ُهْم(تعاىل:كقوله،اوصفهم َخِصُموَنَبْل )قـَْوٌم

یطلق1 فال وحضرموت، وَسبَأ ِحْمیًَرا الیمن، بالد جمیع یملك لمن ولقب الیمن. ملك من على یطلق جنس، اسم تُبَّع: ــ
ك یذكر كما الثالثة، المواطن َھِذه ملك إذا إال "تُبَّع" لقب الملك ثیر من المصادر.على
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َعَلى(: وأيضا.58الزخرف: اّ�ُ َأنَزَل َما ُحُدوَد يـَْعَلُموْا َأالَّ َوَأْجَدُر َونَِفاقًا ُكْفرًا َأَشدُّ اَألْعَراُب
.97التوبة:)َرُسوِلِه

وختّلَهؤالءوإىل بداوة أَش"الُقرشيني" َشفهم َحار النيب َعسَّاعر هللا رضي �بت بن بقوله: ،نهان
يعـــرب ـــْيخ الشَّ منطـــق مـــن نفــــرتعلمـــتم ذوي ُمعــــربني فصــــرمت أبِينــــا

ُعجمـــة غـــري لكــم مـــا قـــدميًا كالمــا وكنــتم كالبهــائم يف القفــروكنــتم

دعبل بن علي اخلزاعي، وهو املتشيع آلل البيت: ــ أيضاــ كما أشار
قُـــــــرْيٌش طَلعـــــــت ثنيـــــــة أيـــــــة ــــــــــــــامـــــــن ًن ُمتَـنَـبِِّطيـْ ــــــــــــــا قبلن وكــــــــــــــانوا

حَياإلْسالميَّةالدَّعَوةوخالل فرتة من بعده "أيب بكر ليفتنيفرتيت اخلو ــ ملسو هيلع هللا ىلصــ الرَُّسولاةيف
رَاعوعمر بن اخلطاب" رضي هللا عنهما، خفتت ظاهرة،الصديق ن ممقُرْيشوالنزاع بني أجنحةالصِّ
أْس نظًرالرَُّسوللموا معقد دعوته، َقالواِساِإلْسالما لتعاليمواتبعوا اليت والكبرية ضت على مثل عة
، وكان ابتداء من خالفة عثمان بن عفان �، أقوى من ذي قبل؛لكنها عادتات؛العصبيَّتلك 

ُمصًرحيُثمعاوية؛أبو سفيان، والد األكربهندسهاُم ــ الرَُّسولا على أن يكون اخلليفة بعدكان
نسًب،بن أيب طالبعليُّــ ملسو هيلع هللا ىلص إليه متعجًبما من أيب بكر التاألقرب خالفته، استنكر الذي ا: يمي

هللا -كرم عليِّاإلَماِم؟! وحني وصلت إىل"األمر يف أضعف األحياء من قريشَهذاأىن يكون"
أوَل-وجهه واملروانيون السفيانيون كان عثمان السَّبعد أشهروا أن يعود يف يف وجهه، طامعني من

ألميَّ فعضوا عليه"!،قد عادأُميَّةة. "إنه امللك �امللك
َج تعوُدومن البيتيَّبيََّصالَعديد داخَلة َهقُرْيشة وأمويَّمن وُزامشية وعباسيَّبرييَّة ة وغري ة

أْهــعلياإلَمامذلك. ومل تكن حركة اخلوارج يف عهد أحد خروًجــ دافهايف الُعصبةإال على ا
اإلقطاعيَّالقرشيَّ وثقافتها اإلَمامفاالرستقراطية اليت ال تزال يف ذهن الكثري منهم، فكانت ضد،ةة

الحًق الزبرييني وضد معاوية، وضد وجهه، هللا ا.عليكرم
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اُحلُةأفضليَّارعٍةتَسُمبصورٍةلْتشكََّتــ اأيًضــ وذاكَهذاومبقابل يف وأحقيتهم كم، اهلامشيني
َسهم أوال، فاملتعاطفني معهم �نيا،أنفِسمن وجهة نظر اهلامشيني  ملا فعل بقيَّكرد بني وانتشر ة اد

الَقالِسيَّماالبيو�ت واألفخاذ؛ اُألمع نكَّمع الذي ل ببين عمه من هامشيني وعباسيني وزبرييني، موي
ُم الْسوكلهم بقوة السَّتطلعون ا�د فسريُةتعادة لَسعبد املطلب الليب، كل على ان، �هيك تزال
َي ــملسو هيلع هللا ىلصــ عن دمحم  اليت الركائز أكرب ُمعلستندون وهو مع َياألفضليََّهِذهراعاة أنيها، اليت ستندونة

السُّاملرَحَهِذهحىتَعلْيها أو اجلنس على ليست ؛ بل علىواحدوجنس ُسَالَلةاللة، فكلهم منلة
التَّأَساس السِّارْخيا�د يف هلم كان الذي واِحلي اْس،ابةَجقاية َمتتبَعوما من الَعه لدى نتيجة ،ربكانة

السُّ التَّهلذا ولذلك الَقلوك، " اَهلَصميز اِمشوي،
ُ
امل !ليب"طَّي،

َجَو من به يطالبوا أن الطبيعي يـَمن أو اْسَمْعديد، على أنفَسوَقْدهرتجاِعلوا هم وجدوا
الزَُّمخارَج َياِسيفعل التكتيكِبمِنعادالت فكرُةاُألالسِّ تتبلور ومل السُّالعرقيَّموي. أو ة إال من الليَّة

ُم وحتديًدوقت زيديَّتأخر. لدن من ةرَحيوَصحةواِضبصورٍةالَيَمنة اجليل والديلم، فهادويةا
التشيَعــ لمون وغريهمْسُمــ املؤرخونيذكر "و َياِسيَّأن احلَقعندما التقى �صحاب عقيدةاألوَلالسِّ

الُفوإ�َّ،اإلهلي الَف،التبلور واملزجَهذاصلَح،توحاتن العرقيَّطفائيَّاالْصيف ارسيون يعتقدون فكان ة ة
ــ أن احلسني بن عليخاصَّة،التالقحَهذاصلَح،وانتشراِإلْسالموعندما توسعنة.عيَُّماللة لُس
بشرية ُسَالَلةإن أنقى:فقال بعض هؤالء"شهر�نو"امللك الكسروي يزدجردابنَةقد تزوج ــ �

ابن فاطمة بنت رسول هللا، ومن ابنة .. احلسني بن عليُسَالَلةاللة املنحدرة منالسُِّهيحينها 
السُّيزدجرد.امللك  ،الدم الفارسي الكسروي،جاءت من دمني خالصني-كما يقولون-اللة فهذه

األمَّبقَيأحقُّاللةالسُّوالدم النبوي العريب، و�لتايل فهذه  1ة"ادة

م. ضمن حوار أجراه المؤلف مع الدكتور عبدهللا الشماحي.2009/ 24/11ــ صحیفة األھالي، الثالثاء، 1
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المبحث الثاني
ومعارضته لبني أميةفكرهبن علي.. زيد اإلمام

: امسه ولقبه ودعوتهأوًال
ولد عام وجهه.م هللا كرَّ،بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالبزْيدهو

الرابَع80 يف وهو أبوه عنه ومات األرجح، على ُعللهجرة من عشرة مره.ة
والُد زاهًدكان العابدين، زين علي عابًده تلقى العلم على الناس.وذا مكانة كبرية عند ،اا

أحُداإلَماُمــ اأيًضــ الذي أخذ عنهالباقردمحم ،يد أخيه األكرب حنيفة، أكرب فقهاء املذهب أبو
ين املعروف.السُّ

زْيداإلَماُمالتقى
ُ
امل فكر معه وتدارس البصرة، يف عطاء بن عتزلة وآراءهم، وطاف  بواصل

وأخذ عنهم وأخذوا عنه. ،وتدارس معهم،ها وعلماءهاخياز والعراق، والتقى مشااحلَجِبالدا يفكثًري
ِش،وكان يعود إىل املدينة فيها، وقته أغلب ذلك ملالحقة عيون بينو عن الناس، زٍلنعبه مويقضي

السَّرته.وألْسله أُميَّة أحبَّوهلذا قريًببب ووجدوه الناس، أنفِسه من ُشاصَّةَخهم،ا بينَفَساديوعمع
َحــ كما أسلفناــ  كان والدهوَقْدالذي بدأ ينتشر بقوة.أُميَّة َعذا ومكانة الَعامَّةعندة الَيظوة

تُفوُقواخلاصَّ وعلمه، وزهده لورعه مكانتهم!على ،همأنفِسأُميَّةلفاء بينُخأكثرما عند ة،
أن هشام تلك على املكانة اليت كان يتمتع �ا علي بن زين العابدين، والد زيد،الواقعُةَهِذهوتدلُل

َيبن عبدامللك قبل أن يتوىل اخلالفة كان حيج، فطاف �لبيت  أن أراد وملا احلجَرْساحلرام، األسوَدتلم
والُدالنَّاسلتزاحم،مل يتمكن العابدين، زين علي أقبل وحلظتها زيد، وكان ذا مهابة اإلَمامعليه،

فتنحَّ حزازًةالنَّاُسى لهووقار، امللك عبد بن هشام فأحس األسود، احلجر يف نفسه، ليستلم
َم ازدراء: يف َهوتساءل َفذا؟ وهن يعرفه! ِشردَّو الفرزدق َحوَقْد،عراعليه ا:اضًركان
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ــه ــذي تعــرف البطحــاء وطأت ـــــــه واحلـــــــل واحلـــــــرمهــذا ال ـــــــت يعرف والبي

هللاكلهـــــم ـــــاد عب خـــــِري ـــــن اب العلــــمهـــــذا الطــــاهر النقــــي التقــــي َهــــذا

قائلهــــــــا قَــــــــال قُــــــــرْيٌش ــــــــه رأت الكـــــــرمإذا ينتِهـــــــي َهـــــــذا مكـــــــارم إىل

بفلــــيس قولــــك مــــن  والعجـُمائرهصــــَهــــذا أنكـرَت مـن تعـرف الَعَرُب

اَحل املكانُة،ظوُةهذه ِقبلوتلك َحكثًريأُميَّةبينْتظرته أغاوأْسزْيدلإلمامالَعامَّةمن إىل د ا
فأعملْت،التوجس منهم اخلالفة، منازعتهم ُجخشية بصورة ة ضدهم، فكان هلذه القوة ردة نونيَّقو�ا

أيًض بتعاليم الشرع، وبقيم الدين ــ إىل حد ماــ اليت وإن كانت يف بدايتها منضبطةا الفعل
خرجْتولو يف حدها األدىن،واإلنسانية، قد أ�ا االنضباط، حني ازداد َهذابعد ذلك عنإال

األجَي يف ضراوة للعلويني "آل البيت" وكان هلم ــ اأيًضــ ال التالية، وحني ازداد املتشيعونالقمع
السُِّسَياَسةهم املباشر وغري املباشر على�ثُري من ألن الكونيَّاملواجهة؛ وُخيلقنن الشيُء ُخيلق أن ة

كان أ� معه. الوحشيَّ،! لقد كان ذلك القمع.الشيءَهذانقيُضه املظامل تلك اليت ةاجلنونيَّةوكانت
الَع هلا مباشًر.لويونتعرض فعل رد والتصلُّب والرفض التحدي كان أيضا وهم الِسيَّماهلا؛او�ملقابل

وَس،األعظمالرَُّسوليرتكزون على دعامة القرابة العائلية من عليه هللا لم. صلى
عاِصأنزْيداإلَماُمرُطاْضيوما ما..  دمشق إىل املدينة من اإلْسالميَّةة اخلالفةَميسافر

وَصيومها،  وحني املدينة. وايل ِهليشكو أراد اخلالفة بالط اخلليفُةل حيُثوإهانته؛زْيدإذالَلشام
ا الدخول عليه، فرد عليه طالًب،مرة أخرىزْيداإلذن للدخول عليه، فلم �ذن له. وكتب لهزْيدطلب

دخَلا.أخًريالدخول حىت أذن له طلَبزْيداخلليفة: ارجع إىل منزلك يف املدينة. وكرر مل وحني
أحٌدُي ليس املؤمنني أمري � زيد: فقال ا�لس، يف له يكرب عن تقوى هللا، وال يصغر دون تقوى فسح

أمَّ ال أسكت. هشام: فقال أَمةهللا. ابن وأنت اخلالفة يف نفُسك تنازعك الذي أنت . فرد 1لك.

وكانتــ 1 بربریة، المنصور جعفر أبي الخلیفة أم كانت فقد عربیات، غیر أمھاتھم كانت العبَّاِسیین الخلفاء من بعٌض
الخلیفة المھتدي رومیة، وأم الخلفاء المقتدر والمكتفي والناصر تركیات..أم الخلیفة المأمون فارسیة، وأم 
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أحٌد ليس إنه زيد: نٍيبعليه من عنده درجة أرفع وال ،�� َأوَقْدبعثه.أوىل ابن امساعيل َمة،كان
صرَحي ابن وما على أحد من ذلك إذا كان جده شر.الَبة، فاختاره هللا إليه، وأخرج منه خري وأخوه

أخرُج.-وجهههللا -م كرَّ،وأبوه علي بن أيب طالبــ ملسو هيلع هللا ىلصــ رسول هللا فقال: أخرج. هشام: فقال
تكره"!حيُثمث ال أكون إال

ِق،السلوكياتَهِذهإنَّ من الفظ التعامل ُخوذلك جتاه األمويني كما ــ  الَعلوينيصومهمبل
متاًمــ أسلفنا جنُمالَعلوينيا يف تعاملانعكس بزغ حني وأفَلوأتباعهم أميَّجنُمهم الُعبين ألن نف ة؛

املضاد.العنَفولِّدُي
الشَّ َعوعاد بنفِسهب..َذولكن ال كما ؛زيٌداد اب.. وتفكٍريٍةيَّعاد آخر.أخرى،

عود الثقاب الذي القطرة اليت أفاضت الكأس، أوإالفلم يكن ذلك املوقف من اخلليفة
ُمأْش لكرامته، واالنتصار لنفسه الثأر مارد فيه الضعِفتلمًسعل مواطن الفَسا َشاد وأوجه اع  الذي

أميَُّحكما يفكثًري وة، ليكون مطيته يف بين َعارَضة
ُ
روج.. اُخلامل

وأْجحيُثاد إىل الكوفةَع آ�ئه حمّرأنصار وداعًيًضداده.. اخلليفة، على لنفِسا �لبيَعا ة،ه
أنشد:وَقْد

أتباَع ومبايعْيوحشد ِشرافًع،هه من ؛ ولكن.. عاره: "� منصور.. � منصور" وبدأت املعركةا
..معهالَيومكرروها،در جبده احلسني �ألمس، ومل يعضدوه يف اللحظات احلرجةَغ

جدهاليتاعة ذروة املعركة َسعنه أغلب مبايعيهانفضَّ قُتل كما بقتله بل �زميته؛ انتهت
ومصلوً� هـ، لفرتة، مث أحرق اجلثمان �122مر هشام اخلليفة عام ، أيضا بكناسة الكوفةاحلسني؛

رماُد ه يف الريح!وُذر

كــــــــأنين املنــــــــوُن ختــــــــوفين مبعزلبكــــــــرْت احلياة عرض عن أصبحُت

منهـــــــــــــٌلفأجبتهـــــــــــــا: إن  املنهــــلاملنيَّـــــــــــــة بكــــأِس ُأســــقى أن بـــد Urgeال
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أَحــ �ذا الفعل مل يكن يدرك هشام اخلليفة َمــ الكبارأُميَّةد صقور بينوهو شروع أن
وَصَهِذهمنتبدأزْيدةوقضيَّ قتله حلظة وَحاللحظة.. وذرِّلبه رماده!رقه

�لسَّ،ال ميكن القضاء عليهالِفكرأنـاأيًضــ ومل يكن يدرك إمخاده ، جليال كان أمرهيف مهما  أو
!1أو حقريا

الُع أن يعرف يكن العنُفنَفومل اد!املَضوقوده
رب الوقائع.وَس،واستغوار القضا�،احلقائقاملتسلطة اليت تعمى عن إدراك النَّفِسيَّةإ�ا

متاًممتاًم َسهم أتباع زيدأنفَساعتربواا.. مثلما مل يدرك منا.. الحًق،اابًق، !..اأو
النَّالشَّوضوَح،الواضحة للعياناحلقيقُةَهِذه رابعة يف يرفْعمس ومن الكل! يدركها مل يَفَسهار

حقًد ا.�ًرلقذيفة املدفع فليستعْد،االغدر
أطلق املستقبل نريان ،وحبسب رسول محزاتوف: إذا أطلقت نريان مسدسك على املاضي

وهكذا دواليك!مدافعه عليك.
َسْشَع وتغرُبــ فقطــ نواتر زيد، مقتل . ال اخلالفة األموية بعظمتها وجالهلامشُسمنذ
تقريًباألزيد؛ ولكن ملا تراكم قبله من اإلَمامأل�ا قتلت األخطاء خامتة فكان جثَةخطاء، أن أي ا،

جثَةزْيد قليلة بسنوات بعدها دفنت األمويَّاإلقد 2كانت الرجل املريض يوم قتله!وَقْدة،مرباطورية

ُه اإلشارة املهم نْشالزَّْيِديَّةنا إىل أنومن بداية بعد الزَّْيِديَّةد، غريزْياإلَماِمأ�ا على يديف
ا.. وموضوًعكًالَشالَيوموغريهاذلك، 

كثًريها.يوَمِهيفقَمذَهبَصاِحَبزْيٌداإلَماُممل يكن العلمي �جلانب اهتمامه يكن ا، ومل
َح يف التصنيف أو �لتأليف ُيشتهر وغريه زيد"اإلَمامياته، حىت إن الكتاب املنسوب إليه "مسندومل

إليه، ُنسب لهمشكوك يف مما "السَّخاصَّة،ِصحِته يذكر مل املسند أو "حي على الصَّالةربلة" يفأن
الَع َمخري يتبناها اليت األذان يف َمذَهٌبزْيدهم زيديون. ولو كان لإلمامإَّن يقولون عن أنفسهم مل"

حي�،عنه يف حياتهمشتهٌرِهيفق ُمِبالديفالَيوما إىللبقي املذهب هلذا فيها وجود ال اليت نذ العراق

كلمة جلیل، وجلل من األضداد في اللغة. مثلھا مثل: الجون، والبصیر، والسلیم.. إلخــ 1
ــ حین حكم العباسیون على أنقاض األمویین بعد معارك دامیة بینھم كانت براكین حقدھم تتفجر على األمویین من 2

جثتھ وأخرجت قبُره، نُبش حیُث نفسھ؛ الملك عبد بن ھشام ذلك في بمن جثثھم بقایا وإحراق قبورھم نبش حد إلى قبلھم
ع بن عبدهللا وجلده یقال، كما ِھي كما وجدت شئون!!التي خلقھ في و� الجثة، أحرق ثم جلدة، ثمانین العَبَّاسي لي
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إْسَدةما أنه ال وجود له يف أي. كقُتل َيدعْيهغري الَيومالميةولة أ�مالَيومما الَيمنيني من بعض
وكوُنمن اليمنيف منطقة حمدودة بل ؛زيديون الصُّــ الَيَمنه بقي يف. فألنه ــ اهلَاَدِويَّةورةوعلى

الرْمس ُفاملذهب الذي للدولة الدَّي بقوة خالًفرض ة املذاهب األخرى اليت انتشرت من لبقيَّا ولة،
واألربَط اجلوامع يف الدرس، َمكاا  زيًداإلَماموهو ما يؤكد أنة.لميَّالِعة حلقات على َمن ن ذاهب

َساألئمَّةقبله من الذين بقوه. الكبار
ِض، اسٌيَيِسمعارٌضــ الَيومبلغةــ زْيٌداإلماُم ديين أميََّفَساددَّو�ئر فقد أمضى جل ؛ةبين

َياَسةيف غمارــ نةَساثنتني وأربعني لىاليت ال تزيد عــ اتهحَي ُخومشاغِلالسِّ يد على وقُتل ومه ُصها،
أميَّاِسَيالسِّ بين من ُحيَيني وهو إْصة، ُملفيًفكان أتباعهوَقْد1لطة.السَُّفَسادالحاول من تشكًالا

ُيفقط.أكثر من اجتاه، وليس من آل البيت  أيضا معه خرج من ، سواء أكان من زيدً�سمى وكان
التْس أن مبعىن خارجها.. من أم األسرة َمَياِسيٌَّةِسةمَينفس وَميف ة، دينيََّمجَاَعةومل تكنبناها،عناها

مذهًب فقهًيأو ُسالليَّا،ا رابطة حتورْتة،أو الفكرة أن السَّإال املفهوم إىل وتغريت ذلك ائد اليوم، بعد
الفكرُةـاأيًضـومعها ودارْتانصرفت

ُ
امل ى.سمَّمع

ُخ122ــ سنةزْيٌداإلَماُمقُتلوقد  أول يف روج له على اخلليفة هشام بن عبد امللك يف هـ،
َج إ�دة بعد َعالكوفة، شخًصيشه، أربعني الطرفني.ا جنوا من القتل، يف معركة غري متكافئة بني دا

ِس والسُّوأتباعه زْيٍدالحكان ِسالرماح وكان ُجيوف، َجالح إىل اخلليفة والسُّنود الرماح يوف انب
النَّ رمَيشَّ"كتائب وكانت الدولة، إال متلكها ال اليت النشَّابة" اب ال ختطئ مرماها، كما ذكر ذلك ة

2عبدهللا الربدوين..

اْس أتباُعوعقب ختلَّق وكوَّتشهاده إماًمبعد ذلك، َياِسيَّةِسَمدرَسةنواه، ا بعد مماته، وصار
إماًم كان مما األْسأكثر هلذه وذلك حياته، يف :بابا

ما1 "واعماه.. قائلة: وخاطبتھ ثیابھ، أشتات فلَْملمْت أخیھ، ابنة ُجثتھ على وثب من أول كان َصریعًا، زْیدٌ سقط حین ــ
ك ھل شعري، لیت أال بالفرج؟! هللا یأتي حتى والمحراب الُمصحِف لزیَم ظلیت لو ك نت ستبقى على المعھود منك ضرَّ

قَال مفسدة" ارة غرَّ لطة السُّ ألن األمر؛ سلطان من علیك خوفي من أكثر القتل من علیك خفت ما ھشام؟ مكان حلیت لو
طرحت ألنھا حكیمة، كانت إنما نادبة، زْید أخي ابنة "لیست الفاطمیة: الدَّولَة تاریخ كتابھ: في إبراھیم حسن الدكتور

في البردوني،نََظِریَّة عبدهللا اشتات، انظر: لصاحبھا". لطة السُّ .195إفساد
.195م. 1995، 2انظر: أشتات، عبدهللا البردوني، د. د. ط:ــ 2
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أوَلزيًداإلَمامأناألول: كان َعالَعلوينيمن خرج منا البيت" الدَّوَلةَفَسادلنا على"آل
مقتِلَماِئالَق منذ اخلروج، وعلى حتقيقه لذلكَهذاده علىساَعوَقْدده احلسني بن علي؛َجة،

نفوِساحلُض يف اشُتالنَّاسأتباعه مكانة والده الكبرية بنيور وُحالذي والزهد �لورع النَّاسبهر
فُشاعد�مَسوُم َجأُميَّةبينَفَساديوع وازد�دأوال، أ�م قبل، ذي من أكرب ده احلسني بن بصورة

علي، �.
َسنفَسمينَّالزَّالظَّْرَفأنالثاين: َتسَتِطْيُععلى تبلوراعَده نفِساَحاإلفَصَمدَرَسة ها، عن

لَص �لَعوالعمل فكر�ا ِخاحل كون وَشأُميَّةالفة بينلن؛ على اُألكانت امَشِهاخلَليفُةفول، وكانك
ُفبن عبد امللك السَّآخر اُألاَسحول ُهَمة بعده وَمن األقو�ء، دوَنويني دَهم وِسه ة وحنكة، اَسَياء

واالْضلضَّيف االدَّوَلةفبدأت مكَّعف ما املدرَسطراب، هلذه تنمَون أن آلُةَتسَتِطْيعوتزدهر، دون أنة
قْمكم احل الَعاألموي على َمعها. َعة منثًالكس َياِسيَّةالفرتةطَبيـْ فيها احلسني بن علي قُتلاليت السِّ

فتتالْتكم احلفرتة بدايةوِهيهـ.61أ�م يزيد، يف العاشر من حمرم، سنة  كم احلقورُصاألموي،
ابتداًء بعده، وفحوله اَحلاألموي بن وجلهمكم، فابنه عبد امللك بن مروان، ومن تبعهما، مبروان

قبضَت وَحأحكموا خصوَمهم بقوٍةاصروا أيًضوُعهم حاربوهم كما ؛ بل لقد كان املال ا �ملالنف،
ِس ُخأمضى وجه يف أموي يف كم احلعبدهللا بن الزبري الذي �وءهمصومهم، على العكس من الح

اشُتَجاِحل أنه إال �لُباز، ففرَّهر الشُّخل، وخاصة الناس، املَص.عراء فرارهم من ا�ذوممنه ادروتذكر
يَُّة الَزالشَّاعرأنه مل يكن له من الشعراء إالالتَّارِخيِْ أنه مع قُرشي، وهو الرُّقيَّات، قيس بن َمعبدهللا
اخللْيومدَح،بن الزبري أكثر من عبدهللا بن الزبري اخلليفةمصعَب مدحه من أكثر فة "احلجازي"!ه

وجمِدففاَخ بقريش َصر وحدة إىل ودعا َجها، من ِموَقْدديد،فها وزبرييَّمويَُّأزقا بني رآها وهامشيَّة ة ة
1ة..وعباسيَّ

ومن1 الرقة. في عبدالواحد، بنت رقیة في ھواه وكان رقیة، جمیعًا یـْن ُسّمِ نسوة بثالث لتشبیبھ الرقیات، بلقب لقب ــ
فلمطریف ما یتعلق بھ أن قصد مسیره، لمواصلة ناقة منھ فطلب سبیل، عابر وھو ُشریك، بن فُضالة الشَّاعر یوما ه

یعطھ، فأنشأ: 
����فاِد الّصِ مش����دوِد ج����واَب ف����ردَّ قلوص����ي نَِقبَ����ْت أْن إلی����ھ ش����كوت
تن������ادي لم������ْن الحی������اة ولك������ْن ً حی������ا لونادی������ت أس������معَت لق������د

ُمح������اٌل ً مْلك������ا وی������ُروُم بناق������ٍة ������دَاِدیَض������نُّ السَّ غی������ُر ذَلُك������ْم

Urge
nt



61

الرََّعالثالث: أُفلى من الَعغم جنم وُصول األموي، بعد ذلك، وعلى العبَّاِسينيجنمعودهد
ِحالرَّ من رَاعدةغم َشالَعبَّاسيكماحلنإف،داء بينهماوالِعالصِّ األموي يف كثري من كم احللاَكقد
َياِسيَّةالسُّلطةَفَسادمبعىن أنومالحمه..ه ظاهِرَم ُمالسِّ أميََّفَساِدا، وال فرق بنيتمًرْسظل ة، أوبين

الَعَفَساد َجبَّبين ما وهو أتباِعًالتواِصُميَّالثوِرَسالنـََّفعلاس، �هْياملدرَسَهِذهلدى ك عن ة،
والتهْماإلقَص أتباُعوالقْميِشاء القاه الذي مواقُفستمًرُماخلُروُجها، فكان ع وكانت َهِذهموزُرا،
وحملَّاملدرَس شجاعة َصالَعامَّةإعجابة إىل توافدوا والتمرد ،اخلروج �خلروجفها، فتواصل الذين

يتأمْلوَم�رخيهم.�لتمرد على مر  ِستفاصيَلن يلحظ الالحقة اتمن التمردمتواصلًةلًةلِساملرحلة
َخيْ مل اليت نرياُ�أواُرُبواالنقال�ت تنطفئ أو َخها من أبرز وهؤالء يف العهد كم احلرجوا علىا..

اسي.. العبَّ
بنــ 1 اّ� عبد بن الزكية.النـَّْفسذو،احلسن بن احلسندمحم
احلسنــ 2 بن احلسن بن اّ� عبد بن أخو دمحم.،إبراهيم
بقتيل فخ.احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن، امللقبــ 3
عليــ 4 بن احلسن بن احلسن بن اّ� عبد بن صار إىل الديلم.،حيىي
"تيهرت"دمحم بن جعفر بن حيىي بن عبد ــ 5 أو بـ"�هرت" خرج املثىن احلسن بن منطقة يف وِهياّ�

اجلزائر اليوم.
دمحم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي.ــ 6
بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب.زْيددمحم بن دمحم بنــ 7
احلسني بن علي بن أيب طالب، خرج مرة إبراهيم بن موسى بن جعفر بن دمحم بن علي بن ــ 8

.�لعراق، ومرة�ليمن
دمحم بن القاسم من ولد احلسني بن علي، خرج ببلدة يقال هلا طالقان، يف خراسان.ــ 9

"الديباج" خرج داعية حملمد بن دمحم بن جعفر بن دمحم بن علي بن احلسني بن علي امللقب بـــ 10
فلما مات دمحم بن إبراهيم دعا لنفسه.،مإبراهيم بن إمساعيل بن إبراهي
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إمساعيلــ 11 بن إبراهيم بن حملمد داعيًا �ملدينة خرج فلما مات دمحم بن إبراهيم دعا ،األفطس
نفسه.ل

بن علي بن احلسني، خرج يف خالفة املعتصم.زْيدعلـي بن دمحم بن عيسى بنــ 12
هـ.٢٥٠خرج بطربستان سنة ،بن احلسن بن علي أيب طالبزْيداحلسن بنــ 13
من ولد احلسني بن علي بن أيب طالب، امللقب �لكواكيب، ،احلسن بن أمحد بن إمساعيلــ 14

وخرج بقزوين.
بن علي بن احلسني بن علي بن أيب زْيدأبو احلسني حيىي بن عمر بن حيىي بن احلسني بنــ 15

طالب، خرج �لكوفة أ�م املستعني.
أيضا.احلسني ــ 16 املستعني أ�م وخرج علي بن احلسني ولد من اّ� عبد بن محزة بن دمحم بن
ابن األفطس، خرج بسواد الكوفة أ�م فتنة املستعني. ــ ١7
هـ، فغلب 250إمساعيل بن يوسف بن إبراهيم من ولد احلسن بن علي، خرج �ملدينة، سنة ــ ١8

هـ. ٢٥٢عليها، وتويف عام 
وقُتلـ دمحم بن يوس19 يوسف، بن إمساعيل أخو من أصحابه وهرب دمحم فمات يف هربه.كثٌريف،
بن علي، خرج يف البصرة، وأنصاره الزنج، وغلب زْيدعلي بن دمحم بن علي بن عيسى بنــ 20

هـ.٢٧٠هـ وقتل سنة ٢٥٧على البصرة سنة 
وأيًضَهؤالءوغري اخلروج، على يقدر ومل حاول ممن والكثري من َهؤالءا من حلقالكثري،

اخلارجني بعد ذلك وإىل اليوم.
أيًض القريب املدى على ينقطع ولن ينقطع، مل احلرب، من متواصل نـََفٌس ا، كما يبدو، إنه

ترتسَّ الَعاملدنيَّالدَّوَلةبُنيةَخحىت دولة واُحلة.. احملميَّدل بقوتني: قوة العدالة واملساواة للجميع بال ة رية،
َشكم احلاملتمردين والطاحمني إىلرادعة على ةاستثناء، وقو  حىت ال تنقشع نعرة و رعية أو مشروع.بال
السُّ ُساللية من جديدالعصبية يف ترى مؤهَّاليت كافًياللتها ُشاصَّةَخ؛ا للحكم والتسلطال يوع مع

االْجوالَعالدميوقراطيَّةمفاهيم واُحلتَمقد َياِسيَّةتر�َّاعي االنتَحفوإال. إخل.ة.واملدنيَّالسِّ ار إنه
ُياجلَم الذي َرذووقدم عليه اعي بال اجلامح ِحالطموح أو تعقُّزانة أو أَشكمة الدوام، على ار إليه ل

يوما ما عبدهللا بن محزة:
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أزرَه ــــــــدَّ شــ ـــــــٌم َهاِش ـــــــو� أب ـــــــيس و�لضــــرب؟أل �لطِّعــــان بنيــــه وأوصــــى

متلنــــــا حــــــىت احلــــــرَب منــــــلُّ نشتكي ما قد يكون من احلـربوال فلْســـــنا

نضاًالمواَصــ يف أغلبهاــ اخلروج �ذه الطريقة ا�ازفةَهذالشكَّوَقْد يعتربونه ملا ا أمًرأو ، لة
و�ًي األَسكم احلنكر، وإن كان الوصول إىلاملا عن �ملعروف الغرض اس من وراء ذلك، مهما هو

ُمنكرختفت وراءه الشعارات، يعدُل عنَدهم ُمْنكر ال البيت؛ألنه آل ُحكم الفكرة فلم تنقطع عدم
مترتُس طاملا َخاليت النضاُللفها،وا ينقطع لُةلِسالسَِّهِذهل إليها، فكانتتوصُّبشأ�ا، أو حماولة الومل

األْحِهيمن اخلروج  لكل ولتصنَعاحملفز جيٍلفاد، مظلمًةلكل الدافُعِهية، تكون إنسانيَّمنهم
للوُص يعتربوَنالرئيس ما إىل املظلمَةول ، لذاتهكم احل�م ال يريدونإكم، وإن قالوا اُحلوِهيةيَّاِسَيالسِّه

وِخ افرتاء حمض اُحلبيََّصَعةداع، ألن أيفهذا أجل من إال تقم مل كما ذكر ابن خلدون يف ،كمة
الَعوَهمقدمته. النَّخاصَّةوأقواها وأكربها،اتيَّصِبالَعأمُِّهيُةبيََّصذه على تقوم سب، ويف أ�ا

العصبيَّ أقوى ذاته ُهالنسب اإلشارة مع وأشدها، مثَّات أن إىل آراًءنا من الزيدية/الُعلماءلبعضة
غلَبتقرُراهلَاَدِويَّة مغامرًةالثَّورَةار، وجناحاالنتَصتقدير ةوجوب تكون ال َضحىت ها أكثر من رُر،
ُيالشََّهذاإال أننفعها؛  ومل جانبا، بقي قد االعِترط يف ِهيار لدى الثائرين أو اخلارجني، مثلما َبؤخذ
من أساسها!النََّظرِيَّة

يف اإلمامةآراؤها: �نًي
بعد اِإلَماَمَةالذين رأوا أنآنذاك،الَعلوينيمعركة فكرية مع املتشددين منزْيٌداإلَماُمخاض

َحرُس من هللا داحًضديٍينبنٍصعلٍياإلَماِمقول اإلماَمةا فكرة الوراثة يف اخلالفة، أَس/ اسها، من
الِع فكرة رفض ومقًرْصمثلما أيضا، بشرعيَّمة ، وأيضا ق وعمر بن اخلطابية اخلليفتني أيب بكر الصدا

موقُفوجهه.كرم هللا ،علياإلَمامقبلثمان بن عفانُع له مسَّاخلاصهوكان "الرافَضاهم ممن ة" يومها
َمقَالوالذين واآلخرة. الدنيا يف أيب وحرب حريب الرافضة الرافَضرَقعنهم: علينا، كما مرقت ُةت
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عليِّ على الدكتور أمحد دمحم أشاَروَقْدأفضلهم.ــ من وجهة نظرهــ علٌياإلَماُموإن كان1"اخلوارج
لدى أهل السنة. الشَّأن، كما هولهاكقُرْيشيفاِإلَماَمةيزُجتزْيدالدغشي إىل فتوى منسوبة لإلمام

الِع وفكرة اإلمامة، أو اخلالفة يف الوراثة فكرة رفضه جانب مة اليت ذهب إليها ْصوإىل
أنَّاإلَمامأو،فكرة املهدي املنتظرــ اأيًضــ البعض، رفض مؤكدا داعًياملستور، خيرج أن بد ال ا ه

2لنفسه.

"االْصوهنا نتوقف فكرة عن العرقيَّطفائيَّلنتساءل �ا، وكيف انتشرت قَالة" ومن أول منة
3د..زْياإلَماِمرَسةَمْدلدى أتباع

اَجلاإلَماُمرىَي أن زهرة َخاروديَّأبو قد املهديَّزيًداإلَمامالفتة فكرة يف والرجَعا بْلة ة؛
أيًضَخ ِخالفوه �ييده يف هللا عنهما، ورفضوا واليتهما، وقالوا إن أولويةالفة أيب بكر وعمر رضي ا

َجِهيــ كرم هللا وجههــ  علياإلَمام أفضليَّأولوية أولوية ال النص، �ا مشًرياء ذاتية، ومؤهالت ا ة،
بعيدٌةوِهي4إىل �ويال�م اليت ذهبوا إليها. زْيداإلَماِمال تتسم مع �ج وفكرومتكلَّفٌة�ويالت

وافقُسَمذَهبلكتاب والسنة، مثله مثل أيالذي �خذ � األعالم أئمته أحَد خالف إن ين..
واالْساآلخر. والقياس �الجتهاد يقول واملَصكما املرَستحسان لة، وهكذا.. احل

َعةقال ابن خلدون مستقر� آراء الزيدية: "ومن يـْ األدلة إمنا اقتضت َهِذهمن يقول: إنالشِّ
عليِّ الوْصحيُث�لوصف ال �لشخص، والناس مقصرونتعيني يضعوا ف موضعه، وهؤالء هم مل
علًي،ون يف إمامتهماطون من الشيخني، وال يغمءوال يترب الزيدية،  �ن قوهلم منهما؛ا أفضل مع
ُجي إماَمُزوِّلكنهم املفُضون األفَضة وجود مع 5ل.."ول

المكتبةــ 1 الیمني، المقبلي صالح الشَّْیخ المجتھد المحقق العالمة والمشایخ. اآلباء على الَحق تفضیل في الشَّامخ العلم
ط: صنعاء، والتوزیع، للنشر .74م، 1985، 2الیََمنِیَّة

الدغشي، مكتبة خالد بن الولید، دار الكتب الیمنیة، الحوثیون.. الظاھرة الحوثیة، دراسة منھجیة شاملة، أحمد دمحمــ 2
، فما بعدھا.11م، ص 2010، 1ط:

الجارودیة،3 الفرق: َھِذه أشھر وفكریة، سیَاِسیَّة كمدرسة بالتبلور بدأت أن بعد فرقة من أكثر إلى ْیِدیَّة الزَّ انقسمت ــ
ا الفرق َھِذه وتنتسب الجریریة، والبتریة الصالحیة، الثانيوالبتریة الَقْرن في عاشوا الذین مؤسسیھا أسماء إلى لثالث
ھـ، والبتریة الصالحیة تنتسب إلى الحسن بن صالح، 150الھجري؛ فالجارودیة تنتسب إلى أبي الجارود، المتوفى سنة 

م ھـ، والبتریة الجریریة تنتسب إلى سلیمان بن جریر. وھناك فرق أخرى إال أنھا غیر مشنھرة كثیرا، ول168ت: 
یتبلور لھا أتباع بعد تأسیسھا..

د.ت.ــ 4 د.ن. العربي، الِفكر دار زھرة، أبو دمحم اإلَمام اإلسالمیة، المذاھب .653تاریخ
.197مقدمة ابن خلدون، العالمة ابن خلدون، مطبعة أمیر، إیران، ــ 5
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ر: "من كان األْمَهذايفالزَّْيِديَّةأعالمنشوان بن سعيد احلمريي، وهو من كبارقَالوقد
�إلَم،وأكرمهم عند هللا، وأعلمهم ��، وأعلمهم بطاعتهالنَّاسأتقى أوالهم ة والقيام يف اَمكان

كائًن عربًيخلقه، منهم، كان من أعجمًيا أو 1ا"ا

ُغ جعل ما عبدهللا بن محزة، والالحقني اإلَمامومن بينهمــ رين لهاملعاِصيَِّةاهلَاَدوالَةوهذا
كّفنردو ُجيــ وهم كثر،له ورمبا زيديته، من النظريَّه عن خلروجه دينه، يف وطعنوا وفّسقوه ة، مع أن روه

األكثريَّقَالاألمر ال يستحق كل ذلك، فما قاله جمرد رأي، به قالت مثلما قبله، من الكثري ة من به
أيًض دمحم الشامي فإن نشوان بن سعيد احلمريي أول من �دى . وحبسب األديب أمحد بن ابعده

�لنظام اجلمهوري يف اليمن، من أجل إقامة حكم صاحل، يرتكز على العدالة االجتماعية اإلسالمية.
تلك القصيدة الشهرية لإلمام عبدهللا بن محزة، ومنها: بسبب دعوته اإلصالحية هذهومما قوبل به،

صـــــــــوَّام مـــــــــؤمن يف قـــــــــولكم قـــــــــــــــــــواممـــــــــا جمتهــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــد ُموحِّ

غـــــــــــامضَعـــــــــــالم بكـــــــــــل األ�محـــــــــــرب يف ــــــــــاع شـَــ قـــــــــد وذكـــــــــره

ـــــــم الِعل ـــــــون فن مـــــــن فـــــــن ـــــــق يب فهــــــممل ذا ــــــه ل ـــــــى أمَســـ ــــــْد وَق إال

ـــــف ينتمـــــي ـــــدين احلني ـــــرأي صـــــحيح اجلســـــموهـــــو إىل ال حمكـــــم ال

ــــــــــه أصــــــــــل إىل آل احلســــــــــن وال إىل آل احلســــــــــــني املــــــــــــؤمتنومال

الـــَيَمْنبـــل هـــو  يف بيـــت أرفـــع والعلـــنمـــن ـــه لدي ـــر السِّ اســـتوى قـــد

اِإلَماَمـــــــــــة إىل يـــــــــــدعو انـــــــــــربى ــــــــــــــةمث ــــــــــــــة القوام لنفســــــــــــــه املؤمن

.32م ، 2002، 9،ع:دمحم سالم، عزان مجلة المسار، الصادرة عن مركز البحوث والتراث الیمنيــ 1
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ـــــد ثقـــــاة الفضـــــل؟ أْصـــــليمـــــا حكمـــــه عن عـــــن أصـــــله ـــــاءى تن ملـــــا

أهــل الكســا موضــع علــم الرســلومل يكـــــــن مـــــــن معشـــــــري وأهلـــــــي

فيـــــــــهفيقطعـــــــــون لســـــــــنه مـــــــــن أمــــــا الــــــذي عنــــــد جــــــدودي فيــــــه

ـــــــــــــــــه بني ضـــــــــــــــــحوًة إذ صــــــــار حــــــــق الغــــــــري يدعيــــــــهوييتمـــــــــــــــــون

ــــاحلة الصَّ ــــك تل األعمــــال �ــذه الــدعوى الشــنيع الفاحشــةوأحــــبط

واضـــــــحة الُعقـــــــول ألر�ب ـــــــي �حلجـــــــــــج الكبـــــــــــار الالئحـــــــــــةوِه

أنَّ من إليه ذهبنا ما يؤكد نشواُنزْيد،اإلَماميَِّةَنَظرغرياهلَادييََّةنظر ومما ذكره احلمريي ما
زيدٌيَمذَهِبالذي أكد أنه مل خيرج عنهنفُس وأنه البيت، ه، ولن يتزحزح ومذهِبزْيٍدلىعذائٌدآل
النَّاسعقب اهلجوم الكبري الذي القاه بسبب رأيه، فخرج علىالردَهذاقَالقدويبدو أنهعنه.

زيديـَّ ه ومواالته آل البيت، وذلك يف قوله: َتمؤكدا
فرض علينا يف الكتاب مؤكدادهمَدِوَودمحمآل وذكرُت

ديـــنكم عـــن ضـــدكم املناضـــُل تشـــــــــهدوأ� والربيـــــــــة يشـــــــــهُد وهللا

غـــــــريَه ـــــــد زْي بـــــــدين أســـــــتعيُض العسـجدال يقـاس به النحاُس ليس

ُ
امل للموروث خضعوا ما بقدر للدليل، خيضعوا مل الذين املتعصبني خصومه يف تقادم، متهكما

بقوله: 
أجـــــــاب جمـــــــادال بكـــــــالم "حيـــــــىي"جادلــــــــت �لقــــــــرآن خصــــــــميإذا 
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ـــــــ وحًي ريبكـــــــان كـــــــالم ـــــــت: وحيًـا؟!!افقل كـان "حيـىي" قـول أحتسب

ا، وعلى حنو آخر:مضيًف
ضــــلة ــــرْيش ُق يف اخلالفــــة هـــــــم �ليهـــــــود أحـــــــق �إلحلـــــــاقحصــــروا

ضـــاللة اليهـــود َحصـــر إْســــــــحاقَجهـــالكمـــا بــــــــين يف النبــــــــوة إرَث

يف قصيدة أخرى:قَالكما

ـــــــــــًال أً�مه ال ــــد؟!مهــــًال ألبـــــــــــيكمقُـــــــــــرْيش يُعب ــــه إل فــــيكم وهــــل

َســـــــرمد؟!مــــــنكم نــــــيب قــــــد مضــــــى لســــــبيله ة النُّبـــــــوَّ أن أزعمتمـــــــو

قال: "إن قيام حيُثهـ؛840املرتضى ت: حيىي املهدي أمحد بناإلَماُموكذا ذهب
َعاِإلَماَمِةعلى وجوبالدليل الشرعي يدل ليه، فهو يدل على جواز نصب كل من صلح كما

قرشًي بذلك، العلم به وحيصل منها، �ملقصود هامشًيللقيام غريه، أو كان 1ا كان أو غري هامشي"ا

هـ، رمحهما هللا. 1108هـ. واملقبلي 1084العالمة احلسن بن أمحد اجلالل ماَلَهذاوإىل
أْع كبار من بوجوبقَالمنالعالمة املقبلي، يف معرض الرد علىقَالحيُث؛وثقا�االزَّْيِديَِّةالمومها

َعاِإلَماَمة َمــ �ــ ونقول: كالمهم يف تقدمي عليلي وبنيه: ".. يف �إلَموٌصنُصوأنه ال ِةاَمعليه
2معىن له �ذه اللفظة.."

دمحم بن دمحم املنصور، املعاصرين من أعالم الزيدية، ممن ار�ى نفس الرأي الُعلماءومن
، عقب 1990الَعامي، وقاسم بن دمحم الكبسي، وذلك يفالشَّامومحود بن عباس املؤيد، وأمحد دمحم

دمحم سالم عزان، مرجع سبق ذكره.ــ 1
سابق،2 الشَّامخ، العلم .262ــ
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بياٍنحيُثقراطي؛و واالنتقال إىل النظام الدمي،حتقيق الوحدة اليمنية يف يوَمُنرأوا أنَّشر الواليةها
ُمحٌقالَعامَّة األمَّلكل ختتاره كفء 1ة.سلم

بعًضاإلَشوجتدُر أن إىل هنا ،يالشَّامهم قادة حزبيون كالعالمة أمحد دمحمالُعلماءَهؤالءا منارة
األحزاب وطبيعُة، املساعدالَعاميومها، وقاسم بن دمحم الكبسي، األمنياَحلقأمني عام حزب
األَس من اللََّذو اس اجلمهوري، والنظام الدميمنطلقة َمْيقراطي يعتمدان الَعامَّةبدأ الكفاءة يف الواليةن

واللَّستورً�ُدَعلْيهااملنصوِص الُقَنَظرِيَّةين ال يقران الَذ، وال ة. رشيَّالبطنني،
طابع الفتوى ــ اظاهًرــ ي رأيه حبديث آخر لصحيفة البالد اللبنانية، حيملالشَّاموقد عزز العالمة

أْصرعيَّالشَّ قد .." بقوله: بياً�ة، وقُتَمَ�رْخييَّةيغٌةِصاِإلَماَمةوأوضحنا فيه أن،در� ها وانقضى، ضى
مكاٌن هلا بقي قائَدَهِذهيفوما أن واعترب� خَري"ــ هو أجريها، وليس إمامهااألمَِّةالبالد، من إن

َصــ "القوي األمنيتأجرَتاْس ُشوَساألمَّةورأُملحْتفإذا يٍدو ئلمت أي فعلى كانت، ال نشرتط �ا،
ُع نسًبنصًرفيها وال َشا وال َسا، املهم ذلك، من األمَّو ئشالمة يئا 2ة"ن

ْيُخوأورد فتوًىه،جمد الدين املؤيديالشَّ خجولة، بعد كالم طويل، فيه ما فيه من نا
وذلك بقوله وهو يتحدث عن آل البيت: ".. فمسألة إليها.موض واملناورات الذكية اليت أشار الُغ

اْس عندهم َضاملنصب من وليست 3ت الدين"رور�َّتداللية،

ھـ، الموافق، 1413ربیع الثاني، 19، الخمیس 26صحیفة األمة، الناطقة باسم حزب الحق، العدد ــ 1
م.15/10/1992

م. وعلى ما یبدو فإجابة 1991ھـ، الموافق تشرین ثاني 1412، جماد األولى، 56مجلة البالد اللبنانیة، العدد ــ 2
أن ومدلوالتھا حروفھا مسامات بین من الجید للقارئ یُفھم جدا، وذكیة حصیفة، بألفاظ ِصیغت قد ھنا الشَّامي العالمة

الشرعیة. الفتوى غیر یَاِسي الّسِ البیان
البیت،الــ 3 أھل مكتبة المؤیدي، منصور بن دمحم بن الدین مجد للدین، المجدد الحجة اإلَمام تألیف الزلف، شرح تحف

. تحت عنوان "بحث مفید" وبعد ذكره ما حل من الشنآن والزور والبھتان بحق آل البیت من قبل 451م ، 2014، 4ط:
ما أمنوا السطو أساءوا آلل البیت.. ذكر أن القول باإلمامة عصابة من األشرار، كانوا من المتشدقین للحكم اإلمامي فل

المنصب وذلك وحنبلیة، ومالكیة وحنفیة وشافعیة زیدیة من المحمدیة ة األمَّ علماء قول ھو مخصوص منصب في
لقریش، وفقا لنص "األئمة من قریش" إنما حصل االختالف بعد ذلك في االستحقاق داخل البیت القرشي نفسھ، أھو 

وعملتلقر للقرشیین، السقیفة یوم األمر المدینة أھل سلم السبب لھذا أنھ مضیفًا: خاصة؟! الحسنین ألبناء أم عامة یش
بذلك: البیت أھل أحقیة تقرر استنكاریة صیغة في متسائال قال. كما الدین من المارقون الخوارج ظھر حتى ة األمَّ بذلك

وسلم"فإن كان القول بالمنصب استبدادا، فقد ضلت  آلھ وعلى علیھ هللا صلى ــ هللا رسول آل ذنب فما وحاشاھا. ة األمَّ
وال داللة، على یعرجون ال َھؤالء ولكن وغیره.. الثقلین كخبر معلومة، براھین فیھم بأنھا القول على ولھم إذن، ــ

.451یلتفتون إلى كتاب وال سنة؛ إنما یأخذون تعالیمھم من القوانین الكفریة.." التحف، 
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أُصًالأْصليسْتــ عند غريهمِهيكما ــ  عندهماِإلَماَمَةوهذا يعين أن فروِعمن من بل الدين؛ ه،ول
وفصَّيفصِّالقرآن الكرمي مل أنَّخاصَّة الَقل ما دون ذلك لها، الصَّوَهذاضا�،من احلية من رأي
أمَّالزيديَّ اجلاروديَّة؛ أُصأصٌلاِإلَماَمَةة فرتى أنا فدُممن بذلك يقل مل ومن الدين، َحول الل، وال ه
ه أبدا..خلَفالصَّالةجتوز

َمزيًداإلَماميؤكد أنشام بن عبدامللكِهاخلليفةمعزْيداإلَماِموحوار مع ليس سألة ا
اإلَمالنَّ يف الشَّاَمسب وأن والُقرَطة، �لكفاءة درة على األداء. يتعلق

نًص عزان دمحم البحاثة أورد بعد النَّاسفيه: "إن قالوا فمن أوىلقَالزْيٍدا لإلماموقد
اهر الشَّاحلسني؟ فقولوا: آل دمحم �، أوالدمها أفضلهم أعلمهم �لدين، الداعي إىل كتاب هللا،

هللا" َسبيليفه يفَس
اعتباًراإلَماَمنإوفسر عزان ذلك بقوله:  مناسًبرآه َشا ال َصا، ة. وهو ما فهمه كثري منالحيَّرط

اَهلنظًرأبعَدزْيٌداإلَماُم: "كانماحيالشَّالعالمة قَالوالباحثني عنه، حىتالُعلماء من ادي، فقد أىب ا
َح بنظرية �خذ أْباِخلصر أن على الزَّالفة فاطمة جدته وَيمذهَباِإلَماَمةهراء، مث يربط �ذهناء بين ه،

ودولَت دعوته ُطَهذاوأن.هعليه مع �يت ُأقرشيََّنَظرِيَّةغيانالرأي مث اخلالفة فرت امويتها، وأن من تو ة
الشُّ جانٍباملعتربُةروُطفيه على وكان احلسنني، أبناء كبري من الفضل والكفاءة، فإنه أوىل من

نظًر�إلَم غريه، من السَّامة لالعتبارات َعا يف 1صره"ائدة

أنَّ ُمقوَلأي فعل رد َسه لرأي يوَمباشر رأُيائد وهو أميَّالقرشيَّها، بنو به متسك الذي بينُيورْأة،ة
أمٌروالعصبيَّة ليس إال؛ بيََّصالَعأَساسعلىقائٌمــ يومهاــ أُميَّة اإلْسة يف ُبمذموم وما ين على الم،

�طٌل�طٍل فهو �طل على ِقيس ما أنه كما �طل، ُها.أيًضفهو كان لإلمامولو جلي نٌص ناك
أَش لكان الوراثة يف اْسزيٌداإلَماُمار إليهعلي ولكان أحقيَّ، على به ام بن َشِهم أَماــ اأيًضــ هِتتدل

جملِس يف امللك ه.عبد

م، 1985، 3الیمن اإلنسان والحضارة، القاضي عبدهللا بن عبدالوھاب المجاھد الشماحي، منشورات المدینة، ط:ــ 1
منشورات116 النفائس، دار الشَّامي، دمحم أحمد األول، العَبَّاسي العَصر في الفكري الیَمن تاریخ في: أیضا وانظرھا .

.26م، 2002وأیضا: دمحم عزان، مجلة المسار، . 112/1م. 1987، 1العصر الحدیث، بیروت، ط:
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الصَّملل املتابعولَع بني جرى السَّا ليوم األوىل اللحظات منذ بال ــ ، يدركتالهقيفة وما حابة
املْســ ناءَع ُبأن يف ِسألة احلقيقي َعاسيََّيعدها ُسصبيَّة/ أبو يكن أمل بذلك. للدين عالقة وال فيان ة،

السَّ ا على أيب بكر معرتًضاخلليفة، ــ كرم هللا وجههــ  طالبعلي بن أيب مع أن يكونقيفة يوم
!ديق بقوة؟الصِّ

غضُب �ر وسخُطلقد قائًاله حٍيَهذا: "ما �له، أقل يف ُقاألمر ا: "إين مضيًف!ريش"؟من
عَج َماجًةألرى عبد آل � دم. إال يُطفئها َ�ال ما َحَهذالناف أقل يف ُقاألمر من مث !ريش؟ي

َي ابسط له: وقال طالب، أيب بن علي إىل أ�يُعانطلق ِشدك لو هللا فو ملألُ�ك، يقصد ــ ا عليهئت
َش1"ًالِجوَرًالْيَخــ أ� بكر ممن كثري سفيان أيب أجَّوغري ضغط كتلة عليه بايعة أيب ُمعمليَّةلتكلوا

ألْش الرواُةُهبكر اختلف ُسقَالويف ذلكتة أشهر.ِس�افإلى األرجح َعو ،يف حتديدهار، فيان أبو
شعرا:

فـيكم النَّـاس ُتطمعـوا ال َهاِشـم عــديبين أو مــرة ــن ب ــيم ت ــيَّما ِس وال

ـــــكم ـــــكم وإليــــــــــ ولـــيس هلـــا إال أبـــو حســـن علـــيفمــــا األمــــر إال فيـ

حـــازم كـــف �ـــا فاشـــدد َحســـن ملــيأ� يُرجتــى الــذي �ألمــر فإنــك

العصبيُة تكن مل لو أنه ومرجعيُتوالواقع القرشيَّاألموية ة ملا كانت فكرة ها
أَساحلسنية/" من "البطنني" أو ردَّاِساحلسينية" إال الثانية �ت مل إذ َعها؛ ورمبا كان لى األوىل.فعل

االرْسَهذاأبعد من زعيم الزبري، بن عبدهللا تبناه القرشيَّتقراطيَّما ُحة أثناء أْسة، حني قط اسم كمه،
اُخلــ ملسو هيلع هللا ىلصــ النيب منرب يوَممن َعطبة فلما يذكره، يعد ومل رأيتعلى ذلك، قال: النَّاُساتبهاجلمعة،
َمسَهاِشٍماحلي من بينَهذا ذْكإذا اشرأبْتعوا وأبغُضأعناُقره إيلَّاألشَيهم، َياء ، فقد كان همرُُّسما

واَهل األمويني مًعيكره ا..امشيني

.10األحكام السلطانیة، للماوردي، ــ 1
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فإنَّ واالْسكم احلمن مآسيَهذاو�ختصار.. َياِسيتبدادالفردي الذي جثم علىالسِّ
طويًالَصدر كثًريأمتنا الباحثون تكلم فقد بشأ�ا احلديث أطيل ولن يزال. وال عن، يُغين مبا ا،

أْص ختريج فيها خلدون والبن يل وترجيح معقول.التكرار،
جتدُر ُهاإلَشومما إليه اْهارة هلم يكن مل عامة القرشيني أن هو �لِعنا لم والتعلم  تمام

أحُداِإلْسالمكاهتمامهم �لتجارة واإلثراء؛ سواء من قبل والعلم بعده، الرئيَسأو واملهمَّاملؤهالت ةة
النَّيَّ�لبيت، فاستعاضوا عنه للتجارة وللحكم أو وَعة طويًالضُّسب، �لنواجذ عليه َص،وا ار حىت

يف نظر البعض! ــ اأيًضــ عقيدة، ومن الدين
اجلاحُظ ذكر األْخنأن القرشيني مل يكونوا يتواصو وقد بعلم األنَسَبإال أو اب، وما عداه ار

مشًري الضرورية، غري الز�دة َحمن إىل َطا "َمَهِذهريفة تعكسادثة بقوله: لديهم بفًىتأحُدرَّاحلالة هم
ِس كتاب يف يقرأ املؤدبنيقرشي علم لكم! أٍف فقال: 1ة احملتاجني"وِمهَّيبويه،

السَّ كانْتوهلذا الُعِهيكبرية من املوايل نسبٌةبب يف نبغت ُصاليت مبختلف واْسلوم تطاعوا أن نوفها،
ُف،واألديب واحلديثيِهيالفقها تراَثاإلْسالميَّةحيفظوا لألمة آخرين أيضا من روع العلم مع وكل

َسكاَنــ  املثالَسبيلعلىــ غريهم؛ ففي املدينة َسالُعلماءادةمن لمان بن بشار، موىل ميمونة فيها
ُش103بنت احلارث، تويف سنة  من وهو الرأي، وربيعة عمر، ابن موىل و�فع مالك. اإلَماِميوخهـ،

ـ، وعكرمة موىل ابن عباس، وعطاء ه102ويف مكة جماهد بن جرب، موىل قيس املخزومي، تويف سنة 
مكحول، تويف سنة الشَّامبن �بت. ويفزْيدبن أيب ر�ح. ويف البصرة احلسن البصري، وأبوه موىل

هـ، ويف مصر يزيد بن حبيب "بربري" وهو شيخ الليث بن سعد، وغريهم كثري.118
ُقوالواقُع والتَّ�حلَضٍدْهَعديثَةَحكانت اِإلْسالما حىت فرتة عصر صدرريًشأن ن الذي دَُّمارة

ُت أو �لفه، وَحًياِسَيِسروً�ن به مو كوِّمل ستند إليه.َتارً�َضا
الزمنيَّ�وميكن القول  الفرتة كل جمايلة اليت ن يف هلم والسُِّحتسب مومها فهة باَسَيالتجارة

ُعومئتا. عامئْيتِملىالقبلي والبدائي ال تزيد ع يف ول ليست إال كغمضة عني؛والدُّالشُّعوبمرعام
ُم كانت الَبوغلًةإذ ُقيف عهد حىت والتخلف ح هو يف بن كالب، كما أشر�، وكما أملاصي داوة

م، 1960البیان والتبیین، أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، تحقیق: عبدالسالم دمحم ھارون، مكتبة الخانجي، بغداد، ــ 1
42/1 .
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أنفِس للقرشيني شور، على آن، أو مصر، أو �بل، أو َمالَيوموروُثَحَضارَُةهم، ومل يكن هلمخطابه
توسُّ من ُجالرغم كلها.اَحلَضارَاتغرافيتها هلذهط
�إلَشــ كلهاالَعَربكما ذكر يف مثالبــ  كر ابن الكليب يف مثالبهمَذوقد  يليق ال ارة إليهما

ألنَّ َمإَضَهذامنه ما فيه!النـَّْفِسيفهنا؛ إىل َجافة أخرى ُعصادر َعراًةعلتهم َميف من ظاهرراء
االْجواملدنيَّاَحلَضارِة والرقي َحالشُّعوبهْتَفأِلي الذي تماِعة َعمن كانوا الذي الوقت يف يني ِصوهلم،

على التحضر والتمدن. 
فو  سابًقا.. إليَها أَشْر� قد كنا اليت اهلَادويَِّة إىل ة، أو كمايديَّالزَّغُرياهلَاَدِويََّةالواقع أنَعودًة

اَهلقَال "فإن امتداًدالربدوين: كانت َحتدوية للزيديَّريفًيا ُيا أن دون التَّة، حريف أو االمتداد إىل ؤدي
تطوريََّح حرَّركة فقد ُحة، اهلدويون الفاِضف على املفضول أحقيَّالزَّْيِديَّةل عندكم علٍيِةإىل آل

دوَن�ُحل أنََّغكم �عتبار أْعالنَّريهم، وفاطمة علي إىل األحقيََّطسب األولويَّاهم ال خروٌجوَهذاة.ة
الزيديَّ ألَ�على َتة؛ األولويَّا للعلوي وُجترى الصَّكم احليز لغريهة، َجتَالحيَّمع فقد اَهلة، دويُةاوزت

أُصالزَّْيِديََّة أهم اُحليف املخوَّول االختيارات إىل �إلضافة كانْتكم، فقد لإلمام؛ اهلَادياختياراتلة
ِش احلسني بن األْصْبحيىي عن مستقلة االْعه إىل �نتمائه الزيدي، ُبتزال، ل بدون في.. فلَسعٍدولكن

حتوَّ هنا الفلَسومن َياِسيَُّةفُةلت وحتوَّباِشُمِسَياَسٍةإىلالسِّ ِعرة، امتدَّلُمل وما َفالكالم من فٍةلَسمنه
ُمس ما 1ي أصول الدين.."إىل

.464، عبدهللا البردوني، ــ الیمن الجمھوري1
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المبحث الثالث
من التطبيقنظير إلى الت

على المذهبوعينالسلطة علىعين..الهادياإلمام 

وعوامل النشوءالفكرة 
دينيَّةيَّاِسَيِسفكرة اهلَاَدِويَُّةظريُةالنَّ الَقْرِن�ايَةالَيَمِنإىلاألولاهمؤسُسجاء.ةلتداِخُمة/

للَصا من قادًمالثالث اهلجري،  ُمالرس، قبيلتني بني يف قضا� اجتماعية وخمتلفتنيتصارعتنيلح
بعُض،يومها تذكر ُخمِضوالواقع أنه جاء ادر.املَصحسبما َمن أْعدروسٍةطة أبناء بعض ؛ امهَممع

َججديدٍةدولٍةأسيِسـلت بعيًدبفكر اِخلديد، مركز عن بعٌضاإلْسالميَّةالفِةا هاجر فقد بغداد، يف
من، الَيِبالدمنَصْعَدةه إىلنفُساهلَاديكما ذهب1ن إىل الديلم،، وآخرو اجليلِبالدمنهم إىل

يصعُبالتضاريِسذاِت واليت َحالعبَّاِسينيعلىالوعرة، يف لقمعه إليها جيمَعالوصول أن استطاع ال
بعًضحوَل األْته من اكتَسباع. ا هنا أوالُدومن اكتسبه كما اإلمام، لقب وحفدُتب ه من بعده،ه

جْي للجْه عن جيل وإىل اليوم،ًالوتوارثوها أوَسنتيجة يف املستشري يومذاك وال اهلضبةَهِذهاطل
ِصَهذا، ومن مث يصطبغيزال الشَّ!ةياسيَّالسِّالنََّظرِيَّةبغةاملذهب تقديس فكرة أن خصيات مع

ِملْي الثَّست األِصن الَعا، أبًدالَقِدميَةالَيَمِنيَّةاَحلَضارَاتيلة املتوارثة يفقافة الثقافة يف حىت إمنا ربية؛ أو
الفارسيَّفكرة مستوردة من  مع الَعربيَّةتداخلت مع الثقافةومصر،،األقصىالشَّرقة وبالدالثقافة

َن التشيِعْشبداية .فما بعدهالوسيطالَعصريفأة
الشِّاألبَيَهِذهالتكتيكويكشف عن ذلك موجِّات نظمها، اليت له هاِمَمأْعا إ�ها إىل بين ًهعرية

والسُّا مبا حققه فاخًرُمو ن، َمالَيخارَج ا�د من ؤدد: هلم

استشھادتأسس المذھبــ 1 عقب العجم، عراق َسابقا تسمى وكانت فارسیة، مناطق وِھي والدیلم، الجیل في یدي الزَّ
المدائن، إلى بھم فخرج یحیى، ابنھ مع أنصاره بعض بقي الملك، عبد بن ھشام على خروجھ في علي، بن زْید اإلَمام

قبل الولید بن یزید، وفشل في خروجھ، ثم سار حتى أتى خراسان، فخرج بھم على نصر بن سیار، عامل خراسان من
الدَّعَوة یبدأ أن الخراساني مسلم أبو واستطاع البالد، تلك في انتشرت دمحم آل من الرضا إلى العلویة الدَّعَوة ولكن وقُتل؛

معھم. تحالفھ بدایة الَمَناِطق تلك من العباس لبني
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فا�ضـُــــــوا أمحــد آَل � أنــتم اجلراشــــــعكــذلك حدرتـــــه جبـــــيشكســــــيٍل

الـوغى َحومـة يف الصَّرب إال العز اللوامــــعفما السُّـــيوف فيــــه برقـــت إذا

ــــــائعهـــل امللـــك إال العـــز واألمـــر والغـــىن الطبـَـ َهذبتـــــه مـــــن وأفضـــــلكم

ا�ــــد مــــن ــــا بيًت لكــــم ــــُت ُمتتــــــــــابعُمسْكــــهبني فخــــــــــُره الثــــــــــر� دويـــــــــن

مبهجـــــــــــيت أجـــــــــــوُد أين تعلمـــــــــــوا ـــــــعأمل وأداف دونكـــــــم ـــــــا مجيًع ـــــــايل وم

عـــــزكم ـــــنعش لي يســـــعى أحـــــٌد واقـعفمـــــا اللـب ذي عنـد وَهذا سواي

وَسالَيَمنمتهكما من اخرا منهم:واليمنيني،
دنيَّـــــــــٍة ـــــــــالد ِب يف إين العـــــــــم ـــــــــين ــــــــــابعب ُمتت شــــــــــرُّها وداهــــــــــا، ــــــــــل قلي

ببعضــــــها يقــــــوم مــــــاٌل ــــــه ب ــــــيس جــــــــائعول غــــــــر�ن عــــــــر�ٌن وســــــــاكنها

فُتحِســــُنوا بفعلــــي تكــــافوين مل قطــائعفــــإن ـــ ـ ُهــديتم ـــ ـ مــنكم ــين �ت فــال

قصَري كان "النظريَّةلقد املذهب ربط حني تفادً�" �حلكم، ومل يفرق بالنظر  خلطر ينهما،
غدْتالربط بينهما؛ الحًقعارضًةُماملذهِبمعارضُةإذ ا، وإىل اليوم.. يقول القاضي للدين

الشماحي: 
وإنه ملؤسس دولة، ومؤسس مذهب. ربط بينهما بقاعدة اإلمامة الضيقة فأخطأ، وعلى "

لو له مهيئني كان الذي االنطالق من واملذهَب الدولَة قيَّد إذ جىن؛ واملذهب ختلص من هذا الدولة

الفكر،1 دار زكار، سھیل الدكتور تحقیق: العلوي، عبدهللا دمحم بن علي الحسین، بن یحیى الَحق إلى الَھادي سیرة ــ
.302م. 1981، 2بیروت، ط:
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عفها عنصرية الر�سة، واملذهب ذو أنظمة اجتماعية واقعية القيد؛ فالدولة ذات عناصر قوية، أض
الضيقة". املتحجرة �إلمامة ربطه منه نَفر 1جذابة،

ُساإلَماُموذات الفكرة كررها من بعده بن قائًالقوَمخياطُبحيُثليمان؛أمحد : ه،
مجيًعـ الـــــزمنا بــين الزهـراء وانتصــرواقومـوا َســـــالف مـــــن بكـــــم أَضـــــرَّ ممـــــا

وانتقمـــــوا هللا َســـــبيل يف للحـــق واســـتيقظوا مـــن غمـــرة الوســـنوَجاهـــــدوا

مشلكــــم ــــمل الشَّ للــــم �ضــــُت وطــــــنإين وال أهــــــل ــــــى عل ــــــُت لوي ومــــــا

ــــالكــــذب ب أملُِّككــــم ــــوا جتيب ــــإن ــــَيمنف وال ــــام الشَّ أرَض ــــريعة الشَّ ــــى عل

وحيفــــظ يــــنفُعكم مــــا لكــــم ُحُصــــــــنوأقتــــين ومــــــــن ِحصــــــــن مــــــــن العــــــــز

لكــم� قــوم إن  أُكــْن مــين أصفى من املاء أو من خـالص اللـنبتســمعوا

ِخالَيَمَنوألن َشكانت قد الفرتة تلك تقبََّضَحاحنداٍرحالَةهدْتالل فقد كبري، َهِذهلتاري
تقبَّالفكرَة أفكاٍرفيما من ُمِهيأخرى،لت َبالشَّأنكما هواري،احلَضاستواهدون أي لد أومع
حنٍوتشعُرَمجَاَعة أي على اآلخرين بتقليد فتقوم أَش،كان�لضعف ار إىل ذلك ابن خلدون يف كما

مقدمته.
غايتهم.. وهو هدفهم، هو "التمجد" ا�د وراثة أن القول بصريح يعرب سليمان بن أمحد اإلَماُم وَهذا

ــــــــا ا�ــــــــد مــــــــن جــــــــد فجــــــــد ـــــد واألســـــل الطـــــوالورثن ببـــــيض اهلن

.116ــ الیمن اإلنسان والحضارة، الشماحي، سابق، 1
للدراسات2 عین عبدالعاطي، دمحم عبدالغني الدكتور تحقیق: الثقفي، یحي بن سلیمان سلیمان، بن أحمد اإلَمام سیرة ــ

.26م، ص: 2002، 1والبحوث اإلنسانیة، ط:
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ونصــــــــــدرها حمطمــــــــــة األعــــــــــايلفنوردهــــــــــــا مســــــــــــلمة صــــــــــــحاحا

عـــــــــزازا ُمهجـــــــــا ـــــــــدا للع ـــــــــذل ــــــد مشــــــتجر العــــــوايلونب كرامــــــا عن

ــــــــــــا ــــــــــــت علين غــــــوايلوحنقرهــــــــــــا وإن كان عنــــــدهم وِهــــــي رخاصــــــا

اسابًقاالجِتَماعيَّةاألوضاع
َعةشار الدكتور فضل أبو غامن إىلأ جَتمعطَبيـْ

ُ
وانقسام طبقاته ورجاالته إىل الَقدْمياليمينامل

طبقات:ثالث 
وَســ 1 الدين، رجال من وتتكون األشراف. ادات القبائل، وقادات اجليش، ومسئويل �مني طبقة

طرق القوافل التجارية، ورجال احلكومة.
رجال2 من الزُّراع السُّالَقَبائلـ غالبية والتـُّرَع،وهم القنوات وحفر األرض، بزراعة يقومون الذين كان

ق. وبناء السدود، وغرس احلدائ
1ن من الصناع والعبيدهالتجار وأر�ب احلرف واملـ 3

َعةواملتأمل يف تقسيًمَهذاطَبيـْ جيده موضوعًيالتقسيم، مبقاييس تلك الفرتة الزمنية اصَّةَخا،ا
تقسيٌمدَميالَق الِعالذايت واجلهد املبذو ُزوالتميـُّالشَّْخِصيَُّةه الكفاءةاُسأَسة.. ال السُّل، أو اللة أو رق

اإلِهلَطرْيقاجلنس عن أي مل يكن مبا ميكن أن نسميه "نظام الدوائر املغلقة" املوهوم!ي االصطفاء
َت ُةبناهااليت �جًرا. الحًقاألئمَّ كان من ا واستطاع االنتقال إىل الزراعة فذلك متاح له، ومن كان أي
َياَسةا واستطاع االنتقال إىل رجاالت الدين أو�جًر ُمأوالسِّ فذلك تاح له.اجليش

جتُد اإلَشوما ُهر إليه القبْيارة أن جَتمِعلة يفنا
ُ
أَشالَقدْميمينالَيامل النُُّصوُصارت إليهااليت

ُ
االجتَمحيُثمنالدَّوَلةكانت إىل�سم "ذي شعب" أو "ذي شعنب"  نديُةْسامل اعي ونظامهاتركيبها

َياِسي القبْيالسِّ إىل منها الذهنيَّلة أقرب إىل املتبادرة أي مل يكن الرابط العائلي أو ة العامة. التقليدية
َو بينها جيمع الذي هو العرقي أو ِعقدَهُظيْنالساليل والدينيَّالقتصاديَّبل الروابط اا؛م ة بدرجة ة

.47ــ القبیلة والدولة في الیمن، د. فضل علي أبو غانم، د.ن. د.ت. 1
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ادي االقتَصة، ولذا عرفنا ازدهار الزراعة، وبناء السدود ومصارف املياه، اليت كانت متثل الرافد رئيسيَّ
األول للبالد، تليها التجارة بعد ذلك. 

االْصو  فكرة إىل األْشعودة تقدس اليت والثقافة الُبخاَصطفاء بعض يتأمْلفإنَّلدان،يف يف من
األْشتفاصْي مع وتعاملها مثال املصرية احلالة الَي،خاصل يف األمر عليه كان مبا جيد أن من، مقارنة

السُّــ املثالَسبيلعلىــ اليمنيني بناء يف برعوا واْسدود، وعمارةقد تصالح األراضي املدرجات،
املْصَبمقابل اليت تعود �لنفع على أهلها، ة الزراعيَّ ريني يف بناء األهرامات بتلك ا�هودات راعة

املْصاملهولة،  منها ليستفيد أنفُسال ُمهم؛ريون ليهنأ !حد تومههم،عادة فيها بعد وفا�ملسَّلوكهم �إمنا
املَصــ  ولك أن تتخيل أن امللك "خوفو" قد سخر تذكر يَّةادركما َعــ التَّارِخيِْ ألف مصري،املمائة

ِع َعملدة َهاًمشرين لبناء ُخالَيومه املعروفرِما وفو!�رم
السَّالشمسالَيَمنيُّونوحني عبد لفلَســ ماءيف عبد ــ من وجهة نظرهمخاصَّةفةوفقا

َعسادَ�اآلخرون  وكبار قدَّ،شائرهم يف األرضم الصني أكثر من فأر�ُ�م، أما يف اهلندبوذاواُسففي
ُحت ..ا كثريوغريمهها البقر،أمهُّصى،أن

أْه َحَضارَ�محضارة؛ بل ُلفاليمنيون أْقإنَّ وأرَقمن أنتجت.اإلنَسانِيَّةاَحلَضارَاتىدم
التَّ من منط موروً�حضار�م يف الُعَمل يف ثََّمت،ل مع اآلخرعاُممعني القوانني رفية املكتوبة نظومة
الشَّالَعأَساسِهيكانت ،ةوالشفاهيَّ مكو�ت خمتلف بني ، ومن الصعوبة مبكان على عبالقة

ِفعريقة َحَضارَةعب ذيَش يتقبل الَقأن إْذأٍية لألشخاص داَسكرة كلُّكانوا؛ َسكان ا يًدميين
للضْيبرأِس خيضع ال االْسه، مع يتماهى أو َعُةتبداد، ألكثر من سبب، منهام ة، التضاريسيَّالبالدطَبيـْ

احلَض1والريع املادي املتعلق بذلك وللموروث جتربَة، أكسبه الذي السنني آلالف الكبري راساِملاري
َياِسي جنَدفاعي؛ لذا َمواالجِتالسِّ ، أو على �ر الفراتيف �بلة النمرود طاغوتيَّالَيَمنيفلن

�ِريف مصرِفْرَعونتبداديةاْس ُشاللتني أشارالنيل، على جند بل ؛ الكرمي القرآن ورى بلقيس إليهما
وَجم رقيها أرُضدها!بكل كانت كعَبوكما أرُضالَيَمنفإنَّالدميوقراطيَّةةاليو�ن ، ورىالشُّكذلك

العــ 1 حمود للدكتور الفائض نََظِریَّة ودي أن األرض التي تنتج فائضا أكثر بجھد أقل یسھل فیھا االستبداد، بالد تقرر
الرافدین ومصر أنموذجا؛ أما البالد التي تنتج فائضا أقل بجھد أكثر فإنھ یستحیل فیھا االستبداد والعبودیة، الیمن 

والیونان أنموذجا..
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الشُّو الزمن يف دميبعَضمتأخرًةاليو�ِنِبالُدوإن كانت عن املعينيَّقراطيتها السَّورى أو بْل؛ةبئيَّة
الطبيعيَّ احلقوق يف حىت ألْهالدميوقراطيَّةة اليت منحتهامتأخرة وأيًضلها، فقد  هناك املرأة، ا كانت
ومل تكن  من حق التملك، ومن حق االنتخاب، ومن حق التجارة، العبيد والفئات األدىن حمرومني

وَصاواة إال بني النبالء والقريبني منهم؛ يف الو املَس الذي امرأٌةقت السبئيَّإىل قيادة اإللت ةمرباطورية
ُذوِهي اليت بلقيس قمَّوُصوجمرُدكرت يف القرآن الكرمي.امللكة إىل امرأة َهول دليٌلكم احلرمة هو
ُرقاطٌع وَحعلى املنصب، َهذافحسب من تصدرتوليست بلقيس وحدها ا�تمع. َهذاضارةقي

نسوٌة القدَمدينيََّبمناصاأيضتصدرَن�تأَُخْرفثمة اليمنيني لدى كبرية اء، كمنصب الكهانة..ة
اإلله "عم" يف معبده، يف أحد العهود السبئية، وتعين "رشوت"فقد بلغت "برأت" منصب "رش

املنصب إال إذا  َهذافيه أ�ا لن تصل إىلومما الشكعلى شئون املعبد. الَقائَِمةوت" الكهانة، أو
َع قدر على االجتَمكانت احلضور من 1ي الذي يؤهلها هلذا املنصب..ياِسلسِّاعي وااٍل

املنظومَة فإن ــ ة"سياسيَِّهيوالكلي هنا لكلمة قانون، مبا الَعام، �ملعىنالقانونيةوحقيقة
املدنيَّشخصيتها تصبُغأو أمة َحَضارَةألي"ةاقتصاديَّــ ةاجتماعيَّــ ةثقافيَّ اليت منة اخلاصةبصبغتها
َج،عب أن تتماهى مع شخصية غريهاالصَّ يف دب وإن َحدها اَسحىت احندرت أو ،  ضارً�لضعف

أيًضكما هو حاهلا اليوم.  كله للشعوبــ ملسو هيلع هللا ىلصــ الرَُّسولالكامن وراء خطابلسرَّحظ اا نالوهلذا
خطاُبقب إعالنه لرسالتهَع كان إذ نت خطا�ته الة واحدة فقط، بينما كابرَسمثًالفَارسه ألهل؛

الرَس بعشرات ختتلُفالرَسَهِذهوطبيعةورمبا املئات.ائل،لليمن صياغتها ومدلوهلا عن حيُثمنائل
وّج اليت الرسائل الُبالرَُّسولههابقية يف أْهــ ملسو هيلع هللا ىلصــ خاطبهمحيُثلدان األخرى؛للملوك ل خماطبة

2!الكتاب، غري كل خطا�ته للوثنيني واملشركني

عقب اهلَادياإلَمام�اقَالا،متاًمَياِسيَّةِسفكرةكانت فكرة "البطنني" ا على بدء..  عوًد
الصُّ السَّلح بني القبيلتني اليمنيتني،إجناز نفِسوذلك بعد أنقيفة""تنقصها يف ُطوجد ا موًحه

الُقلطة،للسُّ فكرة كانت من عمر بن اخلطاب يوم السقيفة..ةرشيَّمثلما

عدن،ــ انظر مجلة سبأ، مجلة تاریخیة، حولیة، محكمة، تصدر عن قسمي1 جامعة والتربیة، اآلداب كلیة في التَّاِرْیخ
.36م، 2000العدد التاسع، دیسمبر، 

سنةــ 2 إلى اِإلْسالم قبیل من الیََمنِیَّة السیاسیة الوثائق ھـ، جمع وتحقیق: دمحم بن علي األكوع الحوالي، دار 332أنظر:
م.1976، 1الحریة، بغداد، ط:
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حبدِساهلَاديفإنا وأيًض أحس لُسه الذكي قد التأسيس بصدد جديدة َياِسيٍَّةِسلطةأنه
اَجلاتمع جديد عنه؛ لذا "كان ال بد هلط جموَس إقناع ُسمن بشرعية تسوسها اليت لطتها ماهري

ملصاحلهم االقتصادية واالجتماعية، بعد إعطائها اإلْسالميَّةجلأت إىل استغالل التعاليمعليهم؛ هلذا 
أصبحت املربر احلقيقي لكل فحسب؛ بل َهذامعاين جديدة، تتالءم وتوجهات حكمها. ليس

1إجراءا�ا اهلادفة لفرض نفوذها املذهيب.."

االْجوقد القت قبوال الوسط ألربعة،يومهااألعلىالَيَمنمن بعض مناطقتماعييف
..يف تقدير�بابأْس

متمثًالِساألول: السِّالالة من وجود ح يفياسي، سائًد،ياسيفراغ دى لــ اـ آنذاككان
جغرافًيــ الَيَمنأن ارتباطخاصَّة،الشعب مل يعد ــ يف بغداداإلْسالميَّةا عن مركز اخلالفةالبعيد

فالظرفحبكم احندار اخلالفة نفسها وتراجع شوكتها يف تلك األثناء. ،اابًقَسَعلْيها�لصورة اليت كان
َياِسي أيًضايد  ُحمِسَياِسيتضي إجياد رأسكان يقالَقَبائللتلكالسِّ اتفق. النَّاسا كان كثري منكيفما

بعد قمع  ،متأخرإال يف وقتكم احلالذين مل يصلوا إىلالَعلوينيمتعاطفني معالَيَمنوغِريالَيَمِنيف
أْع بين من أوًالمامهمكبري َس،األمويني الذين ُحفالعباسيني حني كان خاصَّةكمهم �نيا،اء

الدعائيَّ احلمالت يشنون عن النهج ــ نو ن والعباسيو األمويــ ضدمها ��ما قد احنرفاة الكبرية العلويون
ُه وصلوا فلما أشدَّكم  احلم إىلالصحيح، ُخانتقاًموأقوىغلظةكانوا من ليس صومهم السياسيني ا،

!اجلميع..فحسب؛ بل من 
الشعريَُّهِذهوتصور لنا ِشالنصُّ صورةمن اخلُزاعي علي بن دعبل يف خميلة مناصريهم الَعلوينيعر

َم قصيدة خالل من الرَضوأتباعهم، موسى بن علي فيها ُخدح يف راسان:ا

تالوتــــه مــــن َخلــــت آ�ت الَعرصـــــاتَمــــدارس مقفــــر وحـــــي ومنــــزل

و�لــــــركن والتعريــــــف واجلمــــــراتآلل رســــول هللا �خليــــف مــــن مــــىن

وزارةالھویة السیاسیة والحضاریــ 1 إصدارات علي، عبده صادق د. اإلسالم، وعصر القَدْیم التَّاِرْیخ في للیمن ة
.46م، 2004، 1الثقافة والسیاحة، ط:
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ـــــــة ــــــني حجـ ــــــن ثالث ـــــــر أين م أروح وأغــــــدو دائــــــم احلســـــــراتأمل تــــــ

متقســـــــًما غـــــــريهم يف ـــــــأهم في وأيـــــديهم مـــــن فيـــــئهم صـــــفراتأرى

ُجســــومهم ُحنــــف هللا رســــول ــــآل القصــــــــــــــراتف ـــــــــــــل ُحفَّ ز�د وآل

مصـــــــونٌة القصـــــــور يف ز�د ـــــــات وآل رســـــــــــول هللا يف الفلـــــــــــواتبن

أ�م األحق �خلالفة من غريهم، مبن يف ذلك اهلامشيني، "لقد رأى "العلويونَهذااألهم من
الوراثيَّ املسألة على ذلك أحقيَّة اليت وقاسوا الرَُّسولمبعىن أن العباس، عمبنت،الالعم على ابنةترى

مروان بن أيب حفصة ضمن قصيدة:الشَّاعرقَالكماأوىل من احلسن أو احلسني ابين بنته،ــ ملسو هيلع هللا ىلصــ 

ــــــــيس ذاك بكــــــــائن اَالْعمـــــام؟أىن يكــــــــون ول وراثـــــة البنـــــات لبـــــين
بن أيب مرة بذات األسلوب واللغة:حيىي لوي دمحم بنالَعالشَّاعروقد رد عليه

ـــــــــــائٌنمل ال يكــــــــــون وإن ذاك  األْعمـــــــاملكـــــ وراثــــــة البنـــــــات لبــــــين

ـــــه مال ـــــن م نصـــــٌفكامـــــل ـــــت ِســـــــهامللبن بغـــــــري ـــــــرتوك م ـــــــم والع

اُحلقد أن اليمنيني كانوا ويرى القاضي الشماحي إىل الوصول حق من احلرمان ،كمتشاركوا
مًع والعباسيني األمويني قبل من فيه املشاركة فكان األمر كما يقال: املصائب جتمع املصابني. ا، أو

مًعاهلَادياإلَمامفناصروا للوصول حًقأوال يرونه ما حتقيق إىل مشروًعا والعمل على ما ، امجيًعا هلما
َش يوصَلمن أن واُحلالُعكال منهم للر�سة أنه �ُحلفرَّكم، ال أن �يت هو فيتظمى ، كما دو�مكمد

في البیت األول إشارة إلى المسألة الفرضیة التي تقرر أن بني البنات ال یرثون كما یرث األعمام، وفي البیتین ــ 1
العمالتالیین إشارة من وجھ آخر إلى أن  یرث ال وقَْد تركتھ، نصف یكون قد والدھا، میراث من نصیب ذات البنت

صحیح. الفرائضي المنطق حیُث من وكالھما شیئا. معھا
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ِم ُشخاصَّةن؛األمويون والعباسيو ن قبله تفرد أهل اليمنيني االْسأن �لفوا ومل ورأي، تبدادورى
َياِسيَّ االْسالسِّ َسأو اليت الطرائق بتلك 1األمويون.َعلْيهاارتحواذ

رَاُعتماعي، كاناْجالثاين:  املتناحرة فيما الَقَبائلته بني خمتلفقد بلغ ذرو اعيَُّماالجِتالصِّ
وسيٍطوكان بينها،  من مل يكن ينتمي إىل اهلَادياإلَماَمبني الطرفني حلل النزاع القائم، وألنالبد

َلةتومسوا فيه احلياد، كشوكة ميزان، وال ننسى أن لدى كلاملتنازعة، فقد الَقَبائلواحدة من قَِبيـْ
العقليَّمتوارثٌةعادٌةوِهيأو حتكمتَحَكَمتفيما لو،القبيلة األخرىجتاه ة مفرطة يَّاِسَسَح ةيف

يتصُلممطرٌف،وفيما ذهب إليه القاضي الشماحي آنفاام. َعبشكٍلالَعربيَِّة ُها اجلانب نا. �ذا
جَتمَعثقايف، ذلك أنالثالث:

ُ
وَهذاجمتمع الفكرة،ــ إىل حد ماــ اليمين بطبعه وموروثهامل

أكثَره من أول حلظة..نفُساهلَادياإلَماُمما فطن له األفكار حيرتم أنه األْشأي احرتامه خاص، من
لبسْتفكانت فكرة اليت الزمنيَّّواُهلأن خاصَّةالدين بعد ذلك،لبوَسالبطنني، َحة بني ةاريََّضة

جَتمع
ُ
تعمَّامل قد تكن كثًريمل وعِيقت يف يزال فال الُعا، مورو�ت من اجلمعي السَّو هه فاِحلد ة يََّريِْمبئية

َحوِهيالكثري. لكنها مل تنقطع، فاستدعى "الفكرية" يف ،ة ضعفت وتراجعتضاريَّمورو�ت
ُق كان ولو جزًءاللحظة، ولو يسرتد أن له َحدر من ضارته عقب تلك املرحلة لكانت الفكرة قد ا
الفكرة قد َهِذهمع أنأكثر!املتخلفةيف التخلف كثريا، فتجذرت الفكرةغاَصتالشت، غري أنه 

َمَج يف َمَهِذها أو تكاد يفتقريًباألفكار ارحلة انقطعت فيهاءت اإلَشالبيئة، علي "أن ارة هنا إىلع
األمهيَِّهيبفرتة وجيزة بفكرة اهلَاديقد سبق"بن الفضل وكان ة.اعيليَّاإلْمسوِهية مبكانمن

أْساهلَاديلكن�إلمكان أن تؤسس لقيام دولة، .بق إىل ميدان الفعلكان
ُمش أكثر الفكرُة..والمبعىن أ�ا قد تكون الَيَمنيُّونة، رأىدينيَّعاطفٍةعلى انطوت

الْساألنسَب َم، اُخلتعادة يف بدأ الذي السَُّمفوت والرتاجع اضيهم ا�يار قبل للمرة األخرية،دنذ
يقارُبذلك مب ُقا ِخن،رو ثالثة على أقل ففارِسالف بني املؤرخني،أو حبشي، غزو من تبعه يوما

عاًمداَماين، اَسَس ومخسني مائة عاملًي،ا على التوايلا العظمى القوى صراعات إطار ا يومها،يف
فكرُة . "لتثبيت نظام ال ميكن أن يكون وليد القوة وحدهااجلديدةالسُّلطةأداةِهيالنََّظرِيَّةفكانت

القاضي عبدهللا بن عبد الوھاب المجاھد الشماحي، منشورات المدینة، بیروت، لبنان، ــ الیمن.. اإلنسان والحضارة،1
.114م.1985، 3ط:
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فيهمالسائدة بني الذرهني �ألساطريالسُّلطةوبقاء ُمتارس األَسالسَُّهِذهين وهذه اطري اليت لطة.
َعةمنتنشأ  تزعزُعكم احلاليت توطدِهيَعلْيهاوتؤثراالجِتَماعيَّةاناإلنَسطَبيـْ ، ولوالها ملا هأو

شعًباْس يسود أن ديكتاتور أو برملان أو أمري الشُّتطاع من 1عوب.."ا

مراحِلمث إن توهان العقل اجلمعي  احلَضأثناء َشأمَّةأليارياالحندار أو عب يفقده ة
املوُض الدَّوَلةيف قيم وتقاليدواالرتيابإذ يعيش حالة من الشكوضبط بوصلة املسري؛وعي التفكري
ِق�ظريهَمامأاليت ا�ارت جتاه احلرية من حالة يف يقف كما َج، ذهنيته ديدة ملا تتبلور بعد يف يم

الْس،اجلديدة الشَّتعادة جمده اآلفلاملتطلعة أْشوهذه احلرية،ك"فهذا ال تقاليد ــ اخاًصميكنان
السُّــ تقدسهم وال مبادئ تكرمهم تسنم أْشلطة، من الُعانتهازيونخاٌصوهم عن يتورعون نف ال

وِس أية اصطناع السَُّسبيِليفيلة أخرىوعن أْهَسبيللطة، ويفبلوغ وَهحتقيق ذه الظاهرة دافهم،
ِقدَميَق ، وجديدة جدة عهد �بليون يف أورو�، وعهد أولئك القياصرة الطغاة يف أثيناهد َعدم ة

جنُمو األور  ملع الذين العامليَّبيني احلرب بعد 2ة األوىل.."هم

األْس �لثالثة َمجرابٌعسبٌبباب املذكورةويتصل ُنا، وهو أن يًعخيتزهلا أن ميكن الَيومسميه بلغةما
ا�تمعيَّ"القَي اْسادات قد كانت يومها بصوة" ِشُتنزفت كاملٍةرة جَتمعمنبه

ُ
اتتوَحالُفعمليَّةيفامل

اجتهْتاإلْسالميَّة األْصاًالَمشاليت خمتلف إىل هناك ومن اإلْس، واألقطار من التَّارِْيختبوُكالمية، قاع
الُفيومها تتكلم عن دور اليمنيني  َسيف جنوًدتوحات، أم قادة وقبل ذلك كانوا حطب احلروب ا.واء

سِلمْنياليت دارت بني
ُ
صفَّامل منذ دارت، اليت املعارك خمتلف يف فالنهروان،،فاجلمل،نيأنفسهم

أغلُب، وما بعد ذلك.فحرورا الَيــ هللا وجههكرمــ  علياإلَماِمجيِشفكان ش جيوأغلُبمن.من
َياِسياخلصمــ معاوية الَيــ لهالسِّ �هيك عن ؛من اليمنــ أيضاــ اخلوارججيِشوأغلُبمن.من

فقي يف املغرب، وعمرو بن العاص يف مصر، وعبد الرمحن الغا،يف العراقبن حارثةاملثىن:شو جي
الَيوم، وال تزال آ�ر اليمنيني إىل، وعبد الرمحن الداخل "صقر قريش" يف األندلسوموسى بن نصري

ُت قالع فثمة واجلالل، �لعظمة تشمخ "اسبانيا" األندلس سمى قلعة مهدان، وقلعة خوالن، يف
إخل.وغريمها.

.32م،1984، 2دولة، روبرت ماكیفر، ترجمة الدكتور حسن صعب، دار العلم للمالیین، بیروت، ط:تكوین الــ 1
.77نفسھ، ــ 2
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الُعَهِذه هجرة من جَتمعقول والرؤوس الكبرية يفاحلالة
ُ
َحامل إىل اغ الة من الفر أفضت

جَتمُعمتوسَّا�تمعي فيما يتعلق �لقيادة، ف
ُ
ُجمالفراغ،ملَءاجلديداإلَماِميفامل ما يعيش تمع بقدر يف

رَاعاتلفَح للسَّ،  الو�مبقدر ما يتطلع لنفحاتالصِّ إنساين وانشداٍدكنزوع الْسالم تعادة �رخيي
َجــ اتقريًبــ ا�د املرتنح. وهو نفس السبب ُيالذي اليمنيني بال حرب كباقي اِإلْسالمهرعون إىلعل

هروً� وحبًث من البلدان، ة يف احلجاز!احملمديَّالدَّعَوةعقبة، اجلامَعالدَّوَلةا عنالتمزق،
�تَّ"لكن..  ذا َحال ذا وال مشهد منوبنوه من بعده إال بدايةاهلَاديفلم يكن"صلى

رَاع االْحوفصٍلالصِّ دراماتيكيَّوإىل اليوم، رتابمن صورة معركٌةة..يف �دأ تنشَبمل لكي إال
معركٌةُلفاِص..هاأخُت املعركتني بني ِسالتَّارِْيخحىت بداأخرى، ما اُحلاليمين من و�ًرلسلة ا من روب

وتِال اَجلًالالدماء اْسكم احلة يفديداَجلالنََّظرِيَّةبسببَهذاوكلُّ! ماجممن وال رؤية ار..تبَصبال
التَّغايُتكٌمُح َحه تقول هكذا أو التَّحكم، ُحياريخ!قائق معارَكومن منوحده اهلَادياإلَمامصي

شيًب، علي بن دمحم العلويريته اليت كتبها ابن عمهِسخالل الولدان جيعل ما ثنا�ها بني تسعة ا!جيد
وهجوًموثالثو  معركة ُخن على أْهصومها ُظالَيَمِنلمن واجهوا أنيذكر املؤرخونلمه. و الذين
ها يف خالل املدة اليت حكم فيَهذاوكلوسبعون وقعة! نيٌفوحدهاكان له مع بين احلارثاهلَادي

.هـ298الَعامإىل284الَعاممن
ْيخوذكر نيمثانأكثر مناِإلْسالمة اخلارجني عنجمد الدين املؤيدي أن "له مع القرامطالشَّ

املشرفة  وقعة. وخطب له مبكة نيبعَسأكثر من فيها كلها، ومع بين احلارث، وقعة، كانت له اليد 
أنَّأما حبسب املؤرخ أمحد شرف الدين، 1سبع سنني" ذكر اهلَاديعدد املعارك اليت دارت بنيفقد

والضَّ يعفر حاك وآل طريف واألكيليني ما فاق الثمانني معركة، غري تلك اليت خاضها مع وآل
َسوِهيالقرامطة َخ2بعني معركة.زهاء يف ُشو� ن!و ئلقه

أي هـ، عام وفاته، 298الَعامإىلـه284الَعاممنفإن فرتة حكمه،ــ وحبسبة بسيطة
عاًم عشر مبا يعادل وقعة ..مئة وأربعني وقعةلىفيها ما يزيد ع شهرا" نيا " مئة ومثانية وستأربعة
َش كل ونصفهرواحدة َشهر أو ْيخيقول عنهَهذاومعتقريبا، الشهر، يف موضع آخر: املؤيدي الشَّ

. واألرجح أن مسألة الخطابة لھ بمكة من المبالغات غیر المنطقیة.197التحف شرح الزلف، سابق، ــ 1
شاــ 2 سیَاِسیَّة تَارْیخیَّة جغرافیة دراسة التاریخ، عبر .241م، 1964، 2ملة، أحمد شرف الدین، ط:الیمن
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وعلًماالَيَمنولقد مأل" وإمياً�، هدىأمًنا وأئمة ومعاهد، ومساجد ا: "وكراماته مضيًف".وعدًال،
و فأين ه1!!ر"و ار، دائمة االستمرار على مرور العصاملنرية، وبركاته املعلومة الشهرية مشرقة األنو 

اُهلو ؟األمن جَتمعالطمأنينة يفِهيوأين دى؟أين
ُ
غائَرامل تركه إن اإلجابة الدم؟! �زَف،اجلرحالذي

الَيَمِنيَّةالدَّوَلةحني أشار إىلزْيدالواقعية والصحيحة فيما ذكره البحاثة اليمين الدكتور علي دمحم
ُدًف"خمّلتويف وَقْدعقب وفاته: وراءه اال�َيا درجة إىل متدهورة ووضًعارويلة اقتصادً�، ا ال ومالًيا

واعتماًد الدولة، بقاء على والطربيني يف تويل الَعلوينيمنا شبه كلي على غري اليمنينييساعده
الَعو ئالش الَعن قيادة مثل وِجامة، 2باية الزكاة والقضاء.."سكر

اهلّوةروب املتوحشة ة من الصراعات الطويلة واحللالسلسَهِذهو�يت النَّفِسيَّةبسبب
جَتمعسعى إليهالثقافية بني احلكام واحملكومني.. بسبب ما و السيكولوجية 

ُ
وأراده احلكام!امل

الَيَمِنيَّةالشَّْخِصيَّةهذا املشهد املروع والطويل ملئات السنني كانت له نتائجه الكارثية على
السيكولوجية اجلََماعاتفبانعدام السلم االجتماعي تتكور، بصبغته الدمويةالذي صبغهاوبُنيتها

أوًالا حفاًظوتتخندق حول ذوا�ا، على نفسها، وجودها يف َمجَاَعةورمبا رأت كلا.وأخًريعلى
َياِسيَّةاتألن جو الصراعق، واحلق هي؛احلوِهياألفضل،ِهينفسها أ�ا  مل يقتصر ،وحرو�االسِّ

؛ بل خلق الرتاتبية فحسبمن التعاطي اإلجيايب مع اآلخر واالنفتاح عليهاَجلَماعاتَهِذهعلى منع
قبل أن يكون انغالقهم على غريهم؛ فكان االنغالق الداخلي فيما بني اليمنيني أنفسهم الطبقية، 

�هيك عن األثر السليب املقيت فيما يتعلق �لعمل واإلنتاج، إذ تتوقف آلة اإلنتاج عن العمل يف 
النزاعاُتا�تمعات اليت  واحلروُبحتصد رؤوَساألهلية ويف أيــ املنتجألن الزارع أو أهلها، الداخلية

ضامًنــ كانَجمَال يعد نتيجة عمله، فقد حتصدها أسنة رماح الغازين واملتغلبني بال وجه حق، ا مل
يؤثر بطبيعته على الرتاكم وَهذافيكون التواكل والسكون سيد املشهد يف ا�تمعات غري املستقرة.

التالية األجيال وعلى والنوعي، الكّمي بشقيه رَاعمثلما يؤثر على جيل،اأيًضاملعريف نفسه، ألنالصِّ

.201نفسھ، ــ 1
وفكره،ــ 2 الَھادي دولة الیمن، علي دمحم زید، مركز الدراسات والبحوث الیمني، دار العودة، بیروت، د.ت. ، معتزلة

95.

Urge
nt



85

مًعاَحلَضارة والبدين الذهين والنشاط الثقافات من متتالية وانقطاع حلقة واحدة يف السلسلة ا، سلسلة
السلسلة تقاس �ضعف احللقات فيها. قوةكاملة، إذ إنَعلْيهاأو ضعفها يؤثر

فالعباسية األموية اخلالفتني عمَّال أن رجاالتالَيَمنيفوالواقع ال ضرائب، ُجباة كانوا
سدودهايف بقية بلدان اخلالشَّأندولة، كما هو وتشييد اليمن، جمد إعادة يف يُفكروا "مل الفة

وإ�اض أهلها؛ بل كانوا جيتهدون يف مجع األموال من اليمن، وحتصيل الزكاة واخلراج، وأخذ اجلنود 
فائدة اإلْسالِميمن جمد التمدنالَيَمناملشهورة يف التاريخ، ومل تستفديف املسامهة �لفتوحات ا�يدة 

احلُكام من غريهم يد يف أمرهم ألن ُسقوطهم، أسباب يف التفكري من اليمانيون يتمكن ومل تُذكر،
1".املستبدين

اإلمامة عند اهلادي: 
حصًر البطنني فكرة الفرق الزيدية، قبل ا على اجلارودية فقط دون غريهم من سائر كانت

خمالفة جوهرية كبرية، ،بن عليزْيدنفسه، وهو اجتهاد خيالف ما ذهب إليهاهلَادياإلَمامظهور
وأتباع مدرسته، اهلَاديعنداألُصولليست من أصول الدين عند زيد، فإ�ا مناِإلَماَمةفإذا كانت

مسائله الثانوية عند الفريق الثاين. ومعروف ما ذا يعين أن تكون من أصول الدين عند فريق، ومن 
تقريًباهلَاديوحىت ظهور اليمنيني عند وجود أي البطنني لنظرية يكن ا، رغم حضور مل

ابن طباطبا وإبراهيم اجلزار، إال أنه َطريققبله ولو بصورة أقل وتواجد متواضع، عنالزَّيدياملذهب
البيت آلل حمبني وجود ورغم يُذكر. يكاد ال اهلَاديال ينكره أحد. فلما جاءوَهذاا،أيًضحضور

معتقًدالنََّظرِيَّةَهِذهعمل على تثبيت منها وجعل أكرب، وحبماس أوسع دليل وَهذاا وثقافة.بشكل
بلمن أساسها ــ فكرةقاطع على أن ال اليمنيَّة؛ البيئة ابنة البيئة العربية، وإال فلعثمان ال ابنةليست

إال أ�ما مل يتصال �لفرس، أو يتصل أبناء من بنيت رسول هللا، رقيه وأم كلثوم، ــ هللارضي ــ بن عفان
الحًق الفرس ة من أكرم نسب عريب، ر حداملت"الدم األزرق" ُسَالَلةا، ليتخذوا منهم ذريعة حلكم�م

حني تزوجها الشهر�نو ابنة يزدجرد بن كسرىِهيهو احلسني بن علي، وبني أكرم نسب فارسي 

.51م، 1980، 2ھدیة الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، أحمد فضل العبدلي، دار العودة، بیروت، ط:ــ 1
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، فما الفرق بني أوالد عثمان من ابنيت اأيًضبينهماإن صحت الرواية، وإن صح التناسلاحلسني،
1؟!ملسو هيلع هللا ىلص أليس الكل بنات رسول هللاأوالد علي من بنت رسول هللا أيضا؟!و رسول هللا، 

مع ــ امعتقًدــ ختتلفاملتعلقة �إلمامة، جيدها ال اهلَادياإلَمامومن يتتبع نصوص
أصوِلأصٌلاِإلَماَمةواالثناعشرية يتفقان على أناهلَادياالثناعشرية؛ كون اِإلْميَانالدين، وأنمن

دمها عنالنص، مث احلسنني وذريتهما من بعَطرْيقبنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، عناِإلْميَانجزء مني�مامة عل
اخلروج. َطرْيق

والدليل،يقول: ".. والَعَلم لذلك، �ستحقاق إال إليهم األنبياء وصية للخالئق تثبت فال
أهل على فضلهم فهو والدليل، الَعَلم هللا من به استوجبوا الذي املقام لذلك منهم االستحقاق فأما

هم والدين والورع واالجتهاد يف أمر هللا، وعلمدهرهم، وبيا�م عن مجيع أهل ملتهم، �لعلم البارع
ودليلهم فهو العلم بغامض علم األنبياء، واالطالع على خفي أسرار الرسل، وإحاطتهم مبا خص هللا 
به أنبياءه حىت يوجد عندهم من ذلك ما ال يوجد عند غريهم من أهل دهرهم، فيستدل بذلك على 

أنبياؤهم به خصَّهم 2.."ما

كم احليقول مبسألة "احلق اإلهلي" يفا والزيدية برمتها حني زيًداإلَمامفاهلادي هنا خيالف
وال عند زْيداإلَمامبينما ليست كذلك، ال عند، "االثناعشرية"من الثوابت الدينية عند ِهياليت 

ُسَالَلة�ا؛ كو�ا حقا إهليا مقدسا من حقالشَّعبينفي عالقة األمة/ــ اهلَاديــ أتباع مدرسته. وهو
وزخاريف.. فال تلتفت إىل معينة فقط " العابثني، وتعبُّث اهلزاجني، أقاويل من قلنا ما غري

ِهي، وقول من يقول: بل �مجاع الرعيةاِإلَماَمةإن:املتكلمني، وافرتاق أقاويل اجلاهلني، ممن يقولون
�لوراثة لولد بعد والد، وال ِهيملا يوجد من اآل�ر املروية يف املالحم املذكورة، وقول من يقول: بل 

بهــ ويلهمــ فتونيلت ُتستحق النريِّاِإلَماَمةملا والشواهد البيِّنات، 3ات.."من

الثالثــ 1 "یزدجرد" الفارسي الملك بنات أخذ ــ وجھھ هللا كّرم ــ طالب أبي بن علیًا أن الحلبیة السیرة صاحب ذكر
ضمن السبایا عقب ھزیمتھ في القادسیة من عمر بن الخطاب، وتم تقویم ثمنھن ودفع األولى منھن لعبدهللا بن عمر، 

زینفخلف منھا سالما، والثانیة لمحمد بن أبي  علي منھا فخلف ابنھ، للحسین والثالثة القاسم، منھا ف وخلّ بكر،
.263. نقلھا عنھ معروف الرصافي في "الشخصیة المحمدیة" 45/2العابدین. أنظر السیرة الحلبیة، 

الحسینــ 2 بن یحیى الَھادي اإلَمام ورسائل كتب مجموع الفاخرة، بن القاسم الرسي، تحقیق: علي المجموعة
.514م، 2000، 1الرازحي، دار الحكمة الیمانیة، صنعاء، ط أحمد

بعده!514نفسھ، ــ 3 من توارثوھا قد حفدتھ ثم إبنیھ، أن حدث ما ولكن بالوراثة؛ لیست إنھا ھنا الَھادي اإلَمام قَال .
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يُِقيُموَن(: ا اآلية الكرميةمفسًرقَالوقد الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َوَرُسولُُه اّ�ُ َولِيُُّكُم َا الصَّالةِإمنَّ
رَاِكُعوَن َوُهْم الزََّكاَة فكان ذلك أمري املؤمنني دون مجيع املسلمني. .55املائدة:)َويـُْؤتُوَن

وال ندري كيف حكم بذلك؟ وكيف عرف هو وأتباعه من بعده أن املقصود �لوالية يف
مع أ�ا أشارت بصيغة اجلمع بعد هللا ورسوله: آمنوا.. -هللا وجهه-م كّرعليِّاإلَماماآلية هوَهِذه

يقيمون.. يؤتون.. راكعون..! وهو ما جيعل أي عاقل يفهم أ�ا ألي شخص توافرت فيه تلك 
الصفات..

مثة قاعدة أصولية تقرر أن "العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب" كما هو شائع ومعمول 
مهور؛ مع أن مثة من يرى أن العربة خبصوص السبب ال به عند األصوليني؛ وهو األرجح عند اجل

بعموم اللفظ؛ إمنا البد من القرائن الواضحة والدالة على ذلك، ألنه إذا اتفق ما نزل مع السبب يف 
ُمحل اخلصوص، يف معه اتفق أو على عمومه، ومحل اخلاص على خصوصه. كما يف الَعامالعموم

اْألَ(قوله تعاىل:  يـَتَـزَكَّىتْـَقىَوَسُيَجنـَّبـَُها َماَلُه يـُْؤِيت .18الليل:)الَِّذي
فقد استدل البعض هنا على أن املقصود بذلك أبو بكر الصديق �. فـ "أل" يف قوله:

َقى( كله يبقى َهذاعلى وزن "أفعل" التفضيلية. ومعوِهية، وليست املوصولة،العهديَّأْلِهي)اْألَتـْ
ظين الثبوت ال قطعي الداللة؛ ألنه حدث فيه االختالف، وما تطرق إليه �ويلها وتفسريها 

يف املسائل الكلية واملعلومة من الدين �لضرورة. خاصَّةاالحتمال سقط به االستدالل،
الَِّذيَن(:أما ما يتعلق �آلية السابقة آَمُنوْا َوالَِّذيَن َوَرُسولُُه اّ�ُ َولِيُُّكُم َا َويـُْؤتُوَنالصَّالةيُِقيُموَنِإمنَّ

رَاِكُعوَن َوُهْم اإلَمامكافية للحكم على أن املقصود بذلك هوفليس مثة قرينة. 55املائدة:)الزََّكاَة
وذلك إذا ما تبنينا لفظية أو معنوية،املعلومة عند أهل اللغة،من القرائن اللغوية،م هللا وجههكّرعليِّ

ظنيَّ اآلية تبقى و�لتايل اللفظ؛ بعموم ال السبب خبصوص العربة أن يف اجلمهور تبناه ما ة عكس
الداللة. 

"ظين حكٍم على نبين أن والعلمي املنطقي والتجاوز والتجين ا�ازفة فمن الثبوت" وعليه:
اإلمامة!  من أصول الدين، وهوأصًال
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المبحث الرابع
سيكولوجيا النظرية

يتَـتَـبَّع ؛ بل على فحسبِنالَيماجلديدة والطارئة ال علىيَّةالنََّظرَهِذهوفجاجأغوارمن
َتالثـََّقافيَّةهااَجأمَشأن يلمح ،كلهاالَعربيَِّةاملنطقة قد َخسربْتاألوىل ُحمن ن إ�َّدود املنطقةارج

احلَض اَجلاالنفتاح يف إطار التأثر والتأثري بني والفارسية، اإلْسالميَّةبني الثقافتنيحصلديد الذياري
جغرافًيالِسيَّماا�تمعات؛ املتجاورة رس.والُفِبالَعربنيالشَّأنكما هوا،ا�تمعات

الصُّالنََّظرِيَّةهلذهالثـََّقافيَّةوقد كانت اخللفية َقدَسةالنظرةحيُثنع،فارسية
ُ
للحاكم امل

،الشَّرقِبالدحني غزاسكندر املقدويناإلاليت فاجأت؛ 1حد السجود لهملك امللوك" ــ "الشاهنشاة
ف

ُ
امل بطقوس والسُّ،لك املوجودة فيهاتفاجأ للملك تبجيل ن رهبة البالط امللكي أو مجود له..من

األروقة،األمريي.. أُ�ة واملراسيم مبا يف ذلك التاج نفسه الطقوسَهِذهحىت عمد لنقل بعضمن
غريًب كان السُّ، ا عليهمالذي إىل و�لْيإضافة َجه احلاكم، جود الذي عل املقدونيني يرفضون األمر

املراسيم اجلديدة الوافدة عليهم!َهِذهبعض
الفرس، وأيضالدىية وممتزجة إىل حد كبري مع فكرة "احلق اإلهلي"وهذه الفكرة متماه

ُسمن قبلهم،نييالصين يستمد الذي لديهم �حلاكم يتعلق السَّفيما من ، وهو القدر احملتوم ماءلطته
مستبًد أكان سواء منه، مناص وال للشعب َع�لنسبة أم ه لدى الفراعنة نفُسالشَّأنكما هو،  ادًالا

عليًمةمقدَسإهليَّةيعتربون امللك شخصيةالذين أمر؛ا، له يُرد ال شيء، املشرُعبكل وحده فهو
ُممنهاالقرتابنفذ، إىل حد عدم جوازوامل فإنه ظله حىت بل َس،قدس؛ اليا�نيني فإنَّابًقوعند ا

الشَّامللك ه إله حيكُمو الذي الفكرُةظَلْتوَقْداحلال عند البابليني.َهِذهوقريبا منكله.الكوَنمس
للُف �قيًة�لنسبة اإلْسرس بعد حىت ثقافتهم يف تسرَّالم،  ومتجذرة أيًضكما اإلْسالِميا للفكربت

بقتّالم، وھو أحد ملوك الف379-309بن ھرمز بن نرسي ذي األكتاف،الملك سابور الثاني، أو سابورــ 1 یُلقب رس،
تاج وضع تم وقَدْ قبلھ، من أوالد لھ یكن لم أباه ألن مباشرة، أبیھ وفاة بعد أمھ، رحم في وھو تتویجھ تم وقَْد العرب،

ملكاً! الطفل ذلك لیولد أمھ، بطن على الملك
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الُف عند احلاكم عليه ما تشبه أدبيَّرسبصورة بعض يف حىت ذلك نلحظ أهِل، ، أنفسهمنةالسُّات
البن املقفع، الذي "األدب الكبريونلمحه بوضوح يف "ما تبناه اخللفاء خاصَّةوإن بصورة خفيفة،

السُّندشَّ األيديولوجيا يف أَشالقول كما املفكر العريب دمحم عابد اجلابري، وإن  ار إىل ذلك لطانية،
ُحَهذاكانت مثة بعض طقوس من من ابتداء جتسدت قد كم معاوية، وبرزت بصورة أكربالقبيل

األمويَّ للدولة الثاين املؤسس مروان، بن امللك عبد فرتة ة.أثناء
يف "الشخصية احملمدية" وهو بصدد احلديث عن إسالم الفرس يقول معروف الرصايف 

يف نفوسهم كانت ُملكهم على املغلوبني الُفرَس إن .." القادسية: بعد اجلديد، الدين مع وتعاملهم
غيًظصدر اإلسالم حقًدتتقُد تضطرم وقلو�م ا على العرب الذين كانوا هم الرافعني لواء تلك ا،

اإلسالم العربيَّة أقصاها.النهضة إىل أد�ها من فارس بالَد اجلرارة جبيوشهم اكتسحوا والذين مث يَّة،
كرًه اإلسالم يف دخلوا ا، وأخذوا يعملون على إعادة ملك األكاسرة من طريق الدين، فتظاهروا إ�م

من بنسبه ميتُّ الذي العابدين زين علي ابنه ُصلب من النازلني احلسني، أبناء من وأوالده علي حبب
1هة أمه إىل األكاسرة، ملوك الفرس.."ج

هلامضيًف فافرتق الزمان، مبرور وتشعَّبْت الفكرة، هذه اتسعت مث التشيع، فكرة أساس هو "هذا ا:
2املسلمون إىل فرق وطوائف شىت، كلهم متعادون حمرتبون"

ُع توأمهود "أردشري" الفارسي: "واعلموا أن امللك و ومن إال ، ال قوام ألحدمها الّدين
أسُّ؛بصاحبه الدين بعُدألن امللك صار مث وعماده، ُأحارَسامللك من للملك بد فال ،هسِّالدين،

حارِس من للدين بد أّسوال ال ما وإن ضائع، له حارس ال ما فإن له مهدوم، وأن رأس ما أخاف ه،
السَّ مبادرة فتحملكم الثقة بقوة امللك على ،فلة إ�كم إىل دراسة الدين و�ويله والتفقه فيهعليكم

ُم،التهاون �م ر�سات الدين يف وصّغرمتفتحدث وأخفتم وحرمتم وجفومت وترمت قد فيمن ستسرات
والرعية وحشو العامة. ومل جيتمع رئيس يف الدين مسر ورئيس يف امللك معلن يف النَّاسمن سفلة

.264م، 2002، ألمانیا، 1كتاب الشخصیة المحمدیة، معروف الرصافي، منشورات الجمل، ط:ــ 1
.264نفسھ. ــ 2
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أسٌّيس يف امللك؛الدين ما يف يد الرئمملكة واحدة إال انتزع الرئيس يف الدين عماد،ألن لك
ُ
وامل ،

1العماد"َصاِحبوصاحب األس أوىل جبميع البنيان من

التَِّهيوهذه احلالة أيضا  وأيضا اليهودي، املوروث ِسْيحيَّةعاليممن
َ
َعامل قت �لثقافة ِلاليت

جليَّمرحلة ما بعد املسيح، عليه السالم.امللوكية يف  القديس بولس، املؤسس رَساَلةة يفونلمحها
يعوا يف كل أمر أيها العبيد أطيف إحدى رسائله: "اليَـُهوديَّةالثاين للمسيحية، ذي اجلذور والثقافة

2ادتكم البشريني.."َس

أيِة"كولوجيةيالس"النَّفِسيَّةنيتهاُبحيُثالبطنني منَنَظرِيَُّة عن ختتلف ولية منُمشَنَظرِيَّةال
ت َياِسيَّةالنََّظر�َّ ظاهٌرالسِّ هلا احلكم، أدبياُ�طن، �وهلا يف أخفت أظهرت ،هاظاهَرالنََّظرِيَّةاإن

َحا العملُ�اممارس َمإ�ا إصاحبها قَالوإنها.قائَقية أظهرت ــ كادعاء "شوفيين"ــ  كا�ابنة
يَُّةاالستقراءات مًعالزمانبنُةإأ�ا التَّارِخيِْ واملكان الزمان خارج من !ااملمتد

حتمُلاجلََماَعِةدعي صاحبها روحَي ُشاجلََماَعةه قيممبا وتـَقراطيَّو ورى ودميمن وإَخَعة ِهياء، بينما اون
نزعٌة حقيقتها تكرِّ،فرديٌةيف نزعُةُسمبا َهِذهفمثلواستبدادية وأ�نية مفرطة.الفرد من تسلط ه

ت ر املنظَّجهات وثقافة وتفكريامولية ليست إال منط التفكري اخلاص مبا حيمله من مو الشُّالنََّظر�َّ
مضاًفاملتشكل من الوعي التارخيي �لسلطةنفسه، على أرض العملي السُّلوكإليه التصرف أوا،
"برومري اء "أ�" الفرد أو "أ�" اجلماعة، ويف الـ "أ�" بكل نزوا�ا، سو وهو تفكري أساسه .الواقع

الثامن عشر لويس بو�برت" لكارل ماركس حملات واضحة هلذه األنوية املفرطة اليت تتخفى وراء 
عملًيالغّالِهياجلََماَعةخص أو تلكالشََّهذااملثاليات، لكن خمالب الوحش اليت تسكن ا. بة

تَهِذهمثلوألنَّ َياِسيَّةالنََّظر�َّ أساُسَمجالنهاية فرد أو يف ها مرجُعالسِّ ها العرق اعة،
الُعَهذاه نزعةعليحتتويوالعنصرية، مبا تلك طغيان أو ؛ أل�ا مستبدة بطبعهاِهيف،نصريةالعرق

السُّ من معني لنمط اآلخرين إخضاع .األخرىاجلََماعاتلكلوالثقافةالِفكرحىتلوك، بل تريد
ملا ــ النََّظرِيَّةَهِذهأَساسحكموا مصر علىأحد من ــ احلاكم �مر هللا الفاطميولك أن تتخيل أن 

األلوهيََّقأْنكان أول ما أمر بهكم  احلم مقاليدتسلَّ وادعى "بريجوان" ومعلمه أستاذه وأمَرتل ة،

.53م، 1967عھد أردشیر، تحقیق: د. إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ــ 1
الثالث،2 اإلصحاح كولوسي، مؤمني إلى بولس القدیس رَسالَة الجدید، العھد . 22ــ
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اَمسود له حني يذكرج�لسُّالنَّاس املَساخلطباء منابر على األْساجد،ه �غالق أمر �اًركما ا واق
ليًال وحرَّوفتحها وَحالنَِّساءم على، منازهلن، من واخلروج األحذية م أكل العسل والزيت رَّلبس

وامللوخية، واقتالع الكروم!
ُس كل لطة ترتد يف �اية األمر إىل فرد.. قائد.. زعيم.. ملك.. رئيس.. أو إىل أفراد: "وألن

ُس: حزب.. مجاعة.. طائفة..تأو مجاعاَمجَاَعةجملس.. جلنة.. أو إىل كل فإن لطة تقوم قبيلة،
السُّاجلََماعاتوأو األفراد أو اجلماعة، أالعقلي للفرداس النفسياألَسعلى ميارسون أي ؛لطةالذين

ُس سيكولوجية ُمأن َسِهيعينة لطة األمر حقيقة ــ السُّلطةيفَمجَاَعةيكولوجية فرد، أو أفراد أويف
الشُّما يكاد وَهذاــ السُّلطةوهم يف األنظمة على كامل بشكل مولية، وعلى أنظمة احلزب ينطبق

َي بل اآلخر؛ يقبل ال الذي الواحد والرأي الواحد والتنظيم جاهًدالواحد 1ا إىل إبعاده ونفيه"سعى

َياِسيَّةنظرية البطنني الدينية/ خاصَّة،النازية/ العرقيةَنَظرِيَُّةبالتعصُّحيُثذا�ا منِهيالسِّ
الِعهما تعتمدانتيأن كل الُععلى أو هو ــ اجلديدةالنََّظرِيَّةوفقــ أن العرق اآلريهتلرقررإذنصر؛رق

وَسرُقالِع واألرقى فقضى إثر ذلك � كلها.و والذي جيب أن حيكم أور ،يد العامل بال منافساألفضل
أحزاً�ادروَصعلى احلر�ت الفردية  اجلميع وأصبح املدنية، يدورون ومنظماٍتوشخصياٍتاحلقوق

ُسيف فلك النازية اهلتلرية اجلديدة نقل ومت سه أتشريعي إىل جملس الوزراء الذي ير لطات ا�لس ال،
وحده هو احلزب وهو الدولة!فكان"الفوهرر"

احلَية اليت ال تؤمن إال �لقاشيَّاألمر �لنسبة للفوذاُت يف وحقه اة وإزاحة األضعف؛ بل وي
ُماالعرتاف بهعدم  ذلك يف مبا جَتمعنظمات،

ُ
الشخصيَّواُحلاملدين امل ازية وإذا كانت النة.ر�ت

أساُسأساُس الفاشية فإن العرقية، القوميَّها فَمةها لذا هم أدىن اجلََماعاتن دو�ما من األقليات أو؛
تتبىن رأيِهيتعاملها مع الفرد فحيُثوأصوا�م غري مسموعة، ومن،وقهم منقوصةمنزلة، حق

أْج"الفرُدة هنارتاكيَّاالْشالنََّظرِيَّة االشرتاكيَّل من تناوئ كانت وإن الَعامدفهاَها.ًياِسَيِسةا�موع"
اُحلالتَّ ال أْسكمحكم كما القبيل تعمل على َهذامنوليٍةُمشَُنَظرِيٍَّةعلىسْت�سََّمجَاَعةوكل. لفنا،

ُمفرتفض ككاملة يف ذا�ا، الدَّوَلةاختزاِل صوت متوجسة منه حد اهلوس؛ بل رمبا رأى ،عارضل

.35م، 2،2000سیكولوجیا السلطة، سالم القمودي، مؤسسة االنتشار العربي، لندن ــ بیروت، ط:ــ 1
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مقاٍلاملتسلط يف قصيدة شعرية ما ، أما إذا كرية تزحف حنوهْسَعكتيبة ، مبثابةمناوئ لكاتب ماأو
األصواُت املعارضة فذلك هو اجلنون بعينه �لنسبة هلا!جتمهرت

َطعبد هللا بن محزة: اإلَماُميقول ُغاَحلِقلبُة"وحنن الِعالذي وورثة عليه، دعو� لم الذي لبنا
وَط املوتورون، وحنن لطوَّلبة الدم، ولوإليه، واحد يوم إال الدنيا عمر من يبق حىت الَيومل هللا ذلكمل

َنا(تعاىل:قَالوعلى غريهم من الناس،بني أقطارها على بين العباس، منلك األرض َكتَـبـْ ِيفَوَلَقْد
الصَّاِحلُوَن ِعَباِدَي يَرِثـَُها اْألَْرَض َأنَّ الذِّْكِر بـَْعِد ِمن وال يكون ذلك إال من .105األنبياء:)الزَّبُوِر

الَي َمتلقاء أعلم وربك ُممن، وكل صاحبه؛ لُيعزََّصاِحَبستحق يرجو أن يكونن هللا، ال ديَنذلك،
1ع يف الدنيا.."ليوسِّ

"الفرار إىل امسها،معمر القذايفلرئيس اللييب السابقحتمل اسم امثة نص أديب يف رواية 
الشعوريَّالنفسي الشعوَرَهذاقررُتجهنم" حالته فيه جمسدا يكون، ما ة اليت آل إليها هو �صدق

نفِس عن كتب وكأمنا حلظاته، آخر يف !هبنفسه
البشَر أقسى "ما مجاعًييقول: يطغون َمعندما يرحم ال عرم سيل من له � أماَما! ه، فال ن

ُص َييسمع عندما يده له ميد وال أماَمراخه، يدفعه قد بل يستغيث؛ أو إن ه يف غري اكرتاث.ستجديه
أهوُنغياَنُط َحأنواع الطغيالفرد كل يف فرد فهو اجلَمان، تزيله بوِسال، �فه فرد حىت ويزيله يلة اعة،

ُطأمَّما،  أَشغيان اجلما فهو ُصوع اجلاِرام َمأنوف الطغيان. فمن يقفد والُقالتيار ة لالشَّاموة ف
َعالَع يناقش تشعر؟!من كي الالشاعرة الذات خياطب من للهول! � َمجمياء؟ جمسَّاعًيقال غري د يف ا

وقٍت يف فم مليون من كلمة مليون يسمع من املاليني؟! يد ُميسك من فرد؟! واحد؟! من يفأي
ومْنالشَّامالطغيانَهذا من؟! مع يتفاهم 2.".يلوم من؟!ل

تلهُثألْسٌةوليَّأُصَنَظرِيٌَّةيَّةاهلَاَدوُةظريَّالنَّأخريًا.. والسَّكِماحلوراءرة التحكم أجل يطرة، من
أُص أي ألن أبدا؛ �آلخر تعرتف نفَسومتعصبٌةمتخلفٌةِهية وليَّوال إال ترى وال ها فقط. بطبيعتها،

إقطاعيَّالَوَطنتنظر إىل �ا، وتتعامل مع ثرواته كما يتعامل البدو الرحل مع املاء خاصَّةة�عتباره

الثقافیة،1 علي بن زْید اإلَمام مؤسسة الوجیھ، عباس بن عبدالسالم تحقیق: حمزة، بن عبدهللا اإلَمام مكاتبات مجموع ــ
.402م، 2008، 1ط:

القاھرةــ 2 للكتاب، ة العَامَّ المصریة الھیئة القذافي، معمر جھنم، إلى . 43، ص 2م، ط:1996الفرار
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كأيديولوجيا وعقيدة راسخة يف الَوَطنوالكأل، غنيمة أسبوع أو شهر أو موسم ليس إال؛ ألن
بفكرها املتخلف اليت اجلََماَعةالوجدان قد غاب، أو �ألصح مت تغييبه هنا، ليحل حمله أيديولوجيا

االسرتاتيجيَّوَقْدتتصارع مع الشعب، متحفظة حبقها يف التمجد دون سواها، كل ات اختصرت
الوطنيَّ اخلاصَّواألولو�ت مصاحلها يف ِحة على اب الكيان الوطين العام؛ فالعصبو�ت ال تبين َسة

ُعمراً�أوطاً� تقيم وال السَّعلى ــ اغالًبــ . تعتمد يف ثرائها، بدًالحد  من أداة احملراث، ال �تم يف
�لفْي،�لبناء واإلنتاج �تم ما ِحبقدر على تكون ما عادة اليت الغنيمة أو السََّسد واد األعظم من اب

دينيََّهِذهالناس. ويزداد اخلطر أعظم حني تقرن عصبيتها َسبعقيدة ويقها بنيتْسَتسَتِطْيُعاندة،ة
وُجالذين تعمدالَعامَّة وتبخيسهم جتهيلهم األمُرودً�إىل ليفضي اْج، فرز جيعُلإىل من تماعي

ُم قدراته، من واثق وغري وإلنسانيته هلويته فاقد ذليل، �بع جمرد ُعَمجَاَعةقابلاملواطن صبة متأهلة، أو
نفَس الَبترى فوق ُمها غري مواطن النيب، ودون ُمشر حىت أو كفْتتشارك فلقد مؤنة النََّظرِيَُّةهتسائل،

والتَسشاُرالتَّ أْعالتَّاؤل؛ بل ك فسيده ِمبفكري، يفكُرَصرف فهو و�لتايل منه، وحيكُمبدًالاحله بدًالعنه
أْح تتقزم ما وعادة اُحلمنه. يف العيش جمرد فيكون التالشي، حد وتتصاغر دود الدنيا هو مطمع المه

أوًالنفِس َجوالوهُماخلرافُةلته كبَّوَقْدا،وأخًريه انب.منكل
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المبحث الخامس
رسيكولوجيا المنظِّ

َســ اابًقَســ تكلمنا ال؛اإلْمجَسبيلعلىالنَّفِسيَّةبنيتهاحيُثمنالنََّظرِيَّةيكولوجياعن
ختتزُل وللمنظِّللمنظِّالنَّفِسيََّةالبنيَةكو�ا أْتين أمجعر ر ِح؛ظريةالنََّهِذهباعمن نتكلُملكن عن ني

َس
ُ
امل لتأِسكشخص أو فردفإ� نقصد الرأس األول فيها،ظر نفسهَنيكولوجيا أوًالْي، ، مث العمل سها

أدبيََّغيف ــ بتهاولنْس�ا،  َيــ ا�ا وتعاليمهاالب ما وهو تفاِصستدعْيإليه. يف وجزئيَّالبحث ات يل
للُمالنَّ األوىل َعر، نظِّشأة اليت َشاَشوالظروف على ذلك وأثر ه. ِتخصيَّها

وضًعاهلَادياإلَماُمعاش املبكرة طفولته نفسًيمنذ َياِسيَّةالبيئةتضاريس حبكم ،احرًجا و تثنائًياْسا ا السِّ
الرَّاملتصارعة اليت عاش فيها جبل وعُيفحنيس وما حوله.يف وتنامىكان أول ما مناا،غًريَصهتفتق

َم َقسامِعإىل رَاعضا�ه َياِسيالصِّ أسرُتالسِّ القته الذي والعسف العباسيني.،ه من بين عمهموالظلم
فعًالَموِهي مريرة ونكبات وصلوا إىلحني الَعلوينيا بنو العباس يف حق أبناء أعمامهمجناه، ظامل

أيًضأُميَّةد بينبعكم احل اضطهدوهم شعاًرالطرفان "العباسيون َرَفعَقْدالِسيَّماا؛الذين ا والعلويون"
ُحموحًد من األخرية الفرتة خالل  يكن، لكن ذلك ما مل1كم بين أمية، وهو "الرضا من آل دمحم"ا

الطرُف يقصي أن احلروب يف املتحالفني به،األقوى الطرف َ فعادة ينّكل مل إن عقب األضعف،
َهذا؛ وبقدرالعلوينيأعمامهمعباس جتاه بين وهو ما كان من بين الالتحالف مباشرة،َهذاانتهاء

حلَّ الذي والقهر والتنكيل احلقُد�مالغدر ي تشكل كرد فعل طبيعي له، فقد  واالنتقام الذكان

اإلَم1 رفعھ ذاتھ الشعار َھذا ھـ، 1087ام المؤید بن المتوكل على هللا إسماعیل أثناء دعوتھ لإلمامة بعد وفاة أبیھ في ــ
بھ وخرج عبدهللا، المھدي عھد في َصنعاء علماء أكبر أحد السراجي علي بن أحمد السید العالمة ــ أیضا ــ رفعھ كما

األولى جمادى في أصحابھ مع المھدي اإلَمام خوالنم1831ھـ، سبتمبر 1247على قبائل من كثیر أجابھ وقَْد ،
لصنعاء حصاره عقب المھدي مع وتصالح صنعاء، یُسقط أن یستطع لم أنھ إال وبكیل، حاشد بالد ومن ونھم، وأرحب

وفشلھ في إسقاطھا، وقیل أن أصحابھ قد قتلوه بعد ذلك..
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َهرَساَلةبن عبدهللا بن احلسن يفحيىي اإلَماُمبكت منها: ".. حىت لوددت أن ارون الرشيد، إىل
السَّ �لسِّأجد االستعانة إىل فْضبيل عليكم، 1. عن الناس"ًالباع

َعةــ فيما يعكســ جبالءا، يعكس فيهعًرِشاهلَادياإلَمامقَالَهذاا منوقريًب تفكريه، ومستوى طَبيـْ
َياِسيالرضا النفسي عن اآلخر، املختلف معه، كما يكشف مقدار الطموح الذي الكبري لديه، السِّ

العزَمي لقوة نتيجة فعال، املخلصة للفكرة. يقول:للهمة العالية ة، و حتقق
.كر اجلوامس حني طال ظماهاالطعن أحلى عند� من سلوة

مــن ــذ أل �لســيوف ُحتصــد بيضـــــــــاء �عمـــــــــة جتـــــــــر رداهـــــــــاوالــروس
عظمــت فقســط الزيــت ال ميالهــاوالســـــائالت مـــــن الـــــدماء فـــــواغرا
ورداهــــاأشــهى وأعجــب مــن صــبوح مدامــة غيَّهــــا يظهــــر القلــــب يف

ــــــى ــــــاومجــــــاجم القتل يف الكـــــر تقـــــرع فوقهـــــا وتطاهـــــاألرجــــــل خيلن
ســــــــنانه ــــــــيكــــــــأن يفكف ــــــــرُّمح جنــــــــــم ا�ــــــــــرة الح يف أعالهـــــــــــاوال

الخ1 مسلم أبي مع الثاني العَبَّاسي الخلیفة المنصور، جعفر أبو تحالف جعفرــ أبا لكن معًا، خصومھما ضد راساني،
غدر بأبي مسلم في أسوأ مشھد إنساني غادر، أشارت إلى ذلك قصیدة بشار بن برد في أذكى تناول، كما ذكر ذلك 
البردوني، وتحالف علي بن الفضل الخنفري مع سعید المناخي حاكم أبین ومذیخرة ضد أبي العالء حاكم لحج، بحكم 

ما، ثم ما لبث أن اختلف معھ ودخل معھ في حرب فقضى علیھ، وسیطر على أبین ومذیخرة. الخالف الحاصل بینھ
وتحالف دمحم بن یحیى بن المنصور مع الشریف حسین بن علي حیدر ضد "المھدي" للقضاء علیھ، وتم عزلھ فعال، 

قَ ذلك وبعد حسین، للشریف األْسفَل الیمن وتكون األعلى، الیمن المنصور یحكم أن باالنقالبمقابل المتوكل اإلَمام ام
على االتفاق بینھ وبین الشریف حسین، وھاجمھ في حرب شرسة في تھامة، ھزمھ فیھا واستولى على تھامة والیمن 
على بینھما التحالف بعد تھامة حرب في قادتھ أحد وھو المتوكل، بن حسین حلیفھ قَام فقد وبدوره كامال. األْسفَل

نفسھ إماما في ذمار ملقبا نفسھ بالھادي، إال أن المتوكل قد أسرع بالقضاء على حركتھ وسجنھ االنقالب ضده والدعوة ل
اإلَمام ید على الكأس نفس من لیذوق ذلك؛ بعد علیھ تمرد الذي السابق حلیفھ النقیب، رأس بقطع قَام كما صنعاء، في

العشرینالمعزول المھدي علي الذي كلف بالقبض علیھ وزجھ في السجن، وقتلھ دا القَْرن في وتحالف سجنھ. خل
یحیى اإلَمام یعلن أن قبل األتراك ضد وآخرین، جغمان دمحم العالمة والشیخ األحمر وآل شیبان یحیى مع یحیى اإلَمام
من: كال وقتل مات، حتى السجن "شیبان" أدخل الُحكم إلى صعد فلما مناصریھ، أشد من وكانوا الیمن، على إمامتھ

اضي دمحم جغمان، والقاضي إسماعیل الردمي، والشیخ نایف كحیل، والشیخ عبدهللا علي المكرمي، كما ذكر العالمة الق
العزي صالح السنیدار في مذكراتھ، واختلف مع آل األحمر بعد ذلك. وذات األمر أیضا فیما یتعلق بالجبھة القومیة 

وا أوال على إخراج االنجلیز، لكنھم اختلفوا بعد ذلك، بعدن وجبھة التحریر ضد االحتالل البریطاني لجنوب الیمن، اتفق
الیمني والتجمع العَام الشعبي المؤتمر حزب من كل وتحالف عدن. من شردوھم حتى التحریریین الجبھاویون وأقصى

شھم94لإلصالح في حرب صیف  ھمَّ أن السابق الرئیس صالح عبدهللا على یلبث لم ثم االشتراكي، على للقضاء م
والتناقضات..وانقلب التحالفات َھِذه مثل من وكثیر إلخ، الحرب.. في انتصاره عقب علیھم
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طالئُع َقِدمت قرً�َعحدأقبل الَيَمِنإىلالَعلوينياألئمَّة"لقد تريد أن تنجو بنفسها ، شر
لويني والَعالعبَّاِسينيبنيمن العذاب الشديد الذي كانت تلقاه يف بغداد، وكانت القسوة يف التعامل

اُجلالَعلوينيحد رميقد بلغت  بناء أو منفذا، منها جيدون ال اليت اآل�ر يف دران عليهم أحياء
فاتسمْتئاء، هم وأبناأحَي والقْساُتنفسيَّهم، الوجود، على املرير �حلقد منهم جنا وة على كل من

َس يعرتض ممن أيديهم يف يقع 1بيلهم"!من

ُي الَعزْيداإلَماِمؤثر عن والدومما زين أغلِبمبعد عاَشوَقْدابدين""علي أهل بيتهقتل
ابيضَّــ السَّالمعليهــ : إن يعقوبقوله حىت َمعيَنْتبكى أنه يعلم ومل يوسف؛ على ات. وإين اه

بضعَة ُيعشَررأيت بييت أهل أفـَمن واحد، يوم غداة يف يذهُبَرتذحبون حز�م من قليب؟!ون
احلزُنفعًال يذهب مل أيًضمن قلبه، ومعه حق؛ كما مل.. ا من قلب أبنائه وحفدتهيذهب
اليوم..!احلزن ومعَهذاالذين ارتضعوا وإىل مذاك وُمعارضيهم ملناوئيهم الكراهية ه

ُخالكفاَرأنَّاهلَادياإلَمامهلذا فقد رأى من ".. بل الكفار الطغاة لفاء بين العباسأوىف
أوىف �لعهود منهم، وأحفظ لعهودهم منهم لعهدهم، وأقل اجرتاء منهم يف كثري من األمور على 

املْسالفهم، ِخ أئمة أ�م "العباسيني" يدعون ذلك يف لمني، وقادة املؤمنني، وخلفاء الواحد وهم
نفُس والذي كال.. العظيم. الواجد ووالة َخوىلَّبيده، ما حيىي الكرمي، يف أولئك قلَّهللا وال دهم لقه،

أَجشيًئ وال أمره، من أمًرا هلم �ًياز وال شيٍءا يف أرِضا 2ه"من

حرَّ لقد بل فحسب؛ ذلك الشَّليس ذبيحة مشبِّم أل�م أتباعه، وعلى نفسه، على هة، وافع
بعد3واملشبهة يقولون برؤية هللا يوم القيامة!! ويصلبها القتلى، جبثث ُميثِّل حنيكان ذلك من وأكثر
الشَّ عنه �ى أمر وهو عليها، املْساإلجهاز غري مع احلنيف املْسرع عن �هيك لمني.لمني،

ِذ إىل تنامت اليت املآسي َشَصحيىي حسني الرسياهلَاديهِنتلك نفسيَّكلت لدغريا ة متأزمة، يه
انتقاميَّوروًح �لقْسصاحَبغْتصبة،ا التعاُمها يف واحلدة نفوس؛لوة يف كافة الَعلوينيوشكَّلت

أحمد1 فؤاد لطفي وترتیب: جمع الیمن" في المعنیة "األطراف نعمان، دمحم أحمد الكاملة، األعمال والموقف، الِفكر ــ
333م، 2001، مارس، 1نعمان، ط:

.537المجموعة الفاخرة، سابق، ــ 2
.689فسھ، نــ 3
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ِسنفسيَّ من على حاقدة مريرة وكلُّة اتفق، كيفما اخلصم من االنتقام عقدة تعيش النَّاسواها،
إمَُّخ أل�م نظرهم! وجهة من ُمإماو ا ظامل هلم بصورة مباشرة، صومهم عن الْسناَصمقصر تعادة ر�م

حًقما  إهلًييرونه قَسأضْف.!.ا هلما ذلك حمدٌدس.الّرِبالداوة الطبيعة نفسها يفإىل ذا�ا واجلغرافيا
قدًررئيُس �عتبارها الشخصية، تكوين حمتوًميف ا ال نستطيع التحكم به.ا

املَصوكما  "إن صابني".يقال:
ُ
امل جتمع َسائب األقليَّويف ات والفئات املستضعفة يكولوجيا

ا�تمَعيف   �ِص،اتكل احلقيقة ُجيلي ما األزمنة كل فيما بينهم َهؤالءإذ يتضامنميع؛عة للجويف
مًعالَيَمِنالعدو املشرتك أو الغنيمة املشرتكة. ورمبا وجدوا يفَمامأااللتحامحدَّ فالَياالثنني ة مانيَّا.
غنيمتهم اجلديدة ِهيبعد ذلك الَيَمنكلوا ركن دفاع قوي يف جيش األمويني خصومهم، كما أنَش

يصعُب اليت املنيعة وجغرافيتها الوعرة ِجالعبَّاِسينيعلىبتضاريسها يف َسَبمالحقتهم قد وكان بق اهلا.
شيعُت ففيها اليمن، إىل يتوجه أن علي بن احلسني نصح أن العباس بن وشيعُةلعبدهللا أبيه حد قوله، ه

الِع إىل يتجه أن من وكان ما كان..،. وهو ما مل يفعلههناكغدروا بوالدهراق، حيثبدال
أفرَد أْمسَهِذها عن مآسيخاًصكتاً�"هـ  356–284"األصفهاين وقد اه "مقاتل األسرة

وانتهاء �دريس بن علي، ،يب الطالبالطالبيني" سرد فيه من مت قتله منهم، ابتداء من جعفر بن أ
سي واملظامل ويف �رخيهم من املآالعباسي، الَعصراألصفهاين نفسه يفوهم �ملئات إىل فرتة أيب الفرج 

م ذلك احلقد الدفني جتاه ظامليهم، وإن كان ال يربر هلم ذلك لورثتهم من بعدهاليت حلت �م ما يربر
األجَيالبطش أو ت جتاه القسوة 1ال التالية، أو جتاه من مت حكمهم من قبلهم.لك

�ريَخيقول الدكتور علي الوردي: يدرس من ثواًرالَعلويني" ا من طراز عجيب. ومل جيدهم
يسمَعجيٌلاِإلْسالميف �ريخمير أن َجالنَّاُسدون ثورة رجٌلقَام،احمةخبرب من العلويني، أو ممن �ا

داخليَّنتسب إليهم.َي حرب ل أو أن خيفى سِلمْنية نشبت بنيوال
ُ
موَقْدكانت يف عهد علي.امل ا�ُِّ

َس بتهمة حىتعلٌي مراًرا، الدماء عبَّإفك ابن ونصريه عمه ابن ه مرة �ذه التهمة الشنيعة. اس ا�من
عبَّإقيل  ابن شيًئن أخذ َعاس كان يوم املال بيت من الَبامًالا على صرة، مث هرب به؛ فكتب لعلي

فأَج هللا. من وخيوفه ويهدده يلومه علٌي ابُنإليه اس: إنه يؤثر أن يلقى هللا ويف ذمته شيء من عبَّابه

كّرم1 علّيِ اإلَمام أبناء من ثمانیة أن إلى الطالبیین مقاتل ومنھا التَّاِرْیِخیَّة المصادر تشیر قد قتلوا من -هللا وجھھ -ــ
بكر..! وأبو األصغر ودمحم والعباس وعثمان وجعفر وعبدهللا والحسین الحسن وھم: سیاسیًا، قتًال بعده
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سِلمْنيأمواِل
ُ
يفامل ُسفكت واليت اجلمل، يوم ُسفكت اليت الدماء تلك ذمته ويف هللا يلقى أن على

علٌي قرأ فلما النهروان؛ يف ُسفكت واليت متأملا: وابن قَالاجلواب الالذع من ابن عمه،َهذاصفني،
َس يف يشاركنا مل ؟! 1ماء"فك الدعباس

رجًالإــ اأيًضــ ا: "وقيلمضيًف يتوضَّن يدْيكان على فيصب يوم، ذات ه ماء كثريا، فرآه أ
يلوُم وأخذ َصاإلْسَهذاه علىعلٌي، يف قائًالراف الرجل، عليه فرد املاء، اإلْسب َص: يف ب املاء راف

اإلْسخٌري َسمن يف .2فك دماء املسلمني"راف
َهاإلشارُةرومما جتد اليت البيئة أن هنا أيًضنفُساهلَادياإلَماُماجر إليهاإليه كانت القَسه من اوة ا

َس عن وصالبة قسوة تقل ومل احلَضخاصَّةابقتها،مبكان، االنقطاع َهِذهاري الذي أصاببعد
األْسَهذاوإىلالبالد. َهِذهوطأةاملناخ النفسي، وحتت َهذاويفد دمحم نعمان بقوله: "تاذ أمحأشار

املعيشيَّ القاسَيالظروف ُدة نشأت مينيَّة متعددٌةويالت اْسأَساستعتمد يف،ة على تغالل وجودها
األصْيالبدويَّالَقَبائلاحتياجات مواقعها من لالندفاع لة حنو األراضي اخلضراء، فخلقت هلا املربرات ة

شرعًيالعقائديَّ والتسلط االغتصاب جلعل رَاا، وكأنة أْجع الصِّ من الَعل توفري إمكا�ليس إمنا يش، ت
أْج ومؤمنني زائفني. لقد كان ،هللا بني مؤمنني حقيقينيَسبيلل إعالء كلمة هللا، واجلهاد يفمن

الوطنيَّاهلويَّاُعضَي وعدُمة اة لكل أبنائه هو الدافع إلشراك احلَيَجمَالامجيًعالَيَمناالقتناع الواعي �نة
ِصالسَّ يف وَجراعات األرضماء النَّاحملرُكِهيلها وكأ�ا ْع، 3وازع.."هلذه

الَعالشَّاعُردقوَص أبو الء املعري حني قال:الفيلسوف

الفـــــــــىتكزمانــــــــــه أخـــــــــالَق إن وســـوٌدأال ـــون العي يف ـــيٌض ب فمـــنهن

.200م، ص 91995، 2ــ وعاظ السالطین، الدكتور علي الوردي، دار كوفان للنشر، بیروت لبنان، ط:1
وھم2 معاویة، أصحاب یخاطبون كانوا أنھم صفین في علي أنصار عن الذھب مروج في المسعودي ذكر وقَْد نفسھ. ـ

یرتجزون، قائلین: 
قریشًانحن ضربناكم على تنزیلھ والیوم نضربكم على تأویلھ.  یحارب كان علیا أن ـ: الوردي ذكر كما ــ َھذا ومعنى

وتفسیره. القرآن تأویل على یحاربھم الیَوم وھو القرآن، تنزیل على النبي زمان في
سابق،3 مرجع والموقف، الِفكر 333ـ
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مفاخًراإلَمامومل تكن تلك القصيدة اليت نظمها انعكاًسا �لقتل واإل�دةاهلادي، ا إال
دليًالفسيته وطبيعة مزاجها لنباشًرُم ال موضوعيَّ، َس،ةحلالة كلَّتستدعي تلك الدماء ملسلمني فك
ومنها: ساملني، ُم

ـــــــٍف مثق وكـــــــل يل تشـــــــهد ـــــــُل واإلقـــــــــــداماخلي واإلبــــــــــْالء �لصــــــــرب

�نـــــــين الفقــــــار ذو ويشـــــــهُد طُغــــــــــامحًقــــــا بـــــــــدم حديـــــــــه أرويـــــــت

واإلْســـــــــالماملواقــــــــف كلهــــــــا وعــــــــال يف �ــــــــًال الــــــدين بثــــــأر طلبــــــا

مواقًفـــــــ الفقـــــــار ذو تـــــــذكر مــن ذي املعــايل الســيد القمقــاماحـــــــىت

اليهوُد القى أْشحني السَّمن أ�م القوه ما األذى وصنوف االستبداد يب البابلي األول كال
ادعاء ة وأكثر نصريَُّعأشدَّاليهود َهؤالءخرجعلى يد اآلشوريني "الوثنيني"والثاين يف �بل

السُّلالصطفائيَّ ُهمن قبلهممزدرين غريهم بصورة مل تكن معهودة عن،الليةة فكتبوا يف 2ناك التلمود،
نفسيَّ ظروف ُمظل َسو تأزمة ة نظرْتغري وُسوية، احتقار نظرة عداهم من كل ، خرية وازدراءإىل

الروُح أْساالنتقاميَّفكانت بني واضحة هلم فْعَهذاطرة اآلخرين ألن ال  كما ذكروا، ًالالكتاب،
ُح غري.ال،ب االنتقامولكنه

� أ�م حماكم التفتيش يف القرون الوسطى وما تالها،و البة يف أور َصالروُحَهِذهازدادتوقد 
ِسْيحيَّةكو�م من وجهة نظر الد�نةني اضطهدهم املسيحيون ونكلوا �م؛ح

َ
املِسامل الذي يح" "قتلة

احلقَداالستبداُدَهذاقفعمَّهو "الرب" يف اعتقادهم، نفوسهم يف اليهوُدو أكثر،والقهر أشدَّخرج
عنصريَّالبة من ذي قبل،َص الَغوَقْدة،وأكثر القرون حقد إَضورثوا نكيل والبغي الذي افة إىل التابرة،

مح.1 الرُّ أْسماء من والمثقف سابق. الحسین، بن یحیى الَحق إلى الَھادي سیرة ــ
ود تلمودان اثنان، البابلي والفلسطیني. والتلمود البابلي ھو مؤلف جماعي، یلخص األفكار التشریعیة ــ للیھ2

سواء الثالث، القَْرن بدایة المشنا، اختتام بعد ما فترة في إسرائیل بحكماء الخاصة المركزیة التصویریة واألسطوریة
األجیالأولئك الذین أقاموا في بابل أو المقیمین في أرض فلسطین.  ألقوال كشروح األساس في ُكتبت األفكار وھذه

السابقة. أما التلمود الفلسطیني فھو أقل أھمیة بالنسبة لھم، وأدبیاتھ ــ في أغلبھا ــ متضمنة في التلمود البابلي. 
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كبٍتالنـَّْفسبكل ما يفحصل هلم حينها، فكان التلمود هو االنعكاس النفسي املباشر،  وحقٍدمن
الَعءوسو  ال ة..َساملقدَّالسََّماويَّةقيدة،

ِج القيسيَّــ  اأيًضــ هة أخرىمن واحدًةواليمانيَُّةكانت رَاعباب وعواملأْسمن ة بني الصِّ
اإلْس قبل ومشاهلا اجلزيرة األموي فما بعده، وإن كانت الَعصرالم، وامتدت بعد ذلك إىلجنوب

مالُحمَخ بعض َعفتت يف َصها اإلْسصر َقدر �دم األمر مثل القليلة، املواقف بعض عدا صر الم،
يف لواليه عفان بن عثمان الثالث اخلليفة أ�م الشهري القائم ــ األمويالَعصرأما يفنعاء؛َصُغمدان

َسالنزعُةَهِذهفقد عادتــ النسبلقبيلة و ا على التفاخر �اًسأَس ابقتها، ورمبا أشد، بدليل إىل
أْش من هم شعراء ثالثة ُفالَعَربهر الشعراءسقوط َصوأكثرهم أميَّحولة، بين بسيوف ة، خالل رعى

ِع يقارب َعما ُحاًمشرين إ�ن ِبا العتزازهم إال لشيء ال الَيَمنهم، والتغين مبجدِتيَِّنَمَيكمهم،
وُمسوَح وهم يزيد بن املفرغ ذلك، كما ذهب إىل ذلك الربدوين.األمويون بغري قَالوقها، وإنضار�ا

الشَّ،احلمريي، على يد عبيدهللا بن ز�د غري معاوية الِع"يةُمس"رعي من أخي يف الشَّاعُرمثراق.وواليه
َص احلجاج قتله الذي مهدان �عشى املعروف احلارث عبدهللا بن افعني لشَّا، رغم كثرة اًربعبدالرمحن

الَيوضَّله. مث  وثالثُتاح 1ة وأجمادها.واليمنيَّ�لَيَمِنتفاخرهم أكثروا من التغين والمن،

أْظهر بوضوح يف خالف عمرو هذا الداءنلمح ــ ويف عهد اخلالفة الراشدةــ من ذلكبل،
بن معدي كرب مع سعد بن أيب وقاص، حىت أنشد ابن معدي كرب:

ُمْعلًمــــــا القادســــــيَّة ببــــــاب بــن أيب وقــاص علــي أمــريوســعد َأُصــــــوُل

ذالحیة كثة . ھبت الریح ذات یوم وعباد بن زیاد واقف، وكان204م، 1996، 5ــ قضایا یمنیة، عبدهللا البردوني، ط:1
وطویلة، فنفشھا الریح، فأنشأ یزید على الفور:

أال لیت اللحى كانت حشیشا     فنطعمھا خیول المسلمینا.
معاویة، إلى عبیدهللا الكالم فنقل الحمیري، المفرغ ابن قَال بما یخبره عبیدهللا أخیھ إلى وكتاب زیاد، ابن منھ فغضب

تعذیبھفوجھھ معاویة بتأدیبھ، ولكن دون أن تص تم بل البردوني؛ ذھب كما یُقتل لم أنھ واألرجح القتل، إلى العقوبة ل
بتلك الصورة الشائنة المذكورة في البدایة والنھایة البن كثیر؛ أما األعشى فقد كان ممن تم سبیھم ببالد فارس، وأشفقت 

من بینھا: لحالھ إحدى النساء، ففكت رباطھ وأطلقت سراحھ، وقیل في ذلك كالم كثیر، اشتھر
من كان یفدیھ من األسر مالھ فھمدان تفدیھا من األسر أیورھا!

مروان. بن الملك عبد أیام الشَّام إلى ثم صنعاء، إلى ھاجر كالل، من الحمیري، رعین ذي من فھو الیمن، وضاح أما
والخمسینیات األربعینیات عقدي في جدید من عادت والعدنانیة القْحَطانیَّة أن أدبیاتوالعجیب في الماضي القَْرن من

اإلمامة. ضد الوطني النضال ومنطلقات ركائز إحدى واعتبروھا كثیًرا، بھا تغنوا الذین الیمنیین الثوار
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نفــــذ لــــه ــــن طَع يف ــــوية السَّ الـــــد�نرينعطــــي تُعطـــــى إذ ُنســـــاوى وال

َســـيدهم دون طعـــن يـــوم منـــْت ـــاديروإن املق ـــك تل أال ـــرْيٌش ُق ـــت قال

الَعالشِّائُضونقالتَّارِْيخوكتب َمعر واألدب الصِّ�ذا اللونليئةريب السِّراعمن يف لم ويف ،
َس حد على عن القائد التَّارِْيخكما تروي كتبواء؛ بل حىت يف حلظات مواجهة العدو،  احلرب

جيَشقتيبة بن مسلم الباهلي، املسلم  ُمأن إىل انقسم وميانيَّضريَّه وذاُتة ع القائد مــ اأيًضــ األمرة،
َس.معركة "بواتيه" أو "بالط الشهداء"عبد الرمحن الغافقي يف  إن البعض سِلمْنيبب ا�زامويقول

ُ
امل

انقَسَهِذهيف إىل يعود ُمداخَلاإلْسالِميام اجليشاملعركة إىل وميانيَّه !ةضرية
َق تكون دليل، وأصرح برهان على أوضَحة" َب"املذه1َّدياألَسزْيدالكميت بنيدُةِصوقد

رَاعذلك كامًالالصِّ وجهه عن أسفر لِصالذي الباب وفتح بعدها، راعات أخرى استجدت من ،
الصَّ على صعيِدعيد احلريب، أم علسواء ُعى �لنقائِضما الكميُتالشِّرف يرتك مل إذ دي األَسعرية؛

أحَيحًي من رئيًسالَيَمِناءا َهوال إال رؤسائهم من مفضِّا الَعًالجاه، القحطانيََّةد�نيَّفيها وَقْدة.على
َس ُسبًبكانت يف يفطْن،األمويني ومروان بن دمحمِةامرباطوريَّقوطا مل الذي خلفائها حيدْسآخر أو

ُمَم بن عبدهللا وراَءكر كان الذي طالب أيب بن جعفر بن أن وأوعز إىل الكميتالقصيدة، عاوية
، كما ينظمها على النحو الذي أراد، فتحولت اليمانية مباشرة عن مروان، وطاملا �صرته من قبل

2بن أيب سفيان.اوهو معاوية ،أموي�صرت أول ملك

ونورد القصة كاملة هنا كما أوردها املسعودي يف �رخيه..
بن معاوية بن اّ� عبد طالب،�ض أيب بن جعفر بن اّ� ثوً�عبد فدفعه إىل اجلًدفأخذ

َه بين ُدور يدخل جعل مث غلمانه، من َه:، ويقولاشمأربعة كم فيقَالالكميتَهذا،اشم�بين

ــ قبل قصیدة الكمیت، كان قد ظھر للعلن ما عرف بـ "ملحمة بن أبي عقب" وھي ملحمة شعریة سیاسیة، للحلف 1
ن، وكانت تبشر بانتھار األمویین وقرب عھد العباسیین، ومطلعھا: العلوي العباسي حینھا ضد األمویی

مقالي یُسطرھا ألسباب حال عجیب األمور من رأیت
یزید،ــ 2 أم الكلبیة، بحدل بنت میسون منھم وتزوج إلیھم أصھر أن بعد خاصَّة لمعاویة، الرئیس السند الیمانیة كانت

فكانوا أیضا سنده بعد تولیھ الحكم، كما أصھر إلیھم قبل ذلك عثمان بن عفان رضي هللا عنھ، حین تزوج منھم نائلة 
م ــ ومیسون نائلة ــ كانتا وقَْد الفرافصة، سیحیتین.. بنت
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صمَتعَرالشِّ دَمالنَّاُسحني وعرض فضلكم، ُأعن لبين يف لرجُلافيطرحة، فأثيبوه مبا قدرمت؛ يََّمه
بذلك، فكانت املرأة تبعث ما أمكنها، حىت النَِّساءوب ما قدر عليه من د�نري ودراهم، وأعلمالث

اُحل لتخلع َجإ�ا عن ألف درهم، فجاء �ا إىل نري والدراهم ما قيمته فاجتمع من الد�،سدهالي
ِقّل،ميتالُك

ُ
امل جبهد أتيناك املستهل، أ� � َعفقال: دولة يف وحنن ، املالَهذامجعنا لكوَقْد،�دو ،

ُح فاْسالنَِّساءليوفيه ترى، ، وما تعن به على دهرك؛ فقال: �يب انت وأمي، قد أكثرمت وأطيبتمكما
ورسولهدُتأر  هللا إّال إ�كم مثًنومل،مبدحي لذلك آلخذ الدُّأك من د به فجه،لهْهنيا، فاردده إىل أا

َشين فقال: إن أبيت أن تقبل فإ،عبد هللا أن يقبله بكل حيلة، فأىب تقول أن تغضب به يًئارأيت
حتدُث،بني الناس فتنًة أَصلعّل بني من بعُضفيخرج وقال قصيدته ،فابتدأ الكميت،بما حنابعها

كثر وُي،وأمنار ابين نزارربيعه بن نزار وإ�دو ،قب قومه من مضر بن نزار بن معداليت يذكر فيها منا
،ويطنب يف وصفهم، وأ�م أفضل من قحطان،فيها من تفضيلهم

الَقصيدة:، ةوالنزاريَّةليمانيَّاغضب �ا بنيأف ومطلع
َمـــــــــــــــِدينا � عنّـــــــــــــــا ُحّييــــــــــــــِت �ٌسأال ُمســـــــــــّلمناوهــــــــــْل نقـــــــــــول

َت قوله إىل انتهى أن وتعريًضاْصإىل احلَبفيم�لَيَمِنرًحيا أمر من كان :شة وغريهم فيها، وهو قولها

جنــــــم وكــــــلُّ ـــــــاِء السَّمـــَــــ قمــــــُر املُهَتدينـــــــــــالنــــــا أيـــــــدي إليـــــــه ُتشـــــــُري

ـــــــــــزارًا نَـــــــ ّمســــــــــى إْذ هللا ــــــــــدّت مبَّكـــــــــَةوَج قاِطنينَـــــــــــــــــاوأســـــــــَكنَـُهْم

خاِلصــــــاٍت ـــــــارَِم املَكــــــ َجعــــــَل اجلَِبينـــــــــالنــــــا ولنـــــــا القفـــــــى وللنـــــــاِس

نـــــــــزاٍر مــــن هجــــائن ضــــربت ـــــاومــــا األعجمين فحـــــوِل مـــــن فـــــواجل

ـــــاٍق ِعت ـــــى عل احلمـــــَري ـــــوا َمحل ـــــــــــــاومـــــا ُمْبِلغينـــــــ فيلفــــــــــــوا مطّهــــــــــــرٍة
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ــــــزاٍر نَـــــ ـــــين َب ِنســـــاَء ـــــَدْت وَج ـــــا وأمحرِينـــــــــــــاوم أســـــــــوديَن حالئـــــــــل

اخلزاع علي بن ِدعِبل نقض الَيَمِن، وذكر مناقبالقصيدة على الكميت وغريهاَهِذهيوقد
ُم من اليتوفضائلها قصيدته يف وذلك الكميت، فعل كما بغريهم، وعّرض وصرّح وغريها، لوكها

:أوهلا

�ظعينـــــــــا َمالمـــــــــك مـــــــــن مــــــّرأفيقــــــــي ــــــوَم الّل ـــــــاكفــــــاك األربعينــــــــ

ــــــــــي الّليالــــــ أحـــــــــداُث ـــــــــِك ُحتزِْن ـــــــــاأْمل والقُرونـــــــ الــــــــذوائَب ُيشــــــــيّنب

ـــــي قوم ــــروات َس ــــْن م ــــّر الُغ ــــي �ًمِدينــــــــــــــــــاأحّي عنّــــــا ُحّييــــــِت لقــــــد

ــــــم منكـــــــ إســـــرائيل آًل ـــــُك ي ـــــإْن ــــــــــاف وكنـــــــــتم �ألعـــــــــاجم فاخرينــــــ

اخلاســـــئينااللّـــــــــوايتفـــــــــال تـــــــــنس اخلنـــــــــازير  القـــــرود مـــــع ُمِســـــْخَن

ـــــــــوٌم رسـُـــــــ ــــــــم هل ــــــــيج واخلل ــــــــة ــــــــــــا�يل حمُِينــــــــ ومـــــــــــا ـــــــــــُدْمَن َق وآ�ٌر

ِوْتــــــٍر ِطــالُب الكميــت طَلــُب ُهجينــــــــــــــــــاومــا لنصــــــــــــرتنا ولكنّــــــــــــا

قومــــــــــــــي اّن ــــــزاٌر ِن ــــــْت َعِلَم ــــــد فاِخرينـــــــــــــــــالق النبــــــــــوة نصــــــــــِر إىل

النزاريَّيطويلة. ومنِهيو  يف الكميت نزاٌر،ةانيََّموالَيةقول الَيَعوافتخرت ، وافتخرتنَملى
الناُس، على نزارالَيَمُن وحتزبت املناقب، من له مبا فريق كل العصبيَّوأدىل و�رت ة يف البدو،

الَي،ج بذلك أمر مروان بن دمحمفنتواحلضر،  على نزار من لقومه عنه إىلالَيَمنحنرافوامن، وتعصبه
وَتيَّاِسالعبَّالدَّعَوة األْمة، أمّية،الدَّوَلةىل انتقالإُرـغلغل بين زائدةمث تال ذلك من قصة معن بن عن
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تعصًبا�لَيَمِن أهلها الَيَمنن بنيوقطعه احللف الذي كالقومه من ربيعة وغريها من نزار، وقتله
الِقَدِم، يف والبوفعل وربيعة بعمان سامل بن وسائر ، وقتله عبد القيس وغريهم من ربيعةحرينُعْقَبة
�رِض ممّن وُعمان،نزار لقوِمموتعصًباملعن، كياًداالبحرين سامل بن عقبة 1ه من قحطان..ن

وبنيه من بعده اهلَادييستتبعها من احتقا�ت أخرى يف الالوعي جعلتتلك املواقف وما
الَي مع ، وأ�نية املستعلي الذي ابتسم له احلظ يف فرتة من فرتات التحول منيني بنفسية املنتقميتعاملون

االنعكاس ِهياهلَاَدِويَّةالنََّظرِيَُّةكمهم، وإن مل يعلنوا ذلك صراحة؛ فكانتُحخالل فرتةي،ارْخيالتَّ
حتتقُن ما بكل املباشر �راٍتاملظلومُةالنَّفِسيَّةهالنفسي من اْصوكْبقد وِح، لقد حىت َهِذهطبغتت،

�لصِّذاُ�النََّظرِيَُّة الُبا اَجلكائية عرب التاريخ، بغة َعواللطُملُدوما واحٌدورا للمحتفلني به إاُشيوم من ال
إنَّومتظهرا�اةكائيَّالُبَهِذهكالأْش بل َقرَه؛ املظلوميَُّيهم الذيِتضيَّان هو به يَّةةناورن نلُدمن التَّارِخيِْ

اُخلَعاإلَمام آالف واليوم علي يوم بني وفيما اليوم، وحىت طالب أيب بن والثَّروَجلي واحلروب ارات ات
 تزال..ماعة، والاَجلَهِذهاليت تسببت �ا
ُساإلَماموهذا بن النَّأمحد ذات على يسري يف العنف اهلَادياإلَمامهج الذي اختطهليمان

ِش؛ جتاه اليمنينيوالرتهيب خماطًبيقول ا قومه:عرا،

العــدى هــام مــن ــيف السَّ علقـــــــا كســــــــاين هيبـــــــة وجــــــــالالفمــىتكســوت

الغرثـى ويشـبع املفلسـني يُغـين ــــــــــــــــــروي العاطشــــــــــــــــــني زالالوالسَّيف وي

الـــذي ويف ـــديق الصَّ يف ينفـــع ـــيف ـــــــرتك عزمـــــــه منهـــــــاالوالسَّ عـــــــادى وي

إذا صـــــمم ـــــه ب ـــــن م ُيســـــمع ـــــيف اجلهــــــــــــــاالحكمتــــــــــــــه ويعلــــــــــــــم والسَّ

األذى حتكُّمــــــــــه يل ينفـــــــــي ـــــــــيف األمـــــــــــــواالوالسَّ وُحيصـــــــــــــل ولعـــــــــــــزة

ــ مروج الذھب ومعادن الجوھر، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي، شرح وتقدیم: مفید قمیحة، دار 1
.279/3، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:
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حكمتــــــــــــه إذا يل جيمــــــــــــع ــــــــــــيف قومـــــــــا يفيـــــــــد معونـــــــــة ونـــــــــواالوالسَّ

وألومتــــــــن مــــــــن العــــــــدا أطفــــــــاالفألؤميــــــــــــــن نســــــــــــــاء قــــــــــــــوم مــــــــــــــنهم

أجَســـــــــادهم مــــــــن الطـــــــــَري األثقــــــــاالوألطعمــــــــنَّ جلْنــــــــدي وألكثــــــــرنَّ

نفسًيقبل هؤالء إبراهيُماملتوحشني كتب إىل ــ د األموينيِضالَعبَّاِسيَّةدعاةأحُدــ اإلَماما،
ُم أيب اخلراَسحليفهم اْسِبالداين يفسلم "إن له: يقول أحًدفارس، خبراسان تدع أال ا يتكلم تطعت

أْشلَعربيَّة� مخسة بلغ غالم وأميا فافعل. قتلته القريببار تتهمه فاقتله، وعليك إال العدو فإ�م مبُضر
تدْع وال َخضراَءهم، فأَِبْد 2يف األرض منهم د�را"الدار،

املَص يَّةادروتذكر ُمالتَّارِخيِْ أ� ِســ الوصيةَهِذهبناء علىــ سلم قتلأن بضع نني ستمئة ألف رجل يف
!3غيلة بغري قتال..

نفسيَّ قدًميإ�ا املنتقم وحديًثة َسا.. منتقم ممن يرىا اآلخر حقَّأن اإلِهللبه اُحلي ه كم..! يف
حالًي جيري وما اليوم، إىل تزال �ألمس، مع فارق أدوات االنتقام، على الرغم ا هو عني ما جرىوال
من كل املتغريات واملستجدات..!

والعقلية أيضا اليت جعلت من عامل كبري وأديب فذ، هو العالمة أمحد بن إ�ا ذات النفسية
الشامي أن ينحو ذات املنحى، فيعلن هو من جهته يف ملحمته الشهرية: "دامغة الدوامغ" ما دمحم 

قائًال الثأر" "ميني جانيب: عنوان يف : أمساه

اصــــــــــــــطباري نفــــــــــــــد وقــــــــــــــد حنينـــــــاوقائلــــــــــــــٍة �لـــــذكرى أذوب وكـــــدُت
ودي أهـــــــــل مـــــــــن مضــــــــى مـــــــــن ــــــــــــــــــاأبّكــــــــي وأســـــــــــــــــتبكي د�ر الناجعينـ
اعتباطــــــــــــــًا ســــــــــــــيقوا ســــــــــــــادة إىل ســـــــــــــاح املنــــــــــــــا� موثقينــــــــــــــــاوأرثــــــــــــــي

سلیمان،1 بن أحمد اإلَمام سیرة .84ــ
للكتاب،ــ 2 ة العَامَّ المصریة الھیئة أمین. أحمد اإلسالم، .50/1م، د.ط. 2003ضحى
.213ــ وعاظ السالطین، 3
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بســــــــــــــــــدر مجــــــــــــــــــامجهم تُغســــــــــــــــــل مرّملينــــــــــــا""ومل الــــــــــدماء يف ولكــــــــــن
ـــــــزع احلواجـــــــب والعيونـــــــــا""تظــــــــــــــل الطـــــــــــــــري عاكفــــــــــــــة علـــــــــــــــيهم وتنت
ــــــــــدمع واحلســــــــــرات هــــــــــذي؟ حزينــــا!عــــــــــالم ال دمــٌع شــفى لَكــم فقلــت:
ستنسى، قلت: لن أنسى القطينــاستســـــــــــــلو، قلـــــــــــــت: ال أســـــــــــــلو د�ري
ـــــــــاعـــــــــــــــــــدمت الـــــــــــــــــــدمع إن مل أنتزفـــــــــــــــــــه ــــــــد اللــــــــوايت والذينـــــ ـــــــــا بع دمـ
ــــــــــــيب ــــــــــــت �كــــــــــــل احلســــــــــــرات قل ـــــــــــــــــاوظل املصونـ حقهــــــــــــــــم أرْع مل إذا
خــــــــــــــــــــــــــــــــًال األ�ُم يل أبقــــــــــــــــــــــــــــــــْت اخلـــــــؤو�وال خصـــــــَمهم ســـــــاملُت إذا
أراهـــــــــــــــا حـــــــــــــــىت �رهـــــــــــــــم ـــــــــــــاســـــــــــــــأطلُب ـــــــــــــود حمكمين ـــــــــــــع أو نع بالق
ضغنــــــــــــــــًا ومنيــــــــــــــت غلــــــــــــــة، ونستقضـــــــــي املغـــــــــارم والديـــــــــــو�ونشــــــــــــــفي

***
أثــــــــــــــــــيم ــــــــــــــــــاٍل خت كــــــــــــــــــل ــــــــــــاســــــــــــــــــيعلم ــــــــــــا رغـــــــــــم كـــــــــــل العاملينـ �نــــ
ــــــــــــــورًا قبـ حصـــــــــــــو�م مـــــــــــــن ـــــــــاســـــــــــــنجعل ُحصونـ قبــــــــورهم مــــــــن ونبــــــــين

رافضة زمانه من اهلادوية املتعصبة الذين خربهم وخرب التعاملوقد قال اإلمام الشوكاين عن 
معهم: "..وهكذا من ألقى مقاليد أمره إىل رافضي وإن كان حقريا، فإنه ال أمانة لرافضي قط على 
من خيالفه يف مذهبه ويدين بغري الرفض؛ بل يستحل ماله ودمه عند أدىن فرصة تلوح له، ألنه عنده 

الفر إمكان مبجرد أثره يذهب تقيَّة فهو املودة من يظهره ما وكل واملال، الدم صة. وقد جربنا مباح
كثًري جتريًبا خيلُصهذا رافضيا جند فلم املودة لغري رافضي، وإن آثره جبميع ما ميلكه، وكان له مبنزلة ا،

ــ ھذان البیتان المرئ القیس بن حجر الكندي، حین رثى قتلى كندة، وعددھم ثمانیة وأربعون شخصا، أسرھم المنذر 1
عام الُكالب، یوم موقعة في رقابھم بضرب أمر ثم السماء، ماء بین525بن وموضع ماء اسم ــ بالضم ــ والكُالب م.

وفة والبصرة.الك
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اخلول، وتودد إليه بكل ممكن. ومل جند يف مذهب من املذاهب املبتدعة وال غريها ما جنده عند هؤالء 
دهم من التجري على شتم األعراض احملرتمة، من العداوة ملن خالفهم؛ مث مل جند عند أحد ما جند عن

فإنه يلعن أقبح اللعن، ويسب أفظع السب، كل من جتري بينه وبينه أدىن خصومة وأحقر جدال 
وأقل اختالف.
جتّرولعل سبب ه ملا أنه ــ أعلم وهللا ــ وا على سب السلف الصاحل هان عليهم سب من عداهم، ءذا

َش فكل جرم ذنٍبوال 1يهون ما دونه..".ديد

ــ أدب الطلب ومنتھى اإلرب، دمحم بن علي بن دمحم الشوكاني، تحقیق: عبدهللا بن یحیى السریحي، دار الكتب العلمیة، 1
.119م. ص: 2008، لبنان، 1ط:
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المبحث السادس
وارثو مجد الهادي.. ملوك أكثر من الملك

�سيِساهلَادياإلَماموعلى األرض متكن.. دمحم عزان: "يقول البحاثة اليمين دولٍةمن
تبنْتفكريٍةٍةخلفيَّذات تقليًداِإلَماَمِةة يفاجلاروديَّالنََّظرِيَّةمعينة، ال ما، حد أليب اجلارود، ا إىل

توافًق حبْصمَعاملة. وعند ذلك برزتامَّالَعاألُصولا معه يفولكن اإلماَمالقول اإلَماُمة، فكانر
َصأوَّاهلَادي من أئمَّرَّل من األْحالزَّْيِديَّةِةح كتاب يف فذكر نَّكام أبذلك،

ُ
امل على جيب ف أن كلَّه

وأنَّاواحلسني دون غريمهيف ذرية احلسن اِإلَماَمةأنَّيعتقَد َساِإلَماَمة، من ذريتهما، من بعدمها ار من
1وكان مثلهما، واحتذى حبذومها"،بسري�ما

معظَما: مضيًف الوُصوألن من متكنوا الزَّالذين إىل الزَّْيِديَّةكم منواُحلاهلَاديبعدِةاَمَعول
َج اإلماَماروديَّكانوا فكر يف ا�تمَعة؛ فقد فرضوا ثقافتهم ة َساِتعلى َعْياليت ليها، كما هو طروا

التيَّالزَّيديالِفكركري معني، واختزلوافأَساٍستنشأ علىلطٍةُسةأيحاُل ار اجلارودي، فاعتربوايف
َجالزَّيدي كان ُهالزَّْيِديَُّةعبدهللا بن محزة:اإلَمامقَال فقط، حىتودً�اُرمن احلقيقة اجلاروديَّعلى ة، م

ليَســالسَّالمهعلْيــ بن علي زْيدمن بعدــ السَّالمعليهمــ األئمَّةوال نعلم يف جبارودي، من
هم كذلك..وأتباُع

 عن املستشرق "مادلونج" أن املعتقدات اجلارودية قد نقًال؛وذكر الباحث بر�رد هيكل
األوَسَغ على األفكار على اإلمامني َهِذهرْتأثَّوَقْدالثالث اهلجري،الَقْرنمنذالزَّْيِديَّةاطلبت

قَالقدــ ا على رأي القاسمروًجُخــ اهلَاديبن احلسني. وأنحيىي اهلَاديالقاسم بن إبراهيم، وحفيده
َي مرتدين، وعمركا� بكر أ� ُعإن اإلْعستحقان 2دام.قوبة

ــ دمحم سالم عزان، مرجع سبق ذكره.1
ھیك2 برنارد الشوكاني، دمحم تراث اإلْسالم، في الدیني اإلْصالح أنظر: ل، نقلھ إلى العربیة: علي دمحم زید. جداول ــ

. 266م، 2014، 1للنشر والترجمة والتوزیع، بیروت، ط:
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كثٌري أنَّويقرر الباحثني بشرط قَالؤثر عنه أنمل يادي،اَهلاإلَمامجدبن إبراهيم،القاسماإلَماممن
أبًد خاَضا؛البطنني لقد رق املْشِبالديفالزَّْيِديَُّةاإلهلي، ودخلتاَحلقا مع أتباع فكرةكبًريدًالَجبل

ِخالَع يف َعريب واْحْيِمالفات َدقة، ُراخليَّرتا�ت �غتياالت انتهت َعِةاخلالَصالزَّْيِديَّةموزة، رضوا اممن
ُحالفارسيَّي اإلِهلاَحلقفكرَة إ�ن راع..!الصَِّهذاالذين مل يكونوا بعيدين عنالعبَّاِسينيكمة

َعديدٌةَجَمدرَسٌةاهلَاديبعدوهكذا تبلورت نفَس، للزيديَّزت َرة؛ها نفَسبل ها أ�اأت
َشبذا�ا،الزَّْيِديَّة تبنْت،بن محزةحيىي ، كاإلمامقليلًةاٍتخصيَّماعدا اَجلوكلها ة؛ بل اروديَّرأي

َجَص تْسوديَّاُرارت ومل أْصَهذاتطع الفكاك عنة، الذي عز اإلَمامنإائدة، حىت َسثـََقاَفةبحالرأي
جاز ُقرْيشحليالدين بن احلسن روى عن أيب علي اجلبائي أنه قال: "إذا قدر خلو الزمان من صا

1.من غريهم"إَمامنصب

متحدً� احلديد، أيب ابن اإلماَميقول ُمعن "قال تْصالزَّْيِديَّةعظمة: ال الطالبيني، يف لح إ�ا
الَب غري .طنني"يف

ُساإلَماموقال بن "أمجَعهـ566ليمان ت: أمحد صلى هللا عليه ــ ول هللارُسِةرابَقذوو:
أمحد بن اإلَماموكان2واحلسني وأوالدمها"يف احلسن خاصَّةاِإلَماَمةعلى أنــ وعلى آله وسلم

تغيًري أحدثوا ممن اَجلاخلالَصالزَّْيِديَِّةمما تبقى منالزَّْيِديَّةا يف فكرملحوًظا سليمان إىل حيُثة؛اروديَّة
ُكِبالدجعفر بن أمحد �لذهاب إىلالقاضي كلف إلحضار والديلم، من هناك، الزَّْيِديَّةتباجليل

تالشْتالزَّْيِديَُّةلكن يف تلك الفرتة كانتوعاد �ا؛فذهب،  قد األوىل ُنسختها وغلَبيف َعلْيها،
متشبِّاَحلقَمجَاَعةل أوفصْي �ا أتى اليت الكتب فكانت التشيُّعًةاإلهلي، يف املوغلة الفكرة ع حد �ذه

َجالتطرف،  حد ِسإىل دون هلم الذين أيضا هم البيت أهل حقُّعل َياِسيَِّةادةالقَيواهم السِّ
والِعاعيََّمواالجِت دها األدىن وبصورة ُحإال يفالَيَمِنالفرتة موجودة يفَهِذهومل تكن حىت، ِةلميَّة
اهتَملكنَّ؛اهلادياإلَمامبهقَالالذي3جدا، مثلها مثل فكرة العلم اللدينخجول يوهلا مل امه، ه

البطننيكلَّ فكرة أوىل يرتتُباهتماِممثلما ال ألنه وذلك لل، له نفس ما يرتتب على َجأمٌرَعلْيهاه،

قرشیةــ 1 كتاب: في منقولة وِھي "مخطوط" الحسن، بن الدین عز اإلَمام اإلمامة، مسألة تحقیق في التامة العنایة
.68م. 2004، 1مركز التراث والبحوث الیمني، ط:الخالفة، تشریع دیني أم رؤیة سیاسیة؟ دمحم یحیى سالم عزان، 

.29ــ دمحم سالم عزان، سابق، 2
المتأخرین.3 بعض عنھ ذلك ذكر إنما كتبھ، أحد في أو ذلك، تبنى أنھ على الَھادي سیرة في أعثر لم ــ
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انعكاَسو شرط "البطنني"  َياِسيَّةهاُتله الِعاشرة والكبرية،املَبالسِّ اللُدففكرة �نوية من وجهة نظره، ينلم
أَس رَاعة؛ لذا برز ذلكيَّاِسال َجالصِّ داخل أحُداحلاد يف نشوان بن سعيد مها زيدي، متمثلناحني،

وأتباِع ُمثاحلمريي َهِذه؛ ففيعبدهللا بن محزة وأتباعهمااإلَمامأمحد بن سليمان، ومن بعدهاإلَمامه،
ُماهلَاَدِويَُّةالفرتة بدأت َصالاهلَادياإلَمامنعطفها األيديولوجي الثاين منذتدخل أوَلذي منعطٍفنع

َحأيديولوجي هلا، لقد بل كذلك؛ قبل من تكن أن حيصر اخلالفة فيهم دون "احلسين"اول اجلناح ومل
الفِص من عمهم !"سييناُحل"يل بين

فمن كان على راحة بقوله: "َصعبدهللا بن محزة اإلَماُم"البطنني"�ذا الرأيقَالأيضا
اإلهليَّ �ملسائل والقول الد�نة، يف �حلكمِةعقيدته والقول واالعرتاف �لوعد والوعيد، وحصر، ة،

الفاطميَّاِإلَماَمِة الفرقة اِإلَماَمةَطرْيقه، وأنيعلى الثالثة الذين هم علي وولدااِإلَماَمِةوالنص يفة،يف
ُمالدَّعَوة كان فمن عداهم، 1.فهو زيدي"األُصولَهِذهقرا يففيمن

اهلَادويــ املؤيديجمد الدين وقد نقل  عاِصرالفقيُه
ُ
لإلمام دمحم بن القاسم منسوبًةفتوًىــ امل

وجبْتخلَفالشَّْرعيََّةاِإلَماَمةاحلسيين ما نصه: "اعلم أن الذي الوجه يف ألٌةمْسوِهيألجلهالنبوة
َسالشٌَّةعظيْم أُصالربَهاطعُةأن، من املَسان، الشَّكثٌريَعلْيهاائل، املبتىنول والوَسرعيَّمن وَقْدائل،ات

تعبًد �ا القائم على العزيز كتابه يف هللا واحتساً�أثىن َخلًقا �وصافها الكامل وُخلًق، وانتساً�ا 2."ا

ُعــ ويقول بدر الدين احلوثي من اهلَاَدِويَِّةلماءوهو
ُ
رُسرين: "عاِصامل بعد ــ ول هللالوالية

والواليُةَيألْخلعلي عليه السالم، ومن بعده ــ ملسو هيلع هللا ىلص األخيار. وذريتهما واحلسني احلسن البيت، أهل ار
َح وُسكَمملن كتابه يف له �ا َرهللا ملسو هيلع هللا ىلص، رسوله فاألمُرالنَّاسضينة يرضوا، مل أم إىل هللا وحده، بذلك

دْخ للشُّوال 3."ورىل

، 1، صنعاء، ط:ــ الرسالة الوازعة للمعتدین عن سب صحابة سید المرسلین. یحیى بن حمزة، مكتبة دار التراث1
. 51م، 1990

َصاِحب381ــ التحف، سابق، 2 ذكر كما العزیز، كتابھ في ذلك هللا ذكر أین نعرف وال ندري ال أننا والواقع .
الفتوى!!

. وفي واحد من أشھر 16م، 1994، 1ــ إرشاد الطالب، بدر الدین الحوثي، دار الحكمة الیمانیة، صنعاء، ط:3
الیَ الصحفیة معرضالحوارات في قَال حیُث واإلمامة؛ الوالیة مسألة عن بتفصیل الحوثي الدین بدر العالمة تكلم َمنِیَّة

فھم األمة، صالح مع وكانوا هللا، كتاب مع كانوا إذا البطنین في ِھي "نعم، اإلمامة: حول عامر جمال الزمیل على رده
یسم نوع نوعان. "ھناك مضیفا: الشأن" َھذا في غیرھم من یُسمىأقوى ونوع البیت، بآل خاص وَھذا اإلمامة، ى

عن وینھى بالمعروف ویأمر اإلسالم، ویحمي هللا، لدین یحتسب أن عدل مؤمن أي في یمكن وَھذا االحتساب،
=المنكر،
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اهلادوي دمحم عبد العظيم العمري، وهو من فقهائهم الفقيه�ا أيضا قَالالفتوىونفُس
أْش من واحد يف الصَّاملعاصرين، حواراته : قالحيُثة اليت أجريتها معه لصحيفة اجلمهورية،حفيَّهر

�ماٍم إال نؤمن ال ُذ"حنن من البيت، آل احلَسمن مضيًف،ننيرية اخلالفة" لشروط ا: "الدستوراجلامع
مأخوٌذهو بدعة عند�. َهذا الدستور دستور. عند� يوجد وليس من الكتاب وال من ،من اخلارجال

أبًدالدَُّهذاالسنة، اللفظة فارسية، وال يلزمنا عالقِتستور عن سألته حني أما �لرئيس اليمين ها".
ُمصاحلابق علي عبدهللالسَّ كان إذا ما سياق يف بشرعيَّعرتًف، الصندوق ته وهو الرئيس املنتخب عرب ا

ليَس أجاب: َشحاكًماالنتخايب، ا. حاكم دولة.. كما لو أنه يف بلد جماور لنا، أو نكون يف بلد رعًيا
1أجنيب.."

َحَهذامن �حية �نية: إن والرد واألخذ َماجلدل يُدوأحقيَّاِإلَماَمِةألةْسول مل إال ْرتها
وُساَجلَماَعةَهِذهداخَل �إلمامِةاللتها،فقط يظفر من على يرتتب من اجلََماَعِةَهِذهمن داخلملا

رئيسيَّالدنيويَّاالمتيازاِت بدرجة املْسة.ة أن يؤكد ما أَسوهو يف ال من الفروع وال من هااِسألة
ُوُصاأل رأي جمرد بل َسول؛ من األجَينتف،ابقضع وكٌلاقلته طريقتها، على ذلك بعد رأى فيها ال

كانْترأيه! حديَثاألُصولمنولو سِلمْنيلكانت
ُ
ْسلمونكلهم؛ إذ لن يرتكامل

ُ
وِشنَُّســ امل ــ يعةة

أُصًالأْص أهُلوَقْدالِسيَّماول عقيد�م مهما كان األمر؛من كثريا، النَّصنة مبيلهم إىلالسُُّعرف
والفعليَّالقوليَّــ ملسو هيلع هللا ىلصــ الرَُّسولبتطبيق سنةــ يف كثري من احلاالتــ وااللتزام احلريف والتقريريَّة ة، إىل حد ة
أحياً� ُغتعييبهم بعض أنُفَسهم، اهلَاَدويَِّةالةمن ُيسمُّون ووصمهم بعدم االجتهاد وترك ة،الزيديَّومن

َجالَع انبا. قل
ُموالواقُع الزيديَّاإلَمامفرتةنذأنه تكن مل محزة بن ة سلفيََّمدرَسًةإالاهلَاَدِويَُّة/ُةعبدهللا

تبازَغخالَص وإن أعالٌمة، واحلني احلني أنَّ،لماء متحررونوُع،جمددونبني َحم�ثَريإال قياًسهم ا دود،
وأصبَحوديًنعقيدًةالنََّظرِيَِّةين جعلوا من�ثري ونفوذ املتعصبني، الذإىل  ُيا، �لزْيما بعد ِةديَّسمى

خلْي ومن غريمها.اهلَاَدويَّة،األوىل، ومنالزَّْيِديَِّةمنا ًطذلك

طریقة،= والدیموقراطیة "االنتخاب أجاب: االنتخابات، في الدیموقراطیَّة عن ُسئل حین أما البطنین" من یكن لم ولو
الوسط،ل صحیفة ھذه" الدیموقراطیَّة نعرف وال العدالة مع "نحن مؤكدًا: ثانیة" طریقة اِإلَماَمة م. 2005مارس، 9كن
م.2012أكتوبر، تشرین األول، 9ــ صحیفة الجمھوریة، الثالثاء، 1
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ُميقول القاضي دمحم بن علي األكوع احلوايل َم، الَيالزَّْيِديَّةسريةستقر� من: ".. ولكن يف
فرقٌة ُفجاءت غَريالزَّْيِديَِّةقهاءمن فَجهمقلدوا اَهل، املذهب على وَجمدوا َحادوي، ُمرًمعلوه ا، قدًسا

�اُباإلَماُمقَالحىت إ� محزة: بن �اُبــ  اهلَادياإلَمامأيــ حيىيوَصُصُنعبدهللا وَصنُصكما
1رآن.."الُق

وأشار األديب واملؤرخ أمحد دمحم الشامي إىل أن املذهب الزيدي األصلي قد انقرض يف 
عازً� مذهبه، وظهور اهلادي وصول بعد بن احلسني يف مطلع   ذلك إىل املؤرخ الزيدي حيىي اليمن

و�قًال "املستطاب"  عنه ما قال: وإىل هنا انتهى ذكر الزيدية الذين كانوا على املذهب األول، كتابه
وهو مذهب زيد بن علي، ومن بعده كان ظهور مذهب اهلادي يف اليمن، والناصر األطروش يف 

مر عليه. وكان اهلادي يف اجليل والديلم، وانقراض مذهب زيد بن علي األول، إال القليل ممن است
2األصول على مذهب أيب القاسم البلخي املعتزيل، ألنه شيخه، أخذ عليه يف علم الكالم وغريه..

َكالنََّظرِيَُّةَهِذه�نية: غابتمن �حية  أزمَنادْتأو وُميف كثرية ِخة َمتباينة التَّارِْيخريةِسالل
أْصالمياإلْس ورمبا منسًينسًيبحْت، ُخمَحَكَمْتاليتاجلََماعاتلدى كلا ا األْصيف قاع، فهل تلف

الدَُّهِذهيعين ذلك أن أو قامْتالفرتات اليت تركْتوَحول قد أُصأْصكمت من ديِنال !ها؟ول
كانْتَو اجلَههل مبكاٍنمن أْصَهذاإىلالة ترك من معلوٍماحلد الدِّل �لضَّمن مث رورة؟!ين

سِلمْنيغالبيَةإنَّ
ُ
يعتقدوَنالَيومامل َسَهذاال َخالَيَمنواء يفاملعتقد، وَسارَجأم ريب الَعالَوَطنواء يفه،

خارَج َهُمُةاألغلبيََّهِذهه أيضا.. فهلأم عن ر�ِّْدنحرفة وُسي َحتُْكُموَن(نة نبيها؟ا َكْيَف َلُكْم ؟! )َما
.36القلم:

فْصوَس يف أسَّقادٍمٍلنرى والَفللُعالنََّظرِيَُّةَهِذهسْتكيف وَسنف الدِّوضى ُمفك ن ماء،
َدُم من ديين، َشنطلق اليت بُنيتها وَماًسأَسكلْتاخل انقالٍبرجعيَّا لكل نف يف �لُعسلٍحُمروٍجوُخة
َحَز �الحتكاِمأموَرالنَّاُسسَممن َحهم االقرتاع،كأقرب وأْسلصندوق خَيل .ارلم

.104م،1982، 2الیمن الخضراء مھد الحضارة، دمحم بن علي األكوع الحوالي، مكتبة الجیل الجدید، ط:ــ 1
سابق،ــ 2 العباسي، العَصر في الفكري الیمن .113/3تاریخ
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الفصل الثاني
المخرجات العملية للنظرية الهادوية
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المبحث األول
احتقار وازدراء غير المنتمين لهذه الساللة

الفْص يف الِبتكلمنا عن األول للنظريَّل األوىل ا، منذ نظًريفكرة ونشأة وت، اهلَاَدويَِّةةدا�ت
الزَّــ بزوغ فكر�ا األوىل، وكيف حتولت مر َعزيديَّسَياِسيَّةةضاليَِّنَمدرَسةمنــ منعلى إىل قيدة ة

نظًرة،ادويََّهَياِسيَّةِسة/دينيَّ َعوذلك لعدة �رخييَّا ثقافيَّوامل، تداخلة، حىت بدت ُمَياِسيَّةِسة،ة،
ُحمَزيد، اإلَمامعن فكرالَعامَّةمقاصدهاحيُثة منمنقطَع كل من الرغم ادويني َهلاوالت اعلى

عزوها إليه.
إجياًزمبا نــ ومبا أننا قد تكلمنا ُخمعتربه غري كمرجعيَّظريَّالنَّايديولوجَيعن األــ لا فكريَّة، ة ة

الَفنتكلُمَسَف، اهلَاَدويَِّةةللنظريَّ املِسْصيف عن التايل الَعل َتمليَّرية اليت وجتسََّعلْتشكَّة دت نها،
ُحِخا رجاُ�ُخم فرتة ُمالَيكم أئمة الل أمحد بناإلَمامالبدر بندمحم اإلَمامادي، وحىتاَهلاإلَماِمذمن،

ُممحْيحيىي  الدين املْيالِعالَقْرننتصفد الدي..شرين
اإلنساَنخلَق ُموكرَّهللا ِيف(. إ�ه على كل خملوقاتهًالفضِّمه َوَمحَْلَناُهْم آَدَم َبِين َكرَّْمَنا َوَلَقْد

َعَلىَكِثٍرياْلبَـرِّ َوَفضَّْلَناُهْم الطَّيَِّباِت َن مِّ َوَرَزقْـَناُهم تـَْفِضيًالَواْلَبْحِر َخَلْقَنا َّْن .70اإلسراء:)ممِّ
َحاُناإلنَسف قْيديف كلُِّعِهيتنتمٌةذاته السََّماويَِّةرائِعالشَّهدُفــ اأيًضــ وهويم.الِقندها

تعٍدوغايتها وأي إنَس، أي إنَسانعلى تعٍدانيف هو َخيته ما أكرم ومن متام التفضيل لق هللا.على
اإلنَسل بين ة اانيَّكل

ُ
كافَّمل بينها فيما َفةساواة فال ألحٍدْض، أَحل ا�َِّ(ٍدعلى ِعنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَّ

َخِبٌري َعِليٌم ا�ََّ ِإنَّ َقاُكْم .13احلجرات:)َأتـْ
َحالنََّظرِيَُّةَهِذه�ْيتَو عكس الشَّلتقرر السَّقائق وَعِةاويََّمرائع الِف، اإلنَسكس ،ةانيَّطرة
الَع والنَّوقوانني َعقلقل ما وحمتقرة مزدرية اُألوالسُّاجلََماعاتها مندا، وإذا كانترى.ْخالالت
ُت النازيَّالفاشيَّالنََّظر�َّ أو بتفضيِلُةة اكتفت َعها على غريهانفِسقد من حمتقرة غري داها يف ،

َعالنََّظرِيََّةَهِذهفإنالب،الَغ اْحمدْتقد ِعَمجَاَعٍةلُكوازدراِءتقاِرإىل أوُسَالَلٍةأورٍقأو ِعرقها َغري
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ُي،ُساللِتها ال َبوجُدبصورة يف إال نظري املتطرَفهلا الرؤى أو1اهلندية،اَجلَماعاِتة لدى بعضعض
َتاليَـُهوديَِّة ال حتمُلاليت وإْنَهذازال آخر. َطريــْقمناملوروث،

َمَف االْحمن ذلك َحتقارظاهر َموْتما دعني ُمــ كثريٌةوِهيــ النََّظرِيَّةَهِذهاتوأدبيَّامنيَضه
ِدالتفضْيَهذاأن َمسل وَعاوٌيين ُحتوِهيةإهليَّقيدٌة، أن من ِشأكثر ونثًرعًرصى ا، كما لوًكوُسثـََقاَفةا،ا
ا بقوله:عًرِشاهلَاديذلكار إىل أَش

ــــــــــــدي وال �جــــــــــــرة ــــــــــــلين فضَّ ـــــــــــــاميهللا وقي ـــــــــــــه بقياِم وبســـــــــــــيفه

بصورٍةَهذامَعاملتتجلى،ةالشهري عبدهللا بن محزةاإلَمامقصيدةويف أوضح،التفضيل
ُسمقارً� ُسوبني اآلخرينالدر، النضار، اجلوهر، األسد؛اللته:بني غري البعر، احلجر، اللته: من

يقول:إخل..الذَّنب..املدر، الكالب،

بعصـــــــــــمته أيـــــــــــد� ملـــــــــــن ـــــــــــهمحـــــــــــًدا ورمحت بفضـــــــــــله ـــــــــــنا واختصَّ

املنـــــــــان الواحـــــــــد حبكـــــــــم اإلميَـــــــــانِصـــــــــر� ذوي ـــــــــاق أعن ـــــــــك منل

النــــــــريان يف َعَصــــــــا�كــــــــان ــــــانومــــــــن هام أو ــــــون ِفْرَع ــــــدي ي ــــــني ب

واجتهــــــْد وَصــــــام َصــــــلى أنــــــه وعبــــــــــــــدلــــــو تعــــــــــــــاىل هللا ــــــــــــــد ووحَّ

واجلَســـــــد نظيًفـــــــا الثـــــــوب األَشــــــدوَصـــــــريَّ ــــــزم �لَع �لطَّاعــــــة وقــــــام

ــــــــــــهورا املْش ــــــــــــا قائمن َعصــــــــــــى مــــــــأُمورامث �بًعــــــــا لســــــــُت ــــــــال وَق

مقهــــــــــــــــورا ألمــــــــــــــــركم لكــــــــــان ملعــــــــــو� �ــــــــــا مثبــــــــــوراحمتســــــــــــــــًبا

والعسكریة"1 السیاسیة "النخبة والشتریین "الكھنة" البراھمة اجتماعیة: طبقات أربع إلى الھندي الُمجتَمع ینقسم ــ
والفایشیین "المزارعین والرعاة" والشودریین "الخدم". 
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ــــة احلامَي اجلحــــيم ــــل أْه مــــن هاويـــــــــــهوكــــاَن ـــــــــــا يقيًن فيهـــــــــــا وأمُّـــــــــــه

***     ***       ***
ـــــــــين أمحـــــــــد ســـــــــادة األمـــــــــمإنَّ َحكـــمب قـــد الســـماء رب هلـــم بـــذا

الصـــمم ألذنيـــه الفْضـــل أنكـــر واحلمـــم!مـــن َســـواء الـــدر عنـــده مـــن

ـــــب عت وإن شـــــكا إن ـــــذا َه َنب!نقـــــول والـذَّ لدينا الرأُس يستوي ال

ومنها أيضا:

ــــــــــادةفقلــــــت: مهـــــــال � أخــــــا الزهـــــــادة َس ُرواة عــــــــــن أخــــــــــذ� إ�

ــــــــــــــــادة��ــــــــــــــــم للمســــــــــــــــلمني  ـــــــادةق وحـــــــبهم مـــــــن أفضـــــــل العب

ـــــيس علـــــى ريب اعـــــرتاض ألحـــــد يفعـــــــل مـــــــا شـــــــاء تعـــــــاىل وجمـــــــدل

ـــــد واألَس ـــــواء َس ـــــب الكل جيعـــــل فــــاطرحوا ثــــوب العنــــاد واحلســــدمل

كـــــالَبعر قـــــدرا ـــــدر ال ـــــيس ل وال النضــــــار األبــــــرزي كــــــاحلجر�قـــــوم

كاملــــــدر قــــــدرًا اجلــــــوهر وال فحاذروا مـن قـولكم مـس سـقركــــــال

دیب أحمد بن دمحم الشامي بین الجحد ألن تكون ھذه القصیدة لإلمام عبدهللا بن حمزة، ــ تتأرجح عاطفة العالمة األ1
اإلثبات وبین ، قولھ؛ حد على عنود، متعصب أو لدود، عدٍو من مكابر، ُمغاٍل أو ماكر خصم من علیھ مدسوسة فھي

مما فذلك شباب، وعنفوان طیش نفثة إال فلیست لھ أنھا ثبتْت حال في لكن لھ؛ یعزو األذكیاء.. إلخ. انظر تاریخ أنھ
.152/3الیمن الفكري، 
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َعاهلَاَدِويَِّةغالُةا كانوأيًض قرروا َمنة؛السُِّلأْهخلَفالصَّالةدمقد يف كما ساجدها،  بل
ملَسهـ 1256الناصر عبدهللا بن احلسن، ت: اإلَمامساءلَت أميكن ما: تكيوما أن السُّنة ون اجد

1أماكن مقبولة ألداء الصالة؟!!

أنَّ من الرغم َجاندة لألئمة َسُمــ الِبالَغْيفــ كانْتالَيَمِنيَِّةالَمالشَّقبائَلوعلى اءمنذ
َخالَيَمِنإىلاهلَادياإلَماُم �ائيَّبُصم ا�يدة،1962بتمربِسرجوا عليهم يف ثورةحىت إال أن  ة،ورة

ُب اليت اجلهود تلك َسذلت، والدماءكل ــ �رخيهمعلى مر ــ األئمَّةمنها مل تشفع هلا عندفحْتاليت
اْحهم يوأتباُعاألئمَُّةظلنظروا إليهم نظرة احرتام ومساواة. فلقدأن ي نظرة إليهم وازدراءتقار نظرون
وَسخريَّوُس بتعمد إْصة، حتوْيالنََّظرِيَّةَهِذههانشُؤَمثـََقاَفٌةوِهيرراابق ما تعاليُمبكل وأدبيَّه ا اليتاُ�ها

ِسداُرَمَعلْيها وفيها َفرُّها، َغالنََّظرِيَُّةهذهبقائها، تزدر مل بدونيََّريإن له تنظر أو حتتقره أو ة، ها
ُساألْخالتَّْشريَعاتمع �قيساوْتلَت من اْمرى فقدت و�لتايل وغريها، ثـََقاَفِةعةئاَشولذا فتيازا�ا؛نية

األفضليَّاألفضليَّ وغري جنٍسْيية، ومتة جنٍسز َصعلى من َعهو يُكتَبالنََّظرِيَّةَهِذهقيدةميم هلا حىت
قاء.الَب

كاَن: "يقولاهلَادْياإلَماُمفهذ لو مؤمًنوهللا عشر وثالثة ثالمثئة ا، ال، بل لو كان معي
من"الَيا�ُتلُدْســ �ــ ، ألن تلك كانت فضيلة لرسول هللامعي مخسمئة

ِج،قليبا: "ما أشتفي وال يشفي مضيًف أطأ بفرِسأو للحق املخالفني 2ي"يف

َش البيتاحلسن بن علي اهلبل،،اعر التشيعوهذا آل غري يُقدِّم من أن ه من فإنَّعليهميقرر
3الز�!

.329ــ اإلصالح الدیني في اإلسالم، برنارد ھیكل، 1
سابق،2 الحسین، بن یحیى الَحق إلى الَھادي سیرة .50ــ
الثانــ 3 في وھو شابا ومات الھجري، عشر الحادي القَْرن في كان الیمن، في الَھادَِویَّة شعراء كبار یة والثالثین من من

األدیب1079عمره، سنة  الشَّاعر حققھ جابر" بن علي بن الحسن شعر من الجواھر "قالئد اسمھ مطبوع دیوان لھ ھـ.
العظیم الشَّاعر الیمن، شعراء أمیر آخر موضع في وسماه كثیرا، علیھ فیھا أثنى مقدمة كتب وقَْد ، الشَّامي دمحم بن أحمد

ذلكالحسن الھبل! وكان الحسن ذكر كما لھ؛ الوزیر مرتبة في كان بل الحسن، بن أحمد المھدي اإلَمام من مقربا الھبل
قولھ: الھبل الحسن الوزیر أشعار ومن تراجمھ. في الشَّوكاني اإلَمام

العن أبابـــكر الطـــاغي، وثانیــــھ        والثالث الرجز عثمان بن عفانا
النَّار في لــھم وھاماناثالثـــة فِْرَعون منزل تحت من منــــــزلة

یارب فالعنـھم والعـــن محبھــــــــم      وال تقــم لھم في الخـیر میزانــا
تقدموا صنو خیر الرسل واغتصبوا      ما أحل ابنتھ ظلما وعدوانا
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ـــــــدي وعــــ تيمــــــا قــــــدَّم ملــــــن مـــــــــن ز�ء أنـــــــــت يف معتقـــــــــديقــــــل

املصــــــطفى ِصــــــنو تقــــــدمي إىل ـــــــــــدُعــــــد تعــ مل إن الــــــــــوْيالت ولــــــــــك

وَفكر القاضي عبد الرمحن اإلر�ين َذقد َو حني خوالن قبائل محيد حيىي اإلَمامدت إىلأن
القرنالَعربيَّةم متجهة إىل احلرب مع اململكة1934عام الدين، ثالثينيات ُمنتصف السعودية
أوًالَر، املاضي اْسكثًريالزامَل مقابلتها، وحني ظلوا يرددون فض واْسا بقوله: "كعوا كعوا تقبلهم تدعاهم

مضيًف خوالن" احلمري"كعواو "ا: � �ا تُزجر 2"!...كلمة

َنــ الَقَبائلتكانلقْد وجهة ِةظرمن َكرَُّجمــ األئمَّ َوائناٍتد أْجَخزن هلا، ال من هللا ل لقهم
أْنَعدمة آل البيت، ِخ أْجَحيليهم من أيًضا.َسبيلل آل البيت، وميوتوا يفيوا البيت ونتيجة هلذه آل
احلروُبقافِةالثَّ كانت فقد َسُةالقبليَّ، اليت التدمري آليات من اإلَمعْتواحدة َشُةاَمإليها حىت اع ،

َم ّسَصقوالٌتلديهم أمثلة وِحيَّارت ا متداولة، من أمثال: "�ب كلب يف راس كلب" يف كًمارة،
نفِسحال احرتبت قبيلتان، أو اشتجر منهم اثنان. وأيضا "اشغل  يف ا وأيًضه قبلما يشغلك" القبيلي

عند الَيومالثقافة واآللية مستمرة إىلَهِذهمثلظَلْتورمبااحلجر من القاع والدم من راس القبيلي"!
السَّ لألَساَسبعض الشَّة ديد.ف

َت أن قضيَّحيىي اإلَماِملدىا ما يوًمالنَّاسبعُضعشفَّحدث الضَّيف من التخفيف رائِبة

ُ
"ُغالنَّاسكوس اليت كان جيمعها منوامل عليهم: فرد حق، وجه وبدون يُظلمواحبق مل إذا الشميل، رب

الشميلظَلموا" بُغْرب النَّالَعامََّةويقصد السَّالصِّحيُث،اسمن أْشفة على وَهائدة يئا�م.كاهلم
ِضالنَّاسومل يقتصر األمر يف ازدراء املَسُممن إطار واحد، منكلهم أن اواة يف الظلم نطلق

حضوُرللمناطقيَّكانلقدبل دل؛َع عندهم قياًساألْسَفلالَيَمِنها الواضح يف تعاملهم مع أهلة ا ،
وأْضفمثًالاحمليطة بصنعاء،الَقَبائلإىل قباب هدم إىل وفية ورجال الصُّخية أئمة ومشارَحعمدوا

حبجَّيف �امة وتعز،الَعامَّةالذين يتربك �م، وًالكاِماألْسَفِلالَيَمِنالدين يف وذلك ة حماربة وغريمها،

 عنھما.. إشارة إلى أبي بكر الصدیق التیمي، وعمر بن الخطاب، من بني عدي، رضي هللاــ 1
.89م، 2013، 1ــ مذكرات الرئیس القاضي عبد الرحمن بن یحیى اإلریاني، ط:2

Urge
nt



120

والشَّ واخلرافات األْضَصنعاءعبذات، يف الوقت الذي متتلئالبدع من �لعديد حوهلا رحة واملراقد وما
والناُسحىت والدهاهلَادياإلَماِممن لدنألئمة وغريهم من آل البيتة �اخلاصَّ يزورو�ا هناك،

ِديا إىل اليوم، ومن بينهم مشاويتربكون � ُحيين كبار.خ اربون اخلرافات والشعبذات يف تعز فلماذا
َحَصنعاءيفَعلْيهابقونو�امة وي اَهل�وهلا؟! علما وما الفقه َحن أقل ة جتاه ما عرف يَّاِسَسادوي

األُص من األولياء السَّبكرامات الصُّلفيني، إذا ما وليني عبدهللا بن اإلَمامن�مع العلم وفيني!استثنينا
َصرَساَلةمحزة كان قد كتب شرق "�م" يف "لصف" قرية أهل نعاء، يهددهم فيها بنقل رفات إىل

ُه املدفون ضرًحيأخيه له جيعلوا مل إن مزوًرناك ا، كما أمرمهجوًرالَيومكان قربه قبل ذلكوَقْدا.ا
َهاِشمأمحد بناإلَماممحيد الدين أهل أرحب ببناء قبة و�بوت على قربحيىي دمحم بناملنصور اإلَماُم

مهدًد ُرالويسي، بنقل إ�هم َما إىل كان آخر إن مل يفعلوا!فاته
العشرينيَّ�اأمحد محيد الدينالسَّيفم.. أقدأيًضا املاضي، على هدمالَقْرنات منية
ُعجيل،الصاحل أمحد بن ضريح الفقيه  بن َمموسى الذي تنتسب له دينة بيت الفقيه بتهامةيف

كان هو قائد جيش وَقْدأبيه،انيق يف احلرب الشهرية بينها وبنياملدينة، وذلك عقب هزمية الزر 
َموَفوالده.  يف العمل" خري على "حي بـ يؤذنوا أن املدينة أهل على َهِذهساجدها، مع أنرض

ِضاهلَادياإلَماُمالز�دة اليت أتى �ا من تكن مل مرة، َمألول الشَّمن افعية، وال عهد هلم �ا.سائل
َض1943عام أيضاقَامكما �دم الصَّم الويل أمحد بن علوان يف يفرس والزاهداحل ريح

ُحوتسويته �ألرض، ونقل رفاته إىل مكان جمهول،بتعز، الِبحتت حماربة دعة، مع أن األمر غري جة
َهذلك،  تثبيت يريد كان نظًرالنَّاِسيبته يف نفوسفقد أكرب، الصََّهذاا ملا لضريحبصورة احل منالويل

روحيََّه اْسَهذاالقىوَقْدة عند الناس،يبة أَشتحساً�الفعل كما البعض، الشَّعند ذلك إىل هيد ار
ُحمالزبريي شعرا، وكذا املوشكي،  إطار َمأمحد يومالسَّيفاولة تقريب يف من األْحها الثوار رار؛ شروع

ِحَشإبراهيم احلضراين كان أكثر ،الشجاعالشَّاعرإال أن على حقيقته، بقوله: اهلََدفني أ�نجاعة

ــــــــي وتق �ســــــــٍك أكــــــــرم ــــــدعيأضــــــــريح نبشــــــته كــــــف املــــــاجن الب
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نبشـــــــَته ـــــــور القب اآلف ـــــــني ب ـــــــن شــــــــرعيم ُمســــــــوٍغ ــــــــدون ب ــــــــا بغًي

وفضـــــــيحٌة رذيلـــــــٌة القبـــــــور ــــــوذي والزجنــــــينـــــــبُش ــــــدى الب حــــــىت ل

َمعشـــــــــٍر مـــــــــن ـــــــــه أن إال ذاك ُســــــــــــــــينمـــــــــا معشـــــــــــــــٍر يف ـُـــــــــــــــنيَّة سـ

الَع الشَّاميبنالمة أمحدوهذا َفيقرُرــاملعاصرين اهلادويَّةمن كبار علماءوهو ــ دمحم شل أن
لفَسكم احليفاهلَاديأبناء إال هو َمالذين مل يقدروه قدره، أو فقط النَّاِسادما حقيقة نزلته يعرفوا

ُم.!ةاملقدَس كالم ضمن َعيقول َمطول اْسة: "ادويَّاَهلالنََّظرِيَِّةسريةن َنَظرِيَّةاهلَادياإلَماُمتوعبلقد
علىكرِساإلماَم وقعد وَجاِإلَماَمةية، وَط�نتخاب ُحمتطبيًقالنََّظرِيََّةقبَّدارة، ا؛ ولكنه ما إن حلق كًما

األْع�لرَّ عجَز،لى وقام ابنه املرتضىفيق أدرك تطبيِقحىت عن 1اس.."!!النَّاِدلفَسالنََّظرِيَّةه

خماطًب1962وهو القائل أيضا أثناء قيام ثورة  البدر: اإلَمامام،

ــــــده بعــ اخلليفـــــة أنـــــَت تكـــــن مل حمتَّمـــــاإذا قضـــاًء بـــل وُشـــكًرا وفـــاًء

وال روٌح ــــــــعب للشَّ نبضـــــــْت لهفـــــــال جهنمــــاَعلْت ُيكبَّ حىت رايٌة

يف نفس العام، ميدح من يسميهم آل البيت:ــ أيضاــ وله من قصيدة أخرى

فاطمـــــــــة أبنـــــــــاء مـــــــــن البهاليـــــــــل ـــــاُهـــــــــم وتكوين ـــــواال، وأق ـــــاًال، فع طـــــابوا
ـــــــي دم ـــــــزاج المت ال ُمهجـــــــيت ـــــــُتهم دينــــــــاوهبـْ أحببــــــــُتهم ولكنَّــــــــين �ــــــــم،
شـــــرٌف حـــــبُّهم "طـــــه" عـــــرتة غـــــري ـــــن للُمصـــــــــــــــلِّيناَم وشـــــــــــــــعاٌر وقربـــــــــــــــٌة
أنفَســـــــُهْم للحـــــــق ـــــــوا وهب مبـــــــن أفانينــــــــــاأكـــــــرْم فيــــــــــه رغبــــــــــًة فصــــــــــرَّعوا

.29سابق،ــ دمحم سالم عزان،1
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ـــــاكــــــانوا جنــــــوم اهلــــــدى يف كــــــل داجيــــــة موازين كـــــانوا َحَكمـــــوا مهـــــو وإن
تزيينــــــااألوفيــــــــــاء وإن خــــــــــان الزمــــــــــان �ــــــــــم لــــــنقضالَعْهــــــِد يقبلــــــون ال
مشائلهــــــــــا يـَــــــــــْنظم مل اخلَْلــــــــــق واألبيِّينــــــاســـــوىمكــــــــــارم مـــــنهم "األئمـــــة"
ـــــــــٌة َدْمَدم ـــــــــاريخ الت ـــــــــم ف يف على عروش الطواغيت "الفراعينا"أمســـــــــاؤهم

* * *
ـــه ب الطغـــاُم يلهـــو ـــذي القـــريضال ـــت ـــــــــــالي العبقريين مبجـــــــــــد إالَّ ـــــــــــَن يـُْع مل
انتفاضـــــــــــته يف نقـــــــــــٍد ميـــــــــــزان �ملضـــــلِّيناوكــــــــــان يَهـــــوي العدالـــــة حكـــــم

يف شــــــعري ــــــُد أنف ــــــُت هلُــــــْمآلي ــــــوالء وتلحينــــاال و�رخيــــاً، ومحــــدًا، دمعــــاً،

يتخيَّ أن عقل له َموملن الَقل لألْشداَسدى املفرطة َجاص "من آل البيت" َخة علتهم اليت
األوَطَف الشَّوق من وأكرب َشعب، ان، يعد مل الذي اآلخر واحتقار ازدراء نا، ُهَمجَاَعةا والخًصمقابل

َش هو ما واحلَض،كاملعٌببقدر ا�د من والتَّله احلَضارات؛ارة كل حبمله تنوء ما ال َهذالكناريخ
أْج،شيء اُحلاإلَماِمل بقاءمن ألنَّيف نظِركَماحلكم؛ وجهة ْستَلباَحلقهواعةاجلَمَهِذهمن

ُ
امل

اْس من بد وال اآلخرين، َدلدى �عتباره الزًميًنتعادته، وَحا واجًبًقا َجيا ال 1عنه!التنازُلوز ا،

العَام1 في القصیدة َھِذه الشَّاعر م على شاطئ البحر بمدینة الحدیدة، كما ذكر في كتابھ: "ریاح التغییر في 1954نظم
العھد ولي دعایة مدشنًا كاملةالیمن" القصیدة ونُشرت ذلك. قبل ھْمًسا كانت وقَْد َعلنا، أحمد اإلَمام بن البدر دمحم للسیف

العھد ولي بیعة عقد تمت وقَْد نفسھ. الشَّاعر ذكر لما وفقا روما، محطة أذاعتھا كما یومھا، العدنیة الصحف بعض في
بعد ذلك، ومطلع القصیدة:

یتكلما أن الیَوم لشعري فتصغي لھ الدنیا وتحتفل السمایحق
بعدم أخیرا قومھ أوصى كان وإن ودعاتھا، الَھادَویَّة النََّظِریَّة أساطین كبار من الشَّامي دمحم بن أحمد العالمة ویعتبر
عبر وحضارتھا بالیََمِن تغنت التي الشھیرة الھمداني "دامغة" على بھا یرد التي الدوامغ" "دامغة ولھ اعتناقھا.

م. وبدوره ــ أیضا 67صور، فتغنى ھو باإلمامة وآل البیت، ورد علیھ مطھر اإلریاني بملحمة "المجد واأللم" عام الع
م، وإن كانت لھجتھا أخف، وفیھا من الموضوعیة الكثیر. توفي 1977ــ رد الشامي على اإلریاني بقصیدة أخرى عام 

ط:م. أنظر: ریاح التغییر في الیمن، أحم2005في لندن عام  والتوزیع، للنشر ة الیَمنِیّ المكتبة الشَّامي، دمحم ، 2د
.429م، 1985
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المبحث الثاني
من حقه في الوصول إلى الحكمكفءحرمان أي مواطن

أُصٌلأْصُةاَماإلَم وفًقمن الدين للنظريَّول خمصوٌصومنصُب، اهلَاَدويَِّةةا دوَنمعيَّبساللٍةها نة
ألٍيغريهم،  حيق ِمال خارِجكان جمرَدالسَُّهِذهن مهَماللة فيه كفاءُتا  التفكري ه فضُلكان ه و كانت

وَموعلُم التْسه، إال اجلميع على ورَدا مبا ُنليم تقرر ذلك.. صوٍصمن
راجٌعَو �الْصإىل فكرة االهذا وتفضْيطفاء اإلهليعتقاد َسل هللا، على َخهلا حدَّائر تومههم، لقه
ِيف(ةالدينيَّالنُُّصوَصعتسفنيُم َوَطْعنًا ِ�َْلِسَنِتِهْم يِنلَّيًا هو كما،  ا ألهوائهمووفًق.46النساء:)الدِّ

مراِج�بٌت كل ُحتوِهيِةينيَّعهم الديف أن ُتفوق أو بعًضستقصى.صى فْصسنورد يف منها ٍلا
الحق..

تثبُتاِإلَماَمَةأنَّــ داك هللاَهــ واعلمادي: "اَهلاإلَماُميقوُل األمَّال بَع�مجاع وال بريَّة، ة، قد
مرويَّوال  تثبُتبرواية ولكن فْيلصاحِبة؛ هلا هللا بتثبيت وبعقدَهها، أوَجه، من رقاب يف علْيا ه من بها
َخَمج وَحيع دينه وأهل َقلقه، وذلك ُسوُلقه، َوَأِطيُعوْا(بحانه: هللا اّ�َ َأِطيُعوْا آَمُنوْا الَِّذيَن َأيـَُّها �َ

ِمنُكْمالرَُّسول اَألْمِر ِ��َِّوُأْوِيل تـُْؤِمُنوَن ُكنُتْم ِإن َوالرَُّسوِل ا�ِّ ِإَىل فـَُردُّوُه َشْيٍء ِيف تـََناَزْعُتْم َفِإن
�َِْويًال َوَأْحَسُن ٌر َخيـْ َذِلَك اآلِخِر .59النساء:)َواْليَـْوِم

الصَّولووأ فهم معهم، �لكينونة أمروا الذين �دَعاألمر اإلَمادقون وُهاَماء املْسة، توجبون م
واملْس لفرِضهلا، 1.ها"تحقون

نصُّأيَنــ كما ال يدري كثريونــ  درينوال  كتاِبكم احلهو يف بذلك هللا أو !مي؟لكر ه امن
ُك يف الصَّنالسُّتِبحىت كثًريحْية �ا حيفلون ال اليت َخــ يف الغالبــ احة ما فكرَ�إال َسدم منها، واء م

َيأم مل يصح!حََّص "اَحللتكريِسسعونفهم الذهنيَّكم احلق اإلهلي" يفمفهوم أْجالَعامَِّةةيف ل من
والتَّتقبُّ وأنَّليم �اْسلها يسلِّْنَم، .قتلهُبَجي،الل الدمَح،حمارٌب،كاِفٌرفهوالَعامَِّة�ا منْممل

.130ــ المجموعة الفاخرة، سابق،1
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ُخييَّ الكنيَسَكأنَّل للقارئ واملتابعوقد رَجِةهنة الُعمن يف الدين � قد و �ور ِةاملظلَمصورال
واْساَراستقوا أفك ُرهم ِمتلهموا بَسة! ظريَّالنََّهِذهنؤاهم الدَِّهذا، لو كاناطٍةوبكل فعًالهو �ذه ين

للنَّالرؤى، كان حاجٌةملا َفاس ِقبه، وميايُزالِعأَساسلىَعالنَّاِسبنييفاضُلديٍنمُةْيما بينهم رق،
وَهالسُّأَساسلىَع َجاللة؟! لفرِضاِإلْسالماءل والَعاملَسإال أن واحلقيقُةكافة؟!النَّاسدالة بنياواة

التَّالسَّ هلذا َعاُسأَسمايز عي وال دنيوي، ِقوقدًميالقة للدين به.ه الدُّيل:ا تقاتلت ول إال على ما
ووْجأْشرغيٍف ومنكٍحهى، أ�ى، درُّأطيب.ه حني قال:علي بن أيب طالب،اإلَماِمو�

ــــــه بدينــِــ إال اإلنســـــاُن مـــــا فــال تــرتك التقــوى اتكــاال علــى النســبلعمـــــرك

فَـــارٍس َســـلمان اِإلْســـالُم رَفَـــع هلـــــــــبفقــد أ� النســـــــيَب ــــــرِك �لشِّ ـــــــطَّ وَح

َت األْجوقد األجياَلوارثت تلو َصالفكرَةَهِذهاهلَاَدِويَّةالنََّظرِيَِّةمن أتباعياُل حىت ارت ،
دينيَّعق تُعيدة ومل الَعة؛ياسيَِّسَنَظرِيًَّةدة، على اليوم، إىل دامت النََّظرِيَِّةمنــ مثًالــ سكوهلذا

عمِّاعيليَّاإلْمس "ابنة األخرى قدمْتها"ة أكثَرسَياِسيًَّةَنَظرِيًَّةها على أ�انفَساليت احلكم، منها يف
فقهًيمذهًب دينيَّا أيديولوجيا أو َضوَسفتماهت ، ةا األْعط أبناء ، راوةبَضَعلْيهاتهموحشِيم و مار�ت

مثُلمثُل النَّاملطرفيَّها وكلتا "اإلْمسة، واملطرفيَّاعيليَّظريتني كثًريُم1ة"ة ُمتقدمتان على الِفكرستوىا

ُ
أنَّ، اهلَاَدويَِّةالنََّظرِيَِّةا إىلقياًس،امًعةمارَسوامل دوَنقْداهلَاَدِويَّةيوَفُسإال �ما ألنََّهنّكلت وادة،

أهِلتقتصُرَةاعيليَّاإلْمس مفهوم الكَسيف "أهل على ُدالبيت فقط َمخون غريهم، اء" ، فقطسٌةوهم
تقرُر ُيسأْخامتيازاٍتأيوال ملن أنفَسرى والفلسفيَّالفكريَّاَجلَماَعةــاملطرفيَّةأماهم آل البيت؛مون ة ة

فكرِةــ عن ختلت قد أَسفأل�ا من أْصها يف الوالية، و اِسالبطنني تعد أُصًالمل 2يهم.ول الدين لدمن

مستقلة.1 سیَاِسیَّة أو فكریة نََظِریَّة في تتبلور أن آنذاك لھا یتسن لم فالمطرفیة وإال فقط، التغلیب باب من ذلك قلت ــ
تیاراتــ ذكر الباحث الیمني الدكتور علي دمحم2 كتابھ في الُحكم في البطنین شرط عن تتخل لم المطرفیَّة أن زْید

"قصیدة94معتزلة الیمن، ص  بعنوان: المطرفیَّة في حمزة ابن نظمھا التي الشھیرة القصیدة یتتبع من لكن ؛
ا فكرة عن فعال تخلت قد المطرفیَّة بأن یشي ما ثنایاھا بین یجد المطرفیة" أمر في لبطنین في الحكم، مثل المقصورة

البیت: آل وشریعة اِإلْسالم أحكام عن بتخلیھم إیاھم معیرا قولھ
وأنكروا التفضیل قوال واحدا     لمن یرید ربنا ومن یشاء

القضاء تم وقَدْ متوافر، غیر أصال المطرفیَّة فتراث علیھا. ینبني ما إنكار األفضلیة إنكار على یترتب ومما
لواحدعلیھ بالقضاء عل شخصیًا رأیا یكون قد أو عھدھم، بدایة في الباحث ذكره الذي الرأي َھذا كان وربما ھم، =یھم
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�لنسَب النظريتني املَسومبىن وهو واحد، هلما مجيِعة بني تفضيٍلُداخللقاواة متييٍزأون أَساسعلىو
الِع أو رق.اجلنس

للناس يف زمن مل تظهر فيه ــ البيتمن آل ــ نظرة احلاكمِهيما وللقارئ أن يتخيل
وال تزال؟!،النظام والقانوندولُةوالُةسيَّاملؤسَّ

ُمواطننيرَعــ من وجهة نظرهــ فالناُس ال احلاكُمــ ا� ميلُكيد" ف"السَّميلكهم ُمجيما لة من
اخلاصَّأْم الوُصة! مع أن الكه الشَّمكفوٌلحٌقكم احلإىلوِلحق ،ألي مواطن كانوالقواننيرائع يف
اُحلو  من َياِسيَِّةقوقهو �لناِساملُنالسِّ اختياِرِسأنفوطة يف ينوُ�َمهم يديُرن أو ، ال عالقة مَ�و ئشم

وليسْتللسَّ �ا، َقماء الرئيسيَّمن ال الدين الثانويَّضا� وال �نَّالبتة!ةة اختصَّودعواهم مما هللا ذلك
َحلالْسهوبه آل البيت على ألنَّاملادي واملعنوي،ق الغريتحواذ ذلك إال؛ القبليَّليس ة لدينا النزعة

الَع مناصِبال �يت إالوالسؤدَدوا�َدرَفالشَّأن ــ خطأــ ناعرْتأْشالَعربيَِّةةقليَّيف أو كم احلمن
وْح احلروُبدها؛التحكم حوهلا دارت يذهُبوهلذا كما ْيخكإىل ذلواملعرتكات، ،دمحم الغزايلالشَّ

"إنَّمضيًف األواِصا: ُجمتقطع يف يعوُدر َيتمعاتنا ما �لُّقلوَبسكُنإىل من وغطرَساحلاكمني ة، وإىل ه
الوظيفِةسَبُح وِسوجاَهو امظهًران ال ِخة، َعيلة جتُد1امة"دمة َموهلذا لنفِسمنهم ادعى اِإلَماَمَةهن

ُعوخرَج يف َصوهو فعَلاُحلِنو ئبشَجاِهٍلغٍريمر كما القاِساألصغر االبُنكم، املنصور م بن لإلمام
ادَّ؛بعد وفاة والده"املهدي"علي العياين عاًموعمره ال يتجاوز سبعةاِإلَماَمَةعى لنفسهإذ ا، عشر

نفَسملقًب ذلك أنه "شيزوفرينا الشباب" أن ادعى بعد الشطط َهذاوكان من نتيجة!2.ه �ملهديا
ملسو هيلع هللا ىلصالذي باملهدي املنتظر النيب به أنَّبل !ّشر ُيادعى !.وحى إليهه

ابَناملتوكُلاإلَماُمووىلَّ إمساعيل هللا كان هـ، و 1070آنس سنة ِبالدعلى"املؤيد" ه على
عاًميمره ستة وعشر ع !ا فقطن

ابُناملنصور حسني بن املتوكل اإلَماموبعد وفاة شرعيَّب، وإن كان مبه عباسخلفه ة من ايعة
تسًعكان لماء عصره، و ُع َسيوعشر اعمره ووصَفكثًريالشَّوكايناإلَماُمأثىن عليهوَقْدنة،ن َعا �نه ادٌله

المنھجیةمنھم قد=  وطبیعة أصًال یتسق ما ھو البطنین عن التخلي مسألة ألن المطرفیة؛ للمدرسة ة العَامَّ األفكار تبلور
علیھم رأسوا فقد وعملیًا للمطرفیة. والعقلیة في مدارسھم الفكریة من غیر اإلمامة. الفكریة

ط:ــ 1 دمشق، القلم، دار الغزالي، دمحم السیاسي، واالستبداد .182م، ص: 2003، 1اِإلْسالم
سابق،2 األول، العَبَّاسي العَصر في الفكري الیمن تاریخ .237/1ــ
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َهازٌموَحياسٌيوِسومنصٌف وله ُقٌةيَب، خواصِّيف يلبْثه..لوب ومل َمكثًريإخل. فقد ات بعد ذلك ا
1واحدة..بسنٍة

ابَناإلَماُموعني عباس ا وأمًريَصنعاءا علىوالًيهـ1172عام ه علي بن املهدياملهدي
واحًدكان و ،لألجناد عاًميوعشر اعمره يْس�ا، وأمره ن القصُرَصقصَركَنن وكان ة حامَينعاء،

خمزُن،املدينة 2..لحةاألْسوفيه

عنيَّ وهو الرجل الثاين يفــ يف منصب الوزير األعظماملنصور علي بن املهدياإلَماُموبدوره
خلًفــ يومهاالدَّوَلة عثمان حسن بن دوَنحسن وهو ألبيه ُعا من العشرين مره، وال خربة له يفسن

ُش الدَّو ئتسيري َضن أو إدار�ا!ِطْبولة،
1231َــ 1224أما املتوكل أمحد بن املنصور علي  عنيَّ فقد ِبالدا علىوالًيعبدهللابنههـ

عاًموعمُرَرْميَة عشر مثانية الشََّسالنَّ"مؤهل إال ا، وليس له منه تومهُّ"ريفب اكاتًبلهعَلوَج.هحد
مبوكٍبعهودَّوَقْداألمور.مجيعبهانيًطُمفارع،بنإمساعيلبنقاسمهوية،اودر وخربةاسًنمنهأكرب
إالفِةالوظْيَهِذهيفميكثملبل،3نعاء!َصخارَجلمَسدارإىلِةَيواحلاِشالدَّوَلِةاالترَجمنكبري

مناخالًي،اعاًمنيوعشر ثالثةعمرهكانو هـ1231سنةهلنفِساِإلَماَمَةعلنلُيجدا،قليلٍةنواٍتَس
ولذا؛نظرً�ندهمِعاملعتربةهنفِسالزَّيدياملذهِبروطُشلِبأْغومنبْلوالكفاءة؛واخلربةلمالِعصيِدَر

هلعقِلنتيجًةوام،الدَّعلىووزرائهالهمَّلُعريهتغيبفعلط،والتخبُّعِفالضَّمنحبالٍةهفرتُتْتمرَّفقد
ْيخهالفقْيداَمإْعيقرُرعلهَجالذيو ر،ِصالقا هملعارضِتريوه،َح�بناملعروِفماويالسَّصاحلبندمحمالشَّ
اعيلإْمسبندمحماملؤيدابنهعلَجفقداعيلإْمسهللالىَعاملتوكلاإلَماماأمَّاملهدي!ةاَسَيلِستنكارهواْس
لوغ!الُبنِسيفوهوهناكنشبْتخالفاٍترإْثالبيضاءبهدخَلجيٍشرأسعلى

ووزارةحة،الصِّووزارةارف،املَعوزارةوِهيهِمأ�َّآخَروزاراٍتالثَثحيىياإلَماُمَسأسَّنيوِح
لويلهاأقطَعاليترىْخاُألاملناصِبعنك�هْي.ىيوحيوالقاسماعيلإْمسهأوالُدفيهاعنيَّالتاملواَص

عليــ 1 بن دمحم القاضي السابع، القَْرن بعد من بمحاسن الطالع الشوكاني، جمعھ، دمحم بن دمحم بن یحیى زبارة، البدر
.217/1م، 1998، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:

.315/1ــ نفسھ، 2
ــ درر نحور الحور العین بسیرة المنصور علي وأعالم دولتھ المیامین، لطف هللا جحاف، تحقیق: عارف دمحم عبدهللا 3

.1191، م2004فارع الرعوي، وزارة الثقافة والسیاحة، 
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ووىلوالبيضاء،إبلواءاحلسنوىلماَكتعز.والهمثة،وقَعَممنأكثِريفوشاجلُيكقيادة،أمحدعهده
شرين!الِعيتجاوْزملوعمرهاحلديدةعبدهللالسيف

ة/الزيديَّةللنظريَّاوفًقــاحمللقةتهامبثاليَّ،ِةاَماإلَمتويليف1عشَراألربعةروَطالشُّأنوالواقُع
تمَعَجتأْنفقلَّمليالَعدعْيالصَّعلىاأمَّفقط؛ظريالنَّدعْيالصَّعلىإالــهاغالبيفــتكنملــاهلَاَدِويَّة

أوكر�ْسَعألقوىلإالتكْنملاِإلَماَمَةأنَّتؤكدالتَّارِْيخقائُقوَحواحد.خٍصَشيفكاملًةروُطالشَُّهِذه
بنحيىياهلَاديُساملؤسِّاإلَماُمَهؤالءنيَبمنيكونقدكبارةأئمَّجودُومع،وامالدَّعلىاًياِسَيِس

اَمفوإالابع؛األَصعلىيُعدونوقليلمحزةبنحيىياإلَماماوأيًضمحزة،بنعبدهللاواإلمام،احلسني
اإلَماِممن،ةاألئمَّكمُحفرتِةطواَلاإلَماِمعنبدًالاإلَماُمهوأحياً�األخأواألكرباالبنأنمعىن

البدر؟!!اإلَماِمإىلاهلَادي
وِهيهــ284الَعاممن،فادهوأْحوبنيهاهلَادييفحمصورًةاِإلَماَمُةظَلْتصر،اَحلالاملثالَسبيِلعلىَف

وهم:التوايل،علىٍةأئمَّبعةَسيفأيهـ!!402الَعامحىتمن،الَييفِةاَملإلَمالتأسيِسنةَس
م911–898ــهـ298–284،القاسمبناحلسنيبنحيىياهلَاديــ1
م913–911ـهـ301–298،احلسنيبنحيىيبندمحماملرتضىــ2
م934–913ــهـ325–301،احلسنيبنحيىيأمحدالناصرــ3
م936–934ــهـ366–325"احلسناملنتخب"احلسنيبنحيىيبنأمحداحلسنـ4
م956–934ــهـ366–325"القاسماملختار"احلسنيبنحيىيبنأمحدالقاسم-5
م976–934ــهـ366–325احلسنيبنحيىيبنأمحدبنحيىياملنصورــ6
م1012–977ــهـ403–366حيىيبنيوسفالداعيــ7

نائهأْبمثهـ،389:393الَعاميفالعياينعليبنالقاسماملنصوراإلَماِمإىللةلِسالسَِّهِذهبعدلتنتقل
بعده.من

حسن1 ا، حر� ذكًرا، بالغًا، عاقًال علویًا، مسلًما، یكون: أن وِھي اإلَمام في شرًطا عشر أربعة الَھادَِویَّة تشترط ــ
منھ، النَّاس ینفر مما سلیًما مجتھدًا، كریًما، البدن، قوي شجاًعا، واألطراف، الحواس سلیم ورًعا،، عدًال، التدبیر،

كالجذام والبرص..
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تيفاءواْسةاألهليَّيدعيوكٌل،مامهمأْعأبناءضدَّ،بينهافيماكماحلتتنافُساهلَاِمشيَُّةرَساُألكانتوقد
كانْتإذا؛تقريًبريهمَغعنخترْجملالفرتةتلككلاللوِخالقائم،اإلَماِملَمُظدعيَيكماروط،الشُّ

قدرتهوَموتهُقسبَحكٌل،ةيَّاهلاِمشيو�ُتالُبتتداوهلا
َ
ة..اديَّامل

اإلَمامنُذُمل،ْيِجبعَدًالْيِجتوارثوهاحيُثمامة؛�إلاًظَحِتيو�الُبأكثُرمالقاِساإلَماِمبيَتولعلَّ
املتوكلبناحلسنياملتوكلاإلَمامحىتم،1727هـ1139سنةاملتوىف،دمحمبنالقاسم��وراملنُص
م.1962هـ،1382عامالدينمحيدفآلم؛1872هـ،1289سنةتويف،علياملنصوربنأمحد
رتاِتَفأطوِلمنوِهيلةكاَمكمهمُحريةِسَمخاللالطني،وَسالوًكُمإالونالقامسيُّاألئمَُّةنيكومل
ة.اميَّاإلَميو�تالُب

الدينمحيدحيىيبندمحماملنصور�إلمامابتدأتــاحلاكمةاِإلَماَمةبيوتآخرــالدينمحيدبيتويف
الدينمحيدالبدردمحماملنصور�إلماموانتهت،م1904–1890،هـ1322–1307

1م.1962سبتمرب26يومصبيحةهـ،1382يف

َص ما عجيب منأ�اجلََماَعةَهِذهدر عنومن كفَّرت قد من غري كم احلأواِإلَماَمة�حقيته يفقَالا
اَهليالب امشي... ت

ــ دويالزيدي/ اهلاالتَّارِْيخوالسياسية املعتربة يفوهو من الرموز الدينية ــ عبدهللا بن محزةاإلَمامفهذا
كّفَر النَّكم احله يفحبقِّقَالمنقد غري الَعمن ُملوي الفاطمي، سب وجتوأنه و�ٍغ، ُبغتصب

رًدقتله.؛ بلاربتهُحم لغِريُجت،�ا نشوان بن سعيد احلمرييقَالا على فتوىيقول اُحليز كم:اهلامشي

كان دمحم بن یحیى بن المنصور قد أقام فترة مع والده في تھامة إثر خالفھ مع ابن أخیھ المھدي عبدهللا، وحین دخلت ــ 1
انسحاب بعد مصر إلى ورحل معھم، شخصیة عالقة یكّوِن أن استطاع باشا علي دمحم أیام الیمن المصریة القوات

ضد1260م إلى عا1258القوات المصریة، وجلس في القاھرة من عام  باشا علي دمحم من العون طلب في طامعًا ھـ،
في حیدر علي بن حسین الشریف على ا ضیفً ونزل خائبًا، فعاد جدوى، دون ولكن الحكم، على لالستیالء أخیھ ابن
أن مقابل حكمھ تحت ویكون األْسفَل، الیَمَن حیدر بن علي الشریُف یحتل أن معھ اتفق وھناك عریش، أبي منطقة

لحكم صنعاء، وكان األمر كذلك، فتقدم الشریف حسین مع قواتھ وسیطر على تعز والحجریة وذي السفال، بل یدعمھ
عام كامًال األْسفَل الیمن على سیطرتھ االقتصادیة1261أنھى األوضاع وكانت منھا، المھدي اإلَمام أتباع وأخرج ھـ،

حاالتھا وكل حاالتھا، أسوأ في الفترة َھِذه خالل قدللیمن َرْیَمة أبناء كان األْسفَل، الیمن من تقدم الذي الوقت وفي سوء.
وفدوا إلى الشریف حسین یطلبون منھ والیا علیھم، فأعطى الوالیة لألمیر دمحم بن یحیى، وعاد، ولكن لیجمع ما استطاع 

ف المھدي مع یحیى بن دمحم ودخل صنعاء، باتجاه الزحف بھم ویواصل وذمار َرْیَمة قبائل ي معركة حاسمة في نقیل من
تكون أن على بینھما تصالح بعد معا َصنعاء ودخولھما یحي، بن لمحمد المھدي بتنازل انتھت صنعاء، جنوب یسلح
منھا، دحره تھامة في حسین الشریف على أخرى حرب في یحیى بن دمحم اإلَمام عاد ثم یحیى، بن لمحمد اِإلَماَمة

وانتصر علیھ...إلخ.
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عنــــــد الــــــذي ـــــــــهجــــــدودي فيــــــهأمَّــــــا في مـــــــــن لْســـــــــنه فيقطعـــــــــون

بنيــــــــــــــــــه ضحــــــــــــــــــوة يدعْيـــــــهويُيّتمـــــــــــــــون الغـــــــري حـــــــق َصـــــــار إذ

وله أيضا:

بعصمتــِـــــــــه أيــــــــــد� ملــــــــن ورمحتـــــــــــهمحــــــــــًدا بفضـــــــــــله ـــــــــــنا واختصَّ

ــــــــان املنـ ــــــــِد الواحــ حبكـــــــم ـــــــــاب ذوي اإلميـــــــــانِصـــــــر� منلـــــــــك رق

ـــــــريان هامــــــانبــــــني يــــــدي ومـــــــن عصـــــــا� كـــــــان يف الن أو ِفْرَعــــــون

واجتهـــــد وَصـــــلى َصـــــام أنـــــه ـــــو وعبـــــــــــــــــدل تعــــــــــــاىل هللا ــــــــــــد ووحَّ

واجلســــــد ــــــا نظيًف ــــــوَب الث ــــــريَّ وقـــــام �لطاعـــــة �لعـــــزم األشــــــدوَص

�بًعــــــمث عصـــــــــــى قائمنـــــــــــا املشهــــــــــــــورا  لســــــت ا مأمــــــــوراوقــــــال:

ــــــــــــــوًرحمتســـــــــــــًب مقهـ ــــــــــــــركم ألْمــــ ملعـــــــــوً�ا ا  �ـــــــــا مثبــــــــــــورالكـــــــــان

ــــــــــةوكــــان مــــن أهــــل اجلحــــيم احلاميــــة هاويــــ ـــــــــا يقين فيهـــــــــا ـــــــــه وأمُّ

ُي صيدة َقمن ضمن ة، يَّالقاِمسالدَّوَلةسمؤسِّ،بن دمحم بن علينسب لإلمام املنصور �� القاسمومما
الصُُّي فيها للتمسك �ل البيت:النَّاسوفية، ويدعوهاجم

ـــــــــــــا ـــــــــــــد لنفســـــــــــــه تثبيت ــــــــــد � ذا املري اإللــــــــــه ثبــــــــــو�ولدينــــــــــه عن
واْســــألن أمحــــد آل طريقــــة �قـــــو�اْســــلك تســـــألوا إن النجـــــا ُســــفن

ــاقو�؟!ال تعـــــــــــدلن �ل أمحـــــــــــد غـــــــــــريهم  وهــل احلصــاة تشــاكل الي
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والــرجس أذهــب عــنهم إن شــئتاهللا أوجـــــــــــب ودهـــــــــــم يف وحيـــــــــــه
ــــــروي فضــــــلهم  ــــــار ت وشـــــــتيتاوأئمــــــة األخي ـــــــًال جممَّ جتـــــــده فاحبـــــــث

مبســـــــنٍد تلــــــــم إن ُمرســــــــٍلمـــــــا ــــــو�أو نُع ــــــاك هن هلــــــم وجــــــدت إالَّ
منعــــــو�فيهـــــا نعـــــوت جنـــــا�م فـــــدع الـــــذي  �لنجــــــا يومــــــا يُلــــــف مل

َعلىوطوال ما يزيد ع دولة شكلية وِهيالدولة""رئيُســ اإلَماُمام مضت، مل يكنألف
الصَّــ بطبيعتها من اَهلإال وأيًضه ومعاونوه املقربون  اُبة، وكان نو امشيَّفوة أمراء األلوية من أوالداكذلك،

دْخالكبريةاأللويةاصَّةَخأو إخوا�م أو مقربيهم،األئمَِّة تدر كثًريمالًيًالاليت األمُرا،  ا كان هذاُتكما
لعمَّ وُح�لنسبة والنواحي القضوات أبقْتكامها، ال ممارَسالشَّعَببصورة عن َحمعزوال قهة

َياِسي َياِسيََّةربَةاِخلقَدَففـَاركة فيه، واملَشكم احليفالسِّ حقِّالفرتة؛َهِذهل كلالِخالسِّ من ُحرم ه كما
التَّ قامْتعلم؛يف فحني ه  نفِسُحكمأن يتسلم الشَّعُبتطاعواْسم 1962بتمرب ِس26ثورة ولذا
َياَسِةا علىجديًدكان  َحالسِّ �ألَصٍدإىل أو ُمكبري، َعنقطًعح لٍفأكثر من ألىَعنها ملا يزيدا

أنَّ،عامومخسمئِة أي ندر.. ما كانْتالشَّكم احلجتربَةإال الَقمفقودة،عيب يَّةةطيَعحبكم التَّارِخيِْ
الِعَمبل عها،َم والتعلُّع ذاِتلم السَّه؛م اإلْخكانْتبِبوهلذا َعفاقاُتتلك القاها ِقاليت الثَّقب ورة!يام

الركيزُة1962عام الثَّورَةوحىت قيامالدكتور فضل أبو غامن: "قوُلَي كانت االجِتَماعيَّةم،
والدينيَّيَّاِسوالسَي يتكوُنة اليت ِجة الَيالدَّوَلِةهاُزمنها تتكوُنيف أقليَّمن، أقارِبٍةمن ، اِماإلَممن

ِصاألَسوبعِض على كانت اليت والعائالت وُم�إلَموثيقٍةلٍةر َيَهؤالءعظمام، من فئة نحدروَنكانوا
األَسالُق مع ظلوا الذين احلاكمِةضاة األئمَّر وكانْتمن أْية، مجيُعيف اُحلديهم واإلداريَّكوميَّاملراكز ة، ة

الشَّاُلوالعمَّوالنواُباألمراُء"ومن بينهم  ُخماإلَماِم، كممثلي"نرعيو واحلكام 2ق"اِطاملَنتلِفيف

ربــ النبذة ا1 با� المنصور الُمسِلمْین وسید المؤمنین أمیر موالنا أخبار في السیرة عیون من ُجمل إلى لمشیرة
العالمین القاسم بن دمحم بن علي عادت بركاتھ. "مخطوط" مكتبة الیمن الكبرى، "نسخة منھا بمكتب رئاسة الجمھوریة" 

31.
.40ــ القبیلة والدولة في الیمن، سابق، 2
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الثالثالمبحث 
ق التراتبية االجتماعيةخل

أدبيَّاملتأمُل ِتاِتيف َياِسيَِّةالنََّظر�َّ اَحلالسِّ
ُ
وامل و�زيَّفاشيَّعاصرة منديثة واشرتاكيَّة ا أ�َّجيُدةة

َع َغمدتقد ُمواِحبقًةَطُكلهمالنَّاِسعلَجإىل البهايف َمدة ال ألحٍدتساوين، أَحزية أيِّعلى يف د
ُه"ة،رتاكيَّاالْشاصَّةَخيء،َش النازية منها .نا"نستثين

َعالتوجَُّهذاأو تطبيقةواقعيَّعنظِرالنَّصرِفوب من َم،دمهه أن َيإال َحتا مل أ�ا هلا تقر شفع
تزدرْياإلنَس أو َع،خيتلففاألمُرطنِنيالَبَنَظرِيَُّةاأمَّ؛هان َتمدْتفقد جَتمِعقسيمإىل

ُ
،هوجتزيِئمين الَيامل

أْب بصورٍةوتصنيف َحغِرينائه امتداد على السِّمعهودة آلالف يف الَيَمنيُّوَنمل يكننني؛ و ضارته
ُمالَقدْميهم�رْخي ُمإال اُحلواطنني يف والواِجتساوين هلم اليت َعقوق اليت تفرْقليهم، بات عادة، أو هم مل

ُع بينهم َجرف،ميايز الُبفعمدْت،ظريُةالنََّهِذهاءتحىت تفكيك ه اِجَشأْمتدمِريو االجِتَماعيَّةىنإىل
فجَّةاخليَّالدَّ نظَري،ةبصورة تقريًبهلا إال ال اهلند جَتمعمتقسَّحيُث؛ايف

ُ
َطفْتوصنَّامل إىل بقاٍته

طبقٍةتراتبيَّ ولكل اخلاصَّامتيازاُ�ة، َعا األْخة َتَش،رىن أال أو االمتيازاِتفِسإىل نبقٍةَطُةأيصَلريطة
أْض اليت اجلَماَعةهافْتاملكانة نفِسَهذه ها!على
مقدمِةو�ْيت القضاة فاملشايخ، فالرعية، السادة، يليهم :املتوالية السكانيةَهِذهيف

اُحلالذين ال يتساوون مع غريهم فأصحاب املهن املتواضعة  أدىن ُهة؛ إذ انيَّاإلنَسقوِقيف م إال ما
أْسدٌمَخ ُعالنََّظرِيَِّةفتفككت �ذههم، اِدَيلدى جَتمِعرىاجلديدة

ُ
لقْدبْل؛هاُلأوَصعْتوتقطَّامل

ُحكمويُةالسَّالنَّفِسيَُّةدمرتَت وُ�زوًرــ َعلْيهااليت تظلَّــ تاً�ا ملن فوقها، ومل ادمًةَخ،يف قاع ا�تمعأن
َسإجيابيَّتعْد أو �لصُّة الطبيعيَّوية جَتمِعهامها يف تنميةإلْس،ةورة

ُ
اجلَموالَعامل اخلَالَّمل ق. اعي

فعَل تثبيِتالسَّادة"وكما األيديولوجيَّوْضيف يف َسعهم احلاكمة، ُمة ُقعوا دومهم إىلنذ
َياِسيَّةالنََّظرِيَِّةإىل تكريسالَيَمِن ختدُمَباملناِسالسِّ اليت َبة يف وَسهم نفوذهم َجمَْيسط على االت طر�م

َياِسيَّةوةالُق االجِتَماعيَّةوةوالُقالسِّ
ُ
امل أصبَحيف حىت مقروً�وُججتمع، �لسُّوَعنظرً�ودهم لطِةمليا

Urge
nt



132

َياِسيَِّة و�لسَّرعيَّالشَّالسِّ املباِشْية، َعطرة َسوأدواِةالدَّوللىرة بوصفهم املختلفة، كانة للَمادة، وارثني�ا
فكلُّستحقنيوُم َمــ  على األقلنظرً�ــ قادريٍدَسهلا... يتبوأ َعاِإلَماَمِةصَبْنأن له كان ة صبيَّإذا
1ول إليها"للوُصخاصَّةدراٌتوُق

أنفَسَمَهذاافة إىلإَض "َسنحوا لقب ُدهم العِلون غريهم،يد" َم�م مع "َسن يد" دلولكلمة
جَتمِعيف

ُ
ُخمالَيامل املتعارِفكلًيتلٌفمين املدلول عن َعا لبقيَّا،املًيعليه �لنسبة أ�ا أو قاِتَبالطَِّةكما

اُأل جَتمِعرى يفْخالفئات
ُ
َسوْجومن ــ امل "االْسَحــ كولوجيةْيهة من ُمِغبطريقٍةتعالئية"الة رةباِشري

َتَع �ْشُزيـَّوَمتات،الطبَقَهِذهبنيفاوٍتلى حىت وملبِسوا َعكاهلم ال م�ك عن أ�هْين اآلخرين،هم
اآل الزواُج، رين، وال يتزوجون منهمَخيُزوجون كان اآلَخوإن �لنسَبمن هلْمرين ن تزويج كا، لائًزَجة

َبريناآلَخ َغمن وَخجائز،ُرينا�م الفواقر، من َجفاكتَسوارم املروءة،ورمبا إىل اه اَجلانِببوا
َياِسيوالنفوِذْيتماِعاالْج اَجلراء املادي، الثَّالسِّ َحألن يف االجتماعي مدٌراه ذاته للمال كما يشري د

حرَّ.إىل ذلك ابن خلدون الفاطميَّاإلَماممفقد زواج سليمان بن أوَلأمحد وكان فاطمي، غري من ة
الَي�قَالمن يف الفتوى الَعمن، كما ذكرذه قد اهلَادياإلَمامأنالذي ذكر و ،المة ابن األمريذلك
2بناته من الطربيني.زوَج

ظلَّ أقل عند البعض، فيما ال يزال كما ، وإن كان بصورةا إىل اليومائًدَساملعتقُدَهذاوقد
عقيدًةهو عند البعض اآلخر �عتباره َهُةفاهلامشيَّودينا، ، من إال الزواج هلا جيوز امشي فقط، يف ال

غِري من يتزوج أن للهامشي جيوز الذي حدَّةعلى اعتبار الكفاءة، هامشيَّالوقت النَّسب ، تومههميف
َهومن "أخطأ" من اهلامشيني وزوج ابنته غري سيَفامشيلرجل مصلٌت"احلفإن رأِسسبة" ه من على

ُم اهلاِمشاهلَاِمشيَِّةبل إ�م يعتربون تزويجحمكمة، بولدى أقر تعصب،أقرب إْسلغري ، ا للمروءةاًطَقي
املرأُة رضيت لو تذكُرورِضحىت كما الوايل، أكثُري الدينيَّذلك ة، مشددين أن ذلك مما مراجعهم

سِلمْنيلىوَعاإلَماِمجيب على
ُ
َمإنكارهامل التفريق وجوب اجلميع وعلى َحَب، إن بينهما دث، اشرة

الِفكرالتَّــ 1 دار المقرمي، الملك عبد د. القوة. بناء لتحول سوسیولوجیة رؤیة الیمنیة، للثورة االجتماعي اِرْیخ
.177م، ص: 19991، 1المعاصر، ط:

منــ 2 إال القرشیة جواز بعدم قَال فقد سني، َمذَھب إَمام وھو الشافعي اإلَمام إلى نشیر أن ھنا اإلنصاف یقتضي
"م قُرشي ألنھ سواه.قرشي؛ متبوع إَمام لقریش لیس أنھ البعض ذكر وقَْد حسینیة. وأمھ طلبي"
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جترَّالنَّاِسا بنيوًمهعَنيشْيُمحىت ال يتمادوا يف الذنب،  من َهأن من الزواج على الربُصأ التهم امشية
اءه!أعَض

اهلامشيَّعيد ذاتهالصَّعلى  غري من التزوج للهامشي جيوز الزوجة ال ميكن أن َهِذهة، مع أن،
أيُة به حتظى أن ميكن مبا َهحتظى أخرى الدونيَّامشيَّامرأة مرتبتها يف وتبقى زوجها َماَمَأليسة ة،

اهلاِمشَمامأحىتامشي فحسب؛ بل اَهل ُميني، الذين ال جيوز هلا أن أبنائها �مسائهم باشرة، بل تناديهم
عاقٌلالبد أن يسبق نداءها الب يدري وال سيدي، � بقوهلا الفرُعنها األْصأفضَلمىتكان ل؟!من

ذهَببْل اهلامشيَّبعُضلقد أن رأى حني ذلك، من أبعد هامشيَّهم غري من تزوج ة، إذا
أرَمَعلْيهاومات عنها أو طلقها فإن جيوُزلة بعد ذلك، البقاء غَريوال تبتعل أن أبًدهلا ا إال إذا كان ه

ا!امشًيَه
الَع َمعمة ا�تهد املقبلي، القال لة جواز زواج الفاطمية من فاطمي: "ومثال ما سأن

َعالزَّْيِديَُّةتصغر يف الفروع ما فعلهاْس الفاطميَّصر� هذا، ومل يكن يف أوائلهم، وهو حتر يف ات على مي
وخمرقٌةمن ليس بفاطمي..  كذب هو األَحفإمنا من يُروى ما ة يف تزويج فاطمة، اجلمَّاديِثمثل

املْع املوضوعات من وأحواهلا االختَصَرَفع،ةلوَم� من به أغناها مبا شأ�ا عن تلك اصاِتهللا
ممنوعات األزواج قالوا: فيلحق �ا بنا�ا. وعلى قود كالمهم هذا، كانت بنا�اوا �ا، ءات اليت جااهلنَّ
خمرًجرًعَش هلن هللا جعل آدم بنات أن إال آدم، بنات يف كما إخو�ن، يف إال حينئذ يكن مل ألنه ا، ا؛

َخم ال هلنَّوهؤالء الزيديَّرج 1ة.."عند

التعامِلالطبقيَّالفوارُقَهِذهوقد جتذرت بفعل املفروَضوالثَّة جسَّقافة اليت النََّظرِيَُّةَهِذهد�اة
أرِضاعملًي السِّالواقععلى أثره الفئوي التصنيف هلذا فكان األْص، خمتلف على االجِتَماعيَّةعدةليب
والثقافيَّيَّاِسَيوالسِّ َشانيَّاإلنَسة؛ بل ة فتوى فهذه إَجالنََّهِذهد محلةأَحنة معيَّْرة، ؤال ُسابة عنظرية،

ُح:مفاده َشما لطم من الصَّ،اجلوابيخ: "الشََّهذاا؟ تقول فتوىخًصكم واب، يف كتاب و��
إنَسْنتقدير اجلنا�ت يف اللطم �ليد، إيف ــ�ــ عبدهللا بن العباس  بيده، ففي امللطام اً�لطم

مثقاًال وعشرون مثقاًال2، و�لطراشمخسة خبمسني وقميًصوعَميُثقل كاِمامة وكسوة لة، ألن فيه ا

سابق،ــ 1 الشَّامخ، .282العلم
كثیًرا.ــ 2 تُستخدم تعد لم الیمنیة، الَمَناِطق من لكثیر محلیة لھجة وِھي الحذاء،
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عظيَمبَش النََّهذاكقتله،اِإلْسالموهتك امرئ يفة اعة أبناء من كان والإن يُهتك ال ومثله اس،
أبناء من ليس كان فإن يُقدرالنَّاسُحيبس، غري هذا، �لسوط اتقديًريُقدروَقْدالتقدير،َهذافال

َج أربعني َعُجيلد أْسلدة، عشرة أصبع كل دمحم وآله واط، وهللا أعلم، وصلى هللا على سيد� دد
1وصحبه وسلم"

أيًض ذلك َمومن أن يتعلَّمِعالَخيشاا كان الذين اهلامشيني غري على أيديهم أبناء اهلامشيني،  لم
العلميَّ اإلجازات مينحو�م حني أْمسكانوا يقدمون ُطة، "َساء بلفظة ه، أو سنِّتمهما كانيدي" ال�م

َشتمستواه ال مستوى كان ومهما وأْسعلمي، 2ا!أيًضتاذهيخه

قائٌل يقول �لطبقيَّإهنا قد يتعلق فيما احلديث نتجاوز االجتماعيَّننا والتمايزات ة، وأ�ا يف ة
ُجم الَعأغلب بعٌضوَهذاامل،تمعات فيه الصِّالكالم حيُثاملبدأحيُثحة منمن طبقاٌتالنَّاَسنإ؛

اجتماعيَّنَُّسوِهيتفاوتةُم ماأنفسهم، النَّاسة لن تزول إال بزوالة ُمْشرعا: السؤال يبقى َعُةلكن طَبيـْ
أَسالتَمَهذا وما ه؟ اُسايز؟

ا�تمَعالتَّنَّأيف احلقيقة  كل يف القائم متايٌزالَيوماتمايز املهن أو الوظائف أو أَساِسعلىهو
االقتَص ُغوَهذاادي،الوضع بوْسال وليس عليه، يكون أن لكن ع أحد أن يتجاوزه مهما كان؛بار

السُّالعرِقأَساِسمايز علىالتَّ املمقوُتأو هو فهذا الَعاللة وقواعد يستقيم ال ما وهو قل والدين.،
الطبقيَّالرتاتبيَّفكرَةإنَّ وتقِسة ، أو إىل "كاملني" أو "�قصني" وفقا للمهنةالنَّاِسيمة،

ُورق، أو اجلغرافياالِع هلا يكن الذهنيَّجوٌدمل فكلُّابًقَسالَيَمِنيَِّةةيف اإلطالق، على ٌةواسيََّسالنَّاِسا
ِم اختلفت ِحرُفهم،مهما أو الَيهُنهم لدى اليت قُرْيٌشة، مبن يف ذلككافَّالَعَرِبمنيني؛ بل لدىليس

َت نفَسكانت . هاومرجَعالَعَرِبةَمهمها عترب
العواُم خياًط،كان الزبري ومطرًزأبو َسُعوكذاا،ا الذي طلحة أيب بن مفتاح الرَُّسوللمهثمان

ابُنالكعبة.  لنفِســ ه الزبريوكان اخلالفة ادعى ــ ا الفرع املرواين من األموينيعارًضُمالحًقاهالذي

جحاف،ــ 1 حسین أحمد للسید والفتوى العزي. ناجي علي حیدر الیمني والبّحاثة المؤرخ بإرشیف مخطوط في الفتوى
العَام بین فیما العثمانیین، أیام ریمة، أْعَمال من كسمة في الشرع ھـ. حسبما أكد لي الباحث 1295ـ 1290نائب

المذكور.. 
الِعلِم2 اإلجازات إحدى في بنفسي ذلك رأیت ثورةــ قبیل منھا" بصورة "أحتفظ الھاشمیین التالمیذ ألحد م، 1962یَّة

یصرح. كان حسبما العرقیة واألفضلیة البطنین فكرة عن تخلى وقَْد بارًزا، وسیاسیًا كبیًرا أستاذًا ذلك بعد وصار
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عامُرا.جزاًر جزاًروكان كريز ِها، وكذا الوليد بن املغرية. كما كان بن بن شام أخو أيب جهل العاص
ُسوكانا.داًدَح �ئًعأبو معاوية اخلليفة أبو حرب بن وقاصفيان أيب بن ُعتبة وكان واألدم. للزيت ا

جناًر وقاص أيب بن سعد خنَّاًسا. أخو جدعان بن عبدهللا العاُصا. وكان بن وائل، أبو عمرو بن وكان
عزاًف كلدة بن احلارث بن النضر وكان واإلبل. اخليل يُعاجل بن كم احلا يضرب �لعود. وكانالعاص

حجَّكم احلالعاص أبو مروان بن األموي 1ا..اًماخلليفة

�ا عمل وِحرف مهٌن ُفوسادُ�الَعَرِبغنياءا، واشتغل �ا أمجيًعالنَّاسهذه قبل قرائهم، م
َص قدر من يُنقص احرتافها أو امتها�ا يكن مطلًقومل البتة موجودًةفُةقاالثََّهِذها، كما مل تكناحبها

ذهنيَّ الَعيف َعة فقد ولألسف تنقيص كافة أبناء إىل اهلَاديبعدالَيَمِنيفاهلَاَدِويَِّةمد أئمةرب.
مقابَل َسا�تمع، هم يبقوا العَمالِعلِميَّةالكفاءةأَساسادته، ال علىأن العرق أَساسة، إمنا علىليَّأو

أْص املسلَّماتا وعقيدة منديًنالثقافُةَهِذهارتَصله "ماء مهني" بنص القرآن الكرمي حىت الذي
ض.ات عند البعوالقطعيَّ

شــــــيئا �ألنَســــــاب النَّــــــاُس ـــيس هلـــم ســـوى مـــا يعلمـــونولــــــيس اول

طبقية العلم والعلم �لوراثة!
األمُر يتوقف الرتاتبيَّالنََّظرِيَِّةَهِذهلدىمل خلق َعللمجتمِعاالجِتَماعيَّةةعند ام بشكل

والُعبل تعداه إىل مافحسب؛ �لعلم وفًقيتعلق فالعلماء والتعلم، ألدبياِتلماء النََّظرِيَِّةَهِذها
"الَعقْس يسمو�م من وعلماء البيت، آل علماء امة"!مان:

لُدفعلماء آل البيت  الُعلماءاأمَّوالربكة؛والُيمنوفيه اخلري، �لوراثة.أزيل،ّينِعلمهم
ُع فدون ِعلمائهم وإناآلخرون يفوقو�م غُريبل إن فتاو ا! لًمكانوا وغُرياهم معمول �ا، وإن مقبولة،

سابق،ــ 1 اإلسالم، قبل العََرب تاریخ في المفصل .125/4انظر
خ الیمني مطھر اإلریاني، ضمن قصیدتھ الشھیرة المجد واأللم. انظر: المجد واأللم، مطھر البیت لألدیب والمؤرــ 2

.52م.1967، 1علي اإلریاني الیحصبي الیماني، ط:
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عرُضبدَّفالالُعلماءمن اجتهاد أو إبداع من غريهم من يتم أوًالأن عليهم َعه ليه، وإال فهو للموافقة
لم منقوص!ِع

يقول عبدهللا بن محزة:

ِصـــــــغر مـــــــن النـــــــيب آل يف عليــــهالعلـــــــم البشــــرنـــصَّ خــــُري جـــدُّهم
الكـــــــــرب مبغنيـــــــــه لـــــــــيس انتثــــروغـــــــــريُهم أو رأســــه شــــعُر َشــــاب لــــو

َموهو يــ أيضاــ كما يقول يف اإلمجاع عن سائل الفقه: "فال معىن جلعل إمجاعتحدث
�بًتاألمَِّة الِعإمجاعا إمجاع غري َصا فقد مجيًعاَحلقح لك أن مداررتة، احلالتني يف العرتة وذلك ا، على

أنَّيكشُف ِسعن مبن اعتبار ال 1واهم.."ه

أخرى:يف قصيدةموضحا

ـــ علًم ـــام َش ـــن غـــري�وم مـــن ـــا �فًع يُرجتــــــــــىا ال مــــــــــا يشــــــــــيم فإنــــــــــه

َعويف رسالته املطولة لـ"ورد نظرَتَصنعاءيفالعبَّاِسينياملسار" يلخص لة، كاِمَهِذههما
السَّ بعِضع، مبضمونه العجيبملرصَّجع ابذلك إىل مشريا الذين ،غري آل البيتفقهاءوالغريب،

ُف �م..أمساهم يُعتد ال الذين املوائد ولقطات واملزاود، اجلرب إخل.قهاء

أبو� رسول هللا!
ألْهوجَّرَساَلةكما يقول أيضا يف ُن.. ل مارب: "هها حنن على �ويل  األمََّةَهِذهقاتُلإمنا

رُسهم هللا، كما قاتلكتاِب الدفتنيــ �ــ ول هللاأبو� بني ُحطَّ ألنه تنزيله؛ بلَس،على ينطق ان، ال
بدَّ ترامجُتوال وحنن ترمجان، من وورثُتله َعه وعلم غرائبه، معرفة وعند� 2.."جائبهه،

سابق،1 حمزة، بن عبدهللا اإلَمام مكاتبات مجموع .241ــ
سابق،ــ 2 حمزة، بن عبدهللا اإلَمام مكاتبات .23مجموع
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القامسيَّ الفرتة أثناء املتعصبني اهلادويني �ئرة �رت قرَّوقد حني ا منبعًضاألئمَِّةبعُضبة
بعًضا�تهدين الكبارالُعلماء هلم وأسندوا ة اخلاصَّعليه بوا فألَّكاإلمام الشوكاين،ا من املناصب،،

األئمَّامَّوالَع مواجهة عن عجزوا وحني ذلك. يف الفتاوى وأصدروا َهؤالءة، ومنعهم من تقريبة،
َياِسيَِّةا�تهدين، وإيكال بعض املناصبالُعلماء َصَصنعاءهاجروا منإليهم، السِّ وإىل ،عدةإىل

نظاًمإىلالَقَبائلَهِذهخمتلف قبائل الشمال، داعني �عتباره صنعاء، نظام على ا غري اخلروج
اهلجرُةالمي، إْس فكانت البيت، آل مبذهب يعمل يعد املذهبألنَّآخر حل �لنسبة هلم؛مل

َفاهلجرة إإماو ،املنكريقرر إما تغيري الزَّيدي كما فيه، تقيم الذي البلد غري بلد عل السيد إمساعيل ىل
َحَصنعاءهاجر مع بعض أتباعه منحيُثبن أمحد الكبسي؛ وهناك حجة، ضدالَقَبائلضرَّإىل

قرَّاإلَماِم ألنه علي، السُّاملنصور مع أنه مل يلق المية من وجهة نظره.!إْسالدَّوَلُةنيني منه، ومل تعدب
َص هلا و�ثًرياستجابة ا قبائلها؛ لكنه مل يلق حمرًض"برط"واجته إىل َصْعَدةعلى اإلمامة، فغادرادى

ُمَصنعاءرجع إىلَهِذهتجابة، وحني فشل يف دعوتهاْسةأي خبوالن، الكبس هجرة  �لتعليم شتغًاليف
لنفِسوحمتفًظ �إلماَما 1ة!!ه

قدًر،مكانةالنَّاسأرفُع"أهل البيت"وألنَّ ة، ووفق النظريََّهِذها من وجهة نظر أتباعوأعلى
اخلاصَُّن السُّصوصهم أو الكرمي القرآن نصوص منها ليس اليت الصَّة فإنَّنة اآلخرين هم منحيحة،

تعاليُمينة أخرى، ومرتبة أدىن، كما تقرر ِط تلميًحتصرًحية،النظريََّهِذهوأدبياتذلك أو ا.ا
ظنُّكماإلَماميقول فما .." البيت: آل عن رسائله إحدى يف محزة بن ــ رمحكم هللاــ عبدهللا

يف بيت عمره التنزيل، وخدمه جربيل، وذرية درجت بني التحرمي والتحليل، والتأويل والتنزيل، أعالم 
ورماح وغى. دعاة إىل هللا سبحانه يف كل فرتة، حجى، وأقمار دجى، وغيوث عطاء، وسيوف لقاء،

2من كل عثرة.."األمَِّةَهِذهاو�عشو 

والبحوثالدر المنظوم فيــ 1 التراث مركز الوزیر، زْید تحقیق: جغمان، حسین بن إسماعیل النجوم، الثالثة تراجم
أن75م، 2002الیمني،  َھذا كتابھ في جحاف هللا لطف المنصور سیرة كاتب یذكر لم العین، الحور نحور درر في .

بسي قاضي الروضة ممن خرجوا ممن خرج رجل بھذا االسم، غیر أنھ ذكر شخصا آخر اسمھ حسین بن عبدهللا الك
أیده1222ضد اإلمام، وأعلن نفسھ إماما عام  وقَْد وخوالن، برط قبائل وبالذات كثیرة، مناطق إلى رسائلھ وبث ھـ،

كثیر من األسر الھاشمیة؛ بل انضم إلیھم ابن أخي المنصور أحمد بن عبدهللا بن المھدي عباس..إلخ. أنظر درر نحور 
.66الحور العین، 

سابق،ـ ـ2 حمزة، بن عبدهللا اإلَمام مكاتبات .55مجموع
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َحيقو  إطار يف الدين، محيد دمحم بن عبدهللا الدينية "الومهية" اليت النُُّصوصديثه عنول
ما فلن خنتلف يف أن أقل النُُّصوصومهما اختلفنا حول داللة تلكتقدس آل البيت وتعلي شأ�م: "

شأً�عليه هو أن ألهل البيتدلُّ أْخاألمَِّةيوجب علىشأن؛ عند هللات عن تبحث بارهم، أن
أْع من وتتعلم كتبهم، يف وتنظر علومهم، وتتبع أحواهلم، عن ، وترتك أعداءهم؛ ولكن المهموتنقب

إمَّحنالنَّاِسفأكثر،لألسف البيت أهل أئمة َحا غافل، وإماو وإما 1اسد..."جاهل،

ختطُراجلََماَعةَهِذهقد بلغ مداه عندالنَّاسإن التفريق والتمايز بني ال بصورة املتعصبة،
أسَّعلى ذهن أحد،  فقد املدارس، مستوى على َصالِعلِميَّةةدرَساملحيىي اإلَماُمسحىت نعاء، يف

القوِمصها لوخصَّ الناس" حسب ثقافتهم اهلامشيني والقضاة وكبار التجار "أبناء من أبناء علية
أتباِعائدة يومها، السَّ من ُحكه وحاشيته الذين يركن إليهم عقب خترجهم منهاليكونوا كم، أدوات

ُس أسَّلطة، وأقطاب التالميذ من لتعليم األيتام و أخرى أمساها "مكتب األيتام" َمدرَسةسبينما
رَاعنشأوَقْدالفئات الدنيا فيها، ُمالصِّ الفريقني نذ طفولتهما حبكم الفارق بني املدرستني، وتعزز بني

ولكن كل منهما بوظيفة دون اآلخر، وبراتب دون أكثر وأكثر حني خرجا إىل ميدان العمل، 
ُي ما فنشأ األَســ الذي منشؤهو بني الفريقني،املاركسي �حلقد الطبقيالِفكرسمى يفاآلخر، ــ اسيف

ُهه عوحلرِصالواحد. الشَّعببني أبناءِإلَماَمةاهاْت"فرق تسد" اليت اتبعِسَياَسة تعميق ة اخلالف، وَّلى
َع ُطمدفقد املدرَسلتمييز ُطالِعلِميَِّةةالب !حىت بنوع لباسهمالب مكتب األيتامعن

َعِةأما عن وصًفَهِذهطَبيـْ عنها يقدم من فخري وحالتها، موجًزاملدارس، ا هو املناضل العزي ا
املعالمُةأمَّ..الذي درس يف تلك املدارس، وذاق مرار�ا "صاحل السنيدار  املدرَسا ة، فكانت عبارة أو

ُم مكان ُسظلم ال توجد فيه �فذة، عن وال فراش فيها وليس فقط، فواحدة وجدت وال بورةوإذا
والسَّ عصي مجلة يديه بني دكَّة، على واملعلم الرتاب، على يقعدون بل واألوالد وط والفلكة، مقاعد؛

دروَس اخلشبيَّيكتبون األلواح على ِحهم عن عبارة واملداد يفة، يبلُّو�ا ليِّنة، بيضاء املاء، جارة
َس مبادة ُصبغ الذي اللوح على أبيض كمداد التعليُمويستعملو�ا يتطور ومل ُدوداء.. بعد خول إال

الزیدیة.. قراءة في المشروع وبحث في المكونات. عبدهللا بن دمحم حمید الدین، دار الرائد للدراسات والبحوث، ــ 1
.118م، 2010، 3ط:
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ضدهاوَقْدابع،ألَصتعد �وِهيمو�ا "املكتب"تراك، وفتحهم للمدارس، وكانوا يساأل ُشنَّت
يُدِخالدعا�ُت ومل بعَدَهِذههم إىلأوالَدَصنعاءل أهايل، إال 1حني.."املدارس

11م، 1998، 2الطریق إلى الحریة، مذكرات العزي صالح السنیدار، ط:ــ 1
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المبحث الرابع
التكفير واستباحة األموال

َماملتأمُل والتفِسيف التكفري ابتدأْتاإلْسالتَّارِْيخيق يفسرية جيدها واضحة بصورٍةالمي،
اخلوارِج ُملدى بكفر قالوا ُعالذين من عند أكثر بصورة وتنامى الكبرية، رفوا حبنابلة بغداد يفرتكب

وخاُضالعبَّالَعصر َجاسي، ُخكبًريدًالوا مع �ذا َخا مث َحالصََّهذافتصومهم. وبقي فجأة االت وت
الُف بعض من ِخفردية املتطرفني، الُققهاء الوهَّالل جاءت حىت هلم، التالية النَّابيَّرون اَحلة ديثة جدية

وأَش بل قبلهم؛ اخلوارج كان كما كتيار، الفكرة وأحيت والوهَّواملعاصرة، اخلوارج بني وفيما ة ابيَّد.
ُغبعُض تطرًفاهلَاَدِويَِّةالةمن يقلون ال ُخالذين عن يِصا الذين أنَّصومهم مع �لتكفرييني، مو�م

َعالتطرَف نفسيَّنتاج وَسةاهة ذاته، حد اليَسالشََّهذاواء كانيف يف أو اليمني يف ار فلن يكون خص
ُم َحتطرًفإال ذهب، أينما ُيا شري إىل ذلك "إيريك هوفر" يف "املؤمن الصادق"سبما

ِحاهلَاَدِويَُّةومل تكن الوهابيَّــ األمرَهذايفــ دة�قل أو اخلوارج اآلخرينمن كفَّرت فلقد ة،
نظَريومجاعاٍتا أفراًد ال الوهابيَّوإذالمية.اإلْساَجلَماعاِتهلا لدى كلبصورة كانت تبدأ من ُةا

أوًال أخًري،ا�نًيالتفسيق، فالتبديع التكفري فالتكفُرياهلَاَدِويََّةا، فإنمث تفسيق، وال هلا تبديع لديها ال
و�لًثو�نًيأوًال َياِسيَّةاهلَاَدِويَِّةتوأمِهية الفقهيَّاهلَاَدِويََّةذلك ألنا!ا املْيالسِّ حلظة ال الد، توأممن

ِخ لبقيَّالًفيفرتقان، اُحلاإلْسالميَّةرقلِفة اا بقصور منها حلق ما سواء كم، أو اختذ منها األخرى،
املقدَسالسُّلطةفليس بينها وبنيموقفا،  والتوأمة الوثيق التالزم ذلك �لنسبة الشَّأنة، كما هوكل
السُّينأدبيَّا منبعًضة، ولذا جتدللهادويَّ الفقه من خمالطة احلكام واألمراء، وتدعو الُعلماءحتذُرات

وَع عنهم، َعلالبتعاد من يُنقص ذلك ألن �م، االحتكاك أو ز�ر�م الَعدم امل أو الفقيه، يف دالة
اَهل الفقه أدبيات يف ذلك جند نكاد ال الذي َياَسُةوِهيالفقُهِهياهلَاَدِويََّةألنادوي، الوقت معا!السِّ
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َق كان حصَلوإذا اهلَاَدِويََّةوعلى طريقتهم، فإنالسُّنيني،من قبل احلكامللديِنٌسْيسِيَتد
َع أيًضياَسسِّملت على تديني القد طريقتها وعلى الديُنة، يعد فلم و�لتايل ا، كما مل تعدديًنا،

َياَسُة ة!ياَسِسالسِّ
الفقَه َياِسي"..إن َياِسيغى علىَطالسِّ السِّ القَضَطرْيقعنالِفكر ا�، حبيث مل يعد تديني

دوٌر أصبحْتللفكر أن اْجدينيَّالقضاَ�َهِذهبعد ال وألنَّة فيها. أْصتهاد قد بح يف مفهوم الفقه
الشَّاألكثريَّ هو للفقهة ُكتب فقد الدوِلــ ريعة، الَعيرتبَعأْنــ املتعاقبِةبقوة فُيعلى �رَخيرش، ه ملي

َياِسيَّالِفكَرأصاَبوَهذاي.ياِسالسِّ واِضجبْدالسِّ 1ح"ب

ُه التكفُريومن جاء املواقُفنا وجاءت القاِطا، وإْنحلدية املخالف، اآلخر من غر ألْصعة
ترِفاملَس من تُعترب اليت �رِدائل أو َياِسيَِّةةاملعارَضالكالم، كرسي اليت ال ترقى ملرتبة �ديد ُ السِّ
أمَّكماُحل الَم؛ ما كرسيَّا اإلخراُجاُحلس ففيه اإلنسانيَّمن امللة، ور كم، من وُكمبا مليئٌةالتَّارِْيختبة،

ُحتَفوِهيواهدالشََّهِذه�لكثري من أن ُتستقصىصىوق أو ،..
ُماملؤسُف َصأننا عصر نرسُفمالَيوموإىلاِإلْسالمدرنذ زلنا القْيا ذات د، وندور يف يف

اُلمفرغِة جتاوَزاحلَلقة نستطع مل أبًداليت منها اخلروج أو ترتُبا، ها ما وُعوهو الفكر، عقم قمعليه
َياَسة احلَضالسِّ التجديد َعوعقم ملشروع الَباري نقطة عند جتمَّد وتسمَّاملي دورُةرْتدء، بوجهه

خ!ْياِرالتَّ
نتيجُة الفقهيَّالسَّ"كانت املباِشيطرة َتَرة أن حاد، منعطٌفاإلْسالِميالِفكريف �ريخَلكََّشة

بدراَس حيظ موضوعيَّمل َسَهذاة.ة يف متثَّل َياَسِةحباملنعطف َجمِمالسِّ اإلنَسن كنظريَّاهلا قابلٍةةاين،
َجمَ إىل تقبُلِهيالفقاهلاللتطور، ال �بتة فقًهتطويًركعقيدة اعتربوه ما �ن العلم مع دينًيا. ا هو يف ا

فقُه ُعاحلقيقة من التَّطائفة قداَسلماء اكتسب التسلِطًةسلط، حلَّنفِسبفعل مث األْصه، 2ل"حمل

والبحوثــ الفردیة..1 التراث مركز الوزیر، علي بن زْید المسلمین، عند یَاِسي الّسِ الفردي الفقھ أزمة في بحث
.572م، 2000، 1الیمني، ط:

.574نفسھ، ــ 2
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َمساهلَاديعمه عنوابُن،ادياَهلاإلَمامريةِسَصاِحُبعلي بن دمحم العلوي،يذكر عه أنه
مؤمًنيوما يقول: "وهللا لو   عشر وثالثة ثالمثئة معي مخسمئٍةكان معي كان لو بل ال، �ا ُتلُدْسا،

راجٍلوأيًض1ن"َمالَي ألفا معي كان "لو َصفَارسومخسمئةا: لدوخُتمؤمنني عامَّابرين النَّ�م 2اس"ة

َس "إن قال: سائٌلوقد أيدْياَحلقَّفقال: من أين زعمتم أنأل غريكم، ومجيع منكم دون يف
ادعيُتخالفكم يدعي مثل أقرَبما إن له: قلنا ياء عند� الذي علمنا به أ� على احلق، ومن األْشم؟

ُمجبملِةاألمَّةالفنا على الباطل، وأن مجيع فرقَخ وحنُنقولنا هلم فيما انفردت به كل طائفة صدقون،
ُم الوعد والوعيد والقول كذبون، وهم فيما ندين � به من أصول التوحيد والعدل وإثبات منهم

3.عن املنكر مصدقونِهي�ملنزلة بني املنزلتني واألمر �ملعروف والن

ديُن "هذا وِحنلُتمضيفا: قادُتنا دمحم آل من والطيبون وافَقنا، فمن وليَُّهذانا علىنا، نا، فهو
خالَف ويلُّومن وهللا عدو�، فهو الفاِسنا وعدو 4قني"املؤمنني

وكاتُبوكما ذكر ابن  "فإنَّعمه عنَدسريته: كتَبه قد البلد ا  مجيًعالَيَمنإىل أهلوصوله
وحيضُّ فيه يدعوهم دعوة 5معه"اِجلَهادهم علىكتاب

أنَّ املعلوم يكوُناِجلَهاَدومن ضدَّال املْسإال ضد ال حمدَّلمنيالكفار وبشروط دة، ذكرها ؛
يُعكفاٌرالَيَمِنفهل أهلوصارمة،كثرية ٌ وِهييف كتبهمالفقهاُء تلكضدَّاِجلَهادلنحىت وَمل هم؟!

َنُةالشعريَّائُدالقَص :مثلمن ؟فيهماهلَادياإلَماممهاَظاليت

أحكاَمـــــــه وعطلـــــــوا اإللـــــــه فمـــىت أرى البـــيض البـــواتر ترتـــعخـــــــانوا

وتُقطــــــــعفــــــــيهم بتــــــــدمر وقعــــــــة يف وقعهــــــــا ُحتــــــــز رؤوُســــــــهم فيهــــــــا

سابق،1 الھادي، اإلَمام سیرة .50ــ
بوعده226ــ نفسھ 2 نكث قد أنھ إال بایعوه كانوا وإن معھ، وفاق على یكونوا لم الیمن أھل أن َھذا من ونستشف .

وخرج عن القوم في عدم الوفاء بما وعد، ولو كان أھل الیمن على وفاق لھ أو محبین لھ كما یدعي غالتھ لكانوا 
حرب ومراس.استجابوا لدعوتھ ھذه، فھم كثر، ومعروف عنھم أنھم أھل 

45ــ المجموعة الفاخرة ، سابق، ص 3
.131، نفسھ، 4
.48ــ سیرة الھادي، سابق، 5
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ـــــدموا  ـــــد ق ـــــذي ق مــــــثال مبثــــــل، واألنــــــوف ُجتــــــدعحـــــىت جيـــــازوا �ل

وأيضا قوله:

دمـــــاكم عـــــين احقنـــــوا أال ـــــُت وإال حتقنوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال أ�يلوقل
حـــــــــىت ذاك يف مبســـــــــرع يلولســـــــــُت بـــــدا كـــــم كـــــاِفُر كفـــــر مـــــا إذا
حبـــــــــــــــٍق دمـــــــــــــــاؤكم يل والَعــــــــوايلوحلَّـــــــــــــــت ــــــــوافل السَّ وإخــــــــراِب
حــــاًالوقطـــــــــــع الـــــــــــزرع واســـــــــــتوجبتموه كــــان قــــد  بعــــد حــــالمبــــا
وقــــــــويل حًقــــــــا علــــــــيكم بـــــــــذلك قـــــــــد يصـــــــــدقه فعـــــــــايلفقمــــــــُت
َفَســــــــــاد يف زمــــــــــا� ـــــــــــالوقــــــــــدكنــــــــــتم وإدغـــــــــــال وخـــــــــــدع واحتي
فقـــــــد ذقـــــــتم بـــــــه شـــــــر الـــــــو�لوقلـــــــــــــتم إنـــــــــــــه خيفـــــــــــــى علينـــــــــــــا
ُحكمـــــــي حممـــــــود إىل صـــــــرمت اشـــــــــــــتغايلوإن بغـــــــــــــريكم مت وصــــــــــــريَّ
حــريب ســجال ُصــروف مــن زلـــــــل احلـــــــروب مبســـــــتقالومـــــــا ســلمتم
منــــــــه بــــــــد ال الــــــــذي املــــــــوُت علـــى مـــن رام خـــدعي واغتيـــايلأ�

جلُّ مضى  هلم ببعضهم، وجبنوده الذين جاءوا معه من حمارً�الَيَمنيُّونوقته منذ �يعهوقد
ُمالرَّ وإْخاألتْبجهَلستغًالس، اَجلاع ولفكرته له حد تومههم. ديينأَساٍسلىَعالَقائَِمِةديدة،الصهم

وِش وجنران وخيوان وأرحب ومهدان الدعام آل األتباع �ؤالء بام وآل يعفر وبين احلارث و�امة فقاتل
وغريهم.. 

.192ــ نفسھ، 1
.307ــ نفسھ، 2
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جانِب اْسوإىل فقد وأعراَضأمواَهلتحلَّتكفريهم وفًقٌةطبيعيَّنتيجٌةوِهيهمم ا للتكفري،
�ألَصألدبيَّ أو التقليدي، الفقه أسَّح الفقه احلريب ات ُفالذي قهاء "ساديون" من خمتلف املذاهب سه

َعو ،واجلماعات �إلْسال له وَســ الرَُّسولوأخالقيات،الَعامَّةوال مبقاصده،المالقة عليه هللا لمصلى
الَغو حابه وأْصــ  إذ املسلمني؛ توسُّاهلَضَهِذهد بلغة"الفْينائُمالفاحتني أي تصاحب اليت ع حريب بة"

من وُجالشَّْرعيَِّةاملكتسباتتُعترب السُّلإلمام عند احلريب، التقليدي الفقه نظر وجهة من نة نده
َحوالشِّ على َسيعة واء!! د

ابُن ِسيروي وكاتب انصرَفعمه مث .." فيقول: احلارث، لبين قتاله قصة القرَيريته ة يف إىل
الشَّآخِر يف بتعليقها أمر مث فُجمعت، �لقتلى فأمر منّكَسالنهار، فُعّلقت َشجر، كل يف جرة ة،

ثالثَةمجاعٌة �لقرية وأقام مال، والشِّ �ِخلرق مؤزرين َش، نتنا أنتنت القرية إن مث أربعة، أو ديدا، أ�م
أحٌد يقدر مل حلًمحىت �كل أن فأتْتعلى رأَساهلَاديبنو احلارث إىلا، فقّبلوا احلق، ورجلْيإىل ه ه

وَس يَهويديه، أن جيَفَبألوه يزالواإْخهلم فلم عليهم، ذلك فأىب واحلُفر، البئار يف فيدفنوها وا�م،
أَج حىت كانبه مبا وذكَّرهم اجليُفقَالا�م، فطُرحت وُحفٍرهلم، خراب، بئار خارًجيف ا من كانت

1رية"!!الَق

أيًضيًفِضُم ُخا قصة عن بين احلارث: ".. مث مضى بعسكره ةإىل جنران، وغزو اهلَاديروجا
قريًبمجيًع قرقر، له يُقال مبوضع نزل حىت َمجَاَعةا من قرية اهلجر، فأقام �ا، وكل يوم يغدو عليهما،

الَع أحٌدمن منهم إليه يربز فال �م، فيتعرضون الدَّسكر، إىل يالقو�م أ�م إال القتاُل، يزال فال رب،
والَع ُحسكر يف ذلك يقطعو بينهم، ويهدمون خنيلهم، بنو احلارث يف قرية واجتمعْتم.صوَ�ن

وَع بينهما، وقرقر ميناس، ويف أْساَحلقإىلاهلَاديسكُراهلجر، ومجيع واق بين احلارث، تعدو،
ويغنموَن 2ما فيها"فيهدمو�ا،

اْمس أخرى قرية عن كاتُبأما ذكر فقد "عالف" َخِسها "فلما نصه: ما القوُمريته من رج
أْصاعالف وملكها اهلادي، وهدمها وحرقها وأمر بنهبه وأخذ النميِصاهلَاديحاُب، من أ�� يومئذ

.173ــ نفسھ 1
.292ــ نفسھ، 2
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وِسَع ومتاًعظيما، فقطعْتالحا األعناب بقطع وأمر يوَماهلَادي، ووقفا، عالف، ه إىل وقت يف
1صر.."الَع

العسكُروجنوده لقرية امسها "أملح" ضمن غزواته: ".. اهلَاديوقال عن غزو كله ومضى
و�ُب أملح، قرية نزلوا أ�ًمحىت وأقاموا فيها، وجدوا ما ُخيوا املنازَلا النخيَلربون ويقطعون واآل�ر،

َش من يعلم مبا لذلك، كاره وهو األمان، يطلبون ذلك يف والقوم رار�م، وقلة وفائهم، وهو واألعناب،
طرحوا حىت قرية، قرية وخير�ا قُراها، يف ورجَعيتنقل فآمنهم، �نفسهم، بعد مكابدة َصْعَدةإىلعليه

2ديدة هلم"َش

وَصِبالدوعن حني "فنهَبوائلة سريته: كاتب يقول ماٍللها من فيه وجدوا ما العسكر
أعناَ� فقطع وخرَّوغريه، موضٍعم إىل تقدم مث آخر، يقال له املطالع، ففعل كما فعل بكتاف، مث �ا،

وَطأقبلت إليه وائلة  وطاعتهم، األماَنبسمعهم منه 3فآمنهم"لبوا

وكبَّالسِّأما آل طريف، فقد ألقى بكبار رجاهلم ورؤسائهم يف إليه، دعاهم بعدما �ألْغجن الل، لهم
4هم ودوا�م، ففرقها بني الطربيني!الَحِسوأخَذ

ومهُّوارث ابن احلسني مانصه: "فيها خالف بنو احلحيىي هـ، يورد295وضمن حوادث سنة  بنجران،
و�َباهلَاديعلى بالدهم، فخرج إليهماهلَاديبقتل دمحم بن عبيدهللا، عامل فقتلهم، السالم، عليه

املذكور" عامله مع عصابة وترك صعدة، إىل ورجع منازهلم، ودمَّر 5أمواهلم،

كتب الكاتب ة والدمار واخلراب والقتل، مث ليقار�ا مبا  الوحشيََّهِذهوللقارئ أن يتخيل كل
أيًض مادًحنفسه منزًالا ننزل كنا "ما اهلادي: َسحيىي  إال خرجا منا ينتزح حىت احلسني اعة، مث بن

196ــ نفسھ، 1
.251ـ نفسھ 2
.244ــ نفسھ، 3
.210نفسھ، ــ 4
یحیى بن الحسین بن القاسم بن دمحم بن علي، تحقیق وتقدیم: د. سعید عبد غایة األماني في أخبار القطر الیماني، ــ 5

. وكلمة "عصابة" 200م، 1968الفتاح عاشور، مراجعة: د. دمحم مصطفى زیادة، دار الكتاب العربي، القاھرة، د.ط، 
ِلَس على القرآنیة اآلیة سیاق في كما جماعة. تعني الفترة تلك مدلول حسب السیاق في {إِذْالمذكورة یوسف: إخوة ان

}یوسف: بِیٍن مُّ َضالٍَل لَِفي أَبَاَنا إِنَّ ُعْصبَةٌ َونَْحُن ِمنَّا أَبِیَنا إِلَى أََحبُّ َوأَُخوهُ ُف لَیُوسُ .8قَالُواْ
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الة املضلة، وكان يدعو الضَّاألمَِّةوعلىاِإلْسالميبكي وينتحب، كما تنتحب املرأة الثكلى، على
وَيأْص ويعلُمُظِعحابه َشهم 1دينهم.."رائَعهم

أَشومما ينبغي  ما هو هنا عنده ُشاهلَادياإلَمامار إليهالتوقف جيب حيُثروط اإلمام؛يف
ُشــ إَمامأيــ اإلَمامعلى "بذوًالعدة يكون أن ومنها سخًيروط، متعطًف، �لرعية، رؤوفا حمسًنا، ا، ا،

مساوً�حليًم 2 هلم بنفسه.."ا،

صرًحي كان أن هنا سليمان بن أمحد لإلمام ُحيسب يف معرض قَالحنيالنَّاسمعا ومما
واستباحة أمواهلم: النَّاِسحديثه عن مواجهة

أْس وِصوخرَّبت هلم ِماياصًيواقا ُجوأغنيت أمواهلم 3واينأْعلَّن

كفَّ فلقد عجب قاطَب،ر اليمنينيال اليمنيني االْسقَالحيُثة،كل عن حديثه معرض تعانة يف
اجلْربوُهالَيَمَندخَلقَامملاــ عليه السالمــ اَحلقإىلاهلَادي�ملخالفني: ".. وكذلك على مطبقون م

فاْسوالكفِر ُحم، على ببعضهم الَبتعان 4عض اآلخر.."اربة

ُح عهد َعويف يف وحتديدا الدين، شرف بيت شرف حيىي هد املؤسس األول هلا املتوكلكم
َش بن املطهر ابنه قواته، قائد أقدم طع األيدي َقحيُثارتكاب ا�ازر املروعة،رف الدين علىالدين،

ِخ من األْسواألرجل وقتل أْسالف، مع فعل كما خالَفِبالدرىرى، لقد بل وخوالن؛ أحكاَمعنس
السَّالشَّ واألعراف رهْي،ائدةريعة مثانني وأقدام أيدي قطع على أقدم نة كانت حتت تصرفه حني

انتفاَض عقب القلعة، من األطفال املودعني لديه رهائن!،دهة قبائل خوالن ضبسجن
أْش من واحدة يف ووادعة وعبيدة و�م وعمار سحار من قبائل مع فعل هر وقعاته وكذا

معركٍةحيُثاحلربية معهم؛ يف منهم وأَسقتل قتيل، ألف ر ستمئة أسري، مث أمر املطهر واحدة
رقاُ��ألَس فُضربت آخِرارى، عن 5هم.م

.40، ـ سیرة الھادي، سابق1
َظلََمة674المجموعة الفاخرة، سابق، ــ 2 ألنھم عصره في العباس بني خالفة شرعیة بعدم الَھادي اإلَمام أفتى وقَْد .

. 76"فال یستحق الخالفة إال من حكم بالحق، فإذا عدل عن حكم هللا فلیس بخلیفة" المجموعة الفاخرة، 
ص3 سابق، سلیمان، بن أحمد اإلَمام سیرة . 100ــ
.300ھ، ــ نفس4
.154ــ اللطائف السنیة في أخبار الممالك الیمنیة، دمحم بن إسماعیل الكبسي، د.ت.5
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حمارً�دَخأما مدينة عمران فقد  قـَلها حاربوه، حني َقَتأهلها من فيها وَأل َأتل، من سر سر
أطالًالوَقْد"وعاد عابَسدارَستركها وخرا�ت ِسة، فيها وغنم ونقًدالًحة، وبقًرا وغنًما وخيًالا وَقْد1"ا

بعد مرة ألول اخلراب سنة تسعمئة وتسعني للهجرة، على يد األمري سنان الكيخيا!!َهذابُنيت
جيوَشهـ،941وذات األمر جرى يف معاركه مع الطاهريني، سنة  واجه هم بقيادة حني

عنُقحيُثالسراجي،حيىي ريفالشَّ ُضربت مث السراجي، ذُحبه، وق"ُأسر مت ذًحبيل َعه "وكان دد ا
ألفًاالقتلى واألسرى ثالمثائة، عامر جيش املطهُرمن وكان إليه ا بغلته ورجاله �تونراكًبوثالمثئة،
أفواًج�ألْس ا، فيأمر بذبح كل زمرة لوحدها حىت غطى الدم حوافر بغلته، وبذلك بلغ عدد القتلى رى

كلُّعمليَّةا وثالمثئة، وعند االنتهاء منألًف حيمل �ن أمر اجلماعي قتيل من رفاقه، رأَسٍريأِسالقتل
َص إىل األقدام حفاة يسريوا �ن املوكُبَشحيىي َماماإلنعاء، إىل مقر والدهوأشار فوصل الدين، رف

الوْس العشر السَّيف من األوىل مجاد من موقع عظيم، فطاف َصنعاءنة املذكورة، وكان لوصوهلمطى
�لشَّاألْس َصاإلَماموارع واألزقة حاملني رؤوس زمالئهم، مث أمررى إىل احلالة بتلك يتوجهوا عدة، �ن

الشَّ املطهُرالسراجي الذي وقعحيىي ريفأما أمر فقد 2بذحبه.."أسريا

تتخيَل أن نفَسأنَّولك ُحاملطهر على انقلب قد َحه يف أبيه وأرسَلكم جنوده لقتال ياته،
ُج من تبقى من على والقبض نوده وأتباعه، وقطع أيديهم وأرجلهم من خالف، وضرب والده،

3على الدخول يف طاعته!النَّاسملة �مسه، بعد أن أجربالُع

اْس املدرَسوقد أوقاف على حىت الَعتوىل املنصوريَّامريَّة املدارس من وغريها برداع وا�اهديَّة ة ة
الشَّوَص لصاحله أمالكها املدرَسوِهيخصيادر على والرُساملوقوفة الطاهريني أ�م من وليني، الذين ة

ــ روح الروح فیما حدث بعد المئة التاسعة من الفتن والفتوح، عیسى بن لطف هللا شرف الدین، تحقیق: إبراھیم بن 1
.63م. 2003، 1أحمد المقحفي،ط:

وأیًضا121م، 1978، 1مزة علي لقمان، مركز الدراسات الیمنیة، ط:ــ معارك حاسمة من تاریخ الیمن، ح2 .
األكوع،158اللطائف السنیة، سابق،  العلم، ھجر في: أیًضا وانظرھا . وقد عرفت ھذه الموقعة بموقعة 264/1.

تھ، "موكل" وكما ذھب المؤرخ الفرح فإن "موكل" عاصمة أذوائیة للقیل أبرھة بن الصباح الحمیري، ومقر ملوكی
وتقع في ناحیة صباح، بمنطقة رداع، كان یردھا الزائرون من أنحاء الجزیرة، وفیھا قال الشاعر: 

یھب القیان وكل أجدد شاحوعلى الذي كانت بموكل داره  
بن حسن الفقیھ مع حصل كما وأفكارھم، معتقداتھم بسبب وذلك الصوفیة فقھاء بعض بقتل الدین شرف اإلَمام قَام وقَْد
ھو ما حقیقتھ في ذلك أن والواقع دینھم. عن المرتدین معاملة أیضا وعاملھم الدین، شرف اإلَمام قتلھ الذي الجدر علي

حولھم،إال خوف من أن یستفرد علیھ بشرف الزعامة  والتفوا إلیھم النَّاس مال قد الصوفیة فقھاء من كثیًرا ألن الدینیة،
علیھم! األئمة ظلم یزداد حین خاصَّة

ــ روح الروح فیما حدث في المائة التاسعة من الفتنة والفتوح، سابق. 3
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اإلقطاعيَّ للصَّأوقفوا املهولة والدينيَّميَّوخلدمة املرافق التعليالَعاماحلات ة؛ بل لقد بلغ أنواع الوقف يف ة
الشَّ للقطط وأوقاف للعرجاء، للُحمر أوقاف منها نوعا، مثانني وملنعهدهم احلرم. وحلَمام اردة،

َس إ�ء فكسر العبيد من 1يده!أخطأ

أبشِع ارتكاُبومن مت "الَعما يف املقبلي العالمة ذكره ما اآلخر، حبق وانتهاكه خ"الشَّاملمه
أنَّاهلَاَدِويَّةوهو يتحدث عن ملوك اْسبعَض" بلِدأئمتهم على ُمإَماٍمتوىل فاجتمَععارٍضآخر، له،

ُع وَحمع دولته، زوجِتاإلَماِمكموا ببطالن عقدلماء على ألنَّاملغلوب َفهوَدُشه، قة، لبغيهم َسالعقد
2على اإلمام، أو لغري ذلك، مث تزوج بزوجته تلك..."

َبــ تلك األعمالأصبحْتوقد  اخللُفأمنوذًجــ شاعتهاعلى �ا يَقتدي السَّا ف، َلعن
ُحوحجًة ال ُحجَّملن وأية ُحجج، بال وكلهم له، وأْعوأْمالنَّاِسجة ملن يستحل دماءة هم؟! راِضواهلم

أجداُديستشهُدــ ةالقامسيَّالدَّوَلةمؤسُســ القاسم بن دمحم بن علياإلَماُمفهذا فعله ه مبا
َال حني بعُضَماألوائل َعالنَّاسه مواطين حبق ارتكبه ما قائًالصرهعلى إبراهيم بن اإلَمامفإن..: "،

عليه ــ اهلَاديموسى بن جعفر أخرب سد اخلانق بصعدة، وكان يسقي لطائفة من الناس.. وكذلك
وخنيَلأعناَبقطَعــ السالم قطع أعناب ـاأيًضــ ما ذكرت. وكذلكوفيهم مثلشاكر، ِبالدها منأملح

ُقَدمــ السَّالمالناصر عليهــ بوادي عالن وخنيل بين احلارث بنجران، وولدهَصْعَدةحقل أرض أخرب
يْس ومل ــ املنصور �� عبدهللا بن محزة اإلَمامأل عن بيت يتيم وال أرملة وال ضعيف. ويف سريةكلها،

أخرَبأــالسَّالمعليه وأْشِبالدالعادية مننه املتوكل على هللا اإلَمامياء مذكورة. وكذلكظُليمة،
ُس بن َسالقدَميَصْعَدةأخربــ السَّالمعليهــ ليمانأمحد من وغريهم عليهم السالم. األئمَّةائرة،

نًصنصَّــ السَّالمعليهــ واإلمام املنصور �� ذلك وإماُمعلى الناصر لدين هللا ضرب قرية اإلَمامناا،
يْسِبالديف الكرش يقال هلا اجلند والعصرة يف بين دمحم وعزان بين أسعد وماهر يف ومل ألوا عن املداير،

المھدــ 1 اإلَمام أن الیمن، في اإلْسالمیَّة المدارس كتابھ: في األكوع المؤرخ َصاِحبذكر الحسن بن أحمد بن دمحم ي
وكفار1130المواھب، ت:  التأویل، كفار آثار من اعتقاده في ألنھا المدرسة، َھِذه خراب في سعى من أول كان ھـ،

التأویل ال حرمة لھم، وال قربى، لوال أن القاضي علي بن أحمد السماوي تصدى لھ بقوة، محذرا إیاه من مغبة ذلك. 
الیمن،فتوقف المھدي، واكت في اإلْسالمیَّة المدارس ھدمھا! على أقسم قد كان ألنھ بیمینھ؛ برا شرفاتھا بھدم . 338فى

الجدید، الجیل مكتبة الشھاري، دبي علي دمحم المواھب، بصاحب المعروف المھدي، اإلَمام حكم ظل في الیمن وأیضا
.201م. ص: 2009

سابق،2 الشَّامخ، العلم .233ــ
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على ذلك بقوله تعاىل: "واتقوا فتنة ال ــ السَّالمعليهــ احلسناإلَمامبيت يتيم وال أرملة، واحتج
السَّاألئمَّةحجةوِهيخاصة"تصينب الذين ظلموا منكم  1الم.."عليهم

حني أخذ من َصنعاءقبله �هلاهلَادياإلَمامواإلمام أمحد بن سليمان يستشهد مبا فعله
�خَذــ السَّالمعليهــ اَحلقإىلاهلَاديأمواهلم ما احتاج إليه: ".. واملروي املأثور عن أن طلب أنه

شرَّربع أمواهلم َصنعاءمن أهل �ا الذي  َهذاشك أنهللا.. والَسبيِلابن فضل وجياهد يفليدفع
أهِلــ السَّالمعليهــ كان �خذه أْضَصنعاءمن �خذه مما ُمعاًفأكثر ــ السَّالمليهَعــضاعفة. وهوا

فالطَّ نفعله؛ فيما َطقدوتنا هو علينا فأمَّاعن عليه؛ دور قوم ا خراب فلم يقع ذلك منا إال يف اعن
عناُدَظ كفاًرهمهر بدا فيما وكانوا 2.."ا،

كفَّرَهؤالءوإىل جانب دماءهم، كما ورد يف واحدة تحلَّواْسَةالصوفيَّالقاسُماإلَماُمفقد
حمرًض عنهم، يقول رسائله، فالواجُبعليهم: "النَّاسامن سِلمْنيعلى..

ُ
تباحة دمائهم اْسامل

ُك أل�م ُموأمواهلم؛ أْعفار شركهم بل جياهدهمــ �ــ ظم وأكثر؛ ألن املشركني الذين كانشركون؛
ُش له وجيعلون �� اِحلَساألْصوِهيركاءيقرون إال إهلهم جيعلوا مل وهؤالء النَِّساءان مننام،

ردان.."
ُ
3وامل

املَص يَُّةادروتذكر كفَّاملواهِبَصاِحباملهدياإلَماَمأنالتَّارِخيِْ ر قبائل �فع ورئيسها ابن العفيف، قد
الصُّ مت أحُدوحني اشتمل بينهما َشلح على البن العفيف بقوله: �اإلَماِمرط عدم مناداةبنوده

4.كاِفر

ُمأنَّاهلَاديحسني بن دمحماإلَماموذكر احلرازي يف �رخيه عن عاملا كان ُمتفقًهه ا لًما،
والسُّ والقَي�لكتاب واْسنة .." يقول: إخل، األعظم، موال� أمري املؤمنني، وسيد اإلَمام�نتدلَّاس..

األَسعليه وعلى آله الطيبني الطاهرين ــصلى هللالوصيني، �ب مدينة علم رسول هللا ــا ارى يف قتل
أْج صفني.. أ�م ويف اجلمل، املؤمنني صلوات هللا كثرت الروا�ت عن أمري وَقْدهز على اجلريح،يوم

.21مشیرة إلى جمل من عیون السیرة، سبق ذكره، ص ــ النبذة ال1
سلیمان،ــ 2 بن أحمد اإلَمام .303سیرة
.31نفسھ، ــ 3
الجدید،4 الجیل مكتبة الشھاري، دبي علي دمحم المواھب، بصاحب المعروف المھدي، اإلَمام حكم ظل في الیمن ــ

.171م، 2009
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األَس بقتل واستدل جريح، على ُجيهز وال مدبر، يُقتل أال جواً�عليه أورد وكذلك بدر.. يوم يف ارى
ُي ما ِصعلى ذلك يف وأورد الزكاة، غري األموال أر�ب من قياَسؤخذ ووقائع من املتقدمني مناٍتحة

والضُِّخماألئمَِّة املعو�ت مثل وذلك َجيافات و تلفات، يف وكذلك َخغريها.. راب دار اليتيم واز
بقياَس واستدل غريهم، مجلة من ْنَقواألرملة الشَّ أجاز وكذلك تقدم. اإلَماُمل ملن رأىْموالسَّاتكما
أَجوِهي�ةفيه مصلحة، وكذلك يف مزمار الطبلخا املعروفة، ذلك لإلرهاب.. وكذلك يف از النوبة

بيوت اجلُند دخول �لْياألوقاف،جواز يف يفَهاِشمف بينوكذلك وأورد الزكاة، ألكل والتحيُّل
وقائَع وَسخمتلفاٍتذلك لإلمام الزكاة تسليم من املانع تبيني يف وكذلك ُذريته..."وأدلة. 1ْيب

كتَب حجَّة،كتاً�القاسُماإلَماُمكما يف ُعّماله أحد تفضَّإىل إذا "وكذا لتم أن وفيه:
َح إىل َخجور تتقدموا و�خذوه ماله، وتنهبوا عرجاش، ابن بيت َحًئاِسوختربوا ذليًالسًريا خاِسا ا يف ًر،

2الدنيا واآلخرة، وأنتم تقدرون على ذلك"

ا: "وكذلك أخربوا أموال أهل بيت مأخوذ، وبيت جحوش وسحنة، أقماهم هللا، وأيًض
وأْس رمحته، من وبعَّدهم رُس"أحرقهم" دمحم جدي حبق النار، 3هللا"ول كنهم

األْم يغتصُبوعن كان اليت الناصر اإلَمامعنالشَّوكايناإلَماُمم ما ذكرهاُهلمَّوُعاألئمَُّةهاوال
"واحلاصُل بقوله: احلسن، بن أمحد بن مِلٌكدمحم املاَلأنه �خذ امللوك،كان أكابر من الرعا� بال من

ُخالَيَمُنتقدير. وكانت بعد األتراِكمن َمروج أن إىل عن اجلور مصونًةالرتمجِةَصاِحُبلكهامنها
َي ال ما وأخذ الشَُّسواجلبا�ت، فلمَّوغه وغِرياملاَلأخَذَهذاقَامارع، حله فعُظِحمن ه، دولُتمْتله،

هيبُت ومتكنْتوجّلت أجناُدطوُتَسه، وتكاثرت وَصه، أشَبه، �مللوك َسار وكان �خللفاء.. منه ا فاًكه
والشُّ الظنون مبجرد 4كوك"للدماء

م، 11986د. حسین العمري، دار الفكر، دار الحكمة الیمانیة، ط:فترة الفوضى وعودة األتراك إلى صنعاء، ــ 1
167.

ابن األمیر وعصره، صورة من كفاح شعب الیمن، تألیف: قاسم غالب أحمد، حسین أحمد السیاغي، دمحم بن علي ــ 2
.32األكوع، عبدهللا المجاھد الشماحي، محمود إبراھیم زاید، د.ن. د. ت. 

.33ــ نفسھ، 3
ة الزمن في تاریخ الیمن، یحیى بن الحسین بن القاسم بن دمحم، تحقیق: د. أمة الغفور عبد الرحمن علي األمیر، ــ بھج4

ط: الثقافیة، علي بن زْید اإلَمام .226م، 2008، 1مؤسسة
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َع ُدوقد ختريب إىل وأْشمد أعنا�م وقطع وخوالن احليمة أهل جارهم، أل�م �صروا ور
منافسه يوسف املتوكل. وأمر قائد جنده صاحل بن هادي حبيش بتخريب مدينة حوث، فخر�ا.

َصواألمراِءوالوالِةاألئمَِّةوالواقع أنه وأمثاله من دق فيهم قول العالمة ابن األمري: قد
يُعبُد َصفلو ربُّوَصوا ألجلهلُّالدينار أنت وقالوا: العواملاموا

َس ضمن حارَبوعنصريِتحيىي اإلَماِماديةومن أن ــ وافع""الشَّاألْسَفلالَيَمِنمن أبناءالتجاَره
تلك �ريخ عن كتبوا الذي األجانب الُكتَّاب تعبري نفِســ املرحلةحسب على ه وبعض واحتكرها

َعُش من الرغم على املهنة، الرتباطهم �ملوانئ اليت تقع يف مناطقهم، َهِذهالتجار يفَهؤالءراقةركائه،
أيًض التجارة السِّوالرتباط �لروح نفِسلميَّا جَتمعالبيئة وذاكَهِذهها لدىة

ُ
احلروَبامل ميقت الذي

َصوثقافتها، وحيرتم التجا فقد والعمل. جتارَ�البعَضوشارَكَهؤالءادر جتارةرة م بال وجه حق، اآلخر
ُعُم عليهم َحمَّعينا ومن ذويه من وَس�ًبــ بدورهمــ يته، ميارسوناِشاال ا ال يقل وحشية عن �ب طًوا

واسًعتذمًرالسُّلوك�ذاخلَقَفبصورة مستفزة، ،هنفِساإلَمامطوةوَس جمسًدا أبشِعالطائفيَّا ا، يف ة
َمُص وأزرى 1ظاهرها..ورها

َياِسياملهتمة �لتاريخ،تقول املؤرخة والكاتبة الروسية إيلينا جولوبوفسكا� مين: الَيالسِّ
اليمنيون،ى"وقاَس َجمــ التُّجار مقربٍة�ستثناء صغرية، من الظلم امللكي اإلقطاعي ــ اإلَماممنموعة

متوسِّالذي أ�خ عليهم،  الصَّوُزوحم أكثر يف التجار وصغار احتكرطو كما رحبة.
ُ
امل التجارية فقات

اخلارجيَّاإلَماُم التجارة يف املرحبة الفروع به االْصواحمليطون التقليدي االحتفاظ مع �ْشة، كال طناعي
االقتصاديَّ إنَّاألمناط الناِشَجمَالقلَّصَهذاكلَّة. الربجوازية الضَّئة، وكاننشاط ما�ت لغياب

َشالشَّْخِصيَِّةواحلر�ت أن للتجار الصُّدَّواملمتلكات اخلارجيَّد التجارة منو دون وحال ة، عو�ت،
أْمَهذاوأدى رؤوس يضعوا أن إىل التجار كبار يتجه أن واهلم يف بنوك اخلارج، وإن تسربت إىل

َضرَس حدود يف احملصورة احلاالت بعض يف َضيقة إىل الرت اميل مما الداخلي، اعف بشكل أكرب اكم
االقتَص البلد لنمو الالزمة املواد إنَّنقص إذ التجار مل يرسلوا النقود إىل اخلارج فقط؛ بل إن ادي؛

" م، المیالد والمسیرة والمؤثرات، مركز الدراسات والبحوث الیمني، "مجموعة باحثین وكتاب1948انظر: ثورة ــ 1
.259م. 2004الطبعة الثانیة: 
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هم تركوا البالد، وذهبوا إىل اخلارج يف هجرات طويلة. ويف املهجر اشرتكوا �لنشاط التجاري، ومل أغلَب
الشَّالقليُلإال الَوَطِنمنهم إىلعْدَي 1وخة"يُخعند

َم َعكلَّحيىي  اإلَماُمنعوقد اخلارج، إىل يغادروا أن ْيخداالتجار اهلمداين حيىي عليالشَّ
اخلاصَّ وَمسملكانته اإلمام، من مؤخًرة َشح بتأسيس إيطاليَّا املَسركة كبار أحد كان لكنه امهني فيها، ة؛

أر�ُح ر�ل،كانت ألف مخسمئة مببلغ 2ها كبرية..وذلك

َع عن ميارسوَ�مَّوُعاإلَماُمطو األخرى اليت كانوالسَّالنَّهبملياِتأما الرعيَّاله على ة، فال ا
وحشيَّ وعبثيَّتقل ينقطُعحيىي اإلَمامها الربدوين بقوله: "كانخلَصوَقْدة عن هذه،ة قريٍةال أو عن

َقمنطقٍة مدة وجنوُدإال مأموروه كان فقد ُطميسحوَنه صرية، يتحسُسرًضوَعوًالالبالد ون ما جيري، ا،
ينبُتويتحصَّ ما مثرة خّمُنلون

ُ
امل �يت يتحرك، الثَّوما بزوغ القبَّعند يليه َحاُضمرة، صادها، يليه عند

القبَُّفالكاِش َيعلى الَعاض، يتبُعالَبلتحصيِلسكريُّليه َعواقي، اخلضراُددَّه "مثّمر" مث املواشي،
َف اتصاُلوالفواكه، ِطعِب�لشَّاإلَماِميدوم والَعَطرْيِقعنالَعاميلةعلى اتَصاملأمورين ويزيد اله ساكر،

جنمْت إذا 3جار.."ِشواحتدَمأحداٌثأعنف

تكوُنــ منفردين أو جمتمعنيــ وهؤالء كلهم ما وَسنفقاُتعادة من الرَِّعيَّةفرهم علىإقامتهم
َشَهؤالءاملزارعني املغلوبني على أمرهم، بل إن يعرفون ال واملخمنني الضَّاجلباة أدب عن يِفيئا

َيوالضَي فهم َعةشرتطونافة، تتوُقطَبيـْ الذي رغباُ�األكل مثُنإليهم كان ومهما كلف، مهما ه، ومل م
�ْس ُميكن أي رفُضتطاعة "رعوي" َمواطن "األمر" الطلب ِمذلك كلفه َمثهما ن!ن

كانْت تعسُّأْشــ حبقــ رائب متثلالضَّمجِععمليَّة"لقد واْضرس طهاد للفالحني، ليس ف
املْس التقدير بسبب للمحصوِلفقط َحبق حتمُّقبل لضرورة أو نفقاِتصاده، ــ إمنااء البعثة، َضأْعل

أحَياجلَستعرضهم للقهر النفسي، والقهر ــ اأيًض ُجاً�دي قبل اإلَممن َمسنود جمرد كان فلقد اع ام.
أيَّالبعثِةَهِذهلو وُص يُثُريَمةإىل ُسنطقة الرعَبلدى 4لع"واَهلكا�ا

.126م، 1982، 1سبتمبر في الیمن، إیلینا جولوبوفسكایا، دار ابن خلدون، بیروت، ط:26ــ ثورة 1
.73ــ الطریق إلى الحریة، سابق، 2
.62م، 96، 5قضایا یمنیة، عبدهللا البردوني، ط:ــ 3
مركز4 مع بالتعاون والتوزیع، والنشر للطباعة الحداثة دار الیمني، الُمجتَمع في التقلیدیة االجتَِماعیَّة الشرائح ــ

إذا218م. 1986، 1الدراسات والبحوث الیمني، صنعاء. ط: اإلَمام عساكر یرددھما كان زامل من بیتان وھذان .=
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وأتباِعوَحاألئمَّةاع عندَشوَقْد أنَّاشيتهم أراَدهم �لتوجُّالثَّمن فعليه والغىن الَيَمنه إىلراء
الفرديَّ، وما أكثر األْسَفل سواء اجلماعيَّاحلمالت، أو َحتاألْسَفلالَيَمِنة إىلة ِع! ذرائع دة لالرتزاق ت

َغ املْشواإلثراء أقارُبوَقْدروع،ري يتنافُسَياِشوَحاإلَماِمكان إرَضته على بينهم فيما ائه بشىت ون
أحُدالصُّ ليحظى بتكليٍفور، إَمهم َعأو أو َممنطقٍةِةالة يف أيَمارة وَقْد،األْسَفلالَيَمِنناطِقمن

َناِطقبعُضغدْت
َ
َبحكًرامل على اُألا جْييتوارثوَ�اإلَماميَِّةرَسعض جْيا بعد ِضال فوذ النُِّسَياَسِةمنل،

ُياألئمَُّةم اليت كان يتوزعهاوالتقاُس أو بينهم بعَضراُضفيما �ا بعًضون 1ا!هم

يتخيَّ أن اُحلة،يَّاِسَيالسِّفاقِةالصَّقدَرَلوللقارئ وَحهلؤالء ة اليت املاديَّاالنتهاكاِتجَمكام،
أبناِءكثًريطالْت من ِةَهؤالءشعَجبسبِبالَيَمِنا لِبوالسَّالنَّهِبوإفراطهم يفاألئمَّ

ُ
َيوامل روي صادرة.

أنَّحيىي املؤرُخ القاسم بن احلسني عاًمبن عشر تسعة عمره كان والده تويف حني احلسن بن ا، أمحد
عمُّفاَجت إىل طالًبه ذمار، إىل القاسم بن احلسني يُقطَعه أن منه ه والية من الوال�ت، فعرض عليه ا
ٌةِبالٌدوِهياألْسَفلالَيَمِنمن"وصاب"ه والية عمُّ أنَّخريِّ إال رفَضالشََّهذاومعطاءة، ها قائال: اب
تقوُمحقريٌةِهي" يُنتفُعال وال مجيِع�حلال، يف وصاب بكاملها ِبالُدفإذا كانت2مال"األْع�ا

إماًماب يومذاك الشََّهذا"حقرية" يف نظر يكفْي"صار الذي فما بعد" فيما الشُّا من يوخ غريه
وأتباِعوالشُّ واألمراء هم؟! بان

بقصد إرھاب المواطنین وإثارة الرعب في أوساطھم، وھو نوع من دخلوا قریة معینة یرددونھما بصوت مرتفع معا، =
وسائل اإلكراه واالبتزاز والتھدید: 

یا من یخالف أمر موالنا ویعصیھ   ال بــد من یــوم تــراه
ال بد من یوم یشیب الطفــل فیـھ    والطیر یرسى في سماه

َھ یرددون عساكره كان الزرانیق مع یحیى اإلَمام حرب ذا الزامل:وفي
بالغمامــة المظلل السیف مقدم تھامــة َصاِحب یا هللا سیـل جاك
نضرب الزرنوق في داخل خیامھ     راعد القبلة ورد شرفا وجرمل

فرانصي1 لایر ملیون إلى وصل أحمد اإلَمام أیام َرْیَمة في الزكاة مقدار أن مھدي مصلح یحیى اللواء المناضل ذكر ــ
"ماریا تریزا" سنویا، وكان فیھا ألف وخمسمئة جندي إمامي مقیمون بصفة دائمة لجبایة األموال بالحق وبالباطل. 

وِھ عندھا، الوقوف تستحق معبِّرة قصة أیضا ویظلمھموذكر النَّاس یتعسف كان زھرة، شایف یومھا اإلَمام عامل أن ي
لمراجعتھ، النَّاس إلیھ أتى كلما وكان المقرر، الَحق فوق ِھي كبیرة مبالغ والزكوات الضرائب من علیھم ویفرض

عن في بسرطان العامل َھذا أصیب فترة وبعد عنقھ، فحة إلى بیده ویشیر زیدوا" ھذي ذمتي "إلى قھ! أنظر: یقول:
م، 2011، 2شاھد على الحركة الوطنیة، یحیى مصلح مھدي، سیرتھ ونضالھ. مركز عبادي للدراسات والنشر، ط:

64.
لفترة134بھجة الزمن في تاریخ الیمن، سابق، ــ 2 إسحاق بآل الخاصة اإلقطاعیات من وصاب بالد كانت وقَدْ .

حك أثناء أحد َعلْیھا یعارضھم ال الوقت من مھم القاسمیون. طویلة
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يف كتابه "�جة الزمن يف حوادث اليمن" بن احلسنيحيىي وقد ذكر طرفا من ذلك املؤرخ
َناِطق: ".. أما بقية1املؤيد بن إمساعيل املتوكلاإلَماميف عصرالدَّوَلةوهو يتكلم عن تفرق ومتزق

َ
امل

توزعْت املنصورة، دمحم بن َصاِحببني مراكز القوى املتعددة، من أبناء القاسم اليت كان أقواهافقد
َم وكانت احلسن. بن ناطق واليته قد مشلت احلجرية وجنوب �امة حىت بيت الفقيه؛ كذلك أمحد
َناِطقعلي بن املتوكل، كانت له

َ
. األْسَفل�لَيَمِناجلنوبية الواقعة بني ذمار وتعز، وهو ما عرفامل

واليُت كانت احلسن بن َناِطقه ممتدة من رداع وما إليها منواحلسني
َ
ة حىت حضرموت. وعلي الشرقيَّامل

َناِطقوما إليها منَصْعَدةأمحد كانت له واليةبن
َ
ة. واألمري الناصر بن عبد الرب يف  ماليَّالشَّامل

وَص إليها. وما أوكوكبان رقيب دون حريته بكامل يتصرف منطقته، يف �إلمام أشبه واٍل كل ار
سيب!َح

�إلَض إْسهذا أن إىل اْشافة ذي يف استقر املهدي بن َعرق، واستوىل علحاق ائدات ى
َناِطقبعض

َ
اْسامل كذلك املهدي بن إبراهيم وأخوه جنده. على ينفق حىت تقر يف يرمي وتصرف ا�اورة

الْس اجلند من جمموعة رأس على رحيان" "أ� أرسل احلسن بن أمحد املهدي بن ودمحم تالم ربع فيها.
ُشاإلَماماملخا، حسب موافقة يف روطه..املؤيد
كانْت َسأْعَمالالعدين، منِبالدوقد عن خلفا األئمة، مطمع اخلضراء إب لف، لواء

ضمَّخلُص فقد أهلها، وطيبة خريا�ا وعميم أرضها، الرجل الثاين أ�م ــ ها إليه دمحم بن احلسنوبة
عارَض والذي إمساعيل، هللا على �إلماَماملتوكل ضمَّــ ة مث تنازل لهه ُمجِبالدفقد إىل لة العدين

نفُساإلَماملحاَووَقْداته هو وأبناؤه، ومنها تعز واحلجرية،يَّإقطاع يضمَّاملتوكل أن وحتت ها له،ه
ُمإْش رفًضرافه ذلك رفض احلسن بن دمحم أن إال قاطًعباشرة، "البالُدا لإلمام: قائال بالدي، وفيها ا،
َحُع وإليها ابُن2اجايت"مَّايل، جاء وفاته املتوكل أن يبقي هلم البالد اليت اإلَماميفاوضحيىي هوبعد

َس أما أبوهم، هلم ــ أيضاــ ، كما استقر فيها3ائر البالد األخرى "فلنا النصف وإليكم النصف"تركها

المؤید1 اإلَمام في قَال جغمان حسین بن إسماعیل الشھید العالمة القاضي أن المؤیدي الدین مجد العالمة الشَّْیخ ذكر ــ
.355وفترة خالفتھ: "وإلى ھنا انتھت وراثة النبوة فیما أعلم"!!. التحف، 

إب. ــ ذكر البردوني في الیمن الجم116ــ بھجة الزمن، سابق، 2 في العدین عمالة یبیع كان یحیى اإلَمام أن ھوري
بستمئة لایر، وكان یبیع عمالة كسمة بریمة بخمسمئة لایر.

.118ــ نفسھ، 3
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آخًذحيىي جنله عبدهللا بن احلسن، بن دمحم مدعًيبن عائدا�ا، من النصف َجاإلَماما أنا قد عل املؤيد
استوىل عليه إبراهيم بن املهدي يف يرمي وقدره اآلخَرالنصَفله النصف من عائدا�ا، وحني أرسل 

منحًةاإلَمامثالثة آالف قرش، كما أقطعها علي لعمه أمحد بن املنصور احلسني..املنصور
�ملرة، ومل يبق له فيه إال جمرد اخلطبة. األْسَفلالَيَمِناملؤيد عن مجيعاإلَماميدوخلْت

احلاَجوَص أشد يف وخلْتاألْمة إىل ار ه، ومل يبق له من البالد إال ما كان له أ�م والده، بل خزائُنوال،
خرَج قد حراز أعطاها ألمحد بن دمحم بن احلسني، وبالد ِبالدمن يده بعض مناطق واليته مثلإنه

ألخْي أعطاها 1ه القاسم بن املتوكل"ثال

كلُّ كانت برَضَهِذهوقد لب األخرى والسَّالنَّهبأْعَماِلكلا اإلمام، مثلما كانت  األعمال
إَم كل ليأمَنبرضا أْعأْصشروَرام، وأبناء وذويه االقتَصَبوأتْـامهَمحابه ألن قائًماعه؛ كان يومها ا اد

اإلعاِش �القتصاد يعرف ما الزراَععلى على املرتكز فقط أرُضي وكانت فقط، والرعي غري اِإلَماَمةة
كخُصخصَب َجاألْسَفلِنالَيَموبة مناطقة، إىل السَّ، الثقافة أن أن النَّاِسَهؤالءائدة لدىانب

الزراَعاْح َشرتاف من يعلون الذي الوقت يف يعيب، مما التجارة أو الرعي أو النَّهِبأنة أْعَمال
وابتزاِزوالسَّ والتقطع 2رين!اآلَخلب

كاَن فقد َميتخلُصاألئمَُّةهلذا من �رَسالَقَبائلَهِذهطالبون وذلك تنتهي، ال اهلم اليت
وَعُج وجلاً�باة ليْسْسَفلاألالَيَمِن إىلساكر الطرَفيغضُّاألئمَُّةكاَنوَقْدرتزقوا منها.، عن كلون

النَّهِب ميارُسواالْسلِبوالسَّأْعَمال اليت الَقَبائلهاتحواذ مال األْعَهِذهناك، وال مينعو�م منُهَهؤالء
تتخيَلخشيَةة، الوحشيَّ أن ولك إليهم، يرتدوا وَصأال األمُرأن الناهبني َهؤالءببعض النافذين منل

النِّ قتل َصإىل والقتل وَمسًْربساء، َحا، كما األعني، وحتديًدل يومها، إب لواء يف من "رِعالشَّ"ا يف صل
املْساحلَمَهِذهقبل إحدى قُروً�اليتِهياألْسَفِلالَيَمِنكما أن مناطق3عورة!الت ترفُدطويلًةظَلْت

.177نفسھ، ــ 1
في2 اختالفھا إلى راجع ذلك وأن األمم، بین الحاصل االختالف مسألة في خاصا مبحثا خلدون ابن العّالمة أفرد ــ

را إلى دور العامل االقتصادي في التأثیر على األمم والشعوب...نحل معیشتھا، مشی
أو1280في تاریخ الحرازي وھو یسرد حوادث عام ــ 3 شرح دون سطوره، وراء ما لنستشف النَّص َھذا نورد ھـ

البالد، أھل بعض استدعاه آنس، بالد في ِحْمیر، مخالف في یحیى ابن دمحم المتوكل بن غالب "وسیدي وعنده تفصیل:
الفوضى فترة القبائل"!! من عنھم بالذَّب لھم وضمن إلیھ، تُسلم الزكاة على البالد أھَل وَصالََح نِْھم، قبائل من عصابة

.148وعودة األتراك إلى صنعاء، سابق، 
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ُعالدَّوَلِةخزانَة ما وتعول املشرِق�ملال، بقبائل َيرف ويفضِّالذين العمل مشاق أْعَماَللونستصعبون
والنَّالتَّ والسَّقطع خادًشبعِضها أو يفرون العمل فيَي كانوا لب على كل احلرف واملهن اليتهب ا ها

مرسوًماإلَماُمأصدروَقْداملكانة!للمروءة، ومنقصة من  تُعتمَداِإلَماَمِةا بداية توليهاملنصور �ن
و�اَمماليٌةخمصصاٌت املخالف وموانئ مدن بعض من "�م" تكفَّلقبائل كي عن الَقَبائُلَهِذهة،

َمالتَّ من واخلروج السَّ"اجلْعَهذالو �خرالَقَبائلَهِذهناطقها. وكانتمردات نوي جمرد �خري فقط ل"
تعلُنُس ما اخلراج/ اجلزية/ التعيون/ اجلعل َهذااملدن.َهِذهبقضها وقضيضها علىوخترُج،النفريرعان

إْشاإلَماِمالسنوي مل يكن حىت بنظر حتت رافه؛ بل يتم تسليمه من يد "املاحنني �إلكراه" مباشرة أو
إمعاً� �لقوة" "املمنوحني يد اإلَهإىل فمثًالانيف الناس. لكرامة وازدراء أْشة، كان راف املخالف ..

جزٌءــ السليماين السَّ"الَعَهذاسلمونُيــ يومهاالَيَمِنمنوهو أْيطاء" من مباشرًةنوي إىل قبائل ديهم
َم وكان ُي�م، �امة يف �جل سنوً�شايخ هلم  ستمئة ر�ل فرانصي. سلمون

ع تقدمي ا هو أن من يستطابًقَساألئمَِّةمالُعوقد كان مقياس الرتقي يف الوظائف لدى 
َخاملزيد من املال إىل اإلمام وإىل قاد�اارًعمتَسهترقْييكنالدَّوَلِةزانِة، على تُدر اليت الوظائف ويف ا،

الضَّماًال رغم َياَسةَهِذهوالرعا� منالنَّاَسرر الكبري الذي يلحقأكثر، وممن �ل احلظوة اجلائرة.السِّ
السَّ الُعهلذا عثمان بن حسن كاتٍببب جمرد كان الذي عبَّاإلَمامأ�ملفي اس، مث واله بعض املهدي

قدٍراألْسَفلالَيَمِنالوال�ت يف على وكان نفسيَّ، ومعرفة الذكاء من فاْسعاٍل األئمة، تطاع أن ات
َعحيصَل بعِضوَقْدا،مًعَرْميَةأْعَمالمن"بنيمة واجلْسُك"الة َمعلى عن مفصولتني هما قبل كانتا

خزانَة ورفد مراًر�مواٍلالدَّوَلةذلك، األعظم الوزير فشكره ا عند اإلمام، ومت بعد ذلك تعيينه كثرية،
الُع الوزارة 1هـ..1197املنصور عام اإلَمامظمى أ�ممقاليد

ا84انظر، األوضاع السیاسیة الداخلیة للیمن، سابق، ــ 1 ذكره ما إلى استنادا الكتاب َصاِحب أورد وقَدْ الة. حَّ لرَّ
إیرادات أن فریقھ، مع رحلتھ فیھ لخص والذي صنعاء" إلى كوبنھاجن "من كتاب َصاِحب "نیبور" الشھیر الدانمركي

بلغ18والیة حراز كانت تبلغ حوالي  حفاش والیة إیرادات متوسط وأن ا، سنوی� لایر و14ألف سنوی�ا،600ألفًا لایر
و28سنویا، أما إیرادات والیة الجبین ألف لایر100وإیراد الحیمتین حوالي  لایر سنویا، وارتفعت أیام 800ألفاً

إلى المنصور المنصور73اإلَمام اإلَمام والد عباس، المھدي أیام بلغت فقد كسمة والیة واردات أما سنویا، 48ألفًا
سنوی�ا..800ألف و100ألفا، وارتفعت أیام ابنھ المنصور علي إلى  لایر
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َياألئمََّةأنــ ا�رخيًيــ والثابُت َحَصنعاءعملون على �ليف قبائلكانوا أْموما من واِلوهلا
َمجاألْسَفِلالَيَمِنأبناء قد يكونون ُماليت من أكثر حتت احمليطة �م. الَقَبائِلَهِذهسمى، ملواجهةعوها
أَشَحِلَساناروَص كما ُمالرَصالشَّاعراراهلم ما، يوما ُيايف ما اخلالفة:سمى دار نتقدا

ــــــت ُمسِّي املناصــــــُب �ــــــا ــــــاع تُب يعقــــلداٌر مل ــــن م ــــَد عن ــــِة اخلالف داَر

جيٌش ينشأ ِشــ ونظامٌيمتفرغ ٌ ومل �ألصح ُمــ به نظاميأو وقت يف تأخر ملواجهة إال
إدَخ مت لقد بل �م؛ احملدقة جنوًدالتحد�ت افريقيا من ا�لوبني العبيد أ�َّال النظامي اجليش يف ما

الَيبدًالاملواهب،َصاِحباملهدي،اإلَمام اْسعن الذين َهتغىن عنهم، منيني دد �م ابن عمه ولطاملا
حَني1124احلسن بن القاسم بن املؤيد سنة  كما ذكر العالمة ــ  كانوَقْدأراد اخلروج عليه.هـ

العائداِتــ املقبلي يصرْفجييب يعد ومل املنطقة، من وملواليه حملي�ألٍيلنفسه املستحقني ا؛ بل لقد  من
مل على نفي احلسن َعوَقْدا جراء قبول دعوته.نقوًدالرَِّعيَّةكان يفرض على من يشتكي من

َم إىل عائلتيهما مع إمساعيل املتوكل ابنا إْسواحلسني مواله وَهَرب املكرمة، حاق بن دمحم العبدي كة
الرَّإْحإىل اهلند، وبقي فيها حىت مات هناك، ألنه قرأ  جهًردى إليه املوجهة ا ومل يذكر لقب سائل

الكثُريوَقْد1ام!اإلَم مزاٍجذكر ذا كان املهدي غريَّأن فقد ه أكثر من مرة، واختذ أكثر لقَبمتقلب،
َع ُحمٍةاِصمن وغريَّأثناء أخرى، وخيرب عاصمة يبين مراٍتملَةالُعكمه، عهده بل لقد عديدة؛يف

َشغريَّ يف ات!مرَّثالَثواحٍدٍرْهها
َعواْس عباس املهدي اَحلبيًدتعمل من ُجا للُجنوًدبشة وقادة ُعا بل فرتٍةوُحماًالمَّند، يف افظني

َض وَطماً�الحقة، املطلق احلرفيَّلوالئهم وتثبًتاعتهم له، اعرتاِضة أو مقاومتهم عدم من َحا يف ال هم
أَحعْز منصِبل عن خالًفدهم لبعِضه، َياألقارِبا أمُرالذين بعِضستعصي على يف األئمَِّةهم
َسالَغ كاألمري عامًالالب، تعيينه مت الذي عبًدوَقْد للواء احلديدة،عد العلفي، حيىي ا لدى العاملكان

َع �لشَّامًالمث اشتهاره ورغم ذلك، بعد والسَّلرمية اشُتجاعة أنه إال أيًضخاء ا �خلمرة واإلفراط هر
2فيها..

المھدي،1425/3ر العلم، سابق، ھجــ 1 اإلَمام حكم ظل في الیمن وأیًضا .199.
أنظر درر نحور الحور العین، سابق.ــ 2
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"اْسليس  من العبيَداملهدي أئمٌةتأمر" بل فقط؛ املنصور اإلَماممنهمآخروَنو"استعملهم"
أيًضع األمُريلي كان فقد بعده، من أمًريا الصنعاين" جيِش"مرجان يف زله عن َعوَقْداملنصور،ا

بالِطبضرِبقَامه بعد أنمنصِب يف صبيحَةه أمَر1196الَعاميوم عيد الفطر منه، مث حببسه هـ،
أْم َعومصادرة حني األمَرياإلَماُملمواله، علْيأْخأن مقداًرفى األْمه من ِمبُا كلفه اليت ادر�ا على َصوال

اُحلَخ ِجازن يف 1بلة.بوب

َع "عنرب" األمري ُحامًالوكان والية على املنصور مجَعلإلمام ومنهما العدين، مث أمواًالبيش،
فطمَع يعطَياإلَماُمطائلة، أن عنرب األمري فرفض شيًئابنصفها، منها أغضَبه الذي األمر اإلَماَم،

كثًريعلْي أوًاله بتعزيره فقام الُفحيُث؛ا، دار �فذة إىل ُعربطه وهو وحبِستوح، بضربه أمر مث ه ر�ن،
َش قاذوراُتهٍرمدة فيه ُجتمع مكان محَّيف القْصوفضالت 2ر.ام

ترتَّ َياَسِةَهِذهب علىوقد اتبعْتالسِّ أْباِإلَماَمُةهااليت من والفالحني املزارعني الَيَمِنناءحبق
هجرِةأدْتحيُثنتائج؛عدُةاألْسَفِل ُم،ا من الظلمفراًرالنَّاسمنكثٍريإىل َعومن ساكرالحقة
يرتتُباألئمَِّة ما مع نفِسهلم، اهلجرة اجلمَّعلى املخاطر من أ�مها تكْنة؛ها مل رق اهلجرة ُطإذ

هو كما مؤمَّنة أيًضالَيالشَّأنواالغرتاب النقل وسائل تكن ومل املغرتب ُحقوقفرة، ومل تكناا متو وم،
يتعرُض فكان اهلجرة، دول يف والضَّبعُضمكفولة التعسف لبعض أقلَّهم كان وإن مما يتعرض له يم،

َع من بلده اإلَميف فُِقاَمساكر ولطاملا آخروَنالكثُريد ة. و�ه حنَب، بلداِنوقضوا يف وَقْداملهجرهم
أْه عن فاهلجرُةانقطعوا وذويهم، ضرُبلهم وتقحُّيومها �لنفس املخاطرة الشَّمن دائد. م

كانْتجد�وشهريٌةطويلٌةقصيدٌةوللعالمة ابن األمري رمبا مطلُعقَصأشهَرا، "مساًعائده، ا ها
أهَلعباَد ُتائالبَصهللا َعالقامسيَِّةالدَّولِسَياَسَةلخُصر.." اليت تفاصيَلة ُتُجاش كما منها، ــ لفصِّزء
الثَّـاأيًض ألن بعده، ومن قبله من واحللقُةواحدٌةقافَةاحلال مبا متصلٌةِهيمثلما متصلة مبا قبلها، ،

خماطًبَهِذهبعدها، ومن ا احلكام من آل القاسم:القصيدة،

جوھر،1 والنقیب سرور، واألمیر ریحان، والنقیب فیروز، األمیر العبید، من المنصور اإلَمام أمراء أشھر من ــ
وسعد یحي، ودمحم ذو الفقار، ودمحم ذرحان، وسعد المنصور، وفرحان الماس، وسندرس، ودمحم وفدهللا وغیرھم.. 

.86األوضاع السیاسیة الداخلیة للیمن، سابق، ــ 2
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وهجــــرمتأضــــعتم  املصــــطفى طريقتـــــــــــــــه يف �يـــــــــــــــه واألوامـــــــــــــــروَصــــا�
اهلُــدى ذوو يبكــي منــه �مــر وخاســـروجئــتم رِْجـــٍس كـــل منـــه ويضـــحك
ملـــــة كــــلُّ أفعـــــالكم مــــن كـــــلكـــــاِفروتشــــمُت �ـــــا مســـــرورًا ويصـــــبح
واهلُـدى احلَـق عـن ضـلَّْت عصـَبًة وفــــــاجرفيا طــــــاٍغ أفعــــــال إىل ومالــــــْت
ـــــداؤكم اقت األرضكـــــان ـــــوك ُمل ـــــاظر�ي ُمن مـــــن فعلكـــــم يف لكـــــم فمـــــا
ــــــه فعل ــــــْبِح قـُ يف احلجــــــاج مفـــــــاخرأ�َفْســــــُتُم فعــــــُل اجلـــــــور يف ففعلُكــــــُم
ـــــــــراُكُم ي حـــــــــني ـــــــــيس إبل نـــــواظرييفـــــــــديكم قـــــرْت واّ� بكـــــم ـــــول: يق
ـــــوركم ظُه ـــــَف خل اّ� ـــــاب ـــــذمتكت ومل تعلمــــــــوا منــــــــه  بــــــــنص وظــــــــاهرنب

األرَضكلهـــــــــــاخراِجيَّـــــــــــًة ُمت وضـــــــمنتم العمـــــــال شـــــــر املعاشـــــــرَصـــــــــــريَّ
وفارقـــت األوطـــان خـــوف العســـاكرلــــــذاك الرعــــــا� يف الــــــبالد تفرقــــــت
هلـــا ماهلـــا مـــن �لُعْشـــِر رضـــيت وتســــــــعة أعشـــــــــار تصــــــــري لعاشـــــــــروقـــد
ذخـــائرفلـــم تقنعـــوا حـــىت أخـــذمت مجيـــع مـــا مـــن أحـــرزت قـــد ومـــا ـــه حوْت
وفعـــــالكم جـــــوركم عـــــن ُســـــئلت ــــــدموع البــــــوادرإذا ــــــا �ل ــــــت علين أجاب
قامسيــــــــة َهاِشــــــــم مــــــــن عصــــــــبة إىل كــم تــرون اجلــور إحــدى املفــاخرو�
جــدكم ــرتك ال أخــرج ــذا َه دون ـــــواترومــن الب ِحبَـــــدِّ أخالكـــــم عـــــاش ـــــو ول
جهـــــــــرة اّ� حـــــــــرم مـــــــــا ا�ــــاهروأحللـــــــــتم ــــب َذن اخللــــق ــــوب ذن وشــــر

�جـــــراملكـــــــوس �رضـــــــناوجـــــــوزمت أخـــــــذ  علـــــىكـــــل ظلمـــــًا وتوفريهـــــا

Urge
nt



160

الضـــــــــــمائروقلـــــتم نـــــرى فيهـــــا مصـــــاحل للـــــورى  بكـــــــــــل أدرى ورَبُُّكـــــــــــم
فعلـــــــــُتم قـــــــــبٍح يفكـــــــــل أكـــــــــابركم يف فعلهـــــــــم كاألصـــــــــاغرتســـــــــاويتم

ـــــتم ـــــالالتكلهـــــاأتي الضَّ ـــــناف ــــــــواع�ْص ــــــــاكروجئــــــــتم �ن ــــــــور املن األم
ليلـــــــة الـــــــيتُكـــــــلَّ اجلـــــــزاءاُت الفــواقروأمـــــــا إحــدى وِهــي ســيارًا تســمى
وحشيشــــة أُنفقــــت ــــاٍن" "بُردق ومخـــــــــــر خلمـــــــــــار وهلـــــــــــو لســـــــــــامرففــــي
ــــائح بيــــنكم ــــرت هــــذي القب ــــد أث وحاضـــــرلق �د يفكـــــل ظهـــــرت وَقـــــْد
ـــُبكم خطي يقـــول ـــا م ـــٍب َخْط مـــن الكـــذب املنشـــور فـــوق املنـــابروأشـــنع

كانــــــت للمــــــواعظ واهلــــــدى منــــــابر
وجئـــــــــُتم جـــــــــورًا اّ� بِـــــــــالد مـــــــــألمت

ســــاخر لُســــْخَرِة عــــادت �هلــــا فمــــا
الــــــدفاتر وجــــــوُه منــــــه ُســــــوِّدْت مبــــــا

ــــــــــتم أمــــــــــر العبــــــــــاد شــــــــــراركم مـــــــــاكروولي كـــــــــل أعمـــــــــالكم وخـــــــــوَّلُتم

بظلـــم وجـــور قـــد جـــرى يف العشـــائروقـــد كنـــتم ترمـــون مـــن كـــان قـــبلكم
مـدارس مـن ُأْغلقت قد عــامروكــم مــن فباألخذكم غــري غــدا قــد َســبيل
مســـاجد مـــن أغلقـــت زبيـــٍد يف ـــــــق فيهـــــــا مســـــــجد لألشـــــــاعروكـــم وأغل
تعطّلـــــت قـــــد قريـــــة آنـــــسكـــــم وذاكــــــرويف �ٍل عــــــنكــــــل مســــــاجُدها
�عهـــا املســـاجد ـــك تل ُتشـــرتى ـــو بــــــبخس ومــــــا �يل بصــــــفقة خاســــــرول

ـــل صـــنيعكم  ـــدجال مث بكـــاِفرفمـــا يفعـــل ال َهـــذا بعـــد مـــن تشـــتموا فـــال
لعــــدها حصــــرًا رُْمـــُت لــــو احملـــــــابرفأفعـــالكم ِمـــــــَداَد الـــــــدنيا يف ألفنيـــــــت
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َياَسُةَهِذهمن �حية أخرى.. أدت يف حق الرعا� إىل الرتاخي وعدم االهتمام اجلائرُةالسِّ
كثًري التجارة أو َض�لزراعة لعدم ليًالا، يكد فهو عمله، وعائدات أتعابه ريع التاجر أو الفالح مان

َعو�اًر من وغريه ونشاط، جبد ليتحصََّلاإلَمامساكرا �ًب�يت منه وسلًبها وإكراًها فأضعفْتا ا،
األْس القبْياقتصاد أو تقليدٌيرة، ريعي اقتصاد وهو الوطن. و�لتايل اإلعاَشهدُفلة، ة ليس إال. ه
"و�لعقليَّقَالَهذاويف النعمان: دمحم أمحد األموُرالشيعيَّة والنفسيَّةاألستاذ أُديرت ، ة
الَع الطَّوأُقيمت وكان واحملكومني، احلاكمني بني الغالُبالقات هو الديين التَّابع كل صرفات على

اإلَموالتَّ لواء حتت ا�نَّد القبيلي وكان َمشاِمحركات، من قِدم والذي ُسَصنعاءال، هول �امة إىل
ُج ُيسمى ال والبيضاء وتعز أبيَحاألَسَهذاهللا، وعلىَسبيلا يفجماهًد؛ بل ند��وإب له أن اس

مساكِنيسكَن �لُقيف ُيوكثًريــ وة حىت لو أدى األمراألهايل كان ما إْخــ ؤديا راج رب املسكن إىل
الزوجِة"!!هللاَسبيليفا�اهُد"ليحتله  على ويفرض خدمَت، تتوىل وإطعاَمأن 1ه ما خيتار من طعام"ه

َج واجلُباِةويلئلون، ومن فوقهم من مساملتحصَِّهؤالءكان..ذلكانبإىل الضرائب
إرهاِقوالعماِل إىل يعمدون الطُّ�لديوِنالنَّاسكاهلومقربيهم، كأقصر والبواقي، رق واملتحصالت

السَّلالْس على اإلقطاعيَّتحواذ من ممتلكا�م على العقاريَّيطرة ة الكربى، ومصادر�ا ملصاحلهم ات
َحاخلاصَّ وجه بدون يصعُداإلَماُمكانوَقْدق.ة حني الوايل ميسوَريصُلكم احلإىلأو أو احلال فقريا

أحسِن العامُلعلى وكذا منصِباألحوال، إىل يصل يلبْثحني مل مث فرتًةه الضياَعوَقْديسريةإال مَلك
منواإلقطاعياِت زارع

َ
الوِسَهِذهوامل و�ذه والقصُصاملْشيلة غريالطريقة، كثًريعبيَّالشَّروعة، حتكي ا ة

َيَهِذهمن اليت ِسأكثُروِهيندى هلا اجلبنياملآسي حيصيها أن أو يرويها كتاب، �هيك عن فٌرمن
جالة كهذه.ُع

املؤرُخوَقْد أَخحيىي ذكر أن احلسني وَصاِإلْسالماه عزبن ملا أنه أخربه احلسني بن ل دمحم
أ�َّ"ورانَض"املتوكل على هللا إمساعيل إىل اإلَمامإىل حضرة جيُديف ال أنه أفاده األوىل غري مه

الصَّ جيد ال وأنه شيء، البالد من �ته ومل احلرف، َحأمَّرف؛اخلمسني أن بعد َثا فقد وملك رى كم
ا بعد وفاته فقد أمَّئدا�ا أ�م تولية دمحم بن احلسن؛وأثرى! وكان له من املخا لوحدها نصف عا

سابق،اــ 1 والموقف، .335لِفكر
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املوِساإلَماِمأصبحت كاملة له. ويذكر البعض أن السيد حسن اجلرموزي جاء إىل ُيمبحصول قال م
والدَّ البز من محل مئة راهم! فوق

ملَّكهاإلَماموحني دخل أمحد بن احلسن عدن جبيشه أ�م إقطاعات كانت اإلَماماملتوكل
َناِطقالربع منخنفر، وجع لهَصاِحبلألمري عبد القادر

َ
1اليت فتحها!امل

يَُّةوتذكر املراجع جشًعاإلَماَمأناملعاصرُةالتَّارِخيِْ كان عباس ِشاملهدي يف راء األراضي، ا
األمُر به انتهى ِشحىت األْمإىل من األوقاف وإخراِجراء الوقفيَّوال عن امللكيَّالَعامَّةةها اخلاصَّإىل ة، ة

أْمواملعاوَضافة إىل النقل إَض بني اخلاصَّة ة وأمالك األوقاف يف ضواحي صنعاء، كشعوب الكه
حمرٌم الوقف ومال أخرى. ومناطق العزب وبئر اْسوالصافية وال نقله جيوز املعاوَضال وال ة فيه،  تبداله

أَش احلجَّاإلَمامإىلرَساَلٍةار إىل ذلك العالمة ابن األمري يفكما ذي يف ا �صًحهـ، 1180ة املهدي
نصيحَت يقبل مل آخرون، نصحه كما ذلك، عن وَسإ�ه عاقبهم بل وَصهم؛ ادر أمواهلم، كما جنهم

أحِد مع 2بن صاحل السحويل.حيىي أقرب رجاالته ووزيره القاضي العالمةحدث

َشــ اأيًضــ كما استملك األْسغيلني الغيل ومها بصنعاء واألخُريهريين الربمكي، وغيل ود
الَع183حينها، سنة َصنعاءأحدثه دمحم بن خالد الربمكي وايل الرشيد على املال من لألهايل ام، هـ،

�ْصاإلَمامإال أن عليه استحوذ قد اْساملهدي وإعادة نفقَةتخراِجالحه أن ادعى مث َهذاه،
لغٌطاالْس بشأنه و�ر العام، املال من وليس اخلاص، حسابه من بني كبٌريوجدٌلواسٌعتصالح

والعامَّاخلاصَّ وعارَضة املسقيذلك بشدة الفة، الَعْمري، عبدهللا بن علي ول عن استخراج هذين ئه
السِّاإلَمامالغيلني، األمر الذي جعل اخلاصَّيدخله وأمالكه داره ويصادر ِسوَقْدة،جن، يف جنه بقي

3هـ. 1183حىت مات سنة 

ِضهدم املنازل، وإحراقِسَياَسُةو�يت َعاملزارع، َعلْيهاة درجعقابيَّثـََقاَفٍةة، أو�رخييَّادٍةمن
َهاإلَمامحىتاهلَادياإلَمامأمجع، من لدناألئمَُّة فكما بين احلارث بيوَتاهلَادياإلَماُمدمأمحد..

الَقْرِناتأربعينيَّيف حيىي اإلَماُمالثالث اهلجري، وتبعه أوالده من بعده، هدمالَقْرنوجنران وغريمها يف

.143بھجة الزمن، سابق، ــ 1
.232/2ــ البدر الطالع، سابق، 2
. 168/2ــ نفسھ، 3
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بيوَت والشَّمعارضْياملاضي األديب العالمة كبيت املوشكي يف ذمار، الذي مت إعدامه بعد زْيداعره،
اللقيَّاإلَماُمم الدستورية، وبيت جغمان، يف صنعاء، وهدم48ثورة  بيت ة بداية الستينيات  أمحد

1كذلك وغريها الكثري..

قصْي ذلك بعد املوشكي نظم فيها:قَالدةوقد

ـــــــــــــــــــوارًا مغــــ ـــــــــــــــــــارًسا فــــــ درك األحجـــارا� و�زل الصُّـــخوَر طعـــن
لنــا كانــت َسالســًال القصــوُر ــك أْحـــــــــــرارًاتل فجعلتنـــــــــــا فَهـــــــــــدْمَتها
ــــــــــــــــا علن داٌر تنهــــــــــــــــدَّ أن �س ود�راال ــــــــــــــة أمَّ ــــــــــــــين نب ــــــــــــــأر �لث
َمســـــالكا احلبيـــــِب للـــــيمن أخــــــرى يعــــــانق فوقهــــــا األنــــــواراونشـــــق

أَشاإلَمامةعبثيَّالشَّاعروخيتزل آخر، تقريري مشهد يف َهذاار فيه إىل حقيقة ملكوجنونه
شخصيته:وطبيعِةاإلَمام

�لتخريـــب فـــالذ السُّـــقوط املْســكوبَخـــاف الــدم علــى يعــيش ملــٌك
ُملكــه يُرســي فقــام الســقوط �لســـــــيف واألغـــــــالل والتعـــــــذيبَخــاف

وصــبَّ السُّــجوَن الــبالمــأل حــــــــافًالأنــواَع عرًشــــــــا ــــــــد ــــــــوبويري  بقل
لظهورهــــــا بطو�ــــــا األمــــــور ُملًكـــــــقلَّــــــب ا لـــــــيس �ملقلـــــــوب!ويريـــــــد

ملخًص الربدوين األستاذ كانْتحيىياإلَماما فرتةيقول "لقد أ�م: محيد الدين حيىي ثُلثا
ممتًدمذابَح وذعرا َشَطرْيقا يف كلمتوالية، كل ُتسمىويف وكانت الفرتة "زمن ما بني َهِذهارع.

الراِح األتراك دولة االْسالدولتني" ودولة الناشَئلة، ُمتقالل كالعادة وبينهما نذ القدم تنتشر اإل�حة ة،

.334م. 1998، 4ــ الثقافة والثورة في الیمن، عبدهللا البردوني، د.د. ط:1
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�ٍرالدمويَّ عن الشَّالنَّهِبفرصُةوِهيأو طلب غنيمةة القبليَّواالنتقام مناطقنا يف ة، بل يف خصي
1وارع املدينة"َش

جنُلاهلَادياإلَماُموكان فهذا بعده، من وحفدته أبنائه حيىي الناصر أمحد بناإلَمامهقدوَة
تسلَّ َس،هـ302من أخيه املرتضى بعد ختليه عنها سنة اِإلَماَمَةمحني اإلْمسأعمل يف ة بدون اعيليَّيفه

اإلْمس وكانت رمحة. وال َناعيليَّهوادة قد على يد علي بن قبل دعوة والده بسنوات، الَيَمِنشأت يفة
ومع هذا التوحش اجلنوين، الفضل اخلنفري احلمريي.

ْيخيقول عنه قائًماإلَماُمجمد الدين املؤيدي: "ومل يزلالشَّ مثابًرالناصر هللا، �مر ا ألعداء ا
فصدعْتالَيَمِنهللا، وأظهره هللا على أقطار أحكاُمكافة، احلنيفيَّفيه أعالُمامللة عليه وامتدت ة،

احملمديَّالسُّ واستأَصاللة أر�َبة، الباطنيَّالدَّعَوةل القرامطة من كانوا حتزبوا حتز�، وَقْدة،امللحدة
فأخذْ� األرض، منهم سيوُفوارجتت َقاإلَماِمم مثانيًةتَلالناصر، واحدة وقعة ا من رئيًسوأربعنييف

وأمَّ الَعدعا�م، الدماُءساكر واألتباع فلم تنحصر القتلى ا جرت حىت قَالمنهم جري األ�ار.منهم
ِس مؤلف اهلمداين، عمر بن فرَساإلَمامريةعبدهللا يوًموأحد رأيت فما احلرب، شهدُت لقد ا  انه:

ُن حبسُت2غاشكيوم ولقد القرامطة، هللا أعداء من قتلى فرسي يف موضع كثر فيه القتلى، أكثر
مسعُت ُصا للدماء كخرير املاءخريًرفلقد من هبط عود... وقال: وجد� منهم موتى بسالحهم إذا

3!ليس �م جرح، وذلك لنصر هللا ألهل بيت نبيه. أ. ه. "

املهدي احلسني بن القاسم العياين يف مواقع كثرية، منها حني دخلاإلَماُموقد اقتدى به
غاز403�ًأ�حها جلنوده يف شهر صفر وَقْدَصنعاء الذي طعنه الزَّيديالقاسم خصمه دمحم بن هـ

َعوَص فج يف العيَّرعه وأمر اخليُلطان، تطأ أن جثة دمحم بن القاسم وسائر القتلى بسنابكها حىت اين
َساِإلَماَمَةنه توىلإويقال 4مزقتهم يف الرتاب كل ممزق.." َسوعمره عشرة نة فقط!بع

.295ــ قضایا یمنیة، سابق. 1
ــ منطقة في جبل عیال یزید، شمالي عمران. 2
.222حف، سابق، ــ الت3
.1514/3ــ ھجر العل ومعاقلھ في الیمن، األكوع، 4
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بعَضإ"ا: مضيًف َسكانْتالَقَبائِلن حني خالفته فلما رجع قبض على 1إىل "إهلان"ار قد
وَصَشَم القبائل، تلك خْيايخ ووهب منكسني، وِسلبهم لشيعِتلهم مجاعَتالحهم وألزم اجلزيَةه، هم

وَسوقبَض منهم، جيِشَصْعَدةار إىلها فخرَبيف 2ورها، ووالها أخاه جعفر.."ُده

كفَّ السِّخصوَماهلَاديروكما حيُثأمحد بن سليمان؛اإلَماُميني، فقد فعل كذلكياِسه
املطرفيَّ خصوَمكفر السِّة، يني، وألف فيهم كتابني، مها: الرسالة اهلامشة ألنف الضالل منياِسه

وأيًضاملطرفيَّةَمذَهب الرَساجلهال. املطرفيَّةادقة يف تبيني ارتداد الفرقة املارقةالصَّالواضحَةالَةا:
الز�دَقالطبعيَّ ة.ة

كّفَر،عبدهللا بن محزةاإلَماُموكذلك فعل إذ �ملنصور؛ واحدٍةاملطرفيَّةامللقب رَسيف ائله من
عامَّ قُرئْتالناِسِةإىل واألْس، ا�امع أتباع املنصور مالحقُةاملطرفيَّةترتب على تكفريوَقْد3واق.يف

متْت4جوار من غريهم!إال بذمة أو الَعامَّةواقاألْسهلم، حىت مل يعد بوسعهم الدخول إىل  لقد بل
أْهَصُم أموال يف سناع ووقش، املطرفيَّةل هجرة "قاعة" هلذا السبب! كما مت هدم مسجدادرة

أْجقَالوَقْدوختريب بيو�ا، وطرد أهلها، أن "أريد عليهم: القضاء من متكن أن �قَيبعد ُسنَّة ة علها
أْهودَعقَام�ا منيعمُل من 5بعد"ل البيت فيما ا

حمرِّالَيَمِنمطولة، وجهها إىل أهلرَساَلٍةا يفأيًضقَالكما املطرفية، عليهم: الَقَبائَلاًضعن
إماُم به أفىت مبا أفتيناكم وتْســالسَّالمهلْيَعــ نا "وقد عليهم، والذمة أما�م، حترمي شيٍءمن من ليم

وأَحبْالواجباِت قتَلإليهم، وسلَبنا ودَمهم حكُمهم، هم ُسذلك 6بحانه فيهم، وفيمن كان منهم"هللا

�دِمتوكل على هللا إمساعيل بعد ذلك بفاملاإلَمامقَام فقدوفعًال اهلاربني من منازِلرتة،
الشُّ يف الضالع حني حار�م هناك، وختريب معاقلهم، حىت أذعنوا له، كما فعلهاِبالدعيب منبيو�م

الحًقمحيد الدين، كما حيىي اإلَمام ا..سنرى

إلھان جبل في آنس من محافظة ذمار.ــ 1
1512/3ــ ھجر العلم، 2
الِفكرانظر السیرة الشریفة المنصوریة،ــ 3 دار بیروت، عبدالعاطي، محمود عبدالغني تحقیق: دعثم، بن فراس أبو

863/1م 1993، 1المعاصر، ط:
.887/3نفسھ ــ 4
.95/3ــ نفسھ، 5
سابق،6 حمزة، بن هللا عبد اإلَمام مكاتبات مجموع .164ــ
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املشرقي �يع من ُحكم ما ُسئل: أنه محزة، بن لعبدهللا يُنسب وحارب ــ املطرفيَّةزعيمــ ومما
املشرقيَّ�معه؟ فأجاب: " �يع من زايٌدكاِفٌرن واحلرب حبه، وكذلك كفر، وتصويبه على شقي،

وجوَه فجمع والوالية، النصرة يتضمن ألنه ُنصرته"ذلك، يف 1القبح

أّل "الرَسْمسأرَساَلًةف بعد ذلكوقد املوُساها: أْحالة يف اليتيمة �لدرة السِّومة باء كام
مشًري فيها، جاء ومما املطرفيَّوالغنيمة" إىل ة: ".. وكتبنا إىل أشرافهم الذين اقتدوا �م يف الكفر، ا

ُم يف متاديتم إن �نكم الغي، يف عليكم أ� نسفك دماءكم، ونسيب ايعة القوم وأظهر� هللا َشو�بعوهم
قرُب وإن أنساُبذراريكم، أقرَبت فإن منا، واء عند�. قالوا: تسيب َساَحلقمنا وأبعدهم يفالنَّاسكم

وإْس.اهلادي؟بناِت إبراهيم وحرمة أهلهن، لكفر نسبيهن حاق ويعقوب وهارون �لنبوة أعظم قلنا
ُح سُيبحلَّــ السَّالمليهمَعــ األنبياءَهؤالءة؛ فلما كفر أبناء�إلماَماهلَاديرمةمن ذراريهم لنا

أْعونِس وولدهم ذكر�هم الذين واألنبياء جد�، الرمحن خليل وإبراهيم 2مامنا"ائهم،

أيًضمضيًف قرأُتا ملا إين "مث ُمكتاَبا: تعاىل شغًالتأمًالهللا يل وجعلته ؛ ألنه حياة ،
َسالقلوب، وشفاء الكروب، وجد�م  وردوا منه، كّذبوا آيٍةبًعقد وأربعمائة وثالثني حتتمُلحمكمٍةا ال

فأمَّ رُسالتأويل.. كالم وكالُما هللا، َصاألئمَِّةول وعنه رادون، له فهم ولده األصُلادرون، من إمنا
فإْنكالُم صدَّدََّصهللا، فرٌعقوا فهو بعده، ما وإْنقوا فرُضعليه، وتعني اِجلالد، طاب اجلهاد، ردوه

وأوقد� الكفار، يُغزى كما وَسالنَّارغزو�هم املقاتلة، قتلنا هللا بنصر عليهم ظهر� فإن النار، بينا إزاء
�ملشركني"والعَيالنَِّساءة، وبعناالذريَّ يُفعل كما 3ال،

َس كثًريأحواُهلاءْتوقد فارِّم البالد يف وتفرقوا حلق �م و�مواهلم، وأعظم من ذلك ين مماا
َمجيوِشوقائُداإلَماِمبن محزة، أخوحيىي حني أجرب عماد الدين وْضه، على منهم تبقى الزُّ�رن ع

4المة هلم!َع

الشویعر،1 عبدالرحمن بن عبدهللا بن دمحم األیوبي، العَصر خالل الیمن في والفكري یَاِسي الّسِ َراع الّصِ انظر ــ
. 192. 1ه، ط:1427الریاض، 

ب2 عبدهللا الَھادَویَّة، .198ن حمزة، الرسالة
.119، وانظر أیضا: مجموع مكاتبات عبد هللا بن حمزة، سابق، 2/ 864ــ ابن دعثم السیرة المنصوریة، 3
.897/3ــ نفسھ، 4
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اْس أْمويف "الغنيمُةأْصالنَّاِسوالتحالل بقوله: فتواه ُمدر من يُؤخذ تغلب على وجه ما
وحكُم القسمَةإْن،اإلَماِمموكول إىل رأيالغنيمِةالتنكيل، َصرأى الغامنني  فعله، وإن رأى واً�بني

ُمجرأُيوَهذالة جاز له ذلك،املفاَض الفيء يف إنَّنا 1ه إىل اإلمام.."أمَرلة،

أَحقَامأنهــ اأيًضــ وذاكَهذامنوأبشُع َممبالحقة "حصناملطرفيَّةشائخد قرية يف الُعميان
َحب َشبكر" رغم أَصجة، أنه إال له، املنطقة تلك أهل من الكثري إْحرَّفاعة وَضعلى إليه رب ضاره

َمُع يف ودفنه 2كانه!نقه

اُجل"املطرفيَّة"اَجلَماَعةَهِذهأنواحلقُّ من ترتكب ،أو تكفريها،رم ما يقتضي التنكيل �امل
ذنٌبو أو إليها، ،أو حترمي الزواج منها من هلم يكن اهلَاَدِويَِّةإال أ�م خالفوا فكر املتعصبة من أتباعمل

بعِض وقَفإبن عبدهللا الصائدي يقول ائل "فهذا الفقيه علياملَسيف كتٍبنه كُتكثريٍةعلى بمن
ُخ،املطرفيَّة َش،الصة مذهبهمفيها فيها جيدوا فلم عقائدهم، قواعد ا من املوجبات يًئوحتقيق

أيب القاسم البلخي.اعتقاُدإمنا اعتقادهملتكفريهم، 
الَع خبلق يقولون إ�م الوزير: ابن هو وَهذاناصر األربعة، و�النفعال فيما عدا ذلك.ويقول

صحََّمذَهِبعُني الذي وهو القاسم. وُوأيب ُكعنهم يف وأمَّجد فلمتبهم، إليهم يُنسب مما ذلك غري ا
3يوجد يف كتبهم، وال اعرتفوا بنسبته إليهم.."

َماملطرفيَُّةليس تعامَلفحسب من الَقَبائِلحىت أبناءة؛ بل والوحشيَّوالقسوِة�لعنِفاإلَماُممعهمن
ُص َحبين يف ضدَّرمي فاستعمل األيوبيني، كاتبوا حني واْضاشد املنجنيق، طرهم إىل النزوح من هم

فخرَُّب جنُديو�م، اْس�ا وحني فيها، ما وأخذوا وفسَّكفََّهِذههفعلَتالنَّاُستنكر عليهه، درًءرهم ا قهم
وتربيًر للُجرم؛للحرج حجما ُمدرك يدري؛اجلرم غري ال حيُث من بذلك فْيه وقع الذي إذ األكرب

"أمَّ املنجنيُققال: اْسفاألصُلا ما هلم وأعدوا تعاىل: قوله .60تطعتم من قوة. سورة األنفال: فيه
َهوَقد واألْماستطعنا َسرذا. له كان وإن ُيبٌبعام، وما سنة. على يقتصر وجد من إطالق أئمتنا فال

حمزة،ــ 1 بن عبدهللا اإلَمام الثمین، .457/1العقد
.969/3ــ نفسھ، 2
د3 والمطرفیة، ْیِدیَّة الزَّ بین الیمن في الفكري َراع الّصِ . عبد الغني محمود عبد العاطي، عین للدراسات والبحوث ــ

.48م، 2002، 1اإلنسانیة واالجتماعیة، ط:
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أنَّ من القبلة أهل يضيِّيف وال عليهم، ينصب ال .. .ق عليهم األ�ار، وال تقطع منهم املرية،املنجنيق
فاألئمُة العَســ السَّالمعليهمــ وإال بيتوا الِبقد عن املرية وقطعوا الظاملة، الَعِسالد الفااكر 1اتية.."قة

واحدٍةأيًض يف محزة ابن ذكره ما رَسا ائله، وهو يتكلم عن أهل �م وجنران، قوله: من
فخرَّ"َص �م، وبالد بنجران وشّرمد� املنازل، وهدَّمنا املعاقل، د� الطغام من مراتع النعام، مث بنا
2د� اجلوف �جلنود املنصورة املشهورة، فهدمنا ذروته ودوره.."قَص

الشَّاملاإلَماموكفَّر إمساعيل هللا على وُعتوكل متهًماألْسَفلالَيَمِنموم أهلافعيني، ا إ�هم ،
وكفاُر "مشبهة" و "جمربة" حرَ���م وأن مشروعٌة�ويل، فشنَّم توالية على عدن وحلج ُمروً�ُح،

َس الشمال، من بقبائل جاورها وما وتعز حتَتوأبني أمواهلم منهم هللا؛ ألن َسبيليفاِجلَهادجةُحلبوا
و"داُر"خراجيَّأرٌضِهيَهؤالءأرَض غنائُمة" فيها ما كل حُقحرب" ولإلمام التصرف للمسلمني،
ا�ربَةــ زاد هللا فيهمــ ل العدلأْهَمذَهَبنيف ذلك: ".. إقَالوَقْدفيها، ، وأن كفاٌرواملشبِّهَةأن

وأنَّ، ولو كانت من أراضي املسلمنيإذا استولوا على أرض ملكوهاالكفاَر العدل، ه يدخل يف وأهل
ُم كان ولو إليه، واعتزى واالهم من ُمحكمهم خيالف البلَدعتقده وأن كلمُةعتقدهم. فيه تظهر الذي

َسكفريَّاجواًرتصُريالكفِر ولو الكفَرة، يعتقد ال من أْهكنها مبقالة يقول معلومٌةوٌلأُصَهِذهله.وال
القطعيَّ �دلتها ومدونٌةعند� أئمِتة، كتب وَسيف ينكُررضواُن،نالِفنا، ال وعليهم، علينا ذلك هللا

أحٌد بصريٍةعنهم أدىن له 3فا�م"نَّمبَصومعرفٍةممن

حني قالوا لإلمام أمحد بن سليمان ِهيكان ألهل "جنب" من ذمار سندهم الفقَهذاوقبل
َم�خَرحني  بعض غزو حترْماألْسَفلالَيَمِنناطِقعن "ال أخَذ: فنحُنأمواِلنا جنٌد،الظلمة، لك
4نا �ا، فإ� ال نعده إال منك.."فتألْف

ْيخمة ا�تهدقال العال َعالشَّ أئمة فرتة عن احلديث بصدد وهو املقبلي، صره من صاحل
الكلمُةيني: "القاِمس كانت قد كفٌرللجرب ..قالوا ومها فالدَّوالتشبيه، داُر. بُساْسكفٍرار يوفنا، تفتحناها

للمؤلف.362/2ــ ابن دعثم، السیرة المنصوریة، سابق، 1 مفھومة غیر السیاق َھذا جمل بعض بدْت وقَدْ .
سابق،2 حمزة، بن عبدهللا اإلَمام مكاتبات مجموع .163ــ
ھـ، ذكر ذلك 1085، وھو ھنا یقتبس من مؤلف یحیى بن الحسین، بھجة الزمن، حوادث سنة 1075/2، ھجر العلمــ 3

ط: الشوكاني، دمحم تراث اإلسالم، في الدیني اإلصالح كتابھ: في ھیكل برنارد م، جداول للنشر 2014، 1أیًضا،
.78والتوزیع، بیروت، ص: 

سلیمان،ــ 4 بن أحمد اإلَمام .249سیرة
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ِش ما كخيَربفنصنع أ�ُمئنا، ال من يل روى حىت عامَلوحنوها، وصَّى أفضلهم هو رجال، أن هم أن ه
ُييف األخذ يتحيََّل ال وجه على ولكن معاملة؛ كأ�ا النصف، قدر علىإىل الوايل وكان الَيَمِننفِّر.

َشاألْسَفل إذا يبلغنا فيما هلم يقول �امة وسائر وحيس وجبلة وإب تعز ال يؤاخذين هللا كوا اجلور: ،
1إال فيما أبقيت لكم"!

الدَّمضيًف "وهذه والفضيحُةاخلبيثُةُةَسْيِسا: ُذاملخزيُة، وللزيديَّمن �لتأويل، التكفري ة يول
2األوفر.."والنصيب واملعتزلة من ذلك احلظ األكرب،

َصاملَسَهِذهوللعلم فإن مثل من نعدها أن ميكن اليت ميم "الفقه احلريب" ال مثيل هلا ائل
ُف السُّلدى ــ افعي املذهبَشــ يدور املالتكفري، فهذا نة، على الرغم من رميهم �لتشدد، و�قهاء

أْم إتالف حبرمة الُبغاةيقول واألْشقطُعي، وال: "ال حيرق عليهم املساكنوال النخيل جار؛ أل�ا عليهم
أهُلاإلْسداُر بغى وإن فيها ما متنع 3"هاالم،

ُق ابن علي، كرم هللا وجهه، عن اإلَمامما روي عنــ حنبلي املذهبــ دامة املقدسيوأورد
ُأ "شهدُتَمأيب قال: أنه مولًيامة يقتلون وال جريح، على جيهزون ال وكانوا ا، وال يسلبون ِصفني،
4"قتيًال

الشَّ َموقال يف الُبْسافعي مبمتلكات االنتفاع تُركب،ألة بدابة أمواهلم من ُيستمتع "ال غاة:
ِس وال متاع، وإْنوال حر�م، يف به يقاتل كانت قائمة، وال بعد تقضيها، وال غري ذلك من الح

5أمواهلم"

وجيُببغاٌةَهؤالءفعلى اعتبار أنَهذاحني نوردوحنُن أئمتهم، التعامل معهم علىعلى
خروُجأمَّالنحو؛َهذا كان إذا ُحا يف تقرُرهم كما أو املشروع، أمٌراهلَاَدِويَُّةالنََّظرِيَُّةكم آخر، ال فهذا

القة له �لبغي.َع

سابق،1 الشَّامخ، العلم .270ــ
.270نفسھ، ــ 2
.61، 1973، 3األحكام السلطانیة، الماوردي، مطبعة الحلبي، مصر، ط:ــ 3
.114/8م، 1972المغني، موفق الدین أبو دمحم بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي، بیروت، د.ط. ــ 4
دمحمــ 5 األم، كتاب الشافعي، اإلَمام ، 1بن إدریس الشافعي، توثیق وتنسیق: د. أحمد بدر الدین حسون، ط:موسوعة

.204/9م، 1996، 1دار قتیبة، ط:
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مسلٌم جيد ِنوال من سىب حني محزة بن عبدهللا لإلمام خمرج ستمئة امرأة، َصنعاءساءمن
ُجواقتسمهن وقائد جيِشحيىي يوشهأخوه قادة مع محزة طْيبن قاع يف ومقربيه 1سان!!ه

يَِّةبعض الروا�توتذكُر والَةالتَّارِخيِْ َم2األْسَفلالَيَمِناملتوكل يفاإلَمامأن أهَلقد ها نعت
كفاَرالصَّالةمن لكو�م مؤمتِّني، املصدر الرئيس، ا أبني وعدن وأيًض�امُةظَلْتوَقْد�ويل!معهم،

األمواِل الجتالب الوحيد الشَّالقاِمساألئمَّةخاصَّةلألئمة،ورمبا ميناءيهما خالل من هرين، يني،
دخًال يدران يهيمُنكبًرياللََّذين الذي الوقت يف التجارة، وزكوات الضرائب من اجلوع شبُحا

واْس�امة، وليس ألهلهما إال اصَّةَخواإلفالس والفقر فيهما، املقدس" "املركز تضافة حاشيتهم خدمة
َعَةن�اهلم ووال�م فقط، مع األخذ يف االعتبار مَّوُع ريعٌيطَبيـْ يومها وتقليدي، إعاشٌياالقتصاد
السَُّتالَّوَغ أْهه تكفي تكاد ال إَضــ اأيًضــ له، كما فرضنوية األذان "حيَّيف َخافة مل" يف الَعِريعلى

مرَّحضرموت وعدن  ألول وليسْتوحلج، الشَّة، املذهب تعاليم َهِذهافعي الذي تدين بهمن
ِح ومنع الصُّلَقاملناطق، الناس،ة اليتوفيَّالذكر َحخاصَّةأِلفها لقد بل حضرموت؛ اول فرض يف
وُعتمة،ِبالدمذهبه �لقوة يف حتوَّ، اهلَاَدويَِّةخيوأوفد إليها مشاآنس عهده أهُلويف احلدا وآنس ل

الشَّاهلَاَدويَّة،إىل املذهب على افعي قبله..وكانوا
املكوُس عهده يف تضاعفت ُمأضعاًفوالضرائُبوقد الشَّا لنهمه نتيجة ديد وطمعه ضاعفة

األْم يف أرًضالكبري كو�ا حق؛ وبدون حبق خراجيَّوال َحفتًحتحْتُفوَقْدة؛ا �جلهاد سبما يعتقد؛  ا
ُه َشامن بعده، كاملطهر األئمَِّةمع بعضالشَّأنوكما بل لقد  3رف الدين على وجه التحديد؛بن

كانت1291/3ــ ھجر العلم، 1 الفترة َھِذه حتى َصنعاء أن تذكر المصادر بعض أن ھو ھنا، إلیھ اإلشارة تجدر مما .
م قلیل أُسر عدا الزیدیة، اعتنقت قد بعد تكن ولم المذھب، نھا، ولذا استحل عبدهللا بن حمزة قتالھم وسبي ذراریھم. سنیة

عن مكاتباتھ إحدى في نفسھ حمزة ابن ذكره ما َھذا یؤكد ما أن إال أوفى، ودراسة أكثر، تثبُّت إلى تحتاج مسألة وھذه
اإلَم فترة حتى الشافعیة َمذَھب على وكانت غربًا، ثال إلى كوكبان بین ما منطقة وِھي المصانع، ام عبدهللا ابن بالد

بقولھ: وذلك المشركین، معاملة حمزة ابن اإلَمام عاملھا فقد ولذا تیس، وجبل والشرفین حجة بالد إلى إضافة حمزة،
"لما استفتحنا المصانع بالسیف، جعلنا أموالھا بأیدي أھلھا شركا، ألنھا قد صارت بحكم هللا ملكا للمسلمین، وجعلنا لھم 

معادینا،القیام بذلك، وزراعتھ أر ومعاداة موالینا، ومواالة بطاعتنا، التمسك وعلیھم الُخمس، ویسلمون أخماس، بعة
العلم، ھجر انظر هللا.." َسبیل في واالجتھاد .1288/3والجد

وریمة،2 وعتمة ووصابین وإب تعز ذلك في بما سمارة، جبل جنوب الواقعة الَمَناِطق یومھا األْسفَل بالیََمِن المقصود ــ
األئمةوش حكم أیام مرة ألول ظھر قد المصطلح َھذا أن الصفواني صادق المؤرخ وذكر قعطبة. وغربي حیس رقي

القاسمیین..
سیف3 تقدم ..." وثمانین!! وتسع تسعمئة سنة في الجھادیة الفتوحات عن تتكلم التي مثًال ُصوص النُّ َھِذه مثل نقرأ ــ

السلطنة المشھور وأسدھا الھصور األمیر سنان كدخداه إلى بالد وصاب وریمة ففتح أكنافھا، وقبض بنادقھا وأسیافھا، 
.214وقبض أموالھا، وقبض خراجھا.." روح الروح، 
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�خُذ أْمكان ُمالنَّاسوالمن حتت نصفها من عتربوُيميات عديدة اختلقها ألول مرة.َسأكثر
دشَّأوَل،566، ت. أمحد بن سليماناملتوكلاإلَماُم الطيافَةمن أْمن لتقدير وال املزارعني واملخمنني

ُتوقبضها،  وكانت فرتة انقطعت من األئمَّةاملتوكل، واختذهااإلَماُمسلم �ألمانة، حىت أعادهامث
عادًة جارية حىت عهد بيت محيد الدين.بعده

َسحيىي وقد ذكر املؤرخ حوادث يف القاسم بن احلسني نة ألف ومخسة ومثانني، وهو بن
الرَّ عن األرضيَّيتكلم َحة جفات الضَّاليت بسبب حد على ،رائب اليت متت بدون وجه حقصلت،

حيصْل "ومل انتباٌهقوله: ذلك ، األْسَفلالَيَمِنالشكاة يف ختفيف املطالب اليت زادت يفاِف�نَصمن
َشِهيو  ملن التنب ومطلبُة1رم أو مل يشرم،مطلبة ، 2ملن صلى أو مل يصل، ومنها مطلبة الر�حالصَّالة،

والرَصومنها  البارود ُسمطلبة مطلبة ومنها الضَّاص، دار مطلبة ومنها الوايل، رب، ومنها ضيفة فرة
واملعونة"َهِذهاألعلى منالَيَمِن.. ومل يكن يف.العيدين واملعونة العيدين ضيفة مطلبة إالَّ 3املطالب،

َهِذهوأتباعهم يفات لقيادات جيشه قطاعيَّفحسب؛ بل لقد وزع الضياع ومنح اإلَهذاليس
وَص األْصاألرض، أهلها مالك أكرب ديوُنلينياروا أرهقتهم أن بعد منهم؛ الضرائب وأغىن

أعجِب من إن بل املْساألئمَُّةما فرضهواملتأخرات؛ "واجبات مسوه: تقبل" وتعين تسليم زكاة ما
رَاعاألعوام املقبلة حني يشتد واُجلبني املتنافسني واخلصوم من العامالصِّ واخلراصني باة، ويقيسون لني

السَّ السَّزكوات على املقبلة أْجنوات من وذلك احلالية، السَّنة اإلثراء وضماِنل تذهَبريع لغري أال
السَّالعامِل يف �ا املكلف املنطقة ! 4نوات القادمة..يف

ــ المقصود ضرائب على أعالف الحیوانات، والشرم: قطع الشيء من أعاله.1
القبائل.2 وكذلك تستعملھا، الدَّولَة كانت األغلب وفي المناسبات، في تُستعمل كانت طبول لعلھا المحقق: عنھا قَال ــ

ج یأخذ اإلَمام كان التي "القرود" الرباح ــ األصل في ــ إنھا آخرون: عنوقال مطاردتھا مقابل النَّاس من عًال
على تفرض التي الرسوم تلك كانت ــ البعض ذكرھا كما ــ الصَّالة ومطلبة وأقوى. أرجح، األخیر ولعل المزارع.
بعض ویعلمھم الصالة، في القریة أھل یؤم الذي للشخص تُسلم إنھا یقال الحصاد، بعد یؤدونھا العاشر" "التلم ة العَامَّ

ونادًراالتعالیم ا الھاشمیین، ُساللة من الشخص َھذا یكون ما وغالبًا والصالة، الوضوء وسنن كفرائض األولیة، لدینیة
المھدي، اإلَمام حكم ظل في الیمن انظر: والفقھاء.. القضاة من یكون .245ما

.863/2ــ بھجة الزمن، مرجع سابق، 3
المھدي،4 اإلَمام حكم ظل في الیمن عصور. ومن باب247ــ في الغربیة الكنیسة أن ھنا نذكر یُذكر. بالشيء الشيء :

أیام من مضى لما الغفران صكوك جانب إلى مستقبلیة، غفران صكوك ــ أیًضا ــ تبیع كانت األوروبي االنحطاط
الشخص حد زعمھا. ولھ أن یشتري صكوك غفران لمدة سنتین أو ثالث أو أربع سنوات أو مدى الحیاة.. !!
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ا قبل وقت سلًفوقد ابتدأت هذه العادة من أ�م اإلمام اهلادي نفسه الذي فرض دفع الزكاة 
وكثًري .." احلصاد. من ا ما قام اهلادي ورجال دولته بقلع الزروع واألعناب وقطع النخيل طويل

طبيعًي وكان منها. �ملتمردين والقبائل القرى وتضمني البيوت، السياسُةوتدمري هذه تؤدي أن ا
إىل اهلادي جميء قبل الفالحون منه يُعاين كان الذي الظلم إىل إفقار فئات واسعة من �إلضافة

1الفالحني، واضطرارهم لبيع أراضيهم إىل أهل الذمة.."

َش جماعًة1087ــ 1079الثماين األخرية من حكمه السَّنواتهدت وقد نتيجة شديدًةهـ
الَيضرَبجفاٍف األْساصَّةَخمن،أرض فارتفعت منها، األعلى األمراُض،عاُراجلزء ،وانتشرت

املوُت والسَّوحصل والظلم اجلور زاد ذلك ومقابل اشيته على ممتلكات وَحاإلَماِمطو مناجلماعي،
َشاإلَمامالناس، بينما كانت خزائن منها ُخيرج ومل والنفائس، والغالل �حلبوب ا، ألنه كان يًئمآلى

ُق أن ُخيف تكمن الدَّوَلةوةيعتقد أو مترد أي ملواجهة خزائنها يف يكون ما فقط؛ لكنه مل روجمقدار
اإلنَس إىل نفِسينظر َحالدَّوَلُةه الذي هوان دَخاإلَماِمتعجب قاضيوَقْدد ذا�ا.يف َهِذهلالذي

والناُسعقَباملخازَن كثر�ا من من ذلك، اإلَمامفعجب حيىي جباري قاضي..�ذه احلال: "وفاته
كنُت ما خزائِنأظنُّوقال: يف الَيَمِناملمالك، فما الوجه للمطالب واجلور يفَهِذهاإلَماِمأن

ذلكاألْسَفل من يُفهم وال ملٌكة؛ بل إاخلاصَّاملتوكلاإلَماممن أمالكِهيأن تلك اخلزائن . �ا
أمهُِّهيالدَّوَلِةنةااملوارد املالية اليت تصل إىل خز .. وكانت أهم .للدولة كان واليت املوانئ، ها عائدات

السُّيف تلك  على تؤخذ مجارك من فيه يفرض كان وما املخا، ميناء فن التجارية والتجارة يف الفرتة
امليناء. وكان نصف عائدات املخا حملمد بن احلسن، ونصفه لإلمام املتوكل، وعند وفاة األول 

2عائداته لإلمام"مجيُعأصبحْت

ا�اعاِت تلك وعرِضطوِل�لَيَمِناليت حلتإن وخالَله حكِمه، ليسْتاإلمامِةفرتة أزمة ،
حاِص فاليمُنغذاء كفيلٌةل، والتضاريسي املناخي ُت�بتنوعها وغَريأهَلغَينن إنَّأْهلها مث �امَةها.

َج قيعاٍنإىل ُعٍةزراعيَّانب خبصوبِةكربى حماصْيرفت وجودة القيعان شراُتَعوِهيلها،تربتها
أمهُّ َبها قاع البون وقاعالزراعية، حلج ويف دلتاها، أبني ويف يرمي.. وقاع ساتينها، ويف جهران

.133تزلة الیمن، سابق، ــ مع1
، فما بعدھا..90ــ بھجة الزمن، 2
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َناِطقحضرموت أوديتها، ويف مرتفعات
َ
ن �جديرة َهِذهالوسطى جباهلا الدافئة والباردة.. كلامل

أرِضجنَةالَيَمِنجتعل من يف إ�َّهللا كانت كما الُعه، السَّن جتعَل�، وجديرة واِحلْمريِيَّةبئيةهود منن
ملوًكأْه ُوجدتلها إن ُتالدَّوَلُةا ِهبِةالنعمَةَهِذهُرقدِّاليت من تُعترب اليت ماء هلذا السَّالكربى،

مثَّالشَّ ومن اْستعمُلعب، املدرَجعلى وبناء األراضي، السُّتصالح وتعمري دود، على األقل كما  ات،
الذهبيَّ عصورها يف أئمُتكانت يعمل أن ال َسها على حتويلهاة، وَحإىل حرب راعاٍتِصبِةَلاحات

ماضَي ه ومستقبله!اضَروَحالَيَمِندمرت
َياإلَماُمكان عباس املهدي بن علي أمواَلْساملنصور الَيَمِنواملواطنني منالرَِّعيَّةتصفي

الدوَراألْسَفِل لنفسه ويبين عزَّوالُق، اليت واملزارع وأْسوصُفصور آية وكانت األ�َّطورًةها، ة وامللك،يف
قصُر يزال ُةا على مدى الرتف الذي عاش فيهًداِهَشَصنعاءغريبالَيوماحلجروال يف الوقت األئمَّ
ميوُت جوًعالنَّاُسفيه الذي الطرقات مَصَهِذهإذ مل يعيدوا صرف1؛.ايف يف الشَّاألموال ة، رعيَّارفها

اَحل يف فمثًالإال األدىن، َمد يكن ُعالدَّوَلِةسئولومل أغلب َيــ األئمَِّةهوديف مل ــ كن فيها كلهاإن
رواتَب َخشهريًةيتقاضون الدَّمن َعاألئمََّةألنَّولة؛زانة َخقد إىل َهذاأخرى يفِسَياَسٍةلِقمدوا

إْعتتمثُلاجلانِب املْسيف نسبًةو ئطاء خبْصماليًةل يقوم له، ة به، املعنيَّمها من واردات اجلهات حمددة
قاِض عدا الُقما الَعي "وزير مناطَقالدَّوَلَةدل" فإنضاة �قطاعه صغرية أو متوسطة على قدر تقوم

َش وقوة َحاإلَماِمخصيته، وكذا اجلند املقربون منوجاهته َشاشيِتأو نفقات هلم حيدد الذين هم هرية ه
2دة ال تفي حباجتهم!زهْي

ترٍفاألئمَُّةوعاش عيشَةارْسيف �ذخ، يتضوُرتقراطي الذي الوقت يف الشَّعُبفيه امللوك،
وفقًرجوًع مدقًعا أمراُضتنهُشا، ا كما ذكر املؤرخون عنه أنه املنصوُراإلَماُماألوىل! فهذاالقروِنهم

مييُل كان َح".. الدَّإىل والرتِفياة اْهواالْسعة من ابتداء بشراِءرتخاء، والُبتمامه لبناء يوتاألراضي
والُق وتوِسالدور تعدُّْيصور إىل زواِجعها، أْعد وحفالت يصرُفراِسه اليت الطائلة، وحبه املبالَغَعلْيهاه

ــ ذكر الرئیس األسبق للجمھوریة العربیة الیمنیة القاضي عبدالرحمن اإلریاني في مذكراتھ أن عدد الیمنیین الذین 1
یمني. ألف مئة أحمد اإلمام عھد في سنوی�ا الجوع من . 265/2یموتون

المنصورــ 2 اإلَمام وشوكانأقطع وسعوان الرونة وصدقات اللوز وجبل رصابة صدقات الشَّوكاني للقاضي
ووصیة الحیمي، بیت وصدقة قبان، بیت إلیھم وأضاف راجح، بیت صدقة ومن ھذه، غیر واسعًا وشیئًا وشوبان،

.64م، 1977التوھمي وتنعم" انظر: دراسات في التراث الیمني، عبدهللا بن دمحم الحبشي، دار العودة، بیروت، 
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ُق بني التنقل لغرِضيف الطويلة وإقاماته واالْسالراَحصوره، بيوِتة يف وأْصتجمام وتنزُّأبنائه هاته دقائه،
واملناطِقِةالكثري  الود�ن لَصيف 1نعاء.."ا�اورة

الدُّ َعومن اليت املنصور علي "دار البهمة" يف بري العزب بصنعاء، اليت أنفقاإلَماُمرهاّمور
األْمَعلْيها الشَّمن حملَّوال وكانت الكثري، وخاصَّاْسيء البعض، رجاالِتتنكار من الدين الذين ة

اإلماَم فغضَبنصحوا نصيحِتهم، وخرَجمن َممة إبراهيم بن العّال، إىل بعدها األمري فاًردمحم ا من كة
بقيَّحيُثاإلمام،غضِب تزوَجَهِذهمن بناءاإلَماِمعمره هناك، ومبجرد انتهاءَةقضى وأقاَمالدار

إْح َحفيها أْعدى يفرُغفالت يكد ومل الكربى. بناٍءراسه إىل انتقل حىت أخرى ال تقل عنها دارمنها
اإلْسِهي وبذاخة،مجاًال القصوَردار حوهلا من اشرتى اليت �لطواشي مث هدمها ،األخرىوالدوَرعاد

توِس مستمًربغرض مخَسعتها، تشييدها يف متواِصَسا وصًفوَصوَقْدلة.نوات املؤرخون َعفها ا،ظيًما
مجيِعَصاِحُبعنهاقَال يف مثلها يوجد "ال ميانية": الُب"حوليات أكثر رأينا فقد لدان األقطار،

مكاً�ا نظري، وفيها أماكن ثالمثئة وستوالبنادر فما هل ، وكان كل مكان حباجته، فيه مما يليق به، ون
البَس وأما دار، كل جنَِّهياتني فماوهكذا 2ات"إال

البناِءَهِذهعنــ اأيًضــ املؤرُخقَالكما من "فيها الباِهالدار: والزخرفة رة، وكان يفالعظيم
َمالدار َهِذه وستون ُتَهِذه، وكانتنزًالثالمثئة مل الَيالدار يف ُيضرُبوجد وكان املثُلمن، يف غاية �ا

األحَج من وفيها الزخرفة، وإتقان النفيَسالبناء أنَّزيزِةالَعوالفصوِصِةار منها املنصور علي الثمينة،
بن املهدي عباس عند بنائها اشرتى صباغات لتلك الدار بسبعني ألف ر�ل وستمئة ومخسني 

3"ر�ًال

الصَّــ اأيًضــ األثناءَهِذهويف "دار تشييد على افية" حبي بري العزب بصنعاء. كما عمل
الُف "دار بتشييد ذلك بعد ه أمحد "دار الذهب" توح" وسط صنعاء، يف الوقت الذي بىن جنلانشغل

وشيَّاإلَماُممث انتقل الروضة الروَضإىل دار قصٍرَصنعاءة، وعاد إىلد آخر يف البونية، وكان لتشييد

. 50األوضاع السیاسیة الداخلیة للیمن، سابق، ــ 1
الحكمة،ــ 2 دار الحبشي، دمحم هللا عبد تحقیق: مجھول" "مؤلف المیالدي، عشر التاسع القَْرن في الیمن یمانیة، حولیات

.243م. 1991صنعاء، 
عبدالواسع بن یحیى الواسعي، مكتبة الیمن تاریخ الیمن المسمى فرجة الھموم والحزن في حوادث وتاریخ الیمن، ــ 3

.252م 1991، 2الكبرى، صنعاء، ط:
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إىلدار آخرَصنعاءريبَغ1"دار احلجر" يف وادي ضهر يزال وال ِسمعلًمالَيومشيَّده، َسياحًيا ا، احًرا
الِع فنون من الواِصوفيه يعجز ما واملستمُعُفمارة وصفه، اْسعن 2تيعابه!عن

واملكوِسوعودًة اإل�وات يفرُضإىل املقياَساليت كانت فقد األئمة، احلقيقي للوالء ها
املتوكُلوَقْدرعية من وجهة نظرهم،والشَّ تسليَمذكر واجَبللُحالرَِّعيَّةأن نفذت أوامرحيُثةقوق

أمَّاِإلَماَمِة تنفذ؛ مل عدُمأو ُبا إىل فيؤدي والضرائب واإل�وات املكوس ونكِساإلَمطالِنتسليم ها امة،
اهلاَم جتاه اإلَماِمأخرى علىُحقوٍقااللتزامات أيَهِذهة كما يذكر! يف الوقت الذي ال يقابلعلى

جراَءوملوًكأئمًةاحلكاُمَهؤالءته، ولذا فقد كانرعيَّ الوقت نفس يف حتصَّاألمواِلا اليت لوااملهولة
�ذه الطريق! الرَِّعيَّةمنَعلْيها

تقتصْر سِلمْنيعلىَهِذههتصرفاُتومل
ُ
ضدَّ. .اليهود "الذميني"ـاأيًضــ بلفقط؛ امل هم فاختذ

العقابيَّلسلًةِس اإلجراءات القاِسمن فكرُةة شاعت حني املخلِّ"املسْيية ص" يف صنعاء، يف رجب ح
وَسهـ، 1075 وعذ�م زعماءهم نصِفَجفاعتقل بدفع وألزمهم العمائم، لبس من ومنعهم نهم،

َص مث وأبطَلحمصوال�م، ذلك، بعد كاملة أمواهلم َسادر واألئمة اليهود بني املربم الذمة ا، ابًقعقد
�لُع عليهم وإخراِجه بطردوجَّوَقْدبودية بعد أن كانوا ذميني.وحكم ملوت يف مرض اهم وهو اليهود

واْسقبل وفاته املهمَّ. أمحد املهدي ة بعد ذلك، واقتحم الكنيس اليهودي بصنعاء، فمزق كتبها تكمل
مسجَد مكانه وبىن اخلمر، وأراق املبىن وهّدم مقتنيا�ا، ودمر هناك، الَيوماجلالء املعروفوأحرقها

اإلْس قبل من إنشاؤه مت قد الكنيس مبىن أن ِخأجَربوَقْدالم،مع بني أو اِإلْسالماريَياليهود
الرَّالرَّ فاختاروا قريًبحيل، موزع إىل فطردهم .ا من املخا!حيل،

إلى1 نسبة الھمداني، ذكر كما بالضاد، وردت. كما واألصح المعجمة، بالظاء ضھر، وادي فیكتب البعض یُخطئ ــ
ق السابع القَْرن في وتر، إل كرب السبئي للمكرب النصر نقش في اسمھ ورد وقَْد سعد، بن بل المیالد، وكذا ضھر

الُمجاور.. البن الیمن بالد صفة كتاب في وردت
قد50األوضاع السیاسیة الداخلیة للیمن، سابق، ــ 2 فایع أحمد الوزیر أن تاریخھ في الواسعي ذكر وقَْد بعدھا.. فما

إال ِھي ما ولكن لھ! تفخیًما إلیھا، المنصور اإلَمام قدوم قبل الورد بماء الروضة شوارع  أیام وغارت المیاه عن رش
.65اآلبار نتیجة قحط وجدب شدیدین أصابا البالد. تاریخ الواسعي، سابق، 

Urge
nt



176

الخامسالمبحث
الخروج والخروج المضاد.. الفوضى المقدسة

املسلَّ احلقائق أنَّمن �ا، تـَمة كلما َنه
ُ
امل وأنَّحتقيُقَبُعَصثُلاهت ِهيه كلما كثرت النواها.

والنظريُةْيالفِضتلَّقـّ َياِسيَُّةلة. َصالِفُةمثاليََّنَظرِيٌَّةيَُّةاهلَاَدوالسِّ الَعكرة، التنفيذ ملي، إن مل تكن عبة
الغالِبُم يف �حَيِمَهذام.األَعستحيلة �حَين ومن فإنَّة. �نية تؤسِّالنََّظرِيََّةَهِذهة لبناء دولة، ُسال

كلَم تعين ما املؤسَّة دولة، أي بكل والقانوِنَسدولة النظام ودولة َمات، بقدر َمللجميع، تبين ا ركًزا
ألْسًسقدَُّم خنوُعُسَالَلةرة أوا يقابله ُعالنَّاِسةعامَّوخضوُعما، أ�ا أي دينيَّبوديَّهلم.. َياِسيَّةِســ ةة

ملَس إال �ت مل فالدين اْسالنَّاِساواة�متياز. بال ليجسِّتثناء، ومل كلهم إال الكرامِة�ت مفهوم د
اْخاإلهليَّ على مجيعهم آدم لبين أْشة وألِستالف وألوا�م آَدَم(نتهم، كاهلم َبِين َكرَّْمَنا )َوَلَقْد

.70اإلسراء:
ُموِم الرَّن التكرمي يكوَنقتضيات أال أحٍدأحٌد�ين تتصُلألْسدون السُّباب أو اللة �جلنس

َش ما أو اللون َعابه أو حيقُقذلك؛ ما َمألنفِسالنَّاِسه بعضدا من اجتماعيَّهم أو َياِسيَّةِسة أوكانة
بناًءعلميَّ وذلك يتفاَضة، ما إضافاٍتعلى من به الشَّتتصُللون تفضيٌلخصيَّمبجهودا�م وهو ة،

الَقــ مهما بلغــ قائم على اجلهد والعناء واإلبداع؛ وهو مرتبة إىل يرتفع ُمداَسال قداَســ اطلًقة ال ة إذ
رُسأبًدلشخٍص فحىت يدَّذاُتــ ملسو هيلع هللا ىلصــ ول هللا؛ مل لنفِسه القداَسع أْعه وهو قاطَبانيَّاإلنَسظُمة، ُمة بينا ة؛

َفَمن(ابه: َحألْص َواِحٌد ِإَلٌه ِإَهلُُكْم َا َأمنَّ ِإَيلَّ يُوَحى ثْـُلُكْم مِّ َبَشٌر َأَ� َا ِإمنَّ رَبِِّهُقْل ِلَقاء يـَْرُجو َكاَن
ُيْشِر َوَال َصاِحلًا َعَمًال َأَحدًافـَْليَـْعَمْل رَبِِّه ِبِعَباَدِة .110الكهف:)ْك

يف ستة: يف اخللق والرزق واملوت النَّاسأن هللا قد ساوى بنياملطرفيَّةومما ذهبت إليه
1واأللوان واللغات.واحلياة والتعبد وا�ازاة. وخالف بينهم يف ثالثة: يف الصور

.46ــ ــ انظر ابن األمیر، حیاتھ وعصره، سابق، 1
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التفضيُل يكون أن يتفُقمستمًدأما ال ما فهذا دافق" "ماء من ليم السَّالِفكروطبيعةا
نفِسالرشْيوالعقِل منظور ومن فإنَّد. ركَنَمي ا�ِدن منــ فقطــ عن اآلخرين لكونهِزوالتميُّإىل
فحتًمُسَالَلة َسما، نشاُطإبداُعيتوقُفا ويتكلس الِبويتجمُده ه، نقطة داية، فلن يسعى حنو عند

َحــ الكماِل اإلنَسيف التميُّــ اينده اإلْبأو أو َضز قد ألنه لنفِسداع؛ كلَّمن ذلك، مبجرد والدته؛ ه
الوحيُد فمؤهله َنو�لتايل ُسُبَسهو أو اآلَخه أن كما السُّاللةمن ُراللته، هذه ه طموُحيتوقُفَسغري

نقطٍةونشاُط عند وَسحمدَّه يستطيُعمعٍنيقٍفدة ُيال قد ذلك ألن سيء ملن هو أرقى منه جتاوزه؛
السَّنسًب أو التمجُّد من حاول ومهما حثيًثا، الكماِلعي حنو َسا فإنه اإلنساين حده حمدوًديف ا يبقى

"السَّ يد" الذي ال ينبغي له جتاوزه مهما كان!حبد
يكوُن الَعقد عمل على تعطيل أعظم ماو�ذا وهو فيه هللا ومبعادلٍةخلق هلة َسقل.

ديٍن فأي ُعُسأَساسبني أبنائه وأتباعه علىيفاضُلوواضحة، فليَساليل بدين، �هيك عن نصري
يسلَب ُحبعًضأن من ماًحنا وُصَهِذها إ�ها ملن يعتربهم أفضل. وواحد منقوقهم، حق ول احلقوق

إنَســ اناإلنَس إىل ــ الشُّعوبيف دساتري وقواننيَعلْيهامعايري الكفاءة والنزاهة املتفقفر فيه اان تتو أي
غِرياُحل وإنساين أرضي بشري للسَّكم،كشأن عالقة وال ُممقدس، به ا. طلًقماء

يؤسُف َصومما أن اُحلنميَّله والرجِلة تقتصُرالدَّوَلةاألول يفكم اهلَاَدِويَِّةالنََّظرِيَِّةعلىال
السُّــ اأيًضــ موجودةِهيففحسب؛ أهل َصعند هلم الذين "القرشية" عدا اخلوارج منهم. مع نميُةنة،

أ�َّ إىل أُصٌلأْصاهلَاَدِويَِّةالنََّظرِيَِّةا يفاإلشارة ِهيعند "االثناعشرية" فيما ِهيول الدين، مثلما من
السُّ أهل جمرَدعند َشــ كما يقولونــ  رط تفضيلَشنة "األْصال إىل يرتقي وال وجوب، لية" رط

الشَّالشيعيَّ �ذا العمل وعدم أْهة. عند السُّرط ُحل عليه يرتتب ال كثًريديٌينكٌمنة إن مث ُع. من لماء ا
السُّ قدًميأهل املعتربين وأقطا�ا وحديًثنة أَسالشََّهذاقد أنكرــ دا قلة قليلة منهمّعــ اا من ه، اِسرط

خرَّجهوبعُض ذهَبهم كما آخر، حنو على احلديُثوفسَّره إذ مقدمته؛ يف خلدون ابن ذلك علىإىل
الكثُريَسبيِل يستصوبه ما وهو اإللزام. ال اليوم، ويقره الواقع.اإلخبار

فكرَة فإن بدء.. على والسُّوعودا العنصري للجدل الفكري مثريٌةِهياليل بقدر ما التمايز
َععامٌلــ اأيًضــ ِهيي، بقدر ما ياِسوالسِّ الشِّمن والُفوامل والنزاع رقة واالحرتاب بني الناس، قاق

السَّانيَّاإلنَسالنـَّْفسحبكم أن الضْية �ىب والقهَروية واالْسوالعبوديَّم واملَسة للعدالة ومتيل اواة،  تعالء،
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إنَس وُعمتايزيََّنَظرِيٌَّةِهيالنََّظرِيَُّةانية �ملقام األول. وهذهكغريزة َسِلَسانة،نصريَّة "أ� يقرر: ك يُدحاهلا
َع أحكُموأنت أْنخبالِفالبعُضقَالك أو أقتلك" مهمابدي. قائل وألي إنَّذلك. يقول:
نزْعشيًئْتليَساهلَاَدِويََّة ما إذا يُذكر َما منها اإلَمْسنا فقهي، َمذَهٍبرة إىلمباَشتتحوُلَسفة، اَمألة

مثُل أْهَمذَهٍبأيمثله مذاهب السُّمن َحَمذَهبنة، ورمبا كانت إىلل السُّأيب ين، على نيفة
أقرُبِتشيعيَّ ُساإلَمامَمذَهبإليه منها على ه! نيِتمالك

الرؤيُة ارتكزْتهذه َجِهيعام ونيف، ألِفلىملا يزيد عالنََّظرِيَُّةَعلْيهااليت حتت  علْتاليت
َح وَشكل قتيًالجر رَاعمنوجعلْت، جر خبًزالصِّ يومًيالدموي َهِذهوما حوهلا خاللَصنعاءا لدىا

كاِم خيُلالفرتة مل تزال! وال قاتٍلبيٌتلة، خيُلمن ومل قتيل، موقعٍةميداٌنأو موية، على امتداد َدمن
وَماجلغرافَيَهِذهربوِع �ريَخا. يقرأ واضًحجيْداألئمَِّةوصراعاِتالَيَمِنن وجلًيذلك ا. ا

�حَيِم بقيْتٍةن أْصاملادُةَهِذه�نية، نشأْتيف منذ األول ه �ملادة اخلام، أشَبالَيوموإىللها
قانوَنْسالدُّالنَِّصأو فال تشرُحتوري، الئحة أو لها كانْتيفصِّ إذ إَماٍممنالسُّلطةنقلعمليَّةها؛
�لعمليَّأشَبإَماٍمإىل القيصريَّه وأصبَحة حرٍبمقدمًةإَماٍمأيِّموُتة، نفَسالندالع يرى من ه بني
أكَثرُهمن بعده،لإلمامِةًالأْه اْحم!وَما ذلك فيَممبن اإلخوة أو األبناء ا بينهم البني. ومن رتاب
الُعالَع صحَّجب أن ترتبَطواملبايَعالدَّعَوةأواِإلَماَمِةقبوِلَةجاب أن بد ال هاِروإْشروِج�ُخلة
السُّيف..!السَّ من كان مبكاٍنلذا َضهولة ملن يُعلَنواألتباَعاملاَلمَن�لنسبة وُيشهر،الدَّعَوةأن
دعوٍةالسَّ وكم هر؟!! أُْشسيٍف؟ وكم دحْتَصيف.

سلًفاخلروُجَهذاوقد كان احملسوب جعَلوائيِةْشالَعالطريقِةا، وبتلك غري ما مذاهَبهو
حرَمنة املتأخرة السُّ على الرغم ــ اخلروجاتَهِذهمل حتقق كلحيُثة اخلروج على "أويل األمر"تقرر

َع إجيابيَّأيَةــ دالة بعضهامن مجيُعنتائج وكانت املفَسة، إىل أقرَبها املْصدة حتقيق إىل ةلَحمنها
ليَساملنُشالَعامَِّة السُّاجلََماَعةَهِذهخروُجودة، أْهملن اللة فحسب؛ بل أو على أيًضُحسب السنة ا ل

وقٍت1خروجهم على "أويل األمر" الفقْييف كثورة اُخلمبكر، نصر بن أمحد زاعي على اخلليفةه
مجيِعَهِذهالواثق، وكلي الَعبَّاِس فشلْتالثورات قد حترُميها كان و�لتايل حالَة، ة موضوعيَّاخلروج،

ومدلوالً.ــ 1 معنًى كبیر، فرق وفیھما بالمفرد، األمر" "ولي ال بالجمع، األمر" "أولي لفظة الكریم القرآن ذكر
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خنوًعوواقعيَّ ال اْسة، أو الَعخصوُما كما يرى تسالًما اإلَشهموأتباُعلويونهم مع ارة هنا إىل أن،
كانْتعمليَّة األمر أويل على أْهفتوحَةَماخلروج لدى السُّا�ال حمرَّل وغري املتقدمني، مة بفتوى أو نة
خرَجممنوعٍة ولذا وخرَجبرأي؛ عنهما. هللا رضي عفان، بن عثمان على الغفاري ذر احلسني بن أبو

فكرُةعلي على يزيد تتبلور أن أَسوالتسنِنِعالتشيُّقبل َشاِسمن معركة يف الُقراء وخرج هرية على هما.
عبد امللك بن مروان اليت قمعها احلجاج بن يوسف الثقفي. وخرج أمحد بن نصر اخلزاعي أ�م 

السُّ اجلناح من وهو اَجلينالواثق، مقابل �لتبلور بدأ قد كان الشِّالذي يوَميعْيناح ظهر ها، الذي
وحركات أخرى كثرية غري ما ذكر�، ومل تظهر فتاوى التحرمي �خلروج إال يف وقت متأخر، كما 

أسلفنا..
السُّ أهل كان َعَةموه، نتيجة ملا سبق، فإنحرَّنة قد قالوا بعدم اخلروج؛ بل وإذا يـْ املتأخرة الشِّ

بدورَهأيًض مالْتا قد التُّقَيا السِّإىل َمةياسيَّة مقابل السُّ، أهل نة إىل التحرمي الديين، وهو ما كان يالن
األْم وصاَرُرعليه اليوم؛ وإىل ذاك االثنان يف مقام واحد، على الرغم من تعييب اجلناح مذ
الظلَمالَيوم"التشيعي" للحكام وموالون خانعون ��م "التسنين" ة!للجناح

بعُضــ اهلَادياإلَماُمزاَر طربْسمَِّعابَنــ رِفاِقهومعه يف "آمل" بلدة إىل َحه وهو اكمها يومذاك، تان
َع للسَّمبقدِمالنَّاُسلمفلما الطرقات يف والقوه إليه اجتمعوا وجيلُّه حيرتمونه وكانوا عليه، كثًريالم ا، ونه

أنَّ ومع البالد، يغادر أن إليه وكتب عمه، ابن قائًالْمَطاهلَادياإلَمامفقلق ِجأنه، ما ئنا له:
أمَرننازُع يفكم لنا أن لنا ذُكر ولكن ِشَهِذهكم، عَسعًةْيالبلدة فقلنا يفيَدوأهًال، أن هللا منا؛هم ى

ُم وثياُ�ْسفخرجوا وِخرعني القصار عند اإلْسفاُفم عند اْسهم ما رتجعوها!!كاف
القاِسأ�ألطروش ابنه امللقباألكرب الناصر ُ اإلَماُموعنيَّ ا على "آمل" بعد أن والًيم�

أغاَض الذي األمر جيِشفتحها، قائد ه ووزيره املفوض، الداعي احلسن بن القاسم، فقام عليه
ِسنفِساإلَماِم�لقبض على يف وإيداعه احتجاًجه هناك، الالزر قلعة آمل؛ا على تعيني ابنه على جن

طامًع ا فيها لنفسه. ألنهكان
رَاعمن هذا، ذلكجُباألْع تلّقالصِّ الذي الناصر بن القاسم بني بني دار ب �ملختار الذي

تلّق الذي الناصر بن حيىي وأخيه هللا، أْحلدين من وكالمها ،�� �ملنصور ه، نفِساهلَادياإلَمامفادب
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ِمالَقَبائُلوانقسمت ذاك أو هلذا مؤيد َطبني رَاِعريفن اإلَمالصِّ األمُرعلى انتهى حىت خبراب امة،
ها!يوَمَصْعَدةدينةَم

لنفِس389القاسم العياين اإلَماُمقَامحَنيأيًضا �لدعوة ذريِةإَماٍمه، كأولهـ غري من
فاد، وهو الداعي يوسف بن املنصور حيىي بن الناصر بن األْحأحُدــ بقوةــ فاعرتضهاهلَادياإلَماِم

ومجَع اْساهلادي، َصما قبائل من حوله عدة، اليت متردت على القاسم العياين بعد مبايعتها هلا، تطاع
َجخروَجستغًالُم الذي األمر جنران، قبائل �جتاه قافًاله جنران، بقبائل يستعني العياين َصْعَدة إىلعل

�ا، فأخرب د�رها وطرد الداعي، ووىل ابنه جعفر بن القاسم عليها!
مًع واألغرب أْناألعجب القاسماإلَماِمقدم إىلا بن احلسُني العياين من الزَّيديالقاسم

وزيَر وجعله جيشه قيادة وواله العياين، فأكرمه يلبْثالطائف، مل لكنه املفوض؛ فرتًةه مث قصريًةإال
وأَس عليه، ها، واستوىل عليها، ومل يفك ر�طه إال يوَمَصنعاءعلىوايل اإلمام،ر ولده جعفرانقلب

عامَّاإلَماُمبعد أن واله وَسوالية يف عجيب جبل من مبا يف ذلك جنوً�دان حىت ذمار َمهِبالدطة
اْضَص بعدها يوسف، للداعي والءه ذلك بعد وأعلن اإلَمالعيَّاإلَماُمرُطنعاء، عن للتخلي ، ِةاَماين

َمواستقرَّ َمعيَّنطقِةيف حىت ات!ان
ِس والُعالدِّلسلُةوتتواصل نف..! ماء

إماًماحلسَنيالنَّاُس�يَع القاسم يزاُلبن وال أبيه وفاة بعد وعنيَّالسِّصغَريا يومها،  أخاه ن
والًي قد عارضه ــ ابن خصم أبيهــ الزَّيديا على صنعاء، إال أن دمحم بن احلسني بن القاسمجعفر

فخرَّاإلَمامإلخراج جعفر بن القاسم أخيَصنعاءمعارضة قوية، ودخل وأرعَبب بيو�ا اجلديد،
جعَل الذي األمر بنفسه ليقود املعركة، َصنعاءاحلسني بن القاسم ينتقم ألخيه ويدخلاإلَمامأهلها،

ودخلها مع قبائله َصْعَدةوحيرر املدينة من دمحم بن احلسني الزيدي، فقتله يف صنعاء، مث عاد إىل
بيوَت دخَلاهلَاديآلوأخرب مث عليهم، انتصر حىت هناك، أْخوأتباعهم معارك َقيف مع بائل آل رى

الضحاك، إال أ�م قتلوه يف �اية األمر!
إىل 405الفرتة وحرو�ا الدامية يقول املؤرخ حيىي بن احلسني: من سنة َهِذهوعن أحداث

اخلراُب448سنة  عمَّ اِخلالَيِبالدوغريها منَصنعاءهـ لكثرة والنزاِعمن، اجتماِعالف الكلمة وعدم
خراُبالَيَمُنالواحدة.. وأظلم وفسدْتوكثر وكانْتأحواُله وأعماهلا كاحلرقة، هلا يف كل َصنعاءه...
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ُس شهر أو �حَيسنة كل إىل وانتقلوا أهلها ضعف حىت عليها، غالٌب اخلراُبَعلْيهاة. وتواىللطاٌن
العمارُة داٍرَهِذهيفوقلت ألف دورها عدد أصبح حىت عد أن كانت مائة ألف دار يف عهد باملدة

الَيتراجعْتَصنعاءالرشيد... إال أن ُملك هلم اجتمع ملا الصليحيني زمن يف الرتاجع من. بعض
داعًياإلَماُميف سنة مخسمئة واثنتني وثالثني، خرج سليمان بن أمحد هللا على ا املتوكل

أْس له، املعارضني �ا واجه موقعة وله أِسفرْتلنفسه، ومخسمئة قتيل مخسمئة مقتل ري. أشار عن
إليها القاضي دمحم بن عبدهللا احلمريي يف إحدى قصائده:

وريــــدها منهــــا حــــزَّ مئــــني ومخـــــــس مئـــــــني أثقلتهـــــــا قيودهـــــــافخمــــس
شـــالئًال ـــال اجلب رؤوس إىل مــن اخلــوف منهــا خافقــات كبودهــاوطـــاروا

قاصًد بفرتة، ذلك بعد خرج األهنوم ِبالدمن تبقى من أبناء العياين يفا القضاء على وقد
نفٍر مع هو وبينما الطريق ويف بشدة، هناك عارضوه أن بعد ترّصووادعة، مجاعته د له القامسيون، من

وأَس عليه فوثبوا القامسي، قاسم بن فليته األمري روه وسجنوه يف مصنعة "أ�فت" �لقرب من بقيادة
َح يف مخر وجاءوا إىل ابن فليته يتوسطون لديه الَقَبائلمهدان، وبعضاشد، فغضبت له مدينة

َس قصائَدإلطالق فيه كتبوا أن بعد ففعل خصوُمَهِذهالشعر، وتعاون معه يف حمنتهراحه، ه ضد حىت
تطْل ومل عمه، َمذلك؛بعد له حياة ٌ بين بصره. فقَدوَقْداتإذ

َياِسيَِّةمحزة وحنكتهعبدهللا بن اإلَماِمشخصيةوعلى الرغم من قوة  ِعوَدالسِّ وسعة لمه، هائه
أْحنه قد اعرتضه ثالثة ُ إف من أمحد بن اإلَمامابقني له، وهم: األمري حيىي بنالسَّاألئمَّةفادمعارضني

يف دخَلوَقْدله،النَّاسسليمان، الذي حتالف مع املعز بن طغتكني ضد ابن محزة، واستحلف
األمُر"اتاجلنَّ"يف موقعة اإلَماِمحرب مع به انتهى فمقتوًالأسًريبعمران، محزة، ابن لدى  يف ا

جن. السِّ
املعارُض هـ، 596الذي خرج سنة اهلَاديالثاين علي بن حيىي بن احلسني من آلوكان

وملتحًقاإلَمامامعارًض محزة، بن هللا له ا �ملعز إمساعيل بن طغتكني األيويب، يف كوكبان، وكفلعبد
مًعوحتالًف،الشَّامِبالدأخذ وذاُتيدْمملاحللفَهذاا، إال أنا مع املعارض الثالث ــ أيًضاــ األمر.
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عنها اإلَمامعلى بين عبد وظليمة وحجور، فعزلهاإلَمامابن جعفر بن القاسم العياين الذي كان وايل
َشَع الَعالنَّاسكاوىقب رفض أنه إال ممتنًعزل وقاوم فرتة به، َططويلة، عن اإلَما ام.اعة

وأكثرهم اهلَاَدِويَّةوهو من كبار أعالم وعلماء الزيدية/ــ بن محزةـ حيىي اإلَماَموعارَض
�إلَمــ اعتداًال الطامعني املعارضني من َصاَمثالثٌة بن علي وهم عهده، يف الح بن إبراهيم بن �ج ة

املطّه �� والواثق املطّهاإلَمامر بنالدين، بن بن حيىي، وأمحد بن علي بن أيب الفتح. مع أنار دمحم
قدٍرحيىي اإلَمام على كان محزة املؤهالت مل تشفع له عند َهِذهمن العلم والتفقه، إال أنكبٍريبن

َمُخ إلعطائه كانته. صومه
أَساإلَماُماأمَّ فقد املرتضى حيىي بن ُمأمحد ومناوُئعارُضره الناصر صالح الدين، اإلَمامبنه علي ه

ِسوهو ابن خاله، يف َسجِنوأبقاه َسَسبَعه يطلق ومل الشَّنوات، كثر أن بعد إال افعون راحه
1طون لديه!واملتوسِّ

ابُنَشاإلَمامويف عهد عليه انقلب الدين قائًدوَقْده املطهر بن شرف الدين،رف ا كان
ومفوًضجليوِش معارَكه، يف ودخل له، ر ُطواْض عهد أبيه الدموي. واصًالُممع أبيه وإخوته،،ٍةدامَيا

اليمِن لدخول األتراك �لعثمانيني وإْسلالستعانة ُح، من أبْيقاطها ة..!ثمانيَّالُعالدَّوَلِةه إىلكم
اشتجَر وفاته وأقارُبأوالُدوبعد ألنَّه يّدكًاله؛ اِإلَماَمِةيف وراثةاَحلقَصاِحُبعي أنهمنهم

املطّهحيىي بعد والده، فقام علي مدعًيبن ! يزيدثال وعمران وجبال عيال ِبالده يفلنفِساِإلَماَمةار
املطّه بن هللا لطف مّدوقام كماالشرق!ِبالدونصف2ذمرمر،ِبالدا إ�ها يف نفس الوقت يفعًير

املطّهقَاَم بن الرمحن �لدَّعبد وعارَضِبالده يفلنفِساِإلَماَمةعوة إىلر إليها! وما ه أخوه غوث حجة
مدعًي املطهر بن مدعًياِإلَماَمَةا لنفسهالدين املطهر بن هللا حفظ وقام عفار! حصن ا لنفسهيف

نصَفالشَّرقِبالديف نصفاِإلَماَمة هللا لطف أخوه أخذ اليت استقلَّاألخرى الذي الوقت يف ها!
الناصر احلسن بن علي بن داود اإلَمامببالد صعدة! وعارض الكلأمحد بن احلسني املؤيدي اإلَمام

مجيًع �مامتهم معرتف غري ذلك يرفضكلُّبعد الذي الوقت يف إمامَةواحٍدا، ويردها!!اآلخر منهم
حارَب لقد أَخبل األْتاألُخ ليأيت ذلك! يف رَاعَهذابعد كلالُعثمانيونراُكاه ا مجيًعويلتهمو�مالصِّ

اإلشارات..ــ للدكتو1 تلك منھا اقتضبنا األمر َھذا في دراسة جدبان الكریم عبد الشھید ر
ــ ذو مرمر، أو ذمرمر، كما ینطقونھا، في بالد السر من بني حشیش، وفیھا حصن یعرف بھذا االسم.2
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نفوَذَبحني  الَيسطوا على فيأسَرهم القائُدمن، الرتكي حسن �شا، ويرسلهم إىل استانبول أسرى هم
حنَب994سنة  قضوا وهناك هم!هـ،

ثالثُةأْعالقامسينياألئمَّةابن القاسم، �يناملؤيداإلَماموحني تويف إمامَتلن هم، أئمة
اُحلوأحقيَت يف والًيبن القاسم الذي  اكم، وهم: إمساعيل هم ا على ضوران ورمية وعتمة، وأمحد بن كان

متولًي كان الذي القاسم بن احلسن بن ودمحم صعدة، وايل ، وبعد األْسَفلالَيَمِنا ملناطقالقاسم،
حكُماإلَمامطويل ظفر �ادٍلَج دام الذي إمساعيل هللا على وَقْدا.عاًموثالثنيه ثالثة املتوكل

هـ. 1087عقب وفاة والده عام كم احلخلفه ابنه املؤيد يف
إْمسالنَّاس"وقد اختلفت آراء �ا األوىل قال: من فمنهم ُرحينئذ، ألجل قدمه سوِخاعيل،

وأْصالِسيَّماالعلم؛يف  أ�ض ألنه أمحد؛ قال: من ومنهم لح، وألجل تقدم دعوته، واضطربت الفقه.
أنَّكالنَّأإذ؛األموُر يرى كان للوُصاألخوين يؤهله ما اإلَملديه إىل الُقاَمول أن إال اليت ِهيوة ة،

َمَح اتبعها واليت إمساعيل، إليها جلأ اليت احللول آخر القوة وكانت بينهما، اخلالف ن جاء سمت
1بعده من األئمة." 

ُح هـ 1054كمه خرج عليه كل من السيد عبدهللا بن عامر بن علي احلسين، عام وأثناء
خرَج1061ه يف حوث، ويف عام ا لنفسداعًي أيًضهـ مّدعليه احليداين، علي بن دمحم السيد ا عًيا
مّدِبالديفاِإلَماَمَةهلنفِس مث وأيًضعًيحيدان، املنتظر! املهدي أنه ا خرج عليه السيد دمحم بن علي ا

أما إبراهيم بن دمحم بن عز الدين املؤيدي فحكايته مع اخلروج ؛هـ، يف صنعاء1075الغر�ين سنة 
لنفِسأشَباإلَماِمعلى ادعى إذ واخلرافة؛ �ألسطورة نفِسأوًالاِإلَماَمَةهه املتوكل خروج ه، ورأى يوم
َس،ه �اَتأحقيـَّ َسألنه أو بساعة دعوُتبقه تلق مل وملا صدًىاعتني، له راَسدعوة املتوكل َماَمأاواسًعه
إمامِتوأقرَّ على معلًنه فرتٍةه، بعد أنه إال له؛ هو تنازله عن وأعلَنِبالدعليه إىلخرَجا ه إمامَتبرط،

جيْب فلم هناك، جيْبمن مل وملا أحد، أحٌده بعَدَسه وخرج فرتة، وادعىَصْعَدةها إىل خوالنكت

للوصول32ــ بھجة الزمن، سابق، 1 یؤھلھ ما لدیھ القاسم بن إسماعیل كان وإذا " بقولھ: َھذا على المؤلف ویعلق .
في الحرازي روى وقَْد القوة"! إال لدیھم تكن لم األئمة من بعده جاء من فإن فحسب؛ القوة تكن لم إذ اإلمامة، إلى

المتوك1288تاریخھ من حوادث عام  اإلَمام أن القریتینھـ وكال ضالع. قریة في الَھادي واإلمام َجِدر، قریة في كان ل
في "والناس اللحظة: َھِذه في النَّاس حیاة عن مضیفًا واضح! تقارب وبینھما صنعاء، العاصمة أطراف من تقعان الیَوم

ذكره، سبق مرجع كائن"! الطرقات في والتربُّش ومرج، .160ھرج
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أرَساإلَماُممن هناك، فلما علم بذلكاِإلَماَمَة ل له ابن أخيه أمحد بن احلسن، فعلم بذلك املتوكل
وهرَب معلًناملؤيدي أخرى، منطقة الصلَحإىل َجوالبيعَةا من وَسلإلمام الَعامكت فرتة إىلديد.

ُماِإلَماَمَةهـ وادعى1061 الرابعة، للمرة جديد أحِدستغًالمن حينها، اإلَماِماملشايخ علىخروج
مواَصًدعداملتوكُلاإلَماُمل لهفأرَس عن عجز وملا اجلنود، من الندَما أظهر دعوته الصلح، وأعلَنلة

"الزَّاإلَماُملهوأجزَل أقطَعالعطاء كما عندِبالدــ اأيًضــ هالج" يتوقف ومل بصعدة. َهذاُرغافة
اخلامَساِإلَماَمةفحسب؛ بل لقد ادعى أَحنفسهة يف عهد إمامة املتوكلللمرة بوفاة علم حني د ،

اُمساألْش وكان مشاً�خاص فَسه اخلليفة السم 1على الفور الدعاء اإلمامة!ارَعا

علي بن أمحد بن القاسم "خرج عليه والده َصْعَدةه علىعامُلــ اأيًضــ كما خرج عليه
حمتًجابًقَس َصا" يعد مل وأنه اإلمام، مبرض لإلماَما تجابة.اْسةمل تلق أيَهِذهة، إال أن دعوتهاحلا

نفِساإلَماِموعقب وفاة خرَجاملتوكل مثانيُةه داعَنيبعده �إلماَمألنفِسأئمة ة، وهم: هم
املؤيد يف األهنوم، وحيي بن احلسني بن املؤيد اإلَماماملتوكل يف شهارة، والقاسم بناإلَماِمأمحد بن

حباِش ُعذر يف احلسن بن القاسم يف رداع، املتوكل يف ضوران، واحلسني بن اإلَمامد، ودمحم بن��
بن القادر عبد واألمري برط، يف الُغر�ين علي بن ودمحم العشَّة، يف املؤيدي دمحم بن إبراهيم بن وأمحد

الناصر بن عبد الرب يف كوكبان!
َع واحلروُبمَّوقد الفوضى الدَّعَوةعة يف تلك الفرتة، بسبب فوضىالواِسالَيَمِنكل أحناءت

َهمن قبلإلمامِة الُقل فانُتهبت وُقواملدُنواُقواألْسصوُرؤالء، الطرُق، رَاُعوعمَّطعت أرجاَءالصِّ
وأصبَح خوٍفالنَّاسالبالد، نظَرييف وداَمال ذلك، قبل رَاُعله طويلة.فرتًةالصِّ

حسَماإلَماَموعلى الرغم من أن الذي هو احلسن بن لَصأمحد ملقًباألمر نفَساحله، �ملهدي، بعد ه ا
َشومفاوضاٍتطويٍلجدٍل لقوة وذلك الداعني، بني ومكانِتيِتخصكثرية نفِساإلَمامه منه ه املتوكل

ودوِرابًقَس أ�مَّا، الكبري األوَضإفه، ه تتفلُتاَعن بدأت طمُعوَقْديف عهده،قد األبناء واألحفاد زاد
وكٌل العم، فوَقوأوالد َسيطمع من له كان ابق. ما

فما بعدھا..37سابق، انظر، بھجة الزمن، ــ 1
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الُع العجب ابُنومن عليه مترد أن َضاألْسَفلالَيَمِنِبالده يفجاب على له املوافقة عدم بسبب مِّ،
َناِطِقبعِض

َ
طامًعخارَجاليتكانْتامل إليه، اإلقطاعيَّواليته من �ملزيد بيعة ابن عم والده وأعلَنات،ا

ضدَّ املؤيد بن القاسم اضطرَّوالده؛الداعي الذي يرسَلاإلَماماألمر أن أمحد إليه محلة املهدي
وإخضاِع حملاربته احلسن بن أمحد بن علي أخيه بقيادة مفاوضاٍتعسكرية وبعد بني الطرفني ه،

والَد وَتالتقى وأطلَقَصه مضيًفاحلا، والنواهي، األوامر يف ابنه إىل ،حيس من �امةِبالدا إليهيد
أن كتب إىل والده مع عمه احلسني بن احلسن، أ�ما ما داما تعز، بعد ِبالدجانب ما حتت يده من

النُّ واعتمدا له، وخطبا �يعاه، َضقد اليت يرتَكقود أن إال عليه فما صرفان فيها  تهلما بالدمها ير�ا،
!1.، دون تدخل منهكيفما شاء

َج مترَّوإىل من علْيانب ملقًبالقاِســ اأيًضــ هد املؤيد، بن نفَسم ومنافًسه ا إ�َّ�ملنصور، ه ا
طالًباِإلَماَمِةعلى شهارة، يضمَّاإلَماِما منيف َجُعِبالَدإليهأن إىل حتَتانِبذر ِبالديده منما
وحجَّالشَّ والسَّرفني عفار وكحالن والظفري 2ودة وظليمة واألهنوم..ة

وفاِة إْعاإلَماموبعد بداية ومع احلسن، بن نفَساإلَماِمالنأمحد لّقب الذي املتوكل بن ه دمحم
أعلَن �إلَمأحقيَتٍةأئمَّمثانيُة�ملؤيد، ملقًباإلَمامة، وهم: القاسم بناَمهم شهارة، يف نفَساملؤيد ه ا

ملقًب رداع، يف احلسن بن واحلسني نفَس�ملنصور، ملقًباإلَمامه �لواثق، وعلي بنا إب يف ا املتوكل
املتوكل يف �امة، وعلي بن أمحد القاسم يف صعدة، وعبد القادر اإلَماِمه �لناصر، واحلسن بننفَس

ه يف "الزكاة �مامِتقَالبن الناصر بن عبد الرب يف كوكبان، والسيد دمحم علي الغر�ين، الذي
واحلقوق" فقط!

إىل املتصارعِةكم احلاملؤيد �� دمحم بن املتوكل إمساعيل، افرتقت أجنحةاإلَماِموعقب وفاة
وَمجَش ُم،على منطقة بعينهاأمٍريكلُّتقلَّاْسوَقْداعات،لليات املهدي بن إبراهيم  بوالية تقًالْسفكان

إْس وأخوه أمًريذمار، على حبيش وذي السفال، وأخومها الثالث دمحم بن املهدي مستقًالاحاق
كٌلاحلجرية. كما كان إىل ِبالدمنةيف املنصور امتمركًز من حسني بن علي املتوكل يف إب جانبهم

والعدين، وحسني بن احلسن بن القاسم يف رداع وما تالها، وحسني بن دمحم بن أمحد بن القاسم كان 

سابق،ــ 1 المھدي، اإلَمام حكم ظل في الیمن .61انظر
، فما بعدھا..156نفسھ، ــ 2
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ِبالداملؤيد على شهارة، وعلي بن أمحد بن القاسم علىاإلَماما على عمران وحاشد، وقاسم بنوالًي
�ماٍمأشَبَهؤالءوكان كل واحد من.الشَّام ه.بنفِسه

أْع فقد التشظي هلذا أكثُرونتيجة َساِإلَماَمَةإَماممنلن واء من آل القاسم أم من لنفسه،
الحًقَصاِحبغريهم، فأعلن دمحم بن أمحد "املواهب نفَسملقًباِإلَماَمَةا"املنصورة ه �لناصر. وأعلن ا

مدعًيلنفِساِإلَماَمَةيوسف بن املتوكل ضوران، يف أوَصاإلَماَما أنه قد �إلمامِةاملؤيد َعى وهو لى له
يف عمران، وتلقب �ملتوكل، وأعلن اِإلَماَمَةفراش املرض، وأعلن احلسني بن دمحم بن أمحد بن القاسم

يف صعدة، واحلسني بن عبد القادر يف كوكبان، والسيد علي بن اِإلَماَمةعلي بن أمحد بن القاسم
رف حتت شهارة. الشَِّبالدالين يف خوالن، والسيد عبدهللا بن علي بن خالد يفاخلو الشَّامياحلسني

بصاحِباإلَماموظفر �ا عرف الذي أمحد بن دمحم الحًقالناصر رف قبلها ُعوَقْدا،املواهب
ُحبصاحِب ودام هـ. 1130ــ 1097كمه فيما بني املنصورة،

خرَج فقد الدائرة، تدور ُحوعليه يف َعكمه عليه إذ ه يوسف بن املتوكل سنة ارَضآخرون؛
بعٌض1098 حلقه مث ــ َهؤالءوما ذلك بعجب عندــ ، واألعجبأعمامهمن إخوته وأبناءهـ،

النَّ بن عبدهللا ابنه طامًعخروج وكان وجبلة، إب له أخضع أن بعد عليه، والَداصر أن إال فيها، ه ا
َجمماه إمساعيل،أَخها َعليعنيَّ ضدَّعل االبنا ويبايعه املتوكل بن يوسف يكاتب أبيه؛ بل عبدهللا

َح يوًملقد �لتَّ،ا ما بعد ذلك مع آخريناصره إ�ه السِّاِإلَماَمِةل عنناُزمطالبني فأَسبقوة ره الح،
أَسوالُد من مع التصاُحله مثكان عليه، اخلارجني من على الوضع الذي بدأ �لتفلت. كما يطرُةوالسَّر

مستغًالاإلَمامسني بن القاسم إمامته من شهارة، واخلروج علىأعلن احل السَّالناصر، ائد يف التذمر
الناصراإلَمامِسَياَسةمنالَعامَِّةاطاألوَس

للسُّو  املثرية الفوضى والَغمن أْمراَبخرية من كان ما عمِّة، الناصر "احلسني بن اإلَمامر
فحَني أعدَّقبائُلمتردْتاحلسن" اإلمام، على جيًشاإلَماُم�فع كبًريالناصر مبالًغا ا فيه حلرب �فع، ا
عمَّ عليه أمًريوعنيَّ احلسني بن احلسن الَعه أن رأى رداع ويف اجليش، على كبٌريا حتَتدد داموا وما ،

فلَماْم معلًنخلَعيقرُرال رته أخيه، له؟!!اِإلَماَمةاابن
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كاَنوفعًال �لتَّ.. اجليش بتوجيه فبدأ جعَلالناِصاإلَماممرد علىذلك. الذي األمر ر؛
جيّهاإلَمام آخَرجيًشُزالناصر أخْيا عمِّبقيادة ملواجهة احملسن فُأه ودارْتضرمْته، احلرب، نريان

األمُر به انتهى حىت سجيًنأسًريرحاها، 1ا يف قلعة كوكبان!ا

هـ مع 1139املنصور حسني بن القاسم، قد حتالف سنة اإلَماموذكر الدكتور العمري أن
علي بن قاسم األمحر، رئيس حاشد، و�صر جزيالن رئيس بكيل وآخرين ضد أبيه القاسم بن 

قصَّ يف ماَتَخَلَفوَقْدة طويلة،احلسني الذي 2بصنعاء يف نفس العام..أ�ه

املتوكل أخوه األمري أمحد حاكم تعز املنصور حسني بناإلَماموإىل جانب من خرجوا على
االنتصاَريوَم يستطع مل أنه إال حرب، من أكثر بينهما وجرى وُيها، ن سلطان حلج يومها إقال عليه.

الفرَص اهتبل ة واستقل مبنطقة احلجرية من تعز ضمن سلطنته..قد
بعد وفاة ةباشر ُماِإلَماَمةاملنصور عقب توليهاإلَماماملهدي عباس بناإلَمامعلىوخرَج

ملّق1181أبيه، السيد أمحد بن دمحم بن حسني شرف الدين، ت:  كوكبان، من نفَسًبهـ، ه �ملؤيد ا
وأرَس وفًداإلَماُمل��، إليه مفاوًضاملهدي للمبايَعا يدعوه �رًكا الطاعة، يف والدخول ِبالدا لهة

وأيًض معلًالكوكبان، رفض، أنه إال وملحان، حفاش ألمٍردعوَتنَّ�ذلكا تكن مل فأرَسُده ل نيوي،
جيًش املهدي جراًرإليه أمًريا عشر أحد عليه اجليُشا وأحاط َشا، ابن وُهزم كوكبان، رف الدين، مبدينة

البيعَةوأعلَن ذلك تدْمبعد ومل املهدي، احلرُبالَعام، ففيطويًالُةاالتفاقيََّهِذهلإلمام عادت التايل،
وأرَس جديد، جيًشمن املهدي إلخَضل وُها كوكبان، أمري داعًياع �نية، مرة الصُّزم إىل اإلَماممعلِحا

من جديد واالعرتاف به! 
خرَج السَّاإلَماِمعلىكما والذي 3احلسين املكىن �يب طري،احملطوريأمحداحُراملهدي

معرفَتوَقْدهـ،1111عام لقب نفسه �ملنصور، �لسِّادعى فتبعْتوعلوِمحِره عامََّمجَاَعٌةهه، ةمن
إليه،الَقَبائل الجنذاِ�م ��اذيب، ُمسُّوا أرَجو ، يف وخّرانتشروا البالد، بوا الكثري من احلصون والقالع اء

جنوَدِبالديف وأخرجوا وبكيل، وسيطروا بعد ذلك على ميناء اللحية، املهدي،اإلَماموأتباعحاشد

، فما بعدھا..214بھجة الزمن، ــ 1
147م، 1984، 1انظر: تاریخ الیمن الحدیث، الدكتور حسین عبدهللا العمري، ط:ــ 2
العیَّان3 علي بن القاسم باإلمام نسبھ یتصل كانتــ التي الخالفات كل متناسین ضده، أجمعُھم القاسمیون تعاضد ولذا ي،

بینھم حینھا. 
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أهُلمث حرض و�يعه جيًشفجّهصعدة،، املهدي له ا، يف الوقت مفاوًضَلوأرَسقوامه ثالثني ألفا، ا ز
السَّ كان أقنَعاحُرالذي اختلَفالقْحطَانيَّةقبائل عسريقد مث معه، فخرجوا معه، معهم، �خلروج

أحُد وأرَسوقتله برأِسهم روايٌة.ه لإلمام املهدي!لوا إعداُموتذكر مت أنه ه يف �ب املنصورة أخرى
َخبصعدة، على يد علي بن أمحد  وقد سحار، قبيلة وقبيلُتهمن هو َماف ة جيش اإلمام عرَّمن

حجَّاملهدي ومدامهته لبالدهم يف فعل كما والشَّ، وحبور �بوا مجيع ما فيه وقتلوا حيُثرف،ة
ا قرية أخرَب وكذا فيهم، املشتبه وَسجنوا النَساء واْستباحوا مناألطفال خلْت حىت حبور، يف ملدائر

وُمشّرُسكا�ا قتيل 1د.بني

الواِس �رِخيوذكر يف "الغراَمعي أن َحاملهدياإلَمامة" اليت كلفته إىل وصلْتربه هذه يف
وأنََّس ر�ل، مليون ِع12ا من القتلى قد بلغو بعني شوال شهر إىل 2لف قتيل!شرين أرجب

إْس ابن صوالٌتوللعالمة وِهياملنصور علي،اإلَماِماخلروج علىعمليَّةيفوجوالٌتحاق
مغاضًبإْذالعجالة؛َهِذهختتزهلاأْنمنأكُرب عليه غضًبخرج أرحب، إىل وألرحاِما � ه كما زعم، ا

وفاٍق َسمحيٍمبعد خلمس جحَّكاملة.نوات  بينهما هللا لطف أسباَبذكر أن اخلروج ودوافعه َهذااف
إنصاِف عاِماإلَماِمعدم من الضَّحيُث�امة؛ِبالدله على حيس منله مقدار يف رائب املفروضة زاد

إْس ابن وكيل على حاق يف جتارته! هناك
جيٍشاإلَماُملهوخرَج مصادماٌت،إىل بين جرموزيف الوقعة مل حتسم َهِذهبينهما، إال أنووقعت

وأَض ألحد. جّحالنتيجة هللا لطف مصاحلَتَماَماإلاف: أناف رأى ِسقد وفًدياسًيه إليه فأرسل ا من ا
للتفاوِض أرحب إىل فقبَلبالطه املصاحلَةإْسابُنمعه، ا وعبيًد"خيًالاإلَماِما علىمشرتًطحاق

َش كل له جتري ودراهم واْس،هروجواري وكْيالت، ترتا، يعول ملن تماع الشفاعات، ومصروفات
الكاتُبواالنفراد بوصاب وحيس، وليس  إال العهُدللدولة كان اإلَماُمعليه مع اآل�ء، فأجابهكما

آخًر فاشرتط املرام، ذلك فأَمهإىل أرحب، يف البقاء 3وتركه يف العناد"اإلَماملها

.207ـ الیمن في ظل حكم اإلمام المھدي، 1
.55تاریخ الیمن، الواسعي، سابق، ــ 2
.21/1. وانظرھا في البدر الطالع، 273درر نحور الحور العین، مصدر سابق، ــ ــ 3
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خاَض جوالٌتوقد ذلك بعد احلرِبالطرفان أمُروالرحيِلواملفاوضاِتمن انتهى ه حىت
الكثرية من برط وخوالن، حد حصاره يف اخلروجاُتاإلَماِمهـ. وتتالت على�1220لوفاة عام 

ساكًن حيرك ومل ا.. منزله،
عْس1203املنصور عام اإلَماُموأرسل محلة الَعالتابعِةالَقَبائلكرية، منهـ منطقة إىل رش له
ْيخبرداع، ملطاردة ْيُخبن حسني عون هللا، ففراأمحد الشَّ اإلَماِمأتباعجعَله، األمر الذي وأتباُعالشَّ

حصوِن تدمري على يعملون وفيها من رى املنطقة كاملة، وكانت تسمى مدينة اخلضراءوُقاملنصور
خّر كما يومها. الكثري األثرية الشرزة، وقرى بيت اللمع، وبيت الوزان، حصَناحلملُةبْتاملعامل

َس وخوالن سنحان بني فيما اخلوعة فرَّاإلَمامقة علىا، عقب مترد أبو حليابًقوحصن من الذي
اجلنوُد فقام احلُصحصنه، يوًم�دم عشرين ملدة والقرى إىل عنس عقب ــ اأيًضــ ا.. كما أرسلون

احلملُة فقامت أخرى محلة عليه، منمتردها وغريها وُرصابة عنس وقُرى وحصون معاقل بتدمري
عادْت مث 1إىل صنعاء.القرى،

األمُري انقالً�وقاد علي املنصور بن هـ،1223ا مع بعض أعوانه ضد والده، عام مدبًرأمحد
وحصلْتكم احلفحاصره يف دار رجاله، اإلَماِمكبرية بني األتباع، ولوال توسطمناوشاٌتوحاصر

َحالسُّلطةاملنصور "األب" لرتكاإلَماِملدىالشَّوكاين لكانت الكارثُةالبنه �جلميع يومها، لت
األُب االبُنففعل وأصبح الشوكاين. لنصيحة 2ا بقوة الغلبة.إماًمواستمع

قليلُةِهيوما  أ�م اجلديد مبحاولة اإلَماِماألمري عبدهللا بن املنصور أخوقَامحىتإال
فأرسَلأخْياالنقالب على اإلْسَمجَاَعةه، بدار لإلطاحة جنده اُحلمن "دار والتمركز يف كم" عاد

رجاَلاإلَماَمأماكن أخرى من املدينة، إال أن فصرف األمر، تدارك وتصاَحلأمحد معه. وبعد أخيه،
مناوشاٌتأ�ٍم وحدثت ذمار، يف دمحم، اآلخر أخوه عليه بعدها استمالةاإلَماُميسرية، استطاعمترد

التَّالَقَبائل بضرورة وأقنعهم أخيه، معسكر يف "حممًداإلَماُمستدعىصاحل، وااليت " وأعطاه ما اأخاه

فما یعدھا.114الداخلیة للیمن، سابق، األوضاع السیاسیة ــ 1
بالشریفــ 2 مستعینین كوكبان، ببالد االستقالل كوكبان في الدین شرف بیت من األمراء حاول أیًضا فترتھ خالل

لھ.. الحكم وثبّت قمعھم أنھ إال الدین، شرف بیت لمساعدة كوكبان إلى قواتھ وصلت الذي حمود
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العديد من االنقال�ت بعد ذلك ضده، يف كما قام،1طلب من املال وتصاحلا بعهود ومواثيق!
2خوالن وكوكبان و�م وغريها..

عمُّاإلَماِمويف عهد عليه خرج عبدهللا، بن املنصور علي والتجأ بقبائل حيىي هاملهدي
وَس وفرَّار املهدي أرحب، وهزمها، أرحب إىل عمُّجبيش ه إىل �امة. منها

ُعــ اأيًضــ وخرج عليه أكرب أحد السراجي، علي بن أمحد العامل َصالسيد نعاء، عقب لماء
ْيخاملهدي للفقيهاإلَمامقتل ِسَياَسةدمحم بن صاحل السماوي، املعروف �بن حريوه حني انتقدالشَّ

�صرْتاالَقَبائلاملهدي، إال أن خانْتليت قد وتفرقْته من حوله.ه
عجيِب والَداإلَمامأمرومن خلف الذي عبدهللا املهدي بن َحكم احله يفعلي أربَعأنه وُعزل كم
َح يف وغريَّمرات أيًضلقَبياته، مرات ثالث اجلوُعه وبلغ مبلًغواملرُضا، عهده قبل،يف من يُعرف مل ا

اجلنائُز كانت خترُجفقد أبواِباليت َجَصنعاءمن ومخسني مئة عن تقل �إلَضال اليوم؛ يف افة إىل نازة
3حنو ثالثني ممن ميوتون من اجلوع. 

السيد قاسم بن منصور ــ الَعامَّةوء يف األوضاعالسَُّهذاعلى الرغم منــ وممن خرج عليه
مقًرمغاضًبَصنعاءرالذي غاد اختذها اليت تعز إىل وأيًضوَقْدا لدعوتها �هلادي. ا علي املنصور تلقب

.164، سابق، تاریخ الیمن الحدیث للعمريــ 1
النفیسةــ 2 واألحجار الملبوسات أنواع جمیع ومن والفضة، الذھب من بیتًا مأل وقَْد .." تاریخھ: في الواسعي عنھ قَال

من اللؤلؤ والزبرجد والیاقوت، ومن آلة السالح ما یفوق على العد، ومن آلة الطب وعقارتھا ما تعجز عنھ الملوك، 
ج إلى ریش الذباب األخضر، وھو من المستحیالت، فأعطاه المتوكل ملء إناء، وغیر حتى إنھ وصل إلیھ طبیب فاحتا

ذلك مما یطول ذكره، والمسك والعنبر والساعات ملء الصنادیق، وجمیع الذخائر والقماشات الغریبة الوجود والخیل 
.61الكثیر.." تاریخ الیمن للواسعي، 

حسین. و247ــ انظر تاریخ الیمن الحدیث، العمري، 3 د. صنعاء، إلى األتراك وعودة الفوضى فترة أیًضا: انظر
اإلَمام11م، 11986العمري، دار الفكر، دار الحكمة الیمانیة، ط: عھد في للناس لھا مشابھة مجاعات حدثت وقَْد .

یصرفھا یحیى أكثر من مرة، في الوقت الذي كان ینام على كنوز من الذھب والفضة وعلى مئات مخازن الحبوب، ولم 
وحین المال. بیت على المحسوبة وِھي الشخصي لحسابھ الخارج إلى بعضھا بتصدیر یقوم الحسن ابنھ فكان للناس،
فھو عاش من فأجاب: الجوع، من الموت حد بھم بلغت التي النَّاس حالة فیھا لھ شرح بمذكرة الوجھاء أحد إلیھ تقدَّم

سادیةعتیق، ومن مات فھو شھید! كما أن ھناك أجوبة  مدى تعكس القبیل َھذا من النَّاس ِلَسان على تجري أخرى
الشعب! على وأوصیاء والة أنفسھم یعتبرون الذین َھؤالء ووحشیة
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داعًي وأتباعه، السراجي العالمة تالميذ من وهو املؤيد، بيت من عبدهللا املهدي بن األمِرعلي إىل ا
1عن املنكر.ِهيوالن�ملعروِف

�ايِة عَشالَقْرنويف ُةالعثمانيَّاخلالفُةوبينما كانت العشرين امليالديني،الَقْرنر وبدايةالتاسع
أيًضقَاَمالَيَمِنيفمتواجدًة جانبها كٌلإَماما أكثر منإىل واحد، وقت اِإلَماَمَةمنهم يدعييف

جامًعلنفِس جيمَعه، أن استطاع ما احملسن بن اإلَمامقَامحوله، �حلق و�لباطل، فقدالنَّاِسمنا
، داعني رف الدينَشاهلَاديواإلمامَهاِشمأمحد واإلمام دمحم بن عبدهللا الوزير واإلمام أمحد بن

�إلماَمة العبثيَّالواقَعَهِذهتكلم عنوَقْد.ألنفسهم ِشة َسعًرة وبصورة أمحد القارة، يفالشَّاعراخرة،ا،
نذكُر"عبيةَش"قصيدة  أوًالقَالا منها.بعًضمطولة، مطلعها :يف

خـــــبط عشـــــوا والســـــراج طفــــــــــاضـــــاعت الصــــــعبة علـــــى اخللفــــــاء

ــــــــــــــــــه إال هللاال تصــــــــــــــــــــــــــدق أن مث وفــــــــــــــــــــــــــا  حســــــــــــــــــبنا.. ال إل

حىت يقول:

إَمـــــام2والـــــذي يف "الســـــر" قــــــــد نبــــــــع منهــــــــا بغــــــــري كــــــــالمكـــــان

ونـــــــــــــــــــــزق.. ال إلـــــــــــــــــــــه إال هللاوزحــــــــــــر زحــــــــــــرة بغــــــــــــري وحــــــــــــام 

بیوتــ 1 خزائن في المدخر إال یبق "لم بقولھ: اِإلَماَمة المھدي اإلَمام تولي عشیة الدَّولَة حال الكبسي المؤرخ ذكر
خائر. فكان ینفق منھا ویعول علیھا، وموارد البالد انقطعت، وكان الجنود یھجمون علیھ األموال من آلة الحرب والذ

ھـ.303ویتسلطون في المطالب، ولم یكن لھ علیھم ید" الكبسي، اللطائف السنیة، 
السر منطقة ببني حشیش، مشھورة بجودة أعنابھا، وبنو حشیش اسم لم یعرف إال منذ عصر اإلسالم، وھو اسم ــ 2

فارسي فر إلیھ أیام حركة قیس بن مكشوح المرادي فصاھرھم وانتسب إلیھم، ثم سمیت القریة باسمھ بعد ذلك، وحین 
توسعت حملت معھا نفس االسم، وكان اسمھا قبل ذلك بنو سخیم.
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"ُغَربَـــــة"1وابـــــن مشـــــس احلـــــور ـــــد دعـــــا حـــــىت جتـــــه الشـــــحبةيف ق

الرحبَـــــــــــــــة إىل منهـــــــــــــــا إال هللاال لشـــــــــــــــيء.. ال إلـــــــــــــــهوخـــــــــــــــرج

عظـــــــــيم ـــــــــام إَم حمســـــــــن ـــــــــــيمواإلمـــــــــام ـــــــــــة والشـــــــــــروط عل �خلالف

ــــــــــــــــــــه إال هللاوهــــــو يف حصـــــــن الغـــــــراس مقـــــــيم منتظــــــــــــــــــــر.. ال إل

ـــــب أيـــــن جـــــا وضـــــوى؟ قـــــد وصـــــل داخـــــل بـــــرط وذوىوابـــــن غال

ال رجــــــــــــــــــع.. ال إلــــــــــــــــــه إال هللاورجــــــــع ضـــــــــل الطريــــــــق وغـــــــــوى

ســـــنحت أيـــــن الليـــــل ُشـــــوع درجــــــت؟قــــــدرة هللا بــــــه؟ وأيــــــن وابـــــن

ــــــات أو جنحــــــت؟ ــــــه هــــــل م ـــــــــــــــــــــــه إال هللاكودت ســـــــــــــــــــــــاد.. ال إل

ــــريضوأمـــــــــــــــــري املـــــــــــــــــؤمنني معـــــــــــــــــيض قــــد جعــــل فيهــــا طــــرق وف

ـــــــــل عـــــــــريض ـــــــــالوا طوي ـــــــــــــيشـــــــــاربه ق ـــــــــــــه إال هللا2جمعل .. ال إلـــــــ

رُكــــــــــب بغــــــــــري قــــــــــاموا ضـــرب3كلهــــــــــم حنـــاس رطلـــني ـــك َمل مـــن

ــ شمس الحور: بنت علي بن إسماعیل الشھاریة، من فاضالت بلدة شھارة بحجة. وكانت من معاصرات الشاعر، 1
ھـ. لھا: كتاب "مواعظ ووصایا" 1298دیبة وشاعرة، وواعظة فصیحة، اشتھرت بالعلم واألدب، وتوفیت عام أ

أطرف من واحدة ولھا الزیدیة. المؤلفین وأعالم الیمن، في العلم ھجر في لھا تُرجم التوحید. في الریحانة: وقصیدة
و الفقھ، في األزھار متن س تُدَّرِ كانت حیُث العلمیة؛ فیھ في باب ما یرتكبھ الحاج من المحظورات عبارة القصص

دخل إذ الحقًا؛ والوعظ التدریس عن انقطاعھا سبب كان الموقف َھذا إن ویقال شاة" والساكنة الساكن تحرك "..وفي
درسھا أحد الھازلین، وسألھا بخبث: قد عرفنا كیف یتحرك الساكن، فكیف تتحرك الساكنة؟ فأجابتھ بداھة: كتحرك 

!!شفتیك
لقب یطلقھ اإلمامیون على القبیلي من غیر آل البیت..ــ 2
كنایة عن ضعف اإلمكانات.. ــ 3
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ـــــــا ُكب ـــــــالوا ق ـــــــد إال هللاوقشــــــــــــــــاش.. ال إلــــــــــــــــه وقصـــــــب1والوقي

خلــــــــــوا الــــــــــدنيا مــــــــــالن رهــــــــــجورعــــــــــــــــا� ذا الزمــــــــــــــــان مهــــــــــــــــج

ـــــــــــــــــــه إال هللاضـــحك وزبـــج2مــن دعـــاه "املـــام" عســـــــــــــــــــبوا.. ال إل

ـــــــــــاف ـــــــــــد من كــــــل يــــــوم �موســــــية وســــــجاف3فضـــــــــــحو� آل عب

ـــــــــــــــــــــه إال هللاوفــــــراش زوجــــــني بســــــاط وحلــــــاف ـــــــــــــــــــــة.. ال إل ديول

عـــــــــاونوا إبلـــــــــيس حـــــــــني ســـــــــهاشـــــــــيطنة قامـــــــــت مـــــــــن الفقهـــــــــاء

ـــــــــــــــدهاء ـــــــــــــــوا للشـــــــــــــــيطنة ب ـــــــــــــه إال هللادخل 4مفجعـــــــــــــني.. ال إل

َتَهؤالءوما حال أثناء األندلس ممالك وصوَّاُقَسإالكحال قائًالالشَّاعررهاطها، شرف، أيب :ابن
أنـــــــــدلٍس أرض يف يزهـــــــــدين ومعتضـــــــدممـــــــــا فيهـــــــا معتمـــــــد أمســـــــاُء
موِضـــــعها غـــــِري يف مملكـــــة صـولةألقـــــاُب انتفاًخـا حيكـي األسـدكاهلر

َعُةهـ خرج1256الَعامويف شهر ربيع األول من يـْ اإلَماماإلمساعيليون يف مهدان علىالشِّ
َص غرب ضهر، وادي يف غادر كمني يف وقتلوه احلسن، بن عبدهللا نعاء.الناصر

إىل آنس َرميَةعلي بن املهدي عبدهللا، بعد أن تقدم مناإلَماِمعلىحيىيوخرج دمحم بن
ُمخبمسة  ألف ومدعوًمعشر جيُش1ا من الشريف حسني بن علي حيدر،قاتل، ه جبيش واعرتك

والتدفئة.ــ 1 الوقود في األوائل یستخدمھ وكان ویجفف، یُقرص األبقار، مخلّفات
ــ تخفیف كلمة اإلمام.2
یقصد بھم األئمة المتصارعین من آل البیت.ــ 3
العَام4 في الشَّاعر1969ــ القصیدة َھِذه عارض الملكیین، بید َصْعدَة مدینة وسقوط الیمن، في الوضع تدھور وإبان م،

مطلعھا: في قَال أخرى، بقصیدة الذھباني ادمحم علي َصْعدَة والشیوخ والجیش لعمداء  بعدما سالت دماء الشھداءسقطت
إالّ الــــــــــــــھ ال اللــھوالعقداء
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َض قرية يف علي ِخاملهدي مث خارَجاف، املهديَصدار، أن إال ألحد، النصَر املعركُة حتسم ومل نعاء،
هـ. 1261امللقب �ملتوكل عام حيىير للتنازل حملمد بنُطاْض

َياِسيوعلى الرغم من املكر نه قد أقدم قبيل انتهاء فإ، دمحم بن حيىياإلَماُمالذي متيز بهالسِّ
إمامِت تْس1265الَعامه، يففرتة على َصُدعمليَّةهيلهـ إىل األتراك نزَلخول فقد إىل �امة نعاء،
رأِس مقّرعلى كبار من وحاِشوفٍد يته، ومعه اهلدا� الثمينة هلم، والتقى توفيق �شا، وايل احلجاز بيه

وأيًض مكة" "شريف عون بن دمحم والشريف الشَّيومها، ريف حسني بن علي حيدر، كما تذكر ا
املَص تقسيُم�بًعاإلَماُمادر، واتفقوا على أن يكونبعض يتم وأن تركيا. يف العايل للباب عائدات ا

نصٌف قسمني، إىل تصرُّالبالد حتت ونصف العايل، الباب خلزانة املصاحل فه، ينفقه على يدفعه
حامَيالَع ووضع النِّبعدِدَصنعاءة تركية يفامة. القوات من جندي النقاط أن َهِذهظامية. ورابعألف

الشَّاإلَمامحيتفظ شهرً�امبلًغوكان خصية، مبصروفاته دوالر ألف وثالثني سبعة منوقدره ُختصم ،
قْس قبل 2متها..العائدات

ذلككانْت االضطرا�ُتوقبل بدأت أوًالحيُثعليه؛اُتواخلروجقد عليه  أبناء رمية، خرج
فذهَب عليها، احلبايب عبدهللا احلاج عامله احلصاَربنفِسوحاصروا عنه وفك إليها ا له خلًفوعّنيه

حصاًر حاصروه فقد بتهامة زبيد أهايل وكذا العنسي، حسني بن أمحد شديًدالقاضي ا هناك. ا
وأحُدلسَّه ارفيُقــ أيًضاــ عليهخرجو  ودعا ،أقر�ئه األمري حسني بن املتوكل يف ذمارابق

�إلماَم ولقَِّةلنفسه نفَس، هـ إال أن أغلب من كانوا 1264ه �هلادي، وتقدم حلصار ذمار، عام ب
َصاإلَماُمهحبَسوَقْدمعه قد تفرقوا عنه، يف ذلك صحَببعد كما معه النقيب أمحد ثوابه نعاء!

حياٌة له تدم ومل يرمي.. عمالة يُقطعه أن على بينهما اتفاق بعد عليه مترد املهدي قَامطويلة؛ إذالذي
مجيًع املتوكل آل بسجن الثالثة واليته يف اإلَمامأمواهلم لبيت املال، وإعدامومصادرِةَصنعاءا يفعلي

إقلیمــ 1 من وحده لھ بالنسبة ممكن غیر ذلك أن إال عدن، من البریطانیین بإجالء یقوم ألن طموًحا حسین الشَّریف كان
جعلھ الذي األمر معھ، یتفاعل لم أنھ إال المھدي اإلَمام إقناع حاول وقَْد صنعاء، في اإلَمام معھ یتحالف لم ما عسیر

یكن،یساعد أقرب الخارجین علیھ لت لم ما ذلك أن إال ارتآه، من أقرب یحیى بن دمحم فكان الحقًا، الوطني مشروعھ نفیذ
الوطني. مشروعھ في أیًضا الجدید اإلَمام خذلھ فقد

الثقافةــ 2 وزارة الصفواني، دمحم صادق عشر، التاسع القَْرن من األول النصف في للیمن الداخلیة السیاسیة األوضاع
عون،253م، 2004، 1والسیاحة، ط: وابن باشا توفیق من بطلب الحدیدة إلى نزل اإلَمام أن الباحث ذكر وقَْد .

تخصیصھ تم الذي المبلغ أن ذكرت العثماني؛ السلطان إلى عون بن دمحم للشریف رَسالَة إلى أشار كما معھ، للتفاوض
یقترب من صرف الدوالر یومھا..لإلمام ھو مئة وخمسة وأربعون ألف لایر فرانصي سنویا، مشیرا إلى أن صرفھ
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أشهٌرِهيسجن، ولكن؛ ما هـ يف ال1266حمرم عام 24املتوكل يوم  ومتَّإال علي اإلَماِمخلُعقليلة
قياِم بسبب نفسه، املهدي منافٍسإَماٍمبن الويسي، الذي مل َهاِشمله، هو املنصور أمحد بنآخر

لتدخَلأشهًرعدا ه حكُميدْم فقط، قليلة جديدة مع وجود األتراك يف محلتهم خانقًةأزمًةالبالُدا
إماًماإلَماُمالثانية آنذاك، وعقبها عاد املهدي بن أْشعلي بعد فخرج الرابعة؛ للمرة جديد من هر ا

ابُنَةالفرَصفاهتبللتفقد أحوال يرمي؛  مدعًيحيىيعمه غالب بن دمحم بنعليه إلمامَةاا املتوكل،
�ومّله، لنفِس نفَسه علىوَقْدهلادي!قًبا ُشوع"السيد أمحد بن عبدهللا  له فيهاوكيًالَصنعاءعنيَّ
األخُري"الليل فرغب الروضة، من طالب أيب آل نفَساإلمامة!يف من إماًمفأعلن ا، ومل تتجاوز ه
َمفقطه على الروضة إمامُت مث آخرون، أئمة جانبه إىل وظهر يف السُّلطةآلت إليهم،شايخ قبائل!!

وفعًالهاالنهاية إىل استدعاء العثمانيني للحكم فييف نعاء، أفضى األمر َص البعض، قبل  دخلها من
َس آخر هو احلاج أمحد بن أمحد خٍصَشمرِةإحتت َصنعاءكانت مدينةوَقْدهـ،1289نة العثمانيون

لنفِس واختذ اْسَهذاه لقب "عاقل صنعاء" فقط!! وبدورهاحليمي، اْستبدَّفقد كبًريتبداًد�لناس ا، ا
فساًد املدينة يف وخرَّوعاث كثًريا، ُدب من خلُعالتارخييََّصنعاءورا ومت َصة، أهل قبل من نعاء، فقام ه

�ِبوحتريِضالَقَبائلبتحشيد على حاَصَصنعاءها أن فشَلبعد أنه إال يف �بها وتدمريها، رها،
َصتقدامالْس،�امةيففالتجأ إىل األتراك  إىل �ًرهم أْهنعاء، من له أسًريا وقع أنه إال ا وهو يف لها؛

بهإَمامالطريق إليها من قبل ُيسمع مل يف الطويلة اهلَاديحسني بن دمحماهلَاديوهوبعد!!جديد
السَِّصنعاء�حملويت، فعاد به إىل وبقَيوأودعه 1فيه حىت مات!!جن،

یكنــ 1 لم إذ كثیًرا، فیھا التأمل یستدعي ما ومواقفھا یَاَسة الّسِ غرائب من المھدي مع یحیى بن دمحم اإلَمام قصة في
فحین یسلح، نقیل موقعة في غلبھ الذي یحیى بن دمحم اإلَمام بعد ما یوًما للحكم سیعود أنھ بالھ على یخطر المھدي اإلَمام
غمرة وفي لھم، األمور وتسھیل َصنعاء إلى وإدخالھم الثانیة حملتھم في األتراك مع بالتعاون یحیى بن دمحم اإلَمام قَام

لیلة َصنعاء عّمت التي والمشاكل ھـ وبعد أن وقعت معركة طاحنة راح ضحیتھا ما یزید 1265رمضان 6الفوضى
داره في وحاصروه النَّاس علیھ ثار قتیل، مئة للوطن.على خائنًا باعتباره الحكم، دار في سجینًا األمر بھ انتھى حتى

الحكم من جدیدة جولة لیبدأ الحكم إلى "المھدي" السابق اإلَمام یعود أن إال عاجل حل من یكن لم الحالة َھِذه في
ص دخولھم على أسابیع ثالثة بعد العید یوم خرجوا وفعًال الخروج، أجل من األتراك مع نعاء، متجھین إلى ویتفاوض

على َصْعدَة من الویسي اإلَمام وخرج جدید من الفوضى بدأت األتراك خرج وحین فقط. لإلمام َصنعاء تاركین تھامة
الویسي الجدید اإلَمام مع وأسرتھ المتوكل السابق اإلَمام یتحالف أن من الَھادي وخشي سابقًا" "المھدي الَھادي اإلَمام

دمحم اإلَمام رأس قطع اإلمامة.1266محرم 24 بن یحیى في السجن یوم فقرر من الثالثة للمرة ُخلع أو نفسھ وخلع ھـ.
قطع أحمد اإلَمام أمر آخرھا وكان نفسھا، األسرة داخل من ِسیَاِسي بأمر القاسم آل من یُقطع رأس أول َھذا كان وقَْد

للحكمم الشھیر. ومن أغرب وأعجب 1955رأس أخیھ عبدهللا عقب فشل انقالب  عاد قد المھدي اإلَمام أن أیًضا األمور
عباس السید ھو آخر إَمام قَام إذ اإلمامة، من یتمكن لم الذي الویسي لإلمام نفسھ خلع أو تنازل أن فبعد الرابعة! للمرة

تدم1266بن عبد الرحمن بن دمحم الحسني الشھاري، وتمت مبایعتھ في رجب  لم لكن بالمؤید، تلقب وقَْد إمامتھ ==ھـ،
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كاَن1904الَعامه يفلنفِسحيىي اإلَماُمودعا وإن وهو والده، وفاة بعد م،
ً
جمتهًدعامل ا يف علوم ا

والشَّ بشكٍلالفقه ُمريعة غري أنه إال ُنالشَّستوفعام؛ حسب صوص املذهب، كونه خبيال، رط
�لشُّ "أغلق على إَماِموانتخابللتداوِلالُعلماءكان يدرك ذلك؛ فلما اجتمعوَقْدح،مشهورا

�َب االْجا�تمعني ْيختماع، وتركغرفة حارًسالشَّ األمحر مبخوت َمس�صر فلما عليها، عهم احلارس ا
انتخاِب يف الرأي هاجَمحيىي اإلَماميتداولون غريه، انتخاب دهم �لقتل وقال: وهدَّاالجتماَعأو

ِسإَمام"مابش" الرواية، ذكرها األكوع يف  َهِذهومثة روا�ت أخرى، قريبة من1.."يدي حيىيغري
2كتابه هجر العلم وغريه.. 

األمُريالنَّاسأكرهإَماٍمأوَلحيىي اإلَماُمومل يكن قبله فعلها فقد له، البيعة أمحد بن احلسن وايلعلى
َصاإلَمام على إمساعيل هللا على ِححيُثنعاء؛املتوكل بعد عنوة وحرب، وكانت حتت صاٍردخلها
َسإمامِة فلما القاسم، بن أجَربْيأمحد إمساعيل، املتوكل عمه لصاحل هو  من القاضي سعد كًالطر

على البيعة ــ اجلامع الكبري يومهاخطيُبواألخُريــ الدين املسوري، والقاضي إبراهيم السحويل
اخلطَب وحوَّل إمساعيل هللا على املتوكل لإلمام ألخْيوَقْدة له،�إلكراه ه قبل ذلك. كانت

لشروِطاملخالفُةِهيَهِذهوكانت �لنسَباألوىل ، فيما كانت الثانية ة لإلمام حيىياملذهب
َش عما الضمين َسالرضا أو البعُضاع إليه ولًيعى أمحد ابنه تعيني ا للعهد، صحيح أنه مل يصدر من

الذي_-إال َھاِشم بن أحمد اإلَمام ھو لنفسھ والدعوة علیھ بالخروج آخر إَمام قَام فقد فقط! یوًما عشر وسبعة أشھر تسعة
المھدي لإلمام النَّاس فعاد تسكن، لم والفوضى فقط، قلیلة ألشھر إماما األخیر وبقي لھ، یتنازل أن الشھاري اضطر

ھـ لیقوم بدور المنقذ أو اإلطفائي؛ لكن لفترة لم تزد على ستة أشھر 1267ربیع اآلخر لیعود للحكم للمرة الرابعة في 
فما بعدھا..34فقط. انظر في ھذا: فترة الفوضى وعودة األتراك إلى صنعاء، الدكتور حسین بن عبدهللا العمري، 

ا1 الِفكر دار األكوع، علي بن إسماعیل القاضي الیمن، في ومعاقلھ العلم ھجر لمعاصر، بیروت، لبنان، دار الفكر، ــ
ط:1700/3م. 1995، 1دمشق، سوریة، ط: سالم، مصطفى سید الحدیث، الیمن تكوین وأیًضا: . 72م، 1993، 4.

اإلریاني، عبدالرحمن القاضي الرئیس مذكرات أیًضا: ، وكلمة "مابش" ھنا تعني ال یوجد.58وانظر
اإلَمامــ 2 علم في العجیبة المفارقات یحیى وسیاسة الكیل بمكیالین التي یتبعھا الساسة عادة أن أوالده ــ ما عدا من

ذلك ذكر وأیًضا الیوم، إلى أحیاء یزالون ال رین لمعمَّ بذلك شھادات "سمعُت كثیرا، بالشراب مولعین كانوا ــ الحسن
ا ھو أكثر من ذلك، وكم . بل لقد ذكر م64الدكتور مصطفى الشكعة في كتابھ مغامرات مصري في مجاھل الیمن، ص 

یتولى وهللا الظاھر على "الشریعة علیھم: فرد أوالده، فعل على عصره فقھاء بعض حاججھ وقَْد یذكرھا!!" أال تمنیت
السرائر" فأحرجوه أكثر حین ذكروا لھ أنھ جلد مواطنین آخرین غیر أوالده، ولما عرف قصدھم عاد للجدل معھم 

لى شارب الخمر! فاحتجوا علیھ بفعل عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، فرد علیھم: وقال: إن الشریعة ال تنص بحد ع
إن فعل الصحابي لیس بحجة، إنما الحجة آیات الكتاب وأفعال النبي وأقوالھ وتقاریره. والعجیب ھنا أنھ استغور أحكام 

في "الوھمیة" الشَّْرعیَّة بأحقیتھ یتعلق فیما لكن لھ، مخرج عن باحثًا الوالیة لن یعدم عشرات األدلة الوھمیة الشریعة
جمیعا..!! انعدامھا على وقیاسات وسنة كتاب من أیًضا
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رْمس الشائَعًي"فرما�" أن إال بذلك، أخذْتا قد يف الوقت الذي مل يقم بنفيها، ،جمرى احلقيقةة
عّني إذ وذكاء؛ حبذر معها مناصَبوتعامل يف أمحد قيادِةٍةيَّرْمسجنله وإمارِةيف األلوية.. اجلند

جوهريَّ تُعترب اليت املخالفات نفِسو�لث تلقيب املذهب، يف ملًكة ا، واليمن مملكة، يف ه
الرْمس العقود ردوُدأ�رْتوَقْدة،يَّبعض الطَّالزَّْيِديَِّةمن قبل بعض كبارغاضبٍةأفعاٍلعليه احمني يومها
1لإلمامة من بعده.

ُح فرتة فخالل �فَسولذا اإلَماُمَقأحلالضحياين، الذيحيىي احلسن بناِإلَماَمةه علىكمه
اهلزميَة أكَربوَقْدم.1924حىت تويف فيها عام َصْعَدة، وحاصره يفبه علُما منه، علًمكان ه فكان

ختوِفِس َس.منهاإلَماِمر منافًسكما َطجن كان آخر ا لإلمامة يف عهده هو دمحم بن إبراهيم موًحا
عاًم ثالثني شعبيِتاملؤيدي بسبب متتالية، 2ونفوذه فيها.َصْعَدةه الكبرية يفا

أيًض �فسه أحُدحيىي ا السيدكما وهو حجة، يف السَّشيبان مًعابقني، وممن رفاقه ا عملوا
َجوخاَضوالزكوات، األوقاِفَجمَالالرتكي يفاُحلكمإ�ن استطاَعاإلَماَما، إال أنكبًريدًالمعه
مات.يطرة عليه، وإدخاله السجن حىت السَّ

السَّــ اأيًضــ عليهوخرَج معلًنجنله إبراهيم األحراِريف الثوار إىل انضمامه يف عدن عام ا
م، مث حلقه �خلروج أخوه علي، ونظم قصيدة يف والده منها:46

ــــين وطــــين إىل كــــم حنــــن نشــــقى راقــــــدو�؟ب املضــــــاجِع يف وأنــــــتم
"حيـــــــىي" ـــــــر الِغ املســـــــتبد ِســــــــنينا!وهـــــــذا يظلمكــــــــم هللا عــــــــدو

االنتفاَض تعددت بصورة متالحقة خالل فرتة 3ىيحياإلَماميف عهدواحلركاُتاُتوقد
قامْتحكمه؛ صبغَةبعُضانتفاضاٌتو مترداٌتإذ حيمل كتمرد دمحم بن علي بن أمحد العشائرية،ها

م.1926استخدم لقب ملك ألول مرة في المعاھدة التي وقعھا مع إیطالیا في سبتمبر ــ 1
الحدیث،ــ 2 العَصر منشورات الوزیر، دمحم بن أحمد الوزیر، على األمیر حیاة .383م، 1987انظر:
والیمنــ 3 لزبارة، النظر ونزھة الشماحي، تاریخ مثل مرجع، من أكثر في مبثوثة االنتفاضات َھِذه تفاصیل

عام َرْیَمة بانتفاضة یتعلق ما أما للبردوني، إَمام1920الجمھوري سیرة من الحكمة كتیبة كتاب في إال أجدھا فلم م،
"بُغاة"األمة، للمؤرخ عبد الكریم مطھر؛ لكنھا مرویة بصی حركة باعتبارھا لألئمة، السیر ُكتَّاب طریقة على أخرى غة

وقَدْ ذمار، من الحدا رجاالت من وفیھم ھناك األخرى الجبھة على قضوا كما اإلمام! أتباع المجاھدون، َعلْیھا قضى
ذكرھا المؤرخ حیدر علي ناجي العزي في بحث غیر مطبوع لھ. 
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وبعضها أشبه ما يكون كان عامله يف خوالن يومها،وَقْد،هـ1922الوزير عليه يف خوالن، سنة 
الشَّ َحةعبيَّ�النتفاضات كانتفاضة فاملقاطرة، واحلدا، وصعفان يف حراز، اشد ومعها حجة، ،

ورَمي بتهامة، الفقيه وبيت َصوالبيضاء، األمر به انتهى حىت َشريًعة، اغتيال حادثة يف هرية يف منطقة ا،
اخلاصَّ أمالكه يتفقد وهو الدْس1948ة هناك، لتقوم ثورة حزيز، مصرِعم عقب نصَّبتتورية اليت ه

إماًم الوزير بن أمحد بن إمامُتستورً�ا دعبدهللا دامت أَس، ثالثة جنُله انقلب فقط؛ السابِقاإلَماِمابيع
اُحلواستوىله، علْي َقعلى مث ذمَّكم، على وآخرين، الوزير ابن 1.الثورةة تل

ُم ُحنتصِفويف أعقَب1962ــ 1948أمحد اإلَمامكمفرتة الذي خرَجم عليه أ�ه،
مدعوٍم انقالب يف والعباس، هللا عبد ا ضده، إال أن االنقالب مل ينجح، وظفر �ماشعبًيأخواه

رَاُعم. كما احتدم1955الَعاموقتلهما يفاإلَمام وابن أخيه دمحم البدر اإلَمامبني احلسن أخيالصِّ
صراٍعاإلَمامبعداِإلَماَمةعلى وراثة يف ودخال اخلمسينيَّقوٍيأمحد، املاضي، الَقْرنات من�اية

ُحالثَّورَةحىت بعدواستمرَّ على أتت ونظاِمكِماليت َمجهم اِإلَماَمِةنظامبل قواعده؛ا من يًعهم
عقب حادثة حماولة اغتيال اللقية والعلفي له يف احلديدة مقعًداأمحدإلمام �مجعها، فانتهى احلال �

شْبَهِذهعمره بعدأمضى بقية حيُثم؛1961عام  كِساحلادثة وعاجًزه ا عن احلركة، حىت تويف يح،
ابُنم.1962سبتمرب 19يف  أْسهوورثه على تزد مل لفرتة البدر احلاُلبوٍعدمحم به انتهى ا طريًدواحد،
السَّريًدَش ثورة بقيام فاًر1962ادس والعشرين من سبتمرب، عام ا ا خوًف،ا جبلده من قصر البشائرم.

ومتنكًرغضِبمن  متجًهيف ا الثوار، امرأة، َمهرداء حنو دان، ومنها إىل عمران فحجة.. ا
أَسآل أنَّواحلقيقُة قد الدين محيد ُحكمهمءابيت ِخالل من اُألاءاٍتإَسوا لكل رَس�لغة

وشوَّبعِدهمومن قبلهممن اهلَاِمشيَِّة اإلجيابيَّبعَضهوا، ُواملالمح اليت خالَلة ُحجدت اِإلَماَمِةكمفرت

منروى الدكتور مصطفى الشكعة فيــ 1 واحدًا المقالح العزیز عبد الدكتور األستاذ اعتبره ما سابقًا إلیھ المشار كتابھ
تحقیق1948أسرار ثورة  َسبیل في المقربین بأقرب التضحیة على وقدرتھم الطغاة، أسرار أغرب ومن الدستوریة، م

الده من أجل اغتصاب الحكم مطامعھم الشخصیة، وھو أن السیف أحمد وقتھا قد عمل بكل الوسائل على اإلطاحة بو
قمیص ألبیھ الثوار قتل من لیجعل الثوار، بمخطط علمھ من الرغم على َصنعاء إلى الوصول في تلكأ وقَْد بعده،
معًا، منھما للتخلص واحد وقت في والده مع أحمد السیف اغتیال الثوار قرر فقد ولھذا حدث. ما عین وھو عثمان،

أب بن لعلّي حدث ما لھما أحدوحدث أن ذلك القتل، من نومھ اه نجَّ حینما العاص بن وعمرو وجھھ هللا كّرم طالب ي
سمین، برتاج حجرتھ أغلق أن بعد عمیقًا، نوًما أحمد اإلَمام نام المعین الیَوم وفي بقتلھ، للثوار د تعھَّ قد إلیھ الُمقربین

أقربولم یستیقظ إال على خبر مقتل أبیھ، فنجا من القتل بأعجوبة، ومن ا من بقي بقتلھ كُلف الذي الشخص أن لمدھش
.155المقربین إلیھ! ص 
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أَسكامًال بل أْمجمِنللَياءْت؛ وَجواليمنيني إال من خالهلم، مع اِإلَماَمِةال ينظرون إىلالنَّاَسعلتع،
أئمٌةأسوُأِهياإلَماميَّةراألَسبعَضأنَّ وجد الذي الوقت يف وحشيَّةمنهم، منهم أقل ، وإن  آخرون

وَس قليلة ثلة الوحشيَّالركام َهذاطكانوا زافرًةالشَّعبكانت غضبةفقد  لتخلف؛ ولذاة وامن منهم
ذروَ�وَقْد �ائًيموقًفاُحلكمَهذاطَبيـَْعةومن،ا، واختذت منهمبلغت قياِما حىت اعة.السَّا

رَاعَهذاا منطرًفويستعرُض ارم الدين بن الوزير، َصالعالمُةوأقار�ماألئمَّةبنياحملمومالصِّ
تـَ: ".. املهـ، بقوله914ت:  اهلادي، بن احلسن وعمه الناصر بن وُخارَضَعختار َصْعَدةبينهماربْتا

عارضا، وجرى َتالسَّالما إىل اآلن. مث يوسف الداعي، والقاسم بن علي عليهمامستمًرخراً�الَقِدميَة
علي، ودمحم احلسني بن القاسم. مث احلسني بن القاسم بن اإلَمامبينهما ما هو مذكور يف سرية

بن املهدي رمحهما هللا تعاىل، حيىي القاسم الزيدي، جد السيد العالمة صالح الدين عبدهللا بن
ملحمٌة بينهما َصوكانت بقاع كثري معه. مث األمري عماد وخلٌقالزَّيدينعاء، قتل فيها ابنكربى

عارَضاِباالحتَسَسبيلاملنصور علىاإلَمامبن أمحد بن سليمان عارضحيىي الدين مث ه بعده ،
املفّضاألمُري بن منصور بن دمحم ُعالكبري من وكان �ملشرقي، املعروف وهو �ملهدي، وتكىن لماء ل،

كالٌمــ السَّالمعليهمــ العرتة. ولإلمام الناصر دمحم بن علي َعفيه وثناء اإلَمامريض طويل، مثمجيل،
حمتسًباألمُريبن احملسن، عارضهحيىي الداعي املنصور بن ِشدمحم إليه وجنح يعة الظاهر برمتهم. ا،

ولقد حكى الداعي يف بعض رسائله يف معرض التجرم من الفقيه الشهيد محيد احمللي رمحه هللا 
ُس إذا كان أنه ُشتعاىل، من فيه ليس قال: عنه إال الذكورة، بعد أن كان يقول ال اِإلَماَمِةروطئل

يصلُحأعلم يف  من املهدي أمحد بن احلسني عليه السالم، اإلَمامهلذا األمر إال الداعي. مثالعرتة
ُع عيون من وكان وهاس، بن احلسن الُععارضه من كثري خلق و�بعه العرتة، اإلَماملماء. مث إنلماء

ري احلسني، املنصور �� احلسن بن دمحم عارض احلسن بن وهاس، وقال به مجهور الناس، كصنوه األم
اإلَمام، وولدهإبراهيم بن أمحد، واإلمام املطهر بن حيىياإلَمامودمحم بن معرف. مثزْيدوعبدهللا بن

ِش أن إال معارض، بداع هلم ُيسمع مل الثالثة وهؤالء السالم، عليهم املطهر بن يعة الظاهر مل دمحم
رأًسحيفلوا بدعو�م رأسا، وال رأوهم هلا �سا، وال رفعوا إليه ا، وكان يصدر منهم التهجني ا

حيسُنواالْس ال ما بن محزة، وكان بعد وفاةحيىي اإلَمامذكره، وال ينبغي صدوره من عاقل. مثتحقار
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وُياإلَمام صالح، بن أفقَهعلي الفتحكان أيب ابن إن املهدي علي بن دمحم اإلَمامأهل زمانه. مثقال
1اصر دمحم بن علي، عارضه السيد دمحم بن علي بن وهاس"الناإلَمامعارض ابن أيب الفتح. مث

صورٌة َس"روح الروح"كتاب َصاِحبأخرى يعرضها عليناوهذه عن يتحدث وهو نة ،
شعوٌبالسََّهِذهإحدى وتسعمئة: "ودخلت والدنيا وسيوٌفنة ومقتوٌلوقبائل، وقاتل. وعواسل،

السُّ سلطنة حتت وجنب رداع إىل وأبني وحلج وعدن وزبيد واليمن التهامي لطان عامر بن عبد وكانت
الناصر، وكوكبان وما إليه حتت أوالد املطهر اإلَمامالوهاب، وصنعاء وخماليفها حتت سلطنة دمحم بن

راف آل منصور واإلمام ألْشبن سليمان، والشرف والظواهر وصعدة وما إليها متفرقة بني آل املؤيد وا
2دمحم بن علي السراجي الوشلي.."

غيٌضَه ِسذا فيض ُةاالنقال�ت والثورات اليت كان يقوم �السلِةمن م على ووالُ�األئمَّ
مؤيٍدالَقَبائلوأبناءالشَّعبهم البعض، ووقودها هوبعِض بني ما فريقني، ينقسمون ما عادة الذين

ومعارٍض األمُرِهيلذاك، لينتهلذا َس�م بال َسقتلى غري الصِّبب، فيما األئمَُّةاليت يديرهاراعاِتبب
َةبينهم؛ ألن عليهم، بقدر ما  اخلارجَةاجلََماعاِتأوالَقَبائَلا ما كانوا يقاتلون �قر�ئهم�دًراألئمَّ

رأِس على جيعلون احلربيََّمحَكانوا ُرال�م بعًضبعُضقتُليمنهاا ؤوًسة القياداِتوَقْدا.ها اختذوا .."
اُحلاحملليَّ إلمارات اجتناً�وَسروِبة التصاحل،  لطموح ذويهم الذين كانوا ينفردون حبكم املنطقة ادات

ُخي َحاليت فقلما شهارة" "مهدي مع املواهب" "مهدي فعل كما فيها، يقيمون أو إَماٌماربضعو�ا
وقادَةوزراَءاألئمَُّةبذويه؛ هلذا اختذ مزيٍدَهذاأكثر حرو�م من غري ذويهم، ومل مينعهم اخلارجني من

ولُش وفروعها، احلاكمني عوائل لتعدد وذلك اآلل، من ولو الظامل، على اخلروج مبدأ عور كل حتت
واْس�حقيِتبيٍت الشُّه َشتيفائه املكتسبة 3ا.."خصًيروط

كلَّ الصِّولعل َياِسيَِّةراعاتتلك نتَجِةاحملموَمالسِّ وما دماٍر، من ُممهوٍلعنها رعبٍةوكوارث
ُم و�رِخيالَيالشَّعِبراتقدَّيف احلَضمين الَعه ــ الشَّاميريق، هو ما دفع املؤرخ واألديب أمحد دمحماري

بنــ 1 الدین عز اإلَمام بین اِإلَماَمة في حوار دمحم الحسن والعالمة عبدهللا بن دمحم النجري والعالمة علي بن انظر:
الیمني، التراث والبحوث وتحقیق: دمحم یحیى عزان، مركزالبكري والعالمة صارم الدین ابراھیم الوزیر، جمع 

.187، ص 2003، 1صنعاء، ط 
.11روح الروح، سابق، ــ ــ 2
.31م، 1983، 1ــ الیمن الجمھوري، عبدهللا البردوني، د. د. ط:3
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"ولعلَّــ الكبارالزَّْيِديَّةوهو أحد أعالم كناصٍح،من واجيببقوله: بل كمؤرخ؛ يتحرى الصواب ال
ُأ وجهِةَحفِصأن أمٍداقتنعُتنظٍرعن منذ وأَش�ا مراًررُتبعيد، وأْشإليها كتيب بعض يف اري، َعا

أنَّ خَريوفحواها ال حرمْته الزكاُةملن البْيأهمن عليهم العامَّل الوالية يف بْلت تئثار �ا االْسهة؛
هلم واألخلق �م االبتعاد عنها والزهد فيها، بكل . ومل أتوصل إىل قناعيت �ن األجدى واحتكارها

شاهًر إال فيها يطمع من إليها يصل لن كان إذا والسيما وأمسائهاــ وأشكاهلا ا سيفه ــ إال بعد صورها
قرً� عشر أحد خالل �ليمنيني حلت اليت والكوارث املآسي ومسببات ألسباب .. ولو مل دراسة

قدًمييكن من تلك املآسي إال الصراع ا مرات عدة نشب الذي وحديًثملرير ا بني ورثة النظرية، والذي ا
رأينا فيه وشاهد� كيف يقتل األخ أخاه، وكان من نتائجه التناحر بني أوالد العم، وذوي القرىب، 

العيَّاين أو اهلادي آل من الواحدة األسرة أو السليمانيني أو احلمزات، إىل آل شرف الدين وأبناء
1"خريا آل الوزير ومحيد الدين الكتفينا بذلك عربة وعظةوالقاسم، وأ

أَشَهِذهوإىل الشَّالفكرة األحرار أبو ها طُروَخاِإلَماَمة"هيد دمحم حممود الزبريي يف كتابهار
الَيَع وحدة حتَت"نَملى َخ، اَهلاِإلَماَمةطرعنوان، فَمأنفسهم،يني اِمشعلى .." خطٍربقوله: من ا

احلاضِراهلاِمشيهدُد يف فكلُّاَماإلَمكخطِرواملستقبِليني عائلٍةينهُضإَمامة، ، واحدٍةٍةهامشيَّيف
خصوَم أن له ومنافسْيويلوح الَعه يف البارزون الرجال هم إمنا أوَلاهلَاِمشيَّةائالته فيتجه ما األخرى،

قبَلللتخلِصيتجُه 2غريهم.."منهم

َع أَجة البطنني""نظريَّالنََّظرِيَّةَهِذهرائِبوَغجائِبومن يف إَماٍممنأكثَرإقامَةازْتأ�ا
َبوقٍت أ�م صحيح مبربراٍتواحد. ذلك َتمعقولٍةَنَظرِيَّةرروا منها باعد األماكن، والكفاءة وغري ،

َح ما لكن الصَّذلك؛ على الَععْيصل قَامملي غري د حيُث وقٍتإَماٍمأكثر منذلك؛ واحد ويفيف
متقارَب ألنٍَّةأماكن والُبالُقمسألَة، نسبيَّمْسِهيعد رب قريًبأصًالٌةألة يكون وما ا عند فالن قد ،

بعيًد والعكُسيكون عالن، عن األمُرَصــ اأيًضــ ا وبدا الشَّحيح، قول يف اعر:كما
ـــــــــة َل قَِبيـْ فكـــــــــلُّ ـــــــــيَـًعا ِش ـــــــــوا وِمنــــــــرب!وتفرق املــــــــؤمنني أمــــــــُري فيهــــــــا

سابق،ــ 1 العباسي، العَصر في الفكري الیمن . ومما یجب التنویھ لھ ھنا أن العالمة األدیب أحمد بن دمحم 121/1تاریخ
هللا.الشَّ رحمھما السابق، الَحق حزب عام أمین الشَّامي دمحم أحمد العالمة غیر ھو عنھ نتكلم الذي امي

والسیاحة،ــ 2 الثقافة وزارة الزبیري، محمود دمحم الیمن، وحدة على وخطرھا .25م، د. ط. 2004اِإلَماَمة
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وقٍتإَماٍمقيام أكثر منــ ألة اجلديدةاملْسَهِذهوالواقع أن وسٌطِهيما ــ واحديف حل إال
اشتجَر ما السُّاألعماِمأوالُدإذا نفس أمَّمن فقط، السُّآخُرقَاما إذااللة غري الِعمن أو رق اللة

أْصٌمحمّرفاألمُر األمكنُةًالعليه تناءت سواء تقاربْت، وسواء كان كفؤا لذلك أم مل يكن؛ فالقبيلة، أم
ووثَّللُحطمَحإَماٍمأكيدة أليمانٌةَضــ تركيبهابطبيعِةــ  ق عالقته �ا، وما عدا ذلك فمجرد كم

ل..تفاصْي
َجاهلَادياإلَماُموقد أفىت أكثِربعدم وقٍتإَماٍممنواز اِخليف وكأن مل الَعبَّاِسيََّةالفةواحد،

وَعقائمًةتكن يومها  بغداد، الَيمَّيف يف حني سئل عن خروج إمامني يف وقت قَالفقدمن!اهلا
ألفضِل "األمر فضًالواحد: وأبرِعهم علًم، ا، فإن قلت قد استووا يف ذلك، فلن يستووا، ولن هم

جعَل من عند ومتييًزلًُبهللا لهيشتبهوا وفهًما 1ا.."ا

اإلماَمالقاسم بن علي العاإلَماُموأجاز ذلك يتوىل أن قبل ولكن َوأمَّة؛ياين، أن بعد يلا
َحاِإلَماَمة وَحرَّفقد ذلك، َخَمارَبم علْين ه.!رج

ُعحيىي اإلَماماأمَّ من وهو محزة، املتأخرين، فقد أجاز إقامة أكثر منالزَّْيِديَّةئمِةلماء وأبن
2واألقاليم فال مانع منه"إذا تناءت الد�ر ".. فأما مع التباعد يف األوطان إَماٍم

نفِس على أوجب بل أجاز، قد فاهلادي اخلروَجوللعلم َعه يف احلاكم اخلليفة صره، على
جهاٌدمؤكًد أنه ُصَسبيليفا أغرب يف اآلخرين، من عليه اخلروج حّرم الذي الوقت يف ورة هللا،

تتسُمِسَياَسةال تفسري هلا إال،متناقضة اليت مبكيالني نظريُتالكيل السِّ�ا ة. قال: "ولو مل أكن ياسيَّه
�ظرُتَهذايفالِفكراألمر مل مينعين تركَهذايف حىت طويًالاألمر فيه ، فما وجدت إال نفسي

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم على أُنزل مبا الكفر أو أحقيَّمشًري"اخلروج إىل ببيت شعر: كم احله يفِتا
ــــد عن ُمْســــتودًعا ــــا حقَّن ـــــُعغــــِري�أرى الودائ ـــــرد ُت أن ـــــا يوًم ـــــدَّ ب وال

صنعاء،مجموع كتب ورسائل الھادي، تحقیق: عبدهللا بن دمحم الشاذلي، مــ 1 الثقافیة، علي بن زْید اإلَمام .599ؤسسة
المباحثــ 2 في ة األمَّ علماء وأقاویل األئمة كالم من المختار تقریر في األمصار علماء لمذاھب الجامع االنتصار

عشر، الثاني الجزء حمزة، بن یحیى اإلَمام واألسرار. بعنوان:143الفقھیة دكتوراة رَسالَة في مذكورة وِھي األسس .
والبحوث الدراسات مركز بمكتبة منھا نسخة المؤید، قاسم علي سلوى للباحثة الزیدیة، لطة السُّ في للتناقضات الفكریة

الیمني. 
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"فاِس أو "مفسد" لفظة إلصاق مت خارٍجوقد أي على يف وِهيــ الظاملةالسُّلطةعلىد"
َوَرُسولَُه{فظ القرآين الوارد يف اآلية الكرمية: للَّاستغالًالــ أغلبها ظاملة ا�ََّ ُحيَارِبُوَن الَِّذيَن َجزَاُء َا ِإمنَّ

َأ ِخَالٍف ْن مِّ َوأَْرُجُلُهم أَْيِديِهْم تـَُقطََّع أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو يـَُقتـَُّلوا َأن َفَساًدا اْألَْرِض ِيف ِمَنَوَيْسَعْوَن يُنَفْوا ْو
َعِظيٌم َعَذاٌب اْآلِخرَِة ِيف َوَهلُْم نـَْيا الدُّ ِيف ِخْزٌي َهلُْم ِلَك ذَٰ . على الرغم من33املائدة: }اْألَْرِض

األْس الزماِناختالف واختالف واملسببات، ذاِتواملكان؛ بل باب املفهوم . هاختالف
تقتصْر أبناِءاهلَادياإلَماُم�اقَاماليتاجلنا�ِتتلكمثُلومل جيله وفرتته من اليمنيني على

املؤسَسفحسب �عتباره مارَس، بل ملوُكاألول؛ بعده، وكانوا يقيسون من يَِّةالنََّظرَهِذهوأئمُةها
واسْتقمَع أفعاِلَتووحشيـَّبدادهمهم على ُحإماِمهم اعتربوها اليت اهلادي، األول ة ملنازلة كافَيجًةهم
صوم!اُخل
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الفصل الثالث
من مثالية الفكرة إلى براجماتية 

قراءة في األدوات واآللياتالتنفيذ
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المبحث األول
الرهائن

1الرهن يف اللغة مأخوذ من األصل الثالثي "رهن". ورهن الشيء: احتجزه وحبسه وأبقاه.

أما الرهينة يف االصطالح فهي تسمية تطلق على شخص يقدمه املغلوب للغالب، ليبقى 
ضماً�حمبوًس عنده 2 لوالء املغلوب وطاعته للغالب.ا

على مستوى املشايخ وكبار القومأو إخوةمن أوالدبعٍضهان سرت �اإلَماِمقيام:والرهينُة
والقرى أوراِقونوًعأهلهم لإلمام، لوالِءسَياِسيٍَّةكضمانٍة،لديهالُعزل من َياِسيغطالضَّا على السِّ

أحِدُخخشيَة،بائلالَقموِزُر بيِتروج عن وعادًةالطَّهم تكوُناعة. اصغاًرأطفاًالالرََّهائنَهِذهما
َسالتكليف، نِِّسودوَن مساكَنيقضون يف ُمِهية، اعيَّمجنوات ني منحمرومدار احلكم، لحقاِتمن
فرتَتاألطفاِلَهؤالءبعُضفولة، إال ما ندر.الطُُّحقوق داخَليقضي بقصِرالدَّه امللحقة اإلَماِمار

القيوُد اإلهانِةإمعاً�واألغالل، وعليه ألْسيف َهذاةأو لقبيلرِةوالتحقري
ُ
امل لدى ــ اقسًرــ نرَ�الطفل

ُعاصَّةَخام؛اإلَم "الَعمما برهائن يتمُّالرََّهائُنطف" وهمرف ناء هم من قبل أهاليهم أثتسليُمالذين
حتدُثْحاأل اليت ِخداث البعض، لرهائِنالًفمن الطبيعيَّا األوقات يف تكاليُفوتة."الطاعة" كون

ِحاُحلكِمداِرداخَلالرََّهائِنَهِذه بدايَةدفُعيتمُّ،ذويهم وأقر�ئهمساِبعلى َسها بواِسكل طة نة
َس بني ما مقداره واجلُباة، ر�ٍلاحملصلني مئة إىل مبلٌغ"مار� تريزا"بعني دْخقياًسكبٌريوهو إىل ِلا

ِح ورهينةورهينة االحتياطا هناك رهينة الضمان ورهينة الطاعة ورهينة اجلهادوأيًضينها.املواطن
3اإلدارة..ورهينةالسرتالشمل ورهينة

.622، 1م، ط:1971ــ المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1
م، 1967ــ البرق الیماني في الفتح العثماني، قطب الدین دمحم بن أحمد النھروالي، منشورات دار الیمامة، الریاض، 2

. 77، 1ط:
في3 توضع كانت َھائن الرَّ َھِذه أن الیمن مجاھل في مصري مغامرات كتابھ، في الشكعة مصطفى الدكتور ذكر ــ

نفو في حفرت قد السجون َھِذه وأن طالئعالسجن، من بعًضا وأن علیھ، الحقد وأجَّجت ونظامھ، لإلمام الكراھیة سھم
فِْرَعون أوتي وقَدْ الحِذر! یؤتى مأمنھ من السائر: المثل وصدق الرھائن. َھؤالء بین من تشكلت قد ا الحقً علیھ الثائرین

ــ رمز الجبروت والطغیان ــ من داخل قصره بموسى علیھ السالم.
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أشاَراألئمَِّةامللك لدىأَساَسالرََّهائُنوتعتُرب ملوك "إىل ذلك الرحياين يف كتابه كما
األطفاَل"العرب رأى حني داخَلائشبصورٍة، امللحقِةنة ًالأْصمفتقٌداإلَماَمألن؛اماإلَمبقصِرالدار
اغتصَبكم اُحلةلشرعيَّ أَسه،الذي إىل َياِسيوالضغطالقوِةاليبفيلجأ هم على إلجباِرالرَِّعيَّةعلىالسِّ

حترُمالوحشيَّاليِباألَسَهِذهمبثِلليم ألمرهالتْس اليت بقاِئالطفَلة .  ه يف منزله بني أمه وأبيه وإخوتهمن
حترُم وأْسأبويه وإكما ُمخوانه من بقتِلتعة العيش رته بل متلملْتالرََّهائِنَهِذهمعهم؛ ما ه أو أسرُتإذا

�رْتقبيلُت أو ُظه فعَلــ  إَمامأيــ اإلَماملمعلى َشاملطهُركما يد بقطِعقَاَمرف الدين حنيبن
رهينًة مثانني َقورجل عقَبمن خوالن، والن ضده.َخانتفاضِةبائل

أوَّاملصادُرتفيُدو  أن أيدينا بني َسَلاليت أمحد اإلَماُمهواألئمَّةار�ان األطفال منَنمن
برهِنأهَلأمَرحيُثبن سليمان؛ الزواحي بين من احلصِن،أوالدهم لديهكوكبان له لتسليم

1هم.طاعِتتقامِةواْس

املؤرُخو  إْمسذكر بن دمحم بطوالِتاعيل الكبسي، وهو يساليمين املطهر بن شرف جل
أْن،الدين ضدَِّبالُدانتفضْتبعد م كرهائَنأنَّكتاً�.. فكتب إليهم املطهر  كمهم: "ُحخوالن

القصِر يف شفِريالذين بتماِماهلالكعلى مقرونون بلَّغهموالتالف، فلما اخلالف، الرَُّسوُلذلك
بغِريالكتاَب فأمُرالصَّأجابوا فلما بلغ ذلك ؛هم من خالفوأرجِلالرََّهائِنأيديبقطِعاملطهُرواب،

َس أْيأهاليهم يف ما فاجتمَعقط قبَلوَقْددوا واجتهدوا.وحتشَّخوالُنديهم، رهائِنكان هم انربى قطع
�ِبَشبعُض إىل الليُلوَقْدمن،الَيياطينهم فأضرَمأظلم ِشوجن، التهاً�هاً�فيها وأذكاه فتوجَّ، ه ،

املطهُر فجرْتالَقَبائُلالغضنفر، فاجتمعتالبطُلإليهم حروٌبلقتاله، أفضْتبينهم هزميِت، م ِهإىل
فدمَّعزميِتواحنالِل ُعبالَداملطهُرَرهم، على خاوية وتركها أعقا�م، وقطع روشها.. ودخلوا يف هم،

فقبَضُح َشكمه، وأودَعياطيِنمن يزيدون، أو ثالمثئة السُّهم أمَرهم مث فقطعْتجون، أيديهم �م
2الف.."ِخهم منوأرجُل

ــ ربالَعالرَّحَّالةأحُدوهوــ نزيه مؤيد العظمويذكر�آلالف.الرََّهائِنَهؤالءعدُدبلَغوَقْد
قصِر يف رآه �فذِةرأيُتاملهولة بقوله: "املظاهِرَهِذهمناإلَماِمما رفيت يف السراي "املقام ُغمن

اإلَماــ 1 .167م أحمد بن سلیمان، سیرة
.150ــ اللطائف السنیة، سابق، 2
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ِصالشَّ َصًةَيبـْريف" يف ظننُتمتسعٍةداٍرحِنيلعبون ألوِل، ُسمدرَسلٍةوْهها ولكن رعان ما تبدلة،
رأيُتالظنَهذا إذ جندً�؛ منهم وواقًفامًالَح�لقرب حلراسِتبندقيته، املشهِددهشُتوَقْدهم،ا هلذا
وَسريِبالَغ فقيَلبَيالصَِّهؤالءأمِرعْنالبعَضألُت، الرََّهؤالء:يلة، 1.ائن"َهمن

بلَغ �لنسَبذروَتاألمُروقد َعالرََّهائِنلنظاِمِةه إذالِلَعالذي حيىي اإلَماِمهديف إىل مد
الطريقِة�الشَّعِب َمذه وهو َج، وريبٍةتوجٍسنظرَةاحلاكمِةالسُّلطةإىلتنظُرالنَّاِسمنالَعامََّةعَلا
الوْعمتوارثًةوظلْت،وازدراء الَيِييف إىل رمبا ةرعيََّشعدَميؤكُدالرََّهائِننظاَمأنَّوالواقُعوم. اجلمعي
ِةَهؤالء ويؤكُدأبًدكم اُحليفاألئمَّ للُحاغتصاَ�ا، حكاًمإْذكم؛م كانوا َشلو رعيني ملا احتاجوا ا

أْص خرجْتبل؛ًالللرهائن للشَّالَقَبائُلعليهمملا فاقدين كانوا ملا لكن كانت ِةرعيَّابتداء؛
اخلروُج،طرا�ُتاالْض عادَةعلوكان أكثَرعلالَيَمِنيَِّةالَقَبائِليهم وما الدوام، األئمَِّةها علىخروَجى

َف ُحخالل 2!.كمهمرتات

حوَلاِبالكتَّآراُءلفْتاختوَقْد احتفَظالرََّهائِنددَعواملؤرخني ه، ر يف قصو اإلَماُم�االيت
العاِصَس يف خارَجَصنعاءمةواء الَعامم وصلوا إىل أربعة آالف رهينة يفأ�َّالبعُضيذكُرإذ ها، أو

ُيوآيف الوقت الذي يرى آخرون أ�م أكثر، م، 1934 وكانوا أقل، كانوا أ�م يرون وضعون خرون
ِح ُيسمُحوبعُضاجلند ومراقبتهم، راسِةحتت �لتجواِلهم ولكن �لقيود اليت على ،املدينةداخَلله

ُس، ليحصلوا على هقدمْي إىل يعودون مث عليهم، املتصدقني من .!جو�مأرزاقهم
واْستغربُتفاْسيف حلج، هائِن�لرَّعُتَمسهري أمني الرحياين: "الشَّالعريبُّالرَّحَّالُةيقوُل ا، تنكرُ�ها

َمسَةصحَّأنكُروكدُت بعِضأقرُ�ِهياألموِرأغرَبأنَّ، إالعتما يف فاإلماُماألحياِنا احلقيقة. إىل
كلِّحيىي  من ُحموظٍفيتقاضى موظفي ا ابًنواحدة، رهينًةه الكبار، امللكيني والعسكريني كومِتمن
أًخ نسيًبأو أو عزيًزا اإلْخ،بقيه يف حوزتهُي،اا واالْسكفالة وَضتقامِةالص اخلدمة الصدِقيف مانة
التابعيَّوالوفاِء وَهةيف قيَلــ اإلَماِمعندالرََّهائُنؤالِء، ما ، يقيمون يف املدن آالفأربعُةــ على

ط:1 المدینة، منشورات العظم، مؤید نزیھ السعیدة، العَربیَّة في رحلة . 70م، ص 1986، 2ــ
لدیھ93ــ ذكر الدكتور مصطفى الشكعة ص 2 تشكلت وقَدْ لدیھ، السجن في رھینة كان یحیى اإلَمام قاتل القردعي أن .

عاًما،داخل الس ثالثین اإلَمام سجن في أمضى ألنھ خروجھ، عقب ینتقم أن فأقسم للذات، واالنتصار االنتقام غریزة جن
شئون.. خلقھ في و� بقسمھ. أبر وفعًال
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كٌلاملختلفة ومسقِطبعيٌد، أهله فُترأِسعن و�سُربعَضاحلكومُةُمعلِّه، ومتنُحالبعَضهم اآلخريَن،
اَجلريَُّحاملدينِةوجهاِءأحِدبكفالِة 1الن فيها.."َوة

الَيَمين،"هاليدايفريد"ي الربيطاين ياِسوالسِّاملؤرُخوذكَر �لشَّأِن هَتم
ُ
قد الرََّهائنعدَدأن َّ امل

رهينًة1939الَعاميفوصَل آالف أربعة قصوِرم إىلنعاء، و َصيف الَعامفي رهينة يفألتراجَع
وأماكَن1955 تعز يف أخَذ1959عام "روما"أمحد اإلَماُمزاروحَنيأخرى. م للعالج معه م

املخالفَنييَّ، كما أخذ معه القيود احلديد2ناك!ُهإىل الرََّهائنبعَض �ا يقيٍّد اليتكان ، معه إىل روماة
..األخرىحسبما تذكر كثري من الروا�ت

ويبدو 3ويف وهو حيتفظ �ربعة آالف رهينة.ُتحيىي اإلَمامدجار أوبالنس أنذكر املؤرخ إو 
تناقصْت قد ذكرت املؤرخة الروسية جلوبوفاسكا� إيلينا، أمحد؛ إذ اإلَماِمبعد ذلك يف عهدأ�ا

االقتَصالتَّ" عن دمحم سعيد العطار، يف كتابه نقًال واالجتَمخلف الرََّهائَنأنَّ"الَيَمِنيفاعْيادي
بلغْتكانْت األلفْيقد عاَشتقريًبرهينةحوايل �حيِةَيقاِسظروٍفهم يف أغلُبا، من السَّة ، يئالغذاء

فأصيَبواملالبِس �مراٍضالكثُريالرديئة، 4ة.مزمَنمنهم

أیًضا:.501م. 1993، 4تكوین الیمن الحدیث، د. سید مصطفى سالم، دار األمین للنشر والتوزیع، ط:ــ 1 وانظر
ط: بیروت، الجیل، دار الریحاني، أمین العََرب . 109م. 1987، 8ملوك

الساقي:ــ 2 دار الرمیحي، دمحم الدكتور وتقدیم: تعریب ھالیداي، فرید العربیة، الجزیرة شبھ في یَاِسي الّسِ َراع الّصِ
.146م. 2010، 2ط:

.56م، 1990، 2دمحم الشید، مكتبة مدبولي، ط:الیمن.. الثورة والحرب، إدجار أوبالنس، ترجمة: عبد الخالق ــ 3
.151م، 1982، 1سبتمبر في الیمن، إیلینا جولوبوفسكایا، دار بن خلدون، بیروت، ط:26ثورة ــ 4
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المبحث الثاني
الدعايات والشائعات

َع والشَّ�يت الدعا�ت مليتا
ُ
امل َياِسيالتكتيكمَنِضضِةغّرائعات دولٍةَمجَاَعٍةةأليالسِّ أو أو

ُتيف الغالب؛ِسَياِسٍيكياٍن الدعا�ُتإذ اُخل،احلروبا يف الًحِسوالشائعاُتستخدم صومات ويف
فإمَّة، يَّياِسالسِّ وجهني، عادة تتخذ �ّواليت أن َشَلا لِصمن قدرا�ا الرُّأن نفوِسعِبناعة رف الطَّيف

تشيَع أن وإما َشأخباًراآلخر، من اآلخر، الطرف على شائنة الوقت الذي قواه، يفأ�ا أن تضعفا
ة هلا وألتباعها.. املعنويَّعزز القوىُت

بِنياستثناًءليسْتامُةواإلَم الكيا�ِتمن أو الدول أو القوى كٍلجزٌءِهية، فاسيََّيالسِّكل يفمن
الدَعاْسوَقْد،اجلانِبَهذا من الوجهني مًعتخدمت ا.. اية

أْض كاتُبلقد الَع"اهلَاديريِةِسفى دمحم بن الصِّاهلَادياإلماِمعلى"لويعلي َممن ا فات
فضْياهلَادياإلَماممُطالنبيني، مع أننا ال نغمقاِمه يف جيعُل أنَّ؛وجدتإْنله،لٍةأية سَبُنما إال

ُ
امل من لنٍيبعجزاتإليه تتحقق ميكُنمل ال وهذه تنطلَيقط! عاقٍلأن ميكُنأبًدعلى وال جتَدا، هلا أن

الَعمتسًع يف إال حملدودية الروا�ت بال متحيص أو نقاش، َهِذهالذين يقبلون مثلالنَّاِسوام منا
وبَس ُعتفكريهم، ولعاطفِتاطة الدينيَّقوهلم، اجليَّهم املفتقدِةاَشة يف الغالب!والتعقِلللعقِلة،
"مذاب"قد ظللته يف الَغَماَمعجزاته، أنُممما يعتربها من اهلَادياإلَماِمريةِسكاتُبذكَر

مشٍس وركدْتَحيوم وأْصرأِسفوَقار، السَّه يف يكن ومل راح، حىت غْيحابه غريها. مٌةماء
ذكَر بصٍيبكما ُأيت قد بصُروَقْدأنه فأَماُجلمرِضه من ذهب ه على يَداهلَاديرَّدري،

ودَعبصِر فأبَصه، له وآخُر!ر..ا ولٌد! له كتاُبأخرُسكان أ�ه فلما يتكلم، خاَمتال أخذ ه اهلادي،
الورقِة ماٍءعها ووَضمن َسيف مث الصَّ، فأفَصقاه أكَليب، كما التو..! على الكالم يف اخلامت آخرون ح

علٍلطلًب من للدواء املطَرهم.أصابْتا �خَروأن أحِدقد  للهادي، الًالإْج"خيوان"فاره إىل أْسيف
دَخفلمَّ وَصا نزَلالنَّاُسارلها منازهلم الغيَثيف أن كما عمَّاملطر..! ا مل يروا مثله، بعد مطًرمهداَنقد
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جمدبًةوَقْدأن قدم إليها، األرَضكانت وأن أعطْتُممحلة، كثًريخًريقد سلَّا أن بعد أبنائهاأحُدما
مشًري للهادي.. مجَعالزكاة لو أنه إىل 1بن احلسني لكانت يف كتاب.. حيىي ةإماَمعالماِتا

ْيُخوروى نقًالجمد الدين املؤيديالشَّ ِس عن  ، َسما نصه:اـأيًضــ ريتهكاتب الذي  ليُم"روى
خدمَت يتوىل تبَعكان أنه بعِضه: يف يسُريه وكان املوضِعاإلَماِممعالليايل، يبيُتإىل فيه مث الذي

اللْي تلك ويف يبيَتينصرف، أن رأى لينظر ما يصنع، قال: -اإلَماُمومل يعلم به-على الباب لة
وُسجوًداع أمجالليَلفسهَر أمسُعرُكوًعا وكنت ونشيًجاُدوقَع، َحموعه، أيَن2لقه"يف تلك �ْيتفمن

الروحانيَّالدموُع وتلك احمللَّ، �ثٍرية واجلرائِمِةالبالَغوِةالقْسَهِذهويف مع كلُصقة حبقِّالوحشيَّ، أبناِءة
منمن؟! الَي ولوكانْت وقٌع هلا ُيسمع اليت هي ُدموٍع أي اَحلصى؟!مث

ذكَربْل اهلادي، ما اإلَماَماملؤيدي عنحيىي ، اهلَاَدويَِّةكتاب العروج إىل األنوارَصاِحُبلقد
ُو "فلما جسُدوِرنصه: الشَّي مسجِدريُفه يف الشَّ، انبعثْته بصعدة، لتخلِّطيبٌةرائحٌةريف ه، ذكَرَد،

ِهللا رضاء عن للناس فعِلوتنبئ تزْلعن ومل الرائحُةه، يوِمتنبعُثتلك أْشإىل فما هذا، قى من نا
3من حقه"انتقَص

َج إىل ميكُنانب ِ هذا معجزاٍتما تكون ُعأن أن أشخاٌص، مساويٍةبعقو�ٍتوقب
التعريِضإلَس أو للهادي، َحاء�م ذكركاتُبْسبه، !.ِسْريتهبما

مًعونسب لإلمام الشاب املهدي احلسني بن القاسم العياين ما  ويُبكي ا. فقد قال ُيضحك
عنه صاحب احلدائق الوردية: ".. وكان من عيون العرتة يف زمانه، وتيجا�م املكللة يف أوانه، برز يف 
وغدير، فضل وروضة نضري، خالفة ُغصن وهو دهره، أبناء فيه وسبق عصره، أهل فاق حىت العلم

يف علم الكالم، والكتب احلسنة يف خمالفي مشهور �لزهادة، معروف �لعبادة، له التصانيف الرائقة 
تصنيًفإة عليهم السالم، وهي كثرية، قيل العرت  وسبعني ثالثة تبلغ 4ا.."�ا

، فما بعدھا..128ــ سیرة الھادي، سابق، 1
.206ــ التحف شرح الزلف، مرجع سابق، 2
العــ 3 وآراؤه الحسین بن یحیى الَھادي قدیة، دراسة نقدیة مقارنة، د. عبد الحمید أحمد مرشد، مؤسسة النبأ اإلَمام

ط: التنمویة، .81م، 2010، 1االجتَِماعیَّة
ــ الحدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیة، الشھید حمید بن أحمد بن دمحم المحلي، تحقیق: الدكتور المرتضى بن 4

.120/2م، 2002، 1زیدي المحطوري الحسني، مكتبة مركز بدر ط: 
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عاًميواملدح لشاب تويف وعمره بضع وعشر كل هذا الثناء  ا. وله من املؤلفات ثالثة ن
مؤلًف اإلمامة وعمره سبعة عشر ا. وقد ملك ما بني إهلان وصعدة. بعد أن استخلف أ�ه يف وسبعني

ا..! عاًم
وجدْتاملتوكل على هللا أمحد بن سليمان، اإلَماِموعن أنه ورِقورقٌةُروي رة، وفيها الذُّمن

حممَّامرة خلفه�ُحلمكتوٌب هللا إال إله ال املتوكل على هللا أمحد بن سليمان.اإلَماُمد رسول هللا،:
َم َعوأنه على بصَرفاء إليه، َجوَقْدأعمى،ِنيسح عليه هللا آِتقَاَله، وعندمارد مل األعمى: هلذا، له

السَّ!كما كانعاَد وأن نزَليَل. السَّقد من الغيُثمع جنوده، يف يوم قحط،ماِءعليه يسُريوكان
قريٍة من قرَيمعهم اَهلإنقاًذة،إىل من هلم اجلوِفأمَّ، الكا يف َشا ذاَتفقد اهلالك على مرة ارفوا

فشرَباإلَماُمفاهتدى بئر، وَسالنَّاُسحلفر �ائَمكلهم وحَنيالَيوِمهم ومكثوا هناك إىلقوا الثاين،
املكاَن املاُءَغغادروا بعَدار جيدوه ومل البئر الكثُريذلك..!من ذلك معجزاٍتوغري يُعترب ، أو مما

يصدُقشبَه ال عقٌلمعجزات، 1، وال يقبلها منطق.ها

ُأــ أمحد بن سليمانــ هإنَّبل  على أحِدرقى يسمُعوَقْد،"بيت بوس"يف النَّاِسذن ال كان
ونفَث ذلك، فعاَدقبل مسُعفيها، َم!ه للتوله أنه كما كفيٍف. عني على ُهسح طالًبأ�ه ا إ�ه ناك

فعاَدأعطَي بصُرة، فوًرإليه عادْتالكفيُفَهذالهقَالا، وحنيه هلذا آتك مل بصِرلمُةالظُّ: ه كما  يف
!!2كانت..

قيَلحيىي اإلَماِموعن محزة، كراريَسبن إن بعدِدعنه: بذمار، فَنُدوأنه منذه! أ�ِممؤلفاته
احليَّفُقدْت إنَّواهلواُماُتمنها حىت تعمَّبعَض، قفٍصثعباٍنإدخاَلَدهم دخَليف فلما ذمار، إىل إىل
اضطرَبحياوُلبقَياملدينِة مث الرتاَبوماتاخلروج، أن كما ُو. إذا قربه فوق حمٍلالذي يف مل ضع

حيَّ فيه ُثٌةيبق نفُعوال ويبقى ُيَسالرتاِبَهذاعبان، مث كراماِتوأيًضبدل.نة، من حياولوَنالنَّاَسه أنا
املْص بعَدمتقًدًالتعشمالذي فوق قربه، مث مل يلبثوا أن يروه باِحإطفاء 3ذلك!!ا

ص217/2نفسھ، ص: ــ 1 سلیمان، بن أحمد اإلَمام سیرة وأیًضا بعدھا. .151فما
سلیمان،2 بن أحمد اإلَمام سیرة .155ــ
الواسعيــ 3 یحیى بن عبدالواسع الشَّْیخ العالمة الیمن، وتاریخ حوادث في والحزن الھموم فرجة المسمى الیمن، تاریخ

.36ھـ. 1346السلفیة ومكتبتھا، القاھرة، الیماني، المطبعة 
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ظللْت699، ت: بن املرتضىحيىي املتوكل على هللا، املطهر بناإلَماُموقبله كان قد ه هـ،
يقاتُلُةالغمام الرُسجيوَشوهو فَسويل خبوالناملؤيد وبَنيرتْت، بينه خلَصذلك اجليش، ما من حىت

اجلهِة أْصتلك مع أْصوَقْد،حابهوجنا الشِّحاُبنظم ذلك يف 1عر.ه

فعَلليَس من العلوي دمحم بن بْلاهلَاديمععلي هم، و�رْخياألئمَِّةريِساِبتَُّككلُّكذلك؛
يعدوَ� مما هلم مكرماٍتنسبوا يسُعوفضائَلا ال يضَعالعقَلما أن األَسإال خانة يف اطري ها

واخلرافات!
كاتُب اجلرموزي، دمحم بن املطهر بن احلسن املنصور اإلَمامأنــ القاسماإلَمامريةِسذكر

الطلُقأمَّأخَذحَني2بن دمحمالقاسم��، دخلْتوالدتهأثناَءه ُمًتبي، فيه، وأنه ملا وقع ْتا توار ظلًما
َمس األرض حممٌدعلى هللا إال إله ال قول: أمحد بن سعد، اِإلْسالموأما القاضي مشسرسول هللا، عت

أمَّفقد زاد:  املْع�لفاِظكامًالأذاً�ْته مسعأن 3روفة.ه

أيًض أورد رجًالومما أن أَش"ذي حسني"من ا: قد الثياِبكان إىل بيده اإلَماِماليت علىار
أذيٌةحابهوأْص فيه بكالم وتكلم فسقَط، السالم، عليه كفِّأصبُعفغابْت،الرجُللإلمام يف فندَمه ه،

فرجعْتايرضأْنــ السَّالمعليهــ اإلَماموسأَلالرجُل اإلمام، له فدعا له، ويدعو ه كما  يُدعليه
َص قبل من 4حيحة!كانت

أنَّوأيًض اشُتا أول دعوته َصنعاءيف،والعدو والصديق،والقريب والبعيد،هر للعام واخلاصه
ُيأنَّالسَّالمعليه كان الصَّه من َشوامِعسمع منذ املتكرر، بصوٍتالنداء الليل يف حنومها أو شهري هرين

يسمُع شخَصثخني يرون وال الناس، بعُض"قاسمإَمام�":، يقولهه وروى القاف، هم أنه بتفخيم
صورَة جهِةطائٍررأى 5وت..!الصَّمن

.34ــ نفسھ، 1
اإلَمامــ 2 ربنا، إلى ووسیلتنا وإمامنا، موالنا أخبار من كثیًرا سمعت "كنت مانصھ: معرفًا، سیرتھ، كاتب عنھ قَال

، صلوات هللا األعظم، والحجة � سبحانھ على أھل عصره من ولد آدم، المنصور با�، القاسم بن دمحم، بن رسول هللا
وسالمھ علیھ.."!!

.5النبذة المشیرة، سابق، ــ 3
.27ــ نفسھ، 4
.29ــ نفسھ، 5
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ُرــ اأيًضــ ومنها أْهأن من الظاهِرجال َمَسل يف عليه راٍعكان قفرلم أ� موال� � له: وقال ،
القحُطوَقْدا يلغنًم بنا فتوجَّوقلة املاء،أضرَّ لنا، فادع قريُب، والوقت ودعا، القبلة غروب ه
قزعٌةالسَّمس، وما يف الشَّ َجماء فما وقُت، وأرَسمطَروَقْدالعشاء إالاء السَّ، ، غرابيلهاماُءلت

الشِّ توضَّعاُبوأقبلت وما فيها، أكثُرمبا اِجلالنَّاسأ من واألْمإال 1وال..رب

فوجَدأحَدوأنَّ شاة، ذبح لوِحاملشايخ مكتوً�الشَّيف القاِساة فحلَّ"اإلمام اللوَحم" ذلك ى
�2لفضة..

أيًض اجلرموزي يرتدُدأنه ا وروى ُس"كان بيِتعلى املسيُخ"ذاقةُع"وق وكان �به، من
بصفٍةالسَُّهذاعلىــ اأيًضــ الدجال يرتدد ولكن ويفسَدالناَسليضلَلٍةخفيَّوق؛ عليهم دينهم، ،

أحٌدفاكتشَف يراه ال كان إذ القاسم؛ فتتبَعالنَّاِسمنه القاسم، املسيخ حىت أخرجه، واضطره إىل غري
ُس إىل يعد ومل ُع"وق الفرار، 3بعد ذلك""ذاقةبيت

اعتربه مما املؤيدي دمحم بن الدين جمد بن إبراهيم الزلف" شرح "التحف كتاب ومقابُل مصحُح وأورد
السَّكراماِتمن   كرامة ومنها الكثري، اْمسوالده وكتابة الرجِلحاب وكرامة فيها، أكلْته اآلكلُةالذي ه

فصنَع رجله، ويف رقبته، ُتيف من ..! 4د قولهَحعلى �ذن هللا، فطاَب،اهلَادياإلَمامراِبله

الشائعات املضادةا: �نًي
َس أشر� أوَسحِرالسِّعمَلالشائعاُتتعمُل..اابًقكما إذا ما مت خاصًَّة؛ةالعامَّاِطيف

مدروَساستخداُم بطريقة تعمُل، نهجةُممو ٍةها الدعا�ُتائعاُتالشَّوكما ة يف املعنويَّالروِحع َرْفيفأو
وجٍهأوجهها، فإأحِد من تعمُل�ا غرِسآخر ، ويعلم اخلصم املستهدفِسواهلزمية يف نفِساليأعلى

اخنفاِضالكثُري على يرتتب للجيوِشاجلانِبماذا ماعات.. وللَجاملعنوي

.29نفسھ، ــ 1
.170نفسھ، ــ 2
.22ــ ابن األمیر وعصره، 3
.35التحف شرح الزلف، ص ــ 4
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اْس اْسالدعايَةاألئمَُّةتخدموكما قد فإ�م الشَّلصاحلهم، صومهم، ُخضدَّائعاِتتخدموا
َش من وللتقليل منهم، والْسللنيل ُتالَعامَِّةعواطِفتغالِلأ�م، السَّاليت أيِةنَدعترب يف عمليَّةالرئيس

ة.اسيََّيِس
ْيُخكان عالقٍةَعــ اهلَادياإلَماِماحُبوَص،دان يومهاَمهْزعيُمــ الدعامالشَّ وثيقٍةلى

ْيُخاندوَساألمر،أوَلببعضهما َياِسيَِّةمن املواقفثٍرييف كاهلَادياإلَماَمالدعاُمالشَّ ،ِةواالجتماعيَّالسِّ
أ�َّ وتَصإال اختلفا، ريته بقوله: ِسَصاِحُبمبا ذكرهاَمالدّعيتهُماهلَاديالذي جعلما، األمر داما

مَع اخلموَرفسَّاٌقُجنٌداِمالدّع"وكان �لنَسيشربون ويفجرون الذكور، َعويركبون وال النية.."اء
عاقٌل ْيخَهذاكيف كانيدري موحًدمؤمًن�ألمِسالشَّ عشيَّا وبني أْصوُضٍةا، ا كاِفًربَححاها

1!الحًدُم

"إنَّوزاَد ذلك: َععلى يف كان الدّعْسه ن جرة، يظهر أربعمئة امرأة فا"بيت ذؤد"يف اِمكر
َي ال عالنية، يتحاكُمسترت الفجور بل بذلك؛ َسكُرالعْسن إىل وُعفيهن وكّنمَّالطينهم كل اهلم،

�ِبشية جيتمعَع إىل يدْيفيلعَنبالفاسِقنلطا�ُسن ُشبني وينشرن زينتهن،ه، ويُبدين عورهن،
حماسَن ويلبسَنويُظهرن يقدرَنهن، ما ليْبأرقَّ الثياب، من أبداِ�دَوعليه من خفي ن، فيأيت ما

َهالَع فإذا الرجُلسكر، دراهَمواحدًةنمنهوى إليها دفع حيضُرحبضرٍة، معهم، فلعلها ال تروح من
أْص فإذا الليلة، تلك السُّإليه إىل أتى ه، دراَمهأخذْتوَقْدن ملعونته مل ترح إليه،�ه وأعلَملطان، بح

ُس تصَريفيأمر و�ن �د�ا، ذلك عند َصلطانه 2ها"!!احِبإىل

نرتُكوَه حجَملكم احلكذا لريى يف الَيومالذي ال ميكن أن حيصلاالفرتاء املهول، لقارئ
مواخِري العدِدالَعأكرب �ذا الوَسالَيومفراكله، على ما يتو امل ُممن تكن مل واليت لذلك، تاحة ائل

أمَّ اإلَشآنذاك؛ عن َي"علي بن الفضل"اليت الحقت اعاِتا أو ُحتد أن َخْسففوق يال، فقدتوعبها
ِسقَال يف مدينة زبيد مخسة وثالثني ألف النَِّساءبن الفضل سىب منن علي إرية اهلادي:كاتب

.94ــ سیرة الھادي، 1
.94، نفسھ، 2
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أمَر وأنه مجيَعامرأة، وأحل واألخوات، األمهات مبحمدبنكاح وكفر ملسو هيلع هللا ىلص، وشرب احلُرم،
1إخل. !!اخلمر

َصبعَضفسمعُتا اجلفامت "وأمَّ:وأتباعهاهلَاديقَال"اجلفامت"وعن  نعاء، يذكر أن أهل
محَلالرجَل رمبا السُّالغالَممنهم حيُمللفسِقوِقمن املرأة وكذلك بعُض، بعِضهم لها الطريق، من

كانْت الطنابُريمعهوكذلك األْسوالغلماُنم �خذوَنواِقيف وكانوا يقدُرُعنوًةالنَّاِسأمواَل، أحٌدال
2"هميكلُمأن 

ِلَساُنوحني  م 967هـ / 356–م 893هـ / 280، احلسن بن أمحد اهلمداينالَيَمنَنَظَم
الشَّقصيدَت "الدَّه حماِسوحَض�لَيَمِنة" اليت تتغىنَغاِمهرية وتذكر نون أبناءُجنَُّج،ةحطانيَّالَقَنارته،
بكرامِتمن بعده، اهلَادي مساس ذلك أن ومكانِتورأوا أفضُلأ�َّيروَنهم يف ا�تمع، فهم هم النَّاِسم

وُسعرًق ِساللة، ا وتعذيَبفقرروا ُ�جنه من بد ال لكن السِّقبَلمٍةه؛ إىل ستثريواَي، حىت ال جِنإدخاله
ُياعوا بينهم أنفأَشعليهم، النَّاِسمنالَعامَّة العد�نيَّالقْحطَانيَّةفضله َمثة،على جنوه سنتني َسومن

السِّمتتاليتني، مث إىل أعادوه مث وَسجن مرة �نية، مث نفوه بعد ذلك عن بلدتهأخرجوه، اموه ألوان ،
القحطانيَّقَالالعذاب، ال لشيء إال ألنه ختدُش�مٌةوِهية!بتفضيل !3.املقدسنِمالصَّوجَهعندهم

املعروِف حجَمومن الصُّوسَعللجميع بني الكبري اخلالف اهلَاَدِويَِّةوعلمائهم ووفيِةة
�رخيًي شعبًي، اوعلمائهم منافستهم خشية فكرَةا، وذلك أخذوا ��م إ�هم تصوفهم عن متهمني

الكفَرا�وِس أبطنوا قد وأ�م اإلْس، حقًنوأظهروا وَشوَقْدا لدمائهم فقط،الم، التهم، �قذع وا نُّرموهم
احلَسفقد قالوا فيهم: الدعا�ت، رذَلعليهم أ إال إهلهم جيعلوا مل وهؤالء ردان،النَِّساِءمنان"..

ُ
وامل

رً� هلم يعرفون 4قاتلهم هللا.."ذلك، غَريوال

.394ــ نفسھ، 1
المناوئین205ــ نفسھ 2 ضد بغداد من القادم الفترة تلك في الیمن في العَبَّاسي العسكري القائد جفتم إلى نسبة والجفاتم .

للخالفة العباسیة.
العلمیة،ــ 3 المسائل من عدد في مبكر وقت من بحث فلقد وفكًرا، علًما زمانھ، وصفقة عصره آیة الھمداني یعتبر

لنھائیة قبل أن یتكلم عنھا علماء الغرب، كاألكسوجین، وكرویة األرض وطبائع األجسام وطبقات وتوصل إلى حقائقھا ا
األرض، وغیر ذلك. وثمة روایة عنوانھا: "الھمداني یطل من أورلیان" للمفكر والسیاسي الیمني الدكتور أحمد دمحم 

العَام في صدرت وعلمھ، حیاتھ من كبیًرا جزءا تلخص م.2013األصبحي،
. 31ــ النبذة المشیرة، 4
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توسَّ جنوً�املتوكل على اإلَماُمعوحني إمساعيل ا تربيًراإلشاعاِتَهِذهاستخدَما وشرًقهللا
أَشِبالَددخَلفحَنيتيالء، واالْسللسيطرِة مثَّحضرموت أن ريعةللشَّتطبيٍقوعدِمٍلوجْهمنكراٍتَةاع

السَّاخلفيَّاهلََدفاملناطق، مع أنَهِذهيفحيحِةالصَّاإلْسالميَِّة هو ذلك وراء على ميناء يطرُةمن
خراُجالشِّ يدر الذي كلَّحر أوقية ألف مئة السَّعامه أراد وحني عام "عدن وحلج"يطرة على .

أشاَع1055 أمَريهـ هدَّأن قد قواعَدها وأظهَراإلْسم للِبالم، وجعل غاء جوانب، املنكرات،
وَسودَخمور كذلك.وللُخ حممًالعائًدمواله "�قوت" َعلْيهاوعنيََّعلْيهاطرْيلها،  �لغنائم، وفيها ا

1من العبيد واإلماء!الكثُري

يدخَلأيًضاعِةاإلَشذاُتِهيو  أن قبل كررها اليت َجاِصصَّالرَِّبالَدا ��م �فع، هلٌةوبالد
الشَّ يطبقون حيحة!الصَّريعَةوال

كاَن �ملوانِئاإلَماماهتماُموقد كبًريالسَّواملدِناملتوكل جتلُبنظًرا، احلية ملا ضرائَبا من ه
دخٍل من فإنَّمايل كبري؛وتدره عيَّولذا يد الذين من املوايل والعبــ يف الغالبــ كانواَعلْيهانهممن

يسهُلهمكثًريفييثق  والذين حصَلعزهلم دون إ�رة يفا، كما وقت، املتوكل اإلَماممع احلسن بنأي
الشَّحني واله أبوه بندر اللحية، وفيها  اخلاصَّامليناء اإلقطاعات من وكانت َعلْيهااإلَمامة بوايلهري،

أمَر"ا�زيب"  يعرتض مل مضيًفالذي اخلدِموالبندُر،أمرهاألمُرا:سيده، مجلة من وأنه ليس بندره،
فَس عاَداإلَماِملمها البنإال، عاِصمث ضوران تصرِفوَهذااحلكم،مِةإىل حتت كانت إذا ما خالف
الصَّآخر من أوالد العم أو األسرة، إذ شخٍص !.عب انتزاعها منه إال �لقوة، ورمبا لن يكونمن

أوًالخاصَّةأبناء تعز،حيىي اإلَماموحني حارب عمد املقاطرة، انتفاضة التشنيع  إىل بعد
وحتديًداإلَمامكاتب سريةقَالعليهم، ورميهم �قبح الصفات، كما تعز، أبناء . ."املقاطرة:ا عن

يُعّد ما تعاليمه ومن منه لديهم يبق مل حىت الدين �مور �اونوا إىل حد ون به من أهل اإلسالم، فقد
2"!!وخراب املساجد..الصَّالةإمهاهلم لعقود األنكحة، وترك

، فما بعدھا..46/1بھجة الزمن، سابق، ــ 1
سابق،2 الحكمة، كتیبة المسماة یحیى، اإلَمام سیرة .93، سابق. وانظرھا في الیمن الجمھوري، للبردوني، 248ــ
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يف األربعينياتكما أشاع عن املعارضني السياسيني من رجاالت احلركة الوطنية يف عصره
والصيام، وأ�م ز�دقة يريدون أن الصَّالةويدعون إىل تركأ�م يريدون اختصار القرآن الكرمي، 

�عوا البالد للربيطانيني!وَقْديدخلوا النصارى إىل البالد،
ُحتدَِّهيأما اإلشاعات اليت طالت اإلمساعيليني ف أن روهم وأخرجوهم كّفوَقْدأو حتصر،فوق

وأّل امللة، فيهم الكتب، ونسبوا إليهم من األقاويل ما ال علم هلم به!فوا عن
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المبحث الثالث
الشعب تجهيل

مهُد املستقرة منذ آالف الدَّوَلةتاإلنسانية قاطبة، عرفَحَضارَِةالعروبة وأصلاليمن
بكافة املعمورُةزال يف الوقت الذي ال ت،ن املواطننيو ئاملنظمة لشوالدساتَريالقوانَنيتالسنني، وعرف
تعيُش شاهدٌةاملسند اليتصوُصوُن.حياة البداوة األوىلأرجائها أرجائه يف مثلما على ذلك؛تنتشر

يو�َنَشِهي من املؤرخني أصَلعلى ذلك إىل اليوم؛اهدٌةَشوروماَنهادات إن كما ميٌيناخلطِّبل
املَصكثٌريتقرُر أَشالتارخييَّادِرمن وكما َسة، ا.ابًقر�

تقريًبالرابِعالَقْرننُذُمحضارٍينكوٍصفرتَةْتوقد شهد جعله األمر الذي،اامليالدي
الدوليَّمطمًع للقوى املتصارعِةا مسارِحًدل واحوشّكوالروم، فَارسيومها،ة من َياِسيَِّةماصراعا�ا السِّ

صفحاُت عنها حتكي الكتب. اليت
َعِةيفواملتأمُل احلَضَهذاطَبيـْ الرتاجع أو الروِحجيدهاريالنكوص جذوة على أبقى قد

متاًمالَيَمِنيَِّةالشَّْخِصيَّةلدىِةاحلضاريَّ تنسلخ مل احلَضاليت ماضيها عن َخا أن األمر وكان ْتبتاري،
اجلمُرالروُح خيبو كما تنقُّالرماد. حتَتاملتقدة، األد�ِنيًعسر الَيَمِنُلوما بني ويف ةالثالثالسََّماويَِّةا
جًدزمنيَّفرتاٍت متقاربة دليٌلة إال مدنيَّقاطٌعا وَحِتعلى تعاُمَهِذهضارته؛ إذ تعامل معه ًالاألد�ن
يسرتجُعسياسًي لعله األوىل، �لدرجة ذاَتا خالهلا احلضاريَةمن يَّةهوشخصيَته فقَدالتَّارِخيِْ ها.. اليت

املذاهِباألمِروذاُت بعَدالدينيَّمع اإلْسة آنًفالم،  دخول ذكرت اليت اهلَاَدِويَُّةومنهاا، كما
�لرتَحاْس أنَّتقبلها إال رجاءه قد خاب. اب،

ختلًفسوًءاألمُرزاَد البالد وزادت ِةِسَياَسَةنألاملتعمد،اجلَْهُلا؛ ذلكا، ــ يف غالبهمــ األئمَّ
جتهيِلتعمُد �بًعو الشَّعِبإىل يتصارعوَنا لنزوا�م و جعله اليت ذا�ا الشَّعِبمن أجلها بفئاترغبا�م

مثلْت بشرً�وقوًداليت التارخييَّوحطًبا لصراعا�م مأُسالبالد،داخَل،ةا ومل من قبلهم. َعلْيهاوفغري
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القتِل فتاوى واحلُرماِتتباحِةواْسوالتشريِدوالتنكيِلتكن ُخاألموال انعكاًسحبق إال مباشًرصومهم ا ا
الطبيعيَّحبقوِقالشَّعِبجلهل احلقوِقِةه َياِسيَِّةقبل !السِّ

فرتاِتطويلة متتد �متدلفرتٍة العلُمُحاد يكاد إال ما ا بينهم، حمصوًريكون والتعلمكمهم
علَمخاصَّةففي علمه نظر،ومن تعلم من غريهم ونبغ يف العلوم ندر،  أخذ ما ألنَّه عن غريهم! إذا

علِمــ عمهمحد ز ــ آل البيتعلَم متوارٌثعلُم؛ فمن الناسالَعامَِّةغري البيت الوصي، اإلَماممنآل
الشَّ البيت أهل به هللا بصحاِحخص وأكدوها العقول، حبجج ملؤوها قد ومؤلفا�م 1املعقول..ريف،

ضمَناألئمَُّة، مل يكنقدميٌةالشُّعوبهيِلَجتُةياَسوِس هلا، �قلني أو �ا، متأثرين ما نقلوا إال
"السَّوخاصًةو�ثروا به عن الفرس،  شروان أنو كسرى امللك عهد منَعاين" اَسيف الَعامَّةأبناَءالذي

وحرَّ التعلم، يعتقُدمن وكان ذلك، عليهم "السَّم فلة" إذا �دبوا طلبوا املعايل، فإذا �لوها حتكموا أن
األْشوْضيف راف!ع

تسرَّ وقٍتالَعَربِبالدإىلبْتوقد ضمَنمن كانت فقد املقامي أيب الكاتِبأدبياِتمبكر،
�صًححيُثحيان التوحيدي ونصائحه؛ السَّيقول، ترفهوا "ال اخلليفة: الكسَلا فيعتادوا فلة

جترُئوالراَح وال السَّة، فيطلبوا والشَّوهم ألوالدهم يف تعلم األدب، فيكونوا لرداءة غب، وال �ذنوا رف
أذهَنأُص َسوأغوَصوهلم إذا فإ�م جرم وال أصرب. التعلم وعلى آخِر، يف خرَّادوا بوا بيوت األمر

2أهل الفضائل"،العلية

ُحرَساَلٍة، يفعبدهللا بن محزةاإلَماُميقوُل أ�م مارب أهل إىل "واعلموا أ� كمه:وجهها
الصَّأوالُد وسنَّرائعالشََّهِذهاحل، صلى هللا عليه، الذي شرعالرجل وأوضَحالسُّنَنَهِذه، رسوم ،

وطمَس أنفَسالنَّاِسأعلمفنحُناجلور، رسوَمالعدل، �لكوا فال وعلومه، وطرائقه وُسننه كم ��ره
والعمِل أ�َّ�جلهالة، واعلموا بصرية، غري أمِريعلى عن املؤمنني أنه قال: أيها الناس، اعلموا أن روينا

تـُُنوِسَخالعلم الذي أنزله هللا على األنبياء يف ع أمر عن بكم يُتاه فأين نبيكم، أْصرتة الب من

بن207ــ انظر التحف شرح الزلف، سابق، 1 یوشع أن الیھود اعتقد حیُث قدیمة؛ یھودیة فكرة الوصي ففكرة وللعلم .
نوعھ. ومن موسى، یخلف نبي من أبدًا الزمان یخل لم أنھ القَدْیم العھد في ورد وقَْد السالم. علیھ موسى وصي ھو نون

محمدً النبي یخلف الذي الوصي فكرة ذاتھا ا ملسو هيلع هللا ىلص. وِھي
م، 2006، 1اإلمتاع والمؤانسة، أبو حیان التوحیدي، تحقیق: عبدالمنعم فرید، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط:ــ 2

181.

Urge
nt



222

السَّأْص كالكهِفَهؤالءفينة؟حاب وهم فيكم، �ُبحاِبألْصمثلها وهم لم، فادخلوا السِّالكهف،
السِّ �ُبيف وهم كافة، واْمححطة، ملم له.. ُغفر دخله أوَصن الذي هللا ا تقتدون يف وقًتلكمدوا

نبيِّديِن بعرتة أْهاَحلقكم، �خذونكم الطاهرة ِةوتنتسبون إىل العرت له، وتقتبسون النور من معدنه، من
طينٍة من ُخلقت ُحاليت يف ورُبيت 1إخل.جور النبيني..عليني،

أمر� إليكم �ذا الكتاب، فإن كنتم على ما بيننا وَقْد..أخرى: "َساَلٍةِرا إليهم يفمضيًف
املؤذَن أمرمت اخلطيُب�ألذان حبي على خري العملوبينكم وكان ُمجمن جهتنا، ، عتنا، وحضرمت

غمٍد يف شئُتإذنفسيفان ما ذلك بعد واعتقدوا يصلحان، الفواحَشال دعوا ما ظهر منها وما م،
الرَس2.".بطن، ولنا الظاهر و� الباطن ومعدن النبوة، بيت أهل الة، ومهبط الوحي، وخمتلف أل�

وحنُن أوجَبأهُلاملالئكة، الذي ُسْبُساحلكيُمالذكر ؤالنا، وأولوا العلم الذين أمر تعاىل حانه
ُسنا، ورد ما التبس من األمر إلينابطاعِت وحنن وخيتم، يفتح وبنا 3فن النجاة.."،

عباًد"وإنَّأخرى: رَساَلٍةا له يفوأيًض وفضَّ� لدينه، اصطفاهم لهم على مجيع بريته، ا
أرِضواْس يف واْستخلفهم عرتُةتشهَده، هم خليقته، على املستحفظني بقية النبيني، نبيه، �، هم
الرأِسالنَّاِساللة خامت املرسلني، هم يفوُس اجلَسمنزلة العِنيمن مبنزلة بل فأحلُّالرأسمن د، وهم من ،

ُسحيُثاجلاللة هللا وتُرشدوابحانهأحلهم ُتسعدوا �م واقتدوا ،"..4

صنَعواْعأخرى هلم، ومنها: "رَساَلٍةا، له يفوأيًض قد تعاىل هللا أن بنِتلموا وابن إلمامكم،
جيُبــ �ــ نبيكم اجلَبما تذليل من وذكره وقصِمشكره ما كان علمُتوَقْدالقرون الفاجرة..ابرة،
ِسأيف م يف السَّوالَعاجلَْهلننيرب رب وخالفة الُعماءمى، ومنهاج لماء، فإ�كم، مث إ�كم أن متادوا ،

َس فإ�ا لتجديِدبُبفيها، إال نقم فلم رسوِممَعاِملاهلالك، وطمس أنفَسالدين، فاحفظوا كم اجلور،
�رُئ والسَّحيفظكم 5الم"كم،

سابق،1 حمزة، بن عبدهللا اإلَمام مكاتبات مجموع .18ــ
18نفسھ، ــ 2
.21ــ نفسھ، 3
.78ــ نفسھ، 4
.305ــ نفسھ، 5
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َياَسُةَهِذهو�يت خلًفالسِّ اتبعوها َساليت عن منظًم�ًجلٍفا ومدروًسا دى ركائزا، وإحا
تعليَماُحلكم ألن �لبالد؛ عنالنَّاسوالتحكم �هيَك سيكشُف، وتوعيتهم ، ادعاءا�مزيَفتثقيفهم

يدَّالومةاملوُههارةوالطَِّةالقداَسحقائَقيبطُلوَس ألنفِسيت زوًرعو�ا وُ�هم بهوحسُب،تاً�ا وجَّه ما ك
�لَثالعالمَةحيىي اإلَماميف عبدهللا بنالسَّ كان حني املطاع أمحد لكتابِةثالثٍةالثائر تعيينهم مت

يكتَبمِنالَي�ريِخ أن عليه وكان َشاهلَادياإلَماممن لدنالَيَمِن�ريخ، آل أ�م إذرف الدين؛إىل
أمَرله: "� صنو قَال على منهج دمحم كرد علي، وأن تتحروا يف التَّارِْيُخ�ن يكوناإلَمامأمحد

الدوَل وجتعلوا قامْتالكتابة، ، وأنمن القحطانيني أو غريهم جتعلو�م هم املتغلبنيالَيَمِنيفاليت
1هم املالكون للبالد"األئمََّة

اإلنصاُف وجوِداإلَشهناويقتضي إىل اْسطفراٍتارة بعِضتثنائيَّزمنية �ريخ يف َحَمسهم،ة
و�سيِسالبعُض �لتعلم أئمتهم َعِةاملدارس، بصرف النظر عنمن ختّراملدارِسَهِذهطَبيـْ أنه من َجإال
َج علماُءبني الصَّأفذاذ، نبا�ا على الذاتيَّأبدعوا جبهودهم الفردي، جبهوِدعيد ال اليت الدَّوَلِةة،

اإلبداُعــ ومنذ زمن بعيدــ ظلها. وحىت اآلنيعيشون يف  يزال غائًبال ا عن اليمنيني. مع املؤسسي
واحملِنُصقد القوا منِةوالتارخييَّالِعلِميَّةموزالرَُّهؤالءلَبأغالعلم أن األذى بسبِبما القوا،نوف

يريُدالتقليديالِفكرعنمروجهُخ مثًالكاملطرفيَّبه؛تسويقه للناس وإيهامهم َهؤالءالذي  اليت ة
تتجاوَزاستطاعْت التنكيِلفلقيْت، اهلَاَدويَِّةيَِّةالنََّظراطِريوأَسخرافاِتأن واإل�دِةمن ما ال واألذى

أَح على د! خيفى
واحلسن بن ، مثل دمحم بن إبراهيم الوزير،نشأ علماء آخرون بعد ذلكاملطرفيَّةغريمن و 

او وكاين وغريهم الذين جتاوز والشَّ،األمريإمساعيلبندمحم املقبلي وأمحد اجلالل، وصاحل بن مهدي 
كثًرياَهلالِفكر أوهاِم،اادوي من وُخوحترروا يسلْمفرافاته، ولذا ه عاصروهم نالذياألئمَِّةمن أذىلم
الفكريِةمكانِتعلى الرغم من وكاين،الشَّاإلَماُممبن يف ذلك،أحٌد من لرغِموعلى ا،ِةالكبري ِةوالعلميَّه

للتكفِريَتفقدهم إليه.أنفِساألئمَِّةاجِةَح أتباِعبوالتعريِضعرض قبل من بل وأذ�هلا؛اِإلَماَمِةه
َح يف الكبري اجلامع إىل عليه قبِلاالعتداء من الطُّاألبعِضلقته وإىل على الرغم من رقات؛تباع،

.94الطریق إلى الحریة، سابق، ــ 1
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علْياملتعصَبَهؤالءاهالذي اختذه جته صمِت ألَّبوا الذين وبعَضاإلَمامهة ِسبض،وزرائهاملنصور جِنرورة
وُمواقتحاِمالشَّوكايناإلَماِم مجيِعبيته ِحبصادرة اليت ختالُفوزته و الكتب 1املذهب اهلادوي!هي

إقناِعوملا مل يفلحوا عامَّحرَّاإلَماميف عليه وابَلوَشنعاء،َصيف النَّاسةضوا عليه نوا
بعُضونصَحآل البيت، َمذَهَبوحيارب،ادعاءا�م أنه �صيب يواصَله أال الدرس حلقَةأصدقائه

أصرَّةاليوميَّ أنه إال الكبري، اجلامع مواَصيف إرَسلتها على الَعامَِّةمنَمجَاَعًةاإلَماِموزراءبعِضاِلرغم
وَصالشَّوكاينيقوللتحرش به. إليذائه وااهلمِج "فوصلوا قائمٌةعنها: اآلخرة العشاء . ودخلوا الة

َه على وَشاجلامع منكرة، من معاريف: إنه َمجَاَعٌةيلقَالالصَّالة، فلما فرغتم عند وصوهلماهدُ�يئة
الليلِةترك اإلمالءحيسُن بذلك. واستعنت �� وتوكلت عليه، يف البخاري، فلم تطب نفسيتلك

بعُضوَقْدوقعدت يف املكان املعتاد، وصوَلحضر شاهد ملا الليلة تلك حيضر مل وبعضهم التالميذ،
عقدُت وملا األجناد. وأخذُتتلك رأيُتالدرس اإلمالء حوَليف يدورون جانٍباحللقِةأولئك من

�لسِّ ويقعقعون جانب، ِسإىل ويضربون شيٌءالالح، يقع ومل ذهبوا مث بعض، يف بعضهم مبعونة ح
2هللا تعاىل وفضله ووقايته"

جتدُر حيىي املنصب بعد وفاة القاضيَهذايفالشَّوكايناإلَمامتعينيإليه هنا أن اإلشارُةومما
مثَّاملنصور علي قاإلَمام، من قبلهـ1209عام لسحويل�الشجري، امللقب إنقاًذد ا حلكم ل

نفِس غارًقاملنصور وكان بشيء، ولشئو�ا للدولة �به يكن مل الذي ا يف هلوه، بني قصوره املتعددة، ه
مزواًج كان فقد ميَّونسائه، للراَحا، بساتيِناال بني والتنقل واللهو والدعة وقصوِرة ويف عهده ه، ه

شرَعالدَّوَلِةأحواُلتراجعْت قد كان بعِضاليت بوضع ا دوًرالشَّوكايناإلَماُملعبسها، فأُسوالده
العمِلمهًم يف إدخاِلا اإلْصكثٍريعلى َسالقضائيَّالحاِتمن اليت حٍدــ امهْتة يف تثبيت ــ كبريإىل

وجٍهدولة املنصور وعلى أرَسالتهديِدعقَبأخصَّ، املنصور، اإلَماِمله أحد أمراء آل سعود إىلالذي
اُهل رجاالِتاإلَماُمفاجتمعآنذاك، الَيَمِنجوم الوهايب علىأثناء اإلَماُمدولته، ومن بينهممع

أنھ1256ــ بلغ الحقد باإلمام الناصر، عبدهللا بن الحسن، ت:1 لوال وإحراقھ، الشَّوكاني اإلَمام قبر نبش قرر كان أنھ ھـ
الیھود بأمر قَام كما صنعاء، على بالھجوم الشَّوكاني إلیھا ینتمي التي خوالن قبائل ھددت حین األخیر في تراجع

على قبر المھدي عبدهللا وقراءة التوراة علیھ!بالوقوف
.32م، 1979ــ أدب الطلب، دمحم بن علي الشوكاني، مركز الدراسات والبحوث الیمني، 2
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وأصدَرالشَّ أْمسمرسوًموكاين، بنفِساه "طلوع مشس العدل" ا القاضي صاغه وذلك للقيام ه، الذي
اإلْص الضروريَّببعض واال�َيبدأْتوَقْدالدَّوَلُةة اليت تقتضيهاالحات 1ار.�لتفلت

كباُروعودة إىل ما  فمثًالَهِذهأئمةالقاه اضطهاد؛ من ابن اإلَمامالعالمُةنسي..الفرتة
يدعَواألمري الصنعاين خطِباملهديلإلمامأن إحدى َهذافأ�راجلمعة �جلامع الكبري بصنعاء، يف

األمِريهم؛من املتعصبني من القامسيني وأتباعكثٍريغضَب �بن أودى الذي ،القلعةا يف سجيًناألمر
ِشوَقْدسك النقود ملدة شهرين متتاليني.ِةجوار ورش قصيدة األمري ابن صورْتنظم ذلك، يف عرية

السِّح يف تتوقفواِتأْصجن، وانزعاجه الدائم من الته تكاد ال اليت النقود سك وآالت ،الطَّرق
�ٌلواليت كانت من وظيفة اليهود حينها،  له يهدأ يكن مقدٌسومل يوم ألنه فقط، السبت يوم إال

عند اليهود ال يعملون فيه كما هو معروف.. 

ذا وبـــئس الضـــربكرهـــا دار جــوار يهــود مــا هلــم يف اهلــدى ثبـــتوجـــاورُت
ــــــــــىت ــــــتمطــــــــــارقهم هــــــــــن الطــــــــــوارق للف ـــــام العـــــني يف قـــــر�م خبـ فمـــــا ملن
أْمـــــــتوال عـــــــــوج فيــــــــه ملثـــــــــلي وال فأنشــــــــدت بيتــــــــا قــــــــد تقــــــــدم عهــــــــده
مســــــــلٌم أين األْشــــــــياء أعجــــــــب السَّــبت!!ومــــــــن أ�مــي خــري ولكــن حنيــٌف

العلِموَصللشعِبيُلالتجهَهذاو�يت عن وحتشيُد،ِموالتعلرفهم قيادهم هم يف ليسهل
َياِسيَِّةاتمليَّالَع ختدُمالسِّ ألنَّفكر�م ومصاحلهم اليت وأتباعهم؛ أمٌرطفة العوام �لعاقيادَةهم الدينية

وِس َجسهل، اهز.الح

واالعتبار1 الوعظ إطار في المنصور اإلَمام حیاة إلى یشیر عامر حسین دمحم الشَّْیخ للمقرئ شھیر یمني ُمَوشح ثمة ــ
آلھ، ومنھ: بمن لم یغنھ مالھ عن م

انظر إلى قصة المنصور  أتوه بغتة إلى البستان.
بالنبل والسیف والنیرانوالشمل قد مزق الدیجور

وكان في العز والسلطانوأخرجوه منھا مأسور 
وال السماوي وال مرجانفال نفع عبدو مسرور 
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غرابَةفولذا  جهلُةال كان عامُّــ الشَّعبأن ه أنَّــ إَمامأيَّــ اإلَماِميفيروَنــ ته أ�مهموهم
األرِضِهللاظلُّ قبلُةيف وأنه االعرتاُضاملسلمني، ، جيوز وغضُبرَضعليه، وال هللا، رضا من ه من اه

هللا..غضِب
فاإلَسأبو دمحم احلسن بن أمحد مةالعالَّالَيَمِنِلَساُناأمَّ أكَرباءُةاهلمداين قبلهم من من إليه

َسحني اختلفوا معه، أن توصف،  أكثَرفقد َسَهِذهى، إحدمن مرةجنوه عشر نوات؛املرات
ِمحوحرَّ ظهر إىل وربطوه الناس، عليه َط،لدوهوَجاٍرضوا الُقمث به اإلَهإمعاً�،رىافوا ، انة منهيف

العد�نيَّالقْحطَانيَّةوذلك بدعوى تفضيله التُّواحدٌةوِهية!على السَّمن ُوافرِةهم جهت له كما اليت
أنَّجهت لغريه.ُو َشمتبحًرملًااهلمداين كان عاواحلقيقة يف فنوِنا وَضىت الَيَمِنَحَضارَِةا يفًعليـْالعلم،

تصرفاُتَسوَقْددمي،الَق والَعاءه وإَسالطربيني للَيلويني �ليمنيَّمنينياءا�م فنادى يستعيَدِة، وأن ،
واحلَضدوَرالَيَمنيُّون الر�دي �نفِسهم دوَناري قصيدُتوَقْدعلى أحد،اعتماٍدهم الشَّكانت هريُةه

اِمَغة""ا تنوُفلدَّ بيٍتلىَعاليت ملتعصبِةِسَياِسيببياٍنبَهْشأستمئة ، فآذوه هموأتباِعاهلَاَدِويَِّة�لنسبة
جنوه ونفوه.. وَس

َسالُعلماءالثلة منَهؤالءولنتوقف هنا مع املذكورين ا�ددين، واألئمة ا ابًقالفطاحلة،
نبَغ كيف قائل: يقول فقد يُذكروا، مل ممن ِظهؤالء؟ وغريهم يف ويتعلموا ينشأوا أمل أتوا؟ أين ل ومن

ة؟ األئمَّكِمُح
ظلِّواجلواب: نعم.  يف متيزْتحكمهم؛ لكن، ومن �حية أخرى، ملاو األئمَِّةكمُحنشأوا ذا

فعًالَهِذه َسالفرتة الفرتات، من غريها واء السابقة أو الالحقة؟عن
ه ونشِرِموالتعلي�لعلِماهتماٌمــ مدروٍسِسَياِسٍيوكتوجه،يف الغالبــ مل يكن لألئمةأقول: 

أْض يف مثَّاُحليِقإال فكان ردوُددود؛ الشَّفعٍلة املستوى العلم هجَرالنَّاسبىنحيُثعيب؛على
أحناِءمدارَسها و ومعاقَل يف اخلاصَّجبهوِدالَيَمِنها وأْوهم اإلقطاعيَّة، هلا والضَّقفوا الواِسات من عِةياع

أْمصوصيَُّخ أْخواهلم؛ بل ة وأرغِدصِبمن خترَّاملدارُسَهِذهفكانْتها، ها من طالب ها كثري ٌ فيَجاليت
والُع لماء. العلم

بنيُةوُه تكن مل ما، قائل يقول قد دولُةامنِةالضَّالدَّوَلةنا َتالكفايِةأو قد أذهاِن، يف شكلت
فتنفَقيوَمواحلكاِمالنَّاِس التعليِمها. كثٍريالشَّأنوغريه، كما هووالغذاِءوالصحِةعلى من يف
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َشصحيح؛غُريَهذااألماكن. أقول: عصُرفقد وعصُرهم جبلة يف إب""عاصمُتالصليحينيهد
علمي وثقايف ازدهاٍرحالَةابع، والسَّفيما بني القرنني الرابعهم اجلند يف تعز" "عاصمُتوليني الرُس

ُماوفكري مل يكن هل على رمبا العلم وهجُراملدارُسسْتو�سَّكاملة. الَعربيَِّةستوى املنطقةمثيل
آ�ُرومعاقُل تزال وال َشها الفرتة؛حىت اليوم. اهدًةها تلك من إال والعلماء العلم مدينة زبيد ُتشتهر ومل
ُصمدارُسبلغْتحيُث كل من العلم طلبة تقاطر وإليها �لعشرات، أْصها من الَيقع من؛ بل من قاع
غِريبصورٍةوتطورْت،اكثًريالنَّاسمعيشُةنْتحتسَّالِعلِميَِّةهضِةالنََّهِذهوعلى إثرمن. الَيخارِج

مثيَلمبلًغحينهاالَيَمِنيفالوقِفأنواُعوبلغْتعهودة، َم ال أ�ا البعُضكُربل يذ له يف املنطقة كلها؛ا
نوًعلْتوَص َسمثانني ذكر� كما ا..ابًقا،

السَّوعودًة الفكرة يتعلُقإىل فيما وَص�لُعابقة نشأوا الذين أئمًةلماء ذكر�، اجمددين كماروا
ومتيُّــ أيًضاــ أخرىباٌبأْسفثمَة التقاُءزهملربوزهم ومنها َياِسيَِّةاألئمَِّةصاِحلَم، توجُّالسِّ هاتمع
َخالُعَهؤالء الذين رْبلماء، من التقليِدرجوا للمذهِبالَعوالطاعِةقة رحاِبمياء االجتهاِدإىل

َصوالرتجيِح أْصملا كو�م عندهم؛ ومذهُبالسُّأهِلَمذَهِببحوا إىلح أقرب، منضبٌطالسُّأهِلنة نة
حٍد َيكبٍريإىل خالًفالنَّاِس�لعالقة بنيتعلُقفيما احلكام؛ للمذهِبوبني الزيدي/ اهلادوي الذي ا

ِمروًطُشَرقرَّ اْسًةثاليَّا الَعتعصْت، التنفيذ جيدة، شروٌطوِهَيإال فيما ندرالواقِعأرِضلي على معلى
عملًي؛نظرً�َعلْيهاوال غبار مت ما أرِضلكن وعلى ومْنالواقِعا ذلك. غري �ريَخبعمٍقيتأمْلهو

َياِسيَِّةحوالِتالتَّ وآلياِ�وطبيعِتالسِّ خالَلها امتلَكاُحلكَمأنَّجيْدكامًالاِإلَماَمِةكمُحا القوَةملن
وبقيْتوالغلبَة الشُّفقط، األغلِباملناِلبعيدَةُطرو تلك أم ًةماديَّالقوُةَهِذهكانْتواٌءوَس.األعميف
مًعًةمعنويَّ االثنان أم املتوكل على هللا اإلَماَمبن احلسني بن القاسم أنحيىي املؤرُخذكَروَقْدا.،

تصارَعاعيلإْمس أخْيكم اُحلعلىحني �إلماَمه أمحد مع أحقيته كلَِّةعلى يَِعُد يبايُعكان �لبذِلمن ه
اللَّخاصَّةوالعطاء، احلسن بن أمحد وأخاه احلسن بن السَِّنْيَذدمحم "فجعَلكا� له األول هلماند

يقتصْراألْسَفل.الَيَمن الكثَريه هلما فقط؛ فقدؤ عطاومل أبناِءأعطى إخوته ما يهواه، فوىل من
والشرَفِبالداملؤيد علىاإلَماماحلسني بن وشهارة ُحفاشاألْسَفلعفَّار احلسني بن دمحم وأعطى ،
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توزيُع وكان األعلى، والشرف حيسم األمر، وكان يعدهم الوال�ت ألبناء إخوته قبل أنهوملحان
إمامِت�لعطاء؛ إعالن عند كان الَيألنه ذات قلة من يشكو أماَمه يكن ومل 1.."ه إال الوعودد،

�ريُخأيَن:ن يتساءلأتسائٍلُموأليِّ اري والفكري الذي كان احلَضالَيَمِنو�ريُخالَعاِمالَيَمِنهو
تتمكتابُتجيُب ُحِخهأن فرتة ُماهلَادينذُماألئمَِّةكمالل !!شرين؟الِعالَقْرِننتصِفوإىل
واِحلالَيَمِن�ريُخأيَن والَقَريْمالسبئي جيُبواحلْضتباين ي الذي الَعنفاخَرأْنرمي !!امل؟به

نكاُد َجمؤلًفجنُدال ِخَهذاا يفامًعا فرتِةا�ال تثناء ما كتبه �ْسكلهم،األئمَِّةكِمُحالل
َس الذي السَّاهلمداين هلذا وعذبوه، ونفوه وطمُسبب!جنوه حموا عمًدو�رَخيالَيَمِنَحَضارََةوافقد ا، ه

أْجِل علىمن زوًرالَيَمِنيلة، ولربطاألْصالشَّعِبُهويةالقضاِء و�تاً��م القارُئا عسى وما جيد أن !
متتلُئواآلالِمالفواجِعغَري كتُباليت 2نهم!َعالتَّارِْيِخ�ا

نفِسمعزوًالالَيَمَناألئمَُّةلقد أبقى ومنغلًقعلى ذاِته، على نوَرالشَّعُبحىت ال يرىه، ا
لقْدهمِتاَسَيِسكمهم وعوار ُحسوءاُتفتنكشَف،العلم أوُل. َعكان خوله ُدعنَدحيىي اإلَماُمملهما

�لنصِرمظفًرــ نعاءَص ُخا َهــ الَيَمِنرحلوا عنوَقْد،صومه األتراكعلى دار املعلمني اليت بناها دَمأن
كثٍرياألتراُك على وقضى املَعلليمنيني، احلضاريَّمن َشِةامل من تنَرياليت أن باِبالشَّعقوَلأ�ا

3ئة.اِشوالنَّ

األتراُكالَيَمِنإ�ن العهد الرتكي يف وأْعمارس املخالفات القمِعمن جعَلمال منيني يثورون الَيما
جانِبضدَّللنضاِلحيىي اإلَماممعويتحالفوَنعليهم، فإىل اإلداريَّالصَّهم، والسِّرامة كانوا ة اليتياسيَّة
أَضيتميزوَن فقد القمَع�ا إليها �لْفوَهذاواحلدة يف التعامل.افوا مل َهذاه اليمنيون، ولكن معما

.33ــ بھجة الزمن، سابق، 1
مسجد،ــ 2 آالف عشرة مساجدھا عدد بلغ فیما دار، ألف وعشرین مئة الرشید ھارون خالفة أیام َصنعاء دور عدد بلغ

فحسب؛ الیمن في لیس الفترة، تلك عادة ِھي كما تعلیمیة، َمدرَسة أیًضا مسجدًا كونھ إلى إضافة فیھا مسجد كل یعتبر
بع إلى أشارت وقَدْ اإلسالمي.. العالم أرجاء في كتاب:بل فمن العدد َھذا أما التاریخ؛ كتب كل الحضاریة معالمھا ض

. 106م، 1981، 1تاریخ مدینة صنعاء، أحمد عبدهللا الرازي، تحقیق الدكتور حسین عبدهللا العمري، دمشق، ط:
َعلْی3 وأنفق القوم، وعلیة الذوات ألبناء المخصصة بصنعاء، الِعلِمیَّة المدرسة یحیى اإلَمام أنشأ الدَّولَةــ أموال من ھا

أیًضا ھنا اإلنصاف ویقتضي التركي. الوجود أثناء التمایز َھذا تعرف ال كانت التي التركیة المعلمین دار ھدم عقب
إلى منفتحا كان فقد أحمد، السیف أخبھ أو والده بعقلیة یتسم یكن لم الذي اإلَمام نجل عبدهللا، السیف دور إلى اإلشارة

إ قیاًسا كبیر وأخیھحد أبیھ معارضة وسط یومذاك، الیمن في َمدرَسة من أكثر تأسیس على عمل وقَدْ إخوانھ، بقیة لى
أحمد. 
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أحُدلنقارْن قاله ما مصوًرالشُّبني قمَععراء وفساَدا وُجاألتراك َصهم ما وبني عليه األمر من ارورهم،
الشعيب:الشَّاعربعد، يقول

ُيســمع لــو ــرتك ال مــن ــــــــوىيل الشــكوىأشــكو البلـــ ــــــــع يدفـــــ إلـــــــــِهي ــــــــن مـ وأرجتـــــــــــي
املكـــوى وأمحـــوا َمجْعـــه النَّـــاس ضـــروا مـدوىقـــد يـوم كـل دمغة، َفرق، حقوق، مريي،

خْريللرتحِمالَيَمنيُّونلكن بعد رحيل األتراك عاد بكل وذكرها فرت�م حققْتعلى أل�ا ،
بعَض نسمَيسرية الَياإلجنازاِتهلم أن ميكن حيىي اإلَماُمعمَل"مشاريع البنية التحتية" اليتالَيومهمما
هْد تنتِهبدا كاألتراك أو أكثرحيىي اإلَماَمافة إىل أنإَضمها بعد ذلك،على مل إذ ه، أو يكف مطالُب،

وأتباعه،النَّاسعن ًأحُدقَالوَقْدُجنده معربِّ ا عنن ذلك:الشعراء

ــــــراك خطــــــةقــــــد كانــــــت األت ـــــــــــهأحســــــَن بدعائــ غــــــــــرَّ� ـــــــــــد قـ ســــــــــيٍِّد مــــــــــن

متضـــــــــرًع ــــــــا خاطًب فينــــــــا ــــــــام َق متوســـــــــــــــــــًالاكــــــــم  ببكائـــــــــــــــــــهمستنصـــــــــــــــــًرا

ـــــــــــب مثال بعـــــــــــَض ـــــــــــراك لألت ِســــيمائهويعـــــــــــدُّ مــــن ــــد بع مــــن أْصــــبحت ــــد ق

برضائـــــــــــــــــهوس أحلهـــــــــــا لكأمنـــــــــــاـــــــــــــحــــــــــىت املك معلَّـــــــــــــق احلـــــــــــــرام حـــــــــــــّل

َع السَّوأيًضراء الراديو، ِشمن منيني الَيمنعهده ويف منع الصُّا بدخول حف اليت كانت ماح
ُحتصدُر فرتة خالل عدن القاضي عبد الرمحن سجُلوُيكمه، أو اليت �يت إليها من خارج عدن. يف

اُجل رئيس قصَتاألْسالَيَمِنيَّةالَعربيَّةةهوريَّْماإلر�ين بقوله: م1947عام وهو يف تعزه مع الراديوبق
ينزُلوَقْد.." الويسي حسني السيد غرفٍةكان الداِرجماورٍةيف يف الُعلغرفيت مقام من رضي، الشرقي

يرتدُد �لكثِري،على عدنوكان الكتِبويعود َصحِفوالصُّمن فيها مبا الَي، وكنُتوت ُعأطّلمن.
ُص من �يت ما كل القارُئوَقْد.وكتبوجمالٍتحٍفعلى ُيصدق ألوِلإله ُتإذا قلال مرة ننا

�قْتنْس ولذلك الراديو؛ إىل لِشتمع ِجنفسي ِشوَقْدهاز، ولكن كيف يل بذلكراء الراديو راُءكان
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ُحممنوًع حتت حيرُما أغاين يذيع أنه "فيها"أطلُبحيىي اإلَمامإىلرجاٍءرَساَلةوبعثُتها؟!استماُعجة
بشراِءالسَّ لالستماِعماح األْخراديو برامَجإىل من يُذاع وما وَجٍةوعلميَّثقافيٍةبار اجلواُب، بقلماء

َظنفِسحيىي اإلَمام على �ذُناهِره "ومثُلرساليت ويقول: الراديو، بَسبشراء يلهو ال ممن ماِعكم
ليؤكَد �عُثأجهزة الراديو على املواطننياقتناِءمنَعأنَّبذلكاملالهي" خوُفإمنا ا عليهم مبالفتنِةه

احملرَّ األغاين من أِميُذاع وملا أسجُل�لشِّأذَنالفتنَةعليََّنمة، للمّطاحلادثَةراء. عن صورًةلِعألعطي
كانْتالعزلِة عهِدالَيَمِنعلىمضروبًةاليت أنَّ،ىيحياإلَماميف حد أجِلحيتاُجاملواطَنإىل أن من
إذٍنيقتَين إىل راديو أْشهوبقلِماإلَماِممنخاٍصجهاز وكانت بدائرٍة، تكون ما ال يزورها مغلقٍةبه

أحًد تزور وال مخَسحيىي اإلَمامبيني خالل فرتةو من األور الَيَمِنا، حىت إنه مل يكن يفأحد، ِةغري
ذكَرخاٍصأْش كما 1"الدكتور الشكعة!فقط،

بدأْت يستمعون للراديو يف النَّاُسواملغرتبني كانالتجاِرَطرْيِقبعد ذلك عنتتسلُلوحني
خشَيةتناهَيُمٍةريَِّس أْن، ُعة تنزُل،اإلَماميوُنتطاهلم مث الُعومن أمَّ�م �سيُسقوبة؛ مت حني إذاعٍةا

بثُّفلْماإلَماِمبدولةخاصٍَّة يتجاوُزيكن َسها مقتصًرالاعتني إال غري فقط، برامَجربع على ، تقليديٍةا
عمًالنشُروظلَّ وقٍتحمرًماألغاين حىت اخلمسينيَّمتأخٍرا عقد 2ات!من

يكْن اخلارِج�لسَّمُحيْسومل يف للتعليم مطلِعللشباِبفر من فقط، خشية أن يتأثراِتالثالثينيَّإال
بثقافٍةالطالُبَهؤالء فيعودون اخلارج، يف يْسجديدة!ومطالَبجديدٍة�لوضع مل �نشاِءكما مح

البالَدبريٍد يربط الدُّميين من وْجوَقْدول على األقل ا�اورة،بغريها على تعز أبناء التَّكان ديد إذا حه
أحُد يرِسأراد أن اخلارِجلقريٍبرَساَلًةلهم يف إىل عدن إلرساهلا من هناك، وإذا ما أراد يذهُبله

السَّ!اجلواب يعود �نية إليهامعرفَة وجِهَهِذهبب يفولعل على كان اإلَماَمالتحديد أناجلزئية

كان130مذكرات الرئیس القاضي عبد الرحمن بن یحیى اإلریاني، سابق، ــ 1 یحیى اإلَمام أن البعض ذكر وقَْد .
الغن یكن لم إذ لحبسھم، َصنعاء في والمطربین المغنین ُمغامراتیالحق أیًضا: وانظر بھ! المسموح من عھده في اء

.48مصري في مجاھل الیمن، سابق،
في426ــ اظر الثقافة والثورة في الیمن، سابق، 2 یقیم كان ھندیًا تاجًرا أن الشكعة مصطفى الدكتور ذكر بعدھا.. فما

بصنعاء،الحدیدة، ففكر بفتح سینما ھناك، فاستأذن الوالي إال أن الوالي لم یستط اإلَمام إلى وأرسلھ ذلك، في البت ع
أمر علیھ طرح وعندما اإلمام، مقابلة استطاع َصنعاء في یوًما ثالثین انتظار وبعد صنعاء، إلى الرحال الھندي وشد

ف تفتح أال والثاني: خلیعة، أفالًما السینما تُعرض أال أولھا: شروط، ثالثة علیھ لھ بأن اإلَمام أجابھ سینما، ي وقت فتح
وفعًال واحدًا، یوًما الیَوم ذلك بعد بالیََمِن یقیم أال وأقسم الھندي، فُصعق مجانًا!! إلیھا الدخول یكون أن وثالثھا: الصالة،

.86فقد عاد إلى الحدیدة ومنھا إلى الھند مباشرة!! مغامرات مصري في مجاھل الیمن، سابق، 
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نفِسمتقوقًع على ُيفه،ا يكن خارَجليس خارج البالد؛سافر هولم تتخيَلصنعاء!بل أن أنولك
خيرْجحيىي اإلَماَم دْم1918أن دخلها عام منُذَصنعاءمنمل محام إىل مرة فقط، مرتني إال ، 1تم
م أثناء �ديد بريطانيا بضرب1928وقبلها رحلة واحدة فقط إىل كوكبان سنة 2م،1942عام 

البحَروَقْد�لطريان.َصنعاء ير ومل فريضَةتويف يؤد ومل تويف كما اْسقط! من الرغم على تطاعته احلج
على أدائها!

رفَض تُقاَمسفارًةأن يقيمحيىي اإلَماُم"لقد أن رفض كما بلد، أي يف َسله فارة يف أي
االنضماَم رفض ولقد اجلامَعبلد�. �سيِسِةالعربيَِّةإىل من أل�ا تعمار الربيطاين، كما مل يهتم ْساال،

ُعخوِل�لدُّ يرفُض3صبة األمم، أو هيئة األمم.."يف كان حيصَلكما جواِزاليمينُّأن على حىت
متأخرٍةالسَّ فرتة ويف الطلباتفر، ُضغوطات تزايد وبعد أحَدعليها، جوازات من اآالًفمقربيه أعطى
يبيُعالسَّ فكان مبلٌغ،ر�ل للجواز الواحد100ـــ60بقيمة ترتاوح ما بني الواحَداجلواَزفر، وهو

املواطُن حيصَليعجز أن ِسعليهالعادي بينما 4!بقشة17عره الرمسي ،

بعدكانت حینھا إحدى نواحي محافظة إب التي كاــ 1 الضالع محافظة تتبع اصبحت وقَْد علیھا، أمیرا الحسن ولده ن
التعدیالت اإلداریة التي أعقبت الوحدة الیمنیة. وفیھا حمام میاه كبریتیة لالستشفاء.. 

سنةــ 2 كانت دمت، إلى اإلَمام زیارة أن البردوني م، وأنا أرجح ھنا روایة القاضي اإلریاني، العتماد 1946ذكر
خوانة والذاكرة االستذكار، أو الروایة على ــ غالبًا ــ البردوني والعتماد كتب، ما غالب في التوثیق على اإلریاني

یتعلق فیما ھینات ھنَّات للبردوني إن ثم ولیستأحیانًا، كثیرة، وِھي كتبھ، في عنھا كتب طالما التي األحداث بتاریخ
غیابھ. أثناء العاصمة في الفوضى انتشار من خوفا تامة، ٍة یّ ِسّرِ في كانت َھِذه اإلَمام زیارة أن ذكر وقَْد الوحیدة. َھِذه

الحقول یغمر بالماء ھناك مطیر یوم في اندھش یحیى اإلَمام أن المراجع بعض فيوتذكر وِھي المخضرة، والزروع
ولیس الیوم"! إال النَّاس مع ما عرفنا ما احنا "عاد قائال: وعلق مثلھا، لھا یكون أن نفسھ في ذلك فحز تسنبلھا، كامل
ظھر جدیدا قمیصا النَّاس أحد لبس إذا كان أنھ "األسود" كتابھ في الوریث الوھاب عبد أحمد روى فقد ببعید ذلك

الشَّْیخالسؤال والغضب في یحسد اإلَمام كان كما القمیص؟! َھذا لك أین من یسأل أن یتحرج وال یحي، اإلَمام عین
الطرماح على علمھ، كونھ أكبر علما منھ، ولم یكن یذكره إال بقولھ: األعمى الشریر!! بل لقد ذكر الدكتور الشكعة أن 

قذال من المتدلیة "العذبة" بإرسال ألحد یسمح یكن لم الرأس ألحد أبدا، باستثناء عبدهللا الوزیر، وإال فھذا مما اإلَمام
الناس. من غیره دون اإلَمام بھ المملكة161یختص في جدة إلى خرج الذي أحمد اإلَمام مع تكرر أن الشَّ وذات .

عام مرة ألول السعودیة ال1958العَربیَّة العَام في كانت فقد الثانیة َسْفرتھ أما فقط، یومین ولمدة م إلى روما 59تالي م،
تُحسم ولم بغیابھ. ضده النضال شرارات تفجرت روما في غیابھ وأثناء الرھائن"! من بعضا معھ "اصطحب للعالج

الدولة! واإلمام اإلَمام الدَّولَة أن على دلیل وَھذا وغیرھم. فارع، وسعید األحمر، وحسین حمید، وقتل بعودتھ، إال
.270ــ قضایا یمنیة، سابق، 3
. وللعلم فقد كانت المطالبة بحق الیمنیین في الحصول على جواز 149سبتمبر في یالیمن، سابق، 26ــ انظر: ثورة 4

شرق في الیََمنِیَّة الجالیة باسم العریقي الرحمن عبد ناشر المناضل طرحھا التي الوطنیة اإلصالحات بنود إحدى السفر
أفریقیا.
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نفَساإلَماُملقد كان يرى األوحَدحيىي قيادِةه فيتدخَليف صغريٍةالبالد، كل ، غري وكبريٍةيف
فلَسآبٍه حتوُّومسؤوليَّوإدارًةفًة�حلكم فرتة يف ُخِهيمهمٍةٍلة، ِمبعد العثمانيني الَيروج بل ؛نَمن

تستدعْيَهِذهريب أمجع، وحبسب الربدوين: "..كانتالَعالَوَطِننِم ، جديدًةسَياِسيًَّةيًَّةَنَظرالفرتة
اُحلخمتلًفكال وَش من ومطبَّــ على أي شكلــ اتقراطيَّو كم، فقد كانت الدميا أكثِرمعلنة يف قة
ُسعوِبُش بعد و�ألخص الُعالعامل، النري َنقوط فقد وتشكلْتأحزاٌبشأْتثماين، يف برملا�ٌت،

امليداُن كان حني على والعراق، وسور� لفارٍسمصر مهيأ بالد� وكاَناإلَماُمهوواحٍديف حيىي،
كتاُب هو لعهده االجتماعي" ُع"األزهار""العقد من املرتضى، حيىي الثامِنالَقْرنلماءألمحد

�إلَض ُشافِةاهلجري، 1اجلديد.."اإلَماِمواختياراِتالكتاِبروحاِتإىل

وىلَّ إْمسابَنحيىي اإلَماموحني وزارَةه بوْساعيل يكن مل يُدخل،عهاملعارف أن الوزير وهو
مبوافقِةَمدرَسٍةةا يف أيطالًب يكْنإال مل كما مقدوِرأبيه، الصِّيف وزير اآلخر يُدخَلحِةجنله ا مريًضأن

أبْي مبوافقة إال املستشفى مقدوِريف يف وال يوظَفاملواصالِتوزيِره، اإلَماِمإال مبوافقةبريٍداعَيَسأن
إن2َّالربدوينه، كما ذكر ذلك نفِس اْضبل حني السنيدار املستشفى يفَهذالدخولرَُّطالعزي

لكسٍرَصنعاء طلبْتنتيجة اليد، إدارُةيف أمًرمنه ملكًياملستشفى �لسَّا �لدخوِلا له ِذوأْخماح
وحَنيالعالِج الديواِنذهَب، َشكًمُحمنه أوالامللكي طلبواإىل ُيرعًيا واْسفقَرثبُتا ه للعالج تحقاَقه

ميوُت فقد وهكذا إجراءاِتاملريُضا�اين، يف يزال الدُّوال قبل 3خول..ما

لشهادٍة هنا تبعُثَ�رْخييٍَّةولنستمع ما األَسبقدر واحلزِنعلى تثُريى ما بقدر من ،
قريًبوَقْد،ة، رواها الدكتور مصطفى الشكعةخريَّالسُّ فرتته خالَلخاصَّة،حيىياإلَماِما منكان

.467ــ الیمن الجمھوري، سابق، 1
وھو الخبیر المطلع بشئون التعلیم یومھا، أنھ في 103. یذكر الدكتور الشكعة، في كتابھ المذكور ص 270ـ نفسھ، 2

اللغة یدرسون الطالب یكن لم كما الكریم، للقرآن واحد حافظ كلھا الیمن في یوجد یكن لم یحیى اإلَمام حكم نھایة
ثال وِھي الموجودة، المدارس في أبدًا مناإلنجلیزیة كل في بالثانویة، تُدعى زا تجوُّ اإلعدادیة مستوى في مدارس ث

ذاتھا، الثالث المدن في المتوسطة وتدعى زا، تجوُّ االبتدائیة مستوى في أخرى مدارس وثالث والحدیدة، وتعز َصنعاء
قَا أن وھو یومھا طریفة واقعة إلى مشیًرا القرى، وبعض األخرى المدن في الكتاتیب من مجموعة اِإلْسالمثم سیف م

الحسن بتصریح للصحافة المصریة حین سألوه عن نسبة التعلیم في الیمن، فأجاب بكل جرأة وبغیر خجل: إنھا مئة في 
إلى المقالح العزیز عبد الدكتور أشار وقَْد مجرم! كأنھ بالحدید قدماه تُقیَّد أن أخطأ إذا یومھا التلمیذ عقوبة أن كما المئة!

م ستة آالف طالب 62سبتمبر 26ارت إلى أن عدد الملتحقین بالتعلیم في الیمن كلھ أثناء قیام ثورة أن الوثائق قد أش
الیمن في وَھذا طالب، ملیون من یقرب ما إلى وآخرھا الثمانینیات منتصف عددھم وصل الذي الوقت في فقط،

العددین! بین الھوة یتخیل أن وللقارئ فقط! سابقًا الشمالي
.247إلى الحریة، سابق، الطریق ــ 3
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تؤمُنالَيَمِنيَُّةواحلكومُةة. يقول: "األخْري أنَّ�ألطبَّال وترى احلديث، �لعالج وال يِفدوناألطباَءاء،
أنَّ ترى كما الثورة، عمِلرجٌساحلديَثالعالَجومعهم َشالشَّمن فقد ولذلك الشَّعَبجَّعتيطان؛

الِع �لتمائِمعلى متائَماهدُتَشوَقْد،الج يكتُبهابنفسي ملُكحيىياإلَماُمكان ، لكي نَمالَي،
الرعيََّت �ا يكوَنُةستشفي وحىت حجاٍبا�جًحالعالُج، كل عن يتقاضى كان نصَف"متْي، ر�ل مة"

مثٌنميين إنه يشتمُلرخيٌص. ألنه شك، الكْشوال 1والدواء معا"!!ِفعلى

ثالثُةالدَّوَلِةيفكان�لَيَمِنا: ".. وعلى عهديمضيًف . .يف احلديدة،حٌداء، واأطبَّكلها
َص يف 2نعاء.."واثنان

ُع فرتِةولو قبل ما إىل َحاإلَمامد� عن �حثني مدينِةحيىي، فيها الطبِّوحاِلَصنعاءال
�لذُِّصُأل حيدُثهَشوالدَّهوِلبنا حني ؛م1877الَعاماإليطايل "مانزوين" الذي زارها يفالرَّحَّالُةناة،

حيىي اإلمام ُحكم .. فهو"نعاء: بَصالَعاماملستشفىلنايصُفحيُث؛ ، "أثناء حكم األتراك"قبل
مصمٌموَضرائٌعمبًىن الطريقِةخم، يتألُفاألوروبيَّعلى َطة، أروقٌةمن له ا، جًدعريضٌةابقني،

َصوعشرو  واِسن مقسَّالة للمرضى، حبسِبعة جنُدمة لذلك للمصابني بداء الزهري، الًةَصاألمراض؛
وَصوَص اجلراحة، للمَصالة �ُحلالة وَصمَّابني لألمراِضى، وَصالة لألمراِضاملعدية، البصرية.. إخل. الة

ُد واِسوهناك الَععان على جانب املبىن الرئيسي.رجان الطراِززجاٌجِةوالعريَضاليِةوللنوافذ على
للتخفيِفائُراألورويب، وست ِحملونة الضَّمن وجنُددة غنيَّصيدليَّــ اأيًضــ وء. وخمتًربة كيميائًية ُما ا رتًبا

بشكٍلومزوًد وغرفًةا مصنوًعريًرَس370لألموات. وحيتوي على جيد، َساا، وكل احلديد، رير له من
ووَسَف الصُّرشان من وغطاءان وجبانِبوِفاد�ن َسومالء�ن، طاولٌةرير كل كأٌسَعلْيهاتوجد

رأِسأبيٌضوصحٌن وعلى توجُدالسَّمعدين، معلقٌةَسلوحٌةرير يُكتُبوداء احلائط، َعلْيهاعلى
اسُم�ُجل "الطباشري" ومرُضص �لفرنسيَّاملريض، يقوُمه ِس�لواجِبة. اء، كلهم أطبَّتُةالطيب

رأِس على طبيٌبمسيحيون، َعتركٌيهم مثانيُةقيد، برتبة َصوهناك وعشرة ومخسة ،يدلينيجراحني،
ممرًض وكثٌريعشر أيًضالَعَرِبمن اخلدما، هناك رجُلواألتراك. تركٍيا قاٍض وهو عمامًةيلبُسدين،

م، 1985، 1ــ مغامرات مصري في مجاھل الیمن، الدكتور مصطفى الشكعة، مركز الدراسات والبحوث الیمني، ط:1
، 1. وانظرھا أیضا في كتاب: من األنین إلى الثورة، الدكتور عبد العزیز المقالح، دار العودة، بیروت، ط:125

.105م. 1983
.126نفسھ، ــ 2
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ويوجُد مثانيُةمطبٌخخضراء، عليه يقوم جيهزوَنُطكبري، للمرضى حسب طلب الطعاَمهاة،
جلميِع زٌيالطبيب.. يتألُفاملرضى وسرواٍلخاص، ُخفني، الُقواسٍعمن األبيِضمن وقميٌصماش ،

ورداٌء وقبَّزهريُّأبيض، أنَّاء..بيَضعٌةاللون، عسكرٌيَهذاومع أَساملستشفى مدينِةولكوِنه؛اِسيف
تفتقُر والعرَبَصنعاء واملسيحيني األتراك املدنيني فإن مدين، يستطيعون مراجعته بعد تقدمي ملستشفى

اْسطلٍب فيتم الفقراء أما يدفعون، األغنياء �شا. الرئيس جماً�إىل 1"...تقباهلم

وضِعأمَّ عن تقريًبَصنعاء، ومل تكن غريحينهاالَيَمِندنُما واحلديدة ، ابغريهمقارنًةا،وتعز
كلَّفيقول: " متوسطٍةمْصقريٍةةأيلىكان عالسُّ�حيِةاليت ذكر� ال تزيد من َهِذهمنمدينٍةفإن ، رية

احلَضفضًال الفارق يفصُلعن الذي املْصاري والقرية املدينة املصريَّرية؛بني القرية على ما �ا من ُةإذ
املدينَةــ �خر َسالَيَمِنيَّةتسبق نفُسخبمسمئة فالعاصمة األقل، على وال ها ليس �ا ماء وال كهر�ءنة

وَسوارع،َش فيها ليس مواَصو�لتايل ُمائل أكون وحىت أذكُرنصًفالت. ين جهاَزَصنعاءأن يفا
اإلذاعِة حمطة به تُدار أحدمها الكهر�ء، لتوليد َسصغريين نصف ملدة تشتغل اليت بعد ،اعةالصغرية

السَّ. واجلهاز الثاينصالة املغرب يوم اخلميس من كل أسبوع "دار جوانب بعض " وهو عادةإلضاءة
والقوُمحيىياإلَمامقصُر العجيَبَهذاهناك يعتربون، اإلَمالضوء ُمعجزات وكثًريمن ا ما يراهنون ام،

سبًب�لفمفخ�لنَّعلى إطفاء املصباح الكهر�ئي ذلك فيكون احلال، بطبيعة جدوى دون ولكن ا يف ،
هناك"تثبيتكرامِة عليه يُطلقون املؤمنني،كما 2أمري

الطَِّهيقصٍةَمامأهناونقُف صربة، السَّالماملناضل القاضي عبدرافة مبكان، رواهامن
الشَّقول: "ي حيرتُقهيد حسني الكبسي العامل الورع، وكان كان يشاهُدَمامأأملًاالذي طغياِنما من

بتقريٍرحيىي اإلَمام اليا�ن من عودته بعد تقدم فقد ، وفيه عن رحلته، قدمه لإلمام حيىيوأوالده،
َشبعُض مبشروٍعاهدما نبدأ أن إىل أحوجنا ما آخره: يف وقال ِصه. أو نفُعزراعي، يعود ه ناعي،

، 1لیمن.. رحلة إلى صنعاء، رینزو مانزوني، الصندوق االجتماعي للتنمیة، الیمن، ترجمة: ماسیمو خیر هللا. ط:ــ ا1
.203م، 2011مارس 

یوم77ــ مغامرات مصري في مجاھل الیمن، سابق، 2 اإلریاني، الكریم عبد الدكتور من شخصیًاـ ــ سمعت وقَْد .16
في62سبتمبر 26باط الشرطة ــ أن ثورة ، في إحدى كلماتھ بنادي ض2013مایو  طالبًا یومھا كان قامت، حین م

أمریكا، فقال إنھ قرأ في الصحف األمریكیة التي تناولت حدیث الثورة عن الیمن: أن ثورة قامت في بلد عربي اسمھ 
نمسا یومھا الرسمیة فالعملة عجب ال المیالدي!! عشر الثالث القَْرن نحو حثیثًا یسیر ویة ضربت في النمسا عام الیمن،

م!!1785
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الشَّالدَّوَلِةعلى خارجيَّالَيوميفحيىي اإلَماموأنعب، وعلى بوزير التقى قد القاضي راغب، ،هِتالتايل
متهكًمحسني عبد القادروبعامل صنعاء،  هلما وقال "نهإ"ا، مرتًدا: الولد حسني الكبسي قد صار ،

يفعُل مثلما بالد� يف نفعل أن 1النصارى يف بالدهم"!!يريد

احلماقاِتواحدٍةيف و  وِسالتارخييَّمن اهلمجيَّاَسَية، اتَِّةة اليت عمَدَهؤالءبعهاواحلقد أن
جبامعةدينيََّمدرَسةصادرة الوقف على أكربُمإىل م، 1928عام حيىي اإلَماُم البعض عند ُعرفت ة،

ُت،ةاألشاعر  شهرُ�يف زبيدفنون العلم،خمتلَفُسدرِّكانت زبيد وملدينة جتاوزْتالِعلِميَّةابتهامة، اليت
الُقاحملليَّ إىل عَعلْيها، وتوافدطريةة يزيد ما على ريدين

ُ
امل آالفها فيمثامنئة عام، وخترج لىآالف

املدارُسومل يبق بعد تلك املصادرة،، ا�االتيف خمتلف الُعلماء والكتاتيُبالصغريُةإال ؛ األولية،
املدارِس وإغالق األوقاف أموال من العديد مصادرة ذلك أكثِروتبع مكاٍنيف الَيَمِنعلى طولمن

2!األْسَفل

نفَساإلَماُماصَلوو  ْجتِسَياَسِةأمحد يف وتغييبه عن العامل من حوله، الشَّعِبهيلأبيه
ومهيَّ اجلَهمبربرات على إال تنطلي ال حبجة احلفاظ على الدين! ، وذلكلة من أتباعهة

ُحاألمر: "َهذاا على منتقديه يفرًدقَالوقد يكون أن بني خيتار أن املرء وفقًريًرعلى ا، أو ا
مقيًد وغنًييكون اخرتُتا وأ� 3تقالل"االْسا،

َياَسِةوهلذه ونتيجة ملا عرف �لثالوث القاتل يف عهده "الفقر واجلهل ،ةاالنغالقيَّالسِّ
هاجَر فقد يزيُدمنواملرض" ما الَيَمِنُسكان% من20مليون ميين، ميثلون، ما يقارب لىعالبالد

َشالَعربيَِّةمايل يومها إىل اجلزيرةالشَّ وبعُضرِقوإىل األمريكيَّهم إىل الوال�ت أفريقيا، ة، املتحدة
انقطاٍعــ واالغرتاباهلجرِةوقساوِةخماطِرلَّمتحملني ك من متثله ِش�ٍممبا �ٍمأو األهِلبه عن

قطعِةعلى البقاء يفــ يومهاوالوطِن غري هلم ميثل ال الذي َعلْيهايسطومزروعٍةأرٍضالوطن،
4احلصاد، فيحصدون املرارة ويقتاتون البؤس طوال العام!وقَتاإلَمامعساكُر

ــ وثائق أولى عن الثورة الیمنیة، المشیر عبدهللا السالل، القاضي عبدالرحمن اإلریاني، القاضي عبدالسالم صبرة، 1
.192م، 1992، 2مركز الدراسات والبحوث الیمني، صنعاء، ط:

.154سبتمبر في الیمن، سابق، 26ــ ثورة 2
. 73م، 1964التطور االقتصادي واالجتماعي في الیمن، د. دمحم سعید العطار، الجزائر، ــ 3
فيــ 4 الفضول جریدة ذكرتھ لما وفقًا الیمنیین، المھاجرین عدد أن إیلینا جولوبوفسكایا الروسیة الباحثة 26ذكرت

ك1952دیسمبر عام  الذین أن الیََمنِیَّة الجمھوریة حكومة أكدت وقَْد =26انوا یعیشون في المھجر أثناء قیام ثورة م،
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الدوُل وبدونيَّشزًرتنظُرالَيَمنيُّوناليت يصل إليهاوكانت نظًرا لليمنيني، ا لوضعهم ة
الشَّنفِسالَيَمِنيَِّةالدَّوَلِةاملأساوي، وملكانة أرصفة من يتخذون وكانوا لديها، ونـُُزًالواها مأوى هلم رع

َن ما َحدر.إال أبناء املهاجرين أكثر من الثامن عشر، والنصف األول منالَقْرنضرموت يفوكان
ُبالَقْرن إىل عشر لدان جنوب شرق آسيا، كأندونيسيا واهلند وماليز� وسنغافورة وبرو�ي التاسع

1وغريها..

صوَّوَمثَّ �رخييتان قصيد�ن حاَلَرة املشرَّالَي� حبًثِبالدد البئيس يفمين الرزِقهللا، عن ا
للشَّيئَسوَقْداحلالل، األوىل خريا�ا، على بالده اعر واملؤرخ مطهر اإلر�ين، بعنوان: البالة: من

ــــــــــارية السَّ ماللنســــــــــمة البــــــــــال الكاذيــــــةوالليلــــــــــة نفحــــــُة فيهــــــا ــــــرق الشَّ مــــــن هبَّــــــْت
أرضـــــــنافيهــــا شــــذى الــــنب، فيهــــا اهلمســــة احلاليــــة يف ـــــــبا الصِّ ذكـــــــر�ت ـــــــةعـــــــن الغالي

مــــا يف فــــؤادي للطوفــــان األســــى مــــن مزيــــد� مـــــــن بـــــــالدي بعيـــــــدأوالليلـــــــة العيـــــــد و 
ـــــد ـــــني، ووادي زبي ـــــا، وأب ـــــوادي بن هـــــــــامي وجســـــــــمي أســـــــــري الغربـــــــــة القاســـــــــيةقلـــــيب ب
ـــــا ــــــــــــالوا د�خرجـــــت أ� مـــــن بـــــالدي يف زمـــــان الفن ــــــــــــا موســــــــــــم الطــــــــــــاعون ق أ�م م
أزرع األرض و احصـد روحـي الذاويـةعشتومــاتوا أهلــي ومــن حــظ النكــد عشــت أ�
جـــوا عســـكر اجلـــن شـــلوا مـــا معـــه مـــن بقـــشذكـــرت أخـــي كـــان �جـــر أينمـــا جـــا فـــرش
احلــبش أرض قَــال رايــح؟ أيــن غــبش، وســـــــــــار واليـــــــــــوم قـــــــــــالوا: حالتـــــــــــه �هيـــــــــــهبكــر
وكــــــــان زادي مــــــــع اللقمــــــــة ر�لــــــــني حجــــــــربكـــــرت مثلـــــه مســـــافر والظفـــــر يف البكـــــر

م ملیون ومئتا ألف مھاجر، شكلوا ما یشبھ المستعمرات أو الكانتونات في بالد المھجر التي سكنوھا، عاد 62سبتمبر =
كتاب: انظر عدن.. إلى وبعضھم أفریقیا، شرق إلى وبعضھم النفط، ثورة عقب السعودیة العَربیَّة المملكة إلى بعضھم

م 62سبتمبر 26. ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھنا أن الیمن الشمالي كان إبان قیام ثورة 155سبتمبر في الیمن، 26رة ثو
بعض تذكر كما العشرین، القَْرن مطلع ون الیََمنیُّ علیھ كان الذي العدد ذات وھو مواطن، مالیین خمسة حدود في

قبل ستین سنة، وكأن أرحام الیمنیات قد عقمت عن التناسل، المصادر التي أشارت إلى ذلك على وجھ التقریب.. أي 
غیر أن األمراض الفتاكة وأمراض القرون األولى قد غادرت كل بالد العالم واستقرت في الیمن تقتات من أرواح 

الیمنیین وأجسادھم!!
.351م، 1985، 1ــ تاریخ القبائل الیمنیة، حمزة علي لقمان، دار الكلمة، صنعاء، ط:1
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ـــــــــــــةمـــــل جلـــــود البقـــــروأحبـــــرت يف ســـــاعية حت ـــــــــــــاجر احملظـــــــــــــوظ والطاغي ـــــــــــــنب للت وال
ويف الطــــــرق واملبــــــاين مــــــا وجــــــدت الطلــــــبحبثت عـن شـغل يف الدكـة وداخـل عصـب
ــــــت البحــــــر وا ســــــاعيةشــــكيت الخــــواين البلــــوى وطــــول التعــــب فقــــــالوا: البحــــــر. قل
يف مركــــب "اجريكــــي" أعــــور حــــازق الكبتنــــةوعشت يف البحر عامل مخسـة عشـر سـنة
املدخنــــــة مثلمــــــا جلــــــدي الفحــــــم قاصـــــــــيهوســــــوَّد أرضـــــــــها بُلـــــــــوِّد � وطُفـــــــــتكـــــــــم
غويـــــت يل مـــــا غويـــــت ملـــــا كرهـــــت الســـــفرمثــــل الطيــــور القواطــــع طفــــت كــــل اجلــــزر
�ِحلصــــر ُمتَِّجــــر ــــد�كل" ال ــــر "ب َســــــاريةواخــــرتت بــــــال مركــــــب � حــــــي ال حــــــي مــــــن
ــــزل ــــب يف الشــــاطئ الغــــريب جبســــمه ن الشـــــاطئ الشـــــرقي وقلبـــــه رحـــــلوالـــــروح يف غري
جســـــــــــور متتـــــــــــد عــــــــــــرب الضـــــــــــفة الثانيــــــــــــة� ليـــت والبحـــر األمحـــر ضـــاق وال وصـــل
فمـــا عليـــه إن بكـــى وأبكـــى احلجـــر والشـــجرمــــن كــــان مثلــــي غريــــب الــــدار مالــــه مقــــر
ومـــــــن دم القلـــــــب خلـــــــي دمعتـــــــك جاريـــــــهأبكي لك أبكي، وصب الدمع مثل املطـر

ـــــــب الضـــــــناهنتنـــــــــــــــاغنيـــــــــــــــت يف غـــــــــــــــربيت: �� ال  ومـــــــزق الشـــــــوق روحـــــــي يف هلي
ــــــــــــــا ــــــــــــــالدي � د�ر اهلن ــــــــــــةراجــــــــــــــع أ� � ب ــــــــــــيت � مــــــــــــالذي � أمــــــــــــي الغالي � جن

أضنْت الذي لليمين االغرتاب وعذا�ت الشتات من صورة أبلغ وقتًالجوًراِإلَماَمُةههذه ا
وِمحْوتشريًد سبأ جنل وهو ْ�ــ فقطــ لمْتَس، ويف أرضه من اخلريات الكثري لو َريا، واْسمن تحواذ ب

أَكاِإلَماَمِةالوزةَج األخضَراليت ِموَجواليابَسلت علت
ُ
امل جمرَدن فقط. الَعامهلا على مرعامٍلواطن

جمسِّــ اأيًضــ األخرىوالقصيدُة بل سابقتها، عن بعيدة وليست الربدوين، عبدهللا دة للشاعر
. والقصيد�ن كلتامها تتذكران املآسي، وكلتامها تتغنيان أجلى وأوضححلالة املزرية بصورة تلك ا
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أَش كلتيهما أن كما مغدور. �مٍل تنتهيان وكلتامها حيىي، واحلقيقة لكل اإلَمامار� لفرتة�لوطن،
والحًقسابًقاألئمَِّةفرتات ."غريبان وكا� مها البلد": ا.. وعنوان األخريةا

المـــن ذلـــك الوجـــه؟ يبـــدو  "َجنَـــدي" مبتعــــــــــدأنـــه جـــــــــّد ســــــــــأدعو، "يرميـــــــــي" بـــــــــل
كقامتــــــــــــــه القاضـــــــــــــي" "مكــــــــــــــرد الّصـيدي"أظنّـــــــــــــه "مرشـد الرداعـي" "مثىن بل ال..
والـــــــــــــــــده أصـــــــــــــــــل "دبعـــــــــــــــــٌي" املســــــــدلعلّـــــــــــــــــه ســــــــورة مــــــــن أمُّــــــــه "�فــــــــع" مــــــــن
تلّفتــــــــــــــــــــــــــــــه يف ميينــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــوف وعينــــــــــاه �ريــــــــــخ مــــــــــن الرمــــــــــدعرفتــــــــــــــــــــــــــــــه

مّتقـــــــــــدمــــــــن خضــــــــرة القــــــــات يف عينيــــــــه أســــــــئلة  نصـــــــــــف تبـــــــــــوحكعـــــــــــود صـــــــــــفر
ـــــــــــــت خنـــــــــــــل "املكـــــــــــــال" يف مالحمـــــــــــــه الغيــــــدرأي جيــــــده يف "احلشــــــا" عنــــــب مشّيــــــت
ــــــــو، وأســــــــأله ــــــــين؟ وال يرن ــــــــن أيــــــــن � ب ـــــــــيًالم قل ـــــــــديأدن ول � اخلـــــــــري َصـــــــــباح ..
وطـــــــــين إنَّـــــــــه َصـــــــــدري. ـــــــــلَء ِم ُته �كبـــــــــــديَضـــــــــّميـْ اآلن وذويب اْشــــــــــتياقي يبقــــــــــى

***
� َصـــــــــباحك أتعـــــــــرفين؟يســـــــــعد ــــــديعّمـــــــــي. ي ــــــك من قّبلــــــت أ�، اعتنقــــــت فيــــــك
"بكــــيًال فيــــك "حاشــــًدالقيــــت "َعــــَدً�"" مـــــــا كنـــــــت أحلـــــــم أن ألقـــــــى هنـــــــا بلـــــــديا"

اجتمعــــــــت بــــــــالديكّلهــــــــا فيــــــــك ــــف التقــــى التســــعة املليــــون يف جســــد؟رأيــــــــت كي
***

"بنـــــا" تـــــالل عّمـــــي، � أنـــــت مـــــن "عيبـــــــــــان" أثقلـــــــــــه غـــــــــــاب مـــــــــــن الـــــــــــربدعرفـــــُت
حليتــــــــه فــــــــوق ــــــــرّ� الث تنســــــــى فاهـــــــا وينســـــــى ضـــــــحى رجليـــــــه يف الزبـــــــد"مشســــــــان"
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ـــــه ســـــوى ـــــا علي ـــــون" عـــــر�ن ميشـــــي م األبـــــــــــــدي"بين البـــــــــــــارد املرمـــــــــــــرّي قميصـــــــــــــه

إىل احملـــــــــيط جيتـــــــــاز الســـــــــّد مـــــــــن ـــــــدي؟صـــــــــخر ُعُم رأى مـــــــن صـــــــداه: ـــــــادي ين �ٍن
***
ويف "غــــا�" "أبــــو ســــند""ســــيالن" "حيــــىي" مــا اســم ابــن أمــي؟ "ســعيد" يف "تبــوك" ويف

***
"حســــــــن" "نيجــــــــري�" يف عــــــــّم؟ � ـــــدي"وأنــــــــت ويف "املـــــالوي" دعـــــوين "�صـــــر العن

***
األســـــــدي"ســـــافرت يف ســـــنة "الرامـــــي" هربـــــت علـــــى "�جـــــــي قـــــــرب� غـــــــداه ـــــــي عّم
ُعـــــــددمـــــــن بعـــــــد عـــــــامني مـــــــن أخبـــــــار قتـــــــل أيب بـــــــال جـــــــيش يف ـــــــة" "اللُّحّي خلـــــــف

وقابلوهــــــــــــــا: جبــــــــــــــيش غــــــــــــــري حمتشــــــــــــــد"اإلدريســي" احتشــدتأ�م صــاحوا: قــوى 
***

أذكـــــــــــــره التَّـــــــــــــارِْيخ ذلـــــــــــــك يف كأ�ــــــــــــــا ســــــــــــــاعة � "ســــــــــــــعد" مل تــــــــــــــزدرحلـــــــــــــت
ــــــــــدصـــــــباح قـــــــالوا: "ســـــــعود" قبـــــــل خطبتهـــــــا ــــــــــل ومل يل ــــــــــى و"حيكــــــــــان" مل حيب حبل
ـــــــــــــــــا مراتعن يف �مـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــة" أغــــــــــــاين العـــــــــــــار واألشــــــــــــواق واحلســـــــــــــدو"الدودحّي

ـــــــــامي أغن أعــــــــــدالعشـــــــــرين "حمصـــــــــنة"وّدعـــــــــُت مل ــــــــــوم الَي وحــــــــــىت أعــــــــــود، حــــــــــىت

***
ـــين؟ مـــن البـــاقي؟ أتســـألين! ـــــــــال عـــــــــددمـــن مـــات � اب فصـــــــــول مأســـــــــاتنا الطـــــــــوىل ب
أخشـــــى وقـــــوع الـــــذي مـــــا دار يف خلـــــديمــاذا جــرى يف الســنني الســت مــن ســفري؟
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متقـــــــدا الســـــــبع حـــــــرب عـــــــّم � تقــــــــــــودين فطنــــــــــــة أغــــــــــــىن مــــــــــــن الوتــــــــــــدمارســـــــت
املـــــــــددبــــــــال أرجــــــــل متشــــــــي بــــــــال نظــــــــركانــــــــت  ســـــــــوى داٍع بـــــــــال القتـــــــــال كـــــــــان

***
ـــــــــا، بـــــــــال رشـــــــــدوكيـــــــف كنـــــــتم تنوحـــــــون الرجـــــــال؟ بـــــــال. نـــــــــوح منـــــــــوت كمـــــــــا حني
�ربعـــــــــــــــــة وننســـــــــــــــــاه ميـــــــــــــــــوت فلــــــــم يعـــــــــد أحـــــــــد يبكـــــــــي علـــــــــى أحـــــــــدفـــــــــــــــــوٌج
معتقـــــــدي؟وفـــــــــــوق ذلـــــــــــك ألقـــــــــــى ألـــــــــــف مرتـــــــــــزق لـــــــون مـــــــا يســـــــألين: الَيـــــــوم يف

� عــــــم مــــــا أرخــــــص اإلنســــــان يف بلــــــدي!مثلـــــــي بـــــــال هـــــــدفبـــــــال اعتقـــــــاد، وهـــــــم 
غــــــديواآلن � ابــــــــين؟ جــــــــواب ال حــــــــدود لــــــــه. وجـــــه خيضـــــرَّ لكــــــي أُدجـــــي اليَـــــوم

.

سيُف زار جنُلاَحلقحني انضماِمشرَقحيىي 1اإلمامإبراهيم عقب ه حلركة األحرار أفريقيا
شاهَد عدن، يف فكتَباليمنيني حلاهلم قلبه ورقَّ املزرية، املناظر السَّتلك أخيه ي أخيف أمحد: "إىل

رأيت املناظر اليت وَقْديرى ما ال يراه الغائب،احلاضَرفإنَّوبعد:أمحد أمري لواء تعز، حفظه هللا،
غضَب رأيُتتوجب علينا، املشرَّهللا َشاليمانيني كل يف اجلائعني الُعراة وحمل يف أمسره، ارٍعدين،

ورأيُت وغريها، وعدن أ��، أشدَّوأديس يشكون الذين �م من أويل أنواع الظلم الذي نزل اليمانيني
الَي يف فراًراألمر بالدهم فرتكوا الصَّمن، الظلم من ومسعُتا أصا�م، الذي ما أذهلين، ولست ارخ

َشحباجٍة جيُب تعلمو�ا وهللا اليتالَيَمنرح قضا�إىل أنه غري عنها، أن أحيطكم عليَّوتتغافلون
حماٌطموقَفنَّ�ا علًم احلكومة وموقف وموقفنا أْسكم ال فأ� ولذلك الرجوَع�خلطر، الَيَمنإىلتطيع

احلقيقُة يل جتلت أنصُحالناصَعبعدما أين بيد أٍخة، نصيحة القاسَيكم خطتكم تبدلوا أن ة لكم
2.."وحب االنتقام يف النفوسكم اليت جلبت السخطوأحكاَم

بدًالــ 1 الَحق سیف لقب الثوار علیھ فخلع اللقب، عنھ والده سحب للثوار، انضم وحین اإلسالم، سیف السابق لقبھ كان
عن سیف اإلسالم، اللقب الرسمي ألوالد اإلمام.

.59من األنین إلى الثورة، سابق، .ــ 2
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وهم �ذا السوء، من ضنك املعيشة املهجر ــِبالدا يبعث على األسى أن اليمنيني يفومم
اليت كانت الفجائُعِهيهم، وكم كانوا يفضلون تلك البلدان على العودة إىل بلدــونكد احلال

أحياً�ترزؤهم يسمعون كانوا ُسحينما وكفى ستقوم برتحيلهم إىل بلدهم.البلدان َهِذهلطاتأن
�ملصيبة حني تسمع من يهددك �عادتك إىل بلدك الذي جئت منه! ففي الوقت الذي يتشوق 

اليمينَّ أن إال مستبشرين، فرحني أوطا�م إىل العودة إىل كان يرى ذلك من قبيل ــ  يومهاــ الكثريون
طاقَةالعذاب األكرب ال له به!الذي

داًء بـــَك شـــاِفَياكفـــى املـــْوَت تـــَرى ـــا.أْن أمانَِي يُكـــّن أْن ـــاَ� املََن َوَحْســـُب

الصحيَّ احلالة عن مخسةأما فقط وجود خالل من يقيِّمها أن للقارئ فيمكن يومها للناس ة
طبيًب تكن أما عدد املستشفيات فلمانب؛م لليمن كله، وجلهم من األطباء األج1962ا عام عشر

إمجاًالأسرَّعدد أصابع اليد، وعدد لىتزيد ع وكان أكثر من سرير مهرتئ،600 كلها فقط �ا
التناسلي50َّ األمراض من بنوع مصابني "الرعا�" املواطنني من % يعانون 80ة، وأكثر من %

% من األوالد يذهبون إىل املدارس، يكادون يكونون كلهم يف املدن؛ 5، وكان أقل من 1الرتاخوما
قرب ما تكون إىل مدن يف أغلبها؛ بل إن مد�ا أريفــ يومهاــ الَيَمنفعليه السالم، وكلأما الريف

وكان معدل دخل الفرد السنوي ! القرون الوسطى حسبما أشار إىل ذلك الدكتور مصطفى الشكعة
دوالًر70 2ا فقط!!%

قائًالَهذاالزبرييالشَّاعروخيتزل شعر، ببيت : املشهد
وجماعة وخمافة وإمام!وظلم فادحجهل وأمراض 

أيًض الربدوين اختزله نثًركما لليمِنا بقوله: ا يكن عمَرثورة قبل وجوٌد"مل إن الَيَمِنسبتمرب.
نصيٍبالثَّورَةقبلالَيَمِنهو عمر الثورة، مل يكن يف أي وال التعليم، من مستوى من الثقافة، وال أي

مقداٍر 3من الطب"أي

التراخوما: من أمراض العیون.ــ 1
یَاِسيــ 2 الّسِ َراع الّصِ في شبھ الجزیرة العربیة، فرید ھالیداي، تعریب وتقدیم: الدكتور دمحم الرمیحي، دار انظر:

.145م، 2010، 2الساقي، ط:
.59الثقافة والثورة في الیمن، سابق، ــ 3
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أمحد عبد الوهاب الوريث، فقد قال:الشَّاعرأما

ُمقــــــدٌَّس وهــــــو املْيمــــــوِن الــــــَيَمِن مشــــــغوًالأيف امللــــــك  جبمــــــع الــــــدراهمنــــــرى
ــــــــه أْهلَـ ننظـــــــر املْيُمـــــــوِن الـــــــَيَمِن فاحــــــــمأيف اجلَْهـــــــل مـــــــن ليـــــــــل يف يتيهـــــــون
والرُّشـــا واجلهـــل ـــم الظل يســـود ـــه ـــــــم أفي ـــــــار أحكـ ـــــــرى الدينـ ــــــه نـ ـــــــموفي حاكـ

إ�ن حكم أبيه َصنعاءابتدائية �لعاصمةَمدرَسةأمحد أثناء افتتاحاإلَماموقد خاطب
أَرقائًالالطالَب "من الفاحتِة: غري يتعلم أن منكم وضعُتاد الوضوء فِموأركان يف 1املدفع"ه

�كيًداإلَمامومما يزيد مقولة ا، ما ذكره العزي السنيدار يف مذكراته عن النقيب محود أمحد
خاطَبشر�ن،  حني بكيل، أعيان قائًالأحد األمراءأحد احمللية : "أ� مستغرب ألعمال بلهجته

إال إىل سورة الزلزلة، وأنتم اإلمام، كأ�م يدرسون دراسة أخرى، أما حنن فال يسمحون لنا �لقراءة 
2ون مطلع كيفه"؟!أتقر 

هوِسومن عه املتوحش، وكذا سيطرته على كل مقاليد األمور، أنه وطْبه وفجوره،مظاهر
ِسالدَّوَلِةنةاإىل إخفاء خز عمَد خمابئ رية، وقام بعد ذلك بقتل كل العبيد الذين نقلوا األموال إىل يف

. 13م، 1972الیمن.. الثورة في الجنوب واالنتكاسة في الشمال، د. دمحم علي الشھاري، دار ابن خلدون، بیروت، ــ 1
وِھيثمة قص اإلنسانیة من وتجرده ووحشیتھ الرجل سادیة مدى تعكس أحمد اإلَمام عن البردوني األستاذ أوردھا ة

حادثة دمحم علوس، مضحك اإلمام، فقد كان مضحك الحركة والكالم، وكان یتسلى بھ ولي العھد أحمد "قبل أن یكون 
حیو بتسلیط أحد فھ خوَّ إذا إضحاًكا یكون ما أكثر وكان ان أو رمي حبل أو تحریك حشرة، فقد كان یتصور إماًما"

أن أحمد العھد ولي أراد یوم وذات الضحك، من األعماق تفجر خائفة حركة ویتحرك صقًرا، والعصفور حیة، الحبل
وقَدْ یضحكون!! حولھ ومن العھد وولي علوس، فسقط الحبل، فانقطع بئر، إلى حبل في علوس دمحم فدلى أكثر، یتمتع

فیھا:انتشرت الق قَال العنسي، أحمد لحسین قصیدة ومنھا بالحادثة، نددت التي الشعریة صائد
ضحًكا؟ یخالط ً بُكا سمعتم ھل وأبكى األنام أضحك حادث

عصًرا یمثل أتى إذ وعســـــفًاضحكوا بغیـــًــا تتریــًـا
وترًكا فعًال للسیف مضیفًا مزاح بمھجة أودى ومزاًحا

وأنكى!كیف أ أشد ما یا صریعًا الجــب غیھب في علوس ودى
لدیھ یتحاكم كان بینما تعز في البئر قاع إلى رجل برمي أحمد اإلَمام قَام أن وِھي بشاعة، عنھا تقل ال أخرى قصة وثمة

.99مع زوجتھ، تأدیبا لھ! انظر: مغامرات مصري في مجاھل الیمن، 
وقولھ: مطلع، مطلع، تعني فصاعدا، و "كیفھ" لھجة یمنیة، لعلھا تختصر . 91الطریق إلى الحریة، سابق، ــ 2

الحكایة.. ِھي كیف أي ھي؟ كیف السؤال:
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اجليِش ذخرية أخفى كما املخابئ! مستودعاٍتتلك اجليَشيف مينع لكي بنادق من توجيه السرية،
الرصاِص من يصرف يكن ومل خاصَّإليه، ألغراض وبنفسه واملعدود احملدود العدد الطائراُتإال أما ة؛

ةاملستوردة فقد كان يعمد إىل انتزاع بعض أجزائها املهمة، لشلها عن احلركة أو القيام �يوالد��ُت
إْش حتت إال 1رافه املباشر!مهمة

أقارِب،ي" آخر، فإن مثة نصيحة "فقيه مقامدولةالرجل ِسَياَسُةَهِذهوإذا كانت من
وجَّاإلمام، الذي ز�رة دمحم بن أمحد املفيت ه هو ورفاقه بعدم ينصُح،للشهيد الزبرييرَساَلةههو

حتسِني":وتركهم على حاهلم،�لقبائل وأبنائهااالهتماِم إىل يسعوا أال هلم األوفق من وإن وضع..
الوَسالَقَبائِل وإدخال احلديثِةوتعليمهم، الَيإلسعاِدائل مدارَسمنأهل بناء من ستشفياٍتوُم،

وأنَّوطرقاٍت السمَع، حاجَةوالطاعَةعليهم ال وأنه ظهرهم.. ضرب وإن هلم من التعليم غري لإلمام
فروِض فالًحمعرفة يبقى أن �لقبيلي واألجدر األوىل وأن ال، وال إىل ا، فال حيتاج إىل نعالعبادة،

جيُب بل عالج؛ إىل وال يستمرَّمالبس، وبؤِسأن وشقائه جهالته ومرِضيف ه، جبوار ثوره وحمراثه ه
2وماشيته"

الشََّهِذهوتعكُس َعَةعبيةالقصيدة بشكٍلالَقَبائِلمعاألئمَّةتعامِلطَبيـْ اعر للشَّوِهي،عامواملواطنني
َش بن أمحد وفيها يقول:رف الدين القارة، الشعيب

نفســـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــدو صــــــــــدق قــــــــــد قاهلــــــــــا ا�ــــــــــربالقبيـْـــــــــــــــــلي

حــــــــني تشــــــــرق وحــــــــني تغــــــــربكــــــم يطــــــيش يف الضــــــالل حســــــه

مســـــــــــــــــنبحــــــــــــق برميــــــــــــل يســــــــــــد خنســــــــــــه وهـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــْدرَه وي

سابق،1 مرجع السیاسي، َراع الّصِ فلم147ــ بدایتھ في أما حكمھ، نھایة في إال طائرة من أكثر یمتلك اإلَمام یملك ولم .
إلىیكن لھ إال طائرة واحدة فقط، وباخرة واحدة الحدیدة من ا طریً السمك لھ لتنقل الوحیدة الطائرة یستخدم كان ،

عنھ یتكلم حین بالذھول ألصبنا القَدْیم الیمني التَّاِرْیخ إلى عدنا ولو الشكعة، مصطفى الدكتور ذكر حسبما صنعاء،
تمخ كانت التي الیََمِنیَّة السفن عن تكلموا الذي والرومانیون الیونانیون الة حَّ ونالرَّ الیََمنیُّ كان وكیف البحار، عباب ر

قد تكون أن المفترض من التي السنین، مئات من الرغم على كثیًرا، الجانب َھذا في غیرھم یفوقون مھرة، مالحون
المقیتة! الصورة بھذه الخلف إلى ون الیََمنیُّ یتراجع أن ال وكثیرة، جدیدة خبرات أضافت

.604/2ــ ھجر العلم، 2
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وفـــــــــــــرق كـــــــــــــل يـــــــــــــوم فرقـــــــــــــةوبشــــــــــــــــامق تــــــــــــــــدوس ظهــــــــــــــــره

كــــــــــــل حلقــــــــــــة تلــــــــــــز حلقــــــــــــةوز�جــــــــــــــــــري تفــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــدره

ـــــــــــ.." تشـــــــــــل نتفـــــــــــةكـــــــــــل ضـــــــــــربةوحــــــــــزام أكــــــــــل تكــــــــــد "جـ

ــــــــة ــــــــل مالم ــــــــك يف اجلعي ــــــــا علي ــــــــد الشــــــــناعةم ــــــــك ثــــــــواب تبع ل

ال وال تطلــــــــــب لــــــــــه الشــــــــــفاعةال تــــــــــــــــــــرج لــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــالمة

َأ ُةَمَهْوولطاملا اجلِنالنَّاَساألئمَّ من ميلكون أ�م ما ميكون من اإلنس، أضعاَفوالشعَب
إْم حتت واقعون غضَباإلَماَمر�م وتصرفهم، وال حييدون عنهم، وأنوأ�م ل أرَسالشَّعِبعلىإذا

اجلن، وفتح قيودهم ملعاقبته!
قصُة تزال وخًربحديًثلطان األمحر، ملك اجلن،السُّقتلإشاعةوال يروى الَعامَّةا حيكى بنيا

الَيواخلاصَّ يف أشاَعمن،ة خيتَرب أراحنيحيىي اإلَماُمهااليت أن الشَّعَبخيتربمن الناس؛ بل الَعامََّةد
خًرباع أَش..الذي بلغ �ماجلَْهلكافة يف مستوى جملسه السُّيف أن قُتللطانا قد ، وأن األمحر

مهًالشعَب أصبح حيكمه،اجلن ُسلطان اجلُنوَقْدبدون الرسائل وأرسَلكما أرادوا،يتصرفونأصبح
العمَّ اجلِنالنَّاَسال والقضوات يوجهإىل من ُساإلَماُمحىت يتمكن�حلذر إحكام لطانه عليهم، من

سلطاٍن ِح"يتقطرنوا"أن النَّاسو�لتايل فعلىأمحر آخر عليهم من قبله،وتعيني وفعًالرًز، اجلن، من ا
اِجلالشَّعبمنُةاألغلبيَّ"تقطرنت" على وُطاملسكني أبواُبباه، كذلك !البيوتليت

ذاَتاإلَماُموعثَر صخرٍةأمحد على حِصمرة فوق فوجَّمن حرَسانه، بسرعِةه حوله من ه
الصَّ السَّتقييد عن سألوه وحني ِجنًيخرة، أن أجاب: اعرتَضبب، قد 1ه منها، فأراد أن يؤدبه!ا

قيَّ الذي فهذا عجب، الَقَبائلهو الذي أقنعــ حد زعمهــ د الصخرة، ليؤدب اجلينال
أنَّالدْسالثَّورَِةعقب ويعين اختصار القرآن، ويعين إدخال النصارى إىل ،ةيَّيعين اإل�حالدستوَرتورية

.46بن األمیر، حیاتھ وعصره، سابق، ــ انظر ا1
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أحُدوَقْدالبالد! عقَبيوًمالَقَبائِلعقالءأفصح السََّصنعاءهجومهم علىا يف أمحد ومناصرته، مع
عّر لو "وهللا بقوله: السنيدار، صاحل العزي قبُلفتمو� ما هو الدستورللمناضل قامْتمن ألمحد ما

1ة"قائم

َس فقد الَييطَر"هلذا وا�تمِعمِنعلى اخلصوِص، وجه على فيه والتخلُفاجلموُدالقبلي
الفكريُةحيُثالفكري والثقايف يف كل نواحي احلياة؛ احلياة عند اِإلَماَمِةطيلة عهودُةوالثقافيَّتوقفت

الدراَس الفقهيَّمستوى العمُلات اقتصر واليت امللخصاِتة، على وشروِحالفقهيَّفيها حولْتة اليت هاها
أُصاِإلَماَمُة اإلنَسوٍلمن العقل جوهر مع تتمشى اإلنَساينومبادئ الفطرة مع وتتفق غطاٍء، إىل انية

فقْدِس مث ومن الفقهيَّوقفْتياسي، العلوم ميدان يف السلف إليه وصل بعد اإلحالة يف ةعندما
وانصرفْت وتفاصيلها، العلوِمة كليَّتفسريا�ا واإلنسانيَّالعقليَّعن والعصريَّة احلديثة ُعة يف هودها ة

2األخرية"

.196الطریق إلى الحریة، سابق، ــ 1
.118ــ القبیلة والدولة في الیمن، سابق، 2
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المبحث الرابع
االجتماعيالصراع تخليق

آنًفالوقائعَهِذه�ْيت إليها شار
ُ
ذكرْ�املَشمئاِتضمَنا امل اليت واملآسي حولياُتاهد ا

لسياَساملؤرخني، بعضها ال تزال خمطوطة إىل اليوم، واليت  "فرْقتؤسس ُةاستخدمحيُث"تسْدة األئمَّ
َصبعضلضرب بعضها الَقَبائلعلى مر �رخيهم ذلك أعلن كما املتوكل أمحد بن اإلَمامراحة،

قائًال :سليمان،
ــــــــــــا ورماًحـ صـــــــــــوارًما مســــــاًحألحكمـــــــــــنَّ الســــماح مــــع اوألبدلــــــنَّ
ـــــــــــــــلة بقبيــــ ــــــــــــــة َل قَِبيـْ ـــــــــــــــنَّ ـــــــًوألســــــلنب وألقتلـــ أرواحــ العــــــــدا امــــــن
أبتغــــــــي ممــــــــن ــــــــمر السُّ ــــــــن إصــــــالًحوألروي ــــــدتين أف رويــــــن ــــــإذا اف
دجيــــــــــوره عــــــن األفـــــــق صــباًحوألجلــــــونَّ الظــالم دجــى يعــود احــىت
ســـــــرعة عمـــــــا األرض مثــــــاًرنقًعــــــوألكســـــــونَّ دًمــــــا أو ــًا سفاحــ ــــــــاا
املــدى أقصــى مــن اخليــل ــنبَّ امراًحــــــــــال ينثنــــــــــني وال يــــــــــردن وألجل
ـــــــه وأهل اخلصـــــــيب �ـــــــا ـــــــنيَّ ــــــــــاًحوألرم إجنــ ـــــــــوكهم مل ــــــــــنَّ اوألجنحـ
بصـــــــــــــيلم ـــــــــــــواديني ال ـــــــــــــنيَّ صـــــــــرواًحوألرم وأنثـــــــــين ا واملشـــــــــرقني
ـــــه ـــــئن األرض مـــــن جوالت وجراًحــجـــــيش ت عــًىن يشــكو مــن اكــأنني
مســــــــــا مــــــــــين علــــــــــيهم أقـــــــداًحوألمطــــــــــرنَّ الــدما مــن الــبالد اتــدع

سلیمان،1 بن أحمد اإلَمام سیرة .182ــ
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السَِّهِذهأحد أنوال خيفى على ضمن الفرعونيَّياَسمن مصر، ِفْرَعونة اليت اتبعهاات
َس َشلتسهيل على َأْهَلَهاِفْرَعونِإنَّ(هللا عنه: قَالمصر، فقدعِبيطرته َوَجَعَل اْألَْرِض ِيف َعَال

َوَيْسَتْحِيي َأبـَْناءُهْم يَُذبُِّح ُهْم نـْ مِّ طَائَِفًة َيْسَتْضِعُف اْلُمْفِسِديَنِشَيعًا ِمَن َكاَن ِإنَُّه )ِنَساءُهْم
.4القصص:

طبَّ َلًةما أعلنه هنا؛ فحاربــ اعملًيــ قوقد وقوًمبقبيلٍةقَِبيـْ قبائَل، قاتل فقد بقوم، "�م"ا
وَصيف مجادى األول سنة مخسمئة وتسع وأربعني، وكذلك قبائل وادعة"نحانَس"�هل  الذين فهم ــ

بالًدالَقَبائُلمع سنحان، وخربت�ألنذال ــ وسنحان جنب من معه كانت ا كثرية من جنران، اليت
التخريُب اإلمام:قَالثالثة أ�م، ويف ذلكوالنهُباستمر

ــــب فــــأقبلوا تطلـــــــعو�دى املنــــادي � جلن مثانيـــــــه يف حثيـــــــث كســـــــيٍل

ـــا ليـــت عينـــا للشـــريفي دمهشـــا بـــــدت رأس نثـــــو واأل�طيـــــل صـــــرعفي

منـــــــازهلم هـــــــدما واألعنـــــــاب تقطـــــــعفينظــر مــا يشــفي الفــؤاد مــن العــدا

ثـــــــالً� بلقــع يف ثـــــــالث علـــــــيهمأقمنـــــــا الســكن مــن خــال وِهــي وســر�

تــــوزعحلـــــــوم الضـــــــأن يف عقـــــــر دارهـــــــم للقــــوم فِهــــي الســــواين بلحـــم

ضارً�الذي حارب القبيلةاهلَادياإلَماُم�يت، املتوكل أمحد بن سليماناإلَمامقبَل �لقبيلة،
ألن اجلنود الذين أتى �م مل يكونوا كافني خلوض معارك كبرية من اليت خاضها ضدها ببعض، بعَض

حكَمالَقَبائل رفضت ابن بسطام يف جنران وعشريته وعامة بين احلارث بقبائل قاتَلإذه ودعوته؛اليت
كما قاتل األكيليني الذين كانوا 2مث ترك اجلميع هناك ورجع إىل صعدة.من مهدان وجنران وثقيف، 

وشق عصا التحالف بني ..طيميني امليالني إىل التشيعاموالني للعباسيني �بناء أعمامهم الف

.200ــ نفسھ، 1
سابق،ــ 2 الحق، إلى الَھادي .159سیرة
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األكيليني، والكليبيني، بعد أن حاربوه، بل لقد أخرج الكليبيون األكيليني من بالدهم، وعاشوا يف 
منطقة أخرى..

شمال، واستطاع التغلب على السلطان حامت بن دمحم بقبائل من الَصنعاءأما هو فقد دخل
مضرَبوَقْداليامي، وأخرب داره الشهرية يف صنعاء، املثل يف البهاء واجلمال.كانت

هـ أوقع بني 310عقب وفاة أخيه املرتضى سنة اِإلَماَمةويف عهد جنله الناصر، ومع مطلع توليه
قُتل شاكر، ابين وائلة وأختها ُدمهة ُدمهة.قبيليت قتلته لوائلة جاٍر بسبب رجل، ثالمثئة 1فيها

َياَسةَهِذهوضمنــ وبعده جيًشاإلَماُمأرسلــ السِّ محزة بن من حاشد وبكيل على اعبدهللا
مث ُمدع، وحارب . لهم وسباهم وأرعب قلوب تلك اجلهة"فقتواصل حربه على بين الفليحي أهل

حبملٍةأأهل األعبل يف صرواح من م من آل الدعام وآل بدر و�م وأرحب، فحار�م وغنم قبليٍةرب
2أمواهلم من متاع وفضة وزرع.

أملْتوحيتقرها بقدر ما كان يستعطالَقَبائلوبقدر ما كان يزدري إذا وميدحها به فها
أبًد عنها له غىن ال ألنه الَقَبائلومعروف مدى فاعلية النظم والبيان الذي حيرك خنوةا، امللمات،

عند انصرافها عنه حنو الَقَبائلَهِذهاخماطًبقَال، فهو يعمل عمل السحر.ويستجيش عواطفها
األيوبيني: 

يب يؤمنـــــــــــــوا مل إذا ُعـــــــــــــذري حصـــــــــــنيومـــــــــــــا حصـــــــــــن إىل وُمنقلــــــــــيب

رجــــــــــًال وجــــــــدي أمحــــــــد يرضــــــــى �ــــــــون؟ يقــــــــــول أيب علــــــــــيوهــــــــــل

ومــــــــن قحطــــــــان آســــــــاد العــــــــرينفقـــــــــــل يل للقبائـــــــــــل مـــــــــــن معــــــــــــد

ــــــــــر أمــــــــــنيوامسعـــــــــــــوا لـــــــــــــدعاء داعأجيبـــــــــــــوا  إىل ســــــــــبل اهلــــــــــدى ب

. 213غایة األماني في أخبار القطر الیماني، سابق، ــ 1
.138/2ــ السیرة المنصوریة، ابن دعثم، 2
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القصيدُة تتضمن حني أكثر يستغرب أن قبل إىل قحطان منــ ادًحمــ ارَةاإلَشوللقارئ
والعد�نيَّ كذلك، نفسه يرى من أو والقحطانيَّعد�ين يما بعد إىل ة يف صراع �رخيي، أفضت فة

واليمانيَّالقيسيَّ ة..ة
املصادُر يَُّةوتذكر املواهب وحده أربعني غزوة على قبائلَصاِحِبأن لإلمام املهديالتَّارِخيِْ

َساملشرِقِبالد الذين الشمال مشال بقبائل إنَّلطهم عليهوحدها بل القتلى من �فع وحدها عدَدم؛
تلى من من البيضاء بلغ عدد الق"الاملعَس"ويف موقعة أخرى يف يف إحدى املعارك بلغ سبعمئة قتيل؛

العداواِتقبائل �فع والبيضاء ألف قتيل، بينهم نساء؛  ورث الذي من الزمن لعقوٍدواإلحَناألمر
غازً�َهِذهبعدها، وال تزال، ومن احملسن األكرب أخاه إرساله  على البيضاء على رأس قوة الغزوات

ُسفَارسقوامها ثالمثئة على اهلجوم فكان املشاة، من آالف األربعاء يف شهر شعبان، عام وق وثالثة
السَُّهِذههـ. أتت1099 على األمواَلوروَّالنَّاَسوق، فقتلتاحلملة و�بت األهايل ، وخرجتعت
الشؤَمالَقَبائلَهِذهاحلملة املباغتة، وال تزالَهِذههاربة بعدالَقَبائُل من يوم األربعاء إىل اليوم، تتوارث

ائلهم: "على قرنك وقرن أبوك" بل لقد مت تغيري اسم يوم األربعاء وإذا ما ذكره أحد أمامهم رد ق
األربعاء..! لسماعكلمة اتقاء "الِربِك" يوم إىل 1عندهم

جيًش عليهم جرد فقد واحليمة خوالن قبائل جراًرأما ا كان يف أهبة االستعداد لغزو قبائل ا
َهِذهوصفوَقْدوأ�ثهم ومجيع ممتلكا�م،�فع، فقطع أعنا�م وأشجارهم وهدم منازهلم وغنم أمواهلم 

ِسالشَّاعرالواقعة يف وشدة بطشه، فقال: اإلَمامياق الفخر بقوةاملرهيب

ـــــــــة اليماني ـــــــــة ُمجع يف ـــــــــاحهم بنكبـــــــــة مل تبـــــــــق فـــــــــيهم �قيـــــــــةفاجت
ـــــــــــــــالأتــــــت علــــــى األنفــــــس واألمــــــوال ـــــــــــــــع الطي ومل يطـــــــــــــــل متن

سابق،1 المھدي، اإلَمام حكم ظل في الیمن انظر: وأیًضا:101ــ . ذكر أبو طالب أن أول غزوة لإلمام المھدي 161.
َرْیَم1098على یافع كانت عام  أھل من ِعیَّة الرَّ أجبر وقَْد َعلْیھاھـ، عاملھ جمع حیُث الحرب؛ َھِذه تمویل على وتھامة ة

اإلَمام حكم ظل في الیمن انظر: الحرب.. في یشترك لم من على رسوًما وفرض نفوسھم، طیب وادعى أموالھم كرائم
.247المھدي 
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مســتمرحــل �ــم يف يــوم حنــسصـــــــبحهم منـــــــه عـــــــذاب مســـــــتقر

خرجْت1161املنصور حسني، ت: اإلَمامويف عهد وبرط من بكيل ،حاشدقبائُلهـ
يف �امة، "ةاللحيَّ"هـ بقيادة القاضي عبد الرمحن بن دمحم العنسي الربطي، إىل مدينة 1145سنة 

فَس وعاثوا ومبانيها، دورها ودمروا كاملة َم"ا فيها، حىت مل يبق ألهلها إال اًدفنهبوها اليت "الالشِّ
وَمسالنَّهبَهذاعليهم فقط، وبلغ خرب اخلاصَّعْتاآلفاق، والعامَّبه واإلماُمة َسة، حيرك ا يف اكًنمل

بيًت ومخسني مخسة من مطولة قصيدة ينظم األمري ابن العالمة جعل الذي األمر ا، ويرسلها ذلك،
لإلمام املنصور بصنعاء من شهارة، ومنها: 

ســفحت� ســاكين الســفح هــل َصــنعاء لكم على ما جـرى يف الـدين أجفـانمــن
تفـــــيض منـــــه مـــــن األعيـــــان أعيـــــانعــــــــــــن اللحيــــــــــــة هــــــــــــل وافــــــــــــاكم خــــــــــــرب
طوائــــــــف حاشــــــــد منهــــــــا وســــــــفيانجتمعــــــــــــت حنوهــــــــــــا مــــــــــــن كــــــــــــل طائفــــــــــــة

درب الصــــــــفا وقشــــــــنون وجثمــــــــانوذو حســـــــــــــــــني وقاضـــــــــــــــــيها وقائـــــــــــــــــدها 
ــــــــم ميــــــــن أمســــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــر وأفعــــــــــــــــــال مقبحــــــــــــــــــة ــــــــف مــــــــا هل وإميــــــــانطوائ
ـــــذوي الســـــلطان ســـــلطانفمـــــــــــا خيـــــــــــافون مـــــــــــن يـــــــــــوم املعـــــــــــاد وال ـــــيهم ل عل

فقط، بل لقد أشار إىل ما حصل لبيت النَّهُبَهذااليت طاهلاِهيومل تكن اللحية وحدها 
الشَّوِهيالفقيه اجلنوب وإىل �امة مدن رقي منها، على يد قبائل �م من جنران، قبلها بثالث إحدى

هـ، يقول: 1142سنوات، سنة 

.109ــ نفسھ، 1
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ــــْد وَق الفقيــــه بيــــت أحــــد نســــى آذانوهــــل فيــــــه �م �خبــــــار ــــــكَّت ُص
مـاًال جحفـوا وكـم أذلـوه عزيـز من وصـــــــبيانكم خـــــــود ُســـــــبيت وكـــــــم
ــالنظم يعجــز عــن حصــر ملــا دخلــت 1مــن املــواطن يف أخبــار قــد كــانواف

هامجْتو املنصور علي قبائل خوالن اإلَماُمطوسّل حني وأرحب، برط قبائل َصنعاءه إىلعلى
ه يف املدينة.وحاصرْت

كما أرسل قبائل "ذو حسني" البكيلية، ملطاردة قبائل "بين جرب" اخلوالنية، حني أقدمت 
كبرية قتل فيها الكثري، يف األخرية على �ب املدن واألسواق وقطع الطرقات، وجرت بينهما معركة،  

خملَّ املعركة أرض من جرب بين قبائل وفرَّت العثرب" "شعب فة ما حتمل من منهو�ت..منطقة
غر1192�ًالَعامويف مطلع متوجهني دمحم، ذي من بكيل قبائل خرجت  حنو ملحان منهـ

فجمَعِبالد الشرعي، حسني السيد وعاملها بذلك ملحان أهل وعلم ما استطاع من قبائل احملويت،
أْص مع وتشاور أكثر، كانوا املهامجني حشود أن إال لصدهم حابه، ليتفقوا على حتمل أخف حاشد

ُمالضَّ وعلى تعيَثَهِذهصاحلةررين، أن قبل الغازية األخضَراًدفَساحلشود و�كل البالد، يف ا
تعوَدواليابس، فتقتل وتنهب وتسلب بال شفقة وال رمحة. وكانت املصاحلة َلُةأن "ذي دمحم"قَِبيـْ

اإلَمامعليهممنَّوَقْدوقدره ثالثة آالف قرش فرانصي، وثالث كسوات، وثالث خيل.مبلٍغمقابَل
يسلََّهِذهبذلك، وقرر قطع مقررات وأال 2ا مما ألفوا عليه!!شيًئالَعامم هلم يف ذلكالقبائل،

قليًال إال ميكثوا حشوٍد يف بالدهم ليعودوا ومل يف يف شهر َصنعاءمهولة أكثر حنوبعدها
أ�ًمالَعامشعبان من وعسكروا ُمنفسه، على جيرؤوا ومل املدينة، غرب عصر منطقة يف هامجة املدينة ا

مكروًهاإلَماُميف الوقت الذي مل جيرؤ أنفسهم يف وتوجسوا صدهم، أو مهامجتهم ا، متوجهني على
، فيما بني احليمة ورمية وحراز، وهناك "صنفور"ا يف منطقة يقال هلا أ�ًم �جتاه �امة، فعسكروا غرً�

السََّهذاقطعوا الطريق وختطفوا املسافرين وسلبوا القرى القريبة من وواصلوا ري بعد أ�م حنو املكان،

.97م،1984، 1ــ انظر: تاریخ الیمن الحدیث، الدكتور حسین عبدهللا العمري، ط:1
.245ــ درر نحور الحور العین، 2
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جبماعاٍت ليلتقوا مور، وادي حنو واجتهوا والزيدية، الفقيه بيت قرى فهامجوا ذي "أخرى من �امة
الُع"خيار"و"بين صرمي"و "دمحم قبائل إىل �إلضافة �شر، ابن صيمات وسحار، ومجيعهم وعاقلهم

عنه جحاف: إن الداعي خلروجه قَالالذيَصْعَدةَصاِحببقيادة السيد حسني بن علي بن قاسم،
الطمُع كاتَباإلَماِميفهو أن بعد املعتاد، على منه اإلمام، يطلب منه اإلغاثة ا إىل وزير أ�ًمللز�دة

َساإلَماِمله وألهله يف الشفاعة عند التغاضي �ن عليهم وحيتج املعتاد، الفَسبتفويض إىل 1اد..يجر

أربعُة1205ويف سنة  أغار غاٍزهـ، فَسآالف فيها فعاثوا تعز، على وبكيل حاشد ا، اًدمن
واْس أهلها ُمجأذلوا وكانت �لقوة، أمواهلم البقر والغنم واجلمال اليت مت �بها من إحدى لة تحلوا

أْسَم حاصروه فقد صرب، مشايخ أحد أما رأس؛ ألف عشرين من أكثر لوحدها تعز كامًالبوًعناطق ، ا
ضاَق حىت ليلة كل عن "فرانصي" قرش ستمئة عليه وَغوفرضوا احلال، النهَّابُةلَّبه هو وأوالده يف ه

وخّر َناِطقذا فعلوا يف شىتبوا حصونه الستة، وهكاحلديد
َ
2زل..والُعامل

خرجْت1214الَعامويف َلةهـ ووصلْت"�م"قَِبيـْ إىل منطقة حيس بتهامة، حني كاملة
يومها صاحل بن عبدهللا األموي، وانتهبوها كاملة، بعد أن أقاموا فيها اإلَماِماختلف أبناؤها مع عامل

ثالثِة من 3أشهر!حنوا

السَّ التالَيويف الشَّةنة أمحد بن حمسن بقيادة حسني ذي قبائل حتركت ايف، ومروا على هلا
مجيًعبصنَعالَيَمِن�ِب متجهني موكٍباء يف حنوا وهناكِبالد، ووصلوا إىلاألْسَفلالَيَمِنغاٍز ُعتمة،

فَس فيها وَساًدعاثوا أهلها وأخذوا واستحكموا، يطروا على أمواهلم، وقتلوا منهم من قتلوا وحتكمواا،
رأًسالدَّوَلُةفلم ترفعَهذاوعادوا �لقبيح على نسائهم، وأظهروا منكرات شنيعة، ومع ا، حىت إليه

حمّم 4لني �ألثقال إىل بالدهم مما انتهبوه..عادوا

أيًض َلةا "سارتوفيها �اَمقَِبيـْ وقصدوا األعوام، من قبلها كالذي ن، العائد َمالَيَة�م
السَّكمها إىل ُح من املنكرات �ا فأظهروا معاملَةاِإلْسالميب والز� والقتل، وعاملوا أهلاإلمام،

وُر اللئام، َلةهم، فلم يعبأوا بشيء منها، وكانتأخباُرالدَّوَلةإىلفعْتالكفرة مرْتقَِبيـْ إذا مبحٍل�م

. 100ــ تاریخ الیمن الحدیث، سابق، 1
.487ــ درر نحور الحور العین، 2
.732ــ درر نحور الحور العین، 3
.760ــ نفسھ، 4
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حماسَندمرْت وأخذت والُقه، األموال من فيه فقتلوا أهلها، 1اخلضارية،ماش، وكانت طريقتهم على ما
ودفنوهن إال العورات فأبقوها منكشفة، وهذه احمللة قريب النَِّساءوانتهبوا ما �ا من األموال، وقتلوا

َس"ْيِحالضَّ" مث دخوَل، وأرادوا الفقْياروا األمُريبيت و�ا ترتيًبه، رتبها وكان هللا، وفد كبًريدمحم ا فلم ا
النَسالَيَةيستطيعوا، وساروا إىل �ام وسبوا وجدوه، ما �لطرق وانتهبوا السَّمن، �م وانتهى ري إىل اء،

فضمُّ حوهلا، وما ودخلوها فحصروها أشتاَتزبيد، فأعوَزوا واحللي، النقدي واملال هم محله، املتاع
أحسَن وَسفتخريوا 2"!لطوا على ما ال طاقة هلم حبمله النار...ه،

َسهـ، ".. يف رجب 1217ويف سنة  ار علي بن عبدهللا الشايف بقبائل "ذو حسني" منها
الفَس�شًر ألعالم األمواِلَرْميَةِبالداد، فقصدا على ووقع الرعا�، فانتهب أصحاُبواجليب وفعل ه ،

احملّر واستحلوا َشالقبائح، شهر إىل كذلك زالوا وما 3وال �ألثقال.."مات،

َلةعلىاملنصور عن هجوم قبائل �ماإلَماُموسكت خّل1224الزرانيق بتهامة عام قَِبيـْ اليت فت هـ،
ضحيُتِهيوراءها جمزرة مروعة  راح اليت ا�ازر أوحش ها مخسمائة قتيل من الزرانيق، مبن فيهم من

وتزّعأَساستلوا علىُقوَقْدها، وثالمثائة قتيل من الياميني،رئيُس مشركون، الشََّهِذهمأ�م ريف املعركة
4محود.

 حسني بن دمحم حنش، من عنيَّكان أناملهدي عبدهللا،اإلَمامعهدهـ، ويف1239الَعاما، يفأيًض
عامًالحاِش جبنوٍدِبالد علىد، فنزل أتباُعرمية، فتملَّك حاشد، من معه حصوَنكثرية رمية، طامعني ه

أرُض تنتجها وما خريا�ا، العامَلَهذاعبدهللا أن يعزلاملهدي اإلَمامها اخلصبة، وعندما حاوليف
وأتباُع هو عليه تصبَحمترَّد أن وأرادوا ببالد حاشد، مثلما لقبائل "ذو دمحم" خاصَّةإقطاعيةَرْميَةه،

الَي مستوى على شهر�ا ذاعت حروب يف املنطقة أبناء مع ودخلوا وتعز، إب يف 5من.البكيلية

منھا.ــ 1 الشَّرق إلى بتھامة قدیمة مدینة اسم
العَام760ــ نفسھ، 2 في ثانیة مرة أیًضا إیاھا منتھبین زبید الیامیون دخل یحیى،1263. بن دمحم اإلَمام حكم بدایة ھـ

العالمة الشَّْیخ فیھا وقتلوا فسادًا، فیھا وعاثوا یحیى، بن دمحم اإلَمام من انتقاًما حیدر، علي حسین الشریف من وبدعوة
دارهالحافظ دمحم بن علي العمراني،  اقتحم أن بعد عنقھ في بخنجره النَّھابة أحد طعنھ حیُث الشوكاني؛ اإلَمام تالمیذ أحد
للنھب، وتوفي بعد یومین منھا.

.784ــ نفسھ، 3
1183ــ درر نحور الحور العین، 4
ھاجرت215ــ انظر: األوضاع السیاسیة الداخلیة للیمن، سابق، 5 قد برط قبائل أن المؤلف ذكر وقَْد إلى. جماعیًا

عام األْسفَل م، باألطفال والنساء والحیوانات، لالستیطان ھناك، بسبب القحط والجفاف الذي 1822ھـ، 1238الیمن
اإلمام.. عند قبوًال لقي ما وھو سنویًا، لھا تدفعھا الدَّولَة كانت التي المالیة المقررات وانقطاع بالدھم، اجتاح
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َسقائمة، مل اِإلَماَمةودولُةالعبِثَهذاكل تغضُّاكًنحترك كانت لقد بل عن الطرَفا؛
َسالَيَمِنقبائلتصرفاِت تنتهبها حني العبثيَّنوً�األعلى الصورة الفرتة؛َهِذهة، كما حدث يف�ذه

البكيليَّمَتالصَّالدَّوَلُةالتزمتحيُث دمحم" "ذو قبائل بني جرى الذي اخلالف ذي "ة، وقبائل جراء
ُ�تستمْع، ومل "السفال �ب حني السفال" "ذي يف املظلومني أمواهلم وبيو�م من قبل بْتلنداءات

وصمَت دمحم". َلةقيامجراَءــ اأيًضــ اإلَماُم"ذو اخلوالنيَّقَِبيـْ جرب ة �هلجوم و�ب مناطق عنس بين
والتقطع هلم، ملدة و�ب املسافرين األْسَفلمِنوالَيَصنعاءووصاب وعتمة، وقطع الطريق الواصل بني

البالد يف حال َهِذهسنة كاملة، يف الوقت الذي تسلط كل قو�ا وعساكرها على أضعف مواطن من
الضَّعجَز من عليه ما تسديد ريبة اجلائرة إىل بيت املال!عن

، املعروف بتاريخ احلرازي "ر�ض الر�حني يف أخبار األولني واآلخرين"كتاب َصاِحُبوأورد
ُح1288سنة عن حوادث أثناء عنه ما نصه: ".. ويف بقا� اهلَاديحسني بن دمحماإلَمامكمهـ

وجٍلَش على إال املار فيها مير ال والسبالت احلجة، وَقْداملتوكل،اإلَماِممن أصحابوخطٍرهر
خلًق كثًريجرحوا بيت "ا، وال يكتفون �خذ ما وجدوا معه حىت يباشرونه �لطعن �لرماح، واإلمام يف ا

أهَل"سبطان أْشَصنعاءيُعاقب مثار على واالستيالء أمواهلم، ت غالَّ هم، وأخذ غالت جاِر�خذ
1بيع بعض الرقاب، وليت شعري ما يكون اجلواب بني يدي هللا"؟!األوقاف؛ بل 

أيًض ذكر ُح1277حوادث سنة عن ا كما أثناء ما اهلَاديحسني بن دمحماإلَمامكمهـ
قلَب رجب شهر آخر "ويف احملن،ظهَراإلَمامألصحاِبَرْميَةأهُلنصه: أفاويق وجرَّعوهم ا�ن،

إال تولية السيد علي اإلَماُموأشاعوا يف البالد اإلرجافات �ن قد مت داعي يف صنعاء، فما وسع
أهلراجًعاإلَماُمبالد، وتوجهالسعيدي على ال احملافلة لإلمام فتعرَّض جبل، إىل احململ وصل حىت ا

ْيخبين نفيع، وانتهبوا من تقدم و�خر من أصحاب اإلمام، وآل األمر إىل توسط حمسن علي الشَّ
وأرجَف تيقَّناإلَماُمعلى أهل بين نفيع حىت أرجعوا ما انتهبوا.. ورجعراجح، حىت ضوران، أنَّإىل

مثَّ 2يء.."َشَرْميَةمما أرجف به أهلَصنعاءة يفما

.166إلى صنعاء، سابق، ــ فترة الفوضى وعودة األتراك 1
. 81ــ فترة الفوضى وعودة األتراك إلى صنعاء، سابق، 2
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السَّاإلَمامتوليةِهيالرواية َهِذههنا يفوالشاهُد علي عيدي، وهو من عزلة بين للسيد
ُع إحدى اجلعفرية، اإلَماُمراعات هوجاء، بينماِصيف دخل مع أبناء املنطقة وَقْدزل رمية.سعيد،

بعد!ينظر إىل الطرفني عن 
على وقبائل خوالنقبائل احلدا من ذمارحيىي اإلَمامطسل1َّوعن حرب "�ب الثلوث"

كاتُبأبناء رمية،  يقول فاستنفَرسريته: "وكما قبائل احلدا وبطو�ا، وأقبلوا إليه من كل حدب، ..
ألٍف زهاء منهم أعياُ�ومخسمئِةومجع فيهم اجليِشساُؤؤ م ور راٍم، مع ودخل رمية، ِبالَداإلماميهم...

عذاَب الباغني على َصفأنزل من وأ�هم علويَّاهلون، بفتكات املنون، ريب وَشرامته جاعة ة،
َشوريةقْس يطول معارك الفريقني بني وكانت وتعداُدرُح.. اجليُشهاها وقطع الطويلة يف املسافَة..

يقتُل واحد، يوم اجليُشاخلاطفوالربِقاجلارِفيِلكالسَّوُميزُقويبدُدوحيّرُِقظرف يستقر ومل ..
بُرَهاإلماميُّ إال املدُدووصَل،ةهنالك .. بقبائل خوالنالسَّالمعليهاإلَماممن موال�العظيُمإليه
الَغوامتألْت من ا�اهدين ماأيدي عليهم جرى ما بعض وكان تُقدر.. وال ُحتصر ال وكانت نائم،

2يستحقونه من نكاهلم.."

الرئيُس اإلر�ين الرمحن عبد القاضي للجمهوريَّاألْسويروي ــ 1967الَيَمِنيَّةالَعربيَّةةبق
وقائَع1974 بشاعًةم تقل بشاعِةال جيُشاهلَاديأفعالعن مّر حني محزة، ، حيىياإلَماموابن

مهجيَّاملؤلَّ قبائل من املدينُة،ة حد تعبريه، من مدينة يرميف جليِشففتحت به، معتزًةاإلَمامأبوا�ا
بيوِت يف رأوه ما ُهفهاهلم متاٍعاملواطنني من عهَدوأمواٍلناك �ِبال على فأقدموا �ا، كل ما هلم

األمُر،إليه أيديهموصلْت �م بلغ ليأخذوا األقراط اليت عليها، بل النَِّساءإىل أن يقطعوا آذانحىت
بعًضوَقْد!3.حىت �ب فرش املسجد أن األخبار أقراِطتتالت من عْتْيِبِةوالذهبيَِّةالفضيَّ،ذِناألا

أْس املقطوعة..!ِنذبقا� األعلى َصنعاءواِقيف

بریمة.1 الجبین مدیریة من الشَّرق إلى شاھقة منطقة اسم الثلوث باب ــ
سابق،ــ 2 الدین، حمید بن یحیى اإلَمام . 203سیرة
في3 وذلك ذلك؛ یؤكد ما طالب أبو أورد لقد بل أقراطھا؛ مع النَِّساء أذن فیھا تقطع التي األولى المرة ِھي َھِذه تكن لم ــ

عام مغلس ابن عاملھم على ووصاب َرْیَمة أھالي رفعھى الذي م، بعد یأسھم من اإلنصاف 1699ھـ، 1110العصیان
علیھم سلَّط اإلَمام لكن لشكواھم؛ سماع ابن حبیش وقبائلھ الذین أخمدوا أنفاسھم، وأذاقوھم البؤس بالقتل والتشرید أو

اآلداب اإلَمام علیھم فرض تمردھم إخماد وبعد األخراص، من فیھا ما ألجل ُحرمھم أذن قُطعت إنھا حتى والنھب،
. 267انظر: طیب الكساء، المالیة المجحفة، ثم عزل الوالي وولى علیھم صھره الثاني، فكان أظلم من ابن عمھ األول. 

المھدي، اإلَمام حكم ظل في .237والیمن
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أحدثْت كبًرياستنكاًرالوحشيُةَهِذهوقد أوساِطا يف املواطنني، ما حدا بوالد القاضي ا
يصوَر أن مطالًباإلَماما إىلشعًراملشهَداإلر�ين قائًالبصنعاء، املواطنني، بتعويض قصْيا يف دة منها:،

ســلمفلـــــم يرتكـــــوا للمســـــلمني مجيعهـــــــــم وال ـــع ببيــ ـــدي ُجيـ مــا املــال مــن
وما فرقوا بني الصحيح وذي السـقموقـــد أخـــذوهم مـــن حمـــب ومـــبغض
ـــــا م أن ـــــة األئمَّ مشـــــَس � ـــــك ُحيــــرتمو�هي لــــيس فرشـــــــــه مــــن مبســــجدها
بظلمهـم أذيـق قـد ضعيٍف من ـــرموكم ــك للحـــ ر�طــا مــع التشــديد واهلت
ــــــــع واقـــــــ ـــــــريفة الشَّ أذن ـــــــموقطعهـــــــم �لقيـــ ـــــــّوم يقــ ال ـــــــري حقـ ـــــــرط لقــــ

بقصيدة أخرى، منها:عليه حيىي اإلَماموقد جاء رد
فعــــاهلم أرضــــى لســــُت أين ــــدك ظلـمأفي مـن ظُلم وال نكر ذي نكر وال

جيِش من هلم حصل ما جراء للمواطنني، �لتعويض يَِعد أو ذلك، بغري يتكلم 1ه!ومل

األكوُع رجاَلأيًضوذكر أن م 1911املسلحني عند دخوهلم ملدينة يرمي قبل عام الَقَبائِلا
أْع أتوا َسوحشيَّاًالَمقد من بعَضاألعراِضوهتِكاألمواِللِبة أن يقطُعلدرجة كان املرأة أو ذن ُأهم

الذََّعلْيهاماليسلَبالبنِت أفعاًالهِبمن أتوا قد أ�م كما إخل. الفضة.. حكة مزرية تعكسْضُمأو
للصَّ،والغباءاجلَْهل أكلهم ُسومنها أنه ظانني أُْرابون وجدوا وآخرون دوًدكر، فحسبوه ميًتزا ا فرموا ا

ُص يرى والبعض الزجاجيَّبه، املرآة يف عدٌونَّة فيظن أورته فريمي املرآة وتتطاير شظا�ها إليه ه
!!2ويظن أنه قتل عدوه،فتجرحه

بكى62مذكرات اإلریاني، ــ 1 قد الجیش قادة أحد أن منھا: والسلب النھب بعملیة المتعلقة الطرائف بعض أورد وقَْد .
وكان قلیل" امفید من نصیبھ ألن یبكي "أمسید الجیش: ُعرفاء أحد فقال الجمعة، بھم خطب شاركحین قد القائد َھذا

للنھب، سبقوھم قد زمالئھم من آخرین أن وجدوا لكنھم لنھبھ، منزًال دخلوا قد جنودًا وأن والنھب!! السلب في الجنود
الفرش اترك قائًال: لھ زمیل فعاتبھ تحتھ، من الجنود أحد فسحبھ طفل، علیھ ینام صغیر فرش إال المنزل في یبق ولم

ثانیة: اتركھ فما عند هللا ال یضیع!!للطفل. فرفض. فألح علیھ
صفحة من تاریخ الیمن االجتماعي وقصة حیاتي، دمحم بن علي األكوع الحوالي، مطبعة الكتاب العربي، دمشق، ــ 2

.105ص: 
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جنُدَهذاوأطرف وأعجب من دخل حني ا�اهد دمحم العالمة ذكره مدينَةحيىي اإلَمامما
نقباَءتعز  أن ِس" يشقون كانوا جهًالهم الثوب مثل ويلبسو�ا وسطه، من املرأة  �ا.. ولكن روال

ُر ما أنَّأندر حقيقة وهذه تقيُمجمموعًةوي كانت ، يف حارة عبد اهلاديالنَِّساءعند إحدىمنهم
َص خيرجون بقروٍدباًحوكانوا الظهر قُبيل ويعودون للصيد، قتلى، فيكلفون املرأة بطبخها، وإعدادها ا

والغزال،َماَمألألكل. وهذه ال متانع القرد بني يُذكر وال حمدود، الفرق أن وكانوا يلحون �كيدهم
واحٍدَهِذهلتناول الغداء معهم، فتعتذرعلى املرأة تِعلكل بعبارة هنيًئزيَّمنهم هي: ُحمبَّبة ا على قلبك ة
!�1 ولدي

َفعَل جلَبحيُث؛إبمع أبناءــ اابًقَســ هامع تعز، كانوا قد فعلو حيىي اإلَماموُدنجوكما
قبائَل القاضي عبدالرمحن فنظميف واحدة من غزواته، التهمت األخضر واليابس، ف،حاشدعليهم

ُماإلر�ين املنطقة، ومنها:أبناِءِلَساِنعلىاإلَماِمإىلطولةقصيدة

ـــــــــم أذاهـــ مــــــــن مالنــــــــا اعتَصـــــــــــاموالعصــــــــيماُت الـــــــبالد َهـــــــِذه يف قـــــــط
ـــــأوى، ــــا هلــــم املــــــ ـــــــــــــا هلـــــــــــــم قــــد غــــدا مــــن بيوتن ــــــــــــــدامومـــــــــــــن أهلن خـــ
وهلـــــــم يف البيـــــــوت تلـــــــك ازدحـــــــامفلهـــــــم يف الـــــــبالد هـــــــذي انتشـــــــــــــــار
ــــــه أذنيـ ــــــّم صـــــــ ـــــد ق ـــــام اإلَم ـــــام وأعمــــــــــى عينيــــــــــه عنــــــــــا احلســــــــــامواإلم
ــــوا ـــــــامفاصــــدقوه يف النصــــح مــــنكم وقول ــــــا يشــــــتكيه األنــــ ــــــد م ــــــم تفق ق
ـــــــن بعـــــــدك أنصـــــــــف النَّـــــــــاس مـــــــــن بنيـــــــــك وإال ــــــــامأنصـــــــفتهم م األيـــ

د.ط.ــ 1 المجاھد، دمحم دمحم العربي، التَّاِرْیخ دوحة في نظیر غصن تعز .206م، 1997مدینة
أبیھ،113مذكرات اإلریاني،ــ 2 مقتل عقب ألتباعھ، َصنعاء نھب أحمد اإلَمام أباح حین مروعة قصة ذكر وفیھا .

أنھ الداخلین القبائل مع َصنعاء دخل قد "كان القصة، عیان شاھد السیاغي أحمد القاضي من نفسھ اإلریاني سمعھا
ب ورآھا شأنھا، لبعض خرجت حامًال، امرأة رأى غمدان قصر إلى طریقھ في ُحلیًاوكان تخفي أنھا فظن القبائل عض

ویتعرف َعلْیھا ما لیحس یده القبیلي یمد أن من وبدًال معھا، بما لتنجو حامل إنھا وتتظاھر ثیابھا تحت مجوھرات أو
على ما تحت ثیابھا سل جنبیتھ "خنجره" وطعن المرأة الحبلى، فبقر بطنھا وسقط الجنین إلى بین رجلیھا على الطریق 

معھوماتت المرأ من وأمر السیاغي، القاضي ضمیر فاشمأز یكن لم شیئًا وكأن القاسي الجلف الرجل ومر وطفلھا. ة
رأس على كان الذي العباس اِإلْسالم سیف إلى أمره شكا ولكنھ القلعة؛ سجن في وأودعھ القاتل على بالقبض الجنود من

دخولھم،القبائل الذین دخلوا صنعاء، واستباحوا واستحلوا ما فیھا، وكا قبل للقبائل أباحھا قد أحمد اإلَمام وكانت=ن
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مذكراِت يف السنيدار صاحل العزي أورد تصلُحوالسَّالنَّهبه من قصصوقد ال ما إال أن لب
قصِصتكوَن السَّمن أحَدةينمائيَّاخليال أن منها َس؛ قد و�َبجريانه منزله على ما فيه مع كلَّطا

الُغرف،قَامآخرين، مبا يف ذلك أن نوافذ املذكرات: "وبعد ثورة سبتمرب  َصاِحبعنهاقَالوَقْدبقلع
من أمرُّ ُشَمامأكنت يف بناه الذي نوافَذبيته وأرى ُدعوب، بيته يف مركبة رعايٍة،ون خجلبييت وال

1ملا قدمنا له من معروف.."

فرَّأمَّ حني َفا عقب تعرَضُتالدْسالثَّورَةشِلجبلده فقد ميلُكلنهِبورية، من مال؛ حىت ما
�َب عليه اليتكانت بعُضاملالبس ُقالَقَبائلها وحَنيطاع الطرقمن حاٍلوهواملسري َ واصَل، رثى ُييف

وجَد ميلُكٍعطَُّقتـَعصابَةهلا، يعد ومل النهَّأخرى، عليه فالحظ ينهبونه، ِفابُةما بني ناٍنأْسه أربعْيأن
األربعنانهأْسبقلِعفوجهوا إليه بنادقهم، وأمروه ، ةيَّذهب فحاول ومل يقدر، وتسليمها هلم، ، الذهبيَّة

أحُد أقدم فاجأتْـوعندها ذلك حياول هو وبينما و�بها، لقلعها أصواُتُهاملتقطعني األوالد الذين م
بيِت إىل وأعادوه به فأمسكوا اهلاربني، من �نه به 2العاقل.."!يصيحون

َلةمعــ اأيًضــ األمِروذاُت أمحد اإلَماُمالزرانيق "املعازبة" من أرض �امة، الذين غزاهمقَِبيـْ
واستمرَّالَقَبائِلمنجبيٍش وبكيل حاشد ، حىت أخضعهم بقوة املال معهم سنتني متتاليتنيالقتاُلمن

وأرَسوالسِّ لطغيانه، جماميَعالح مكبلًةل ُسمنهم السِّأغلُبماَتوَقْدحجة،وِنجإىل يف جن، "فقد هم
أْلأذعَن أطبَقإذعاٍنَنيالزرانيق أن وتغلغلْتبعد احلصار، اجليوُشعليهم منطقتهم نواحي كل يف

دامهْت ثالِثاليت من احلربيَّواحتلْترْتوأَسفقتلْت،جهاتهم املراكز سجُنكل واستقبل حجة ة،
أْس وعشرة بيِترى مائة ُسجناء 3الفقيه وزبيد واحلديدة.."غري

َسومل  بل فحسب؛ بذلك �ألغالِليكتف منهم مأسورين مثامنئة أسري، وأراد قتلهم اق
فاعرتَض�لسَّ والُديف، جهاًره قتلهم على �اًره �لسَّا بطريقٍةا ولكن �لسُّأخرى، يف، مجيًعفقتلهم ا م

أباحوا= قد ألنھم القاتل بإطالق العباس فأمر وأوب، صوب كل من َصنعاء یأتوا أن إلى حوافزھم أعظم من أطماعھم
نفسھ: المرجع الحاكم.." وظلم القبیلي طمع ضحیة وطفلھا المرأة وذھبت للقبائل، فیھا ومن فیھا وما وقَد144َْصنعاء .

الوحشیة الغزوة َھِذه في بھن وفُحش أعراضھن، انتُھكت قد َصنعاء نساء أرباع ثالثة أن الشكعة مصطفى الدكتور ذكر
.168المشئومة. 

.159الطریق إلى الحریة، سابق، ــ 1
.165نفسھ، ــ 2
.143الیمن الجمھوري، سابق، ــ 3
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َس َسخالل منهم يبق ومل واحدة، نة
ً
ْيخا إالامل الحًقالشَّ التقى الذي درويش جن بثوار السِّا يفسامل

داخَل1948 هلم وحكى لرجاِلالسِّم، جرى ما الزَّْيِديَّةِبالِدكما فعل �خرين منالزرانيق.جن
1ا يف �امة نفس الفعلة..أيًض

األمُر جعَلوبلغ حني ذلك، من بعِضأكثر َسمن وَسوًطاُألسر على البعض اآلخر؛ايًفا
َح وعشريًةأسرًةاِإلَماَمُةتاربإذ وقبيلًة�سرة، وجنوً�بعشرية، وميًنبقبيلة، ا أسفل بيمن بشمال،
ل روب ومشكالت، �كوُحخالفاٍتساحَةكلهاالَيَمُنحىت غدت2بشافعية،وزيديًةأعلى،

بعًضبعُض بدأْتفمثًالا.ها حني تتفلُتاإلَماِمسطوُة.. احلسن بن أمحد السَّاملهدي يطرة على عن
بسبِباِمزم أْعجشِعاألمور، وحاشيِتهماِمأوالد هو ليأمَن،ه، عمد إىل ضرب بعضهم ببعضوأبنائه

اتفاقهما عليه إن مها اتفقا، كما أحدث بني األخوين دمحم بن أمحد بن القاسم، وأخيه عبد هللا شرَّ
صراٍع من القاسم، بن أمحد إَضبن حجة، والية السَّعلى واليها إىل حيُثجحاف،ابق من آل افة

طالًب منهم أ�ه ملن واليتها فتضررْتأعطى إ�ها، اضطراٌبوحدَثالنَّاِسمصاُحلا بسبِبفيها كبري،
3ة.ياَسالسَِّهِذه

أبناَءاِبالديف حربه علىحيىي اإلَماُماستخدَماوأيًض تعز، يف أنفِسملقاطرة ومل هم، تعز
نظًرَصنعاءأتباعه منيكلْف َسا حملاربتهم، اليت إذ كان عبدالوهاب نعمان، تكون أكرب؛ملطالبهم
على املباشرينوأخوه عبد الواسع نعمان وآخرين إىل جانبهم هم قادة احلملة،احلجرية يومهاعامَل

نظًراملقاطرة،  الوزير، عبدهللا بن علي اللواء أمري يكن ملكانِتومل ه من اإلمام. ا
حتقَقالعجيُب أن بعد وشعَرمام حيىيلإلالنصُرأنه النَّ، بنشوة النعمان آل مع صر، الوزير

ِخاإلَماُمتوجَس يكسَرأحرً�فأوقع بينهما يفة،منهما أن خالهلا من النعمانيََّشوكَةراد ة، الزعامة
تعز يومها علي الوزير أمَريحيىي اإلَماُمفكلَّفبتعز، كما ذكر الربدوين، "علي الوزير"ة شعبيَّويضعَف

.72ــ ابن األمیر، سابق، 1
عصره،أثناء حكمــ 2 قضاة على الشافعیة، مساجد في الصَّالة جواز قضیة أثار الحسن بن عبدهللا الناصر اإلَمام

حمزة بن عبدهللا اإلَمام ھدم أما ال؟! أم منصبھ في للبقاء مستحقًا كان إذا ما سیحدد منھم عالم أي جواب أن إلى مشیًرا
أی ھنا! ذكرھا نعید أن من أشھر فِھي المطرفیَّة أحدلمساجد عاتب المقبلي أن الشَّامخ، العلم في المقبلي ذكره ما ًضا

خطباء عصره وجماعتھ، لكونھم إذا وفد علیھم إمامي من خارج الیمن ھشوا إلیھ وبشوا، وعشعشوا وانتعشوا، وإذا 
قولھ. حد على شیطانًا رأوا فكأنما األربعة المذاھب أھل من واحد علیھم وفد

.162ــ بھجة الزمن، سابق، 3
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َصنعاءوإيصاله إىل،وإلقاء القبض على عبد الوهاب نعمان،على احلجريةكريٍةعْسمحلٍةبقيادِة
فعًالخمفوًر اإلماُم أمر ما وكان الوزيُروَقْد..ا، استهدفْتأدرك اليت املكيدة ه مع صاحبه حىت حجم
. �خلجلشعَر

السَّوعّنياإلَماُمعزلهَهذاومع مديًريف أمحد مكانه، ابنه الحقا ويعنيِّليعينه احملويت، يف ا
إْشا على بين مطر، مديًرالنعماَن علًمرافوحتت َمجَ"الوزير والنعمان"ن االثنني�اه، ــ االحًقــ عهماقد
ِسعلى اإلمام!48من رموز ثورة م الدستوري، فكا�48موقف  يف التقوا جن �فع حبجة، كما

أيًضعقَب "األمحدي" السيف حد حتت وتالقوا االنقالب، 1!.ا شهيدين بعد ذلك ��مفشل

َياَسِةَهِذهوعْن ُسُلطاِتالسِّ لدى ِةاملتبعة املذهِب، حىت يف إطهم�رِخيعْرباألئمَّ الواحِدار
السُّلطةتقويةومن أجل "قالت الباحثة واملؤرخة الروسية جولوبوفسكا� إيلينا:الواحدة،رِةواألْس

استخدمْت تنتسُبالَقَبائِلبنيالعداَءاإلَمامحكومُةاملركزية، ووسَّعديين واحدَمذَهٍبإىلاليت ،
الَقالَقِدميََةه اخلالفاتوأنصاُراإلَماُم فحرَّبني الضَّالَقَبائَلضوابائل، على منها عيفة. وأشعلوا القوية
شيُخحتدَّوَقْددة.الواِحلفنت بني مشايخ القبيلة انرياَن ملراسِلِةْيلقَبث البخييت علي بن �صر احلدا،

األْه القبيلِةجريدة يف أنه واحٍدوختضُعابن أخيه، و ،يخان، هوَشيوجُدرام نصُفلكل منهما
فاستخدَم أجِلَهذاأمحداإلَماُمالقبيلة، من جيذَبالوضع ْيَخَهذالهأن أو ذاك، ويف ظل مثلالشَّ

عداٌءالوضِعَهذا نصفْيدائٌمنشأ 2القبيلة"بني

إطاِربقبيلٍةٍةقبيلضربِسَياَسُةو�يت السَّلعجز ِ ايف القبائل، حىت َهِذهيطرة علىعن
نفِستنشغَل عن دوَنبنفسها اإلماِمها، إىل حًقللُم، اللجوء تراه مبا لعدِموأيًضا هلا،طالبة قدرةا
فرِضــ إَمامأيــ اإلَمام وهيمنِتَسعلى معٍنييطرته مستوى وإىل ندر ما إال عليها، السَّه يطرة من

ألنَّوالقهر؛ جَتمَعذلك
ُ
العبوديَّحر،جمتمٌعاليمينامل يتعود أو يعرفها خالل كل فرتاته والذلَّةمل

�رِخيها� يف و أو حىت أور ا،ابًقَسالرافدينِبالدأويف وادي النيلمثًالالشَّأُنكما هوابقة،  السَّ
السَّالوسيط؛  إذن مبكان الصعوبة جَتمعَهذاعلىيطرُةفمن

ُ
يفتقُر�لقمِعامل الذي الوقت يف والقوة،

الصَِّهؤالء َضفقد حلكمهم؛ لذا الشَّْرعيَّةفةإىل إىل السَّسهَللتبقبيلة؛ة قَِبيلربجلأوا يطرُةعليهم

، فما بعدھا..121انظر: الیمن الجمھوري، سابق، 1
.151سبتمبر في الیمن، سابق، 26ــ ثورة 2
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ألنَّ �ألزمات، البالد اعتادْتا�تمعاِتوإدارة السَّمتاحلياة حبرية اليت خالِلَعلْيهايطرةكن من
1"األمري"!افللي يف كتابهيكر ذلك ميككما ذ ،طريقة أخرىةمواطنيها أكثر من أي

لألئمَّأشَبالَقَبائُللقد كانت �لنسبة الشطرنج بقطع لضرب تلك، أل�ا "متثل َهِذهة،ه
العْس واحلربيَّالقوة فرتاِتالَيَمِنيفاِإلَماَمِةنظاُمَعلْيهااليت استندةكرية مدى كم ذلك ُحعلى

قادَة أن كما أغلِباحلرِبالنظام، يف َماألحَيهم القوَةالَقَبائلشايخان يقودون كانوا الذين
واملكوَّالعْس احملاربة، رجاِلكرية من كانْتقبائلهمنة بينما قياد�م، حتت يفاِإلَماَمِةدولُةاملقاتلني
وانتساَ�أيديولوجيَّتستخدُمالَيَمِن الزيدي" "املذهب أجِلالَعلوينيا إىلتها لطتهاُستثبيِتمن

َياِسيَِّة بفرِضوالعْسواالقتصاديِةالسِّ والقيام القهِرنوٍعكرية، َياِسيمن جمموِعالسِّ على واالقتصادي
َناِطقكان يفالسُّ

َ
2ن.."َمالَية يفلقبليَّاغِريامل

تعاُمحيىي اإلَماِمِسَياَسِة عنمتحدً�يقول األستاذ النعمان " االبن" .. له مع القبيلة: "يف
أ�َر إنه قبائِلبل املشاكَلنفِسالشماِلبني َسها أجنحِةاءو العديدة، بني أو وجار�ا، القبيلة بني
حيسْممشغولًةُةالقبليَّالقوىلتظلَّ؛القبيلة ذا�ا ومل كانت وَقْد على اإلطالق.كاًالإْشببعضها،

تعقيَدمَّهمأداة الشَّْرعيَُّةاحملاكُم �ا استخدم اليت أدواته من بعُضاملَشة لتظل حىت القضا� اكل،
عاًم القضاُةثالثني خالهلا يستصفي ويضيُعأمواَلا، القضا� خالل املنازعات، أصحاُبالفريقني،

القضيَّ تزال وال ويتشردون 3علقة"ُمُةويفتقرون

جانِب السِّإىل تركتْهِةلبيَّاآل�ر احلروُباليت اجلانِبا يبقى ،العلمي والثقايف كما أشر�على
الكبُريأثُر اجلانِبها َسعلى على ترتكه وما اإلنَسيكولوجيَّالنفسي ذاُتاحلروَبَهِذهأنَّخاصَّةان؛ة

فليسْتحروٍبيِةألمَغايٍر ُ طابٍع فرٍقتقتصُرٍةنظاميَّيوٍشُجحروَبأخرى، بة ومقاتلةمدرَّعلى
القبيلُةفق تُعترب بل جيًشكلُّط، حمارً�ها غازً�ا مغزً�، قاتًالأو مقتوًال، الَقفرٍدفكلُّ..أو بيلة هو يف

قصِصمقاتٌلجندٌي من ولديه تفتَّاملوروِث�لفطرة، اليت الصَِّعلْيهاهوعُيَحاحلريب ما يفوق غر،منذ
املعارِفاجلنديَّ من يف احلروِبَهِذهىرحتدوُرما وعادًةاحلرب!َجمَاليفةمليَّوالَعيَِّةالنََّظرالنظامي

ت.ــ 1 د. مؤمن، أكرم ترجمة: القاھرة، سینا، ابن مكتبة میكیافللي، نیقوال األمیر، كتاب َھذا في .36انظر
.140القبیلة والدولة في الیمن، سابق، ــ 2
سابق،3 والموقف، الِفكر .336ــ
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مقربٍةاألاألغلِب على الد�ِرعم النَِّساءا منبعًضلنا التَّارِْيخذكرفقد ؛ لذا والسكىنواألهلمن
الرتوَساحملار�ِت محلن كالشَّوتقلدَنالاليت وأيًضَصخةْيالدروع، احلجرية، ُحَباحلة حتفة ل يف ا

ُق،بتعزالسَّالمرعبَش واليت �فع، يف عفيف بن دمحم بن معوضة بنت يف إحدى املعارك تلْتونورة
وأخر�ت  أوالد أبو دنيا" و فندة الدرويشة.ا "أم وأيًضاملواهب،َصاِحِباملهدياإلَماممع جنود
1كثريات..

وَع "العجوز عنوا�ا: الزبريي األحرار أليب قصيدة ُجتْسومثة اإلمام" نضاالِتكري املرأة سد
يف حوارية ديناميكية، يقول فيها:الطغيان الغاشم، َهذاضد

املرأة:

وال� رب كيــف خلقــت اجلنــد لــيس هلــم شـــاء وال طعـــاٌم نعـــمعنـــدي
ـــــــه وبندق وحًشـــــــا أرى مـــــــايل ـــــــاله الــنهموي الغاشــم العْســكري ــك أذل

:العسكري

إىل جئــــــت املغــــــوار البطــــــُل أ� ــــــْم اهلــــرمنع طبَعهــــا يهــــذب مل عجــــوزة
ال فلــــــــَم املــــــــؤمنني أمــــــــري جنــــــــود تذحبي الكبش � محقاء دو�مو؟إ�

اإلَمام1 عیَّنھ وقَْد یومھا"..." أعیانھم كبار أحد قادھا التي خوالن قبائل مواجھة الحجریة صالحة الشیخة تزعمت ــ
أن إال لنھبھا، بتعز الحجریة إلى بقبائلھ فاتجھ طریقة، بأیة األموال لجمع متعطًشا وكان خوالن، لقبائل قائدًا المنصور

دمحمأ للشاعر قصیدة وثمة معھ. ومن القائد َھذا فصدت شجاعة، قائدة صالحة الشیخة وبرزت لھ، تصدوا الحجریة ھل
ومنھا: معا، والجنوب الشمال في الیََمنِیَّة المرأة نضال فیھا د یجّسِ جرادة سعید

جبار نخوة فیھ وھزت علیھ تمنعت قد عرسھ فقیر وُرب
ى  محاط بشر مستطیر وأشرار؟وقالت لھ: فیم وقوفك والحم

فقال لھا: قد تعلمین بأنني    أخو فتكات في الوغى غیر خوار
بمقدار یضیر ال ظرف وذلك أعزل الحرب ُعدة من ولكنني

فأھدت إلیھ قرطھا وسوارھا  وما تدخر األنثى لحاالت أطوار
وقالت لھ: بعھا لتشتري كرامة   وحریة ال یشتري مثلھا الشاري
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فابتــدري القــات؟ أيــن الدجاجــُة؟ يفأيــن ومـــــا جيـــــاٌع حـــــيكم كـــــرمإ�

:املرأة
نشــٌب وال مــاٌل يل لــيس ســيدي رحـــــــــم� وال أهـــــــــٌل وال رجـــــــــاٌل وال
ملســــــــغبٍة يبكـــــــي الـــــــذي بـــــــين وتلــــــك أدمعــــــه احلمــــــراء تنســــــجمإال
هواجرهــا مــن فــاقطف البيــُد مـــــا شـــــئت إ� إىل الـــــرمحن حنـــــتكموهــذه

بيــــــنهُمإين لـــــكمـاذا يريـدون مـن جـوعي ومســغبيت  املشـــــوي احلمـــــل
�ـــــا لــــيس األرض؟ زكـــــاَة ــــــرخميطلبــــون وال احلجــــــر وإال اِحلمــــــام إال
ــه قــدمأم جزية الكوخ ؟ ال كانـت جوانبـه الســوداء وال �ضــت يف ظل
أســًفا وا املــوت قبــل القــرب قيمــة عمـوا؟!أم للظـاملني فمـا قربي الكوُخ

:العسكري
أهدمــــــــه للكــــــــوخ راجــــــــٌع إذن الكـــذَبإين إن "شـــافعية" دأُبكـــُم�

َصاِحباملهدياإلَمامِسَياَسِة"طيب الكسا" عنَصاِحُبويذكر حمسن بن احلسن،
قاعدُة وكان .." نصه: ما طوًرُياإلَماماملواهب بكيال حاشًدسامل ويباين �ؤالء، َهؤالءا، وحياربا،

حاشًديسلِّو�رًة عدِمدأُبَهذاا على بكيل، وما يزالط غري يعجبه وال 1.."ااالتفاق بينهمه،

بعِضنيالقبيلتان متوجستوظلْت جيمُعمن يكن ومل وفاته، بعد وحىت عهده، يف ــ هماهما
و�امة، كما حصل عام األْسَفلالَيَمِنلقبائللُبوالسَّالنَّهُبإالالَيَمِنقبائلتومها كرب�

.317ــ طیب أھل الكساء، محسن بن الحسن أبو طالب، تحقیق: عبدهللا دمحم الحبشي، صنعاء، د. ت. ص: 1
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حتالفْت1122 حني بقيادِةهـ قبائَلمجعحيُثابن األمحر وابن جزيالن؛القبيلتان وَساهما ارا إىل ،
1.اا إىل بالدمهمور، وعادا وادي�امة، فنهب

احلالُة بطابِعسواء على الصعيد الشخصي أو اجل،َةمنيَّالَيالنَّفِسيََّةطبعْتهذه احلذِرمعي
الَعاملستمر من اآلخر، والتوجسالدائِم تكن يغلْبة يف غالبها، طبيعيَّعالقًةاالجِتَماعيَُّةالقةومل
َس، كما كان علوالطمأنينُةاألماُنَعلْيها األمر قبَلابًقيه إىل النَّاُسجلأفقد لذا ؛مثًالاِإلْسالما

يكاُداجلبليَّواهَقالشَّكَنَسحيُثلقساو�ا يف حد ذا�ا؛�لطبيعِةاالحتماِء فال شاهٌقة، أو خيلو
ُطمرتفٌع آ�ِربيٍته من وعرِضالَيَمِنولعلى حصٍنبيٍتأو أنَّأو مع السبب، هلذا املكانمنيع

للسُّ األرِضالطبيعي من املنبسط يف القريَبكىن األمِمالشَّأنكما هو،د�ِنة من الو أو كل يف لدى
بقاِع الذهنيَّراسخًةالَيوِمإىلالعادُةَهِذهوظلتاملعمورة.شىت نفِس،الَعامَِّةةيف ميٍينويف مع ما ،كل

مقوماِتأصبَح من نفِسميتلكه عن السِّالدفاع من الفتَّه وجوِدالح ومع �ألعداء، ولو يف الدَّوَلِةاك
حالٌةإ�َّحدها األدىن. الشُّا �خلوِفمن أعماَق،أو عدم الطمأنينةعور بذلك عَرَش،ماقهأْعتسكن

أنَّأم مل يشعر. أمٌرالتخلَصويبدو تُعتُرباملنال؛بعيَدمنها أكثِرالَيَمُنلذا ا توزًعالَعربيَِّةالدولمن
مصَرِهيا، فكانًيُس السُّتفوق الكثري تقريًباجلانِبَهذاكان، يفالبلد الضعف من ا هلذا أكثر

ظاهرُةبب!السَّ تكن التمنطِقمحُلومل أو الناري "اجلْن�لسِّالسالح األبيض أحُدَيِبالح إال ة"
مناطِق،نِةالطمأني، وضعفدائِمالالقلِقَهذاومتظهراِتأشكاِل لدى األقل الَيعلى مين الشمال
2!منهالشَّرقمناطِقوبعِض

عمدْت تقريِباألئمِةياسُةِسوقد حتشيًدإىل األكثر ا، واألكثر والء، وعادة ما "املشايخ
املكانُة مثلترتكز وجعل هللا"، "أعداء على الغزوات "فْيد" من مقتنياته مقدار على للشيخ اجلهوية

السُّ أصحاَبهذا وتزدري املهن، حتتقر ثقافة بغرس وذلك هؤالء، لدى مستدامة حاجة احلرف، لوك

سابق،1 المھدي، اإلَمام حكم ظل في الیمن .218ــ
اشتھرتــ 2 التي للصناعة وعالمة رمز األصل في ھو "الجنبیة" الیماني الخنجر أن التَّاِرْیِخیَّة اإلشارات بعض تذكر

سابقًا.في  الیمنیین َحَضاَرة
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قيِموحتطُّ والكسِبمن القبائِلاإلنتاج بعض لدى فيه، متيَّعت الذي األمر والكد؛ �ليد
تراكٍمُح يف أفراًدا، أو دولًة اآلخرين أموال حىترمُة آ�ره نعاين أعوج، فقهي بسند مسنود مقعَّد

1اآلن.."

أحسَن قدًمياحلكيُموقد وصَفالعريب حني سلمى أيب بن زهري يف النَّفِسيَِّةومآال�ااحلرَبا
داعًيمعلقِت الشهرية، يستفحَلح بني اخلصوم، ُلالَصرعِةُسا إىل جتنبها و ه أن النفسي قبل الداُءقبل

الذهنيَّ يف العامَّاملادي ة للمجتمع.ة

ـــُم ُت َوُذقـْ ــُتْم َعِلْم ــا َم ِإالَّ احلَـــْرُب ــا ـــِمَوَم املَُرجَّ ِ�حلَـــِديِث َهــا َعنـْ ـــَو ُه ــا َوَم
ــــــًة َذِمْيَم ــــــُثوَها َع تـَبـْ ــــــُثوَها َع تـَبـْ ــــــى ـــــوَهاَمَت ُتُم َضرَّيـْ ِإَذا َتْضـــــَرِمَوَتْضـــــَر فـَ
بِِثَفاِهلَــــــا الرََّحـــــى َعـــــْرَك تَـْعــــــرُُكُكْم ـــِمفـَ ْتِئ تـُ فـَ ـــْج َت تـُنـْ مثَُّ ـــافًا ِكَشــــ ْلَقـــْح َوتـَ
ــــْم ُكلُُّه َأْشـــَأَم ـــاَن ِغْلَم َلُكـــْم ــــْج ْنِت تـُ ــــِمفـَ تَـْفِط فـَ تـُْرِضــــْع مثَُّ ـــاٍد َع َكَأْمحَــــِر

أثُرأمَّ البناِءاحلرِبا وِصتنمَيوالعلى عند اجلميع، وال وواضٌحمعلوٌمفأمٌراملستقبِلناعِةة
فيه إىل توضيح.األمُرحيتاُج

السَّ األْسبِبهلذا من عن واالغرتاِباهلجرِةفكرُةالَيَمِنيَِّةالنـَّْفِسيفتعززْتباِبولغريه
وشكَلالوَط مبعارِفَمالَين، وخرباِتين عامَله وتفانيه للغِريه وتقدم الوقِت،هوطِنخارَجبناء الذي يف
خارَجبْللنصف تلك اجلهود منه؛فيههوطُنحيتاُج استغالله مت بصورٍةلقد على األسى تبعُثوطنه

َه مت ُخالَيَمِنيَِّةجر األرضواحلزن،كما �تج مثر�ا ألنَّ؛من قبل أهلهاَمهًالتُركْتو تُربتها،صوبِةعلى
يؤوُل ما بقدر يده، يف يعد حاشيِتاإلَماِما إىلظلًممل املشاهُدأو تلك فكانت اإلنسانيَّه، ة واملآسي

ونسمُع عنها نقرأ الَياصَّةَخ،اليت الريف مسرًحيف مثل الذي دراماتيكًيمين، ختطُرداٍثألْحاا ال
ذهِن يطان.الشَّعلى

-ــ عادل األحمدي، مقالة بحثیة على صفحتھ اإللكترونیة، على الرابط: 1
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التجارِةنفِسالشَّأِنذاُت مع كادْته أنََّتا�ثـََقاَفِةا منمتاًمِهَيتنتاليت مع جَتمَعمع،
ُ
امل

متيَزــ ا ومنذ آالف السنني�رخيًيــ ينََّمالَي احلرفتِنيقد وبرع فيهما، ومها الشُّعوبعلى غريه من�اتني
أنَّ إال والتجارة؛ نسًيكادْتاِإلَماَمِةعصوَرالزراعة منسًيجتعلهما يستحيُلا ألنه زراعٍةا؛ أو وجود

مًع مها أو ظلِّجتارة، يف وِسأمنًيضطرِبُمجمتمٍعا علًمواألماِناألمِنءبناأا، فهما ياسًيا ا ونتاجه؛
أشهِرواحًدماايوًمكانْتقد  َصنعاَءن� من كانْتةالتارخييَّالَعَرِبواِقأْسا لقد بل من أهم الَيَمُن؛

املسيطرِة العامل العامليَّدول التجارة َسعلى السِّاابًقة أغلى متر وعربها ومنها العامليَّ، وأمثُنلع ، وكانهاة
تضاهيهْم،مهرًةحباريَنالَيَمنيُّون املؤرُخأَشوَقْدالفن.َهذايف الدنيا يفٌةأمَّال ذلك إىل الروماين ار
مشيًد"هريودت"الشهري  خبربِة، ِصا يف وشتاًءصيًفاِرواإلْحبفِنوالسُّاملراكِبناعِةاليمنيني ومل إخل. ..ا

الغزُو منافَسقب23سنة الروماين لليمنيكن إال امليالد لليمِنل وأكِربة أعىت قبل مرباطوريٍةإمن
ُهزمْتَهذاة يومها، ومععامليَّ جنوُدوُذاليمنينيَماَمأمرباطوريُةاإلَهِذهفقد ذًحببح ا يف صحارى ها

حاُل!اجلوف ومارب الفرتاِتوحاُلالَيوَمناوما يَِّةتلك يوًمقَالإال كماالتَّارِخيِْ :ااملتنيب

قصــائدي رواِة مــن إال الــدهُر منشـــًدومــا الـــدهُر ردد شـــعًرا قلـــُت اإذا

االْجالسِّصناعَةإنَّ والرفاِهلم َتاحلَضتماعي قيادًةاري تسعى ستنري، ُمبعقٍلراشدًةستدعي
امة لكل مواطن" إجياد "العمل لكل يد، والطعام لكل فم، والكر والرفاهلم السَِّهذاحتقيِققبَلًةجاهد

املهلكاُتةاألساسيات الثالثَهِذهلكن مقابل؛الربدوينحسبما ذكر كانت احلياة، ِهيةالثالثمن
�رخيًيعنها، أو ما عرف �لثالالبديُل ارتبط الذي القاتل والفقر "اجلهل هاوحكاِمالنََّظرِيَِّةا �ذهوث

لعدِمواملرض" القيادِةُرشديَّوذلك التحكَمَماحلكوألنَّذا�ا، ة غايٌة/ ا، ال وسيلة؛يف حد ذا�لديها
رَاِعختليِقعمليَّةفكانت اُحلالطرِقأقصَرالصِّ علىكرسي اإلنَسللبقاء ألن ِعكم، بال لم ليس أكثر ان

تـُ ُتٍسْرمن آلة أَصيف َياَسِةابُعديرها مشاًالامييًنالسِّ ُجمخاصَّة بال إدراك وال معرفة،أو الثاراُتتمٍعيف
أْنخبُزعاُتوالتقّطوالغزواُت بعد اليومي، أَسرسَّه َص،الشراطُنيخها ة! عامَّثـََقاَفةارْتحىت

حتريِكبدًالو  األرِضالْسواعِدالسَّمن الرتُِّعتصالح صناعِةو جاِتاملدّروعمارِةوشق
احلاُلواالنشغاِلفن، السُّ كان كما السَّ�لتجارة، العهود يف حتولْتِةيََّريِْمواِحلبئيِةعليه واعُدالسََّهِذه،
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بندقيَّالثأِرلسيِفالًةمحَّ حتوٍل،ة الغزو، أو هراوة االنتقامأو أقبح عريقة َحَضارٍَةمن�رخيي..يف
بعراقِت�رْت وأَصالعامل ومدنيَّتهاها تقتاُتمنغلقة"كانتو�ت"إىل ، و�نفتاحها على العامل، التها ،
اإلنَسأرخُصو وحتتسي احلرمان..البؤَس هو فيها ان!ما

طرًف"الشعبيَّدُةالقصْيَهِذهوتعكُس احلالِةة" تلك من كانْتالفوضويَّا اليت رتاُتَفاعليهة
لَشاِإلَماَمِة غالبها، ُتاعٍريف معروف، َعَةهاداللُتفلسُفغري املواجَهالصِّطَبيـْ ونوع وكيفيَّراع، ة ة،
قبِلالتعامِل من أْصالَعامَِّةمعها ُمالذين حقيقَةبحوا الصِّدركني تلك على جهلهمراعاِتكل

وبساطتهم، يقول:

صـميليحـــــــــني قـــــــــالوا: هيـــــــــا شـــــــــرق � قبيلـــــــــي وهـايت قـومي َمـره، هيا قلت
ـــيشــــوري أصـــــــــــبحت بـــــــــــني دولتـــــــــــني أغتنمهــــــــــــا قيل ــــل والقيـ ــــور، شـ ـــوم الَي

ذاك � صنـــو لــك، وهـــــاذاك يل.. يلوا يســـــــــــــــــدوا علــــــــــــــيري قبلمـــــــــــــا يســـــــــــــ
ـــــــينت سر لك هنـاك واذبـح وهـات قـاتأو  ـــــــره، وزد � قبيل واعصـــــــدي � م

القصــــــــب واحلبــــــــوب وأدي محــــــــويلال �ب ســــــــــيديإأجــــــــــرة العســــــــــكري و 

ملي�ونرتيُث الستقراِءهنا َعِةا ُمتيزاالجِتَماعيَِّةالروابططَبيـْ غِريالشَّعَباليت عن ه من اليمين
صارْتعوب، الشُّ كثٍري"الطابع االجتماعي"يغلب عليهما والشعُبالدَّوَلُةحىت يف جنده ال ما وهو ،

من دول املنطقة على األقل. 
أغلِبةإجيابيَّوِهيــ االجِتَماعيَِّةالروابطَهِذهمنالَيوَمما تبقىإنَّ إىل اجلذور تعوُدــ هايف

نشأْت اليت الَيالسَّمع ا�دوترعرعْتاألوىل إ�َّبئي الَيمين ازدهار نه بقدر ما يف القبيلة أإذ من؛ن
السِّ حتمُلمن أ�ا إال اإلجيابيَّمبوازاِةلبيات من احلَسذلك واخلالل مّثنةات كثٍريلْتاليت من يف

َض منظومِةًةإنسانيَّبل ة؛حقوقيَّمانًةاألحوال من تبقى ما خالل السَّالقبليَّراِفاألْعمن وِهي،ائدةة
غُريالشفاهيَّالقوانُني اإلنَسكثٌريتسُموَي، املكتوبةة �لطابع واحلَضمنها اري واملدين، كان من اين

تشكَل أن رافًدُةالُعرفيَّاملنظومُةَهِذهاملمكن ثقافًي�جيابيا�ا وِسا ملنظومِةًيياِسا للدولة ِةيَّالرْمسالقوانِنيا
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ُو حتمُلالدَّوَلُةجدتلو حضارً�مشروًعاليت جزًءخاصَّة،ا كبًريأن ُيا ال املنظومِةَهِذهستهان به منا
َماملنساين و اإلطابع الاتذ حتاُمْهدين كان البعِضما القبيلِةل بعض تصرفا�ا.ازدراِءأوعلى

حيسُب املنظومِةومما حماولِةالسِّآالَفمدْتَصا، أ�"القانونية"ِةالعرفيَّهلذه رغم نني،
والقضاَءطمَساِإلَماَمِة أ�ََّعلْيهاها كما تُنافَستطاعْتاْســ ها التارخييلرسوِخــ اوتشويهها، أن
رئيُستتجاوَزة، بل يَّالرْمسالدَّوَلِةقوانني يـُْقِدم أن حد إىل اللجوِءأحياً�ــ الدَّوَلِةها إىل عجًزـ ا إليها،

تطبيِق املتخفَيالرْمسالقانوِنعن النوا� كانت مهما للدولة، فضًال1اإلجراء.َهذاخلَفُةي  عن أن ،
ُحت80 املواطنني مشاكل من الُع،لح الثنائي�لصُّلُّ% تشُريأو كما القبلي، بعُضرف ذلك إىل

ات امليدانية. الدراَس
يفطْن مل ُةلهومما طوِلاألئمَّ التعصِب�رخيهم، ومل يدركوا حقيقته،على َسلعمى يطر الذي

املآالُتعليهم، اْصاملرتتبُةهو ما مبوجب إَماٍمدولُةتقوُمكانْتحيُثواحرتا�ا؛الَقَبائِلطراِععلى
ُسإَماٌميسقطــ اأيًضــ القبيلة على تلك، و�لعكسَهِذهانتصاِر قوط القبيلة األخرى.. أي مبوجب

القبيلَة لعمليِةواملعادُلالرئيُساحملدُدِهيأن فظلَّالوصوِلاملوضوعي احلكم، يقتتلون �ا األئمَُّةإىل
ُصدٍةيف واح، على مر �رخيهم مًعمن وامللهاة املأساة التصور الفكري بابيَةَضا اليت تعكس ور

للُح ه مملكُت"دامْتالبدراإلَمامهـ، وحىت298ــ 284اهلَادياإلَماملدنمن،كموالسياسي
واحًدبوًعأْس احلروِب!!ا فقط"ا آخر استمرْت1962ة عقب ثورة األهليَّيف اليت َسم نوات، مثاين

مبصاحلٍة ألن1970َّعام سَياِسيٍَّةوانتهت أصًالالدَّوَلِةجيُشِهيالَقَبائَلَهِذهم؛ اليت ال ، "ا�ازية"
جيًش رمسًيمتتلك احلاُلا عليه كان كما أو الدول، �قي مثل السَّيف اا دمي؛ الَقالتَّارِْيخابقة منلعهود

الطغياِنُسألنَّ اجليوَشلطات �نُسة، املنظََّمختشى أبًدوال خشيَةهلا قادا�ا، والء كان مهما أن ا
قياداٌتت منها القبيلُةفقد  الطغاة؛ لذا سلطِةبتطيُحوطنيٌةتبلور وقَتاألئمَِّةجيوُشِهيكانت

رَاعأدواتوِهي،احلاجِة رأْتالصِّ ما مىت االجتماعي حيقُقذلك أنَّاالجتماعي/ مكسًبقد ا هلا
حنٍو،اياسًيِس أي كان. على

العَام1 في م أقدم الرئیس السابق علي عبدهللا صالح على تحكیم قبائل آل شبوان في مأرب، وتحدیدا والد 2010ــ
القتیل جابر علي جابر الشبواني، أمین عام محلي مأرب، نائب المحافظ، الذي قتل بطائرة بال طیار في مأرب، اتھمت 

على مصًرا والده وكان مقتلھ، وراء الدَّولَة تطبیق النظام والقانون، في الوقت الذي بدأ الرئیس السابق أكثر أسرتھ
القبلیة! بالطرق المشكلة وحل القبلي، التحكیم على إصراًرا
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راِشوأهُلالنََّظرِيَُّةَهِذهولو كانت رَاِعدين، جلعلوا منها ِصالصِّ �عًمراًعالدموي ا، مبا يسمونه هم ا
صناديَقالبيعَة أْهأو جملس أو لنوفَراالنتخا�ت، أشبه، ما أو والعقد، احلل َشل نا مآسي ِبععلى

الصِّ وآالم بقبيلٍةإَماٍمقاٍطإْسعمليَّةراع؛ ألناحلروب آخر وقيام بُنيِةبقبيلة، ا�يار يعين الدَّولَِةأخرى
تقليديَّ"السُّفقط، كم اُحلال جهازنفِسها على مُةعاِصــ أحياً�ــ فتتغريوبدائيتها،الُبنيِةَهِذهةلطة"
رجاالُ�"السُّالدَّوَلة ويتغري السَّالطة"، الثقايف النمط عن �هيك احلاُل، كان وإن من بعضه يفائد،

حتديًداجلزئيَهِذه السَّــ ادائًمــ فلم يكن التغريا..ة بني ختليق ــ اأيًضــ ويعين1.فقطواألسوأيئإال
عداِدمجاعاٍت يف يصريون الذين واإلماء العبيد من ألدبيَّاخلاصة، ة امللكيَّكبرية ات الفقه وفقا

بسلطاٍتبَهأْشــ على مر �رخيهاــ الدَّوَلُةفبدْتالتقليدي "الفقه احلريب" تكون ائرية، كل عشما
النقيِض على �يت منها األصُلواحدة بينما األخرى، مكمِّمن تكون كالسِّلًةأن الواحدة،  لِةلِسهلا،

وموصِّمكملٌةفيها قة حَلكلُّ قبلها لليت بعدها. لٌةملا
االنتباَه يُلفت التَّارِْيخذاتالَيَمِنيَّةمدى ذكاء وسياسة القبيلةهو ،تأمَلويستدعي ال،وما

يَّةحرو�افقد كانت كل العريق وا�د املؤثل،  ولكن "الربامجاتية" َعلْيهاتغلبسَياِسيًَّةالتَّارِخيِْ
املنظمة، غري العشوائيَّة، متيُلالربامجاتية ما َلٍةةأيوعادة يدفُعقَِبيـْ من مصلحُتإىل ستكون أو ها أكثر،

ضرًربطبيعتهاأخف احلروبوِهي،معه وأقل املذهبيَّ، احلروب من الدينيَّةا املصادُرة.أو وتروي
يَُّة كما ورمبا ألكثر،أئمةأو لثالثة،مرتني إلمامني متصارعني،تبايُعكانْتالَقَبائِلبعَضأنَّالتَّارِخيِْ

العَام1 في ابتدأ الذي القاسم آل أسرة حكم فترة خالل م، تغیرت 1962سبتمبر 26ھـ وانتھى بقیام ثورة 1006ــ
فيالعاصمة أكثر من مرة، ففي عھد المؤسس  وأیًضا شھارة، في العاصمة كانت دمحم بن القاسم القاسمیة للدولة األول

اإلَمام عھد وفي آنس. ضوران إلى إسماعیل هللا على المتوكل عھد في انتقلت ثم مباشرة، خلفھ الذي المؤید ابنھ عھد
ة إلى ضوران آنس في المھدي أحمد بن الحسن الذي تال المتوكل إلى شبام الغراس "بني حشیش" وعادت مرة ثانی

ذمار. شرقي شمال المواھب اسمھا منطقة إلى نقلھا المھدي اإلَمام عھد وفي إسماعیل. هللا على المتوكل بن المؤید عھد
من أعقبھ من لدى َصنعاء في وظلت صنعاء، إلى نقلھا الحسن، بن أحمد الحسین بن القاسم المتوكل اإلَمام عھد وفي

اإلَمام عھد حتى الاألئمة، المثال َسبیل فعلى الدولة، رجاالت بتغییر یتعلق فیما أما تعز. إلى العاصمة نقل الذي أحمد
وتعیین أبیھ، عھد في تعیینھم تم الذین الدَّولَة رجاالت بعزل قَام المھدي بن علي المنصور اإلَمام ولي حین الحصر،

قَام ابنھ، علیھ انقلب وحین منھ، والمقربین أصدقائھ من بفریقفریق إیاھم مستبدًال كلھم، أبیھ رجاالت بتغییر أیًضا
من وآخرین المنصور، جده رجاالت من بعض وإعادة أبیھ، رجاالت بعزل قَام ذلك، بعد ابنھ علیھ انقلب وحین جدید،

المقربین إلیھ، وھكذا دوالیك!!
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�يعْتاإلَماِممعالشَّأُنهو الذي إمساعيل هللا على بعُضاملتوكل اشُتالَقَبائِله ألنه �نية هر مرة
َشاأخاه أمحد �يعْتكانْتوَقْد�لكرم، يعطهم مل الذي ذلك قبل القاسم 1!وغريمها الكثري..يئابن

َساحلالَةَهِذهكما أن تتخندُقالقبيلَةتجعلَعلْيهاارْتاليت الزمن مرور أكثر حول مع
تعصبْت الذي االجتماعي تعصُّمكو�ا من أكثر وِهيــ يف نظر القبيليالدَّوَلَةها للدولة، ألنِبله

للشرعيَّتحواذيةاْسَياِسيَّةِسليست غري جمرد "سلطة"ــ كذلكحبق   فاقدة كانْت، مهما ادعاءا�ا؛ة
القبْيغْري فات ما تفطْن،لةأن مل مما التكتيُكبدورها، ــ اأيًضلهأو ذلك املنطوي على ،اخلطريهو
ُمِسبٍثُخ أو من األئمَّةيكونوا من أقر�ءمل ــ على األغلبــ احلروبَهِذه يف أن قادةتمثًالياسي،

، وما ما من أقر�ء اإلماملشخٍصالنصِرامتياِزحتقيَقاملوقُفإال ما ندر، ويف حال اقتضىذويهم،
فرؤساُء ذلك رأُسالَقَبائِلعدا األئمَّهم أدارها اليت املعارك وَهذا�م أو بغريهم.ِهية، اليت تنتحربة

مئاِتــ الَيَمِنيََّةالَقَبائَلما أكسب وعْسحربيَّجتربًةــ السننيخالل جنَدة أن قل نظًريكرية، ا بني  هلا
الشُّ خيرْجعوب، كل بطِناليمينُّفلم ُدأمِّمن إىل إال إال،ةاليفاَعمرحلَةيصَلأْنخان البارود، وما ه

�راُتقذفْتوَقْد جبهاِتالصِّبه إىل مرحلُةالقتال، راعات ا صخًباألكثُرِهيالشباب لديه لتكون
حربيََّسراَشكثُراألا، و قتالًي حتَفة ليلقى األخِريهة، بَنيالتمرتِسأكمِةخلَفيف الفرار.منعرجاِتأو
جتَدوقلَّ ميوُتأن فراِشمن لبعِضعلى �لنسبة فذاك املوِتالَقَبائله، ر "ال قضاء وال اخلاِسمن

أنَّلف"!َس وجهِةاألمَركما إْنأمٌراألئمَِّةنظِرمن مل يكن ال بد منه..طبيعي،

العَام في من1275ــ مكَّنھ هللا أن الَھادي دمحم بن حسین اإلَمام أشاع كنوز األرض، وأن تحت یده من المال ما ال ھـ
وتحضیر الجفر بعلم عالقة لھ أن عنھ شائعًا كان الرجل أن ة خاصَّ لمبایعتھ، للقبائل ترغیبًا وذلك عد؛ وال لھ حصر

ل أجزل أن بعد والمغرب، المشرق قبائل التَّاِرْیِخیَّة المراجع تذكر كما بایعتھ وفعًال، التمائم.. وكتابة -ھم األرواح
لما- خالفًا قدرھا، وارتفع العملة، عھده في تحسنت إذ ناجًحا؛ وإداریًا حازًما كان وقَْد األموال. علیھم وأنفق األعطیات

كان علیھ األمر قبل ذلك.. 
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الفصل الرابع
والمستقبلالنظَرِية 
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المبحث األول
األخرىالسياسية البطنين والنظرياتنظَرِية بين

ِتيفُلاملتأم وخاصَّيَّاِسَيالسِّالنََّظر�َّ أنَّة احلديثة ة، جيد غايًةلكٍلمنها ِشمثاليَّمنها أو به ة
وإْنعمثاليٍة األقل، غَريوسائُلكانْتلى فاالشرتاكيَّةإجيابيَّها النهائيَّصلُتُحمُة. دالة الَعحتقيُقُةها
مجيِعتماعيَّاالْج بني املشاع مرحلة إىل الوصول أو املثاليَّيف أعلىالنَّاِسة، ة، اليت لن تكون ذرو�ا

تباينتكثٌري وإن املشاع! وَهذادالةالَعَهِذهطَبيـَْعةمن اآلراء حول�لطبع،
�سَّوالنازيَّ اليت نكسِةسْتة العامليَّ"أملانيا"بعد احلرب مهمُتيف األوىل اسرتداُدها يفة النهاية

"الرايخ" األملاين، الشَّعُبللمحراث من أجل أن يبقىأداًةيِفالسَّحتويُل،، وحبسب أدبيا�م همجمِد
العقُلويبقى جمد "الرايخ"،  كان البشعِةواملنطُقوإن ا�ازر تلك ارتكبْتضد اإلنَساليت ة من انيَّحبق

النازية املتطرفة!السُّلطةقبل
الفاشيَّــ اأيًضــ الشَّأنذاُت تبلورْتة المع اليت تلك املرحلة �لنسبة ِةثـََقافبفعلراديكالية

يكْن،ب أورو�و عُشلبعِض مل إطارَهالواقعِةالشُّعوِبيد تلكها يف النهاية إال توحمهُّواليت ،ايف
العظيَم إىل اإلوًالوُص،وتنظيم جمتمعا�ا وإْنة والدولة اجلامعةمرباطورية اجلميُع، ا ضد أيًضكان

ديكتاتوريتها.
الوِس"افللي الذي تبىن مبدأ ينفسه نيقوال ميك"األمري"َصاِحبحىت تربر " يلةالغاية

هدُفالشهري، يكن النهايِةمل يف أنَّإيطاليا املتفرقة حينهاإال توحيده أي والية.. مخسني ه هدَفإىل
وَس كانت وإن ة!مثاليَّغِرياهلََدِفحتقيِقائُلمثايل،

َميَّةَنَظرذا عناَملكْن وَسالبطنني؟! أْها وما دافها؟ائلها
وحتديًدقليًالالبعيِدالتَّارِْيِخإىللنعْد ِشا إىل، اإلْسالِميالتَّارِْيِخفجِربواكِريمنُذَعرُفعاٍر�ين

شعاِر السُّ"الثأر من قتلة عثمان"بعد بفرعيهم األمويون رفعه عار ِشفياين واملرواين يومها.. إىلالذي
ُخ"الرضا من آل دمحم" الذي ابتكره العلويو  وجه يف العباسيُّوساعدهم يف،األموينيصومهم ن ون ذلك
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نفَس تبنوا ُخعارالشِّالذين وجه أيًضيف األمويني وَصا،صومهم السُّحىت إىل أوَللوا وكانوا من لطة،
أنفسهم: الَعلوينيِلَسانقيل يف ذلك علىوَقْدانتقم من آل دمحم!!

لنـــا دام مـــروان بـــين ظلـــم ليـــَت يف� العبَّـــاس بـــين عـــدل النـــار!وليـــت

ُيْدُعنْلو  ما األدبيَّإىل يف الدينيَّسمى َياِسيَّة/ِةات اُحل، ةائمالَقِمَل�لَعالبطننيِةلنظريَّالسِّ ة جَّأو
آِلةالقائم وجهِةــ وكذا قر�ء القرآن من آل البيت الذين همدمحم،من ــ هانفِساجلََماَعِةنظرمن

األْص حطة، وجنوم أهل األرض، وورثة الكتاب، واملطهرين من الرجس، غر، وسفينة نوح، و�ب الثقل
القداَست،عها القوم على أنفسهمخيُلوصفاٌتنعوٌتوِهي!!واملصطفني بني األمم حد إىل ة صل

قْداهلَادياإلَماِموهو يتكلم عن،جمد الدين املؤيديكما ذكرلبعضهم،   يف به الدينهللاأقام�نه
ديٍنالَيَمِنأهَلوكأنَّمن!الَيأرِض على كانوا غِريقبله اإلْسآخر تشهاد االْس�هيك عن الم،دين

أحاديَث يراه يغْبنبوية فيه!مبا مل هللا كرسول وأنه العلم! وغزارة املعرفة وسعة الفقار! ذي عن ووراثة
شخُصالَيَمِنأهِل إال وأنه مل امليمون بركاته!الَيَمِنيفيف الدنيا أنواره! وبثَّ بههللانشَروَقْده!منه

نوًر"املقدس"خيتط اجلامع  رأى أن بعد إال ساطًعبصعدة َحا يف وأنه حني تويف نعاه ال حياته! ا
أَشوأيًض1!اإلسالم!ركٌنا�دَّالَيومالناصر األطروش بقوله: ما أهِلا فضائل إىل فيه البيت، من ار

ويل آل دمحم التميمي: قصيدة 

ـــــوهم رســـــول هللا حســـــبهمقـــــوم  �ن يكــــــــون هلــــــــم دون األ�م أ�أب
ومـــــن النـــــيب أوالد يُفـــــاخر ذا نســـــبامـــــن أنســـــا�م إىل ـــــداين ي ـــــذا َه

أتبا196انظر: التحف شرح الزلف، سابق، ــ 1 یدعیھا التي ْیِدیَّة الزَّ العقالنیة مع یستقیم ال ومما بعدھا. ــفما ْیِدیَّة الزَّ ع
إلى مشیًرا األطروش، الناصر اإلَمام عن المؤیدي الدین مجد العالمة الشَّْیخ ذكره ما ــ ما حد إلى كذلك والواقع
كراماتھ "أنھ قصده بعض األعداء وھو منفرد ولیس عنده سالح، فتناول من صخرة عظیمة، فأالنھا هللا لھ، وموضع 

بأثره یُتبرك ھناك الشریفة فخرجیده بذلك، أصحابھ فاشتغل لحربھ، الملوك بعض إلیھ توجھ أنھ "ومنھا مضیفًا: "
ثم ركعتین، البارحة صلیت فقال: أنفذتھم؟ ومتى فقالوا: جیًشا، إلیھ وجھت قد الرجل، أمر ُكفیتم قد وقال: یوًما، علیھم

ملیًا،212ف، سابق، دعوت هللا علیھ، فورد الخبر أن هللا أھلكھ، وكراماتھ كثیرة شھیرة"!! التح یتریث أن وللقارئ .
"آیات كتاب وأحجیات أساطیر وبین َھذا بین الفرق ما ثم المؤیدي؟ الشَّْیخ أورد مما والمنطق العقل أین لیتساءل:
العقل مع أیًضا تستقیم ال وأحجیات أساطیر بحق وھو الكثیر، وینتقده الرجل ینتقده الذي األفغان" جھاد في الرحمن

ق؟!والمنط
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وجــدت كــل فخــار مــنهم اكتســباقــوم إذا افتخــر األقــوام واجتهــدوا
ــــلبالــــــــــوال اإللــــــــــه تالفــــــــــا� بــــــــــدينهم الصُّ ــــد نعب ــــا عكوف ــــا فتين ملــــا

يف جربيـــــــُل يتلـــو مــــن هللا يف حافا�ـــا الكتبــــاأبيـــــــا�م حقبـــــــاأقـــــــام
صــــــــريكم هللا ــــــــْد� َوَج أ�ٌس ــــــــتم ســـــــبباأن بـــــــه ُـــــــذ� ل إذا إليـــــــه لنـــــــا

ومنها:

كـــــذ�ال يصــــلح الــــدين والــــدنيا بغــــريكم بكـــــم ســـــامى ملـــــن ـــــال يُق وال
ومـن اإلله عاب حسًدا عابكم ـــامن عطب ـــْد وَق أودى فقـــد ـــه اإلل عـــاب

جلــدكم خــامت الرســل الــذي انتخبــاا غــــــري حــــــبكمأجــــــًررض هللافــــــمل ي

األوصاُفَه صنًمالسَُّهِذهمنــ يف جمملهاــ جتعُلوالنعوُتذه دوِناللة من يُعبد هللا! وهو ا
بقيِة يف جنده مل ِتما َياِسيَِّةالنََّظر�َّ توجُد.األخرىالسِّ ا أوجنًستقدُسالقبيِلَهذامنمعتقداٌتوال

طوائِفلذا�ا،ُسَالَلة بعض لدى يف طريقها إىل وِهيميِةاهلند مما تبقى من اخلرافات القدإال
حيرُصاالند�ر الذي الوقت يف ميِنالصََّهِذهالبعض على إحياء مثل، يف وِمحَْسنميات !َريبأ

ِتفكلُّ َياِسيَِّةالنََّظر�َّ الشَّعلى تباينا�ا واختالفا�ا وعلى السِّ أيًضتطرفها وأغلُبــ اديد
ِت تذهْبــ بطبعهامتطرفٌةِهيأيديولوجي أَساٍسعلىالَقائَِمةالنََّظر�َّ ذهبْتمل النََّظرِيَُّةَهِذهإليهما
جعِل سيًدبذاِتمعٍنيعرٍقمن عبيًده وغريه كانْتا!ا ِتكلُّفإذا تتطرُفالنََّظر�َّ تتعصَُّباألخرى أو
تقتُل أْجأو ومن الغري، أجل الصَّمن الناسالَعامَِّةلمن أجل ومن اجلََماَعَةَهِذهفإنَّاحل العام،،
!ايف حد ذا�هدٌفِهيفلذا�ا هي! تتطرُف

.219ــ التحف، سابق، 1
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من كتبهم، اليت تتكلم عن آل كثٍرييف  ــ ملسو هيلع هللا ىلصــ للنيباملنسوبِةاألحاديِثجمموعَةيتتبْعومْن
والفَضمن هول تلك االمتيازاا مندهًشيقْفالبيِت علىت ُخلعت اليت آل البيت، مل ما مسوهائل

صلى هللا الرَُّسول إىلمنسوً�،من ذلك ما أورده العالمة املؤيديهللا..حيظ مبثلها أنبياء من عند
زاَر "من وسلم: ماَتقًربعليه مث البيت، أهل قبور� من عاِما هللا بقربه ه الذي زار فيه، وكل من

مَلًكَس يسبِّبعني 1حون له إىل يوم القيامة"!ا

"أهُلوأيًض أماٌنا: والنجوُماألرِضألهِلبييت ذهَبالسَّألهِلأماٌن، فإذا بييت أهُلماء؛
األرِض وإذامن يوعدون. ما األرض أهَل النجوُمأتى السَّذهبت السَّمن أهَل أتى ماء ما ماء
يوعدون"!!

عدوٌلا: "يف وأيًض بييت حتريَفأهل الدين عن وانتحاَلينفون و�ويَلالغالني، املبطلني،
وإنَّاجلاهلني، أ وفُدأئمَتال وَصكم دينكم يف تقدمون من فانظروا هللا، إىل 2!!التكم"كم

أنزَلوأيًض هللا "إن حديث: نوٍرقطعًةا فأْسمن ُص، يف فَسلِبكنها قَسآدم، حىت مها اقها
ُصجزًءاين، فجعل ءجز  وجزًءيف عبدهللا، ُصلب يف نبًيا فأخرجين طالب، أيب علًيلب وأخرج ا ا،

ا"وصًي
إىلحديٌثوكذا مشارَقالسَّالمعليهجربيَلمنسوٌب قلَّبت دمحم �" قال: األرض أنه

أٍبومغارَ� بين أجد فلم 3من بين هاشم"أفضَلا،

روينا عن وَقْدا فيه، قال: "..حديًثاحلدائق الورديةكتاب َصاِحُبأورد،اأيًضاهلَادياإلَماِموعن
بيِدالنهجَهذاأنه قال: خيرج يفــ �ــ عن النيبروايًةــ رمحهم هللا تعاىلــ علمائنابعِض وأشار ه ،
الَي رجٌلإىل اْمسمن، ولدي �مُرحيىي همن ُحياهلادي، املنكر، عن وينهى هللا به احلق، يي�ملعروف
الَياِإلْسالمهو الذي نشرــ السَّالمعليهــ فكانا:مضيًفبه الباطل"ومييُت أرض من، بعد أن  يف

ظلماُت وموجاُتالكفِركانت مرتاكمة، اإلحلاد متالطمة، حىت أ�ل من حنورهم األسل الناهلة، فيه
السيوَفأنقَعو  هاما�م َسبعد اَحلقُّالظامئة، فانتعشمن حبميد وعال 4"عيه من مناره..عثاره،

.214التحف، سابق، ــ 1
.56التحف، ــ 2
.75التحف، ــ 3
، فما بعدھا. 26/2الحدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیة، الحسن حسام الدین حمید بن أحمد المحلي، ــ 4
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َمســ اأيًضــ وروي قال: بعضهم، نتقصه يف وُيــ السَّالمعليهــ اهلَاديرجال يقع يفعُتعن
مكَثأْص فما أ�ًمله، فانقطعْتإال بالء، أخذه حىت ه قبل أن ميوت، مث مات بعد ذلك. رجُلا

وَمس امرأًةــ اأيًضــ عُتقال: بكالِمأن فقامْتُستكلمت فأخذْ�حًرَسوء، 1فاحرتقت.النَّاُراا،

يوَم كان جنراَنوأنه يف بعِضحر َسأْصمع تعاىل هللا فأنشأ ركدْتحابًةحابه، فوق حىت
أْصرأِس ومجيع السَّالشديِدالَيوِمحابه، وأظلهم هللا �ا يف ذلكاهلادي، وأن بقيْتاحلر، تظله حابة

السَّ وكانت راح، سحاَبحىت ال مصحية 2حابة فقط..إخل!! السََّهِذهفيها غريماء

بييت أئمة اهلدى، فقدموهم وال أهلحديث منسوب للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: "اهلَادياإلَمامويف سرية
ُ�مَّوأمِّقدموا عليهم، َت وال وتعلَّروهم، عليهم، تعلِّروا وال منهم أعلُمموهم، موا 3منكم"فإ�م

كذلك،ا حديثوأيًض ُيسمى ما أو أورده عبدهللا بن ــ صلى هللا عليهم وسلمــ عن النيب،
خطبٍة ضمن ذخرت شفاعيت لثالثة من قال: "ــ ملسو هيلع هللا ىلصــ أن رسول هللاله يف رجاله مبدينة حوث،محزة،

رجٌل أهَلأميت: ضارٌبأحب ورجل إليه، احتاجوا ملا حوائجهم هلم قضى ورجل ولسانه، بقلبه بيته
4بني أيديهم بسيفه"!!

أنَّا حديث: "وأيًض لو نبًي.. سبعني بعمل هللا لقي األمِررجال أويل بوالية يلقه مل مث من ا،
َص منه هللا قبل ما بييت، عدًالرًفأهل وال 5"ا

كثٌري ُح،وأمثاهلااألحاديث َهِذهمنومثة عن مضاميُنها دود العقل ودوائر املنطق؛ اخلارجة
السَّبل خروج عن مقاص ومعانيه احلنيف الدين كتاب رب ،ة، وتنايف ما ورد يف القرآن الكرميامَيد

نفِسهنبيِِّلَسانالعاملني على عن بنفسه، هو يقرر ثْـُلُكْم(: هالذي مِّ َبَشٌر َأَ� َا ِإمنَّ 6)ُقْل

متجُداإلَشَهِذهمثَلإنَّ اليت وتقدُسارات البيت واْسهمآل تمات من أجلها من يدعون ،
البيِت آل وخاصَّالحًقأ�م حقيقِتة يف العهد األموي،ا، يف الِعلِميَّةمبثابة املؤهالتها إال ليست

.36، المرجع السابق ــ 1
.36ــ نفسھ، 2
سابق،3 الحسین، بن یحیى الَحق إلى الَھادي سیرة .26ــ
سابق،ــ 4 حمزة، بن عبدهللا اإلَمام مكاتبات .334مجموع
.93ــ النبذة المشیرة، سابق، 5
أوــ 6 بشرف یوحي ما كل أو مأكل، أو ركوب أو مصافحة أو كالم أو صف في السید على الیمني تقدیم یُحرم كان

.39األمیر، سابق، تشریف. ابن 
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وَغومنها ينطلقون لتة اليت يتكئون عليها، يَّياِسوالسِّ أمنيا�م الدنيويَّحقيق ا الدين فال أمَّة؛ا��م
ِم سواء البشر، �دعاءات له السَّأو من غريهم، فقد تكفل هللا حبفظه َهؤالءنعالقة ماء، وال من

شخٍصجلماعٍةميكُن يؤثَرأو ينتقَصأن أو الدين األْحعلى من حال �ي وال. منه
القْتوأمثاَهلالدَّعَوَةَهِذهفإنَّولألسِف قد أوساِطرواًجا بني من خاصَّةا،كثًريالَعامَّةا

العلِم وحمدودي السَّاجلهلة، يف ا�تمعاِتأمَّابق والالحق؛والتعلم، يف القْتا الِعحًظاليت من لم ا
أصبحْتوالثَّ فقد اخلرافاِتمنسًيا نسًيقافة من بل حرَصواألَسا؛ ولذا يَِّةالنََّظرَهِذهدهاقنُةاطري؛

جتهيِلَع على �رخيهم لُيكتَباًدعْمالشَّعِبرب النجاُحملشروِع، تمرار.واالْسهم
احلروُب تلك كانت الدماُءوالقالقُلهلذا تلك سالْتوكانت وما َصنعاءا يفأ�اًراليت

كل وقوُدِهي، �هيك عن الثقافة،من التعليماليت مل حتظ ولو �حلد األدىنالَقَبائُلنتحوهلا، وكا
يَِّةراعاتلصِّتلك ا ..على مر الزمنالتَّارِخيِْ

بعُضالَقَبائُلليس حىت بل اُحلالطاحمْنييَِّةالنََّظرَهِذهأبناِءفحسب؛ يكْنكمإىل مل كثٌري،
قدٍر على العلِموافٍرمنهم تقرُرحْسمن لقْداليت تشرتط وصوله إىل مرحلة االجتهاد؛ يَُّةالنََّظربما بل

النسُب الضَّكان ذاته حد َج،األكربامَنيف انِبإىل
ُ
األخرى من املال واألتباع؛ وهلذا اِتعطيامل

نـَببالسَّ ُجْمُهُمَهكان املال حبٍقنونًيعلى اتفق، كيفما ا�َدحق، وبدوِنا به َياِسيليحققوا من السِّ
التحشيِد مييُلالقبلي اخالل ِشفُعا إىل من يددائًملذي خالل ومن وإسكاِتالوالءاِتراِءأكثر،

أنَّة،املعارَضواِتاألْص الَعكثًري�هيك من "َجا بال يقاتلون النَّاسل" أو مكافأة؛ ألن العوام منْعوام
ُيَي أَش�لنيباإلَماملحقونكادون كما العالمُة، ذلك إىل ويف املباحث ."خالشَّاملمالَع"املقبلي يف ار

احلديِثالسَّ من �افِتابقة مجِععن على واْسهم الناِسالبسطاِءتغالِلاملال أمواَهلمن ومشاركتهم م ما ،
غين عن التكرار.ُي

َياِسي�رخيهمونشأ�م و األئمَِّةسَرييتتبْعْنوَم عمَلــ اتقريًبــ كال منهمأنَّجيْدالسِّ قبل قد
والًيإمامِت وخالَل، إب، تعز، �امة، رمية، األْسَفلالَيَمِنا يفه عتمة، ه يكون قد واليِتفرتِةوصابني،

املاُلَص وكوَّار كالرتاب، يستطيُعماديًةًةو ر ن ثعنده ِشمهولة، والعشائريَّالقبليَّالوالءاِتراَء�ا ة ة
أعلَن،االحًق ما اإلماَمإذا إمخاَدةلنفسه أو ردين واخلارجني عليه �ذا املال؛ أل�م يدركون املتم،
الوُصالوحيُداملؤهُلِهيالقوَةا أن مجيًع يف اإلماَموِلواحلقيقي القوة قوة املال؛َهِذه، ومن بنيِةإىل
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بتوزيِعحيُث يستنزَفالَقَبائله علىيقوم حىت منه ه كاملة، ليبدأ من مث شْبأو كاملٍةه بصورة  واملقربني
التحْصدورًة يف غِريجديدة واإلثراء يَُّةاملصادُروتذكُرروع من جديد!املْشيل أ�م كانوا التَّارِخيِْ

والسَّالصَّالةيفرضون العقو�ت املالية على �ركي كالز� الكربى اجلرائم رقة والقذف، وغري ومرتكيب
أحبََّهِذهذلك، حىت صار وقوع الرعا� يف العامِلاملعاصي إىل �َباألشياء عليه يفتح أخذ ألنه

1فر له املقبوض.!ا، ويتو األموال، فيتكاثر عنده احلرام

مجيًع األئمة لدى املشروع غري واإلثراء الدخل مصادُر متثلْت ا، منذ اهلادي وإىل اإلمام وقد
أما منهم، حاال أحسن اليهود فيما مدقًعا، فقرًا يعيشون املواطنني جعلت جهات، ثالث على أمحد

فحّد ث وال حرج. وهذه املصادر: األئمة
اليت أرهقوا �ا كاهل املواطنني وأدموا فؤاده، ةوالضرائب، املشروعة منها وغري املشروعالواجبات ــ 1

أحياً� تصل  إىل كامل غالته السنوية؛ لذا جلأ كثري من املواطنني إىل بيع أمواهلم لليهود، مقابل واليت
وخرَّ األئمة جالوزة من عليهم فرُضه يتم ما للمتلتسديد مجاعي بيٌع "حصل كات أ�م اإلمام اصيهم.

عاٍل قدٍر على اليمِن يف اليهود جعل الذي الوحيد ورمبا الرئيسي، السبب هو وهذا نفسه" اهلادي
اإلقطاعيات �متالك تفردوا فقد "املسلمني"..! الشعب عامة املواطنني، إىل قياًسا الثراء، من

اليت الباطن" "ُعروض وكافة والفضية، الذهبية واملسكوكات بطريقةالواسعة، الَعامة من استجلبوها
اليهود �ِب إىل يعمُد اجلشعني األئمة بعُض كان فقد وهلذا ذلك؛ يف األئمة مبساعدة االستحواذ،

مجاعًي �ًبا حنيــ اأيًضــ ا حني تتكاثر لديهم األموال، كما ينهبأنفِسهم السُّاللة، غري من عمَّاَله
 مع اإلمام املهدي دمحم مع اليهود، واإلمام املنصور ثًاليرى أثر النعمة قد بدت عليهم. كما حصل م

وأيًض وغريهم، ومسرور رحيان "املوايل" من والته مع عباس املهدي بن ا مع اليهود.!علي
هلم،2 حالل فهي غريهم، دون وعمالُه اإلماُم به خيتص مما اهلادوي الفقه أدبيات يف واجلزيُة اجلزية. ـ

مطل وهلم فيها. ُشبهة والضرائبوال الواجبات يف شبهة أية عن يتورعوا مل أ�م مع فيها. التصرف ُق
.أصًال

سابق،ــ 1 المھدي، اإلَمام حكم ظل في فعاقب239الیمن الھالك، من فسلم البئر، في سقط صبیًا أن البعض ذكر .
.248العامل أھل القریة بالمال، ومن بین من عاقبھم أم الصبي.! المصدر نفسھ: 
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حرو3�ً وسلطا�م �رخيهم من جعلوا فلهذا "اهلضبة" بلغة "الفيد" والغنائم الغنائم. طمًعاـ وغارات،
األ اليمن خمتلف من البيوت أ��ت نُقلت لقد بل والنفيس. الغايل هلم جيلب الذي "الفيد" سفل يف

اإلمام عمال دوواين داخل مفروًشا أ�ثَهم األسفل اليمِن أعيان بعُض وشاهد صنعاء، إىل
بصنعاء.!!

وقد املال، رأس دورة يف شاذة معادلة خلق إىل أفضْت املال، على اهلوس من احلالة هذه
ِمنُكْم(قال هللا عنه:  اْألَْغِنَياِء بـَْنيَ ُدوَلًة َيُكوَن َال ومل يكن خالل حكم اإلمامة إال 7احلشر:)َكْي

كذلك.
اتسعْتافة إىل ذلك تإَض قد القضائيَّمعارِفدائرُةكون والفقهيَّه خالِلة من احتكاكه ة،

زراعيَّ بيئة وسط كثًريٍةوعمله غالبها، فيما بينهم بصورة التقاضي "املشارعة"ا ما يلجأ أهلها إىل يف
النزاِع لفض اُخلدائمة، العنَف"التقليديَّالشَّْرعيَّة�لطرقصوماِتوحل تعتمد ال واليت أو ة"

أغلِبالشَّأن، كما هوالدامَيةاملواجهات  فُتُسكانلدى األعلى، َعفرتاُتُلشكِّاملنطقة مالة توليهم
التخصيِبنوًعاألْسَفِلالَيَمِنأو والية مناطق من واملراِسا َياِسيالثقايف الذي يكسبهم بعض السِّ

وفقهاِء بعلماء احتكاكهم عن �هيك أبناِءَهِذهالتجارب، لة يف أغلب األصْيالِعلِميَّةاألربطةالبالد،
.األْسَفلالَيَمِنمناطِق

السِّ واملراس اخلربة واكتساب املال، "مجع العاملني، هلذين الصراُعياسي"ونتيجة ، يتولد
أوالِدالعداواُتوتتخلُق كٌلاألعماِمبني يرى نفِسالذين يف األحقُّمنهم أنه �إلمامِةه واألوىل
تطلُّو .. واحلكِم هنا واالنقال�ُتبرؤوِسالثوراُتمن على تواالنقال�الثوراتْتوبئس�ذا�ا، ها

الشَّ جَتمعيدفُعاليتاكلةتلك
ُ
يِص،على الدوامماهمثَنامل الذي الوقت َبيف إىل هم األماِنِرلون

املَصوالسَّ خالل من َياِسيَِّةاحلاتالمة، دوراُتِهياليت تنتالسِّ هروِب�ا أو اجلََماَعِةِدقائاحلروب،
أْت من تبقى من .اصَّتهوَخباعهمع

انتصَرإنَّمثَّ �نُسمن ال جناِحرهْصلَنمنهم خصِمأو على ه بعُضجيرُّالدَمألنَّا؛أبًدهه
والعنُفبعًض العنُفا، حاسَّاملضاد، وقوده أبًدوألن متوت ال الثأر ا�تمعاِتخاصَّةا،ة القبلية، يف
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اُحلاِإلَماَمِةما بعدمتاعُبفكانْت إىل الوصول املتاعِبأكثَركم،أو قْبمن َماليت على شاقهالها
والعنْي .فةاحلادة

ارتفَع"إنَّاألمري:َصاِحبيقول مكانِةمن منصِبمن إىل العادي األمري مبحض املواطن
قليلٍة،دفةالصُّ متاعب سوى يواجه كثًريال يواجه أنه إال املكانة؛ هلذه يصل الصِّحىت من عاِبا

يريُد أيَّاملنصب، َهذاعلىاحلفاَظعندما جيدون ال أل�م يطريون املناصِبَطرْيقيفصعاٍبوهم
أمَّ ِصإليها؛ من جيدونه ما حتدُثعاٍبا 1ن فيها.."بعدما يستقرو فإ�ا

السَّ خيُلوهلذا مل ُصحاكمبب من اُحلوُصعقَبوانقال�ٍتعو�ٍتقط إىل كم، حىت وإن  وله
مؤهًال ومستوفًيكان ألغلبيَّله، ُشا .روطه!ة

. 42األمیر، مرجع سابق، ــ 1
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المبحث الثاني
االنعكاسات الشرطية للنظرية

ُخمــ اسابًقــ تكلمنا َمِخيَِّةالنََّظرَهِذهرجاِتعن السِّالتارخييَّسري�ا الل واآل�ر املهولة لبيِةة،
خرجْت جًدفرتٌةوِهي،الفرتةَهِذه�ا بعد كلاليت كانْتــ النََّظرِيَّةَهِذها، كان �مكانطويلة لو

واإلْصالصَّبذوَرحتمُل تراجَعــ الحالح ها بني الفينة واألخرى؛ فتعمل على تالشي أخطائها نفَسأن
وقعْت حصَلفيها؛اليت ما العكُسإمنا فكانْتمتاًمكان زمنيَّكلُّا، األخطاِءتضيُفٍةفرتة من

تنوُء ما األجياُلحبملهواخلطا� عدِمقاطٌعدليٌلوَهذا!هلوهلا األبدانوتقشعرُّا تها، صالحيَّعلى
كانْت فاِشوكما املاضي احلاضِريف يف فإ�ا أفشْللة،

ُ
امل ويف فشًالأستقبِل، إنَّ، كثر التفكِريجمرَدبل

احلاضِر الوقت يف الَعضرٌبفيها ه واجلنون!َتمن
ينيُف،اآلن ما مضْتلٍفعن أوبعد عام ميالِدومئيت ة، قد يقول قائل: النظريََّهِذهعلى

َج احلديِثما ميكُنعنها اليوم؟ دوى الذي ميثَلوما إَضاحلديُثأن من الِفكرإىل عاملافٍةعنها
فاعليَّوالثقافة؟  مدى ما ، م يف الشمال1962سبتمرب 26ة بعد قيام ثور يَِّةالنََّظرَهِذهِةمث

أكتوبر يف اجلنوب؟!14و
تكلْموكَم ُخما عن السِّنا وآ�رها املخاطِرفسنشُري،لبيةرجا�ا إىل ذلك ة اليت املستقبليَّبعد

أْن َصالنظريُةَهِذهتشكلهاميكن من أكثر وعلى عيد..،
: على الصعيد الديينأوًال

اجلميِع على خيفى �ثِريقاطَباإلنسانيِةتمعاِتيف ا�الديِنُةأمهيَّال ومدى ه على حيا�ا ة،
َسوُس وتفكريها، يهوديٍةاألد�ُنلعبْتوَقْدأم يف احلديث.الَقدميِْواء يفلوكها من ومسيحيٍةقاطبة

األرضيَّوإسالميٍة األد�ن حىت بل دوًر، كبًرية ُجما على وفاعال األحداِثا وغريَّاإلنسانيَّر�ت مَعاملْتة
َسكافةالتَّارِْيخومالمح صناعِةامهْت،كما كربى..ٍةعامليَّضاراٍتَحيف
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َم،ةدينية مزور ٍةثَقافأسرييطويلًةقُروً�الفراعنُةظلَّ يف نصَفِلترى أو إهلا مع ما ،إلهكها
رس الُفظلَّو ال يعصون ملوكهم، ويفعلون ما يؤمرون!رافة، اُخلَهِذهميلكون من مقومات جتاوز مثل

1..األزرقالدِمُسَالَلةةأفضليَّثـََقاَفِةرييأِس

غَرياللتهم على كافة األممُسِة�فضليَّاليهوُدواعتقَد معتربين مهًج، ورعاًعهم ا "جوييم"ا
يَِّني(حاهلم كما ذكر القرآن الكرمي:ولساُن األُمِّ ِيف َنا َعَليـْ .75آل عمران:)َسبيللَْيَس

اجلنُس أ�م اآلريون حيكَماألرقى بني الواعتقد أن ينبغي والذي 2ويسود.بشر،

ِسْيحيَُّةأتور 
َ
نفِسامل األكثُريف أ�ا وَحرقًيها ومدنيََّضا املخلِّ،ةارة األمِمُصوأ�ا لعذا�ت

واستطاعْتوشقاِء تؤثَراإلنسانية، نسبيَّ،ةالرومانيَّاَحلَضارةيفأن بصورة وتسوَدولو كثريا من ة
3..اأرجائه

الدينيََّهذاوكلُّ التربيرات ُنبفعل من الُببعيدٍةٍةومهيَّوتفسرياٍتصوٍصة مقاصِدكل عن عد
األرضيَّ األد�ن ذلك يف مبا األد�ن، ة!األد�ن،كل

اإلسالُم ِص،وجاء يف زال..، وال تاملعمورةأرجاِءخمتلَفامتدْتَحَضارٍَةناعةوساهم
امتداِدوَع يَِّةالفرتِةلى تلْتالتَّارِخيِْ متعمٌدتشويٌهحصَل،وإىل اليومالراشدَةاخلالفَةاليت

السَّومقصوٌد كانْت،  وغا�ته النبيلةاميةملقاصده اإلساءاُتكما من قبل من يدعون ة القاصَمتلك
وتبعيَّ أكثَرحمبته ُخته أْعمن أو دائه!صومه

استعمالھا1 وكان فقط، واحدة طائرة إال یحیى اإلَمام عھد في تملك تكن لم الیمن أن الشكعة مصطفى الدكتور ذكر ــ
ذلك في والحجة طائرة، أیة ركوب أو ركوبھا، من ممنوًعا الشَّعب وكان فقط، المالكة العائلة أفراد على مقصوًرا آنذاك

وق في السماء في یطیر أن ممنوع الشَّعب مكانةأن َعلْیھا تعلو ال مكانتھم ألن األرض؛ على فیھ األمراء یكون ت
وقَدْ الطائرات، ركوب عن الحدیث َمَجال في اِإلْسالم سیوف أحد من سمعتھ قد الكالم َھذا أن "أقسم مؤكدًا: أخرى!

أصدقائھ"!! من جمع إَمام بھ وأھزأ منھ، أسخر أن أفكاره وسخافة حماقتھ إزاء اضطررت
اإللھیةــ ی2 العبقریة فشرارة البشر، أَمام السبیل یضيء الذي اإللِھي المشعل ــ یزال وال ــ اآلري "كان ھتلر: قول

سید منھ تجعل التي السبل على ودلھ المعرفة، دروب على اإلنسان قاد الذي وھو المشرق، جبینھ من دائًما انبعثت
اآل توارى فإذا األرض، َھِذه على الحیَّة فيالكائنات البشریة الَحَضارة وتتالشى دامس، ظالم البسیطة یغشى ري

ط: لبنان، بیروت، والتوزیع، للنشر بیسان ھتلر. أدولف كفاحي. قفًرا.."! العالَُم ویستحیل قرون، م، 2014، 3بضعة
202.

عقــ 3 رسمیة دیانة أصبحت أن بعد الرومانیة، الوثنیة بالثقافة تأثرت الَمِسْیحیَّة أن ب اعتناق اإلمبراطور الواقع
بالمسیحیة الرومانیة اإلمبراطوریة تأثرت مما أكثر المیالدي، الرابع القَْرن في للمسیحیة األول قسطنطین الروماني
في دخلتھ ولو قوتھا، أوج في وِھي الدین دخلت التي اإلمبراطوریة قوة إلى راجع وَھذا الجدید. الدین باعتبارھا نفسھا،

ھ أكثر، وهللا أعلم.حالة ضعف لتأثرت ب
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القوُلوليَس املبالغة لقيِماءاتاإلَسَهِذهمنواحدٌةــ حد ذا�ايف ــ اهلَاَدِويَّةيََّةالنََّظرن�من
أْجالَعامَّةهومقاصِداحلنيِفاإلْسالِميالديِن من تنزل فاإلنساُناليت ذاِتقيمٌةلها؛ حد ه، عنده يف

تقاُسكلُِّهيتنت وفيه انتقاٍصالقيم، وأي املبادئ. إَسكل هو ازدراٌءمنه وهو عاله، يف � ألعظِماءة
مِّن(.من روح هللالوقاته، �عتباره نفخةخم ُأوتِيُتم َوَما َريبِّ َأْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن َوَيْسأَُلوَنَك

َقِليًال ِإالَّ .85اإلسراء:)اْلِعْلِم
ووثٌنمعبوٌدنٌمَصيَِّةالنََّظرَهِذهيفاإلماُم الشَّ.مقدٌس، والشَّريعُةهو وحٌيهو، وال فرق.ريعُة، كالمه

السَّ فسٌقاالعرتاُضمن التنزيل..جٌةماء، وفعله حمن ومقاومُتعليه الشَّاعرنأحَسوَقْدكفر.ه  ،
حني قال: 

ــــــــــــوا مضــــ آ�ء األحجـــــــــــاَر ـــــــــــد ـــــــــــــــــالناعب أمثـ بشــــــــــــــــًرا ـــــــــــــــــد� وعبـ
ـــــــ خلًي "العـــــــزَّى" ـــــــت يُقتــــــــــىنا جوفهـــــــاكان وشــــــــــراب طعــــــــــام مــــــــــن

قــــــــم تــــــــرى أمثــــــــــاله مــــــــا بيننـــــــــاهبـــــــــل األعلـــــــــى الـــــــــذي حطمتـــــــــه

بواكِرييَُّةالنََّظرَهِذهسْت�سَّلقد يرفُعحنٍومذهيب خالص، وعلىأَساٍسعلىها األوىلمنذ
َش ُسمن السُّوحيطُّ،اللةأن �قي شأن الديَنالالت! من تقدم أ�ا عن وفًقوتتعامُل�هيك ا معه
الالُشجاهٍزوقالٍب،معنيلتصوٍر ديُنعور، يف ديُن، املتغلِباحلاكِمإنه أْسماء.. السَّال لفنا وفيما

احلديِث املباحِثمن تكراِرالسَّيف عن يغين ما ُهابقة نا. الكالم
جهٍة الديِناْسإنَّ..أخرىمن قبِلتغالل واستدراِرةاَسالسَّمن من به الَعامَِّةواطِفَع،

تعقُباالْسأنواِعأخطِر الذي الكوارُثتغالل احلروِبه يف وَهاملهولة احلرِثواالنقال�ت والنسل. الك
السُّأَساٍسعلىقائمٌةيَُّةالنََّظروهذه ومن الَعديين، على التغرير جلهاد يف وام �لذب عنها واهولة

ديًن،بيلهاَس والنكبات!والكوارُثاملصائُبمثن، ومن هنا أتتمهما كلف من،ا وعقيدة�عتبارها
أْص املذاهُبلقد َمذَهٍبعن العودة إىلالَيومواحلديُثمن التاريخ، هامجيُعُةالفقهيَّبحت

واالنفصاِمضرٌبما ِهيفق اجلنون كونيَّاحلَضمن قرية ظل يف احمليطاُتٍةاري، تعد مل والبحاُرمعوملة،
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تفصُلِهيواجلباُل َشٍةقار بنياليت بل أنَّوَهذاة،رفيَعٌةزجاجيَّاشٌةوقارة؛ يعين نتجاوَزنتنكَرال أو
إجناًزا ما كلًي نعتربه أن تشريعًيميكن أبواِبا كل يف تفرعاِتاإلْسالِميالفقها وتشعباِتعلى ففيه ما ،هه

نستفيَدميكُن أْنمنه؛أن املرجُعالَيوَمهجنعَللكن ، أو السند الرئيس فذلك ما جيرب� األساُسهو
العودِة القروِنعلى تلك �سَّالغابرِةإىل حال.وَهذافيها ذلك الفقه.َساليت

ُ
امل من

ا: على الصعيد الوطين�نًي
الوقائُع يَُّةأثبتت املستوردِةأنَّالتَّارِخيِْ للحدوِد،األيديولوجيات والقادمِةالعابرة من خارج ،

أخفقْتِةواجلغرافيَّالثـََّقافيَِّةهانيِتُب حاٍلــ ، ومل تكنفشلْتبْلمجيعها؛قد ال َحــ من األحوال�ي
شعٍبَمجَاَعٍةةألي أمَّأو بقدِرأو  عليها! �ًالَوو ُمشكلًةما كانتة،

قيِم بعض من الرغم نْريالعدالِةفعلى من والتحرر �دْتاإلقطاِعواملساواة االشرتاكيَّاليت دعك ــ ُة�ا
السُّوِهيــ من الوجه اآلخر هلا االحتاد يف قو�ا أوج مثلْتإف،وفييتيف قد انتقلْتُمشكلة�ا حني

خارِج الغالِبإىل يف حلوًالريب،الَعالَوَطِنة يفوخاصَّ،ه تقدم قدمْتعمليَّةومل كما حلوًالتذكر،
السُّو�جحًةعمليَّة االحتاد . نشأتحيُثوفييتيف

قيِم من الرغم الرأمساليَّالعقِلوتفعيِلالعزائِمتنهاِضواْسة احلريَّوعلى الغربيَّيف أيًضــ ةة ا دعك
تقدْمإفــ من وجهها اآلخر مل جناٍح�ا ِحأي خرجْتيُذكر ُحوَخالثـََّقافيَِّةمن بنيتهاني ها دوِدارج

ُوالطبيعيَّ اليت فيها. لدْتة
بيئَتيهَما ابنتا َسالفكر�ن شرِق، يف السُّ؛�و أور واء االحتاد ذلك يف أو غر�ا مبا يف ،وفييتمبا

احملُس أمريكا وبة عليها.. ذلك
َمذاُتأُنوالشَّ ابَنَة، اهلَاَدويَِّةيَِّةالنََّظرعه متتُِّنَمالَيليسْت وال بصلة، مثلما مل الَيَمِنعِبلَش،

ابنَة السَّاِصمبقاِإلْسالِمتكن وَمامَيده وَتعانْية، إليه، تنسَّبت وإن الزاكية، روقه.. ُعِبْتَثشبـَّه
ُعضارٌبرٌيضاَحبلٌدمُنفالَي يف التَّجبذوره قـَ، ِخْياِرمق ُةيحيَّواملِساليَـُهوديَُّةكونل أن تْبمن

احلَضالم.واإلْس الوْعاري اهلائل ال يزالواملوروث اَجليف الرغِمعي،ْمي الَقعلى يَّةةطيَعمن التَّارِخيِْ
الرغِم،الطويلِة تَعوعلى َطاملوروُثَهذالهَضرَّمما وغِريُموتشويٍهمٍسمن د.متعمتعمد
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"إنَّ ترسيسي: عد�ن العريب املؤرخ َعُمِبالدالَيَمَنيقول وَحظيمٍةدن أن، الشَّاليِةَعارٍةَض،
ِركاُ�ُسَف ة، ميلكون خَمَضٍةإنشائيَّاٍلوأعَموفٍنمراٍنوُعوزراعٍةديٍنَعوتـٍَةناَعوِصارٍةَجتاُلَجا

ويعرفوَناطيَلاألَس ويؤسسوَناملالَحراَرأْس، التجاريَّة، البعْيَةاملراكز َحَضر،ُلْهدة؛ فهم أواملمالك
وُقَحمَحاُبوأْص تستنُدُملقاُبصور، وأافد ممتلكاِ�لوكهم تحضِّإىل

ُ
امل 1رة.."م

َصــ اَحلَضارِة"جينات"نَّإ تزاُلــ املصطلححَّإن مَسال ا؛ وجداِ�وبنيالَيَمِنيَِّةالشَّْخِصيَِّةِتامايف
السَّ َع،ةريََّظالنََّهِذهفكرُةرُفضْتبِبوهلذا واحًدقًدَعها استقراِردِمبدليل خالَلا الزمن، من ما يزيد ا

َمَسألِفلىع العمُرطاَلأنهصحيٌح! ضْتنة ُعْمٌركثًري�ا ولكنه احلَيا، اة واملمات، كالكسيح بني
طاَلاملفلوِجأو  الزمُنالذي حبَيكثًريبه يهنأ ومل أبًدا، كانْتا. اة حيُثمنصاحلٌةالنََّظرِيَِّةَهِذهولو

الفكريََّم األيديولوجيَّرجعيتها بـُْنيتها أو لشكلْتة، جامًعمشروًعة يوِما من لليمنيني أ�ا خاصَّةها،ا
بقشِةجاءْت يتعلقون واَخلَجالنَّواليمنيون َهالِصاة احلَضاويِةمن السَّاالحندار حيق الذي احندروا اري
الُعوكاَنإليه،  من فيها كان لو والرصيِديكفيها الوطين شخصيَّاحلَضمق اهلَادياإلَمامُةاري

القياديَّ شخصيٌةالناحَيَهِذهفهو منه الكبري، وشدة عزمه و�سه، وطموُحة، "الكاريزمية" استثنائية، ة
وإقداًمشجاعًة الفكريَّوقيادة اخللفية افتقد أنه غري فكانت ة اجلامعة للمشروع الوطين الكبري. ا،

الذي عقله من أكَرب صدرَه يوغُر الذي الدفني حقُده كاَن ُقل بل شخصيته؛ دون "أيديولوجيته"
احلقد. هذا نرياِن بني تالشى

أَسدخيلٌة"البطنني"اُحلكميفالتوريِثفكرُة والفكريُةالثـََّقافيَُّةاأصوُهلجاءْتها،اِسمن
رغم الَيوم"إيران" إىلفَارسِبالديفمستقرٌةِهيولذا ففارس، ومن الصني واهلند؛ِبالدمناألوىل

انتقلْتستقرٍةطول العهد، وغري م آخر بلد أي ابنُةأ�بُبوالس2َّإليه.يف وسليلُةاجلغرافَيا التاريخ،ا،

.71الیمن وحضارة العرب، الدكتور عدنان ترسیسي، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، د.ط. د.ت. ــ 1
ــ بحكم التقارب المذھبي أقام األئمة القاسمیون في الیمن عالقات ود استثنائیة مع إیران الصفویة خالل فترة حكمھم، 2

المواھب َصاِحب أحمد، المھدي بن دمحم المھدي اإلَمام أرسل آغا،1130ــ 1097فمثًال حیدر دمحم برئاسة وفدًا ھـ
والخیول السیوف منھا كثیرة، ھدایا الصفويحامًال سلیمان بن حسین الشاه إلى الثمینة الیََمنِیَّة التحف وبعض والعقیق

وفدًا1135ت.  ذلك بعد لھ أرسل إذ الشعور؛ ذات الصفوي الشاه وبادلھ المنتظر، بالمھدي نفسھ اإلَمام لقب حین ھـ.
قد اإلَمام كان الیمن إلى وصولھم وقبیل لإلمام. النفیسة بالھدایا محّمًال أحدكبیًرا مع یعملھ لم مھیبًا استقباًال لھم أعد

قبلھم أو بعدھم، فأمر عمالھ بتزیین كل المدن التي یمر بھا الوفد، ابتداء من میناء المخا، وانتھاء بمدینة المواھب في 
إل المواھب من األجنادُ ت ُصفَّ استقبالھم وحال والیتھ. من مرورھم حال الوفد باستضافة عامل كل أمر كما ى ذمار،

حصان كل رأس وعند الرومیة، بالمفارش جمیعھ فُرش وقَْد الدار، میدان إلى الخیل ذلك بعد ُصفت ثم ذمار، قریب
لھذه أعده قد كان كبیر، مھرجان وسط في الوفد اإلَمام استقبل ثم الدیوان.. إلى وصلوا حتى العبید من =عبد
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ا يف �رخيًيانزوْتفقد كاللقيط؛ لذا الَيَمِنيفِهي، فيما والثقافة هناكالِفكر�مِلطبيعٌيوشقيٌق
حمدَّ الَيجغرافيا من تستطْع1ن،َمدة مطلًقجتاوَزومل مئاِته من الرغم على وغري املمنهجِةاحملاوالِتا

للتمَّ أدواِتد أكثر فأكثر؛ُداملمنهجة من الرغم أتيحْتوعلى اليت مل تستطع، ها؛ لكنهلاالقدرة
ُض قد الشَّوكأمنا اهلضبة بني ُأظيمالَعالصِنيبسوِرالَيَمِنِبالدوبقيِةِةماليَّرب قد لكأمنا أو دَلْس،

السَّستاٌر تربْحمن فلم مكا�ا..!ماء
َعُة"كانت يـْ َحالشِّ ِفيف وفْيًةيَّارِسَفرقًةقيقتها َي، أْجها َيظهر ما َذلى الَفظهر بني ارُقلك

الَعاجلنَس حيُِني الذي اُحلريب الَفريَّب اجلنس وبني كالَعارِسة، اخلضوع اعتاد الذي أبيد. لقد كان مبدي
أمًرانتخاُب للنيب غَريخليفة َمَما غري يعرفوا مل أل�م مفهوم، وال اُحلعهود يف الوراثة كم؛ هلذا بدأ

حممٌد دام ما أنه ولًداعتقدوا يرتك يرُثمل ا هو الذي جيب أن خيلفه، وأن اخلالفة جيب أن علًيه فإن ا
علي�ــ تكون وراثية يف آل علي. ومن هنا فإن مجيع اخللفاء عدا كانوا يف نظرهم مغتصبني ــ  اما

2للحكم ال جتب هلم طاعة.."

كالمناسبة،= فیھ وألقیت وغیرھم، الدَّولَة أعیان فيحضره منھ بالقرب أقامھم وقَدْ التھاني. وقصائد الترحیب لمات
بستانھ الخاص، وأنفق علیھم النفقات الواسعة طوال فترة إقامتھم التي استمرت أربعة أشھر. وعندما أعلنوا موعد 

ما جمیع ألبسھا ثم العتاق، الخیل من فرًسا سبعون منھا: التي الجزیلة بالھدایا اإلَمام أتحفھم تحتاج إلیھ من العدة الرحیل
بالذھب المحالة والسیوف والذخائر النفائس من الملوك بھ یُقابل مما ذلك وغیر وراق، لبسھا رق التي الفاخرة
وفرس الھبل، جابر بن علي بن الحسن الشَّاعر دیوان من نسخة الشاه بھا خص التي الھدایا جملة من وكان المسبوك.

و بسْرج مجھز والحجم، القوة صعظیم المھدي. اإلَمام حكم ظل في الیمن انظر: "إلخ. العقیق.. من مصنوعة عصى
359.

تجربة1 بعد ھمجي، سلوك بكل األْسفَل الیمن لسكان بالنسبة ة العَامَّ الذھنیة في "زیدي" كلمة ارتبطت كبیر حد إلى ــ
ألئمة على عساكر وجنود من بیئة معینة، طویلة لمئات السنین من المعاناة والنھب والسلب الذي طالھم، وذلك العتماد ا

تعز، إلى وصل األجانب الة حَّ الرَّ أحد أن البعض ویذكر یریدون.. الذي النحو على ووعیھم ثقافتھم تشكیل استطاعوا
وسأل أحد البسطاء من العامة: من ھو الزیدي؟ فأجابھ: شخص متسخ الثیاب، یحمل على كتفیھ بندقا، یأتي لیلتھم 

منالدجاج والسم ة العَامَّ أحد على َصنعاء في أیًضا كرره السؤال ونفس صنعاء. إلى یعود ثم المال ویأخذ والعسل، ن
والمقروش. والدجاج والعسل السمن من الكثیر عنده األْسفَل، الیمن من رعوي فأجاب: الشافعي؟ ھو من ھؤالء:

الیھود أحد أن ناجي، على حیدر المؤرخ من سمعتھا أیًضا أخرى كسمةوطرفة مدیریة إلى َصنعاء من نزح الذي
بمحافظة ریمة، نھایة أیام القاسمیین، اختلف مع أحد أبناء المنطقة، فذھب الریمي یشكوه عند العامل، وحین حضر 
وھم عندي، لھم شيء وال بالباطل، ضدي یتعصبون َرْیَمة أبناء َھؤالء طبعًا: الزیود من وھو للعامل، قَال الیھودي،

الجغرافیة!یكرھونني أل لزیدیتھ معھ سیتعاطف العامل أن منھ ظنًا زیدي، یھودي ني
أحزاب المعارضة السیاسیة الدینیة في صدر اإلسالم، یولیوس فلھوزن، ترجمة: عبدالرحمن بدوي، مكتبة النھضة ــ 2

. 240م، 1958المصریة، 
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تـَنْظوِب َيييميَّْقرة ال حمايدة إال واملكاِنالزماِنولفلسفِة،اإلنساينوللفكِرللتاريِخقارٍئأيُّتطيُعْسة
َحُمشكلًةكانْتيََّةالنََّظرَهِذهنَّإ:أن يقول وَسال، على الرغم من حماولال ألن وِبءعيها الدتها

َهتكون كذلك؛ َهولكن 1يهات!!يهات..

احلكامَّ ظهَر"إن ركبوا �ِسأسَّقد ِ الزَّيدياملذهِبالذين ِسيًسسوه ا غرافًيوُجواقتصادً�اًيياِسا
الريَب ِصيثري يف املذهبيَّة ُجفته نطاقني إال نرى ال أننا وذلك غرافيني متجاورين، وحمددين �ملذهبني ة،

ُتوالشافعي، الزَّيديالرئيسيني: الذي النحو احلدوُدعلى به َياِسيَُّةوضع ُمالسِّ دولتني ستقلتني، بني
أمٌر 2رابة"الَغواضُحوهو

حدَثبعَد ما رَاِعمنكل الَيَمنيُّوندفعالذي،ةالنظريََّهِذهداخَلاملهوِلالتارخيْيالصِّ
أثَّالباهظَةاألمثاَنبسببه َمرْتاليت التارخييَّعلى جولٍةالَيوَمة، هل نريدسريتنا ِصبدء من راع جديدة

نعتُرب أال من املاضي؟! جديد؟
للعيِشاحملدُدِهيالَيوماجلغرافياإنَّ اختالِف،املشرتك بني كل أبنائهاالرئيس أد��م على

األيديولوجياُتولغا�م وثقافا�م يف العامل كله.هم وأجناِس تعد الرئيس أو الثانوياحملددِهيومل
أن3َّلذلك. بتعدِدالَيَمِنتعدَدمع ُسليس تعدد وال اتساعا�ا، على أمريكا أو اهلند أو ويسرا الصني
ِص غرها! على

،خالق يف إطار الثقافة الواحدة، واللغة الواحدة، والدين الواحدإجياٌيبتنوٌعالَيَمِندتعدُّ
جنعَل أن �إلمكان الواحدة! رافًدواجلغرافيا حضارً�منه َعلْيهالنبين،ةومدنيَّسَياِسيَّةوقيمًة،اجديًدا

�ملصلحِةمنضبًطستقبًالُم املشرتك. والعيِشالواحدِةا

م بین 1970شھیرة التي تمت عام في مذكرات الوالد المناضل یحیى مصلح مھدي أنھ عند المصالحة الــ 1
منھا: مطولة: قصیدة فیھا وقال ، الشَّامي دمحم أحمد األدیب یومھا الملكیین خارجیة وزیر تألم والملكیین، الجمھوریین

أبلغوا "فیصل" والقصور العوالي    أننا نخبة كرام أشــــــــاوس
أو النبي بثیاب یوًما للحـــــكم اِإلَماَمة بفكر ماركسسنعید

فإذا خابت الحجــــــاز ونجد     فلنا إخوة كرام بفـــــــــارس
الحلوىــ 2 طبق تاریخ المسمى الھجري، عشر الحادي القَْرن خالل الیمن تاریخ كتاب مقدمة جازم، الوكیل عبد دمحم

.14م، 1985، 1رة، بیروت، ط:وصحاف المن والسلوى، عبد اإللھ الوزیر، تحقیق: دمحم عبد الوكیل جازم، دار المسی
ال3 والعرق، الھویة وعلى الجغرافیا على القائم القدیم، الفارسي بالمجد یسمونھ ما إلى الیَوم اإلیرانیة النزعة تعود ــ

النجف عن بدًال لھم الُمقَدَسة المرجعیة ِھي اإلیرانیة "قم" مدینة جعل إلى عمدت فقد لذا الدینیة؛ األیدیولوجیا على
شرف بالعراق. األ
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الَعكلُّ القادمِةابرِةاأليديولوجيات أو خارِجللقارات ــ  إىل زوال، وما أغنا�احلدوِدمن
خارِجاملستوردِةالفقاعاِتَهِذهعنــ كيمنيني ومنظومِتمن الثقافيَّحدود� �رخيِْخاصَّةة،نا ن نا ميف

يكفْيوالعظمِةا�ِد لتأسيِسجنعَلألْنما متكأ القيادُةُوعظيمة، إنمرباطوريًةإبل ؛دولٍةمنه جدت
عمَقالرشيدُة تعرف مثَلاأليديولوجيََّهِذهرىوال نظيم.!الَعالبلِدَهذاوثقافَةاليت إال املستوردة ات

املستوردِةالسَّالوجباِت أيدْيأيًضريعة وبني ا�ِدا، من يؤهُلنا نكوَنما ألن ُشنا أرقى العامل عوِبمن
وأقواها.

مهما حاولت.ا، جًدةأيديولوجية للتنفيذ العملي حمدودبصبغٍةسَياِسيَّةيٍَّةَنَظرةأيَةقابليَّإنَّ
تكل�ريِخو�ستقراِء َياِسيَِّةالنََّظر�َّ حتكََّحَكَمتاليتالسِّ بقدِرأمٌد�ايطْل، جند أ�ا ملمْتأو إال

ملكْت أسباِبما الزََّهذا.فقطوالبطِشوالقمِعالقوِةمن من مضى أمَّفيما احلاضِرمن، يف ا
حاكمٍةاحلديَثفإنَّواملستقبِل أيديولوجيا يكوَنعن والوْهملن اهلُراء من . إال

بعُدالدَّوَلةوألنَّ تقم اإلداريِةملا وبنيتها الَوَطِنيففحسب؛ بل الَيَمِنيفليَسمبؤسسا�ا
الرجَل فإن كله، َجيظلَُّسيَِّةالنََّظرَهِذهبلغِةاإلَماَمأواألوَلالعريب "الرئيس" أو انب كونهإىل

الناطُقرجل دين،ــ اأيًضــ هوالدَّوَلِة"اإلمام" أو الرجل األول يف �سِموهو يصدُرريعة،الشَّالرمسي
والَت رقيٍبواِنوالَقاِتريَعْشالفتاوى بال َحني، فإنَّأو و�لتايل اُحلسيب، َياِسيَّة�تر مصري السِّ

َ
ة نيََّدوامل

َز وَسإىل رَاُعظلُّيوال؛ َياِسيُّالصِّ ستتخلَّهو سيد املوقف.السِّ وبه املتطرفِةولياِتُصكل األُقومنه،
املوروِثوللنظريِةالِسيَّماار؛ويَسٍنيمن مي ميكُنمن ما تعزَزالديين كلَّأن أو للقمِععمليٍَّةبه

بعِضذلك كان وَقْداإل�دة، بعًضحكاِممن أَش�رخيِْا خالل هم الطويل،كما َسْرهم ا.ابًق�
َس إَماإلَماُمعىوقد جعِليَّةالنََّظرَهِذهام" يف"أي وَلِةإىل َشالدَّ يف ه، ويكون خِصتتماهى

قطَب وحجَرهو حرًصالزاالرحى معرفِةمنه ا وية، صغريٍةعلى من جيري ما الدَّوكبريٍةكل ولة، يف
النَّ إن عهِدشيَدحىت يف اإلنشاديَِّهيكان ينتعهد اإلمام أمحدمث حيىي اإلَمامالوطين القفلة : ة�ذه

شعاُر"تعيش بالدي وحييا اإلمام"! كان أيًضكما بنظرِته يتعلق فيما الوطنيَّا أرنبَةه تعدو ال أنفه، إذ ة
كثًري عنه شعاُراشتهر املرفوُعا 1.على الدوام "من شهارة إىل مسارة"ه

فيــ 1 التعاریج كثیر طویل، نقیل وسمارة یحیى، اإلَمام دعوة انطلقت منھا حجة، بمحافظة كبیر إداري مركز شھارة
األْسفَل. والیمن األعلى بالیََمِن عرف ما بین الفاصل الحد ویُعتبر إب، محافظة
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لالْسهالتَّارِْيخال �س أن نعود ألحداث تشهاد واإليضاح.. نا
العقليَّبسبِبــ 1 عهِدمحيد الدين،حيىي لإلماماملنغلقِةِةتلك يف انفصاُلتواصل طر اجلنويب الشَّه

الشَّ توحيُدعن بوسعه وكان مشروًع،همايل، حيمل كان وطنًيلو يف اجلنوب النَّاُسبل بقيا، جامًعا ا
حدَّ صوالٌتَصنعاءيفاألئمَِّةِسَياَسِةمناحلذِرمتوجسني معها هلم الرَّحَّالةوجوالت، مع أناليت

الَيبد العزيز الثعاليب قد تقدمعريبالَع توحيد عاممبشروع َسم،1924مِن اجلنوب الطُنيوكان
أنَّ إال بذلك؛ الُعاألمواَلما دامت مل يكرتث لذلك، حيىي اإلَماَممرحبني لن تكون َةالزكويَّشوَرأو

قبضِت كاِميف َصه يف البالُدنعاء.لة تكن بقدر ما كان ،عام هو األقرب إىل قلبهبشكٍلوالوطُنفلم
يتحصُلاملاُل األكثُراإلَماِمكان املدير األحظى عندعليه األقرب، وكما ذكر الربدوين:الذي هو

التشتُت1 للضرائب.توصيًال متْت،مع ما ترتب عليهواالنفصاُلوكان الوحدِةحتقيِقإعادُةحىت
الشَّ،م1990عام الَيَمِنيَّة رئيس يدي الشَّعلى الشَّ،مايل يومهاطر ورئيس صاحل، عبدهللا طر علي

َس،اجلنويب يومها 2امل البيض.علي

رحَل ُصالَيَمِنعناألتراُكحني يف كثري منحيىي اإلَماُمزهَدم 1911عام دعانلحبعد
َناِطِق

َ
حتَتامل كانت َضسيطرة األتراك ِ اليت ولعدم اجلغرايف، لبعدها أمهيتها، على لإلجنليز مانه وتركها

وعشوِر ريعها يني ة الغرباَسالسَّأحُدقَالو�ب املندب كمامثل �ب املندب وحلج، ها إليه، وصول
املصِرينقطُة الَعاإلنَستقاطع "سعيد �شا"الَيَمِنالوايل الرتكي يفرَساَلِةَماَمأونقف هنااملي، اين

أكثَر بدا مع رحيلهقبَلاإلَمامإىلكتَبحيُثه؛نفِساإلَماِمواليمنيني منالَيَمِنا علىحرًصالذي
شيٍءوجنابكمووايل الوالية اإلَماِمأما حضرة: "قائًال،إىل تركياقواته يف نصيب لكم يكن من فلم

الفعليَّاملاديِةاملعونِة الكالِمِةأو سوى ال غري، مع حرماننا من كل شيء، ويشهد على ذلك  حنو�
أر�ِبكٌل وأصحاِبالشَّمن ُعالوجداِنرف ذكٍرالَيَمِنموم أهايلمن الصِّمن حىت بيان؛ وأنثى

شيٍء واجلاهُل�لصَّذلكستبُنيوالو�ئُقفالتواريُخوفوقكل للَيراحة.. :مها،مهمنيمفتاحنيمِنأن
يكوُن،حلج ما أهم من مها اللََّذين املندب وحمافظِةو�ب فكلُّمنالَيعموِملسالمة عالقٌة. له من

.36الیمن الجمھوري، سابق، ــ 1
َصنع2 عن وعدن لحج انفصلت أن1140اء عام ــ بعد سنوات، بعشر المواھب َصاِحب المھدي اإلَمام وفاة عقب ھـ،

أذاقھم الویالت، وبقیت متوجسة من حكم أئمة صنعاء، مما جعلھا لقمة سائغة لإلنجلیز بعد ذلك الذي احتلھا عام 
م. 1839ھـ، الموافق: 1254
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الذاواِتٌةوصالحيَّ أمَّريًعَسفليشرْفمن لالستالم، حنُنا أمرْتا نا املنوعة املفخمة حكومُتفقد
وختمْت �لبقاِء�جازتنا مأذونني فلسنا وطَنالَوَطِنَهذاحماربني يفبصفِة، نعتربه نا الثاين.. الذي

�لتبليِغخاصًَّةفإننا نرجوكم تتفضلوا ليسارَعأن يلزم، كائٍنملن محيٌَّةيكوُن�رسال له وطنيٌةممن
�ِب�لوفوِدقهرمانيٌة الْسإىل حلج وإىل 1األوان.."فواِتقبَلتالمها املندب،

عّل أنالرسالة بقوله: "َهِذهق الدكتور عبد العزيز املقاحل علىوقد النداء حمتوى من وُيالحظ
ْيخإمنا كان يسيطر علىسيطر على حلج و�ب املندب وحسب؛ مل يكن ي"سعيد �شا" الشَّ

واحلواشب والضالع و�فع العليا �إلضافة إىل حلج، الصبيحة وِهيوالنواحي التسع �كملها2،سعيد
3والسفلى وبالد الفضلي.."

حتًم"ا:مضيًف حاكٍمكان على ُيجديدًةدولًةيؤسُسا اْسسارَعأن شٍربرتجاِعإىل حمرٍركل
الَي ينظَرَممن وأن رؤيُتن، تكون وأن بعيد، بعيوِنإىل خالِله ومن وبقلو�م، هم الِمأْحاملواطنني،
الوطنيَّومطاِحمِ ومطاِحمهم �حالمه ال حتًمة، وكان هو. يستميَته أن عليه الدفاِعا كلِّيف شٍربعن

أرِض إلْيالَوَطِنمن ينتمي أْنالذي إىل يسعى والذي ؛ ولكن يبدو أن هو حاكمه األوليكوَنه،
عامليَّوهزميَةاحملدوَداالنتصاَر حرب يف طرًفتركيا يكن مل أْسة قد فيها أنَّا كما مبتابعِةتغاَلاْشكراه.. ه

قادِةالقَض على األتراِكِةاملواجَهاء يوطُدِقْحوَسمع جعله قد واملنافسني القبوِلالعزَماملناوئني على
رقعٍة العتيَقنظاَمَعلْيهايقيُمالَيَمِنمن�ية يكْنه مل مهمَّالذي من تشويِهٍةوعربيٍَّةوطنيٍَّةله سوى

والنفوِرالكراهيَّوتعميِقتقالل االْسمفهوِم ُنة، الَييف قْبمنينيفوس يف االْحَضالواقعني 4تالل"ة

غِريمواطٍنأيَّمينُعحيىي اإلَماُمكانحَنيَهذامنأبشُع من يتملَكميين أن منزًالالشمال
خلَفتوجِسلشدِةا به يف صنعاء، خاًص مما حىت ولو كانوا "من شهارة إىل مسارة"بالده،حدوِده

منَع فقد الَيأحَدمينيني! "حْضمنيني، لقبهاملغرتبني عمُّاحلبشي وهو األْسرمي" تاذ أمحد املناضل

. ویبدو أن فیھا بعض الكلمات غیر المتناسقة مع بعضھا.. 73ــ من األنین إلى الثورة، سابق، 1
ــ اسم إلحدى الجزر القریبة من باب المندب، ومنھا ابتدأ ما عرف بالخط األزرق بین األتراك والبریطانیین..2
.73ــ نفسھ، 3
.74ــ نفسھ، 4
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يشرتَيحسني املروين أن زوجته" عقَبمنزًال"والد أليِّه من أندونيسياعودِتبصنعاء ال إال سبٍب،
حضرموَت من 1!فقط.ألنه

ْيُخوكان وجاٍهعاليٍةكانٍةذا مــ حسن دمحم مكيالدكتوراملناضلوالدــ دمحم مكي زكريالشَّ
ِشاْضيف احلديدة، األمر الذي ِ النَّاِسكبري لدى إىل َصمنزٍلراِءطره منزلني غريين آخرين إىل أو

فمنَعجانِب األول، شراِءاإلَماُمهمنزله لشيٍءأكثِرمن ال منزل، ألنَّمن وَقْده من صبيا،َلأْصإال
َصاحتاَل منزلني اشرتى جنِلأن �سم بعقليَّالسَّاإلَماِمغريين ميتاز كان الذي عبدهللا، منفتحٍةٍةيف
السَّوواعَي وقتله عقَبيُفة، أنَّم، 55انقالب فشِلأمحد ُصإال قد املنزلني عقَبهذين فشِلودرا
ْيَختورية، ألنالدْس48ثورة  الدُّالشَّ من كان مكي 2ستوريني!دمحم

حارَباألمِرَهذاتناقضاته يفومْن سِلمْنياألتراَكأن
ُ
ُحامل يف كانوا وإن الشمال، كم يف

تقريًباملناوئني لهَةاألدارَسكما حارباحملتل، األتراك حكم هلم كان وإن عقَدا؛، ات االتفاقيَّلكنه
وكأنَّاملعاهداِتو  اجلنوب، يف بريطانيا ليَسمع الَياجلنوب معمنمن التفاوِض جمرَد إنَّ بل ؛

فذلك حاٍل، أية وعلى الغاِصب. �حملتل وصريٌح مباشٌر اعرتاٌف هو الوطِن من جزٍء على الربيطانيني
تِص لن الزكواِت عشوُر دامْت ما يعنيه إليه.ال !َل

أَش يعتربوَناألئمََّةار الربدوين إىل أنوقد كانوا الدين محيد بيت اجلزء هو الَيَمَنمن
حتَتالشَّ يقع الذي جزٍءَسمايل ويف قاعدُةيطر�م، َياِسيَِّةنظريتهممنه قد نزلوا عند تسمية فقط، السِّ

للجنوِباالْس إَشتعمار بدون العريب، انتصرْتَهذاومعمن!للَيارٍة�جلنوب ين َمالَيالشَّعِبإرادُةفقد
االْحاملاضي الَقْرِناِتتينيَِّسبدايَةالعظيِم أ�تا عظيمتني، بثورتني وجنوبه، وأطماَعمشاله ه تالل
ألنَّواستبداَدَةواإلماَم األبد، إىل ولَّاالحتالِلغياَنُطها الروَحالربيطاين أبناِءالوطنيَّد عند ، اجلنوبة
احلريَّاملْساِإلَماَمِةوطغياَن روح فجر أبناِءتبدة لدى فأكدْتالشَّة واحديَّمال، على ة الثور�ن

74م، 2008، 1دار عبادي للنشر والدراسات، ط:أیام وذكریات، د. حسن دمحم مكي،ــ 1
عام2 الخارج في الدراسة من عاد حین أنھ المؤلف ذكر وقَْد نفسھ، م وصل إلى مطار الحدیدة وھو یحمل جھاز 1960.

اآللة َھِذه بأن بالمطار المفتشون وأجابھ المطار، من إدخالھا من منعھ تم كالسیكیة موسیقى واسطوانات "فونوجراف"
بعدیج إیطالیا من عاد حین أنھ ذكر كما إدخالھا! في یُفكر لمن عبرة المطار مبنى على وتعلق وتكسر تُعزر أن ب

نفسھا! َصنعاء العاصمة ذلك في بما مسفلتًا، واحدًا شارًعا كلھا الیمن في یجد لم أنھ فوجئ البالد عن طویل غیاب
المست في اغتیالھ محاولة عقب اإلَمام ُعكفة أن الخارجوذكر من العائدین ة خاصَّ "الُمبنطلین" یالحقون كانوا شفى

لھا تعرض التي المالحقات تلك تفاصیل بعض قلیلة سنوات قبل شخصیًا ھو لي حكى وقَْد والحداثة، العصریة بتُھمة
آنذاك.
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وروِحعِبالشَّ التَّارِْيخ،
ُ
امل داف أْهأبرِزماِلم يوم اكت90مايو 22وكان يوم شرتكة!واجلغرافيا

الثورتني العظيمتني.
ظلِم2 بسبب ِةـ واْسواستعباِداألئمَّ ألبناِءهم بشكل عام، كان األْسَفِلِنَموالَي�امَةتغالهلم

حضوُر �ايَةحرُبكشفْتوَقْداملشبوه فيها،هم للربيطانيني أحَدالَقْرِناتعشرينيَّالزرانيق املاضي
كانْت.رتاِقاالْخَهذامَعامل طن..الَوأحناِءمبخابرا�ا يف تعربُدكما

احلرِبعقَبو  ونتيجًةالعامليَّانتهاء األوىل، حدثْتالدوليَّللمتغرياِتة اليت تركيا خبروِجة
وِحَماَمأفيهامنهزمًة اضطرَّبريطانيا إعالِنأبناُءلفها، إىل ورمية 1اهلم عن "دولة صنعاء"انفَص�امة

وكانْتتعاُمبسبِب معهم. تواصالُ�لهم تشكلْتهلم اليت األمم" "عصبة مع احلرِبم ِةالعامليَّعقب
بشأِن وذلك هروً�االنضماِمطلِباألوىل، بريطانيا، ظلِمإىل كرْتُذوَقْدة.األئمَّوبطِشمن

كاملًةتفاصيُل وكشفْتها مطهر. الكرمي عبد للمؤرخ احلكمة" "كتيبة كتاب تعاليت وقالرسائُليف
أنَّجمموعٌةَعلْيها عن الفرتة تلك مشايخ أرحَمكم اُحلمن ُحالعثماينكان من األئمَّ�ليمنيني 2ة!كم

حاٍلــ هذا ال يعين األْح�ي االر�اَنالتربيّرــ واِلمن لغريهم، أو التعامَلهلؤالء أو معه على للخارج
إَشاأبًدالَوَطِنحساِب جمرد إمنا واقعٍةارٍة؛ مربراُ��رخييَّإىل هلا كانت َياِسيَُّةاة، من ألقِلعلى االسِّ

أْصوجهِة يوَمنظر ألنَّحا�ا الظلَمالنـَّْفَسها؛ داخلًي كان أ��واالستبداَدوالعسَف�ىب ا أم مصدره،
وصدَقخارجًي حني قال: طرفة بن العبداجلاهليالشَّاعرا،

املهنَّوظلم ذوي القريب أشد مضاضة احلسام وقع من املرء .دعلى
بسبِب3 ِةِلتعامـ أبناِءاألئمَّ مع ِسأعمامهمالقاسي هلم غِريياسًياملناوئني مع هو كما َلفضَّ،هما،

اتفاقيَّ،مينيو جنران وعسري االنضمام إىل مملكة آل سعود م الشهرية بني اململكة 1934ة عام قبل
أْع�األئمَُّةك أل�م يعرفون ما فعلهذلن،َموالَي اإلْمسامهمَمبناء َمهمن يف دان وعراس حراز، اعيليني

طرٍدا،وغريمه فقْدواملمتلكاِتلألمواِلومصادرٍةمن نفُي، اهلنِدهم مت َصاِحباملهدياإلَمامأ�َمإىل
واالْسمجاعيَّبصورٍةاملواهب ممتلكاِ�تيالِءة، وأْمعلى أيًضواهلمم األمر وذات أبناِء. مع عسريا

األــ 1 حكم أیام األْسفَل الیمن أبناء ألسنة على یجري كان امتعاظي، تھكمي مصطلح صنعاء، ئمة. دولة
مطھر،2 أحمد الكریم عبد األمة، إَمام سیرة من الحكمة كتیبة المسماة الدین، حمید دمحم بن یحیى اإلَمام سیرة انظر: ــ

فما بعدھا.. 328م. 1998، 1دراسة وتحقیق: أ. د. دمحم عیسى صالحیة، دار البشیر، األردن، ط:
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فضَّمنينيالَي أكثَراألدارَسكاَنوَقْده،وظلِمحيىي اإلَماِمة علىرَسلوا األداالذين وفاء هلم، جتلى ة
خالِل من متْتاملعاهدِةذلك األدارَساليت لصاِحلُةاالتفاقيََّهِذهكانتوَقْداألتراك،ة و بني أغلبها يف

خالًف عسري، التفاقيَّأبناء صلِحا �لَيالَيَمنيُّوناليت مل خيرج منهاحيىي اإلَماِمدعان معة سري.إال
حرٍبحيىي اإلَماُماليت دخلهاوالقطيِبوالشعيِبالِعالضَّأبناِءمعاألمِروذاُت ظاملة عام يف

والُع،م1921 اجلبا�ت من عليهم قبَلوفرض ال ما فرَضشور كما به، الرََّهائَنعلى أهلهاهلم
اإلجنليَزماً�َض ففضلوا هلم، اإلماِمحلكمه على ذلك نظًربعد لوحشيِت، اإلجنليَزأنه يف التعامل، معا

يكْن أيُّمل أبًدَهِذهيفمطمٍعهلم تطمُعا، ومل البالد بريطانيا أبًديف تكن عدن تعاملْتوَقْدا،غري
وفًق بريطانيا ملزاِجمعهم وَسا النفسي، بسياَسايرْ�هم أيَّم فيها متس مل أموِرَشة من يا�م أو َحيء

تفرْضاِ�وصيَُّصُخ أو أيَّم، املكوِسنوٍععليهم حاهلم: ِلَساُنحىت بدااجلائرة. والضرائِبمن
أضحى أخي أعدى األعاديبعدما وبرغمي يصبح الغازي أخي

بعِضـ4 حجَّاِنأعَيجلوء األدارَسلواء إىل ُحة مطلع اْس،حيىياإلَماِمكِمة َصعقب إىل نعاء،تدعائهم
قبِل �خلطِرأحسُّوَقْد،حيىياإلَماِممن يهدُدوا الذي َحاإلمامي يف فكاَنهم اإلدريسي "ابنيا�م،

أقرَباملغرِبِبالد مينيِت،هنفِسحيىي اإلَماِما إليهم منوجدانًيالعريب" !.هعلى
ُتَهِذهوغري مل مما الكثري، كتُباملواقف إليه الوقُت،التاريخشر يسعفنا .اعنهلتنقيبلأو

على الصعيد العلمي والثقايف:ا�لًث
البعِض على خيفى يعيُشال الذي الكبري التكنولوجي التقدم عصُرمدى وَخه الراهن، ة اصَّ�

بثورِة يتعلق تزاُليََّةالنََّظرَهِذهفإنولألسِفواملعلومات، االتصاالِتفيما أتوِنغارقًةال اخلرافِةيف
تفْقغاِثوأْضواجلهِل ملا اليت ُممنهاألحالم يزيُدا ما َسألٍفلىعنذ نة. ومئيت

َصففي الذي ُحيكى�رًخياُحلكِميفيُّاإلِهلاحلقُّارالوقت فإنَّوخًرب،ا يُروى، ال تزال يََّةالنََّظرَهِذها
الوقِتاملزعوم.ِقاحلَهذابوهممتعلقًة أصبَحويف العاِملالعقُلالذي حًرعلمًيعقًاليف مفكًرا ا، ال ا
البيِت�وِسمشدودًةيَُّةلنََّظراَهِذهتزاُل الزلِلآل من تومهُِّاملعصومني ها! حد
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الوقِت تطورْتويف القوانُنيالذي وتقاربْتُةالدوليَّواملواثيُقوالتشريعاُتفيه وَص، بينها، ارْتفيما
مبيزاِنتنظُر تزاُليََّةالنََّظرَهِذهواملساواة، فإنالعدالِةللناس دي التقلْيالفقِهوتعاليِمآراِءإىل حتنُّال

حاٍلاملعاصرِةللحياِةااًحلَصمنه كبٌريجزٌءالذي عفى عليه الزمن، ومل يعد  األْح�ي أتكلُموال.من
الفقِه عن عِنكمعٍطهنا ال ختتلَطقدَُّمي إِهلكمعٍطِةريَعالشَّبشري، ال حىت يسوَءاألفهاُمس، أو

التأويل.
كانْت َضالنََّظرِيَُّةَهِذهوإذا آراِءاقْتقد بعًضبعِضمن فنفْتها وَسأصحاَ�ا هم جنْتا

بْلوقتلْت جمازَرأ�دْ�هم؛ يف فكيَف،ةمجاعيَّم الرأي، يف معهم وِهي، اليوماِءاآلر بقيِةبالختالفها
تنوًع وتعدًدأكثر جلدِ�؟اا بين من ها الفكري واملعريف؟! إطاِرخارِجمن هاغِريمن ا، أو سواء

جتهيِلتعمُديَُّةاهلَاَدو وجعِلعِبالشَّإىل عداِدأتباًعأهله ، يف تنظُرالَعا رعا� النَّاِسإىلبيد،
مواطنَني،�بعني حقُّ،اأحراًرال اُحلكِةاملشار هلم الَعامَِّةاملراقبِةحقُّو ،للحاكماملساءلِةوحقُّ،كميف

املوظِف َياِسيالنشاُطيقتصُروحَنيالعام.على أغلِبوالثقاْيفالسِّ فئٍةيف على يف النَّاِسمننٍةمعيَّه
العمِل،أي جمتمع عن اآلخرين حتييد ذلك �نفِسو ئُشوإدارِةِةاإلجيابيَِّةوالفاعليَّفمعىن ألنَّ�م هم؛

كفلْتيََّةالنََّظر بدًالقد التفكري خالَلعنهم، وما عليهم إال التسليم.هلم كان ما ألٍفأكثِروهو من
مضْت عام منظومِةاملهوُلوالرتاجُعالكبُرياالحنداُرَهذافكاَن،ومئيت ة، ياَسوالسِّوالثقافِةالِفكِريف

الَيمالذي  إىل منه نعاين زلنا أنَّوم، وإال ماا يعين كانْتواملرافعاِتائِلالرَسكلَّذا اليت والشكاوى
اْسمن بيت محيد خاصًَّةرفع لألئمة،ُت اليت كاتبهاالدين من تُذيل كانت حقيقة، منها التثبت تطعنا

الشَّ"على حنو:  نعلكم تراب أحسِن"ريفخادم وعلى ، "خادمكم املخلص، أو املطيع"األحوال: !
تبعُث اليت األلفاظ تلك غري االْمشإىل ئزاز!على

ضمِنل من كان �ُبقد مت حرُقما أو مئاُته إتالفه أو كانْتالَيَمِنيَِّةاملكتباِته زاخرًةاليت
التحِفبصنوِف وشىت يعمُدواآل�ر؛املخطوطات، إىل القضاء على ــ على الدوامــ اخلصوُمإذ

آ�ِر،همصوِمُخ أيًضوعلى بقيٌةهم هلم تكون ال حىت بصورٍةذاُتالشَّأُنهويف املستقبل، كما�قيٌةا ه
َشالَيومجنُداليت ال نكاد املطرفيَِّةأجلى مع تراثها الرغِميًئمن على من ثرائها املعريف والعلمي يومها، ا

أنَّ اإلمساعيليَّها كثرية.وهجَرالِعلِميََّةهاأربطَتمع راثها بنو اهلادي، ودمروا كل تَعلْيهااليت أتىُةوقبلها
بقيٌة هلم يبق مل يُذكر.�قيٌةحىت يكاد وال اليسري النزر إال
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انتظمْتالَيَمِنة الوحيدة يفالفلسفيَّاَجلَماَعُةِهياملطرفيََّةنَّ�القوَلونستطيُع اليت
إطاِروتشكلْت زمُننظاميََّمدرَسٍةيف هو وقت يف وكان كاملة.معريف على مستوى املنطقة  جدٍبة،

املمكِن ورجاالِتالفالِسقبلَةالَيَمُنأن تكونمن واملفكرين أحناِءفة من للَيالتنوير كان لو مِنالعامل
ُس راِشيومها �فٍقلطة اخلالَفواِسدة، تتقبل حنٍوواالختالَفع، أي التعصُبعلى أعمى إمنا كان،

وبصائَربصَر تدمِريملهم، فعهم على آكاِمختلَّقْتة تنويريَّوفلسفيٍةفكريٍةَمدرَسٍةوا بني التخلِفمن
تتخلُقواجلهِل كما ظلمِةالنبواُت، تتخلُقاجلاهليَّمن وكما د�جِريباحاِتالصَّأضواُءات، من

الَعتمات.
اليت اختلف هو املسائِلمجلة من ابن محزة اإلَماِمأمحد بن سليمان، قبلاإلَماُموقد سرد
الَقِدميَِةاخلالفمن مسائل ِهياملسائل َهِذه، بعضهممبا يعتربه من مثالباملطرفيَّةوأتباعه فيها مع

وقٍت من والفقهاء املتكلمني يرتتُببني وال رأٍيمبكر، أي كفٌرعلى فسٌقمنها كان. مهما  أو
اْسوَقْدوالتسلط فقط،كم احلوالواقع أنه مل يكن خيشى إال لو تقوَماملطرفيَُّةتمرتقال: قائمٌةلن

آل البيت.لدولِة
وقٍتاملطرفيَُّةلقد بدأت تفسًريالطبيعيَّاملسائَلتُفسُرمبكٍرمن علمًية بقوانِنيا الوجوِدا،

اخللِق بعيًدالعلميَّوقوانني اخلرافاِتة، عن تتفُقا ال اليت بل لقد الربهاين؛العقِلومنطَقوالتأويالت
منهجيَّ منهجيَّعلميًَّةاتبعوا من أرقى ثبَتالفالسفِةِةة واليت الشَّأنها، كما هوبعِضخطُأاليو�ن،

مسائِل أضافْتالقياِسيف اليت ة، فزاوجوا بني املنهجيتني بطريقة العلميَّالتجربَةاملطرفيَُّةإليهاالعقلي
الفخِرتبعُث واالعتزاز. على

السَّالنازَلاملطَرنَّإ: قالوافمثًال نتيجُةماِءمن خباِرتكثٍفهو البحر، مث عودته مرة من
األرِض�نَي على أنَّالنَّاُسكانوَقْد،ة السَّتسقُطاألمطاَريعتقدون مباشرًةمن للبحاِرماء عالقة وال
الَيالَعامَّةائدة لدىالسَُّةالبدائيَّالفكرُةوِهي.�ا البَـَرَدومإىل أن كما السَّالنازَل؛ من نتيجٌةماِءمن

َص �ردة، فأحالْتادفْتر�ح اهلواء، يف بـََرًداملاء بذلك ا.ه
واملناِخاهلواِءوحبسِبغذيِةالتَّحبسِبوتقصُرتطوُلاإلنساِنأعماَرنَّإـ:اأيًضــ وقالوا

وأيًضالعارضِةواألحواِل خروِجلإلنسان. بطِنمشوًهالوليِدا من َهذااملطرفيَُّةإذ مل ينسبأمه؛ا
العامَّةهللالتشوه إىل  تقول كما َع، بل احلقائُقاجلنني.طرأ علىخلٍلزوه إىل؛ اليوَمالِعلِميَُّةوجاءت
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املنظومِةخلٍلأيَّأنَّتقرُر ويؤثُريتخلُقللجنِنيِةالكروموسوميَّيف وأنَّعليه بعد ذلكمعه موَت.
صغًري حمتوًمااالطفل قدرا العباد، رب من وأنَّليس نـََقَص، عمِرما فليَسمن من هللا تعاىلُمعمٍَّر

العاملني؛، وال كتاً� ربِّ من �خِريقادٌراإلنساَنوأنَّحكم مئٍةعمِرعلى إىل وعشرين سنة، ه
ومعرفِةمعيشِتالِح�ْص وغذائه، ماَتاإلنساَنوأنَّدائه ودوائه.ه ما ذلك يف يُفرط مل مئٍةلو عن إال

َس املَسَهِذهوغرينة.وعشرين أكدْتمن اليت االكتشافاُتأغلُبائل وقٍتالِعلِميَُّةها متأخر. يف
والصداِعواألمراِضالعاهاِتإنَّ:وقالوا احلمى من وماوغريها واجلُذام، والصم والعمى
جيوُز ليس عنِدأشبه من تكون إحداِث،هللا تعاىلأن من إنشاِئ،هوال خلِق،هوال ه.وال

حسَنالعباِدأفعاَلنَّ: إوقالوا وقبيَحكلها فعُلها ُسهم هم،ها هللا فعل ،بحانه الذي مل يشاركهم فيهاال
ِف على أقدرهم وإمنا عليها، َجَربهم وال فيهم، خيلقها خريهاومل وعرَّفهم إحداثها، من ومكَّنهم علها،

وشرها.
عرتَة هللا يُفضل مل َسالنَّاسنبيه على غريهم منوقالوا: ذلك يف وغريهم هم بل واء، ابتداء؛

�ثَريوال فضل إال �لعمل،  فضَلوال وال علىكلِّللنسب، وال.األْحبه
قصيدِت أمِرويف يف "املقصورة الشهرية ا إ�هم، معًري،بشأ�معبدهللا بن محزةاإلَماماملطرفية" يقوله

من الناس: الَعامَّةا عليهموحمرًض
�ئــــــٍر ُخبــــــاٍر مــــــن ــــــالوا ق ــــــُث مل ينشــــه الـــــرب ابتــــداء يف اهلـــــواوالغي

يقول:إىل أن 

ـــــة ـــــيس املـــــوت دون غاي مــن فعلــه بــل الخــتالف يف الغــذاقـــــالوا: ول

تزامَن فقد نشوِءمالُحموتبازغْتالفرقِةَهِذهنشوءوللعلم قُبيل التَّها يب و حرر األور حركات
املمكِنهناك.والفكِرالنقِدومدارِس من إحياٍء"املطرفيَّة"اَجلَماَعُةَهِذهتشكَلأْنوكان قومي حركة
االهتماِم،للمنطقة من القت نصَفلو احملاربِةوالرعاية من القته يًَّةَنَظروالتنكيل؛ ورمبا قدمتما

وفلسفيَّياسيَّوِسفكريًة متكاملًةة وكانْتواالقتصاِدكم اُحليفة اليمنيني دماِءحبقِنقمينًةواملعرفة؛
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ُأوحفِظ اليت ذمِةهدرْتأمواهلم َياِسيَِّةراعاِتالصِّعلى الَيالَيومذ ذاكُمالسِّ أكثَروإىل وما ها! وم.
"ر�ُحولكْن هيهات.. !! .1ل"�جلَُعتضرُّالورِدهيهات..

وَص جبيوِشَلحني وحكِميطرِ�َسأثناَءَصنعاءهم من رداع إىلالطاهريون هم هلا، كان م
الكتِب"مدانُغ"بقصر  حْصواملآثِرواملخطوطاِتمن وال له عدَّ ال إىل رداع، مها معهو ر، فنقلما
�لسَّالطاهريني إىل رداعشرف الدينآُلغزا وحَني ُحعليها يطرة قاموا إىل استولوا مث كمهم، وضمها
ِض،املخطوطاِتَهِذهعلى من والغنائِموكانت املنهو�ت وضاعْتمن بنيعظيمٌةونفائٌسدرٌر،
اخلْصجانبها إىل أهداِفضمِناحلروب اليت يكون منَهِذه على أيًضالقضاء ا القضاء على ما م،

موروٍثحيمُل أنَّوثقافٍةمن مع أوًالاملوروَثَهذاوآ�ر، ملُكوآخًرهو ة، وليس وأمَّضارٍةوَحبلٍدا
بلَغبعينهمخاٍصأْشملَك لقد بل منومِةاملهز �لفئاِتاحلاُل؛ كثٍري يَِّةراعاِتالصِّيف أن التَّارِخيِْ

خشيَةاٍتما حبوز�ا من و�ئق أو خمطوطِقاإىل إحر اضطُرْت الفريِقبنفسها، وأتباع جند مدامهة
تديُنئِن، فتكون من القراملنازهلم وبيو�ماملنتصِر توجٍهاليت �ي كثًريهم ذلك حصل موقف. ا يف أو

مواقف كثرية..
اجليوِشالعالمة دمحم ا�اهدويذكُر دخلْتاإلَماميَِّةعن مبهامجِةءبدتعز ".. أ�محني وا

املدارِس من الزخارَفواملساجِدِةوليَّالرُساملتبقي فكسَّروا القباَب، وقشروا حبًث، كنوٍز، عن وراءها، ا
ُمدمًر وْمهًا مكتبَةا، فكان مزقوا متزيًقاألشرفيَّمث بغيًضة وكانْتا احلقِببروائِععامرًةا، كتب

2النادرة، حىت إنه مل يبق فيها أثر"واملخطوطاِت

بوضوٍح األثُروجتلى حَنيف،م1962سبتمرب 26العلمي والثقايف أثناء قيام ثورة ذلك
نسبٌة،  سبتمرب يف الشمال26ثورة قامْت ُستغطُّالشَّعِبمنكبريٌةكانت واجلهل، التخلِفِتبايف

مسريِةقيادَةَعلْيهااألمر الذي صعب ألنَّالثَّورَةدفة ذلك، مقتصًرالتعليَمبعد كان فئةا على يومها
والُقالسَّادة وبعِضضاةاهلامشيني َعة، وحىتمن خارج هاتني األسرتنياحلاِلمليسورِةاألسر ا، َهذاطَبيـْ

تقليدً�التعلي كان منقطًع، وغري مواكب للعصر؛م املتاعُبابل تلك فكانت الصعاُبعنه، وتلك
يدفُعالشَّعُباليت القاها يزال وال كله، ذلك إىل اليوم.مثَناليمين

تموت.!1 الورد جیرات شُ إلى انتقلت ما فإذا االسطبالت، في تنشأ صغیرة، دویبةٌ الُجعَل: ــ
سابق،ــ 2 العربي، التَّاِرْیخ دوحة في نظیر غصن تعز .206مدینة
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مثاليَّيََّةالنََّظرَهِذهإن ُشكثٍريِةعلى التنظرييَّمن ُكْنروطها تعرف مل اليمين َتمِعا�وفلسفَةَهة
صورٍة يف بدا وإن روَحالتخلِفمنالذي أن إال أمشاِججتريَضارةاحلوالرتاجع، جسِديف هوخال�

الُع يف الدم البعُضُةالقبليَّاألعراُفروق. فجمرى يعريه الصَّاليت من فيها ما بقدر نمية والتجاوز �ا،
إنَّاحلقوِقلبعِض احلَضإال الرقي من بعِضفيها يف يوجد ال ما واملدين املتقدمِةالدُّأنظمِةاري ول
وترسُِّهيُةاإلجيابيَّوالتقاليُداألعراُفَهِذهاليوم. ، وإن ة الغابرةالسبئيَّالعهوِدقوانِنيباُتبقا�

أَس يَُّةهاانيُدانقطعت الَيالتَّارِخيِْ للتاريخ العادي القارئ مين. لدى
مشتعلًةاحلرائِقبعِضحاول إطفاءاهلَادياإلَماَمأنصحيٌح َصْعَدةها يفيوَمالَقَبائلبنياليتكانت
َح ووهلا،وما النجاح، شهرَة ليكسَب أمره، بدايِة استبدَليف ذلك، جنَحقديف أنه ه َتعصبيـَّإال

القبليَّلعصبيَّاللية �السُّ األمُرة وبدا أيُّة، له: قيل العبادي، مثكحماري هذا، قال: شر؟ محاَرْيك
االثنني إىل مشريًا فرَقهذا، فال احملصِّ!! عصبَِّةالنهائيَّلِةيف عصبيَّيِةبني أو السُّالقبيلة حيٌحوَصاللة. ة

أحدَث َياِسيالتحوَلَهذا"لكن، ولو يف حده األدىن املموًساياسًيِسحتوًالأنه كان على السِّ
االطمئناُنالسَّ ميكن وال يقْمطح، مل ما للمجتمعتطوٍرأَساِسعلىإليه، 1"..بُنيوي

على بعضها البعضاهلَاَدِويَّةالنََّظرِيَّةا: خطررابًع
أْسَ�رْخييَّةومعضلًةُمشكلًةيَُّةاهلَاَدوكما كانت  ودمرْتكما منينيوالَيِنالَيممنلفت،

فعلْتــ اأيًضــ ، فإ�االكثري جلدِ�قد بين تفعْليف مل ما أيُةا اين اإلنَسالتَّارِْيخيفسَياِسيٍَّةيٍَّةَنَظره
أقوُلقاطَب أتتبُع،على إطالقهالكالَمَهذاة. ِتمسريَةمتأمًالوأ� َياِسيَِّةالنََّظر�َّ ة واملعاصرة،  احلديَثالسِّ

مثًالكالنازيَّ اجلنِساعرقًياملتطرفِةيَِّةالنََّظر..ة يف ترى واليت أنَّ، سيُداآلري النظريَّةناساألْجه هذه ؛
تفعْلو من أور طحنْت مل لكنها املاليني؛ وأتباِعبنفِسيَُّةاهلَاَدو�تباعها ما فعلت� ها! ها

جانِب الفاشيَّالنَّإىل اإليطاليَّازية: قائمًةابنُةوِهيةة كو�ا فارق مع التطرف! من عمها
القوميَّ السَّليب؛ة،على ا�د أساءْتوبقدِرواْستعادة افظْتَح، إال أ�ا قدلغريها ودمرت منهمما

مركز1 العجري، الملك عبد السیاسیة. الرسي الَھادي لتجربة سوسیولوجیة مقاربة الیمن، في ْیِدیَّة الزَّ الدَّولَة تأسیس ــ
.89م، 2014، 1الرائد، ط:

Urge
nt



300

فرتِةعلى كيا�ا، على  خالل نفِسالصِّاألقل على لتحافظ إطاِرراع، يف بعد فيما اجلديدة الدَّوَلِةها
ها اجلديد.. بفكِر

االْش جانبهما أْصُةاالقتصاديَّالنََّظرِيَُّةوِهي،ُةرتاكيَّوإىل حوَّالفلسفيلها الوضعييف واليت هلا ،
ديٍنعيَّيو الشُّ"حنابلُة إىل وانتهْتمرباطوريًةإكلْتَشوأيديولوجيا..وعقيدٍةة" ،إىل زوالمهولة،
وَحبسبِب والوقوِفْرتصلبها حرِفسبِبالزمن، وبمعني؛ على الرغم من جتددزمٍنعنَدفيتها

أَساملرسوِماهلََدفها عناِرَسَم تطحْنَهذاا! ومعاًسله الداخِلنفَسفلم من فعلْتها يَُّةَنَظركما
التآمِر عن �هيك عجَّالعامليالبطنني! ل بسقوطها!الذي

صعيِد ِسْيحيَِّةاألد�ن، ويفعلى
َ
َشحتديًدامل اليت وتقاتلْتتناحرْتدينيًةمذاهَبهدْتا

أغلَبحدَّ أن إال بني الكاثوليك من جهة، والربوتستانت من جهة أخرى، ومل يقع ها كاناجلنون،
داخَل والقتل �دًرالواحِداملذهِبالتناحر جدا!خفيفٍةصورٍةا وبإال

رَاُعَهذاويكاد داخَلالصِّ تعدِداليَـُهوديَّةخيتفي وِفذاهِبَمعلى وِحنَرِقها لها! ها
كاَنيَِّةاهلَاَدويَِّةالنََّظرا عنأمَّ الدَّوقوَدأوًالالَيَمنيُّونفقد يف أبناُءاخل،ها يَِّةاهلَاَدووكان

أنفِسوأتباِع وقوَدها معركٍةها بعد ذلك.هم كل حرٍبأخرى؛معركٌة،ومعركٍةبني كل ،وحربوبني
السِّحرٌب بدا حىت االْسلُم�لثة! احلالُةواحلرُب،تثناءهو للَيالطبيعيَّهو َهذادخلْتمنُذ،منينية
اهلضَبَمالَيأرَضيَُّةالنََّظر يف األقل على الشَّن، ينكُرماليَّة وال ُمَجاِهٌلإالَهذاة، كابر! أو

"اإلْمسيَُّةاهلَاَدولقد أتت عمها ابنة قواعِداعيليَّعلى من وأ�دْ�ة" بوحشيٍةها، مثيَلا هلا، ال
�فسْت ِسأل�ا �لدَّاسًيَيها اليمنيُة،األوىل،رجِةا املعارضاُت تَتشكَل أن ك من القول ��ا دْعقبل

مناقضٌة،للدينخمالفٌة دعايُةولهألُصأو تلك غالًب، وأل�َّا.املنتصِر ا علىكثًريمتقدمٌةــ اأيًضــ ا!
وتَسيَِّةاهلَاَدو أ�نيتها يف جانِبلطها!املفرطة ــ اأيًضــ مت،هباملْذَهذاوأعالِمرؤساِءوإ�دِةقتِلفإىل
والقضاُءِرفكتشويُه ه وكأن مل يكن.علْيهم

إنَّ �لْتيَِّةالنََّظرَهِذهحتكِمفرتِةخالَلاهلَاِمشيََّةيوَفالسُّمث أنفِسقد اهلامشيني هم مثلما من
ألنَّ�لْت ذلك غريهم، َصورغبَةكم احلشهوَةمن تعمي إدراِكاحَبالتسلط عن مراعاِةاحلقائِقها أو

قتَل من فهناك احلقوق، وهناَكأهل قتَلأخاه، أبْيمن على �مر قتَلأو من وهناك فرادى ه،
والسَّاعات، بوَمج التسلط حب رقاِبيطرِةسبب ؛ ولذا فإن اإلمام القاسم بن علي الناسومتلك
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عاًم مثانني وعمره فيها وقاتل املعارك بعض قاد قد الشَّاميدمحمبنأمحداألديَبوال أرى ا..!العياين
مدرًك متاَمإال احلقيقِةاإلدراِكا جلدِتنصَححَنيهلذه ا، �ائًيكم اُحلعناالبتعاِدنيه من اهلامشيبين

أنفِسحفاًظ على اهلالِكا من غِري،هم اإلْهوعلى من واخلَسهم ،مدعوِ�بواكِريمنُذاملتتابعِةائِرالك
1وإىل اليوم..

ــ ذكر المؤرخ حسین مؤنس أن تفكیر العلویین اتجھ من أیام جعفر الصادق إلى أن یباعدوا السیاسة، وال یطلبوا 1
العلمالحكم، بسبب  سْمَت ملتزًما السیاسة، عن بعیدًا الصادق جعفر ظل ولقد سبیلھ. في األذى من رجالھم لقي ما

والعلماء ما عاش؛ بل إنھ رفض الخالفة عندما عرضھا علیھ أبو سلمة الخالل، وزیر آل دمحم وواحد من أكابر مؤسسي 
عل آمالھم یعلقون ظلوا وآلھ علي شیعة ولكن العباسیة، واألندلس،الدَّولَة المغرب تاریخ معَالم انظر: البیت. آل ى

.136م، 2015، 12الدكتور حسین مؤنس، دار الرشاد، القاھرة، ط:
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المبحث الثالث
والمستقبلالنظَرِية 

شيٍءَةقيَمإنَّ:قاُلُي قيمِةأي يعوُدمن مثَنالشيَءوإنَّبه.ما كما به،  وُدما يعيساوي
ووفًقإليه املاديونيذهُب ينفُعالديَنفإنَّفة،الفالِسأحُدا ملا ذكره. ال ينفُعالذي ال الدنيا يف يف

يكوُن:أخرىارٍةوبعَباألخرى. يكوَنوً�أُخَرالديُنال .نيوً�ُدحىت
املستقبِلأتكلُم عن املاضي أعباِءني منة حنن متجهون إليه، سواء متخففمنيَّز كحتميٍةهنا
ميكُنأو مثقلني به.  الذي تضيَففما للمستقبل؟ يَُّةالنََّظرَهِذههأن
بصريٍةاجلواُبيكوَنوحىت ميكُننعرَفأقول: لكيعلى الذي ُتما ،يف املستقبلقدَمأن

الزمَننستقرئ املاضي أوال؛ األْحمتواليٌةسلسلٌةألن كلُّمن فيهاداث، ملا قبلها، مكملٌةحلقٍة
الصَّملا بعدهاوممهدٌة ومن فصُل، بعِضفيهاحلقٍةةأيعب يكوُنها،عن هنا اتضحْتوإىل قد
اإلَجاخلطوُط من اْسابِةاألوىل أو مالَحم، ها.. تشرفنا

ميكُنمرة  الذي ما تقبل؟للمْساهلَاَدِويَُّةيَُّةالنََّظرهتضيَفأْن�نية..
عمٍل أي األعماِليف القيمُةدائًمالنَّاُسيتساءُلمن ما اجلديُدفيه؟املضافُةا: الذي أتى ما
العمليَّ اجلدوى ما تساؤٌلمنه؟ُةبه؟ حيدُدوهو ويقيُساهلدَفمهم الغاية.،

النبُعأكثر فأكثر.. التساؤالُتتتخاطُرو  تفجَرما املسارُبالذي وما مامنه؟ مث فيها؟ متّشى اليت
نتهي؟!املصب الذي إليه ي

احللِقسأجيُبال �س..  مرارُةمرارُةويف يزيُدالغضا.. ودََّسألِفلىعما عنا فيها نة،
دمعًةْحَسَم، �ملآسيكباِتالن نسرتجْعسنٍةألَفبزفرة.. تنهيدًةبَِعربة..نا اليت ملا الطويلَةنا قَتهشوملا

بعُدنفْق لنقوَلمنها صارْتيََّةالنََّظرَهِذهنَّ: إكلهَهذابعد، السَّقد املاضي مل يتوقف و حيق. من
فاشلًة كو�ا عند مدمرًةفحسب؛ بل  األمر ومدلوًالمعًىن،، بكل ما تعين كلمة التدمريكانت

ارة!وإَش
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فيها ُدمرت ونيف، سنة ة؛ بل قاطَبِةاإلنسانيَّاَحلَضارَاِتمن أرقىِهيَحَضارٍَةمعاُملألف
َهمبالًغلسُتها. ُلوأْصاَحلَضارَاِتأمُِّهي يف يُِلذا.ا �ريِخبقليٍلوإْنمُّومن يدرُكالشَّعِبَهذامن

وُض،ذلك .وح.وبكل
تـَتَـَيْمنْن ومل ونيف، سنة أنَّيَُّةالنََّظرَهِذهألف ويبدو عداِدقط، يف على ،املستحيلذلك

خالَل َساألقل قادَممليون تؤكُد،ةنة 1!!.امًعُةمليَّوالَعيَُّةالنََّظرامؤشراُ�حسبما

وكرباءها: اإلمامة دهاقنة خياطب وهو محران، عبدهللا للشاعر يُنسب ومما
ــــــــــــــاكم احلكــــــــــــــم إذ كنــــــــــــــتم ـــــــــــــــةوهبن خالي ـــــــــــــــٍع بق يف �يمـــــــــــــــون

الباليــــــــــــةوقلنــــــــــــــا ميــــــــــــــانون أهــــــــــــــل لنــــــــــــــا القــــــــــــيُم عاشــــــــــــت وال

جنــــــًدوصــــــر� لكــــــم يف  عاليـــــــــــةاامللمــــــات قمًمـــــــــــا بنـــــــــــا وصـــــــــــرمت

دمـــــــــــا� بكـــــــــــم حـــــــــــرة غاليـــــــــــةمزجنـــــــا خـــــــالل الســـــــنني الطـــــــوال

ــــــــــر الســــــــــنني ـــــــــةولكــــــــــنكم رغــــــــــم م ـــــــــتم علـــــــــى أرضـــــــــنا جالي بقي

اليوَمذاُ�ِهيهـ284الَعامنذُميَُّةاهلَاَدوُةظريَّالنَّ تتبدْلا مل الرغِم،أمنلٍةقيَد، من كل على
والتغريُّالِتالتبدُّ توصف، ال ُحتاِتاليت ال داخِلغري قابلصى، اليت من للتطور ة

ُ
امل متةْصكتلتها

نفِسِةقلواملغ 2.هاعلى

قبَلالثالِثالَقْرنيف عاٍماهلجري ألف من اَهلاإلَماُمقَالونيف،أكثر
ُ
امل للَجظَِّنادي، األول ة:اَعَمر

ـــــوة سلـ مــــن ــــد� عن ــــى أحل حــني طــال ظماهــاكــر اجلــوامس الطعــــُن
ــ1 یدرك الھمداني، الحسن ألبي "الدامغة" على ردًا الشَّامي، دمحم بن أحمد األدیب للعالمة الدوامغ" "دامغة یقرأ من ــ

َھِذه أن من ذكرناه، ما صحة ــ أحسنبجالء وقَْد البشر. كل وفوق واألوطان، عوب الشُّ فوق نفسھا تعتبر الَجَماَعة
الشھیرة قصیدتھ خالل من والیمنیین، الیمن لكرامة واالنتصار علیھ، الرد في اإلریاني مطھر الیمني والمؤرخ الشَّاعر

السیاق نفس وفي أیًضا اإلریاني قصیدة وعارض بذلك. خاص كتاب في واأللم" األبارة"المجد إسماعیل دمحم الشَّاعر
في مغناة رائعة، مطلعھا: 

یمانیون یا دنیا مضینا.. بنور هللا نھدي العالمینا
الزیدیة/ــ 2 مشائخ أصدق من عمھ، ابن العمري العظیم عبد دمحم والشیخ الحوثي، الدین بدر الشَّْیخ الفقیھان: یعتبر

بحقیق وإفصاًحا عنھا تعبیًرا والالصدق..الَھادَِویَّة الصدق بین یناورن آلخرین خالفًا لھما، تُحسب صفة وِھي تھا،
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مــن ــذ أل �لَســيوِف ُحتصــُد رداهـــــــــاوالــروس جتـــــــــر �عمـــــــــٍة بيضـــــــــاء

آخُر،عامألِفلىمبا يزيد عو ،م1962الَعامويف اجلامِعيَِّةالنََّظرَهِذهعناقيِدوقف يف
قائًالخطيًب وأثىن، هللا محد أن بعد كاَنا، إذا يفصُل: اجلَسالرأَسأيب َسِدعن فإين اجلسَدأقطُع،

1!!نصفني

القتُلفالقتُل ُمهو واهلدُمسلسُل، ينقطع، ال اهلدُمه ينقِشهو ال فعله والسِّ، هو جُنع،
وُسوفكًرثـََقاَفةجُنالسِّ وَملوًكا شاَبا، !.ه أ�ه فما ظلمن

األَش،طويًالعاشْتنظريٌة عيشة احلياِةولكن بني القتُلاألْشتصارُع،واملوتل، فيها باح..
والسِّ واهلدُمدين، عقيدة، والتخريُبجن إماًمعبادة.. وهثقافة، يل واحًداتوا ُكثرــ اا خال ــ وهم

قتٍلكُمُح من خرُطم.وهْدوختريٍبوسجٍنه ذلك فدون هيهات، !.القتادهيهات..
جتديِدعجزْتو عام،ألِفلىما يزيد عخالَلمتصلبًةبدْتلقد الداخِلنفِسعن من ، ها

ألنَّفتبدَّدْت يتجدْد، مل ليَسيتبّدْدمن بْل. فحسب؛ عجزْتذلك إنقاِذلقد ها يف اهلالك نفِسعن
ستينيَّ مطلع املعقوِلدولٌةوِهي2خروج أم عمروفخرجْتاملاضي، الَقْرِناِتاألخري، من فهل قائمة،

أْج من تعود انطبَق!داثها بعد طول موات؟أن أَشَعلْيهارمبا نفُساإلَماُمار إليهما ه يف إحدى أمحد
الزرنوقيََّق ة:صائده

اهلـــدى يعـــرُف ال النَّـــاِس يف أمحـــٍق ـــتَّم!وكـــم املَُح ـــاِء �لفن إال ـــديَن ال وال

مباضَعاكتشَف وسكاكيَناألطبَّاآل�ريون اجلماجَماء �ا يفتحون كانوا اليت َيهم أو ونشقُّ،
الَعالصُّ�ا إلجراء الُعِةالطبيَّملياِتدور، السِّيف مصرةالفرعونيَّهوِديف آالف قبل َهِذهإال أننني، ،

اآلباءــ 1 وخاصة الكثیر، ألسنة على تجري والروایة فقط، واحد أسبوًعا إمامتھ دامت الذي البدر اإلَمام إلى إشارة
مذك في مھدي مصلح یحیى المناضل الوالد رواھا وقَدْ الحیاة، قید على یزالون ال مشیًرا2، ط: 73راتھ، ص ممن ؛

مباشرة! منھ سمعھا وقَْد یومھا، موجودًا كان أنھ إلى
في2 یُضرب مثل وھو الحمار. رجع وال رجعت فال عمرو بأم الحمار ذھب لقد القائل: الشعري البیت إلى إشارة ــ

الخروج بال عودة.
زرانیق في تھامة الذین وصمھم بأعداء اإللھ ــ البیت ضمن قصیدة للسیف أحمد یصف فیھا حربھ وبطوالتھ مع ال3

إلى القدوم في أوامره رفضت ألنھا حجة من حجور قبائل فیھا یذم أیًضا أخرى قصیدة ولھ الجھاد! علیھم حق الذین
تھامة ونھبھا، مطلعھا: 

الدبور. وآل خسرانھا بان حجوُر تجود أن رمُت كلما
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أصبحْتالَيوَماألدواِت رهِنَعلْيهاعابرٍةنظرٍةإللقاِءاملتاحِفرهَنقد ال اء اليوم، األطبَّأدراِجفقط،
أنَّ اإلنَساإلنساَنمع اجلمجمُةذاُ�ِهَيمجمُة، واجلاُنهو الصَّا فلسفَةدر؛ أو أن تقرُراحلياِةلكن

اخلاصَّأدواَتزمٍنلكلِّ . ة بهه
وسهٍلوبقياٍس فإنَّجًدبسيط ميكُنعاقٍلأيَّا، يقبَلال لهأن ُجترى ٌةجراحيَّعمليٌَّةأن
األدواِت إنَّدمية؛الَقبتلك علْيطرِحجمرَدبل السَّذلك من مبكان!خافِةه
فشلْتاهلَاَدِويَّةيَِّةالنََّظرمعالَيوَمالشَّأِنذاُت تكوَنمنُذاليت أن األوىل لنظاٍمأداًةبدايتها

العقِلومتوازن.�جٍحِسَياِسٍي من نستعيَدواملنطِقفهل �عتباِرأن اليوم، أداًةها �ا لنحلَّسَياِسيًَّةها
األمُرالَعشاكَلَم ُسصر؟! ا!خًفيبدو

القْسيَُّةالنََّظرَهِذهآخر..أمٌرَةمثَّ تقبل تقبُلعلمَةال وال اثنني، معها فيما املختلَفاآلخَرى
ا.. وإمَّ..افإمَّتتقبل؛

كافًةكاملًةيَُّةالنََّظرامَّأوضح.. إمبعًىن تُعلي�دبيا�ا َشاليت مقابَلقوٍمأِنمن احتقاِر،
واإلماَمُةاإلماَمِهَيَةالنََّظرَِيألنَّ! .البتةَنَظرِيََّةا الوإمَّآخرين؛ األفضليََّةُة، . واألقدميََّةواألحقيََّةتعين

َس ما امتيازاِ�ُؤأدعياَدكاملة، وفقيَُّةالنََّظرقطْتَساملفهوُمَهذاقطفإذا كل أي مثَلم، ليصبحواها
َتٍةَنَظريَّعادي بالمواطٍن خلِقاخلًقنظري!!أو يرضوَنمن ال ما وهو فالنَّهللا.. ــ ُةانيَّاإلنَسفُسبه،
للتميِزــ هابطبيعِت الطُّ؛يطرِةوللسَّتسعى يكبُحٌةاسيَّأَسٌةِمساُنغَيإذ وال النفس، إال الطغياَنَهذايف

قوانُنيالسَّرائُعَش أو إنَّ.ةالصَّارَمالبشِرماء نفِساٍنإنَسكلَّمث يف َصيرى أنه وذلَكللر�َساٌحله ة،
قوِةممكٌن يذهُباحلاِلوموا�ِةوكِةالشَّمع كما ابُن، ذلك ،العريباحلكيُمصدَقوَقْدخلدون.إىل

حَني قال:املتنيب
جتــْد فــإْن النُّفــوِس ِشــيِم مــن يظلـــــــــــــم!والظلــُم مل فلعلـــــــــــــٍة عفـــــــــــــٍة ذا

َياِسيََّةالنََّظرَهِذهوألنَّ السِّ اْسيََّة وقٍتتطاعْتقد َجتْبكٍرُممن نفِسعَلأن َعمن دينيًةقيدًةها
وأهُلتعاليُمماء، �لسَّرتبطًةُم مقدس، دين أمَرفإنَّ، أتباٌعإال النَّاُسفوق البشر، وما�ٌسها أها

تصحيًحمواجهِت يقتضي وجتديًدها للثقافة، اصطبَغا الذي الدين، ملعامل البشِربتعاليِمــ و�تاً�ا زوًرــ ا
األمُر غدا حىت ُنصعًبوآرائهم، أن بَنيا الديِنفرق الشَّ،الدينورأي الفقيه.رأي عٍطكُم،ريعةأو
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والفقُهٍسقدَُّممساوٍي واحدٌةواخلطأ. للصواِبقابٍلشرٍيَبكرأٍي، ومعضال�ا األمَِّةاِتَمأَزمن وهذه
ة.يَّارْخيالتَّ

أيًضُمشكلُةاملاضي واحلاضر، وهيُمشكلُةظريُةالنَّ يبدَدا.املستقبل لمتهاُظد�جَريولن
أنواُر وأضواُءإال املعرفة. العلم،

العلُم كان املعرفُةعدوَّهلذا، وكانت األول، اللدوُدَمخْصها نيظالوَسعلى مر �رخيها، ها
كذلك.. 

أحاوُلعبًث معلٍموالتنقيَبالتفتيَشا.. يزيُدحضارٍيعن ما خالل عاٍملىعواحد، ، ألف
مثًال عرَشأمسدَّيضارع أو قصَربلقيسرب، أو ! .فلم أجدُغمدان،،

مبالًغ لست قلُتبل إذا امتداِديََّةالنََّظرَهِذهنَّإا عجزْت�رْخيعلى قد �َيتها أتْتأن مبا
عهدْي"اجلند"ة يف رسوليَّ، أو ال"لةجْب"يف ُةليحيَّالصُّالدَّوَلُةبه قصر خّلما،ِهعلى فتا بيئة واللتني

مدنيَّاجتماعيَّ سلميَّة اليوِمة إىل بفعِلة وِسِةياَسالسِّثـََقاَفِة، اتبعْتفِةالثقاِةاَسَي، ها ها�ن الدولتان، اليت
األمُرخالًف عليه هو ملا البيئِةا تزاُليَِّةاهلَاَدويف ال َياِسيَُّةهاُرآ�اليت لة القبْيإىل اليوم، يف �قيًةالسِّ
واألقلِّمتدً�األقَل وحضاريَّلميَِّس، ة..ة
ةريَّاألَثاملعاِملمنكثٍريتدمُريــ ا املتبادلةو�راِ�ِةحرو�ا املتواصلبفعِلــ ذلك فحسب؛ بل لقد متليَس

تُعتُرباريِةواحلَض وجزًءعاًمملكًااليت للشعب، ثروِتا من القوميَّا واحلَضوموروِثِةه الثقايف بل اري؛ه
َط لقد األتراُكالْتحىت أجنزه ما تدمري ُبأ�ديها 1وما تبعها!تلك املرحلة،مبقاييِسحتتيٍةًىنمن

َياَسِةجفاَفإنَّ مواجهِةالسِّ على يقوى جربوُت،تمعُجمأليِّالثقافِةِةار نَضال كان مهما
السِّ كانْتة، ياسيَّالقوة وتتنفُسجبناٍحتطُرييَُّةاهلَاَدويَُّةالنََّظروملا رئٍةواحد، ، ةياَسالسِّوِهيواحدٍةمن

والوصوِلفشلْتفقْد التحليق، الغايِةيف �قلِّإىل أنَّسائراَخلاملرجوة ذلك ، جمتمٍعأليِّالثقافَة،
ا�تمعاِتوخاصَّ يف ركائِزِهيريقة الَعة �نتقاِءالتقدِمإحدى وترِكوالبناء، فيها، ما أسوأ ما أرقى

انطبَعالنَّاسأذهاِنيف َبترسَّ ميكُن.منهايف وجدا�مأو مطلًقالُبعِدجتاوَزوال شعٍبالثقايف ألي ا

أوراقــ 1 من تبقى ما فاستخدم علیھا، یكتب التي الورق في أزمة حدثت یحیى اإلَمام فترة في أنھ البعض یذكر
األرشیف التركي، وصادف أن وجھ خادمھ كتابة بشراء لجام للفرس أو للبغلة، على ظھر ورقة في باطنھا توجیھ من 

ب فارق التوجیھین!! العامل الوالي التركي بإنشاء دار للصنائع!! وللقارئ أن یستغر
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حلظاِتالشُّعوِبمن تكوَنيف أن إال األمِمو طارئًة،الشُّعوُبَهِذهالتحول، �ريَخمن ال هلا، اليت
تكتسُح املنطقِة�شئًةعربيًةبلداً�الَيومالعوملُةوهلذا خالًفُمبشكٍليف لتأثرياِ�تسارع، ا "العوملة" يف ا

تكوُنبلداٍن الغرِبأقرَبقد واهلنِدعوبالشَُّهِذهمنإىل كالصني نظًراملثالَسبيلعلى، وذلك ا ؛
التارخييَّلعراقة ِ  الكبريتني الدولتني املتنوَعهاتني وثقافا�ما ة.ة،

احلكومُةالدولُة أو جَتمِعاتحاجيَّاحلقيقي عن التعبُريِهي،
ُ
الَيَمنيُّونه، ومل يكنوتطلعاِتامل

حباجٍةيوًم ما �َيتا خارِجلطٌةُسألن من سيِّكياِنما أ� له: لتقول لتجرجَره أو حروٍبُدك، إىل ه
ُمتوسعيَّ حتت هللا َسبيليففاجلهاُدعن املنكر. ِهي�ملعروف والنواألمِر،هللاَسبيليفاِجلَهاِدسمىة

يكوُن أرٍضال يف األمِرة، الميَّإْسغِريإال املنكِرِهيوالن�ملعروِفوعن ُمعن فأي من أكُربنكٍر،
قتِلُم واْسنكر واهلم؟!وأْمالنَّاِسدماِءتحالِلالنفس،

السِّيَُّةالنََّظرت�َهلقْد غايًةِةياَسيف ووِس، آ�ٍة، يلًة، اجتَماٍد�ألبَعغري من ة، اعيَّاألخرى
واقتَصوثقافيَّ رَاعإىلنتيجُةالفأفضْتة، اديَّة َياِسيالصِّ حتميخرٍجكَم،السِّ

ُ
ة، ولو النظريَّدخالِتمل

الضَّبواكِرينُذُمقليًالتريَّثْت عند األوىل ِةِترور�َّها ا�تمُعيتطلُعاليت ِةاسيَّواألَسامللحَّ لكانْتإليها
إَجنوللَيمِنللَيقدَّمْت َحاًزمنيني ُمرائًدارً�َضا انفصَمواِصا، ما ُعلة كانْتاحلَضارةرىمن قد اليت

تقطَعذاك، الها آنمشُسْتأفَل كليََّحأن املاضي لتبدَأًةبل جديٍد، للَيوفكٍربفكرٍةمن ميتُّ مِنال
ِبوالَي دْعمنيني عمَّصلة، قيَلك تشيُّا مام علي، كرم هللا وجهه، مث ذلك لإلقبَلالَيَمِنأهِلِعمن
�لتشيُّأل ُيسمى فما بعده، من اَهلالَيِعبنائه قبل يْعمين مل بنوهُظإلماٍماملناصرِةَدجمرَّدادي، وظُلم لم،

بعِد النخوُةمن حرَّكتها فقط، ة.منيَّالَيه
جهٍةمن جهة.َهذا فإنَّومن َمالتشيَعَهذا�نية، أو بعٌدا يسمونه كذلك،، ِسَياِسيله

ُم الَيتمثًالآخر، حتالف وَجيف الذين أنفَسمنيني ــ فجأةــ همدوا
ُ
امل َياِسيَّةادلِةَعخارج اليت اجلديدِةالسِّ

متغرياُتفرضْت وَسلِةاملرَحها اجلزيرِةيف بعِدط الرُسوَفمن و�ميٍشاٍءإقَصعمليَِّةيفملسو هيلع هللا ىلص، ،ولاة
ُجوالتهميُشاُءاإلقَصَهذاهلم.تعمٍَّدُمِسَياِسي التارخييَّله إطاِرذوره يف ينبغي ال ما وهو الدَّعَوةة،
تركْتاجلديدِة النعراِتاليت اجلاهليَّالسَّكل من �ا وعدَّ ُخيْة،ابقة النظُرفلم َياِسيطْئهم أْنالسِّ

املعارَض مع مًعفالعباِساألموي، كم احلظاِملنالَقائَِمِةِةيتحالفوا األول ُها، ي العلويون م رأس وكان
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اليت ئِةالناِشأو القوى الذين كانوا يرو�م من قوى املستقبل، ة، إىل جانب آخرين، املعارَضَهِذهحربِة
َستنتصُرَس األقل على أو خالِلذاَ�وَنيجدهلم، من اعد.الصَّالفريِقَهذامعهمحتالِفنتيجِةم

تتلوْثيوَمالَعلوينيصفحِةاعِةنَصوحبكِم مل اليت ، فقد  يومهاوالتسلِطالسُّلطِةبسوءاِتها
ِسَهذاكان جهٍةالَعلوينيبنيالتقارِبرُّهو جهٍة،من من يف تلك منيونفالَيأخرى. واليمنيني

حطَباملرحلة من �رخيهم يكونوا �ن ُيستغفلوا أن من ِصأذكى وقود أو هلم راعات ال �قة حرب،
مستقبًال مجل وال والوال�ِتوأْمساءالفتوحاِتمالحَميستقرْئومْن.فيها الَيالتويل منيني جيد

وأمراَءفراَءُسيوش، و ُجقادة َ  آ�ُروال�ت.دول، تزال ظمِةَععلى دًةاِهَشالَيوِمومآثر اليمنيني إىلوال
كثٍريالتََّهذا يف الفتوحاُترب، وحوالَغالشَّرقِبالدمنميز، امتدت أنَّالميَّاإلْسيثما حىت ا قالًعة،

�ْمسالَيوِمإىلمعروفًة ُتسمى أفريقيا ومشال األندلس كمااء مينيني،يف اخلوالين، وقلعِة اهلمداين، كقلعِة
َسابًقا. ذكر�

ا هو أن مسألة البطنني، أو آل البيت، مل تكن قد تبلورت بعد يف�كيًدَهذاومما يزيد
�ايَةُحابتداء و اهلَاديعقائدية إال يف وقت متأخر، منذ جميئَنَظرِيَّة وما الثالث اهلجريالَقْرنكمه
َتا قبل ذلأمَّبعده؛ فلم فكرًةك إال ليَسسَياِسيَّةكن اآلن.َعلْيهابغة اليتالصَِّهِذههلاعابرة،

وقائُعأخًري أثبتت مطلًقصاحلًةليسْتيََّةالنََّظرَهِذهأنالزمِنوأحداُثالتَّارِْيِخا: ا، للحكم
لطبيعِتنظًر البنيويَّا داِخها من القوميَّالديِنلبوَستلبُسَياِسيٍَّةِسيٍَّةَنَظرةكأيِّلها،ة الِعِةأو رق،أو
للتنفيِذُتقابليـَّ حمدودٌةالَعها بعِضِهيف.ملي مثاليَّنواحْيمن الشُّالفكرِةُةها الدقيقِةروِطبتلك

وجٍهوِهي.والكثريِة "نسبيَّمن يتعلُقآخر فيما التقييم" رأِيعادًالْنيكها. فمن روِطُشمبخالفِةة يف
ظاٌمل هو وجهِةفالن ومْننظِرمن كرٌميعالن. وجهِةهو شخِصمن يكوُننظر قد  أو خبيًال،

نظِرشحيًح وجهة من أنَّشخِصا مع اإلماِمالكرِمرَطَشآخر، اخلليفِةيف الرئيِس/ يعْد/ مل من ...
أمهيِتاملوضوعيَّروِطالشُّ على اليوم، َسة وحقوُقساٍتمؤسَّدولُةالَيوَمالدَّوَلَةألنَّا؛ابًقه النَّاِس،

تعْدارتبطْت ومل الدَّاألوِل�لرجِلمرتبطًة�ا، يرتتُبيف الذي ُخبولة، حرماُنِلعلى من النَّاِسبعِضه
يرتتُبحقوِق مثلما كرِمهم، استيفاُؤعلى الرئيُسه يعد ومل الُربِأصواَعيوزُعالَيوَماإلَماُمأوها؛
نفِساجليوَشويقوُد،عِريوالشَّ سابًقا.الوقتيف كاَن كما منيَّةالنََّظرَهِذهأنَّنؤكُدما جيعلنا وَهذا!،

احلاِضالتَّارِْيِخ من املْسال عن �هيك متاًمر، أْصرشيَّ"الُقيَِّةَنَظرمعالشَّأُنا كما هوتقبل! اليت بحْتة"
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وقٍت من قضيَّ!.مبكركذلك من ما "ماديسون": وختوُنخبيثٍةٍةوحبسب وكْمنفَسإال ِهيها.
ختوُنظريُةالنََّهِذهخبيثٌة وكم ؟!اأيًضهاغَريختوُنكم و ها؟!نفَس؟!

آلُةإ�َّ حدِّالعنِفا يف جنوً�ذاِ�الكربى تتشظى خمتلِفا، االجِتَماعيَِّةاالجتاهاِتيف
والنفسيَّوالثقافيَّ تربيُرمًعواألغرُباألعجُبة.يَّاِسَيوالسِِّةة للعنِفا داخِلَ�رْخييٍَّةبنصوٍصها ها، من
مدركٍةقدًميفشلْت غري املتغرياِتشًالَفأكثُرالَيوَمأ�اا، ُعاجلديدةمع وأن على رتدُّها تَتدوانيـَّ،

الوجُه..اذاِ� أ�ا ُهلإلرهاِباآلخُرأي صر.الَعُمشكلُةوالذي
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المصادر والمراجع

القرآن الكرمي.ـــ
الكتاب املقدســــ 

أمحدابن األمري وعصره،ــ  حسني أمحد، غالب قاسم �ليف: اليمن، شعب كفاح من ُصورة
عبدهللا ا�اهد الشماحي، حممود إبراهيم زايد، د.ن. د. ت.السياغي، دمحم بن علي األكوع، 

بدوي،ــ  عبدالرمحن ترمجة: فلهوزن، يوليوس اإلسالم، صدر يف الدينية َياِسيَّة السِّ املعارضة أحزاُب
م.1958مكتبة النهضة املصرية، 

م.1979أدب الطلب، دمحم بن علي الشوكاين، مركز الدراسات والبحوث اليمين، ــ 
م.1994، 1إرشاد الطالب، بدر الدين احلوثي، دار احلكمة اليمانية، صنعاء، ط:ــ 
م.1995، 2أشتات، عبدهللا الربدوين، د. د. ط:ــ 
ط:ــ  مصر، احلليب، مطبعة املاوردي، السلطانية، م.1973، 3األحكاُم
لظاهرــ  َ�رْخييَّة دراسة الزيدية، السُّلطة يف للتناقضات الفكرية يفاألسس الزَّْيِديَّة األئمَّة تعارض ة

والبحوث الدراسات مركز مبكتبة منها نسخة املؤيد، قاسم علي سلوى للباحثة دكتوراة رَساَلة اليمن،
اليمين.

م.2003، 1دار القلم، دمشق، ط:دمحم الغزايل،اإلسالم واالستبداد السياسي،ــ 
الشوكاين، بر�رد هيكل، نقله إىل العربية: علي دمحم زيد. اإلصالح الديين يف اإلسالم، تراث دمحم ــ 

م.2014، 1جداول للنشر والرتمجة والتوزيع، بريوت، ط:
وترتيب:ــ  مجع اليمن" يف املعنية "األطراف نعمان، دمحم أمحد واملوقف، الِفكر الكاملة، األعمال

م.2001، 1لطفي فؤاد أمحد نعمان، ط:
بــ  حيىي اهلَادي ن احلسني وآراؤه العقدية، دراسة نقدية مقارنة، د. عبد احلميد أمحد مرشد، اإلماُم

ط: التنموية، االجِتَماعيَّة النبأ م.2010، 1مؤسسة

Urge
nt



311

والسياحة،ــ  الثقافة وزارة الزبريي، حممود دمحم اليمن، وحدة على وخطرها م.2004اإلمامُة
املنعم فريد، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، اإلمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي، حتقيق: عبدــ 

م.2006، 1ط:
افللي، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ترمجة: أكرم مؤمن، د. ت.ياألمري، نيقوال ميكــ 
الصفواين،ــ  دمحم صادق عشر، التاسع الَقْرن من األول النصف يف لليمن الداخلية َياِسيَّة السِّ األوضاع

م.2004، 1ط:وزارة الثقافة والسياحة، 
بنــ  دمحم بن دمحم مجعه، الشوكاين، علي بن دمحم القاضي السابع، الَقْرن بعد من مبحاسن الطالع البدر

م.1998، 1حيىي ز�رة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:
الربق اليماين يف الفتح العثماين، قطب الدين دمحم بن أمحد النهروايل، منشورات دار اليمامة، ــ 

.77، 1م، ط:1967، الر�ض
البيان والتبيني، أبو عثمان عمر بن حبر اجلاحظ، حتقيق: عبدالسالم دمحم هارون، مكتبة اخلاجني، ــ 

م.1960بغداد، 
التاريخ االجتماعي للثورة اليمنية، رؤية سوسيولوجية لتحول بناء القوة. د. عبد امللك املقرمي، دار ــ 

ط: املعاصر، م.19991، 1الِفكر
املؤيدي،الــ  منصور بن دمحم بن الدين جمد للدين، ا�دد احلجة اإلَمام �ليف الزلف، شرح تحف

م.2014، 4مكتبة أهل البيت، ط:
م.1964التطور االقتصادي واالجتماعي يف اليمن، د. دمحم سعيد العطار، اجلزائر، ــ 
م.1998، 4الثقافة والثورة يف اليمن، عبدهللا الربدوين، د. ن، ط:ــ 
الشعب،ــ  كتاب طبعة القرطيب، األنصاري أمحد بن دمحم عبدهللا أبو اإلَمام القرآن، ألحكام اجلامع

مصر..
احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية، الشهيد محيد بن أمحد بن دمحم احمللي، حتقيق: الدكتور ــ 

م.2002، 1ط: املرتضى بن زيدي احملطوري احلسين، مكتبة مركز بدر
شاملة، أمحد دمحم الدغشي، مكتبة خالد بن الوليد، دار احلوثيون.. الظاهرة احلوثية، دراسة منهجيةــ

م.2010، 1الكتب اليمنية، ط:
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الرتاثــ  مركز الوزير، زْيد حتقيق: جغمان، حسني بن إمساعيل النجوم، الثالثة تراجم يف املنظوم الدر
م.2002والبحوث اليمين، 

ة للمعتدين عن سب صحابة سيد املرسلني. حيىي بن محزة، مكتبة دار الرتاث، الرسالة الوازعــ 
م.1990، 1صنعاء، ط:

الزيدية.. قراءة يف املشروع وحبث يف املكو�ت. عبدهللا بن دمحم محيد الدين، دار الرائد للدراسات ــ 
م.2010، 3والبحوث، ط:

ق: عبدالغين حممود عبدالعاطي، بريوت، دار السرية الشريفة املنصورية، أبو فراس بن دعثم، حتقيــ 
ط: املعاصر، م.1993، 1الِفكر

معــ  �لتعاون والتوزيع، والنشر للطباعة احلداثة دار اليمين، جَتمع
ُ
امل يف التقليدية االجِتَماعيَّة الشرائح

م.1986، 1مركز الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء. ط:
اجلزــ  شبه يف َياِسي السِّ يرة العربية، فريد هاليداي، تعريب وتقدمي: الدكتور دمحم الرميحي، دار الصراع

م. 2010، 2الساقي: ط:
الشويعر،ــ  عبدالرمحن بن عبدهللا بن دمحم األيويب، الَعصر خالل الَيَمن يف والفكري َياِسي السِّ الصراع

. 1ه، ط:1427الر�ض، 
وــ  الزَّْيِديَّة بني الَيَمن يف الفكري عني للدراسات د. عبد الغين حممود عبد العاطي،املطرفية،الصراع

م.2002، 1والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ط:
م.1998، 2الطريق إىل احلرية، مذكرات العزي صاحل السنيدار، ط:ــ 
صاحلالعلمــ  ْيخ الشَّ ا�تهد احملقق العالمة واملشايخ. اآل�ء على اَحلق تفضيل يف املقبلي الشَّامخ

ط: صنعاء، والتوزيع، للنشر الَيَمِنيَّة املكتبة م.1985، 2اليمين،
"خمطوط"ــ  احلسن، بن الدين عز اإلَمام اإلمامة، مسألة حتقيق يف التامة العناية
ط:ــ  للكتاب، الَعامَّة املصرية اهليئة القذايف، معمر جهنم، إىل م.1996، القاهرة 1الفرار
الرتاثالفردية.. حبث يفــ  مركز الوزير، علي بن زْيد املسلمني، عند َياِسي السِّ الفردي الفقه أزمة

م.2000، 1والبحوث اليمين، ط:
القبيلة والدولة يف اليمن، د. فضل علي أبو غامن، د.ن. د.ت.ــ 
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اللطائف السنية يف أخبار املمالك اليمنية، دمحم بن إمساعيل الكبسي، د.ت.ــ 
احلسنيا�موعة الفاخر ــ  بن حيىي اهلَادي اإلَمام ورسائل كتب جمموع بن القاسم الرسي، حتقيق: ة،

م.2000، 1الرازحي، دار احلكمة اليمانية، صنعاء، ط علي أمحد 
.622، 1م، ط:1971املعجم الفلسفي، مجيل صليبا، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ــ 
م.1972سي، دار الكتاب العريب، بريوت، د.ط. دمحم بن قدامة املقدوبأاملغين، موفق الدين ــ 
��ــ  املنصور سِلمْني

ُ
امل وسيد املؤمنني أمري موال� أخبار يف السرية عيون من ُمجٍل إىل املشرية النبذة

منها "نسخة الكربى، الَيَمن مكتبة "خمطوط" بركاته. عادت علي بن دمحم بن القاسم العاملني رب
.مبكتب ر�سة اجلمهورية"

علي،ــ  عبده صادق د. اإلسالم، وعصر الَقدْمي التَّارِْيخ يف لليمن واحلضارية َياِسيَّة السِّ اهلوية
م.2004، 1إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، ط:

سنةــ  إىل اِإلْسالم قبيل من الَيَمِنيَّة َياِسيَّة السِّ هـ، مجع وحتقيق: دمحم بن علي األكوع 332الو�ئق
م.1976، 1دار احلرية، بغداد، ط:احلوايل، 

م.1983، 1اليمن اجلمهوري، عبدهللا الربدوين، د. د. ط:ــ 
م.1982، 2اليمن اخلضراء مهد احلضارة، دمحم بن علي األكوع احلوايل، مكتبة اجليل اجلديد، ط:ــ 
الدينــ  شرف أمحد شاملة، سَياِسيَّة َ�رْخييَّة جغرافية دراسة التاريخ، عرب م.1964، 2، ط:اليمن
اجليلــ  الشهاري، ديب علي دمحم د. املواهب. بصاحب املعروف املهدي، اإلَمام حكم ظل يف اليمن

م.2009، 1اجلديد، ط:
اليمن وحضارة العرب، الدكتور عد�ن ترسيسي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ط. د.تــ 
عبد الوهاب ا�اهد الشماحي، منشورات املدينة، اليمن.. اإلنسان واحلضارة، القاضي عبدهللا بنــ 

م.1985، 3بريوت، لبنان، ط:
خلدون،ــ  ابن دار الشهاري، علي دمحم د. الشمال، يف واالنتكاسة اجلنوب يف الثَّورَة اليمن..

م.1972بريوت، 
مكتبةــ  الشيد، دمحم اخلالق عبد ترمجة: أوبالنس، إدجار واحلرب، الثَّوَرة ، 2مدبويل، ط:اليمن..

م.1990
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اليمن.. رحلة إىل صنعاء، رينزو مانزوين، الصندوق االجتماعي للتنمية، اليمن، ترمجة: ماسيمو خري ــ 
م.2011، مارس 1هللا. ط:

م.2008، 1أ�م وذكر�ت، د. حسن دمحم مكي، دار عبادي للنشر والدراسات، ط:ــ 
ن القاسم بن دمحم، حتقيق: د. أمة الغفور عبد الرمحن �جة الزمن يف �ريخ اليمن، حيىي بن احلسني بــ 

ط: الثقافية، علي بن زْيد اإلَمام مؤسسة األمري، م.2008، 1علي
م.1981، 4ط:�ريخ األدب العريب، طه حسني، دار العلم للماليني، بريوت،ــ 
ت.ــ  د. بريوت، احلياة، مكتبة دار زيدان، جورجي اإلْسالمي، التمدن �ريخ
م.�1949ريخ العرب، الدكتور/ فيليب حىت، مطبعة دار الكشاف، بريوت، ــ 
ط:ــ  صنعاء، الكلمة، دار لقمان، علي محزة اليمنيَّة، الَقَبائل م.1985، �1ريخ
د.ت.ــ  د.ن. العريب، الِفكر دار زهرة، أبو دمحم اإلَمام اإلسالمية، املذاهب �ريخ
الدكتورــ  احلديث، الَيَمن م.1984، 1حسني عبدهللا العمري، ط:�ريخ
دمحمــ  أمحد األول، الَعبَّاسي الَعصر يف الفكري الَيَمن العصر�ريخ منشورات النفائس، دار الشَّامي،

م.1987، 1احلديث، بريوت، ط:
الواسعي،ــ  حيىي بن عبدالواسع اليمن، و�ريخ حوادث يف واحلزن اهلموم فرجة املسمى الَيَمن �ريخ

ط: صنعاء، الكربى، الَيَمن م.1991، 2مكتبة
املنــ  وصحاف احللوى طبق �ريخ املسمى اهلجري، عشر احلادي الَقْرن خالل الَيَمن �ريخ

م.1985، 1والسلوى، عبد اإلله الوزير، حتقيق: دمحم عبد الوكيل جازم، دار املسرية، بريوت، ط:
بن�ريخ اليمن، املسمى فرجة اهلموم واحلزن يفــ  عبدالواسع ْيخ الشَّ العالمة اليمن، و�ريخ حوادث

هـ.1346حيىي الواسعي اليماين، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 
، �1ريخ مدينة صنعاء، أمحد عبدهللا الرازي، حتقيق الدكتور حسني عبدهللا العمري، دمشق، ط:ــ 

م.1981
اليمن،ــ  يف الزَّْيِديَّة الدَّوَلة امللك�سيس عبد السياسية. الرسي اهلَادي لتجربة سوسيولوجية مقاربة

م.2014، 1العجري، مركز الرائد، ط:
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، 2تكوين الدولة، روبرت ماكيفر، ترمجة الدكتور حسن صعب، دار العلم للماليني، بريوت، ط:ــ 
م.1984

والتوزيع،ــ  للنشر األمني دار سامل، مصطفى سيد د. احلديث، الَيَمن م.1993، 4ط:تكوين
مركز الدراسات والبحوث اليمين، "جمموعة �حثني م، امليالد واملسرية واملؤثرات،1948ثورة ــ 

م.2004وكتاب" الطبعة الثانية: 
م.1982، 1سبتمرب يف اليمن، إيلينا جولوبوفسكا�، دار ابن خلدون، بريوت، ط:26ثورة ــ 
دــ  الدين برهان اإلسالم، قبل الَعَرب م.2007، 2لو، دار الفارايب، بريوت، لبنان، ط:جزيرة

ط:؟،ــ  للكتاب، الَعامَّة املصرية اهليئة زعيرت. عادل ترمجة: لوبون، جوستاف د. العرب، َحَضارَة
م. 2012

ط:ــ  الثقافية، لألحباث اليمين املركز واملعاصرة، الَقِدميَة م.1987، 1حضرموت
اإلَمامــ  بني اِإلَماَمة يف احلسن والعالمة عبدهللا بن دمحم النجري والعالمة علي بن عز الدين بن حوار

وحتقيق: دمحم حيىي عزان، مركز الرتاث والبحوث براهيم الوزير، مجع إ البكري والعالمة صارم الدين دمحم
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فيما حدث بعد املئة التاسعة من الفنت والفتوح، عيسى بن لطف هللا شرف الدين، الروحروحــ 
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بنــ  حيىي اإلَمام أمحدسرية الكرمي عبد األمة، إَمام سرية من احلكمة كتيبة املسماة الدين، محيد دمحم
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