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 نحو مراجعة ذاتية مسؤولة



 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 قواعد النشر: 

اب والباحثين  .1 الراغبين في النشر تدعو املجلة الكتَّ

باملجلة إلى إرسال بحوثهم ودراساتهم إلى املركز بأي من 

 اللغتين العربية أو اإلنكليزية.

أال يكون البحث قد نشر من قبل على أي صورة، وال  .2

 إلى جهة أخرى، ويعتبر إرسال البحث إلى املجلة 
ً

مرسال

 تعهًدا بذلك.

ة ُيشعر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى املجل .3

خالل عشرة أيام من استالمها. وفي حال قبول البحث 

 للنشر ال يسمح بنشره في مكان آخر إال بإذن من املجلة.

وليست املجلة ملزمة بإعادة إرسال البحوث إلى أصحابها 

نشر.
ُ
شرت أم لم ت

ُ
 ن

ألف  7ألف كلمة وال يقل عن  15املقال عن )يزيد ال  .4

  نلم يك كلمة( ما
ً
 .ألكثر من عدد معدا

كون البحث متقيًدا بالقواعد العلمية في موضوعه، ي .5

ومنهجه، وعرضه، ومصادره، سليم اللغة، دقيق 

التوثيق والتخريج، مع االلتزام بعالمات الترقيم، وأن 

 يراعى فيه سائر املعايير العلمية.

م بالتسلسهال في صلبأو في نهاية البحث تكون الهوامش في نهاية الصفحة  .6
َّ
رق

ُ
ل الرقمي ، وت

 على التوالي حتى نهاية البحث.

اب املسلمون والعرب التاريخ الهجري في كتاباتهم. وتكتب األسماء األجنبية  .7 أن يراعي الكتَّ

 بالعربية ثم بالحروف الالتينية.

، والعهدة في ذلك على الكاتب .8
ً

عبر ، وتأن يكون البحث مطبوًعا ومصحًحا تصحيًحا كامال

ابها وال تع  كس بالضرورة رأي املجلة أو املركز.املقاالت عن آراء كتَّ

املنشور  يعطى صاحب البحثو  يخضع ترتيب البحوث وتنسيقها في املجلة العتبارات فنية. .9

 .فيها بحثهثالث نسخ من عدد املجلة الذي نشر 

 رئيس التحرير
 زيد بن يلع الوزير

 مدير التحرير  
 حممد حيىي عزان

 هيئة التحرير
 د. حممـــــد زبــــارة 
 د. عبـــده الرشيـــف
 د. برنـارد هيكــــــل

 بروك-فوم  د. غــربيال 
 بروك فوم 



 

 في هذا العدد

 [7] ددــــة العــاحيـافتت 

 رئيس التحرير

  [13] «نظام امللك نموذجا»جناية السياسة على التاريخ 

 زيد بن علي الوزير

 «  [31] دينيمذهب شرعي إلى ُمصطلح من « .. ةـنـالس 

 محمد يحيى عّزان

 [51] بنية الخطاب الطائفي في اليمن الجمهوري 

 زيد بن علي الفضيل

  [81] املرتض ى في علم الكالمبن ااإلمام منهج 

 محمد عبد السالم منصور

  [113]الفضيل الورتالني تاريخ حافل باإلصالح 

 عبد النور أيت بعزيز

 [153] عبد الرحمن محمد قاض ي شاعر النغم الصافي  

 يثرمحمد عبد اهلل الو

 [147] (7) وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن 

 المتحف البريطاني  

 

 



 

دان شرارة. يم م1962ميدان التحرير وسط صنعاء، كان يسمى قبل ثورة سبتمبر 



 

 

 

 العدد افتتاحية

الفكرية عددها الخمسين متينة  «مجلة املسار» تدخل

 
ُ
األحداث طى، واضحة الهدف، ثابتة على املبدأ؛ لم تغيرها الخ

ت العدوانية الخارجية، وال االنشقاقات الداخلية، عما أعدَّ 

ية ؤ لت على تحقيقه، ضمن ر مِ نفسها له، وسعت من أجله، وعَ 

 
َ
رف أن املساق التاريخي الفردي واصل عْ أوضاٍع مبنيٍة على خلل، وت

 
َ
رف أنه إذا ما بقي عْ جنونه بدفع قوي من منابعه الدموية، وت

، يواصل بتركيبته هذه فسوف يظ
ً
 قاتال

ً
، ورمحا

ً
 داميا

ً
ل سيفا

، وشرب الدم، وأكل الجثث القتيلة، وما لم ر زْ مهمة الذبح والَج 

يعد العقل الغائب واملغيب إلى دور القائد، فإن الغاب سيظل 

 .يغلي بغرائزه الوحشية

 امهافس السياسية العميقة من آثر الن  يطهتأن عليها  «مجلة املسار»لهذا كله تعتقد 

أهم ن ميف منابع االنحراف الديني، والفقه السياس ي التضليلي، اللذان هما تجفو 

 .حب القتل، والتلذذ باستباحة كل محرم.وتنتج الصراعات و  العنفالتي تثير  دراصامل

وهي لهذا تحاول كشف نوازع الشر بغية اتقائه، وتطهير النفس من التديين املضل 

ي ن يتبين الناس ماذا يكنون فأإلى  ،خادعواملضلل، وتنظيفها من الفقه السياس ي ال

 .أنفسهم من فجائع

هذا العدد عدة أبحاث تعالج قضايا بعض األضرار التي لحقت بالدين،  م  ضَ 

 .ولحقت بالسياسة، ولحقت بالسلوك االجتماعي

* 

50 
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سي لطوانظام الملك ) جناية السياسة على التاريخ» : - يحاول املقال األول 

جانب من جوانب بناء مداميك االنحراف الديني، وتسخير الكشف عن  - («نموذجا  

التاريخ لصالح السياسة الطاغية التي أصبحت وكأنها قدر مقدور وإرادة ربانية، تقبلتها 

يقته، ، ومن ثم فإن فهم التاريخ علي حقٍل يِ أكثرية األمة بفعل التكرار املستمر بقبول وبَ 

ما حصل بشكل أفضل؛ إذ ليس عندي شك ل الطريق لفهم ه  َس يف منه، يُ زالة التزيِ إو 

 
ُ
لم، تاريخ ظا في أن االنحراف الديني، واستغالله لصالح الطغاة كان ورائه تزييف

لحق أ هما من - ضمن عوامل ثانوية -ريب، وكان هذا السببان وتفسيرات فقه سياس ي ُم 

الل من استغ بالضرر بالدين وحضارته وتاريخه، وتكفل هذا املقال بتوضيح جان

 رَ التاريخ لتعميق َم 
 
 .غيانادم الط

* 

 
ُ
 فإذا خرجنا من تفكيك التاريخ امل

ُ
جد عتقد املعقد" فإننا نريب إلى تفكيك "امل

ـنـة".. من ُمص»عزان" يعالج في مقاله املمتاز يحيى العالمة الكبير "محمد  طلح "السُّ

مت الجستاملعضلة الشائكة ال ههذ «شرعي إلى مذهب ديني لى إد اإلسالمي ي قس 

فجاء  «!ىنعال حي فيرجى، وال ميت فيُ »قسمين مشلولين، حيث بقي كل نصف منهما 

، وسلط على كل زاوية أضواءه الكاشفة
ً
سنة ال»فمن  ،هذا العالمة املنصف بها خبرا

أهل »، إلى «أهل السنة في مقابل أهل العقل»، إلى «السنة املذهب»، إلى «املصطلح

، فأثرى «السنة املذهبو  الخلط بين السنة املرجعية»، إلى «عةالسنة في مقابل الشي

 غدق السقي وزرع أاملوضوع و 
َ
 ن

ً
  بتا

ً
  جديدا

ً
 .طريا

ت بوقد سبق لشيخنا الجليل أن عالج بقلمه الرصين معظم املشاكل التي سبَّ 

 »االنشقاقات، فعالجها معالجة من 
َ
، وقد أثرى الفكر بالكثير من أبحاثه «ب  ملن َح  بَّ ط

، «افتراق األمةحديث »وغيرها، وعالج قضايا شائكة وغائمة كـ  «مجلة املسار»في 

قرشية »و، «فدك»و« عرض الحديث على القرآن»و« الصحابة عند الزيدية»و
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، «حديث الثقلين في دائرة التجاذبات»و« القتل والقتال في القرآن»و، «الخالفة

 .«املصطلح واملرجعية -لبيتأهل ا»و  «الحجية والداللة - رواية الحديث النبوي »و

 إلقيت نظرة على هذه األبحاث، يرجع أذا ما إوأنت 
ً
د، بعلم مفي ليك البصر مزودا

 ودَ 
ْ
 ف

َ
 .يرمِ ق من اإلخاء ن

* 

 
ُ
رة، ثقل بهواجسه الضافإذا عدنا من األفق اإلسالمي الغائم، إلى األفق املحلي امل

رق ليغ ،كمية كافية اليمن الحديث" قد امتص من طعم التمذهب املتطرف" نجد أن

بنية »تي مقال الدكتور زيد الفضيل عن أ، وفي ذلك السياق يفي مستنقعاته اآلسنة

 .«الخطاب الطائفي في اليمن الجمهوري

 
ً
بأن ما أسميه بـ "التمذهبية" يسميه الدكتور بـ "الطائفية"، ولعل الدكتور  علما

مطابقة  :مباشرة، والبالغةأراد أن يتحدث بمصطلح يتداوله الناس ليفهموا ما يريده 

  .وقد اعتاد املثقفون اليمنيون استخدام الطائفية بدال من املذهبية .مقتض ى الحال

 
ً
 قائما

ً
 صريحا

ً
 جريئا

ً
ق بحثا ِ

 
وث
ُ
على مداميك موثقة، وقد  قدم دكتورنا الواثق وامل

ا ملكن هذا هو  - وهذه طبيعة األبحاث الجادة والجديدة -ورده أيختلف الناس حول ما 

اسة وسامة بوضوح وجرأة بُ  غية تشخيصها، يجب على كل باحث أن يعالج قضية حس 

ما أ ،اضرارهأثم إزالة  ،ثم معالجتها، وال يمكن معالجتها بدون اإلقرار بها وتشخيصها

 .بقائها مطوية على جراحها فاحتفاظ باملرض القاتل يواصل مهمته الهدامةإ

 ألن ما قصده ؛على استعداد لنشره «سارامل»خرى، وأقد يجد املخالف وجهة نظر  

وقد حدد هدف بحثه ، الدكتور هو طرح هذه املعضلة للنقاش وال يستهدف غيرها

ريد أبقدر ما  ،ستهدف من هذه الورقة تكريس أي منحى عنصري أو طائفيأال »بقوله: 

تسليط الضوء على جانب من إشكال اليمن السياس ي خالل املرحلة املعاشة، مع 

 ل الذي يكف اإليمان بأن النظام الجمهوري بصيغته املدنية الديمقراطية العادلة
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الحقوق هو الخيار، ويحقق السالم املجتمعي، وفق معيار الكفاءة العلمية والجدارة 

 .«الوظيفية األمثل لبناء وطن يعيش في كنفه الجميع بأمن وأمان

 خالص قضية تزداد تإوعليه فالدكتور قد عالج بصدق و 
ً
، إن لم تعالج جذرا

 .جثثا وهامات - وقد بدأ - فسيكون وقودها

* 

ونخرج من املحيط املذهبي السياس ي اليمني إلى املحيط العلمي اليمني فنجد األستاذ 

الباحث "محمد عبد السالم منصور" ينقلنا من عالم الضغائن املحتدمة، إلى األديب 

 أجواء ال
ً
 عن متميز فكر الصافي حيث يقدم  لنا بحثا

ً
ى بن المرتضامنهج اإلمام »ا

فيكشف عن آفاق هذا اإلمام املجتهد املحلق بأجنحة طوال،  «في علم الكالم

ته معتزلية، ربَّ  ةواملعروف أن هذا اإلمام من القالئل الذين يملكون عقلية علمية زيدي

 زيدية معتزلية عامل
ٌ
حتضنته منذ او ته ووجهته ، فرب  ةلها املؤلفات الشهير  ،مجتهدة ةسيدة

« ض ىبنت املرت ءدهما»ره نحو األفاق العلمية، وكانت هذه السيدة هي أخته السيدة غص

 م( 1434يونيو 9ه/837القعدة  1)
ً
 خصبا

ً
 .في كل الحقول  فأحسنت تربيته، فأثمر ثمرا

وعن جانب من هذا الثمر تولى األستاذ الباحث الكشف عنه، وأحاط به إحاطة 

على  «رقةف»حول مالحظته الثالثة التي تتعلق بإطالق اسم  تفق معهألمية موفقة، و عِ 

ففي »كل من "تيار املعتزلة"، و "تيار الزيدية" فهذه التسمية عنده ال توافق محتواها، 

ى طالق اسم "التيار" أو "املدرسة" علإرأيي أن هذه التسمية تفتقر إلى الدقة، وأميل إلى 

ذا كان إق كما ستقرأه في بحثه القيم، و ومض ى يدعم ما توصل إليه بمنط ،«كل منهما

السياسة كثر بأألن التيار يلتصق  ؛فضل تسمية "مدرسة"، على تيارألي االختيار فأنا 

 . لى العلومإبينما اسم املدرسة ينتمي 

* 

ضيل الف»: ثم نطل مع الدكتور الجزائري "عبد النور آيت بعزيز" في مقاله القيم
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فعل ذلك فإنما نتطلع إلى هامة نونحن إذ ، «تاريخ حافل باإلصالح-الورتالني

" "الفضيلفي شامخة من زعماء اإلصالح الرواد في العالم اإلسالمي كله، حيث نجد 

بل كان يحتضن هموم اإلسالم واملسلمين في  ؛حامال ليس هموم األمة العربية فحسب

 إأي بلد 
ً
 فيه ول جفي كل ميدان ي سالمي من "تركيا" حتى "جاكرتا"، وكان فارسا

ً
 ، مصلحا

ور بقلمه بدع الدكتأ ال يخاف في هللا لومة الئم. وقد ،في كل بلد يتواجد فيه املسلمون 

 .العلمي الرصين في إبراز معالم هذه الشخصية البارزة

 فضَل  ن "للفضيل" عليَّ إ
ً
ي زمة اكتئاب أصابتني في فجر شبابأخراجي من إ شخصيا

اب ة اكتئبأعد أذكره أصابتني نو  عندما كنت أدرس في معتقل "حجة"، فلسبب لم

 
ً
من  شديد، فما كان من استاذي املرحوم "أحمد الشامي" إال أن قص علي فصوال

جهة فاق وموارده في اآل شتو معاناة "الفضيل" ونجاته من املوت مرة ومن السجن أخرى 

و أعصاب، فلم يدخل اليأس إلى قلبه ألقاء القبض عليه، وكان يواجه كل تلك بقوة إ

بإحباط، فنظرت إلى حالي حيث ال يطاردني خوف، وال يالحقني موت، بينما لم  يصاب

كان ما حباط وال اكتئاب، فإولم يصبه  ،يفقد "الفضيل" في تلك األجواء املدلهمة أمله

 ل.شطت من عقابي فنِ ئاكتاكماء بارد سكبه على قيض  ستاذي علي  أقصه 

ل طين جذوة األمفي املحبَ  كانت سيرة السيد "الفضيل الورتالني" قدوة توقظ

 .اتوَ وتبعثهم من َم 

* 

 محمد عبد هللا الوريث أنفاس - سليل العلماء األدباء - ونسترح مع األستاذ األديب
ً
ا

 ،«غم الصافي عبد الرحمن محمد قاضينشاعر ال»عاطرة تهب من خميلة 

لى إي غفتعطر األجواء، وتشيع الرضا في النفس املتوترة، وفي هذه الظالل الندية نص

نغمات عذبة حانية، تخفف وقدة األبحاث العلمية الجافة ، وتريح النفس الحزينة في 

 
ُ
نغمات  -صوات القنابل الظاملة املدوية ألفت أالتي  -ذاننا آب في ظروفها املرعبة، وتسك
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من  ىلتشعرنا بأن سمفونية الحياة لن تتوقف، وأن الفكر أبق ؛لحان العناءأالحب و 

ي هو ف «النغم الصافي»قوة الصواريخ، وأخلد من قوة الطغيان، ومن هنا فإن املقال 

الوقت نفسه رمز للمستقبل الصافي، وكما تحمل الرواية معنى ما لقضية ما، فإن 

 .ةلى الرحاب الفسيحإالنغم دائما يحمل األمل للنفس اليائسة، ويخرجها من الضيق 

، وأن غمات كما استمعُت ن بسماع تلك الن  وال أشك أن القراء سوف يستمتعو 

 .األمل سيتابع خطاه في درب التصميم، حتى يصل إلى أهدافه

* 

ه 1322أي عام  م"1905"الوثائق البريطانية لعام أوراقه بـ  50ويختم العدد 

فيه اإلمام املنصور "محمد" وبويع اإلمام املتوكل "يحيى حميد الدين"،  يالذي توف

وتعتبر  ،وحول هذا الظرف تدور أخبار الوثائق، بوقائع غير موجودة في التواريخ اليمنية

 .إضافة جديدة لدارس ي تلك الفترة

 .ولقارئ "املسار" من "املسار" كل التقدير

 رئيس التحرير



 

 

 اريخـاسة على التـاية السيـجن

 لك الطوسي نموذجانظام الم  

 

 ( )زيد بن علي الوزير

 

]الحسين بن علي بن إسحاق بن العباس الطوس ي 

 أي: نِ  «خواجة بزك»امللقب بـ 
َ
وس )سنة  فيام امللك، ولد ظ

ُ
م(. أحد أشهر 1018هـ = 408ط

، وأجرى لها الرواتب، «املدارس النظامية»وزراء السالجقة، أنشأ املدارس املعروفة باسمه 

ثين،   م([.1092هـ= 485) سنة أغتيلوجذب إليها كبار الفقهاء واملحِد 

 البحث مدخل

 ريبة،ُم  صلة السياس ي التاريخ وقائع على والكذب النبوية األحاديثعلى  الكذب بين

على  كثر الكذب كما هللا رسول  على الكذب كثر فقد ريبة، أكثر متعددة نقاط في ولقاءات

اأالتاريخ، وكالهما  -د بعُض علماء أهل الحديث َم بالدين والتاريخ، وإزاء هذا التهريب عَ  ضر 

 على كاذيباأل تدفق من ليحد والتعديل جريحالت   علم وضع إلى - للتقليل من بلبلة االختالق

ث خالل تطبيق هذا املنهج معرفة الحدي من وليتم أمكن، ما وسلم وآله عليه هللا صلى النبي

من عدالتهم عبر دراسة أحوال الرواة أنفسهم، والتحري  ؛الصحيح من الحديث املريب

 .أمكن ما واستقامتهم

وكما قام علماء الحديث بهذا الجهد املشكور قام بعض علماء التاريخ بما يقرب من ذلك 

ال ق فوثقوا وقائع التاريخ واملؤرخين من خالل تخصص املؤرخ في مناطق محددة. ،الصنيع

                                                                                 

( .رئيس التحرير، مؤرخ ومفكر يمني له العديد من املؤلفات، في شؤون الفكر والسياسة والتاريخ ) 

 دراسات
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قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزاز: قالت العلماء: أبو مخنف »ابن النديم في الفهرست: 

م( 839ه/ 224م( بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره، واملدائني )774ه/157)ت

م( بالحجاز والسيرة، وقد اشتركوا في 823هـ/ 207بأمر خراسان والهند وفارس، والواقدي )

 .(1)«فتوح الشام

مية «والتعديل التجريح علم» أو الرجال معرفة خطوة كانتولقد 
ْ
 مباركة، وعملية ِعل

بت  التي روافدال بعض تنضيب في تنجح لم - األسف مع - لكنها ما، حد إلى األكاذيب سيل نض 

قية، املياه فعكرت معها، غثاءها حملت ظر لفت في نجحت لقد الن   ألحاديثا من كثير إلى الن 

 رضتف بما الصافية املياه فلطخت عادت أنها إال - إنجاز ذاته حد في وهذا - الصحيحة غير

روطه يستوفي أن من املنهج منعت فاقعة، ةمذهبي   من الحديث قبول  على
ُ
 .ش

الذي كان من املفترض أن يحسم االختالق  -حصر اإلضرار التي نزلت بهذا املنهج  يمكنو 

 في عوامل ثالثة:  -بصورة نهائية 

بت املذاهُب األول   مذهب، حيث نص   شرسين يصدرون علماءها : وقوعه في مخالب الت 
ً
حكاما

برئ من كان على مذهبها
ُ
 ت
ً
 دائيةعتاوتدين مع من كان على خالٍف معها، بطريقة  ،أحكاما

فإنه قد  ،واضحة، فحتى مع اعترافهم بصالح الراوي وتقواه ومصداقيته وصفاته النبيلة

ألن مذهبه مخالف لهم، وهكذا سرى التمذهب في عروق ُيستثنى من قبول حديثه؛ 

فأصابه بالندوب والبثور والتشويه. والذي أنا منه على يقين أن العامل املذهبي  ،املنهج

، ثم ما لبث أن سقط في حبائل 
ً
أوقف االستفادة الكاملة من هذا املنهج الذي بدأ واعدا

 التمذهب مع األسف.

  الحديث قبول  في حقها الدراية يعطوا لم يلوالتعد الجرح علماء أن :الثاني
ً
 عَ و  عقال

ً
 رضا

)القرآن الكريم( أم لم توافقه،  توافق سواء بـالرواية مكتفين هللا، كتاب على

فتكونت ثغرة واسعة ملروق أحاديث عارضت الكتاب والسنة الصحيحة، وعارضت 

 املنطق القرآني املستقيم. 

 لصالح هذا التخريب، فقد ضخت -بواسطة فقهائها -السلطة السياسية  تدخل: الثالث
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  لدعم األحاديث مئات
 
  أن في شك يخالطني وليس سلط،الت

ً
 بيأ لىإ ينسب مما جانبا

 من هذا القبيل الكائد. كان عباس بن هللا وعبد هريرة

الغربال، وأخضعنا رواته للجرح والتعديل،  اهذ داخل التاريخ وقائع وضعنا نحن وإذا

  - كبير حد إلى -وارتفعنا به فوق التمذهب والتسلط، فإننا سنجد 
ً
 أن ذلك آخر، تاريخا

  التاريخ على الكذب جعل قد - عليه هللاصلى  - هللا رسول  على الكذب
ً
، سبيال

ً
 ولهذا سهال

 ال وحتى ،خيلالد   من األصيل فرز  ليتم العقلي، املعمل نفس في التاريخ وقائع ندخل أن وجب

ل
َ
ظ

َ
ِخبُّ  ن

َ
 جتمعُم  أي على ضرر  ةثم   وليس التاريخية، الغواية طريق في( ونسكن نستقر)=  ن

  ديني تضليٌل  اتجاهه ُيصيغ أن من أكبر
ٌ
 ليلالتض نجح إذا أنه املؤكد ومن تاريخي، وزيف

 .واملصير يراملِس  في التحكم أمكن فقد بالتاريخ، التزييف ونجح بالدين،

 هللا ل رسو  على فالكذب ،منه أكثر بل مثله؛ بالتاريخ لحق أضرار من بالحديث نزل  وكما

 كذبولم يكن  ،متطاولة قرونا شملالكذب على التاريخ  لكن ،قدره لوعُ  على عليه انصب  
ً
 على ا

م ومن منهم، األالف لصالح بل الطغاة؛
َّ
 أكبر كان صلى هللا عليه هللا رسول  على الكذب أن به املَسل

دت التي هي ألنها كله؛ اإلسالمي التاريخ في ارتكبت جريمة  .املآثم روشع إلى للوصول  الطريق عب 

ت من نجاحه، و ما لبث أن تجمد  وعلى كٍل  فقد أصاب علم الجرح والتعديل شوائب حد 

 وأصبح التاريخ مرهونولم يتوسع، 
ً
 حافظلل (فاءالخل)تاريخ  بمزاج صاحبه، كما رأينا في كتاب ا

 من الخلفاء العبيديين»م( عند ما قال: 1505هـ 911 ت) السيوطي
ً
ألن  ؛ولم أورد أحدا

منها: أنهم غير قرشيين ... ومنها: أن أكثرهم زنادقة خارجون على  ،إمامتهم غير صحيحة ألمور 

ومنها: أن مبايعتهم صدرت واإلمام العباس ي قائم موجود سابق البيعة... ومنها: أن  .اإلسالم..

الحديث ورد بأن هذا األمر إذا وصل إلي بني العباس ال يخرج عنهم حتى يسلموه إلى عيس ى بن 

 أمريم أو املهدي ... فلهذه األمور لم 
ً
من العبيديين وال غيرهم من الخوارج، وإنما  ذكر أحدا

 .(2) «مامته، وعقد بيعتهإذكرت الخليفة املتفق على صحة 

 
َ
 يينالعبيد سمى أنه ومع بامتياز، مذهبي سياس ي نص أنه بيقين النص هذا من خرجن

 يتطابق نأ يقض ي املنهج ألن ؛أخطائهم ينتقد ثم كخلفاء كتابه في يدرجهم فلم بالخلفاء

 ماب يلتزم لم هو ثم ،«العناوين خداع» :تسمية تحت يدخل ال حتى املحتوى  مع العنوان
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صحة  من الخلفاء املتفق على ويعتبرهبن معاوية،  ليزيد يترجم فنجده نفسه، على اشترط

على  لم يتفق الناس «يزيد»ـف ،إمامته وعقد بيعته، مع أنه روى عنه في كتابه عكس شرطه

رض تمليكُه بالسيف بفر إو  ،مامته وال على بيعتهإ
ُ
نتخاب، الوراثة الساللية وإلغاء اال  ضنما ف

التوريث ووالية العهد محل  والبيعة معنى، لقد حل   لالتفاقومن تلك الفترة لم يعد 

 ر ليفة العادل عمر بن عبد العزيز ضرب خن الإ :ضيفاالنتخاب، ويُ 
ً
 بأمي فصَ وَ  جال

ً
ر يزيدا

قال نوفل بن أبي الفرات: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجٌل يزيَد فقال، » .املؤمنين

ب ر وأمر به فضُ  !ن؟تقول أمير املؤمني ]عمر[: فقال .قال: أمير املؤمنين يزيد بن معاوية

 .(3)«عشرين سوطا

 مدينة عليه وثارت ،الزبير ابنو بن علي  الحسين عليه ثار وقد بيعته، على االتفاق أين ثم

 عن هنفس السيوطي وروى  ؟!- املالئكة غسيل - حنظلة بن هللا عبد بقيادة األعظم النبي

 .(4)املنكرات ويأتي الخمر يشرب كان يزيد أنم( 1348هـ/ 748)ت  الذهبي

كان »من الخلفاء، مع أنه يقول فيه:  الوليد بن يزيد وعد  ، ولم يلتزم السيوطي شرطه هذا

 لحرمات هللا
ً
 للخمر، منتهكا

ً
با  شري 

ً
  ،زنادقة العبيديين أكثر كان وإذا. (5) «فاسقا

ْ
 لهم يؤرخفل

 الزَّ  تلك بالدليل ثبتويُ  كزنادقة،
ْ
 .سياسية دعائية بتهمة يكتفي وال قة،َد ن

إلن  ؛لعدم صحة قرشيتهم، فهذا الشرط باطل من األساس ؛ن خالفتهم لم تصحأوأما 

ِ  -صرح والسالم النبي عليه الصالة 
َبَجِلي 

ْ
ِ ال

َّ
 َمْن » نأ -كما روى مسلم َعْن ُجْنَدِب ْبِن َعْبِد اَّلل

 
ٌ
ة  َجاِهِليَّ

ٌ
ة
َ
ِقْتل

َ
 ف

ً
ة ْو َيْنُصُر َعَصِبيَّ

َ
 أ
ً
ة ٍة َيْدُعو َعَصِبيَّ يَّ ِ

ْحَت َراَيٍة ِعم 
َ
ِتَل ت

ُ
 االنتصار ذلك من. و (6) «ق

  .وحصر الخالفة فيهم كعصبة لقريش

ن خالفتهم لم تصح لوجود قائم من بني العباس، فلماذا صحت بيعة أبي العباس إما أو 

بن مروان بن  محمدليفة مروان بن خال»ع وجود قائم من بني أمية م( م754 -ه136السفاح )

 م(. 750هـ =  132املقتول عام ) «الحكم

ليه إأي حضيض انحدر  إلى ريناويُ مذهب على التأريخ، اية الت  نَ رينا ِج ناقض يُ فهذا التَّ 

 تبك من كثيرة سياسة كتب النوع هذا من دينااملؤرخون املتمذهبون واملتسيسون، ول
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فت ،املختلقة األحاديث  كتب كذلك ولدينا السلطة، لصالح الدين حر 
ً
 وقائعها فتُزي تاريخية ا

  سلطان أو ظلوم ملك سيرة مع لتتكيف
َ
  ومع شوم؛غ

َ
ضليل ن  دَ  في قهاتُّ عَ ت   التَّ

َّ
 فقد ييف،ز والت

م ومن واملرجعية، بالقبول  السابق من الالحقى مضامينها تلق
َّ
 مع أنهما،ش وُرفع قدرهما عال ث

ِ  من النوع هذا عظمُم  أن
 جائر ملحك سياسيٍة  تبريراٍت  مجرد - اودرسناه فيها تعمقناإذا -يرالس 

 .وجماعات متسلطة

  وزيرًا وراعيَة مذهبلك الم   نظام

  العدد هذا في سأتناول 
ً
ر كتابا د 

ُ
بجيل االحترام من له ق  وجودب الظن عن يرفعه ما والتَّ

ستقبلت التي املرجعية الكتب منفصار  فيه، خلل
ُ
 سير) كتاب وهو الكبير، باالحترام ا

 اإلداري و  الشهير السالجقة وزيرمن تأليف  «هنام سياست»بـ الفارسية في املعروف( امللوك

 سياسية  ،«الطوس ي امللك نظام» الكبير
ً
ر له أن يلعب أدوارا د 

ُ
، الذي ق

 
ذلك الوزير الفذ

قت لطة و خدمت السَّ   املذهبية.رسخت الفردية وعمَّ

 ىإحد «نوقان» فيم( 1018أبريل 11ه/ 408لقعدة ا 21معة جيوم ال) نظام امللك لدوُ 

 ر يأنجبت كث التي ،آل حميد الدين الطوس ي من عائلة ،(7) «طوس» قرى 
ً
 توكان ،وزراءال من ا

 وكان ،والده كفله وهو رضيع تيتوف وعندما السياسية، العلميةعائلة ال هذه نفس من أمه

 .عصره علوم تعلم هن  ِس  كبر عندما، و (8)سبةِح  فيرضعنه املرضعات على به يطوف

 ذهب اإلماممل انتمىو  ة،ذكائه حفظ القرآن الكريم وهو في سن الحادية عشر  ولشدة

ى ،(9)له وأخلص الشافعي
َ
 «علي بن شاذان» اتصل بخدمةو في مطلع شبابه  «غزنة» ثمَّ خرج ِإل

  «بلخ»مدينة  يوالِ 
ً
 .له وعمل كاتبا

 
َ
 أعجبف ،«ألب أرسالن» السلجوقي والد السلطان «داوود بن ميكائيل» دصَ ثم ق

  فاتخذه ه،هباومو  هحائنصبالسلطان 
ً
: نصحهي وهو بنهوقال أل  ،«ألب أرسالن» ولدهل مربيا

 
ً
 .(10) فيما يشير به هوال تخالف اتخذه والدا

 قال وعنه التعامل، في سلوبهأ حسن وأجاد عصره، علوم أجاد قد نظام امللك وكان

 »: له مقالة في الحفيظ عبد أحمد
ً
  كاتبا

ً
وكان  ، إليه املنتهى في الحساب، وبرع في اإلنشاء،نجيبا
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ً
  ،ذكيا

ً
 لبيبا

ً
، كامل السؤدد، ولعلو همته تقلد في املناصب حتى تنقلت به األحوال إلى أن ، يقظا

ِ وُ 
ِ ثم وُ  ،ه عشر سنينفدبر أمره فأحسن التدبير، وبقي في وزارت ،ألب أرسالن ر للسلطانز 

ر ز 

عشرين سنة، فدبر ممالكه على أتم ما ينبغي، وخفف املظالم، ورفق  «ملكشاه» البنه

 في فكان مجموع خدمته ،بالرعايا، وبنى الوقوف، وهاجرت الكبار إلى جنابه، وازدادت رفعته

 .  (11) «كب في ش يء منها رحمه هللاثالثين سنة، لم ُينْ  دولة السالجقة

ى أحسن »:  -(الروضتين) في شامة أبو يقول كما - السلوك وبهذا
َ
أَعاد الناموس والهيبة ِإل

بلغ من » إنهوقال:  ،(12)«(هوتظهر هذه اإلصالحات من خالل كتاب )سياست نام ،حاالت

يره
َ
ا َعِظيًما لم ينله غ

ً
َيا مبلغ

ْ
ن  .(13) «الدُّ

قت ؛خالل ما تقدم من في أنظمة فردية، وأنه جعل من حبه  نجد حياته هذه قد تعتَّ

آت اهتمام كبير باملنش»لتلك األنظمة رسالته السياسية، مع فضل وتقوى وحسن إدارة، و

خاصة دور العبادة، فبنى كثيًرا من املساجد في مختلف البالد الخاضعة للسالجقة،  ؛املدنية

ربطة أل ة، وأقام العديد من ااملدينة النبويالحرمين الشريفين بمكة املكرمة و كما اهتم بعمارة 

بـالعراق وفارس للعباد والزهاد وأهل الصالح والفقراء، ورتب لهم ما يحتاجون إليه من غذاء 

  .(14)«وكساء، وبنى الوزير نظام امللك مارستاًنا )= مستشفى( بمدينة نيسابور 

  ةياملدن باملنشئات االهتمام هذا
ٌ
 عبد نب الوليد كانحتى  والفاجر، البر   اتبعها طريقة

  أكثراألموي  امللك
ً
 الطغاة نأ ذلك وسبب ،العزيز عبد بن عمر العادل الخليفة منبها  اهتماما

  نشائهاإ من يتخذون  كانوا
ً
  والخارجي، الداخلي الديني ريهملعُ  تغطية

ً
 بالدين إلخاللهم وسترا

 .تبعُم  سلوك شبه صبحأ حتى الفردي، لنفوذهم وتقوية نفسه،

 كبير، وزيرك هو فرديته تكريس أجل من السلطان فردية تركيز إلى امللك نظام سعى وقد

 ( م 983مارس 26ه/ 372شوال8)ت البويهي الدولة عضُد  نحَم  قبله ومن
َ
 املستذل الخليفة

 بأمر القائم حقوق  نفسه ليعطي ؛«هللا خليفة» م( لقَب 991ه/381)خلع عام باهلل الطائع

 مدارس و نشاءاتإ من الدولة عضد قدمه ما ينكر أن أحد يجرؤ  وال ،(15) هللا خليفة

 .الخ.. طريق وتعبيد ومستشفيات
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 اأمره من ش يء لألمة ليس الصالحية، مطلق متسلط فردي حاكم ذلك كل مع ولكنه

 :نظام وتكريس الراشدة اإلمارة منهج طمس هو السلطة فقهاء وجهد جهده وكان ،معه

 سلطان اسم تتح هللا خليفة مكان هللا، بخليفة القائم ليحتل «هللا سلطان» أو «هللا خليفة»

ألعالم، املنشئات في األرض كا أنشئوا من هم الطغاة من كثيرين أن املعلوم ومن أرضه، في هللا

 .الفردي نظامهممن أجل تقويتهم وتقوية 

أما أن نظام امللك عالم، فهو عالم كبير ذو جاه عريض، أحاط نفسه بكبار العلماء 

ُقْرآن »والشعراء، وأما أنه تقي فهو 
ْ
 وتنفل، َويْقَرأ ال

َّ
أ ِإال َوضَّ

َ
 ت

َ
 على وضوء، َوال

َّ
 ِإال

 
َما جلس قط

 
ً
نًدا، إعظاما

َ
 يتلوه ُمْست

َ
ْيَنَما توجه. َوال

َ
صحف َمَعه أ

ُ ْ
ُه، ويستصحب امل

َ
 ل

ْ
َنْيِن . ويصوم َيْوم ااِلث

ِميس
َ
خ

ْ
والعمل لخدمة األمة هما  للسلطان العملله، لكن  ُيحسبحمد له و ذلك ما يُ و  (16)«َوال

 املحك في ميزان التقويم السياس ي.

اموس امللك نظام أعاد فهل  الحاالت؟ أحسن إلى املألوفة والهيبة النَّ

 تبدواملس القوي  السلجوقي فـالنظام ذلك، أعتقد وال! الشك كل ذلك في فأشك أنا أما

ت قد كان  15هـ/447رمضان  22بغداد في ) «طغرل بك» دخول  قبل أوتاده، وقوى   أركانه، ثبَّ

  هم(، ولقب1055ديسمبر 
ُ
 ستَ الخليفة امل

َ
أبريل  4هـ/467شعبان سنة  3بأمر هللا )ت القائمل ذ

ها سطع نجم الدولة السلجوقية فإن ،وزوجه ابنته ،«بملك املشرق واملغرب»م( 1075سنة 

 15ي )لطنة فتولى السَّ  عندما إال «ألب أرسالن» لطانسق بالتحوهو لم يل ،قبل هذه الفترة

غرل ط وكانالكبار،  السلجوقيين ع حكامراب كان لب أرسالنفأ ،م(1072/ 451ربيع األول عام

  بك
ً
  قد حقق استقرارا

ً
  سياسيا

ً
 في األوضاع. واقتصاديا

ن قد امللك نظامإن  :قول ولكن يمكن ال   طنعة،املص الدينية بالرتوش السلطنة هذه زيَّ

 ،السالجقة مذهب هي التي الحنفية تأييد إلى مذهبه هي التي الشافعية تأييد ذلك لىإ وأضاف

 بالتمذهب وأعطاها 
ً
 دينيا

ً
ان لم السلط أن -كما يظهر من خالل كتابه - مع أنه يعرف ،تبريرا

 .
ً
 منصفا

ً
، وال عادال

ً
 مؤمنا

ً
 يكن تقيا

 ياس يالس فكرهم استقوا الذين العلماء من كثير مأساة نفس هي الكبير وزيرنا ومأساة
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 ،ديالفر  ظامالن   بحسن كامل واقتناع «الراشدة اإلمارة» اإلسالم لنظام كامل فهم سوء من

 الفردي النظام تقوية هواألخير هو ما كان يعمقه هذا الوزير السياس ي البارع، أي  وهذا

  جهوده تكون  أن إلى قط يسع ولم املألوف،
ً
 رىالشو  على القائمة الراشدة لإلمارة تطويرا

 السترجاع ىسع ولكنه منهجها، على والسير السليمة البدايات تلك تطوير إلى وال واالنتخاب،

 .سنرى  كما هيبتها وإعادة الفردية الدولة منهج

ية حركة علم»أن األمة على مدار قرونها األولى لم تشهد:  إلى الحفيظ عبد أحمد ويذهب 

 
ً
 رحمه هللا، فجعل للعلماء نظام امللك مثلما كان في زمن والشريعة للدين ناهضة ونصرة

 .(17)«منزلة، وقام بتأسيس املدارس النظامية

 لىإ يدعو ما عمله في يكن لم أنه هنا أذكر أن وحسبي تمحيص، إلى بحاجة القول  وهذا 

  لىإ يسعى كان ولكنه الشريعة، و الدين نصرة
ُ
 يعتبرهما كان إذ ،«والحنفية الشافعية» صرةن

 لشيعةا عنكدع ؛ «والحنبلية كـاملالكية» املذاهب بقية أما اإلسالم، في األعليان املثالن

 عندما نستعرض كتابه؛  بمختلف
ً
 بل طوائفها، فال اعتبار لها عنده، كما سنرى ذلك سافرا

  اجيةالنَّ  الفرق  في الحنفية أدخل أنه أزعم إنني
ً
 على مه الذين السالجقة لسالطين تملقا

 علمي ألنه مذهبهم؛ لتبنى - أزعمكما  -أخر مذهب على السالطين كان ولو الحنفية، مذهب

  آنذاك كان الشافعية و الحنفية بين الصراع أن
ً
 وق،واملرُ  والتضليل بالتكفير ور ُم يَ  ملتهبا

 .السلطات فقهاء عند مخارج للسياسة ولكن

  يقول و 
ً
بك التقدم  قد حسن للسلطان طغرل » عميد امللك الكندري  الوزير إن: أيضا

الن فلما ولي ألب أرس بلعن الرافضة، فأمره بذلك، فأضاف إليهم األشعرية، ولعن الجميع ..

  .(18) «أسقط نظام امللك ذلك جميعه ،السلطنة

 ؛عيةبـالشاف االلتصاق الشديدة - األشعرية لعن سوى  يسقط لم امللك نظام أن ويبدو

  كتابه خالل من يكن لم -نفسه الحفيظ عبد كما يروي-ألنه 
ً
 اإلسماعيلية عن راضيا

لباطنية، ا والتي انحدرت منها اإلسماعيلية بطائفةنديد يندد أشد التَّ »بل إنه كان  ؛والباطنية

 «ةاملزدكي» بل إنه اتهم هذه الطائفة بأن زعماءها من نسل ؛إنها تهدد وحدة الدولة :ويقول 

 .(19)«فارس الساسانية أهل الشيوعية
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ولذا ]أي ملواجهة املذاهب الشيعية[ فقد  »: النظامية املدارس عن «ويكبيديا» في جاءو 

ذهب م بإنشاء سلسلة من املدارس التي تعلم الدين حسب تعاليم ءالبد امللكنظام  قرر 

  ؛السنة، وبشكل أكثر
ً
، فبدأ نفسه شاف امللكنظام  بسبب كون  املذهب الشافعي خصوصا

ً
عيا

وانتهى بناؤها في شهر ذي  ،م(1065هـ/457)عام  بغداد ذه املدارس في مدينةبتأسيس أولى ه

 تابع ثم ،عند افتتاحها بغداد م( وحضرها جمع عظيم من سكان1067هـ/ 459القعدة )عام 

 و ومر  واملوصل والبصرة وأصفهان وهراة ونيسابور  بلخ من كل في املدارس هذه إنشاء

 .(20) «وطبرستان

لك  أن الحقو 
ُ
 بسيط سببل ،املذهب السني بنشر يهتم لم - كتابه في سنرى  كما–نظام امل

 ذهبوامل «هسالطين مذهب» الحنفي :املذهبين على املدارس هذه في التعليم حصر أنه هو

  عليهما واقتصر فقط، مذهبه الشافعي
ً
 خارج ةالسني املذاهب ببقية يسمى ما بقية تاركا

 .مدارسه أسوار

ه ضحيث فو   منتهاها، «ملكشاه» السلطان ظل في نظام امللك قوة الوزير وبلغت

قد رددت األمور كلها كبيرها وصغيرها إليك، فأنت »وقال له:  ،السلطان التفويض الكامل

 .«الوالد

  يواجه أن عليه كان العالية املكانةتلك  بلغ وعندما
ً
  خصما

ً
 قلعة» في يربض عبقريا

ـُموت
َ
ل
َ
 .ودولته نظام امللك يقاومم( 1124ه/ 518)ت  «احالصب   حسن» اسمه ،املستعصية «أ

 -منا قد كما– السلجوقي السلطان كان إذ صورة، أوضح على املذهبي الصراع تبلور  وهنا

 ملذهب،ا نزاري  إسماعيلي احالصب   حسن وكان ،املذهب شافعي امللك نظام وكان ،املذهب حنفي

 الحريق شتعلا ؛الحنفيين السلطانيين وبين بينه مذهبي تعايش إيجاد من امللك نظام تمكن وإذ

 بالسيف يواملذهب السياس يومن هنا تبدأ حلقة من الصراع  للنزارية، الجديد الزعيم وبين بينهما

 .حال بأية الصراع هذا في واملذهبي السياس ي بين الفصل من مندوحة وال والقلم،

أولى الجانب املذهبي كل ما في قدرته، كما اهتم بالجانب السياس ي  قد امللك نظام أن ذلك

 في خطين متوازيين، و 
ً
 بغداد في - املدرسة النظامية أنشأإذ بنفس املقدار، وسار بهما معا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A
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  فقط، املذهبين تعليم في وحصرها الشرق  في املدارس من وغيرها
ً
 مما ملذاهبا بقية مستثنيا

 اري النز املذهب الشيعي  انتشار محاربة بذلك أراد - يهاف التدريس من السنة أهل يسمى

 تجريد ىعل السلجوقيين شجع خصومه على القضاء سبيل وفي .املشرق  األولى في بالدرجة

، والسيف القلم
ً
 من يةالبويه الدولة أصاب بل النزارية؛ عند يتوقف ولم ذلك، له فكان معا

  انقرضت قد كانت البويهية الدولة أن ومع نار، من شواظ قلمه
ً
 انالسلط دخول  عند عمليا

 بين الصراع أحقادم(، إال أنه استمر يضرب على إثارة 1055هـ/447)عام  بغداد بك طغرل 

 بالزيدية لصلةا القريبة والبويهية جهة من والحنفية الشافعية وبين ،والبويهيين السلجوقيين

 من جهة أخرى.

 راعبص ال النزاري، خصمه على التغلب منلك امل نظام يتمكن لم الصراع نهاية وفي

 ري،عسك هجوم كل يحبط أن الداهية النزاري  الزعيم تمكن فقد القلم، بصراع وال السيف

 مع تساوى ت الشرق  في دعاته ونشاط ناشطة، دعايته وكانت األحيان، أغلب في عليه وينتصر

 عدب دولته على وحافظ امللك، نظام قتل من احالصب   حسن تمكن وقد النظامية املدارس

  السلجوقية الدولة انقراض
ً
  زمنا

ً
 .طويال

  ر الملوكيَ س   كتاب

  في
 
 في فنون الحكم يع نظام امللك فذلك الجو املشحون بالصراع املذهبي أل

ً
رف كتابا

تحدث فيه عن تنظيم الحكم وعن ضرورة قيام  ،سياست نامه( يعني: سير امللوك) سماب

واالستقطاع، وتنظيم العدل، وتنظيم أمور الدولة 

اإلدارة والجيش، وتاريخ العالقة بين السلطة املركزية 

 .الجقةالسَّ  في عصر

 ندماع أنه وذاك اغتياله، قبيل له تأليفه وكان

 الوقت نفس في بدأ تهقو   أوجلك امل نظام بلغ

ن بينه وبين السلطا العالقة فسدت فقد سقوطه؛

 ينهماب الخصام حل   حتى تتدهور  ولبثت، «ملكشاه»
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ته على وهو موكبه في إليه أقبلفي صورة سائل أو زاهد،  رجٌل  هو في و  حرسه بين َمَحفَّ

 في 
ً
ركب السلطان، فأخرج سكيًنا كان يخفيها وطعنه طعنات قاتلة، فسقط صريعا

(. وبعد وفاة نظام امللك بخمسة م1092أكتوبر 14 /هـ 485 رمضان 10 ) أصبهان منطقة

 توفي السلطان
ً
 (.م1092 نوفمبر 11ه/485 شوال 15 فيملكشاه ) وثالثين يوما

 
َّ
الي مجلسان من أم) :مؤلفين هما: )سياست نامه(، والثاني نظام امللك الطوس ي ف لناخل

  .د»، ويبدو مما نشره (21) )نظام امللك
 

ومن  (22)العبادات في كتاب أنه الكتاب هذا عن «بيصال

م سأبقى مع الكتاب الذي يهمنا، وهو كتابه األول.
َّ
 ث

عربية بال أمالهو  - محفوظ علي حسين يقول  كما - بالفارسيةمؤلفه  أماله الكتاب وهذا

 أو  ،أيضا
ُّ
صدرت  له ةأفضل ترجمن إيقول: و  ،سخة العربية النفيسةنه يمتلك مخطوطة الن

 
 
ارب الدكتور  ترجمة وعلى ،واجار والتي كتب لها الر  عن الفارسية هي للدكتور يوسف بك

 
 ك

 .البحث هذا في اعتمدت

 أخطائه وتسويغ الحاكم اصطفاء

ث هذا الكتاب عن أحوال الناس وتقلب األيام ومدح سلطان العالم،  في امللك نظام تحد 

 هو ما نحهويم وامللك، بالسعادة عباده أحد الربانية بقدرته يختص»وعنده أن هللا سبحانه: 

  ويهبه ونعمة، ثروة من أهله
ً
 .(23) «وحكمة عقال

 دعوةال من وفيها الكتاب، هذا من الخمسين الفصول  نضد اإللهي االصطفاء هذا وضمن

 يد تمنع حلول  عن يتحدث لم ولكنه اللب، يبهر ما الظلم وعدم والحق العدل إفشاء الى

 .رهواختا اصطفاه قد هللا ألن ؛جماحه يكبح تصرف أي أو كإقالته، املظالم عن السلطان

 عن ةالصادر  واملراسيم السامية األوامر تعظيم يوجب فهو االصطفاء اهذ مع وبانجراره

َمانوأال يرسل  ،(24)البالط
ْ
إال بأمر، وأنه يجب الحيطة في إصدار األوامر  البالط ِغل

 . (26)أمورهم وتنظيم ومقربيه امللك ندماء وله باب في (25)السلطانية في السكر والصحو

 يستطيع كيف وإال واضحة، تناقضات في ورطته قد باالصطفائية القول  في تورطه ولعل

 منظا اشترطه تنظيم حسب الشراب مجالس يمارس والسلطان االصطفاء هذا يفهم أن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/485_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/485%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/485%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1092
http://shamela.ws/index.php/book/9608
http://shamela.ws/index.php/book/9608
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وأن يشترط أن يأتي املدعوون إلى مجالس  ،(27)والندامى مارالسُّ  وإراحة إراحته أجل من امللك

 لعادةا ألن ؛معهم وسقاتهم بالخمر يأتوا ألن اللياقة من ليس»إذ  ؛غالم واحد ومعهم الشراب

 والناس البالد سيد هو -في رأيه  –...فالسلطان  املقبول  غير العمل هذا من قط بش يء تجر لم

  ؟«..عليه اليَ عَ  كلهم

 التي ةاألشرب كل ألن»في مجلس الشراب، معلال ذلك بقوله:  الرديالنوع على منع  وشدد

 الشراب مجلس تنظيم في» :هذا الفصل اسم وحمل (28)«الجيدة األصناف من بها يؤكل

  .«وشروطه

 املحرض  املذهبي النَّفس

 ف بينكان في إمكانها أن تؤل والتيهذه الشخصية البارزة،  أن فيالنظامية  املأساة وتكمن

مت هامته الكبيرة، ومع األسف فهو لم مذهبيته بين حبال معقدة، وقز   أسقطته املسلمين

 الخالفات، تأجيج أضرم بل ؛إطفاءيكتف بإخماد الحرائق، ولم يشكل من علمه عملية 

، بامتياز مذهبي وكتاب بامتياز، سياس ي كتاب هذا كتابه أصبح بحيث
ً
 الحقيقية همهي ال أيضا

شنيع، اإلثارة يهمه ما بقدر
َّ
  فهو والت

ً
 - «لبويهيينا الدياملة» حكم تعصبه املذهبي ضدب مثال

 إال أنه ش يء في نظامهما يختلف الوالذي  ،«السلجوقيين» أعداء نفسه الوقت في هم الذين

 في يثير نأ يحاول  - دولتهم انهيار من وبالرغمالكبار مجالس شراب،  للبويهيينلم يكن يوجد 

 حزازات الخالفات األولى  املعتدل «ملكشاه» السلطان
ً
 "الدياملة"و "األتراك" بين وإْن »نسبيا

 نَ َح إو  خالفات
ً
 مسلمون »ويعتبر السلجوقيين  (29) «القدم في متمادية بل اليوم بنت ليست ا

 دةالفاسالبدعة واملذاهب  أفهم منش الدياملةخلص أطهار ال يعرفون البدع واألهواء، أما 

من  يعتبرهم أنه إال السالجقة يد على انقرضوا قد البويهيين أن العلم ومع. (30) «وخصومنا

 و  والحنفية للشافعية املذهبي تعصبه كان ذلك جانب وإلى السيئة، العقائد أهل
ً
 اضحا

 املذهب لربما كان املذهب الوحيد املسلم هو أحناف؛ السلجوقيين أن ولوال للعيان،

يدخلهم في املسلمين  أنإلى  فاضطر ،أحناف سالطينولكنه وزير لدى  عنده، الشافعي

فضل، وأقوم من مذهبي أليس في العالم كله »، فقال: مبتدعة فمذاهب عداهما ومااألطهار، 
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 .(31)«أبي حنيفة والشافعي رحمة هللا عليهما، أما املذاهب األخرى فبدع وأهواء وشبهات

يق ر إ :ما يقال في هذا النص وأول    وض 
ً
ر واسعا  ن شيخنا حجَّ

ً
، وتبعا

ً
لرأيه الحاصر  حبا

  أو  املذهب حنفي االعتقاد حسن الدين نقي»هذا اشترط في الوزير أن يكون 
 
 ط شافعيا

 
 اهرا

 
 
على ما بينهما من عداء، وقد  ؛الحنفيةو  الشافعية إال املذاهب من يقر ال فهو ،(32) «كفؤا

 ليبتو  والرافض ي والزرادشتي لليهودي»أنهم يسمحون  املتأخرين السالجقة أخذ على

 ومسيحي زرادشتي» أي بعدما كان ال يجرأ «شؤونهم دارةإو  السالجقة لألتراك الكتابة

 بوأل طغرل  و ]الغزنوي[  مسعود و  محمود عهد في نفسه ظهار إ على حتى الجرأة ورافض ي

ذين من نهم واملتنفو والقائمين على شؤ  الترك كتبة.. فقد كان كل  ]السلجوقيان[ رسالنأ

 تبةكمام أحوا املجال فسلي التركاألطهار ولم يكن  الشافعيةو أ الحنفيةومن  خراسان

 الديلم أهلغلب أ إن»ويقول:  .(33)«وعمال خراجها من ذوي املذاهب السيئة العراق

 .(34)«ملن ذوي املذاهب والعقائد واألديان الخبيثة السيئة والعراق

م عل يرغلم يكتف "نظام امللك" بتحريم وظائف الدولة علي   ىهذين املذهبين، فقد حر 

 ،الشافعي املذهباملعلمين والتالميذ من  علىوحصره  ،النظامية املدارس غيرهما التدريس في

العلوم العقلية  تعليم»وكان  (35) «في وجه املذاهب األخرى  بوابهاأصد  إلى»وأدى هذا 

 ائر وس عراقالفي القرن الخامس وما بعده ثم في  بخراساننشئت أوتعلمها في املدارس التي 

  اإلسالمية البالد
 
 .(36) «محظورا

ذهبنا إلى استنجاده بوقائع التاريخ نجده يسقط في مهاوي أخطاء بالغة، فمن ذلك  فإذا

 فهو ،سقمها يعرف هو بتهمة( م879يونيو  9 ه/265)ت الصفار الليث بن يعقوبيرمي  أنه

  اإلسماعيلية فبايع خدعوه الدعاة نإ يقال»يعبر عنها بقوله: 
 
وهذا الخبر غير  (37) «سرا

 صحيح، وقد يكون شائعة سياسية، ولم يرد في املصادر املوثوقة مثل هذا الكالم، كما الحظ

 فيما غلوال أنه عليه إقبال والحظ الفارسية، بـاللغة الكتاب لهذا تحقيقه في إقبال عباس

 في ُيؤسر أو ُيجرح لم( م907ه/295)ت الساماني أحمد بن إسماعيل جيش أن من رواه

 الخطأ في غفلة وأكثر ،(38)(900/ 289)ت الليثي يعقوب بن عمرو  على فيها انتصر التي معركته

  نقل أنه
ً
 لزمنيةا املسافة يالحظ أن بدون  البرمكي وجعفر امللك عبد بن سليمان بين حوارا
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ار .د ونقل. العهدين بين
 
 إذ لها،ك أسطورةهذه الحكاية فيما يظهر  أن» :إقبال عباس عن بك

هذا االسم ب وزير  لسليمانولم يكن  ،بن عبد امللك سليمانـل معاصرا البرمكي جعفر  يكن لم

 .«ماراتوهذه اإل 

 اريختالحكاية بنصها الحرفي في كتاب  وجود»تعليقاته:  في «فتية دارك» عن نقل كما

 لبرامكةا تاريخ وفي جعفر  امللوك سير فهو في  ؛مع اختالف في اسم بطل الحكايةالبرامكة، 

، ويذكر «ةالبرامك تاريخالحكاية من  هذه امللك نظام نقل في دارك وال يشك برمك، بالفارسية

 .(39)«جعفر البرمكي وليس خالد البرمكي ن املقصودإ»قال:  محمد القزويني أن العالمة

 الخاص (هنام سياست) كتاب من واألربعين بعاالر  الفصل على «إقبال عباس» وعلق

روايات هذا الفصل  أغلب»م( فقال: 28ق ه/ 612 عام مذهبه)ظهر  مزدك بـمذهب

 ،به مزدكا مخالفو  ألصقهاتهم  أكثرها أنو  التاريخي، الواقع عن وبعيدة أسطورية،

 .(40) «وبأصحابه

ت كان الصادق عفرج أن امللك نظام وذكر ِ
فأمر  بذلك علم هارون وأن للخروج، ُيبي 

قو  ،قريش بمقبرةوسجنه حتى مات في سجنه ودفن  ،بغداد إلى املدينة بإحضاره من
 
 عباس عل

ه 148 عام الصادق جعفر  اإلمام توفى لقد»هذا بقوله:  على ارشع   جعفر .د ووافقه إقبال

  ،ه170بدأت عام  الرشيدفي حين أن خالفة 
 
 لخطأ للرشيد فإن عد هذا اإلمام معاصرا

 .(41) «هنام سياست مؤلفخطاء أآخر من  تاريخي

 في»م( 816-15ه/200خرج )عام  نهإ :القرمطي الخال صاحب عن امللك نظام ويقول 

 .(42) «ه291عام  املكتفيقد هزم وقتل على يد الخليفة  وأنه، 290 عام كان أنه حين

بل وال صحيح، ومعظم ما رواه  دقيق غير معظمهف الفاطمية الدولة قيام عن رواه وما

  .(43)ال يتطابق مع املصادر التاريخية املوثوق بها حتى تلك الكتب التي تعتبر خصم لدود لهم

كانه أخوه م تولى» الساماني أحمد بن إسماعيل امللك توفى ملا أنه امللك نظام ذكر كذلك

  فنبه محققه د. «أحمدبن  نصر 
 
 أهذا خطأ تاريخي  أن» إلى اربك

 
 العادل ير األم توفى مافل يضا

( وتاله م988 هـ 301-295) أحمدابنه  خلفهم( 908-7 ه295 عام) أحمد بن إسماعيل



 27| المسار  «نظام الملك نموذجا  »جناية السياسة على التاريخ 

 .(44) «ه301عام  حمدأبن  نصر 

 نصور مجوار ربه تولى ابنه  إلى [منصور  بن نوح] انتقل ملا»خطأ آخر عندما قال:  وثمة

 مباشرة ابنه األكبر  نوحخر ألن الذي تولى الحكم بعد آخطأ  هذا» بكار فعلق د. (الحكم

 .(45) «دهابع نوح بن منصور  خلفهحكم سبع سنوات  الذي امللك عبد

م 902ه/ 290مليئة باألخطاء، وقد ذكر أنه أسر في صفر  الزنج صاحبعن  وروايته

تل في املعركة ولم يؤسر، وال اقتيد إلى ،(46)فيها وقتل بغداد واقتيد إلى
ُ
 ؛بغداد والحق أنه ق

 .الخطأ هذا تصحيح عن بكار وسهى د.

ابيين عن رواه وما  من األخطاء، ويكفي أن نشير إلى قوله تحمل أيضا الجن 
ً
 املقنع ن: إوقرا

تل املقنع أن مع ،سعيد الجنابي معاصرا ألبي كان
ُ
 سعيد أبي أما (م777-76ه/163 عام) ق

 .(47) (م914-13ه/301)مات  فقد الجنابي

النساء في سياسة القصر تظهر مذهبيته بكل جالء، فقد دعا إلى  تدخل عن حديثه وفي

 نب عمر ماح لهن، واستنجد بقول الخليفةمن الس   وحذرحصرهن في واجباتهن الزوجية، 

 النساء عورة مثلهن، فكما يجب  كالم»هللا عنه  رض ي الخطاب
ا
يجب  ،املأليظهرن على  أال

 
 
  أال

 
 .(48) «يذاع حديثهن في املأل أيضا

 
ً
 حقا

ً
 عمر، ولوجد لطبق هذا القول املدسوس على عمل أمير املؤمنينولو كان منصفا

اء ف  الش»ن املؤمنين عمر رض ي هللا عنه عي   أمير ألن ؛عمر عن يصدر أن يمكن الأن ما قاله 

( والية الحسبة أي فيما م640ه/20)ت  :من بني عدي القرشية «بنت عبد هللا بن عبد شمس

تراقب وتحاسب وتفصل  ،وزارة التجارات واألسواق وأوزانها ومعامالتها»يعرف اليوم بـ 

 .(49)«بين التجار وأهل السوق من الرجال والنساء

 فهذه عورة، بأنها يقل لم وتحاسب، وتراقب األسوق، في لتمش ي «الشفاء» ني  ع فالذي 

 َد ُم  رواية الحديث رجال يقول  كما الرواية
َّ
املعضلة أن الكثرة قد آمنت بها حتى  ولكن سة،ل

 عند العلماء والعامة على السواء. سلوكاصبحت أ

 صبح الغث بحتى ي ،من هنا وجب وضع وقائع التاريخ في غربال قوي ونشيط وفعال
ً
اديا
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 بط.م املحسلم الناس من تأثيره على سلوكهوحتى يَ  للعيان ويرمى به خارج االستعمال،

 :الخالصة

ر روايات، وعبث بروايات،   يعتمد عليه، ألنه كما رأينا سخَّ
ً
أن نظام امللك لم يكن مؤرخا

قات عند 
 
صحاب هذا التوجه، ومما ال شك فيه أن هذا النوع أومع ذلك ُيعد من املؤرخين الث

ه، قالزيت على نار التعصب املشتعل أصال فيضاعف حري من الكتابة التاريخية يصبُّ 

 وال  ،ويحفظ أواره
ً
 وال سياسة فقط، ولأواألخطر من ذلك أن الناس لن تقرأ فيه تاريخا

ً
كن دبا

 من فتاوى التفسيق والتكفير، واستحالل الدم
ً
 ضخما

ً
ا  .كمَّ

 ومسكينة أيتها الفتاوى التمذهبية كم 
ُ
 .نحر باسمك املذاهبت

 

**** 
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 الهوامش:

 .122هـ / ، ص2/1417( ابن النديم، الفهرست، اعتنى بها وعلق عليها إبراهيم رمضان، دار املعرفة، ط 1)

 .16-14م، ص2000/ 5تاريخ الخلفاء، اعتنى به محمود رياض الحلبي، دار املعرفة، ط( السيوطي، 2)

 .185( السيوطي، تاريخ الحلفاء، ص3)

 .185( السيوطي، تاريخ الحلفاء، ص4)

 .220( السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص5)

 (.1850( أخرجه مسلم رقم: )6)

 WWW.alukah.net/culture/0 ي موقع ( أحمد عبد الحفيظ محمد، الوزير األعظم، مقال نشر ف7)

 ( نفس املصدر واملوقع .8)

 ( نفس املصدر واملوقع .9)

 ( ويكبيديا، نظام امللك الطوس ي10)

 alukah( أحمد عبد الحفيظ محمد، الوزير األعظم مقال نشر في موقع األلوكه 11)

 واملوقع .( نفس املصدر 12)

 ( نفس املصدر واملوقع .13)

 ( نفس املصدر واملوقع .14)

( انظر القصة في تاريخ الخلفاء، لإلمام جالل الدين السيوطي، بيروت: دار املعرفة، اعتنى به وعلق عليه محمود 15)

 .353م ص 2000هـ/ 1421رياض الحلبي، الطبعة الخامسة 

هـ(، تحقيق: د. 771( السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوفى: 16)

محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 .313/ 4هـ، ج 1413

 alukahم مقال نشر في موقع األلوكه ( أحمد عبد الحفيظ محمد، الوزير األعظ17)

 alukahحمد عبد الحفيظ محمد، موقع األلوكه أ( 18)

 alukah( أحمد عبد الحفيظ محمد، الوزير األعظم مقال نشر في موقع األلوكه 19)

 .( ويكبيديا، نظام امللك الطوس ي20)

 (21 ) shamela.ws/index.php/author/1296  .  

 (22) shamela.ws/browse.php/book-9608 

سير امللوك، ترجمه عن الفارسية، د. يوسف بكار. بيروت: دار املناهل حقيق  –( نظام امللك ، سياسة نامة 23)

 . الفضل األول 49، ص 2007هـ /1428الطبعة األولى 

 .109( أنظر الفصل الحادي عشر ص24)

 124( أنظر الفصل الخامس عشر، ص 25)

 .126( أنظر الفصل السابع عشرـ ص26)

 .111( أنظر الفصل الثاني عشر ض27)

                                                                                 

http://www.alukah.net/culture/0
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 .157( أنظر الفصل التاسع والعشرون، ص28)

سير امللوك، ترجمه عن الفارسية، د. يوسف بكار. بيروت: دار املناهل حقيق –( نظام امللك ، سياسة نامة 29)

 .198، ص 2007هـ /1428الطبعة األولى 

 .198سير امللوك، ، ص–( نظام امللك ، سياسة نامة 30)

 .133سير امللوك، ص–ام امللك الطوس ي، سياسة نامة ( نظ31)

 210سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 32)

 .196سير امللوك، ص–( نظام امللك ، سياسة نامة 33)

 .204سير امللوك، –( نظام امللك ، سياسة نامة 34)

 23سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 35)

 23سير امللوك، ص–امللك الطوس ي، سياسة نامة ( نظام 36)

 ،4؛ انظر ح رقم 55سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 37)

 .10،ح 59سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 38)

 .44ح 211سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 39)

 في تحقيق اقبال. 2، في تحقيق بكار ح1، ح229سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 40)

 .1، ح 247سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 41)

 .15،ح250سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 42)

 .15،ح250سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 43)

 .50، ح261سير امللوك، ص–نامة  ( نظام امللك الطوس ي، سياسة44)

 .344. ومصدره تعليقات دارم ص 51، ح 262سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 45)

 . 268سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 46)

 .89، ح 272سير امللوك، ص–( نظام امللك الطوس ي، سياسة نامة 47)

 224سير امللوك، ص–ة نامة ( نظام امللك الطوس ي، سياس48)

 14( محمد عمارة، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص49)



 

 

ـنَّـة»  « ..السُّ

 ُمصطلح شرعي :من

 يـب دينــذهـم :إلى           

  () محمد يحيى عّزان

 

 من الفرقاء 
ً
خلصُت في مقاالت سابقة إلى أن أيا

ة املحمدية»املتمذهبين في إطار 
 
لم يتمكن من احتكار  «املل

 منها إلى ا«النبي ،القرآن»أهم ركائز االسالم: 
ً
 لبحث عن عناوين ومرجعيات. وذلك ما دفع كال

 
َ
 أخرى ت
َّ
 ليتم احتكارها واملزايدة بها. سم بالخصوصيةت

 
َ
 ف
َ
وأولئك  ،ال يتجاوز تفسير أقارب النبي وأهل بيته للدينحق الأن إلى م منه هب فريٌق ذ

د الشواهد كر الُح ِذ واستنفروا ل «الشيعة»هم من ُيوصفون اليوم بـ
ْ
جج والروايات، وَحش

أهل »وها. وفي املقابل ترى مدرسة أخرى هي مدرسة موالبراهين على صحة الخالصات التي قد  

نةللدين  «السلف»أن تفسير « السنة لتي ا وما فهموه من القرآن ومن سيرة النبي هو السُّ

ن على الجميع امل  يتعيَّ
ُ
 . ض ي  عليهاـ

أهل البيت .. املصطلح »( بحثا بعنوان 47وعن املوضوع األول كتبُت في العدد )

ة والداللة»( كتبت عن 48، وفي العدد )«واملرجعية  ، واقتربت«رواية الحديث النبوي .. الحجي 

حديث الثقلين في دائرة التجاذبات »(، فكتبت عن 49ناقشة أدلة الفريقين في العدد )من م

ى . من مصطلح شرعي إلأهل السنة.»، وفي هذا العدد سأتناول موضوع «املذهبية والسياسية

  «.مذهب ديني

                                                                                 

( .كاتب وباحث في الفكر اإلسالمي له العديد من املؤلفات، مدير تحرير املجلة ) 

 بحوث
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 تقديم دراسٍة وقد أشرت في كل ما سبق إلى أنني أسعى من خالل هذه البحوث إلى 

 عِ » ذكورتينللمرجعيتين امل
ْ
 ،، بهدف التمكن من تصورهما«ة السنةنَّ ُس »و ،«رة الشيعةت

 ظر في مواضع اتفاقهما وافتراقهما،ا، ثم النَّ ممنه ومدى إلزامية كٍل ، والكشف عن حقيقتهما

 
َ
ما على أنه ممشترك بينهما، أ رٍ ْد ومعرفة إن كان يوجد بينهما تضاد ال يمكن معه تحصيل ق

سهم في رفع مستوى الوعي لدى املتمذهبين، لعلنا بذلك ربجانب من التوافق والتقا
ُ
ما في ب ن

 ال ينبغي أن يكون سببا للتنافر بين الناس وتاريخيٍ  فكريٍ  أيديهم وأيدي اآلخرين من موروٍث 

 والُفرقة بين املذاهب.

نَّة»  أصله وتطوره «المصطلح» «السُّ

نة»عند التدقيق في أصل تسمية  نَّ »في كتب اللغة نجد أن: « الس  عني: في اللغة ي «السَّ

ة نَّ ض ي فيها هو صاحب تلك السُّ
ُ
، واملبتدئ بامل

ً
ِريق لم يكن معروفا

َ
 قال. وفي ذلك (1)ابتداُء ط

َصْيب 
ُ
 (:هـ108تبن رباح )الشاعر ن

ب   َسنَنت   كَأين َل  احل   (2)َوْحِدي َبْينِهم من َأْحَبْبت   إِذ الناسِ  من*  عاِشق   َأو 

ِة »وذكر ابن األنباري أن  نَّ معناه: من أهل الطريقة املحمودة. . قولهم: فالٌن من أهل السُّ

معناها في اللغة: الطريقة. وهي مأخوذة  «السنة»و النكشاف معناه. «السنة»ذف نعت فُح 

ن»من 
َ
ن ِنِه «السَّ

ُ
ِنِه، وُسن

َ
ِن الطريِق، وُسن

َ
 .(3)«، وهو الطريق. يقال: خذ على َسن

ِلك قيل: »زهري في )تهذيب اللغة( أن وأكد األ 
َ
 املستقيمة املحمودة، َولذ

ُ
ة الطريقة ن  السُّ

ة  .(4)«فالٌن من أهل السن 

وكالم ابن األنباري واألزهري في أن السنة مقصورة على السنة املحمودة، غير دقيق؛ بل 

َعِرُب عن مْنظومة سلوٍك ومنهج تفكيٍر 
ُ
عاليم وتتختلف باختالف ما أضيفت إليه، فهي ت

روحية وتشريعات أساسية وإجراءات ثواب وعقاب، تختلف مضامينها باختالف ما أضيفت 

 إليه، سواء كانت حسنة أم قبيحة.

َ  س  ﴿وهو ما ينسجم مع استخدام القرآن عند استعمال هذا املصطلح، كما في قوله:   َّنة
ل َّن ا ق د   م ن   ر س 

 
ب ل ك   أ لَِّن ا ِمن   ق  م   ِِل ب ِّي   اّللة   ي ِريد  ﴿وقوله: . [77: اإلسراء] ﴾ر س  م   ل ك  ِدي ك  ي ه  ن    و   س 
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ِين   م   ِمن   اَّلة ب لِك  ي ت وب   ق  م   و  ل ي ك  لِيم   و اّللة   ع  ِكيم   ع  ل ت  ِمن  ﴿. وقوله: [26: النساء] ﴾ح  ق د  خ 
َ  ا قِب  ن  َع  ي ف  َك  وا ك  ر  ر ِض ف ان ظ 

وا ِِف اْل   ن   ف ِسري  م  س  ب لِك  ِذبِّي  ق  ك   .[137]آل عمران:  ﴾ل م 

 من بها عمل من أجر ومثل أجرها له كان حسنة، ةنَّ ُس  نَّ َس  من»وفي الحديث عن النبي: 

 عمل من وزر ومثل وزرها عليه كان سيئة، سنة سن ومن ش يء، أجورهم من ينتقص أن غير

 .(5)«ش يء أوزارهم من ينتقص أن غير من بها

نة»وتستخدم  املسلمين للداللة على َمسلك النبي محمد وَمْنهج حياته، عند « الس 

ة النبي هو من يمض ي  ن بسنَّ
َ
ياق على ذلك. والـُمْست ُدل قرينة السَّ

َ
شريطة اإلضافة إليه أو أن ت

 من 
ً
ِوفق منهجه اقتداًء به، وهذا ما عليه جميع املسلمين، مع دعوى كل فريق بأن له مزيدا

 االختصاص في ذلك على غيره!

 وسمات أخرى حتى باتت في وأ
ً
ضاف علماء املسلمين إلى السنة املضافة إلى النبي قيودا

 يختلف باختالف املجاالت التي تستعمل فيها، ومنها:
ً
 تداول التراث اإلسالمي مصطلحا

 نة النبي مع الترك أحياًنا، فإن كانت املواظبة املذكورة عليه : ما واظب في الشريعة السُّ

 .فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة؛ فسنن الزوائد على سبيل العبادة؛

 ففعله ما جاء األمر به واإلرشاد إليه من غير إيجابهي:  ،السنة عند الفقهاء ،

 يعاقب تاركه. فاعله والمستحب يثاب 

 يما صح وتتمثل فاملصدر الثاني من مصادر التشريع،  :هي ،السنة عند األصوليين

 وتقريرات، على تفصيل في كل منها. عن النبي من أقوال وأفعال

  والسنة عند أهل السنة: ما أثر من أقوال السلف )النبي والصحابة والتابعين

 وتابعيهم( في مسائل العقيدة والشريعة، ويقابلها البدعة. 

  والسنة عند أهل امللل والنحل: ِفْرقة من الفرق اإلسالمية، لها منظومة أفكار

 ة والتاريخ والفقه.واختيارات في مسائل العقيد

نة.. املذهب الديني»وما يعنينا هنا هو ما نحن بصدد الحديث عنه وهو  وع املوض «السُّ

 بإزاء املذاهب األخرى: املعتزلة والشيعة والخوارج.  
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نَّة»  نشأته وبْنيته «المذهب» «السُّ

تطلب أن يتمر حياة الناس بكثير من التطورات ويطرأ عليها كثير من املستجدات، وهذا 

مة لها مواكبة للمستجدات؛ حتى ال يقع الناس فراغ تشريعي، وكان  ِ
 
َنظ

ُ
تكون التشريعات امل

ْوَحى إليه.
ُ
ين امل ِ

حقق مقاصد الد 
ُ
 لتشريع اإلجراءات العملية التي ت

ً
 النبي في أيامه مصدرا

 وبعد وفاة النبي استمرت الحياة في التطور وظهرت مستجدات كثيرة، منها ما له صلة

بسلوك اإلنسان ومستوى تفكيره وتجربته، ومنها ما له عالقة بإدارة شأن الحياة والتعامل 

 لضبط التعامل معه.
ً
 معينا

ً
 مع ما يطرأ عليها، وكل ذلك يتطلب حكما

الرجوع إلى املوروث الديني سواء منه القرآن  -لدى املتشرعين  -ولسد  تلك الحاجة يتعين 

 
َّ
َبل
ُ ْ
غ( الذي اتفق املسلمون على نقله وروايته، أو ما َصح  عن النبي الكريم، وهو النص )امل

غ( من أقوال وأفعال ومواقف، تعرف بـ ِ
 
َبل
ُ ْ
 ، وهذا محل اتفاق بين املسلمين.«السنة»)امل

نة ما يتناول املوضوع بشكل صريح ومباشر، فإنه يدخل  أما إذا لم ُيوجد في القرآن والسُّ

ل ما ُيحكم على شبيهه، مثل: إدخال كل ما هو ضار، في عموم في عموم ِنِظيره ويحكم عليه بمث

النهي عن الضرر، وهذا أيضا ال خالف فيه من حيث املبدأ، وإنما يأت الخالف في التحقق 

 من وجود الضرر ومستوى تأثيره.

بعد ُدخوله تحت نص آخر، أو لم يمكن تعقله ليجري فيه 
ُ
أما ما لم يرد فيه نص واست

 فهو محل الخالف. القياس واملماثلة

وبالعودة للتراث الديني نجد أن تالميذ مدرسة اإلسالم من الصحابة والتابعين وتابعيهم 

 مختلفة في التعامل مع الحكم في املستجدات، فبعضهم كان يرى الوقوف عند 
ً
سلكوا طرقا

النص والسكوت عما سكت عنه، وبعضهم كان ُيْعمل العقل في القبول والرد أو في القياس 

 في ضوئها.
ً
 والكشف عن علل األحكام ومقاصدها لكي ُينش ئ أحكاما

الذين ال يمانعون من استنفار العقل  «مدرسة أهل العقل»وهنا نشأت مدرستان:    

نة النبوية. و شرع في استنتاج بعض األدلة التي لم ترد في الكتاب والسُّ
َ
ت
ُ
قلمد»امل  «رسة أهل النَّ

نة ال  نبوية كافية، وما عداها فبدع وأهواء.التي رأت أن الكتاب والسُّ
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نة يف مقابل أهل العقل   «آفاق منهجية»أهل السُّ

 أن باإلمكان االستفادة من منهج االستدالل العقلي املنطقي، «أهل العقل»ترى مدرسة 

ع ماملستوحى بعُضه من املنهج االستداللي في القرآن، وبعضه من تجربة الفالسفة األوائل، 

 
ُ
ين، على أن يكون ذلك ليات مراعاة ك نص  فيما لم يرد فيه -بالنسبة للمسائل الدينية  -الد 

 صحيح صريح.

سس االستدالل العقلي في الَفَضاء الديني، هذه واتجهت 
ُ
املدرسة إلى العمل على وضع أ

قل في صحة هذا املنهج وأرست قواعده ورسمت مساراته،  ودخلوا في جدل مع مدرسة أهل النَّ

مصنفات في أحاديث فضائل العقل وإبراز مكانته لجمع بعض مؤيدوها  اضطرحتى جملة، 

 
َّ
عويل عليه في مختلف القضايا، بما في ذلك املسائل الش  رعية.وصحة التَّ

ر )  بعنوان )العقل(، قال عنه 206ومن ذلك أن داود بن املحبَّ
ً
حاجي »هـ( جمع كتابا

قه منه: داود، املذكور. وركبه: كتاب العقل، وضعه: ميسرة بن عبد ربه. ثم سر : »«خليفة

بأسانيد غير أسانيد ميسرة. وسرقه: عبد العزيز بن أبي رجاء. فركبه: بأسانيد أخر. ثم سرقه: 

 السرخس ي محمد بن . وَجَمع أحمد(6) «جزي، فأتى بأسانيد أخرسليمان بن عيس ى الس  

 في أحاديث وردت في العقل. والبن قتيبة )286الطبيب، )
ً
ما »هـ( كتاب بعنوان: 276هـ(، كتابا

 بعنوان: 282. وجمع الحافظ عبد هللا بن أبي الدنيا )ت«روي في العقل
ً
كتاب العقل »هـ( كتابا

، ليؤكد اهتمام أهل السنة بالعقل، ويرد على من يرى أنهم يعرضون عنه ويذهبون «وفضله

 كانت مجافية ملبتوتات املنطق العقلي. وراء الرواية مهما

تهعلى أنها تدل على ها في مكانة العقل و ومن الروايات التي أورد رع وحجي 
 
 :في الش

 رسول  يا: قيل قال، مالك بن أنس عن ،
 

 ب،الذنو  كثير العقل حسن يكون  الرجل اَّلل

ته كانت فمن يقترفها، وذنوب خطايا وله إال آدمي من ما»: قال  يزتهوغر  العقل، سجي 

 .(7)«ذنوبه تضره لم اليقين،

  :أال هللا على الشاهد أنا»عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه أنه قال  
ْ
 عاقل ريعث

 .(8)«الجنة إلى مصيره يجعل حتى رفعه إال يعثر ال ثم رفعه إال

  ىعن أنس بن مالك قال عن رسول هللا
َّ
ْيِه  هللا َصل

َ
 جهلهب ُيِصيب األحمق ِإن»: َوسلم َعل
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كثر
َ
َفاِجر فجور  من أ

ْ
َما ،ال فع َوِإنَّ

َ
عباد يْرت

ْ
دا ال

َ
َرَجات ِفي غ ىعَ  َربهم من الزلفى الدَّ

َ
 قدر ل

 .(9)«ُعُقولهْم 

د، ويظهر على كثير منها عالمات  َتفاوت في مرتبة القبول والر 
َ
وهنالك روايات كثيرة ت

نعة، نتيجة الجدل بين املسارين: العقلي والنقلي.   الص 

قل عن النبي وما فهم السلف لم يهذا التوجه أن أنصار ومؤيدي على  تجاهلوا أهمية الن 

لف وتفسيرهم وأفعالهم حجة على ال يجعلو  أو مضوا عليه من ذلك، ولكنهم ن أفهام السَّ

عصب وُسوء  غيرهم، الحتمال خطئهم وقصور بعضهم، ووقوع فريق منهم تحت تأثير التَّ

ائل تلوا فيما بينهم نتيجة اختالفهم في تفسير وفهم بعض املسالفهم والتقدير، حتى أنهم اقت

 الدينية.

ونتج عن هذه املدرسة فرق ومذاهب مشهورة، مثل: املعتزلة، واملاتريدية، والحنفية 

والزيدية وقدماء األشعرية، على تفاوت بينها في املناهج ومستوى استحضار العقل ومجاالته 

 وشروطه ومساحة ميدانه.

قل على بل وفي املقا ن في بما ُيروى عْر أنه ال بد من التمسك الَح أصرَّت مدرسة أهل النَّ

 فالسكوت عنه أولى وأسلم، خص النبي صلوات هللا عليه في أي شأن، وما لم ُيرو فيه ش يءٌ 
ً
وصا

 .إذا كان من مسائل االعتقاد

ميع جعلى  ما ُيجيُب عن النبي صلوات هللا عليه كللم يجدوا في املرويات هم بيد أن

األمر الذي  ؛املطروحة نتيجة تطور زمني والتداخل مع مختلف الفلسفات العاملية التساؤالت

ة الخلفاء سنَّ » «سنة النبي»إلى جانب دخلوا ، فأاملوروث الروائياعتماد للتوسع في هم ضطر ا

لفسنة »، ثم «الراشدين وسع صار مفهوم  «السَّ ةال»من التابعين وتابعيهم، وبذاك التَّ نَّ  «سُّ

، ولم يعد مقصورا على ما ُيروى عن النبي فحسب، «ةما كان للسابقين فيه سنَّ »عندهم هو 

، العتمادهم على تلك الُسنة في فهم «أهل السنة»بـ رفون عْ وبات من يعتمدون هذا املنهج يُ 

 الدين وتفسيره.

نة»وهكذا توسع مفهوم  ال وال واألفعمن الداللة على األق «في هذا الباب»وتحول « السُّ
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عبير عن املنهج الذي يتم به فهم وتفسير النص الديني.إلى النبوية ذاتها   الت 

نة»وعلى هذا باتت   يدل على واحد من امل «السُّ
ً
اإلسالمية التي لها  ذهبهنا مصطلحا

رؤاها ومناهجها الخاصة في فهم الدين ورواية التاريخ وتحديد مرجعيات التشريع وطرق 

 السياسيةوالتشريعات الدينية و  األفكار من سلسلةلُينتج لها ثبوتها وتفسيرها، اختارت ذلك 

 عبر الطريقة التي يرونها األولى في مواكبة املستجدات.

توقفوا، واعتبروا ذلك من  «سنة»فيما مض ى عليه السابقون وإذا لم يجد أهل السنة 

لف. ة من الس   املسكوت عنه، ويقولون عن ذلك: ال يمكن أن نخوض في أمر ليس َمَعنا فيه ُسنَّ

دد قال البغدادي:  ِهَي أف»وفي هذا الص 
َ
ْبُعوَن ف ة َوالسَّ

َ
اِلث

َّ
ة الث

َ
فْرق

ْ
نة »ما ال أهل الس 

َجَماَعة
ْ
ْيِن من فريقى الرَّ  «َوال

َ
َفِريق

ْ
ْين ال

َ
هو الَحِديث وفقهاء هذ

َ
َحِديث دون من يشترى ل

ْ
ي وال

ْ
أ

ْوِحيد  وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلمو
َ
ة َواِحَدة ِفي ت

َ
ال
َ
أهل الَحِديث ِمْنُهم كلهم متفقون على مق

اِنع َوِصَفاته وعدله وحكمته ة واإلمامة وفىأسمائه َوِصَفاته وفى أَوِفي  ،الصَّ ُبوَّ حكام أ بواب النُّ

ين و أالعقبى وفى َساِئر  حَرام من فروع األ إصول الد 
ْ
ل َوال

َ
َحال

ْ
َتِلُفوَن ِفي ال

ْ
.  (10) «حكامنما َيخ

وأثناء كتابه )الَفرق بين الِفرق( ظل يذكر آراء فريق أهل السنة بإزاء آراء الفرق األخرى، شأنها 

 م هم الفرقة الناجية.   يرى أنه –بطبيعة حال انتمائه إليهم  -شأن شأن غيرها، وإن كان 

ُبو     
َ
اَل أ

َ
ْمَسةرَ فِ »محمد بن حزم: ق

َ
م خ

َ
ْسال ِ

ْ
ة اإل

َّ
نة :وهم ،ق املقرين ِبمل  ،أهل الس 

ثر .والخوارج ،والشيعة ،واملرجئة ،واملعتزلة
ْ
َرقت كل فرقة من َهِذه على فرق َوأك

َ
ت
ْ
ِتَراق  ،ثمَّ اف

ْ
اف

 
ُ
فتيا ون

ْ
نة ِفي ال ىذ يسيَرة من بَ أهل الس 

َ
َعال

َ
اَء هللا ت

َ
ْيَها ِإن ش

َ
. وخالل (11) «االعتقادات سننبه َعل

 أوجه 
ً
كتابه تحدث عن اآلراء التي ذهب إليها أهل السنة في مختلف مسائل الدين مبينا

 اتفاقهم مع بعض الفرق واختالفهم مع األخرى. 

رون أن يأنهم كانوا  «أهل السنة»ويدل كالم املؤسسين األوائل الذين أطلق عليهم لقب 

 لجميع املسلمين، وليست خاصة بهم، ال يعتمدون االستنتاج العقلي  «السنة النبوية»
ً
تركة

لف  ة من السَّ في اكتشاف األحكام التي لم يأت فيها نص؛ بل يقتصرون على ما ورد فيه ُسنَّ

 أو فهما»
ً
 هم يرون ف، «رواية

ُ
ة وطريق الجيل األول من الصحابة ثم ال ي  ض ِ أن امل ابعين تعلى ُسن 
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دوا نهجأولئك األقرب إلى النبي و  ؛ لكون من االستنباط الذاتي أولى وا على ومضه الذين جسَّ

ته في الحياة، وهم من فعلوا ما كان يفعل وتركوا ما كان يترك، وبذلك كانوا البوابة 
َّ
سن

د ين وفهم الشريعة، بحيث يتعين على كل من أتى بعدهم أن يتقيَّ ِ
ة ملعرفة الد  بمنهج » الَحْصريَّ

لف بقين: وصفوا الساو ون تأويل أو تفسير، في فهم الدين حسب ما ُيروى عنهم دُ  «وسنة الس 

وصار كل من يعمل وفق هذا املنهج يوصف بأنه من «. خير القرون»و «السلف الصالح»بـ

ة النبي»كعنوان ومنهج فكري فحسب، أما االنتماء إلى  «أهل السنة» ية؛ كمرجعية شرع «ُسنَّ

واألخذ بما  ،فجميع املسلمين يشتركون في ذلك، وإنما يختلفون في تقدير صحة الروايات عنه

َعاطيهم معها.يروى من تفسير الس  
َ
 لف لها وت

لت نظرية 
َّ
ني»القاعدة األساسية لتكوين  «إتباع منهج السلف»وشك ، وفي «املذهب السُّ

ة ما سبيل تدعيمها استحضر مؤيدوها روايات م ن الحديث النبوي؛ للتدليل على صوابي 

 ذهبوا إليه، ومن ذلك:

عليكم بسنتي »ن رسول هللا قال: أعن العرباض بن سارية: بن حنبل أحمد ما روى  .1

 .(12) «اجذبالنو تمسكوا بها وعضوا عليها  ،وسنة الخلفاء الراشدين املهديين من بعدي

قال رسول هللا » :قالاب، بن الخطسعيد بن املسيب عن عمر وروى البيهقي عن  .2

:، فأوحى سألت ربي عن اختالف أصحابي بعديوسلم: صلى هللا عليه   ،محمد يا إلي 

، فمن أخذ جوم في السماء، بعضها أقوى من بعضك عندي بمنـزلة الن  إن أصحاب

 .(13) «منها بش يء مما هم عليه من اختالفهم فهو عندي على هدى

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  ،حذيفةالترمذي عن روى أحمد وابن ماجة و و  .3

ى أبي ار إلـوأش) إني ال أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي»وسلم: 

ار،واهتدوا بهدي  (بكر وعمر قوهوما حدثكم به ابن مسعود  عمَّ  .(14) «فصد 

 لقرن ا :أمتي خير»قال:  النبي صلى هللا عليه وسلموروى مسلم عن ابن مسعود، أن  .4

 .(15) «يلونهم الذين ثم ،يلونهم الذين ثم يلوني، الذين

ة»فهذه وعشرات الروايات والحجج، يوردها  للتدليل على أن املض ي على  «أهل السنُّ

باعه، 
 
ة الجيل األول من الصحابة والتابعين وتابعيهم، هو املنهج الذي يتعين ات طريقة وُسنَّ
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نة التي مض ى عليها.لكونه أنسب تعبيٍر عن نهج رسول هللا   والسُّ

نية أنها تلتزم األخذ بما ُيروى عن الصحابة من قول أو فعل،  ومن أهم معالم املدرسة السُّ

 أم غير معقول، 
ً
أو ما يروونه عن النبي في ذلك، وأكدوا أن اإليمان به أولى، سواء كان معقوال

 تحت عنوان: 
ً
ف قديما ة»وهو ما يردده كثير ممن َصنَّ هذا إمام أهل السنة أحمد ، ف«السنَّ

 نكا بما التمسك عندنا: السنة أصول »هـ( يقول في كتاب )أصول السنة(: 241بن حنبل )تـ 

 لالزمة.ا السنة وِمن»وأضاف: «. بهم واالقتداء وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول  أصحاب عليه

 كيف؟ الو  لم؟ يقال: ال بها، واإليمان فيه باألحاديث والتصديق وشره، خيره بالقدر اإليمان

في فقد عقلَه، ويبلغ الحديث تفسير يعرف لم ومن
ُ
س به اإليمان ذلك؛ عليه ك

 
، (16) «ليموالت

نة.  ثم تحدث عن جملة من املسائل التي ثار الجدل حولها بين أهل العقل وأهل السُّ

 علي بن هـ(، والحسن287)وابن أبي عاصم  ،هـ(264)إسماعيل املروزي على ذلك أكد و 

 .هـ( وغيرهم329)تـ  بربهاري ال

ن فيها 219ولخص الحافظ الحميدي )ت هـ( أصول أهل السنة في نحو ورقتين، َبيَّ

ن السنة عندنا أن يؤم»مرتكزات مذهبهم وما يختلفون فيه عن بعض الِفرق األخرى، فقال: 

لم  هوليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأ ،بالقدر خيره وشره حلوه ومره الرجل

ثم ذكر رأيهم في: اإليمان والصحابة  .«..يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من هللا عز  وجل

والقرآن والرؤية والوقوف على ظاهر ما ورد في القرآن والسنة من صفات هللا دون زيادة وال 

 .(17)تفسير وأن صاحب الكبيرة ليس بكافر

ولسنا نجد اليوم : »هـ( عن الفرق اإلسالمية، ثم قال429) البغداديوتحدث عبد القاهر 

ن م ،نة والجماعةرق األمة من هم على موافقة الصحابة رض ى هللا عنهم غير أهل السُّ من فِ 

ارية جَّ فقهاء األمة ومتكلميهم الصفاتية، دون الرافضة والقدرية والخوارج والجهمية والنَّ 

 لخإ.. (18) «والحلوليةواملشبهة والغالة 

ف السجزي )  لفالس إليهم نقله ما اعتقاد على الثابتون  همبأن السنة أهل»هـ(: 444وَعرَّ

 فيما ،معنه هللا رض ي أصحابه عن أو ،وسلم عليه هللا صلى الرسول  عن هللا رحمهم الصالح
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 ،أئمة عنهم هللا رض ي ألنهم ؛وسلم عليه هللا صلى الرسول  عن وال الكتاب في نص فيه يثبت لم

 .(19)«تهمسنَّ  واتباع آثارهم باقتداء رناأُم  وقد

 املعتزلة توغل رأوا ملا الحديث أصحاب من السلف أن علما»: هـ(548) قال الشهرستانيو 

روا ..(.الراشدين األئمة من عهدوها التي نةالس  ) ومخالفة الكالم علم في  مذهب رتقري في تحبَّ

 عليه هللا صلى األمين النبي وأخبار الحكيم، الكتاب آيات متشابهات في والجماعة نةالسُّ  أهل

 فأشار إلى ان السنة لقب ملا هو معهود من األئمة الراشدين. .(20) «وسلم

 من الصالح السلف هم السنة أهل أئمة»هـ(: بأن 748وأكد شمس الدين الذهبي )

 .(21) «رونِد صْ يُ  قولهم وعن لون و  عَ يُ  وفهمهم علمهم فعلى وتابعيهم، والتابعين الصحابة

في عرف أهل السنة هي ما صدرت عن « السنة»ومن األمثلة العملية التي تدل على أن 

السابقين بمن فيهم الصحابة، أن ابن تيمية ذكر أن الفقهاء استدلوا على أحكام البغاة 

ذلك، فعي الشااإلمام على أنكر يحيى بن َمِعين وروي أن ، بسيرة اإلمام علي في من نكث بيعته

عه يس ش يءوأي  !ويحك :بن حنبل رد عليه اإلمام أحمدف !؟جعل طلحة والزبير بغاةأي :قالو 

م يكن معه ل، يعني إن لم يقتد بسيرة علي في ذلك» :؟! قال ابن تيميةع في هذا املقامصنأن ي

 .(22)«سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة

 :قال ابن القيم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي..»وعند شرح حديث 

أمر بأن  وبالغ في األمر بها حتى ،ة خلفائه بسنته وأمر بإتباعها كما أمر بإتباع سنتهفقرن سن  »

 .(23)«ءيمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه ش وه لأل وهذا يتناول ما أفتوا به وسن   ،عليها بالنواجذ يعض  

رنا أن محققي أهل السنة يعنون بهذا اللقب: أهل املنهج االستداللي فتأكد بما ذك

نة النبوية املتمثلة في:  باملأثورات الروائية عن السلف من الصحابة والتابعين، وليس السَّ

لف هو الوصول إليها.«قول النبي وفعله وتقريره»  ، وإن كان الغاية من اتباع سنة السَّ

 الجدل الذي شهدته املرحلة التي نشأت فيها يؤكد على جميع ما أشرنا إليه 
ُ
 طبيعة

ً
سابقا

 «أهل العقل»مذاهب السابقين ومناهجهم في التعامل مع النص الديني، بعد أن صار لقب 

قل»في مقابل منهج  «أهل الرأي»أو  ، وفي ضوء ذلك خاض مؤيدو «أهل السنة»أو  «أهل النَّ
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الفيهم، ووصفوهم تارة بــ)أهل األهواء( معارك جدلية مع مخ «النص املأثور عن الصحابة»

شنيع، حتى أن أبا سعيد الدارمي 
َّ
وتارة بـ)املعطلة(، وأخرى بـ)الجهمية(، وشنعوا عليهم غاية الت

 لىإ أحب والنصارى  اليهود كالم أحكي ألن» أنه قال: املبارك بن هللا عبدهـ( روى عن 280)تـ 

العقل على أهل السنة ووصفوهم بـ)الحشوية( . ورد أهل (24) «الجهمية كالم أحكي أن من

نة:  و)أصحاب الظاهر(. حتى قال الزمخشري عن أهل السُّ

 
 
 وجماعة سَموا هواهم سنة

 

ةري ُم م  ر لعَ م  لجماعة ُح  
َ
ف
َ
ك  و 

 قد شبهوه بخلقه وتخوفوا 

 

  
َ
 لى فتستروا بالبَ َر الوَ  َع شن

َ
 ك
َ
 ةف

 وأجاب عليه أحمد االسكندراني: 

 برؤية ربهموجماعة كفروا 

 

  
 
 يُ  حقا

 
 خلفهووعد هللا ما أن

 وتلقبوا عدا  
ُ
 لنا أجللية ق

 

 لوا بربهم فحسبهم َس دَ عَ  
َ
 هف

 همنإوتلقبوا الناجين كال  

 

  
َ
 لم يكونوا في لظ

 
 إن

َ
 ى فعلى ش
َ
 هف

ده ، فإننا سنج«كان صاحب سنة»وإذا تتبعنا أخبار من يصفه قدماء أهل السنة بأنه   

شدد في بعض املسائل الخالفية التي تميز هذا املذهب عن ذاك، مثل: يتصف بجانب من 
َّ
الت

قمة على املذاهب  تقديس الصحابة، أو املبالغة في التمسك بظاهر النُّصوص، أو الشهرة بالن 

 املخالفة. ومن أمثلة ذلك:

 م األحوص أنهم وصفوا أبا
 

 داره ملئت إذا سنة؛ ألنه كان هـ( بأنه صاحب149) سليم بن سال

 .(25) فأخرجه الصحابة، من يتكلم في أحٍد  رأيته فمن قم البنه: قال الحديث، أصحاب من

 م
 

 كفار، وصفوه بأنه صاحب سنة، ألنه كان يقول: الجهمية هـ(،173مطيع ) أبي بن وَسال

ني أبو عوانة  .(26) خلفهم يصلى ال ولم يطق بقاء كتاب جمعه الحافظ املحدث السُّ

، فاستعاره منه 170اليشكري )ت
ً
هـ(، في أخبار الصحابة وانتقاد بعضهم بعضا

 .(27) وأحرقه

  هـ(، ألنه كان شديد الهجوم على 180)ت حوالي:  الشيباني حوشب بن خراش بن شهابو

 على والقدرية املرجئة لعن هللا إن»: املعتزلة وكان يصفهم بالقدرية، وروى عن النبي
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  سبعين لسان
ً
 الذي واتذكر  ال». وكان ينهى عن ذكر ما شجر بين الصحابة، ويقول: «نبيا

 .(28) «الناس عليهم فتحرشوا بينهم، شجر

  علي قتل في القائلوُوِصف عمران بن حطان السدوس ي أنه كان من أهل السنة، وهو 

 :وقاتلهبن أبي طالب 

 هاب أراد ما تقي من ضربة يا

 

 ارضوان العرش ذي من ليبلغ إال 

 فأحسبـه يـوما ألذكـره إني 

 

 أوفى الـبريـة عنـــد هللا مـيزانا 

  وذكر ذلك ابن كثير وقال: كان 
ً
 الخوارج، من امرأة فتزوج والجماعة السنة أهل من أوال

  .(29)مذهبها  إلى معها فارتد فأبت السنة إلى يردها أن فأراد

اوفي هذا الصدد قال ابوا حاتم الرازي: 
َ
ْيَت  ِإذ

َ
َداِديَّ  َرأ

ْ
مْ يحب أحمد بن حنبل  الَبغ

َ
اعل

َ
 ف

ٍة  َصاِحُب أنه   .(30)ُسنَّ

 «ةيمعالم سياس»أهل السنة في مقابل الشيعة 

حول  ا نتيجة خالفتنشئ ،عنوانان لجماعتين اسالميتين دينيتين« الشيعة»و «السنة»

 ،يرينثم تحوال مع الزمن إلى تيارين كب ،الخالفة وامللكاملتعلقة ب جملة من القضايا السياسية

وتيارات سياسية ومدارس تثقيف وعصبيات اجتماعية  ،انضوت تحت لوائهما مذاهب دينية

 وتربية متعددة.

ففي بداية التكوين ذكر املؤرخون أنه وقع خالف بين الصحابة حول الشخص الذي 

، ولكن ذلك الخالف لم يستفحل وتم احتواؤه في حينه، يفترض أن يكون خليفة لرسول هللا

واتفق عموم الصحابة على تنصيب أبي بكر خليفة، ثم عاد الخالف مرة ثانية عند وفاة أبي بكر 

 وحسم األمر لعمر بن الخطاب، ثم عاد مرة ثالثة عند وفاة عمر وحسم لعثمان بن عفان.

أبرز الوجوه الحاضرة للترشيح  وفي محطات الخالف الثالث كان علي بن أبي طالب 

كمنافس أول، وبعد أن ثار بعض النافذين على عثمان وخاضوا فتنة انتهت بمقتل الخليفة 

 هـ( توجه الناس لبيعة علي بن أبي طالب.35في املدينة )سنة 

 هو األولى 
ً
وأثناء تلك األحداث وبعدها كانت هنالك أصوات من الصحابة ترى أن عليا
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بداية، وأخذ بتلك الرؤية فريق من تالميذ الصحابة ومن تبعهم من جيل املئة بالخالفة منذ ال

األولى للهجرة النبوية، وشكل ذلك الجيل نواة لتيار التشيع، الذي تطور في ظل الصراع 

 هو أن النبي كان قد دل  على أن العلوي األموي حتى بات أتباعه يرون 
ً
تحق الشخص املسعليا

وأن بيعة أبي بكر لم تكن شرعية، وكذلك بيعة ل بيته من بعده، ثم أه للخالفة من بعده،

 كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.

ب األميون وعلى رأسهم معاوية بتسليم من يتهمونهم 
َ
ومنذ مقتل عثمان وبيعة عليٌّ طال

 
ً
 رفض ذلك ألسباب موضوعية ذكرنا جانبا

ً
بقتل عثمان ليحكموا فيهم بما يرون، ولكن عليا

 ، ومن هنا تشكلت بداية نفور األمويين وعداوتهم لعلي بن أبي«قرشية الخالفة»ها في كتابنا من

طالب ومن يقف في صفه، أخذوا يتكلمون عن نهاية الخالفة الراشدة عند عثمان ويسقطون 

 من قائمة الخلفاء.
ً
 عليا

ألول بتسليم اراع بين الحسن بن علي ومعاوية وبعد مقتل علي بن أبي طالب وإنهاء الص  

يار الذي ال يتبنى فكرة الشيعة في موضوع الخالفة، وكان الت   ار يللثاني؛ حكم بنو أمية ودعموا التَّ

الذي ال يؤمن بفكرة الشيعة هم أهل السنة الذين يقولون نحن نأخذ بما مض ى عليه السلف، 

قول لي، فلم يأخذوا بوهو أن الخلفاء الراشدون هم على الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ع

 الشيعة وال بقول األمويين الناتجان في األساس عن ردات فعل وخصومة سياسية.

رفة ة التي تهدف إلى اسقاط علي من قائم وفي هذه املسألة تالشت النظرية األموية الص 

 « أهل السنة»لقب: صار الخلفاء، و 
ً
 وتطور الخالف بين ،«الشيعة»في مقابل لقب: حاضرا

، ن الفريقي
ً
نة أنهم من مؤيدي خط تدريجيا فة الخال »فكان الغالب على أتباع مدرسة السُّ

 بعد « لعلويةاإلمامة ا»، في مقابل «القرشية
ً
دولة مباركة الالتي يؤيدها الشيعة، وخصوصا

طلعات العلوية واألموية في آن واحد، ولذلك أرى أن  عارض الت 
ُ
نية التي ت العباسية للفكرة السُّ

باسية هي التي رعت التيار السني وليست الدولة األموية، على الرغم من محاولتها الدولة الع

نة والجماعة»ركوب موجة   .كعنوان له مكانة عاطفية لدى املسلمين« الس 

وفي ظل التيارين السياسيين نشأ فقهاء ومحدثون ومتكلمون لم تخل أنشطهم املعرفية 

السياس ي واستخدام مفرداته، مما جعل  وإنتاجهم العلمي من استحضار موجهات اإلطار
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 لها، 
ً
 رئيسيا

ً
ينية، بل بات عنوانا تصنيف العلماء والكتاب يتوسع حتى شمل املدارس الد 

وصار الناس ال يعرفون إال أن الشيعة والسنة مدرستان فكريتان، وأخذ املؤلفون يجمعون 

 تاريخية.ما يميز هذه عن تلك من مسائل كالمية واجتهادات فقهية وروايات 

ولو عدنا إلى بداية نشأة التشيع والتسنن بمفهومهما األصلي، قبل تفريغه في اإلطار 

 من العلماء كانوا شيعة وسنة في آٍن واحد؛ ألنه ال تعارض بين 
ً
السياس ي لوجدنا أن كثيرا

لف في فهم  د بُسنة الس  التشيع في اإلمام علي بن أبي طالب كواحد من خيار الصحابة، والتقيَّ

ر أال غنى عن  دَّ
َ
 من التابعين كانوا شيعة بال غلو، وق

ً
الدين، حتى أن الذهبي صرح بأن كثيرا

 .(31) قبول روايتهم واالعتراف بصدقهم وجاللة قدرهم

مصطلحان يشير كل منهما إلى جماعة من « الشيعة»و« السنة»ومما تقدم يتضح أن 

المية، التاريخ السياس ي للدولة اإلساملسلمين لها رؤية خاصة في بعض مسائل الفكر الديني و 

 .وفي ضوء ذلك بنى كٌل والءاته ورسم خياراته

 من توسيع التجاذبات السياسية وعبر الزمن تمكنت 
ُّ
اني و قة حتى جعلت من عنالش

، وأخذ كل فريق يستنفر أتباعه ضد اآلخر ويحشد ما رمزين متضادين« الشيعة والسنة»

 ه مخالفه في أسوأ صور الُقبح والجهاالت.بوسعه من مآخذ عليه، ليبدو ما علي

وتعاقبت على هذا السجال دول وقامت عليها حضارات وحكمت أقطارا لعشرات 

ة  السنين، ويكفي القارئ إلقاء نظرة على تاريخ الخالفة األموية والعباسية، أو الدولة البويهي 

ه املذهبية ي، استنفرت فيوالسلجوقية، أو األيوبية واململوكية، وما كان بينها من صراع سياس 

السنية والشيعية إلى أقص ى حد ممكن، ومثل ذلك ما نشهد اليوم بين مجموعة الدول 

والحركات الشيعية في مقابل نظيرتها السنية، من إيران إلى السعودية إلى العراق ومصر 

 وسوريا واليمن وسائر األقطار العربية.

 من املصطلحين ليس مذمو 
ً
 في ذاته، وال يعني االنتماء إلى أحدهما مع أن األصل أن أيا

َ
ما

 
َ
ة رض املفاصلالبراءة من اآلخر والوقوف ضده، وإن عمل املتعصبون من الطرفين على ف

 وتعميق املقاطعة، وتبني بعض األفكار واملواقف القبيحة.
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 المذهب «السنة»المرجعية و «السنة»الخلط بين 

له عنوان ومنهج مذهب لسنة ككغيرهم من التيارات الدينية تم تصنيف أهل ا

 تحدثنا عن كيفية تكوينها ونشأتها فيما تقدم.وأولويات، 

بعض أتباع هذا املذهب صار ومن باب املزايدة ودعاوى اختزال اإلسالم في طائفة، 

لى من ع وزاد بعض متأخريهمعيه غيرهم، دَّ فرد بالنجاة ما يَ عون ألنفسهم من التميز والت  دَّ يَ 

  «أهل السنة»سواهم بأن ادعوا أن املقصود بوصفهم بـ 
ً
أنهم أهل ُسنة النبي وليسوا مذهبا

 كسائر املذاهب له طريقته الخاصة في التعامل مع مصادر التشريع.

نة»وهكذا بات بعضهم يتحدث أن املراد بـ عليه،  هللا صلوات هللا رسول  سنة« املذهب» «السُّ

؛ملا في ذلك من بريق يج
ً
بل يذهب بعضهم إلى أن النبي هو الذي سماهم  عل تيارهم أكثر قبوال

ة» بأنهم وقض ى ،«هل السنةأ»
َ
ستفترق »الشهرستاني لفظها: ، كما في رواية ذكرها «الناجية الِفرق

أمتي على ثالث وسبعين فرقة، الناجية منها واحدة، والباقون هلكى. قيل: ومن الناجية؟ قال أهل 

نة والجماع  .(32) «ة. قيل: وما السنة والجماعة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابيالسُّ

الحق بأهل الحديث ختصاص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتبهما من دعوى اوأكثر 

لى هللا ص هللا رسول  إال وعهمبُ تْ مَ  يكون  ال والسنة الحق أهلأن »، بناء على فرد بالنجاةوالتَّ 

 في تصديقه يجب الذي فهو ،يوحى وحي إال هو إن الهوى  عن ينطق ال الذيعليه وآله وسلم 

 الناس نم أحد كل بل ؛األئمة من لغيره املنزلة هذه وليست ،أمر ما كل في وطاعته ،أخبر ما كل

 يه تكون  بأن الناس أحق نإ»وأضاف ابن تيمية: «. هللا رسول  إال ويترك قوله من يؤخذ

ـاجية  وهم ،هللا رسول  إال له يتعصبون  متبوع لهم ليس الذين والسنة الحديث أهل الِفـْرقـة النَّ

  وأعظمهم ،وأحواله بأقواله اسالن   أعلم
ً
 فيها هاءفق وأئمتهم ،وسقيمها صحيحها بين تمييزا

  لها واتباعا ،بمعانيها معرفة وأهل
ً
 ،عاداها ملن ومعاداة واالها ملن ومواالة وحبا وعمال تصديقا

 ةمقال ينصبون  فال ،والحكمة الكتاب من به جاء ما إلى املجملة املقاالت يروون  الذين

 يجعلون  بل ،الرسول  به جاء فيما ثابتة تكن لم إن كالمهم وجمل دينهم أصول  من ويجعلونها

  .ويعتمدون  يعتقدون  الذي األصل هو والحكمة الكتاب من الرسول  به بعث ما

 باملعروف واألمر واألسماء والوعيد والقدر الصفات مسائل من الناس فيه تنازع وما 
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 تنازع لتيا املجملة األلفاظ ويفسرون ،ورسوله هللا إلى يردونه ،ذلك وغير املنكر عن والنهي

 منها كان ماو  أثبتوه والسنة للكتاب موافقا معانيها من كان فما ،واالختالف التفرق  أهل فيها

 .(33) «تركوه والسنة للكتاب مخالفا

وكالم ابن تيمية هذا صحيح فيما يتعلق بوجوب األخذ بما جاء عن النبي صلى هللا عليه 

غير أنه ال يختص باملشتغلين برواية الحديث وتدوينه، ممن ُيطلقون على  وآله وسلم،

عي ، فكل«أهل السنة»أنفسهم لقب:  نة تتمسك بكتاب هللا وس أنها الجماعات اإلسالمية تدَّ

  عليه وآله وسلم، وتُرد كل ش يء إليهما، رسول هللا صلى هللا
ً
د  يناملسلم من ولم نجد أحدا يتعمَّ

ذلك، أو يصرح أنه ال يتقيد به بعد تصحيح نقله ومعرفة وجه داللته، وإنما  مخالفة

 عمل ءش ي له صح فمن عن النبي، ووجه داللته فقط، يروى في الحكم بصحة ما يختلفون 

رك ملا لم بما ظهر له أنه موجبه، ومن لم يصح 
َّ
له تركه، فالعمل بما صح إتباٌع للرسول، والت

.
ً
 يصح اتباٌع له أيضا

إليه  املضافاالصطالح « السنة»وال يصح ما يلمح إليه كالم ابن تيمية من أن املراد بـ

بون بأهل السنة هم « املذهب» نصيص، وأن من ُيلقَّ يعني سنة رسول هللا على وجه التَّ

دون سواهم؛ بل هو لقب ملذهب خاص في كيفية التعامل مع سنة  املتبعون لسنة رسول هللا

قة واملوافقة، وإنما يتميز بما  رسول هللا، شأنه شأن غيره من املذاهب في اختالف مستوى الد 

 من أنهم، يتوقفون عند ما ورد فيه ُسنة عن السلف رواية أو فهما.
ً
 أشرنا إليه سابقا

 من محققي ونحن نجد أن 
ً
نة يذكرون منهجهم في التعامل مع القضايا الدينية أهل السكثيرا

، ويرجحونه على غيره من املذاهب، ويقارنون بينه وبين املذاهب «مذهب أهل السنة»على أنه 

ولم يدِع قدماء أئمة  ،، ومن يصفونهم بأهل البدع«الخوارج»و« املعتزلة»و «الشيعة»األخرى كـ

 «.أهل السنة»نة حكر عليهم، وقد تقدم ذكر تفسيرهم للمراد بمصطلح: املذهب أن السُّ 

حتى أن ابن تيمية نفسه أشار إلى أن الناس عند التنافس يكثرون من دعاوى 

االختصاص بالحقيقة، وذكر أن أهل السنة أنفسهم كانوا يزايدون على بعضهم في دعوى 

 ظنال بحكم الفرق  هذه عن ريخب الناس من كثير» :االختصاص بالسنة النبوية، فقال

 ويجعل ،والجماعة السنة أهل هم له املوالية متبوعه إلى املنتسبة طائفته فيجعل ،والهوى 
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آراء أهل « منهاج السنة». وظل يحكي في كتابه (34)« مبين ضالل وهذا البدع أهل الفهاخ من

واء، هومن يصفهم بأهل األ  ة،الشيعة والقدرية واملعتزلمذهب السنة كمذهب في مقابل 

. وتعبيره هذا يدل على أنه (35)أن من أهل السنة من يفعل ما نهى هللا عنه ورسوله وذكر 

 الجماعة املذهبية، وليس عن املرجعة الشرعية.  « السنة»يتحدث عن 

 ز أهل السنة يف رواية الحديثيُّ م  ت  

لف  نة السَّ نة على سُّ ورواياتهم؛ كان من الطبيعي أن بعد أن صار تعويل مدرسة أهل السُّ

ُيولوا تدوين الروايات أهمية كبيرة، سواء منها ما يروى عن النبي أو ما روي عن الصحابة 

 ، وبذلك ارتسم في أذهان الناس أن تسميتهم«أهل الحديث»والتابعين، حتى صاروا ُيعرفون بـ

ته، على الرغم من أن
َّ
قوا على األوائل الذين أطل بذلك يعني أنهم املختصون بحديث النبي وُسن

نة»أنفسهم لقب   «بيُسنة الن»كانوا يعلمون أن ذلك ال يعني أنهم دون سواهم أهل  «أهل السُّ

فة بـ :  َعرَّ
ُ ْ
أهل »ـأن تسمية هذه املدرسة ب -كما قدمنا  -، وكانوا يدركون «قوله وفعله وتقريره»امل

ة «السنة د بسنَّ ي ف والتابعينمن مض ى من الصحابة  جاء نتيجة تأكيد روادها على التقيُّ

التعاطي مع مختلف املسائل، فما كان للسلف فيه رواية أو قول ذهبوا إليه، وما ليس لهم 

 فيما استنتجه 
ً
ة، خصوصا فيه رواية أو قول سكتوا عنه، وقالوا: ليس َمَعنا فيه ُسنَّ

 مخالفوهم من رواد مدرسة االستدالل العقلي، وقد سبق تفصيل ذلك.

نة؛ نجد أن بعضهم َيْقبل الحديث وإن َعِمل وفيم ناقض في مذهب أهل السُّ ا يشبه التَّ

الصحابي أو التابعي الذي رواه بخالفه، بحجة أن األولوية للعمل بما روى الصحابي عن 

 عملب الحديث أترك كيف»: أنه قال الشافعيالنبي، وليس بما رأى، وفي هذا جاء عن اإلمام 

. وهذا يعني أنهم يرجحون العمل بموجب فهمهم للنص بعد (36) «لحاججته؟ عاصرته لو من

هم، وأمثلة هذا كثيرة ال تحص ى، وهذا هو عين ما 
َ
لف وَعَمل ْهم السَّ

َ
ثبوته وإن خالفوا فيه ف

 يفعله غيرهم.

لف من الصحابة وغيرهم عن العمل بالهوى والتمرد على ما رووه  نة السَّ ه أهل السُّ فإذا نزَّ

ٍ من الحد
ف في ِحل 

َ
ل
َ
 منهم بأن الخ

ٌ
يث، ومع ذلك عملوا بخالف ما صح عنهم، فإن ذلك اعتراف
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، وبالتالي 
ً
لف ما دام النَّص الشرعي من الكتاب والسنة موجودا ِهم السَّ

َ
َباع ما ف

 
من لزوم ات

لف من وافق وخالف َمْن خالف، فال   وافق من السَّ
ً
صاروا كغيرهم يعملون بما يرونه صوابا

لهم باتباع السنة والحديث النبوي؛ ألن سائر املسلمين يعملون بأي حديث يثقون خصوصية 

ْقله عن النبي، وإنما يختلفون في مستوى التصديق بصحة الرواية وفهم 
َ
في صحة ن

.
ً
 الن صوص، وهذا ما يفعله أهل السنة أيضا

ة فهم خالففإذا جاز ألهل السنة أن يختلفوا في قبول الروايات وفهمها، وكان من حقهم م

الصحابي والتابعي للنص، فإنه يجوز لغيرهم أن يفهم غير فهمهم ويعمل بخالف ما خلصوا 

نة املضافة إلى النبي ش يء، وروايتهم لها  نة وال للسلف؛ ألن السُّ  ال للسَّ
ً
إليه، وال ُيعد مخالفا

 وتطبيقهم وفهمهم ملا فيها ش يء آخر، مهما بلغت عنايتهم بها.

لم تكن مطلقة في سائر األحوال، فال أقل من أنها تجري فيما اختلف فيه وهذه النتيجة إذا 

لف من الرواية والرأي والتفسير، وهو كثير يكاد َيُعم جميع املسائل التي تختلف فيها  السَّ

سائر املذاهب اإلسالمية بمختلف عناوينها، وبالتالي يكون لجميع املذاهب فيما ذهبت إليه 

ة من سلف األمة.  ُسنَّ

 

**** 
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 الهوامش: 

 ( أفاده الخليل بن أحمد الفراهيدي، في كتاب العين، مادة )سنن(1)

 ( استشهد به ابن منظور في لسان العرب، مادة )سنن(2)

هـ(، تحقيق: د. 328األنباري )ت( الزاهر في معاني كلمات الناس، ملحمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر 3)

 .2/339حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت، ج

هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: 370( تهذيب اللغة، ملحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت4)

 .12/210م. ج2001بيروت، الطبعة: األولى،  –دار إحياء التراث العربي 

.19202رجه أحمد بن حنبل في املسند رقم )( أخ5)
ً
 ( عن جرير البجلي، مرفوعا

هـ(، 1067( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن عبد هللا املشهور باسم حاجي خليفة )6)

 .2/1439م(، 1941)الناشر: مكتبة املثنى، بغداد، تاريخ النشر: 

عن كتاب العقل لداود بن املحبر، وعزاه محققه إلى مسند الحارث بن  3/15ة ( أورده ابن حجر في املطالب العالي7)

 . 1/397أبي أسامة 

(. قال الهيثمي )في 1(. وابن أبي الدنيا في كتاب العقل )حديث رقم: 6083، رقم: 6/161( رواه الطبراني في األوسط )8)

جماعة وبقية رجاله ثقات. وألحقه األلباني (: فيه محمد بن عمر بن الرومي وثقه ابن حبان وضعفه 8/29املجمع 

 (. 2345بسلسلة األحاديث الضعيفة )رقم: 

(، من طريق داود بن 11، وابن أبي الدنيا في العقل )حديث رقم: 2/357( رواه الحكيم الترمذي في نوادر األصول 9)

 املحبر. وحكم غير واحد من الحفاظ بأنه موضوع. 

هـ(، دار اآلفاق بيروت، 429هر بن طاهر بن محمد بن عبد هللا البغدادي )املتوفى: ( الفرق بين الفرق، عبد القا10)

 .20 – 19ص 

، هـ(456( الِفَصل في امللل واألهواء والنحل، املؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلس ي )املتوفى: 11)

 .88ص 2. جالقاهرة -الناشر: مكتبة الخانجي 

، 42(، وابن ماجة )رقم: 4607(، وأبو داود )رقم: 2676(. والترمذي )رقم:19576، 17185: ( أخرجه أحمد )رقم12)

 (. وحول صحة هذا الحديث ودالالته جدل كبير.43

ة في اإلبانة: ص151رقم ) 162( رواه البيهقي في املدخل إلى السنن: ص13)
 
. 48، والخطيب في الكفاية: ص11(؛ ابن بط

 ، وحكم بأنه موضوع. 60وذكره األلباني في السلسلة الضعيفة رقم 

ير واحد (، وقال: حسن غريب. وقبله غ3799(، والترمذي رقم: )97(، وابن ماجة: رقم )23467( رواه أحمد رقم )14)

ن )في البدر املنير:  هذا حديث ال يصح؛ »( أنه قال: 9/580من املحدثين. أما محمد بن حزم فنقل عنه ابن امللق 

بي وليس بحجة.. وسبقه البزار فقال: مختلف في إسناده،  -مجهول  -ألنه مروي عن مولى ربعي  وعن املفضل الض 

الذهبي  وقال«. ل ابن عبد البر في كتاب العلم: هو كما قالومتكلم فيه من أجل مولى ربعي وهو مجهول عندهم. قا

 )في التلخيص(: سنده واه. 

( عن ابن مسعود. وهو من أحاديث الصراع السياس ي والجدل 2533( أخرجه مسلم في الجامع الصحيح رقم )15)

. الن الخيرية ال ترتبط بزمان أو جما
ً
اس عة، بل بعمل الناملذهبي، لذلك يحتاج إلى دراسة دقيقة رواية وفقها
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َّ
 [  7أنفسهم }ِإنَّ ال

 .20 – 14( أصول السنة ألحمد بن حنبل 16)

ابن االثير هـ( تحقيق مشعل محمد الحداري، دار 219( أصول السنة، ألبي بكر عبد هللا بن الزبير الحميدي )ت 17)

 .44 – 35م، ص 1997الكويت، الطبعة األولى 

هـ(، )الناشر: دار اآلفاق 429( الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، تأليف: عبد القاهر بن طاهر البغدادي )18)

 .304م(، ص1977بيروت، الطبعة: الثانية،  –الجديدة 

هـ(، تحقيق: محمد با 444بن سعيد بن حاتم السجزي  ) ( الرد على من أنكر الحرف والصوت، تأليف: عبيد هللا19)

كريم با عبد هللا، )الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: الثانية، 

 . 96م( ص2002هـ/1423

 . 1/103هـ(، )الناشر: مؤسسة الحلبي( 548( امللل والنحل، تأليف: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني )20)

هـ(، تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي 748( الكتاب: العرش، تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )21)

 . 11م( ص 2003هـ/1424)الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: الثانية، 

 . 4/140( إعالم املوقعين البن القيم، 22)

 . نشر مجمع امللك فهد. 4/438وع الفتاوى ( مجم23)

 .143( نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد على املريس ي الجهمي العنيد فيما افترى على هللا من التوحيد 24)

 .8/281( سير أعلم النبالء، للذهبي 25)

 . 7/429( سير أعالم النبالء، للذهبي 26)

هـ(، تحقيق: وص ي هللا بن 241بن محمد بن حنبل الشيباني )( العلل ومعرفة الرجال، تأليف: أبو عبد هللا أحمد 27)

 . 1/253م(،  201محمد عباس، الناشر: )دار الخاني، الرياض، الطبعة: الثانية، 

 . 286 - 8/285( سير أعالم النبالء، للذهبي 28)

 . 9/64( البداية والنهاية، البن كثير 29)

 . ٩/١٣٠( سير أعالم النبالء، للذهبي 30)

)ترجمة أبان بن تغلب(: البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع  1/6لذهبي في امليزان ( قال ا31)

بال غلو وال تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤالء لذهب جملة 

 من اآلثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

 .1/13ستاني ( امللل والنحل، للشهر 32)

 .346/ 3مجموع الفتاوى، البن تيمية  (33)

 .3/345( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة 34)

 .1/483( منهاج السنة، البن تيمية، 35)

 . 3/71( تيسير التحرير، ألمير باد شاه 36)



 

 

 بنية الخطاب الطائفي

 في اليمن الجمهوري                     

 سق االجتماعي والسياسي قراءة في الن  

  ()د. زيد بن علي الفضيل 

 

 مدخل: 

مع قيام النظام الجمهوري في القسم الشمالي من اليمن 

من شهر  26جراء إعالن بعض الضباط اليمنيين الثورة على حكم اإلمام محمد البدر في 

ية املتوكلم، بدأت مسيرة طويلة من الحرب األهلية بين أنصار اململكة 1962سبتمبر عام 

  ليمن.االيمنية ومؤيدي الثورة اليمنية من مختلف القبائل والفئات والشرائح االجتماعية في 

ات تدخل القو  ابتدأ معاليمن من التدخل الخارجي الذي  على الصعيد اإلقليمي لم ينُج 

املصرية على عهد الرئيس جمال عبد الناصر لدعم قوى الثورة والتغيير في اليمن وفق رؤية 

الحكومة واإلعالم املصري في حينه، التي أعلنت ثورتها على قوى الرجعية والتخلف املتمثل 

  وقته.في وغيرها من املمالك العربية في حكم اململكة املتوكلية اليمنية 

على أن األمر في اليمن لم يقتصر على محاربة اإلمام محمد البدر وأسرته وأركان 

حدود زمنه التاريخي فقط، بل أخذ الصراع بعدا حكمه، كما لم يتوقف الصراع عند 

أعمق، وشمل مساحة اجتماعية أوسع، وبلغ حدا فكريا طائفيا لم تشهد له اليمن مثيال 

 في مختلف حقبها السياسية السالفة. 

                                                                                 

( .باحث في التاريخ اإلسالمي وناقد في الفكر السياس ي واالجتماعي )ا وأصل هذا البحث قدم للمؤتمر السنوي لقضاي

 الديمقراطية والتحول الديمقراطي املسألة الطائفية وصناعة األقليات في املشرق العربي الكبير.

 دراسات
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حيث في هذا اإلطار استهدفت قوى الثورة والتغيير بالنقد والهجوم عبر إعالمها وخطابها 

يحة االجتماعية التي ينتمي إليها اإلمام محمد البدر وأسرته السياس ي والفكري، الشر 

الحاكمة، وهي شريحة الهاشميين، واستهدفت بعض تلك القوى طائفته املذهبية بالتأجيج 

وكأن الثورة جاءت ليس لتنهي حكم نظام سياس ي عرف باسم "اململكة املتوكلية  ،والتشويه

 شريحة اجتماعية ينتمي إليهما عدد كبير من اليمنية"، بل جاءت لتنهي حكما طائفيا وتلغي

 ضباط الثورة نفسها، وتلك هي املفارقة الغريبة في هذا النسق.

ويشير مطهر اإلرياني في مقدمته ملذكرات الرئيس القاض ي عبدالرحمن اإلرياني الصادر 

حديثا في مجلدين، إلى أن امتداد الحركة الوطنية في اليمن التي أسقطت حكم اململكة 

م، يعود إلى أواخر القرن الثالث الهجري، أي إلى عهد اإلمام 1962ملتوكلية اليمنية عام ا

هـ، الذي قدم إلى اليمن من الحجاز 298الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين املتوفى سنة 

بدعوة من قبائل اليمن ملساعدتهم في مواجهة الحركة اإلسماعيلية ذات البعد القرمطي، 

علي بن الفضل الخنفري، املخالف بإجماع العلماء صريح الكتاب والسنة  السيما مع داعيها

الصحيحة، بارتكاب كثير من املخالفات الشرعية التي تقيم عليه الحد، لكنه في نظر األستاذ 

هي في "و  وفي هذا يقول: اإلرياني ثائر متحرر يستحق اإلشادة، لكونه محارب لنظام اإلمامة.

ركة الوطنية الحديثة( ظهرت كمقاومة شعبية وطنية، تناهض نشأتها األولى )يقصد الح

الدعوة إلى نظام الحكم اإلمامي كنظام حكم مستفز للمشاعر الوطنية، فقارعته بالسالح، 

ونازلته في ميادين الحروب واملعارك، وذلك خالل العقدين األخيرين من عقود القرن الثالث 

 ل القرن العاشر للميالد"الهجري املوافق ألواخر القرن التاسع وأوائ

وفي إطار آخر يثير مطهر اإلرياني نوازع عصبية قديمة ليس لها أي أساس في اليمن، 

وليس للهاشميين على وجه الخصوص أي عالقة بها منذ ابتداء نشأتها في سياق الحكم 

 .األموي، وهي قضية الصراع بين القبائل القيسية العدنانية، والقبائل اليمنية القحطانية

حيث يعتبر الوجود الهاشمي في اليمن، الضارب بجذوره إلى أواخر القرن الثالث الهجري مع 

قدوم اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن اإلمام القاسم الرس ي، جزء من الصراع 

"والشك أن ظاهرة )العصبية بين  بين عرب الشمال وعرب الجنوب وفق تعبيره، حيث يقول:
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رب الشمال( التي استشرت في أقطار اإلمبراطورية العربية اإلسالمية من عرب الجنوب وع

خراسان إلى بالد األندلس، وذلك منذ بداية العصر األموي إلى ما بعده من العصور، قد 

جعلت الدعوة إلى نظام الحكم اإلمامي الهدوي في اليمن، تبدو وكأنها ال تعدو أن تكون في 

وجة من موجات التعصب القبلي الشمالي ضد اليمانية، أعين كثير من اليمنيين مجرد م

جرتها املقادير أو دفعتها الرياح، لتغزو اليمن في أرضه وتحل على أهل اليمن في عقر دارهم 

 وبين ظهرانيهم".

 بأن الهاشميين الذين يمثلون عرب الشمال 
ً
 خطيرا

ً
وحتما فإن في ذلك تجن كبير، واتهاما

اليمن، وجثموا على أهل اليمن محتلين أرضهم، ومستعبدين  وفق تعبيره قد استهدفوا غزو 

 أهلها، وهو ما ال يقبله أي باحث يمني حر، ويرفضه كل اليمانيون األحرار.

على أن محاولة الربط بين الهاشميين وقضية الصراع بين العدنانية والقحطانية، ليست 

ارتها قاسم غالب، حيث يذكر وليدة أفكار مطهر اإلرياني وإنما هي فكرة قديمة عمد إلى إث

م كنت في البيت متعبا 12/10/1961"ويوم  الشيخ سنان أبو لحوم ذلك في مذكراته بقوله:

فزارني قاسم غالب وتحدثت معه كثيرا، وكان عائدا من القاهرة وأثنى على البيضاني، وقال 

بين  ت النعرةإننا غيرنا الفكرة إلى القحطانية والهاشمية، ألنها كانت مفيدة، فقد انته

 الشافعية والزيدية، وهو كان من دعاة ذلك".

أشير في هذا السياق إلى أن املجتمع في الشمال اليمني قد تميز بحفاظه على خصائص 

تقسيماته املجتمعية، الذي ينقسم إلى عدد من الشرائح التقليدية، املنتمية بجذورها إلى 

  التالي:نحو مرحلة ما قبل الصناعة والرأسمالية، وهي على ال

 عام.وهم الهاشميون بوجه  ،شريحة السادة 

 من فئة القبائل اليمنية، أو ممن يرجع وا وهم الطبقة العلمية سواء كان ،شريحة القضاة

 ولتهم.دممن استقر به املقام في اليمن إثر سقوط والقرش ي بأصوله إلى العرق التركي 

 ميرعالوة على مذحج وح ،حاشد وبكيلثل: وهم أبناء القبائل اليمنية م ،شريحة القبائل 

 وغيرها.
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  عالوة على شريحة التجار والصناع والحرفيين وأصحاب املهن التقليدية، الذين يقبع

لم درجات املجتمع بحسب ما   . (1) قتض ي العرف االجتماعي في اليمنيبعض منهم في قاع سُّ

 تاريخيا:خصائص القوة والنفوذ في المجتمع اليمني 

علماء االجتماع السياس ي على وجه الخصوص بدراسة مناحي وخصائص اهتم لقد 

القوة والنفوذ داخل أروقة مختلف املجتمعات التي تتميز عن بعضها البعض بخصائص 

متغايرة وفقا لسمات كل بيئة، فكان أن تنوعت أراءهم النظرية بتنوع مدارسهم االجتماعية، 

من لترتكز تحليالتهم ملالمح القوة االجتماعية ضولوجية، ونظرتهم املعرفية، يومبادئهم األيد

 : (2)رئيسة تتمحور حول  ثالثة مسارات

  التعددية.مفهوم النظرية  

  الحاكمة.نظرية الصفوة 

 .نظرية الطبقة املسيطرة  

وتفرض األخيرتين منهما انخراط فئات املجتمع بشكل عام ضمن نمط تراتبي، تشكل 

مفاصله معطيات سياسية وثقافية صارمة، يصعب على املرء تجاوزها في عديد من 

املجتمعات، األمر الذي ال تتطابق أشكاله كليا مع أشكال الحراك االجتماعي والثقافي وحتى 

عناصر شرائحه االجتماعية املتنوعة، بشكل أو بآخر، في السياس ي في اليمن، الذي تتشارك 

تشكيل مالمح وسمات وخصائص القوة والنفوذ فيه، وعلى مختلف أصعدته االقتصادية 

 والثقافية والسياسية أيضا. 

ويمكن تلمس أطر تلك القوة االجتماعية ضمن خصائص بعض تلك الشرائح، كشريحة 

، التي تبلورت قسمات قوتها ونفوذها وفقا لعدد السادة وشريحة القضاة وشريحة القبائل

غير قليل من املعطيات الدينية والسياسية واالقتصادية والعسكرية خالل قرون عدة، مما 

شكل املجتمع اليمني ضمن حالة من الفسيفساء االجتماعي املتجانس تارة، واملتعارض تارة 

 ئد. أخرى، بحسب طبيعة األوضاع السياسية، وهوية الحكم السا

وهو ما يجعله متوافقا في جوهر كينونته مع أراء رواد النظرية التعددية للقوة من علماء 
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االجتماع السياس ي، الذين يرون بأن القوة ليست محصورة في أيدي طبقة مسيطرة، أو 

صفوة حاكمة، بل هي منتشرة بين مختلف أركان فئات املجتمع بأكمله، "حيث يكون لكل 

 . (3)الخاص في حلبة صنع القرار السياس ي"  جماعة سياسية وزنها

األمر الذي تنعكس بموجبه أثاره اإليجابية على واقع الحال االجتماعي لديهم، املتمثل في 

تأكيد فرض حالة السلم االجتماعي بين مختلف شرائحه االجتماعية من جهة، وتأكيد 

اريخية ر من الفترات التاستمرار حالة التوازن املجتمعي بين مختلف تلك الشرائح في كثي

 السالفة من جهة أخرى. 

 خصائص القوة والنفوذ في المجتمع الجمهوري

على أن ذلك لم يستمر وفق نسقه املوضوعي خالل العهد الجمهوري، حيث عمد قادة 

النظام إلى تركيز خيوط السلطة اجتماعيا في يد قوة واحدة من قوى املجتمع، بل وفي جانب 

ة حاشد، التي سيطر كبار مشايخها على مواقع النفوذ والقوة في النظام من أحدها وهي قبيل

الجمهوري ملناصرتهم إياه، في مقابل تهميش كثير من الشخصيات الوجاهية واملشايخ 

 ل األخرى التي ناصرت النظام امللكي. بُ املعروفين في مختلف الُق 

ه راتفي اليمن طوال فت وبالتالي فقد فقدت النظرية التعددية التي قام عليها الحكم

السالفة أهميتها، ودخل املجتمع ضمن سياق آحادي سلبي أدى إلى ما يعيشه  التاريخية

اليمن من حالة فوض ى وانعدام ملفهوم الدولة في سياقات الذهنية االجتماعية القبلية بوجه 

ض عباتت في نظر أولئك ومن خالل تعبيراتهم الصريحة مرتبطة ببقد خاص. لكون الدولة 

  األحمر.مشايخ قبيلة حاشد وعلى رأسهم الشيخ عبد هللا بن حسين 

على أن األمر لم يقتصر على شريحة القبائل، بل امتد ليشمل فئة القضاة الذين لم 

يتضرروا كثيرا حيث ظلوا في موقعهم كحلقة مساندة للحكم الجديد، ويشمل فئة الهاشميين 

يش الكلي خالل املرحلة، وتم إغفال دورهم الكبير جملة الذين تعرضوا لحالة كبيرة من التهم

بل وفي املشاركة الفاعلة والرئيسة في  ؛م1962في قيام النظام الجمهوري والدفاع عنه سنة 

م، 1948محاوالت التغيير السابقة سواء في ثورة الدستور ضد اإلمام يحيى حميد الدين سنة 

بالحكم امللكي عموما وبأسرة آل حميد  م ضد اإلمام أحمد. حيث تم ربطهم1955أو في حركة 
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الدين الحاكمة، وتعدى ذلك إلى ربطهم بدائرتي اإلمامة والزيدية، اللتين ارتبطتا بالحكم 

امللكي في اليمن، ليصبح الغضب عليهما جزءا من الغضب على حكم اإلمام يحيى حميد الدين 

ن تشاكل كل تلك الدوائر في ذه وابنه اإلمام أحمد وحفيده اإلمام محمد البدر. وبالتالي سهل

  حدها.أاملستمع والقارئ العامي، لتتداعى تلك الصور دفعة واحدة في عقله حين الحديث عن 

فمثال إذا جاء الحديث عن اإلمام يحيى تداعت إلى ذهنه حقبة تاريخية طويلة من حكم 

في الخطاب اإلعالمي بالكهنوت والرجعية، عالوة على ارتباطه بصورتي  اي تم وصمهتاألئمة، ال

 الهاشميين كعرق، والزيدية كطائفة، وإذا تم الحديث عن الزيدية برزت تلك الصور أمامه. 

وهكذا فقد شكلت تلك املوضوعات دوائر متشاكلة في منحى غير سوي، الهدف منها 

يات مختلفة، منها ما هو متعلق بحالة التطرف تحجيم دور الهاشميين في اليمن، تلبية لغا

الفكري الواضح في ثنايا أفكار التيار السلفي الجهادي على وجه الخصوص، الذين تم تعزيز 

دورهم وتمتين وجودهم بشكل رسمي خالل حقبة السبعينات والثمانينات امليالدي، كما لم 

ار هيبه كل املذاهب واألفكيقتصر هجومهم على املذهب الزيدي وحسب، بل امتد ليشمل بل

املخالفة لهم بشكل عام سنية كانت أم شيعية، ومنها ما هو مرتبط بالتضارب املصلحي مع 

 هذه الشريحة من قبل فئات بسيطة من بعض الشرائح األخرى.

 ظام الجمهورينمالمح الخطاب الطائفي في ال

كطائفة إلى حملة أمام هذه الرؤيا وهذا املنهج، تعرض الهاشميون كعرق والزيدية 

إقصائية واسعة، تم تبنيها إعالميا ومنهجيا بشكل موسع، وال أتصور أن غضبة القاض ي 

محمد محمود الزبيري تأتي من فراغ في كتابه "مأساة واق الواق" في محضر رفضه لكل تلك 

املمارسات العنصرية التي تعرض لها الهاشميون في اليمن منذ فترة مبكرة من عمر النظام 

جمهوري حين قال: "وأنا ال أعتبر الهاشميين إال جزءا أصيال من أبناء الشعب، لو نازعتني ال

الدنيا كلها عليهم لقاتلت في سبيل االحتفاظ بهم، كما أقاتل من ينازعني على جزء من أرض 

 بالدي، وأعتبر هذا وذاك غاصبا معتديا أثيما".

بعض من أركان النظام لقد عكس هذا القول عمق حالة اإلقصاء، بمحاولة ال
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الجمهوري إلغاء هوية شريحة الهاشميين وانتمائهم لليمن، على الرغم من عمق تواجدهم 

التاريخي، الذي يعود إلى الربع األخير من القرن الثالث الهجري/ التاسع امليالدي، حين هاجر 

ي م بن الحسين بن اإلمام 910هـ/298اإلمام الهادي إلى الحق يحيى املتوفى عام  ِ
القاسم الرس  

 إلى مدينة صعدة بطلب من بعض قبائل اليمن. 

على أن األمر لم يتوقف عند ذلك وحسب، بل عمل بعض الدارسين في عدد من الهيئات 

األكاديمية الرسمية على التشكيك في صحة انتساب الذرية الهاشمية اليمنية إلى اإلمام علي بن 

 صائدي في كتابه "حركة املعارضة اليمنية"، وتبعهأبي طالب، حيث تطرق إلى ذلك أحمد قائد ال

 اذين أعادلنقال عنه عبد امللك املقرمي في كتابه "التاريخ االجتماعي للثورة اليمنية"، وغيرهم، ال

أمر االنتساب إلى طبيعة األوضاع السياسية التي قصرت تداول الحكم في دولة األئمة على 

الصائدي، لكل طامح راغب في الوصول إلى  شريحة السادة فقط، مما سمح بحسب تعبير

السلطة، وتحقيق مختلف االمتيازات التي يتمتع بها السادة ضمن إطار املجتمع اليمني، من 

: (4)ر أمر االلتحاق سالليا بهذا النسب بصورة غير شرعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ب  تَد 

ي على يد العناصر الفارسية التي "كلمة سيد وهي كلمة عربية، قد اتخذت مدلولها السالل

اعتنقت التشيع، وهي وارثة تقاليد تقر هذا النوع من السيادة، فخلعت على الساللة الفاطمية 

 هذه الصفة ومنحتها من التقدير ما كان يمنح في املجتمع الفارس ي لساللة امللوك". 

بعد  "سيد" من خر إلى أن الهاشميين في اليمن قد حملوا لقبآوفي السياق ذاته يشير 

  .(5)اتصالهم بالدولة الزيدية بطبرستان 

تجدر اإلشارة إلى أن فرضية التشكيك هذه قد بادر إلى تبنيها بدءا عدد من الباحثين 

املوالين للنظام الجمهوري خالل جذوة الحرب األهلية األولى بين نظام اململكة املتوكلية 

وهو من أركان املدنيين املؤسسين للنظام  اليمنية والثائرين عليه، حيث أصدر قاسم غالب

الجمهوري كتاب "ابن األمير وعصره"، الذي ينكر فيه نسب أسرة آل حميد الدين إلى الذرية 

الهاشمية، على أنه في ذات الوقت قد كشف منذ فترة مبكرة عن نعرته العنصرية ورغبته في 

سنة  انية، خالل حواره في عدنإثارة عالئق الخالف بين العصبية الهاشمية والعصبية القحط

م مع أحد أقطاب شريحة القبائل في اليمن وهو الشيخ سنان أبو لحوم، الذي 1961هـ/1381
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م كنت في البيت متعبا فزارني قاسم 12/10/1961: "ويوم (6)أشار إلى ذلك في مذكراته بقوله 

رنا إننا غي :وقال ،وكان عائدا من القاهرة وأثنى على البيضاني ،غالب وتحدثت معه كثيرا

فقد انتهت النعرة بين الشافعية  ،ألنها كانت مفيدة ،الفكرة إلى القحطانية والهاشمية

 وهو كان من دعاة ذلك"  ،والزيدية

 البيضاني خالل حقبته السياسية عبد الرحمنوكان ذلك أيضا ما حاول إثارته الدكتور 

لك اإلرياني، الذي عبر عن رفضه ملثل تالرئيس القاض ي عبد الرحمن  بحسب شهادةفي اليمن 

بناء . جاء ليفرق بين أقد: ".البيضاني  إن الدكتور املمارسات العنصرية والطائفية بقوله 

ى أن ."، مشددا عل.ويهيج الشافعية ويتباكى عليهم أخرى  تارة،الشعب فيهاجم الهاشميين 

 لحاكم وسوء أحواله خاللالهاشميين في اليمن كانوا يعانون مثل غيرهم من بؤس النظام ا

  .(7)عهد اململكة املتوكلية اليمنية 

كما لم يتوقف ذلك املنهج اإلقصائي عند حد إلغاء الهوية اليمنية وتشكيك االنتساب 

للذرية الهاشمية، بل عمدت عدد من الدراسات االجتماعية اليمنية الحديثة إلى قراءة 

ي متوافق مع أدبيات الخطاب اإلعالمي مقومات ومرتكزات هذه الشريحة وفق منظور سياس 

 م ضد حكم آل يحيى حميد الدين. 1962السائد في اليمن منذ الثورة اليمنية سنة 

حيث عمد عدد من الباحثين حين مناقشة أحوال شريحة السادة اجتماعيا إلى تضخيم 

ون دبعض املظاهر االجتماعية وعرضها في صورتها السلبية باعتبارها مظاهر خاصة بهم، و 

 دراستها ضمن منظومة األفكار والعادات والتقاليد ملختلف فئات اليمن وشرائحه. 

ومن ذلك مسألة تحديد زواج الهاشمية من غير الهاشمي مثال، الذي تتم مناقشته 

بشكل مبتسر دون مراعاة موضوع الكفاءة الشرعية بحسب رأي الفقهاء، ودون تطبيق ذلك 

اعية اليمنية، التي تلتزم بقوانين الكفاءة الشرعية على بقية أطياف الشرائح االجتم

 . (8)، وفق ما فصله كثير من الفقهاء في مدوناتهم الفقهية والعرفية

على أن الزيدية قد فصلت األمر بجعله مقرونا بموافقة الزوجة والولي، وتتوافق في ذلك 

متنع بائل، التي تشريحة السادة مع غيرها من شرائح املجتمع كشريحة القضاة وشريحة الق

عن إتمام عقد الزواج ملن هو دونها في املنزلة االجتماعية بحسب مقتضيات العرف 
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بيلي إن أي فرد ق :والتقاليد، وهو ما يؤكده أحد أبناء املشايخ الباحثين وهو أبو غانم بقوله

 يعتبر "أن من الشرف الكبير له أن يزوج إحدى بناته إلى شخص ينتمي لعائلة ذات منزلة

اجتماعية عالية "، ويكمل مبينا أنه "ال يستطيع أي شخص من فئة ذات منزلة اجتماعية 

 (9)ة )املزاينة( مثال أن يتقدم لطلب يد امرأة قبيلية" اءدنيا كف

ومسألة الزي املخصص لشريحة السادة باعتبارهم علماء، حيث يتم انتقادهم به على 

، ومسألة عادة تقبيل اليد والركبة، التي الرغم من مشاركة شريحة القضاة لهم بشكل تام

يمارسها املجتمع اليمني بأكمله، بل واملجتمع العربي املسلم، ضمن سياق إظهار حالة التأدب 

 بين أفراده ولكبار السن وللعلماء. 

ناهيك عن محاولة تأجيج املشاعر بمعلومات غير دقيقة وال صحيحة، وتمس كيان 

منه، كالقول بوجوب اعتدال الراكب عن ظهر دابته ونزوله املجتمع قبل أن تمس كيان فئة 

لألرض حين رؤيته للهاشمي ماشيا على سبيل الخضوع، إلى غير ذلك من األقاويل املسيئة 

للمجتمع اليمني بشكل عام قبل إساءتها لشريحة مخصصة منهم، على اعتبار ما ألصقته 

 الرهبة، وهو ما ال يتوافق مع طبيعةفيهم إجماال من سلوكيات مشينة طابعها الذل والخوف و 

الشخصية اليمنية التي حاربت من أجل الحفاظ على حريتها وكرامتها، األمر الذي يجعل 

 . (10)الدارس يميل إلى تأكيد النبرة السياسية في مختلف تلك الدراسات االجتماعية 

صاء لة اإلقالعجيب في األمر أن حالة اإلساءة إلى املجتمع اليمني في معرض تكريس حا

لشريحة الهاشميين لم تتوقف عند ما سلف، بل نجدها قد تعدت لتصل حد نفي وجود أي 

ثراء معرفي في اليمن خالل فترات حكم دولة األئمة، حيث في هذا اإلطار يمتلئ كتاب القاض ي 

إسماعيل األكوع "هجر العلم ومعاقله في اليمن" بكثير من املعلومات الخاطئة، واإليماءات 

شوبة بنفس طائفي إقصائي، ومن ذلك ما أشار إليه في كتابه بأن الهاشميين قد عمدوا إلى امل

"إن الجهل الذي كان سائدا  :(11)احتكار املعرفة فيهم لغايات سلطوية كما يزعم حيث يقول 

بين القبائل وهم السواد األعظم في اليمن، هو من صنع الحكم اإلمامي، وقد وضع وفق خطة 

الشعب جاهال فال يعرف شيئا في الوجود غير حكم األئمة ووجوب طاعتهم  مدروسة ليبقى

.. فلهذا فقد حرص األئمة على احتكار العلم في أسرهم وفي من يليهم، ثم في من .دينا وعقيدة



 زيد بن علي الفضيل  المسار | 60

  يليهم من األسر العلوية، لتكون املناصب العليا في الدولة حكرا عليهم وحدهم".

كما ال يمت إلى الحقيقة بطرف، حيث وبالنظر إلى  وواقع الحال فال يصح ذلك تاريخا،

كتب الفهارس العلمية )الببلوقرافيا(، وإلى فهارس أسماء العلماء في عدد من الكتب 

لكون معظم علماء . (12)املنشورة، يتضح مدى بعد مثل تلك املقوالت عن مطابقتها للواقع 

ة، تنوعة، وبخاصة من طبقة القضااليمن الزيدي والشافعي من أبناء الشرائح االجتماعية امل

  اليمن.الذين شكلوا لبنة الحياة العلمية في 

وكمثال على ذلك فقد بلغ تعداد العلماء مثال من طبقة القضاة والفقهاء املنحدرين من 

( عاملا مجتهدا 195أصول قبلية في وادي السر باليمن في القرن العاشر فقط، ما يزيد على )

 . (13)عاملا من أهل البيت )السادة(  (75وطالب علم، مقابل )

كما لم يقتصر ذلك على مراحل متقدمة من الحقب التاريخية، بل امتد ليشمل عهد 

القاض ي إسماعيل األكوع، الذي يعد نتاجا أساسيا لعهد األئمة، الذين استهدفهم بمقالته. 

وطوال  في اليمن، عالوة على أن أسرته وغيرها من األسر املنتمية لطبقة القضاة االجتماعية

فترات عهود دولة األئمة وصوال إلى حكم اململكة املتوكلية اليمنية، قد مثلت الركيزة 

األساسية في حكم اليمن وإدارة مؤسساته الشرعية والتنفيذية، بحسب ما تثبته الوثائق 

  التاريخية.واملصنفات 

عراق ولبنان ى بلدان مصر والوفي عهد اململكة املتوكلية اليمنية تشكلت البعثات العلمية إل

من عدد غير قليل من الفئات االجتماعية املتنوعة والشرائح املختلفة، حيث تألفت البعثة 

 . (14)ممن القضاة والقبائل وغيرهعدد كبير م من 1936العسكرية األولى إلى العراق سنة 

 م وسنة1941أبرز ضباط الدفعة العسكرية األولى والثانية التي تخرجت سنة  كما إن  

. واألمر كذلك في املجال الشرعي واألدبي (15)م كانوا من الفئات الغير هاشمية إجماال 1944

  وفقا لدالئل األسماء وانتماءاتها االجتماعية.

مع اليمني، مؤثرة وواقع الحال فإن شريحة الهاشميين قد انخرطت ضمن سياقات املجت

ومتأثرة في مجمل تفاصيل الحياة االجتماعية واالقتصادية والعلمية، فكان منهم القوي 
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والضعيف، الغني والفقير، العالم والجاهل، متوافقين في ذلك مع مختلف الشرائح االجتماعية 

المتيازات ا اليمنية، التي تميزت كل واحدة منها بامتيازات خاصة، تتوافق وتتقاطع مع غيرها من

االجتماعية للشرائح األخرى في عديد من األحوال السلوكية، وبخاصة مع شريحة القضاة، التي 

تتطابق معها في كثير من الصفات املظهرية والعادات والتقاليد االجتماعية، نتيجة توافقهما 

ودنياهم، والتزام  ماملعرفي، وبالتالي اتحادهما الوظيفي الكامن في تعليم الناس وتفقيههم أمور دينه

  الفصل بينهم بالحق، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

 في العهد المتوكلي قفوتخصائص القوة وال

مامي مع تطبيق نظام الحكم اإل  -ينتفي ما تقدم من تفاصيل التمايز الطبقي في مقابل 

ير بحسب ما يش «السادة» رقي لشريحةتكريس لجوانب التفوق العِ  أي   -في اليمن  الشورى

 إلى تكريس النفوذ وبسط السيطرة على» قول بأن الهاشميين قد هدفوا:يإليه البعض حين 

مجاالت القوة السياسية والقوة االجتماعية في املجتمع، حتى أصبح وجودهم )أي 

الهاشميين( مقرونا نظريا وعمليا بالسلطة السياسية الشرعية، وبالسيطرة املباشرة على 

 .(16)«اتها املختلفةالدولة وأدو 

ذلك أن نظام الحكم اإلمامي في اليمن لم يكن في تكوينه متعارضا مع ما هو مقرر في 

أحكام السياسة الشرعية عند أكثر الفقهاء املسلمين، الذين يقررون بدءا أهمية تحقيق 

وهو ما انطلق منه فقهاء السياسة  . (17)شرط القرشية في النسب لصحة الخالفة الشرعية 

شرعية في الفقه الزيدي، مضيفين مسألة أن يكون اإلمام الحاكم من آل البيت كشرط ال

أفضلية ال شرط وجوب، مؤكدين على رفض مبدأ التوارث في الحكم، باعتبار أن تولي اإلمامة 

يكون بالفضل واالستحقاق وليس بالنسب والوراثة، منطلقين في ذلك من معطيات مادية 

 . (18)مجمل كتبهم الشرعية ومعنوية عديدة مبينة في 

كما يتعارض ذلك مع طبيعة حالة التوافق في القوة والنفوذ الكامنة بين شريحتي السادة 

والقبائل الذين شكلوا عصب الدولة التنفيذي العسكري من جهة، وشريحتي السادة 

  أخرى.والقضاة الذين شكلوا عصب الدولة االستشاري التشريعي من جهة 
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ر نظام وآلية الحكم في دولة األئمة وانحراف مسارها عن منهج الشورى، غير أنه ومع تغي

وتسويغها لفكرة توارث السلطة على عهد اإلمام يحيى مؤسس الدولة اليمنية الحديثة، 

أخذت قواعد وأطر الحياة االجتماعية في التغير تدريجيا لصالح فئة محددة داخل كل 

في حينه من نظام يهدف إلى تكريس مبادئ الحق شريحة. حيث تحول النظام اإلمامي الحاكم 

واملساواة، إلى نظام يكرس مبدأ الحق املقدس لطبقة الحكم دون غيرها تحت طائلة 

الخصوصية الدينية، ودون النظر إلى طبيعة العالقات الواحدة داخل جنبات كل شريحة، 

حسب لرئيسة بلتتشكل في حينه موازين القوة ضمن نطاق مختلف الشرائح االجتماعية ا

  منها.تحقق املصلحة بين فئات محددة داخل كل شريحة 

ويتجلى ذلك بوضوح خالل عهد اململكة املتوكلية اليمنية، حيث تشكلت موازين القوة 

للطبقة الحاكمة من بعض شريحة الهاشميين ممثلة بامللك اإلمام يحيى حميد الدين وباقي 

اة ممثلة بطبقة الوزراء واملستشارين الذين أفراد أسرته، بالتحالف مع بعض شريحة القض

يسوغون للحاكم مختلف قراراته وتشريعاته اإلدارية، ويقومون بتسيير دفة الحكم 

االستشاري والتشريعي في البالد، كما هو مالحظ في دور عدد من القضاة الذين كان على 

 . (19)رأسهم القاض ي عبد هللا العمري والقاض ي عبد الكريم مطهر وآخرين 

يدعمهم جميعا بعض من شريحة القبائل املشكلين لب القوة التنفيذية العسكرية 

لنظام الحكم، التي تتناغم مع السلطة الحاكمة بحسب مقدار العطايا املمنوحة لها، اآلخذة 

في بعض الفترات شكل هبات إقطاعية في املناطق اليمنية األضعف كاملنطقة الوسطى، يهبها 

راء دعمهم له ومساندتهم إياه، أو تأخذ شكل مزايا سياسية خاصة كما امللك اإلمام لهم ج

حدث مع الشيخ ناصر بن مبخوت األحمر أحد كبار مشايخ قبيلة حاشد، الذي ساند اإلمام 

  .(20)يحيى لتولي مقاليد الحكم بعد وفاة والده 

يد لوبذلك ينتفي تسلط شريحة الهاشميين على باقي شرائح املجتمع بحجة تمحور مقا

، إذ (21)السلطة العليا وهي اإلمامة في نطاقهم الساللي، أو لكونهم فقط يلقبون بلقب السادة 

يتساوون في هذه الحالة مع غيرهم من الشرائح االجتماعية البائسة واملنكوبة بحسب تعبير 

 الصائدي، الذي يشير إلى أن أسرة آل حميد الدين هي التي كانت تتمتع باالمتيازات السياسية
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واالقتصادية في وقت سيطرة الحكم امللكي، لكونها كانت تتربع على قمة الهيكل الطبقي ضمن 

جنبات شريحة السادة، الذين كان أغلبهم بحسب وصفه "يعيشون حياة شبيهة بحياة أفراد 

، وانطالقا من ذلك فقد شارك عديد من أفراد تلك األسر الهاشمية (22)الشعب اآلخرين" 

  .(23)من شرائح املجتمع اليمني األخرى في امتهان مهنة الزراعة والتجارة اليمنية نظرائهم 

من جانب آخر فقد تفاوت الهاشميون من حيث كم وكيف املعرفة الثقافية متسقين في 

ذلك مع مختلف الشرائح االجتماعية في اليمن، وإن كانوا في املطلق العام قد احتفظوا بالحد 

  .األدنى من املعرفة باعتبار أصل مرجعيتهم العلمية

فرادهم بين املذهب الشافعي كما لم يتشكلوا مذهبيا ضمن نطاق واحد، حيث تماوج أ

في املناطق الوسطى والغربية التهامية واملنطقة الجنوبية، فيما انضوى أغلبهم ضمن نطاق 

املذهب الزيدي في املناطق الشمالية والشمالية الغربية عالوة على املنطقة الشرقية من 

ب، إلى وقت قري، الذين شكلوا مع شريحة القضاة والقبائل من املناطق نفسها، و (24) اليمن

 عصب الحياة السياسية، جراء تضافر جملة من األسباب الدينية واالجتماعية والعسكرية. 

ذلك أن قوة اليمن العسكرية وبالتالي االجتماعية قد تمركزت في املناطق الزيدية حيث 

قبيلة همدان الكبرى بجناحيها الرئيسيين قبيلتي حاشد وبكيل، عالوة على قبيلة مذحج 

فصائل قبيلة حمير، مما حصر تولي اإلمامة في العديد من األسر الهاشمية الزيدية وبعض 

 
ً
عن غيرها من األسر الشافعية، وحصر كذلك معظم الوظائف األخرى في نطاق الشرائح  دونا

 
ً
 عن غيرها من الشرائح الشافعية.  االجتماعية الزيدية دونا

الشخصيات االجتماعية  لكن وعلى الرغم من ذلك فقد سنحت الفرصة لعدد من

الشافعية املذهب، الحضرية النطاق، من تبوء عدد من املناصب الرئيسة في دولة اإلمامة 

وخالل عهد اململكة املتوكلية اليمنية نتيجة لتفوقهم املعرفي، وملكانتهم االجتماعية ضمن 

قة إب، منط نطاق حدودهم الجغرافي، كاملشايخ من آل نعمان في منطقة تعز، وآل باسالمة في

 وغيرهم من وجهاء مدينة زبيد والعديد من املدن التهامية. 

ويخرج عن ذلك إجماال سكان منطقة حضرموت وغيرها من املحافظات الجنوبية التي 
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كانت لفترات طويلة خارج نطاق سيطرة دولة األئمة املباشر وصوال إلى فترة حكم اململكة 

دي د تفاوت أفراد شريحة السادة املنتمين للمذهب الزيوفي السياق ذاته فق اليمنية.املتوكلية 

من حيث تطور اإلطار املعرفي، إذ انقسموا في هذا الجانب إلى فئتين أحدهما تقليدية سلفية 

ترتكز على كم غير قليل من التراث املعرفي، الذي بمرور الزمن اكتسب طابع القداسة من وجهة 

محاولة إعادة قراءته بصورة تأملية ناقدة، وقد  نظرهم، ليصعب على أحد مناقشتهم فيه، أو

تمثلت عناصر هذه الفئة في كثير من العلماء املساجديين وبخاصة في املناطق الشمالية 

  لها.والشمالية الغربية من اليمن حيث مدينة صعدة وعدد من الهجر العلمية املجاورة 

ديدة في من االنطالق في عوالم جواألخرى تنويرية عصرية لم يمنعها إيمانها بالتراث املعر

من العلوم واملعرفة، مكنها من إعادة قراءة التراث برؤية علمية مستقبلية، وحفزها على 

ي فإيجاد فعل التغيير الثقافي واالقتصادي وصوال إلى الجانب السياس ي، وهو ما يتراءى 

فى صادق مصط :عناوين كثير من الكتب، وأسماء عديد من املؤلفين العرب من أمثال

الرافعي وأحمد حسن الزيات وجبران خليل جبران وسائر أدباء العرب وشعرائهم قدامى 

تشه تولستوي وني :ومحدثين، ومن أسماء عدد من املفكرين والروائيين الغربيين من أمثال

، التي تداول قراءتها املثقفون العصريون من شريحة (25)وكانت وروسو وهوجو وغيرهم 

السيد أحمد الوريث والسيد أحمد املطاع والسيد أحمد بن محمد  :السادة من أمثال

الشامي والسيد عبد الكريم األمير عالوة على عدد من العلماء الزيديين من أمثال: السيد 

 حسين بن عبد القادر شرف الدين والسيد حسين الكبس ي وغيرهم.

وبذلك يتبين مدى تساوي شريحة السادة من حيث القوة البنائية في املجتمع اليمني مع 

غيرهم من شرائح املجتمع اليمني األخرى، واقتصار تأثيرهم على جوانب دينية شاركهم فيها 

قرناءهم من شريحة القضاة، كما يمكن تلمس حجم الغبن الجاري عليهم مثل غيرهم مع 

ين سدة الحكم في اليمن ومخالفتهم لقواعد وأسس النظام السياس ي تقلد أسرة آل حميد الد

في املذهب الزيدي، بتسويغهم ملبدأ التوارث، واالستئثار بالسلطة العليا، وتعطيل آليات 

العمل بالشورى، إلى غير ذلك، مما حفز كثير منهم إلى تبني دعوات التغيير واإلصالح خالل 

 . اليمنية اإلمام يحيى حميد الدينفترة حكم مؤسس اململكة املتوكلية 
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 مالمح القوة والنفوذ في شرائح اليمن االجتماعية األخرى

 القضاة:شريحة 

ِعت 
ُ
يرجع تكوين هذه الشريحة إلى عصور متقدمة من التاريخ اإلسالمي في اليمن حيث ن

، (26)م( وأبناءه من بعده بلقب القاض ي1178 - هـ573العالم اللغوي نشوان الحميري )ت 

وتوسع ذلك مع ازدياد الحركة العلمية في اليمن، حيث برز الكثير من الفقهاء ذوي األصول 

السالفة ضمن أروقة املجتمع اليمني، التي أخذت على كاهلها مشاركة شريحة السادة في 

 تعليم الناس أمور دينهم. 

وبمرور الزمن اكتسب أولئك الفقهاء مكانة خاصة داخل أروقة املجتمع اليمني، أهلتهم 

لتشكيل شريحة اجتماعية مستقلة، يحمل إنسانها لقب الفقيه الذي تطور مع مرور الوقت 

إلى لقب القاض ي جراء اشتغال كثير من أفراد هذه الطبقة بالفصل بين املتخاصمين، 

دة في أصلهم العلمي وخصائصهم املعرفية، كما يشترك أغلبهم فأصبحوا شركاء لشريحة السا

مع شريحة القبائل في أصلهم العرقي وانتمائهم االجتماعي، ليصبح من حينه اللقب املطلق 

عليهم داال على الهوية االجتماعية ألفرادها حتى وإن امتهن أحدهم مهنة طبية أو هندسية أو 

 . (27)اقتصادية أو سياسية 

ى أهمية هذا املسمى وهذه الشريحة ضمن خصائص املجتمع اليمني من وال أدل عل

موقف اإلمام يحيى حميد الدين الذي أنعم على محمد راغب بيك العثماني األصل صفة 

القاض ي، ليكون أحد أفراد هذه الشريحة مكانة وهيئة، وينادى بلقب القاض ي محمد راغب، 

ؤولية العالقات الخارجية برعاية مباشرة ويصبح أحد أقطاب الحكومة اإلمامية بتوليه مس

  .(28)من اإلمام 

وقد احتلت هذه الشريحة مكانة رفيعة في الجهاز اإلداري التنفيذي والسياس ي لدولة 

يذكر الدكتور حسين العمري أن األئمة في اليمن خالل مختلف مراحلها التاريخية، حيث 

مجال القضاء وفي الحياة السياسية القاض ي محمد بن علي الشوكاني قد لعب دورا هاما في 

والفكرية طوال حكم اإلمام املنصور باهلل علي، وحكم ولده اإلمام املتوكل على هللا أحمد، 
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، بل وبرز في اإلطار ذاته عدد من األسر (29)وحكم حفيده اإلمام املهدي لدين هللا عبد هللا 

ضمن هيكل الحكم اإلمامي  التي تولى أفرادها أعلى مقاليد السلطة اإلدارية والسياسية

 وصوال إلى فترة حكم اإلمام يحيى حميد الدين ملك اململكة املتوكلية اليمنية. 

ونتيجة لثقافتهم الدينية وامتهانهم مهنة التعليم الشرعي ووظيفة فك املنازعات بين 

الناس وإعداد عقود البيع والشراء وعقود األنكحة إلى غير ذلك من الوظائف ذات السمات 

الشرعية، فقد أهلهم ذلك للتمتع بمكانة اجتماعية مساوية ملكانة شريحة السادة في اليمن 

إجماال، كما لم يقتصر ذلك على الجوانب املعنوية بل تعداه إلى جوانب مختلفة من الشكل 

املادي، حيث اتحدت الشريحتين بشكل كلي في الصفات االجتماعية والكنى واملالبس بحسب 

ت العرف والتقاليد اليمنية، إلى الدرجة التي ينعدم خاللها التفريق بينهما ما تقتضيه آليا

 سوى بالتعرف على الهوية االجتماعية. 

وقد انقسمت هذه الشريحة من حيث التكوين املذهبي في اليمن إلى فئتين أحدها اتخذ 

لشريحة ا املذهب الشافعي مرجعا له، في حين تمذهب الفريق اآلخر الذين شكلوا غالبية هذه

باملذهب الزيدي، وبرز منهم في اإلطار الزيدي الكثير من العلماء املحققين في مختلف املراحل 

التاريخية الذين كانت إلسهاماتهم املعرفية األثر البارز في تكوين اإلطار العقائدي والفقهي 

  للمذهب.

كما وفي اإلطار نفسه فقد تفاوت أصحاب هذه الشريحة من حيث حجم اإلطار املعرفي 

إجماال والبعد التنويري خصوصا، إذ قد تواجد منهم العالم املتمسك بأهداب التراث على 

أية حال كان، وظهر منهم أيضا الباحث املتطور الراغب في إدراك معالم جديدة من املعرفة 

ة في كال الحالتين بقرنائهم من شريحة السادة. وكان ذلك مدعاة ألن والفلسفة الحديثة أسو 

يكونوا شركاء مع غيرهم من رواد حركة النهضة الثقافية في تبني الدعوة إلى التغيير واإلصالح 

  الدين.خالل حكم اإلمام يحيى حميد 

 شريحة القبائل: 

اجرت تباعا لقحطانية التي هيمثل اليمن تاريخيا املنبع النفيس لجميع القبائل العربية ا
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ولظروف متغايرة إلى أقطار شبه الجزيرة العربية وغيرها في فترات تاريخية مختلفة، تعود 

بواكيرها إلى األلف األول قبل امليالد، وهو ما يدل على عراقة وأصالة النظام القبلي في اليمن 

برى، املعروفة بهمدان الك الذي يتكون حاليا من عدة قبائل رئيسة، وهي قبيلة همدان بن زيد

املنقسمة بدورها إلى جناحين كبيرين هما قبيلتا حاشد وبكيل، املتفرعتين بدورهما إلى عدة 

قبائل رئيسة، عالوة على قبيلة مذحج التي تتكون من قبائل عنس ومراد والحدا عالوة على 

 . (30)املصعبين وقيفة وغيرها، وكذلك قبيلة حمير

قبيلة( يقطن معظمها 160ميعا حوالي مائة وستون قبيلة تقريبا )ويبلغ تعداد أقسامها ج

في املناطق الجبلية التابعة سياسيا وإداريا في أغلب الفترات لدولة األئمة، وهي التي شكلت 

 – %80، وتمثل جميعا وفقا لبعض التقديرات ما بين (31)أس الجماعات القتالية القوية 

 .(32)من مجموع السكان الرئيس ي لليمن  85%

كما يتميز أغلبها بتماسك مكوناتها البنائية القرابية، وبتعدد مكوناتها السياسية، 

وبنزعتها االستقاللية، وهو ما أدى في كثير من األوقات إلى عدم الخضوع التام ألي سلطة 

 . (33)مركزية خارجية، إال أن يكون ذلك برغبة منها 

 بل تعداه في كثير من األوقات إلى ولم يقتصر تمردها ذلك على الشق الخارجي فحسب،

توتير طبيعة العالقات الداخلية بين مشايخ القبيلة الواحدة مع شيوخ مشايخ القبائل 

الرئيسة ذاتها، الذين يرفضون القبول بالسيادة العليا ألي إنسان من طبقتهم االجتماعية، 

وخ انعة إياهم من الرضباعتبار حالة الكبرياء واالعتزاز والفخر املكتنزة في نفوسهم، امل

 . (34)لبعضهم البعض

وهو ما يفسر حالة انضوائهم ووحدتهم ولفترات تاريخية طويلة تحت زعامة دولة األئمة 

 
َّ
سبي للرسول عليه الصالة والسالم من جانب، الهاشمية، التي يمثل أئمتها االمتداد الن

 أخر. ويعكس نظامها السياس ي الحكم الشرعي للدولة اإلسالمية من جانب

كما وفي السياق ذاته فلم تتسم العالقة بين شريحة القبائل واملجتمع املدني بالتآلف 

واالنسجام، بسبب نفور املجتمع القبلي من مركزية السلطة ومحورية قرارها الهرمي، على 
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 . (35)الرغم من تغذيتهم املتواصلة له بكثير من األفراد املهاجرين

ادة ين شريحة القبائل وشريحة الستكون العالقات الثنائية بتجدر اإلشارة إلى أن بداية 

عود إلى أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع امليالدي، حين طلب وفد من قبيلة بني فطيمة ي

الهمدانية من اإلمام الهادي يحيى بن الحسين بن اإلمام القاسم الرس ي، الهجرة إليهم 

 أن استشرى النزاع فيما بينهم.  لسياستهم ورعاية أمورهم، وبخاصة من بعد

ومن حينه توالى األئمة من آل البيت على حكم منطقة اليمن إجماال بين مد وجزر، 

متغايرين بين إمام شرعي تتوافر فيه مختلف الشروط وفقا للنظرية الزيدية، تسانده 

مجموعات متنوعة من شريحة القبائل، أو إمام متغلب ال تتوافر فيه كامل الشروط 

ستحقة لتولي اإلمامة، فيعمد إلى إعمال السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة، عبر تحالفاته امل

األمر الذي يتأكد  . (36)القبلية من جهة، واستقطابه لها بمنح االمتيازات املتنوعة إلى غير ذلك

معه سواد مفهوم النظرية التعددية ملناحي القوة والنفوذ ضمن جنبات الحكم إبان عهد 

  سر.والقاألئمة سواء في إطارها االختياري الشرعي أو في إطارها القائم على التغلب دولة 

وفي النصف األول من القرن العشرين/ الرابع عشر الهجري كان للقبائل دور مهم في مساندة 

م( على تولي مقاليد السلطة وتثبيت أركان دولته عبر 1948 – 1904اإلمام يحيى حميد الدين )

مشايخ قبيلة حاشد الشيخ ناصر بن مبخوت األحمر له، وتحالف القبائل معه في مساندة شيخ 

عديد من األحداث، وانضواء معظمها ضمن لواء اإلمامة في حال السلم والحرب، التي وضحت 

 .(37)مثل قول شاعرهم معاملها في الكثير من األشعار الشعبية املعروفة بالزوامل.

ـــن يـــوم يراه *يا من يخالف أمر موالنا ويعصيه   ال بـــد مـ

ـــوم تـغــيــب الشــمــس فــيـــه   والطير يرس ي في سماه* يـ

لم تستمر ملدة طويلة، رغبة من اإلمام يحيى في تثبيت  غير أن تلك الحالة الوفاقية

سلطته األحادية على حكم اليمن، فقد عمد إلى حبس بعض مشايخ القبائل الرئيسيين 

بحجج متنوعة، وهو ما يتراءى من فحوى زامل قبيلة ُجماَعة الهمدانية حين وفد بعض 

 : (38)ابن مقيت بقولهمرجالهم إلى صنعاء مطالبين اإلمام يحيى بإطالق سراح شيخهم 
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ك وفي حبس الدول   اعةَم ُج  ِوْش باتقولوا في خروجه يا* ِمقدامنا ابن مقيت متضنَّ

ه دخــلا هر األول زل  والثاني يـقـول الش ِ
 
ل ما لـقـيـنا به نفاعة*  ن

َ
بـ
ْ
 والثـالث أقــ

رجه واملوت ساعة * إن جـاد موالنا وهْو بايـطـلـقه ساعة ِنـَصل
ْ
 دخـلنا ِنخ

 
 واال

، األمر (39)وعمل في شق آخر على إقامة ومساندة منافسين لهم من ذويهم ومن عشائرهم 

الذي زاد من توتر العالقة بين الطرفين في مجمل الفترات، مما حفز البعض إلى مبادرة إعالن 

له الفضل في الخروج عليه، كما حدث مع الشيخ ناصر بن مبخوت األحمر الذي كان 

مساندته لتولي مقاليد الحكم في بداية أمره، والشيخ أحمد الزيحي بمنطقة الشرفين، 

بل وجعل البعض ؛ (40)والشيخ علي بن مطلق بهمدان صنعاء، وثورة قبائل الزرانيق بتهامة 

منهم بعد ذلك على تماس دائم مع طليعة املثقفين التنويريين من شريحة السادة والقضاة، 

جاهدين على مواجهة حالة الركود خالل عهد اإلمام يحيى بمختلف السبل املمكنة،  فعملوا

 على الرغم من تدني مستوى الحالة الثقافية بينهم.

ومع ذلك فقد شارك عديد من وجهائهم وبخاصة في املناطق الوسطى من اليمن في تسيير 

أولئك  ، ويأتي في مقدمةدفة الحركة اإلصالحية خالل تلك الفترة بمختلف الوسائل املتاحة

الشيخ حسن الدعيس، واملشايخ من آل نعمان، وصوال إلى الشيخ علي ناصر القردعي ورفاقه 

ة، الذين باشروا تنفيذ قتل اإلمام يحيى حميد الدين إيذانا باندالع  ذَحجيَّ
َ
من قبيلة مراد امل

 م.1948هـ/1367ثورة الدستور سنة 

ه مشاركتهم في صناعة وتنفيذ القرار، بحسب ما تقرر  تلك الثورة التي برز فيها جليا مدى

لوائح أسماء أعضاء السلطة التشريعية )مجلس الشورى( والسلطة التنفيذية )مجلس 

الوزراء(. حيث بلغ عدد العناصر من شريحة القبائل في مجلس الشورى ثمانية أعضاء من 

راء خمسة من أصل أصل تسعة وعشرون نائبا، وبلغ عدد العناصر منهم في مجلس الوز 

 . (41)تسعة عشر وزيرا، وبلغ عدد مدراء الوزارات منهم ثمانية مدراء من أصل اثنا عشر مديرا 

وبذلك يتبين مدى تساوي شريحة القبائل من حيث القوة البنائية في املجتمع اليمني مع 

ليات اغيرهم من شرائح املجتمع اليمني األخرى في مطالبهم واحتياجاتهم ومشاركتهم في فع

  عام.الدولة بوجه 
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 شريحة التجار وأصحاب املهن 

صنف بعض الباحثين في الدراسات االجتماعية اليمنية شريحة التجار على وجه 

الخصوص كشريحة اجتماعية مستقلة ضمن هيكل املجتمع اليمني، جاعلين لهم دورا 

محوريا في حركة بناء النظام الحركي على الصعيد السياس ي بوجه خاص خالل الفترات 

 . (42)السالفة 

قات املجتمع بشكل عام، إال أن فعلها الحركي وتأثيرها ومع أهمية هذه الفئة ضمن سيا

السياس ي أو االقتصادي في اليمن يكاد يكون معدوما، نتيجة لتغير مالمح وسمات القوة في 

النظام البنائي للمجتمع اليمني القائم على أسس تقليدية، يدعمها نظام اقتصادي قائم على 

 ليدية بمختلف أشكالها. اإلقطاع، الذي تتكرس عبره قوى املجتمع التق

وهو ما ال يسمح بأن يكون للطبقة البرجوازية ولثقافة اقتصاديات السوق أي تأثير فعلي 

على املجتمع، التي يشكل املهنيون والحرفيون عالوة على فصائل التجار بأنواعهم جزءا من 

لتي يتصف اال، اتركيبتها، السيما إذا ما أدركنا حقيقة نظرة املجتمع اليمني لتلك الحرف إجم

 . (43)ممتنهي بعضها في العرف االجتماعي العام باالحتقار والدونية 

األمر الذي منع كثيرا من أفراد القبائل عن ممارسة امتهان الفعل الحرفي حتى ولو كان 

، على الرغم من تمتع تجار السوق بحماية القبيلة (44)ذلك في أحلك الظروف وأشدها سوءا

وبالتالي فإن أي انتهاك لحرمتهم يعد اعتداء على شرف  أرضها،هم على التي يمارسون نشاطات

 القبيلة.

وبالنسبة ملدينة صنعاء فينخرط أهل السوق ضمن نظام تراتبي يكفل حمايتهم من أي 

اعتداء سافر عليهم، يكون على رأسه شيخ مشايخ السوق املسؤول عن رعاية األحياء 

و شيخ القطاعات وهو مسؤول عن ربع محدد وقطاع واألسواق، ويجيء من بعده شيخ الربع أ

معين في املدينة، ومن بعدهم عقال األسواق والحارات الذين يمثلون وظيفة املختار أو 

العمدة بحسب التعبير االجتماعي في بعض املناطق اإلسالمية، ثم شيخ الليل الذي يوفر 

 . (45)الحراسة الليلية لألسواق ويقع تحت سلطته طائفة من الحراس
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وعلى الرغم من الصفة الدونية العامة التي صاحبت عديدا من املهن والحرف التجارية 

التي بحسب العرف االجتماعي ال تنفك تالزم أصحابها، إال أن سوق صنعاء بوجه خاص كان 

يتميز بتمازج اجتماعي خاص به، حيث مارس عدد من أفراد شريحة السادة والقضاة 

تجارية املحدودة كتجارة العطارة واألقمشة وصناعة الكوافي والقبائل بعض األعمال ال

 . (46)وصقالة العقيق

كما اختلفت نظرة بعض القبائل لبعض املهن، حيث اعتبرت الحدادة في قبيلة أرحب 

من املهن الدونية وُصنف أصحابها من بني الخمس، لكون العاملين بها بالدرجة الرئيسة من 

يش ورازح وُحفاش التي يمارس العمل اليهود، على حين لم ُينظر إل
َ
ى ذلك في منطقة بني ِحش

، كما ال يصنفها أهل (47)بها فئات من شريحة القبائل املنتمين إلى فئة األبناء بوجه عام 

صنعاء ضمن مجموعة املهن الوضيعة، وهكذا الحال مع مهنة النجارة التي ينظر إليها 

 . (48)اطق الشمالية من املهن الجيدة العوالق بنظرة احتقار، في حين أنها في املن

وهكذا يمكن مالحظة مدى التضارب في نظرة املجتمع اليمني إجماال ألصحاب املهن 

والحرف التي ال ترتفع بأي حال إلى مرتبة عليا ضمن تركيبة النظام البنائي داخل منظومة 

ياسية تغييرات السالحراك االجتماعي اليمني، وهو ما أفقدها التأثير الكبير على مختلف ال

 خالل العهد املتوكلي إجماال.

األمر الذي انعكس على مجمل الترشيحات الوزارية والشورية والتنفيذية في حكومة 

الدستور التي لم تتمثل فيها هذه الشريحة بصفتها االعتبارية بشكل أو بأخر، على الرغم من 

لقبول اإلصالح، وتهيئة املجتمع لمشاركة بعض أبنائها في مسيرة تبني الدعوة إلى التغيير و 

بذلك، كما هو الحال مع الحاج عبد هللا املحلوي الذي امتهن صناعة الحلوى، والحاج العزي 

  (49) صالح السنيدار الذي امتهن حرفة الخياطة

هكذا يمكن مالحظة حالة التوازن التي حكمت اليمن خالل العهد املتوكلي واإلمامي 

االجتماعية وفقا ملفهوم النظرية التعددية لتحديد خصائص إجماال بين مختلف شرائحه 

 القوة والنفوذ.
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 اليمنقصائي خالل أزمة الحوثيين في مالمح أزمة الخطاب اإل

م 2004مع اندالع الحرب بين السيد حسين بن بدر الدين الحوثي والجيش اليمني عام 

ه، ومع هللا صالح في حينجراء تفاقم األزمة السياسية بين السيد حسين والرئيس علي عبد 

تكبد الجيش لخسائر كبيرة في العدة والعتاد خالل أحداث الحرب األولى وصوال إلى الحرب 

السادسة مع الحوثيين، أفرزت الساحة الرسمية خطابا إعالميا مليئا بتلك اإليماءات 

 نوالتصريحات اإلقصائية، التي تبناها اإلعالم الرسمي من جهة، وحمل لواءها عديد م

 عد(.ولوجيا مع الحوثيين )حركة أنصار هللا فيما بيالكتاب املختلفين سياسيا واجتماعيا وأيد

وكان من جراء ذلك أن أخذ البعض في إعادة تأجيج وتيرة الحياة االجتماعية والفكرية 

بصورة سلبية، من خالل إثارة النقاش بشكل غير عقالني في بعض العناوين الرئيسة 

ي، أو ما يعبر عنه بالساللية في الجانب العرقي، واإلمامة الكهنوتية الرجعية كاالنتماء الهاشم

في اإلطار السياس ي، واملذهب الزيدي الذي تم النظر إليه في بعض تلك الكتابات التأجيجية 

 بوصفه مذهبا دخيال على اليمن في اإلطار الفكري. 

انب جانب، والعصبي من ج لك الكتابات على تعميق الرابط الطائفي منتوكان أن عملت 

آخر، بين القديم والحديث، في وعي الشارع اليمني، بحيث ارتبطت اإلمامة كنظام سياس ي 

بالهاشميين، في حين تم ربط النظام الجمهوري بعصبية القبيلة، ثم ما لبث األمر أن أدخلت 

ة النظام يالزيدية كمذهب فكري فقهي في دائرة الصراع السياس ي باعتباره كان مالزما لبن

 اإلمامي خالل العهد املتوكلي واإلمامي بوجه عام.

وبالتالي لم يتعامل اإلعالم الرسمي ومؤيدوه خالل أحداث الحرب مع السيد حسين ومن 

جاء بعده على أساس مواطنته املدنية البحتة، بل تم النظر إليه بمنظار تاريخي سياس ي 

 أن املرجعية التاريخية قيد يصعب على الفردباعتبار مرجعيته التاريخية لنظام اإلمامة، وك

 التخلص منه بغض النظر عن ماهيته وكنهه.

وكان بذلك أن تعمقت األزمة في اليمن، جراء حالة التأجيج والتصنيف الطائفي، الذي 

ترسخ في العقول بسبب تعدد القراءات املتشنجة ذات الطابع اإلعالمي للفترة السياسية 
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 الجمهوري.السابقة لقيام النظام 

فكان أن أسدل الستار معرفيا على حقبة اإلمامة التي دامت قرابة األلف ومائة سنة، 

وأصبح الحديث عن إيجابياتها، بل وحتى الحديث عنها بشكل إجمالي، من املحرمات التي 

 يعاقب عليها القانون الوجداني لبعض منظري الحقبة الحديثة.

ا التاريخية تعني النقيض الكلي للجمهورية، بل وترسخ في األذهان أن اإلمامة بخصائصه

واألدهى من ذلك أنها ارتبطت حصريا باألسرة الهاشمية، لتكون بمثابة اللعنة التاريخية عليهم، 

دون النظر إلى مختلف التراكيب االجتماعية اليمنية التي شكلت العمود الفقري لنظام اإلمامة 

حتى سقوطها الفكري أوائل عهد اإلمام يحيى حميد منذ نشأتها أواخر القرن الثالث الهجري و 

م بقيام النظام الجمهوري 1962م(، ومن ثم سقوطها السياس ي سنة 1948 – 1904الدين )

 الذي شارك في صنعه وتثبيته عناصر متعددة من الضباط الهاشميين كذلك. 

م، وفي عالقد كان من جراء تلك القراءات املتشنجة التي وضحت في الخطاب اإلعالمي ال

بعض القراءات التاريخية والفكرية، التي انساقت لتربط بين النظام السياس ي من جهة، 

والفكر الزيدي من جهة أخرى، أن تأزمت األحوال السياسية في اليمن، وبخاصة وأن الزيديين 

قد تعرضوا لهجمة فكرية مناهضة، في ظل تأزم العالقة بين السنة والشيعة خالل املرحلة 

ة، وهو ما جعل البعض منهم ينكفئ على نفسه، فيما حاول البعض اآلخر مد جسور السالف

 التالش ي.التعاون مع مختلف الجهات الفكرية ذات املرجعية الشيعية للحيلولة دون 

وبمراجعة عدد من العناوين واللقاءات والكتابات التي أنتجت خالل املرحلة السالفة يتبين 

إليها، ويظهر بوضوح طبيعة النفس اإلقصائي الذي حاول من  جانبا من عمق املشكلة املشار

خالله البعض تحجيم املد الحوثي )حركة أنصار هللا( في اليمن، وعالجت املؤسسات الرسمية 

 أزمتها مع شريحة واسعة من اليمنيين سواء على النطاق الفكري أو االجتماعي.

جمهورية إلى أن الحوثية وفي ذلك يشير أحدهم في محضر إجاباته ملحرر صحيفة ال

، مؤكدا في محضر توضيحه بأنهم ينطلقون من (50)جماعة متمردة وثقافة عنصرية نازية 

 بقوله:ثقافة منحرفة 
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"ثقافتهم ساللية طائفية، عندما تأتي جماعة وتقول إنها أفضل من الناس كلها وأن لهم 

هذا تجدهم يحطون من  حق السيادة وحق القيادة وأنهم متميزون عن اآلخرين وإضافة إلى

شأن الصحابة الكرام رض ي هللا عنهم أجمعين. ثقافتهم عنصرية نازية إقصائية، وهذه ثقافة 

منحرفة مغشوشة، هناك طعن في الصحابة، طعن في السنة، هناك تمايز عن األمة كاملة، 

اني ر هي تعتبر نفسها لوحدها على حق وغيرهم على باطل، هم أيضا يتبعون املد الشيعي اإلي

الذي يقوم على االصطفاء الساللي، بالنظرية اإلمامية املحنطة، وبالتالي جمعوا بين عدد من 

 األخطاء والسلبيات التي تتحول إلى ثقافة منحرفة"

 وفي محضر جوابه على موضوع انتمائهم للذرية الهاشمية يجيب في ذات الحوار بقوله:

هللا سبحانه وتعالى يقول: ما كان محمد "ليس هناك نصوص دينية صحيحة في هذا الشأن، 

أبا أحد من رجالكم، والرسول يقول: الناس سواسية كأسنان املشط، وأهل البيت هم أزواج 

النبي صلى هللا عليه وسلم، وآل محمد هم أتباعه، نعترف أن هناك قرابة ولكن ملن كان في 

القرابة بين الساللة  عصر الرسول، من عمومته وأبناء عمومته وأسباطه، أما أن تستمر

والذرية، فاليهود من أبناء أنبياء إذا افتخرنا بالسالالت، ألن اليهود ساللة أنبياء أبناء أنبياء 

مباشرة كأحفاد ال أسباط، لكن ملا غضب هللا عليهم ألعمالهم لم يعد لهم أي شرف من 

 االنتساب، النسب في األصل هو نسب الدين ال نسب الطين"

م ينفي أحد الكوادر الباحثة انتساب الهاشميين بأكملهم في اليمن هكذا وبجرة قل

وخارجه للنبي صلى هللا عليه وآله وسلم، بسبب محاربته للحوثيين، وال يكتفي بذلك بل يعمد 

إلى تقديم معلومات خاطئة، في منحى تأجيجي، القصد منه خلق حالة عدائية بينهم وبين 

 ع أي تمدد لهم مستقبلي.فئات الشعب األخرى، وبناء حاجز يمن

وفي محضر خطاب آخر يقدم األستاذ عبد الفتاح البتول بمباركة من عدد من كوادر 

السلطة الثقافية في النظام الجمهوري، نموذجا آخر من نماذج الكتابة اإلقصائية لطائفة 

 الزيدية وشريحة الهاشميين االجتماعية. 

 عصر اإلمامة الزيدية في اليمن" وقدم –م حيث أبان في كتابه الذي وسمه بـ"خيوط الظال 

له األستاذ نصر طه مصطفى، عن حالة متقدمة من التأجيج املبني على قراءة منهجية 
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خاطئة، ال تعتمد القياس العلمي سندا، وال ترتكز على قواعد البحث التحليلي أو غيره من 

 قواعد البحث العلمي. 

عصر اإلمامة الزيدية في اليمن"  –الظالم به املوسوم بـ"خيوط اوبنظرة إلى عنوان كت

نجد أنه قد أصدر حكمه وانتهى، فاليمن خالل عصر األئمة الذين عبدوا هللا وفق املنهج 

الزيدي طوال ألف ومائة عام، كان يعيش ظالما حالكا وفق مدلول عنوان كتابه. وحتما 

بحث العلمي بقدر ما فذلك منهجيا ال يصح، كما أن مدلول العنوان ال يتفق مع قواعد ال

يتسق مع طبيعة الخطاب اإلعالمي الرسمي الذي ما فتئ يطلق صفات الكهنوتية والرجعية 

على نظام الحكم اإلمامي رغبة في الهروب إلى األمام من جهة، وتلبية ملنهج إقصائي وضحت 

 الجمهوري.معامله في ثنايا خطابات بعض مؤسس ي النظام 

طبيعة العنوان ومدلوله، بل يمتد إلى حد غير منطقي  على أن اإلشكال لم يتوقف عند

من التعدي واالتهام الشخص ي ألئمة الدولة الزيدية في اليمن، الذين يعلنون انتسابهم إلى 

رسول هللا ابتداء، كما ينطلقون في حكمهم من مشروعية دينية بالدرجة الرئيسة، حيث 

الكاذبة وادعاءهم الباطل لحق الحكم  "لقد بنى األئمة دعايتهم:(51)يقول في مبتدئ كتابه 

بنو ذلك على الدجل والخداع  ،والتحكم في رقاب املسلمين وحق السيطرة لهم وحدهم

كذب ولم يترددوا عن ال ،وتشويه مبادئها العادلة ،وتحريف الشريعة اإلسالمية ،والتضليل

 ن"سلمية على رسول هللا لتثبيت حق امللك لهم دون املقباصطناع األحاديث املختل

وفي مكان آخر يؤكد مقولة عدد من أركان السلطة الثقافية في النظام الجمهوري بإعادة 

"لقد دمرت اإلمامة كل قيم الخير  :(52)تبني مقولتهم التي تنص دون منهجية وعقالنية على اآلتي 

حيث عادت بها إلى ظلمة الجهل واالستبداد والفتن  اليمنية،واملعاني الحضارية في النفسية 

 فلم تترك اإلمامة طوال حكمها وفي كل مراحلها سوى ذكريات سوداء ملطخة بالدماء" والدماء،

بهكذا خطاب وبروح تأجيجية إقصائية، قدم الخطاب الرسمي واملوالي له نموذجا 

هم لحقبتها ة بالحكم اإلمامي، وتشويهملنهجهم في تنحية وإلغاء الهوية التاريخية لليمن املرتبط

في أذهان العامة بوجه عام. وبذل جهده الدؤوب لربط الهاشميين كعرق والزيدية كمذهب 

بالحكم اإلمامي، وعمل على إثارة النقاش حولهما من منظور نسبي يقوم على ثنائية األكثرية 
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بح من ألكثرية، وبذلك يصواألقلية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يعود النصاب ألصحابه وهم ا

ة الحياة السياسية واالجتماعية في اليمن، د  السهل إقصاء الهاشميين واملذهب الزيدي عن ُس 

  املجتمع.معي ضمن إطارات كما يتيسر أمر إلغائهم وجوديا على الصعيد الج

لى ععلى أن النظر إلى الصراع من محور األكثرية واألقلية لهو من أكبر األخطاء التحليلية، 

اعتبار أن اليمن الشمالي )األعلى( بأكمله وطوال فترات التاريخ السالفة قد تشكل مذهبيا ضمن 

ى كما أن عمق الوجود الهاشمي في اليمن يعود إل؛ دوائر الفقه الزيدي بانتماء قبائله تاريخيا له

 ألف ومائتي عام، وهو ما ال يتحقق لعديد من األسر والشخصيات اليمنية اليوم.

 . .يراوأخ

فالباحث ال يستهدف من هذه الورقة تكريس أي منحى عنصري أو طائفي، بقدر ما يريد 

تسليط الضوء على جانب من إشكال اليمن السياس ي خالل املرحلة املعاشة، مع اإليمان بأن 

النظام الجمهوري بصيغته املدنية الديمقراطية العادلة، الذي يكفل الحقوق وفق معيار 

العلمية والجدارة الوظيفية، ويحقق السالم املجتمعي، هو الخيار األمثل لبناء وطن الكفاءة 

 .مانأيعيش في كنفه الجميع بأمن و 
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 . 139م( ص 1984هـ/1404مركز الدراسات والبحوث اليمني ودار اآلداب، 

( عبد امللك املقرمي، التاريخ االجتماعي للثورة اليمنية: رؤية سوسيولوجية لتحول بناء القوة، 2)

 . 59 – 42م( ص1991هـ / 1411)بيروت: دار الفكر املعاصر، 

 . 44، ص ( املقرمي3)

( أحمد قائد الصايدي، حركة املعارضة اليمنية في عهد اإلمام يحيى حميد الدين، )صنعاء وبيروت: 4)

 . 177، 176؛ املقرمي، ص  83، 82م( ص 1983مركز الدراسات والبحوث اليمني و دار اآلداب، 

اسات كز الفرنس ي للدر ( علي محمد زيد، تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري )صنعاء: املر 5)

 . 123اليمنية، ]د.ت[( ص 

)صنعاء: مؤسسة العفيف  2م، ط1962 - 1943( سنان أبو لحوم، اليمن: حقائق ووثائق عشتها  6)

 284م( ص 2000الثقافية، 

( عبد الرحمن اإلرياني، إجابة القاض ي عبد الرحمن اإلرياني، في من وثائق أولى للثورة اليمنية،  7)

 . 164م( ص 1985هـ / 1405وت: مركز الدراسات والبحوث اليمني و دار اآلداب، )صنعاء / بير

( فيما يتعلق بمسألة الكفاءة في الزواج أنظر: أحمد بن يحيى بن املرتض ى، البحر الزخار الجامع 8)

، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2، ط4ملذاهب علماء األمصار، تخريج: يحيى الفضيل شرف الدين، ج

؛ وحول رأي املذاهب األربعة أنظر: عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على  51 – 48م( ص 1975

 .52–46)القاهرة: دار الريان للتراث، ]د.ت[( ص  4املذاهب األربعة، ج

 . 178، 177م( ص 1990هـ/1410( فضل علي أبو غانم، القبيلة والدولة في اليمن )القاهرة: دار املنار، 9)

ي، الشرائح االجتماعية التقليدية في املجتمع اليمني، )بيروت: دار الحداثة ( قائد نعمان الشرجب10)

؛ املقرمي، ص  155 – 136م( ص 1986بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، 

175 – 185 . 

)بيروت / دمشق: دار الفكر املعاصر 1، ط3( إسماعيل األكوع، هجر العلم ومعاقله في اليمن، ج11)

 .1669 – 1668م( ص 1995الفكر، ودار 

( أنظر في ذلك: عبد هللا الحبش ي، مصادر الفكر اإلسالمي في اليمن )بيروت: املكتبة العصرية، 12)

م(؛ حسين العمري، مصادر التراث اليمني في املتحف البريطاني، )دمشق: دار املختار للطباعة 1988

ان: مؤسسة اإلمام زيد بن علي 1ين، طم( عبد السالم الوجيه، أعالم املؤلفين الزيدي1980،  )عم 

 م(. 1999الثقافية، 

أنظر في ذلك: يحيى محمد املقرائي، مكنون السر في تحرير نحارير السر، تحقيق: زيد الوزير،  (13)

                                                                                 



 زيد بن علي الفضيل  المسار | 78

                                                                                                                                                                                              

م( ؛ الحبش ي، سبق ذكره ؛ العمري، سبق ذكره ؛ 2002)د.م: مركز التراث والبحوث اليمني، 1ط

 الوجيه، سبق ذكره. 

، )صنعاء: املركز اليمني للدراسات 2هللا السالل وآخرون، ثورة اليمن الدستورية، ط( عبد 14)

 . 44، 43م( ص 1985والبحوث ودار الكلمة، 

 . 50، 49( السالل، ص 15)

 . 177( املقرمي، ص 16)

( أبي الحسن علي بن محمد املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، تحقيق: خالد العلمي 17)

. وقد استند القائلون بذلك باحتجاج 32، 31م( ص 1990هـ/1410وت: دار الكتاب العربي، )بير

أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه على األنصار يوم السقيفة بروايته لقول النبي عليه الصالة والسالم: 

دي، ر "األئمة من قريش"، وقوله: "قدموا قريشا وال تقدموها". أنظر لتخريج رواية الحديثين: املاو 

 . 32ص 

ان: جمعية عمال املطابع 18) ( علي عبد الكريم الفضيل شرف الدين، الزيدية نظرية وتطبيق، )عم 

 .117، 116م( ص 1985التعاونية، 

م( 1985، )بيروت: دار التنوير، 3( عبد هللا عبد الوهاب الشماحي، اليمن اإلنسان والحضارة، ط19)

 . 189ص 

 . 191، 189( الشماحي، ص 20)

 . 182ملقرمي، ص ( ا21)

 . 86( الصائدي، ص 22)

( فرانك مرميه، شيخ الليل: أسواق صنعاء ومجتمعها، ترجمة: محمد السبيطلي ورندة بعث، 23)

 .80، 78م( ص 2005)بيروت: شركة قدمس للنشر والتوزيع، 

 . 138( الشرجبي، ص 24)

  108م( ص 1984( أحمد الشامي، رياح التغيير في اليمن، )جدة: ]د.ن[، 25)

(علي محمد زيد، معتزلة اليمن: دولة الهادي وفكره )صنعاء / بيروت: مركز الدراسات والبحوث 26)

 . 123م( ص 1981اليمني ودار العودة، 

م( ص 2000، )دمشق: دار الفكر، 2( حسين العمري، يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة، ج 27)

 . 97؛ الصائدي، ص 55

ول العثمانية، تولى عددا من املناصب السياسية منها قائم مقامية ( من مواليد مدينة إستانب28)

طرابلس الشام ثم عين متصرفا على مدينة الحديدة وتعز وغيرها، آثر االستقرار باليمن من بعد 

هزيمة الدولة العثمانية خالل الحرب العاملية األولى. نزيه مؤيد العظم، رحلة في بالد العربية 

 . 174 – 172م( ص 1985دار قتيبة،  ، )بيروت:2السعيدة، ط

)دمشق:  2م(، ط1918 – 1516هـ/1336 – 922( حسين العمري، تاريخ اليمن الحديث واملعاصر ) 29)



 79|  المسار بنية الخطاب الطائفي في اليمن الجمهوري

                                                                                                                                                                                              

؛ وانظر حول مسيرة القاض ي الشوكاني الفكرية والسياسية: 129، 128م( ص 2001دار الفكر، 

 – 1516هـ/ 1337 – 922لعربي )عبد العزيز املسعودي، الحياة السياسية والفكرية في العالم ا

؛ صالح رمضان محمود، ذكريات  444 – 435م( ص 2002م(، )صنعاء: دار األفاق، 1918

 م(. 1983الشوكاني: رسائل املؤرخ اليمني محمد بن علي الشوكاني، )بيروت: دار العودة، 

ان نساب عدن( ملزيد من التفصيل يمكن مراجعة: علي الفضيل شرف الدين، األغصان ملشجرات أ30)

هـ(؛ محمد الحجري، معجم بلدان اليمن وقبائلها، 1416)الطائف: مطبعة الحارثي،  2وقحطان ط

 م( مجلدين..1996)صنعاء: دار الحكمة اليمانية،  2تحقيق وتصحيح: إسماعيل األكوع، ط

 . 251( أبو غانم، ص31)

 .67( الظاهري، ص 32)

 . 169( أبو غانم، ص 33)

 . 179، 178( املرجع السابق، ص 34)

 . 40( مرميه، ص 35)

م( 1987، )بيروت: منشورات العصر الحديث، 2( عبد هللا الجرافي، املقتطف من تاريخ اليمن، ط36)

 . 57 – 50؛ مرميه، ص  273ص 

 . 75( الحارثي، ص 37)

 . 497( املرجع السابق، ص 38)

 . 188( الحارثي، ص 39)

 . 115، 114الصايدي، ص ؛  194، 191( الشماحي، ص 40)

 . 238 – 236( الشماحي، ص 41)

  194 – 189؛ املقرمي، ص  207 – 187؛ الشرجبي، ص 116 –106( الصايدي، ص 42)

 . 78( مرميه، ص 43)

م بإجالء 1679هـ/ 1090( وهو ما يتضح تاريخيا حال أمر اإلمام املتوكل على هللا إسماعيل سنة 44)

لذلك األمر انعكاسات وخيمة على املجتمع اليمني، إذ لم يبق  اليهود عن مدينة صنعاء، حيث كان

أحد للقيام باألعمال التي كان املجتمع يحتاج إليها من حياكة مالبس وصياغة الفضة وأعمال 

املطاحن والحدادة والبناء وصناعة اآلجر إلى غير ذلك، كما لم يتجرأ أحد من أفراد املجتمع اليمني 

ها، حتى ال يسقط في مهاوي الدونية االجتماعية، مما فرض على املجتمع لتولي هذه املهام أو بعض

 . 29، 28السماح لليهود بالعودة مرة أخرى. أنظر: مرميه، ص 

 . 69( مرميه، ص 45)

 . 78( املرجع السابق، ص 46)

 . 110( مرميه، ص 47)

 . 80( نفسه، 48)



 زيد بن علي الفضيل  المسار | 80
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تعاضهم من ذلك على الرغم من كونهم من السلبي من اتخاذه ملهنة الخياطة حرفة له، مشيرا إلى ام

 . 9فئة التجار العاملين بصنعاء. أنظر: السنيدار، ص 

( عبد الفتاح البتول، "الحوثية جماعة متمردة وثقافة عنصرية نازية"، جريدة الجمهورية، عدد 50)

 .4م( ص 2012مارس  7) 15430

، )صنعاء: ]د.ن[، 1في اليمن، ط عصر اإلمامة الزيدية –( عبد الفتاح البتول، خيوط الظالم 51)

 .29م( 2007هـ م 1428

كما يتضح من الهامش . والجملة لألستاذ نصر طه مصطفى 34( البتول، املرجع السابق، ص 52)

 عبد الفتاح البتول  كتاب.املرجعي في 



 

 

 منهج ابن المرتضى 

 في علم الكالم                

 

  ()محمد عبد السالم منصور 

 تصدير

ألطروحة أكاديمية قدمتها الباحثة حليمة هذا عنوان 

م نالت بها درجة املاجستير من قسم الفلسفة بدار 2004عبد هللا جحاف عام 

وهي  العلوم/جامعة القاهرة.

عبارة عن تحقيق ودراسة كتاب 

غرر الفوائد في شرح نكت )

( لإلمام أحمد بن يحيى بن الفرائد

 هـ( 840املرتض ى املتوفى )

ي طلبت من وكانت الباحثة قد

تقديم أطروحتها لتصدرها في 

كتاب يخرجها من الدائرة 

األكاديمية إلى فضاء القراءة 

العامة؛ فاستجبت لطلبها وتناولت في مقدمتي ثالثة محاور يسعدني نشر خالصتها في )مجلة 

 املسار( لتصل إلى أكثر عدد من القراء ذوي االختصاص بهذا الشأن.

                                                                                 

(.شاعر وناقد، من وجوه األدباء املعاصرين في اليمن، له العديد من املؤلفات ) 

 دراسات
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 ني. المنهج العقالابن المرتضى.

 املرتض ى، إلى أيام حلقاتبن  ىيرجع إعجابي الفكري باملجتهد العالمة أحمد بن يحي

 أسلوُب 
َ
الدرس الفقهية األولى، حيث كنت أدرس متن األزهار، مفهوما ومنطوقا؛ فقد أخذ

تأليفه وعماُد تعليالته، بتالبيب تأملي: أخذني منه، أول ما أخذني، قدرته على صوغ أفكاره في 

 إحكام متي
ً
ل لتزامه العقل، في َسوق تعليالته، دليال عقليا تلو دليا ن، وتكثيف مبين، وثانيا

عقلي، وهو مع ذلك ال يجاوز أدلة النقل بل يشبعها بحثا وتدقيقا، حتى يجعل دالالت املنقول 

َت بمنهجه هذا رؤيَته التي تؤكد أن العقل هو آلة فهم الدين  ِ
ب 
َ
مطابقة ملقتضيات املعقول؛ ِلُيث

يدة وشريعة، سيرا على نهج املعتزلة، الذي جعل العقل هو أول مصادر التشريع اإلسالمي؛ عق

أو قل في عبارة مماثلة، إنه يجعل األدلة النقلية، ال تتعارض مع أي دليل عقلي، إما بصريح 

عبارتها، وإال بتأويل معناها تأويال تقتضيه أساليب العربية، بهذا يؤكد قاعدة املعتزلة 

م  الذهبية
َ
القائلة: إن ما قرره العقل، هو بالضرورة، املحكوم به شرعا، أو العكس، أي ما َحك

 به الشرع، هو بالضرورة، ما يقرر صحته العقل.

 
َ
 العقلي -رؤية مفادها: إن تالزم الحكمين دي  بسبب هذا املنهج العقالني، تنامت ل

لصة صة والعامة املستختفرضه مقاصد الشرع الساعية إلى تحقيق املصالح الخا -والنقلي

من ضرورات الحياة االجتماعية املتجددة، رؤية توجب اعتماد وسائل العقل املتجددة في 

تناول نص الدين الستنباط الحكم الشرعي الصالح التطبيق مكاَن وزماَن االستنباط، هذه 

 ءح، ودرلالرؤية تستند إلى حقيقة أن الشريعة، لم تأت عبثا، بل أراد هللا بها تحقيق املصا

املفاسد، لتسير الحياة في املجتمعات اإلنسانية سيرا سويا، حينئذ ال يتصور أن يناقض 

منقوُل الشرع اإللهي، املعقوَل اإلنساني، بهذا يصدق القول: إنها صالحة لكل زمان ومكان، 

 وأكثر من ذلك أنها ستصير متطلبا ضروريا، الستقامة حياة الناس أجمعين. 

ب مداركك، بل   والعالمة ابن املرتض ى، حين يستخدم منهجه العقالني هذا، ال يغي 

يستدعيها جميعا إلى وعيك، كي تقرر، باختيارك، أن تمضيا سويا، في طريق التحقق، من 

ح اآلراء إلى اختيار أو تكوين، أرج -معه أو بنفسك -تالزم الحجتين، النقلية والعقلية، لتخلص

رعي املدروس، وهو مع ذلك، وبأسلوب رصين، يزجي، إلى بصيرتك، الخاصة بالحكم الش
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َرى به، 
َ
منهجه العقالني، فتجد أن عقلك يتقبله بالرضا، إن لم تكن قد اخترته لك منهجا، لت

 تعارَض بين املعقول واملنقول، فتزداد قناعُتك أن العقل هو مناط التكليف 
َّ
ري غيرك، أال

ُ
وت

 إلى معرفة الحقيقة اإللهية ذاتها. الشرعي، وأنه الطريق الوحيد 

ما زلت أتذكر تلك الجمل األولى، من كتاب متن األزهار، التي أتت تحت عنوان، مقدمة 

ال يسع املقلد جهلها، فقد بهرني منها أسلوب التأليف الذي امتاز به ابن املرتض ى، وكيف كان 

هية، سرد تقريراته الفقينساب قوله محكما، كثيف املعنى، واضح العبارة، استطاع، وهو ي

نها رؤيَته، إلى حدود الطريق، التي يصح أن يسلكها املقلدون، وكيف أنها تختلف عن  ِ
أن ُيَضم 

ِة  ِة العَمليَّ قِليُد، في املسائِل الفرعيَّ الطريقة التي يجب أن يلتزمها املجتهدون، يقول فيها: "التَّ

 
َ
ِة، جائٌز لغير املجتهِد ال ل ِة والقطِعيَّ ٍ يترتبالظنيَّ

ِ أْعلَم منُه، وال في َعَمِلي 
، على نص 

َ
ف

َ
 ُه، ولو َوق

، ويكفي املغرَب 
ً
 وتأويال

ً
ُد ُمْجَتِهٌد عدٌل، تصريحا

َّ
ل
َ
ما ُيق ، كاملواالة واملعاداة. وإنَّ ٍ

على علِمي 

، ال يرى جواَز تقليِد فاسِق التأويِل. وكلُّ ُمجتَ  ٍ
ٍد هِ انتصاُبه، للُفتيا في بلٍد شوكُتُه إلماٍم حق 

 املشهورون، من أهِل 
ُ
ِت، واألعلُم من األْوَرِع، واألئمة ِ

، والحيُّ أولى من املي  ِ
ُمصيٌب، في األصح 

ا رواه البويطي وغيُرُه، عن  ُهِهْم عم  ِة اعتقاِدِهم، وتنزُّ البيِت أولى من غيرهم؛ لتواتِر صحَّ

 غيِرِهْم، من إيجاب القدرة، وتجويز الرؤية، وغيرهما". 

متنا، في هذه السطور الخمسة أن يلفت إلى أمور عديدة، فهو  الحظ كيف
 

استطاع عال

يقدم إليك، في الجملة األولى، منهجه العقالني الذي يفض ي إلى عدم جواز التقليد في العقائد 

ألٍي كان من الناس؛ فتحصيل االعتقاد واإليمان، في رأيه كما الزيدية واملعتزلة، ال يتم إال عن 

نظري واالستدالل العقلي، فإذا كان هؤالء يقررون جواز التقليد في الفروع طريق البحث ال

العملية، فإنهم يمنعون التقليد، فيما يخص أصول الدين، وهي املسائل اإليمانية التي يحتاج 

 بأصول االعتقاد: كمعرفة وجود هللا تعالى 
ٌ
تحصيلها إلى علم عقلي يقيني، إذ هي خاصة

وحيد وما يتعلق بالوعد والوعيد والنبوات.. إلخ، ومعلوم ما في وصفاته، وأصل العدل والت

هذا من تأكيد على حقيقة هامة هي الحرية في اختيار الدين، فعماد العقيدة الدينية اإلرادة 

الحرة املختارة الحاصلة من العلم العقلي اليقيني بوجود هللا سبحانه وبصدق النبي املبلغ 

 رسالته إلى الناس. 
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نصُّ أن التقليد، في الفروع العملية، ال يجوز إال لغير املجتهد؛ أما املجتهد فال وأفهمك ال

ِ مجتهد أعلم منه فأدركَت بهذا وجوب 
لع على نص 

 
يجوز له التقليد بأي حال حتى لو اط

 استخراج املجتهد الحكم الشرعي بنفسه.

تض ي يترتب على رؤيٍة تقكما أفَهَمك النصُّ أنه ال يجوز، ألٍي كان، التقليد في موقف عملي 

النظر والعلم العقليين اللذين يؤكدان صحة يقينها، وقد مثل لهذا املوقف العملي باملواالة 

واملعاداة واملقصود بهما هو مواالة املؤمن، ومعاداة الكافر، فهاتان املسألتان وإن كانتا من 

يقين نظري، ثم العلم العقلي باملواقف العملية السلوكية، إال أنهما يحتاجان أوال إلى البحث ال

صحتهما، ومن ثم فإنه ال يجوز ألحد التقليد فيهما. وفي هذا تأكيد على حقيقة هامة أخرى هي 

ر أحدا أو دعا إلى والية أحد، ولو كان قول مفٍت  ق قول من كف  أنه يحرم على املسلم أن يصد 

 الذاتي العقلي اليقيني.  أو مجتهد فالكفر والوالء من مسائل العقيدة القائمة على العلم

وأعلمك النص أيضا، أن املقلد ال يجوز له إال تقليد مجتهٍد ُعِرفت قدرته على النظر في 

أدلة الشرع، وأن يكون هذا املجتهد عدال، والعدالة، عند صاحب النص هي االمتناع عن فعل 

 القبيح، والتزام ما يوافق املروءة اإلنسانية.

املكثف رأي صاحبه القائل: إن كلَّ مجتهٍد مصيٌب في ما يخص وفهمَت من هذا النص 

األحكام التي استنتجها، ومعنى هذا أن الحقيقة الشرعية متعددة بتعدد اختالفات املجتهدين 

ى إليه نظر كل مجتهد  ْجَتَهِد فيها ذاِتها، وهو ما يعني أيضا أن مراد هللا تابع ملا أد 
ُ
في املسألة امل

 يعني، بأي حال، أن وجهة نظر املجتهد هي تابعة ملراد هللا تعالى، أو أنها على سبيل الظن، وال

وحدها هي عنوان هذه اإلرادة على وجه القطع، فاملجتهد، بعد أن يعطي االجتهاد كل حقه، 

وصل إلى مراد هللا على وجه اليقين، فإن مثل هذا   الت 
ً
يكفيه الظن فيما استنتجه وليس مكلفا

من البشر بحكم ضرورة العالقة بين العلم البشري النسبي والعلم اإللهي ليس في مقدور أحد 

املطلق، وبعبارة أخرى إن مقصود الحكم اإللهي يتعدد بتعدد االجتهادات، ويختلف 

باختالفها، هذا ناتج، بالضرورة، عن طبيعة العالقة بين، النسبية والكلية، أي عالقة 

 القصور البشري بالكمال اإللهي.

َح النصُّ بعبارة صريحة أن تقليد الحي أولى من تقليد امليت وقد تجلت لنا أهمية كما أوض
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متنا الحياة املعاصرة ما مدى السعة التي أحرزها، تراكم 
 
هذه األفضلية تجليا مكتمال بعد أن عل

املعرفة اإلنسانية، والعلوم الطبيعية، حتى اآلن، بما وفر للمجتهد املعاصر قدرة أكبر من 

لى إدراك مستجدات شئون الحياة، وما هي املقتضيات الضرورية التي تفرضها، على سلفه، ع

الناس، فضال عن قدرته األدق على إدراك أبعاد النص الديني واستخراج دالالته املتجددة، 

وهو أمر يجب علينا معه إنتاج اجتهادات شرعية حديثة، بل يفرض على الفكر اإلسالمي 

عملية االجتهادية ذاتها، حتى تصبح بنية قادرة على استيعاب تحديثا جديا في البنية ال

 مستجدات الحياة لتستمر الشريعة اإلسالمية صالحة وضرورية للحياة اإلنسانية املعاصرة.

وأفهمك النص أيضا أن املجتهد األعلم أفضل للناس وأولى أن يقلدوه، من املجتهد 

لعالقة االجتهاد، بكٍل من العلم والورع،  األورع، وهي أفضلية قائمة على الطبيعة الجوهرية

 فاالجتهاد أساسه سعة العلم وعمق املعرفة، وليس اإلكثار من الورع ومظاهر التدين. 

هوروَن 
ْ
ش
َ
أما ما أشار إليه النص، حين عطف، على الفقرة السابقة، بقوِله: "األئمة امل

يرِهْم" فإن صا
َ
ى )بالتقليد( من غ

َ
ْول
َ
ْهِل البيِت أ

َ
حب النص كان دقيقا في تعليل وتوضيح ِمْن أ

ا رواه البويطي وغيُرُه، عن  ُهِهْم عم  زُّ
َ
ن
َ
ِة اْعِتقاِدِهْم وت سبب هذه األولوية بقوله "ِلَتواِتِر ِصحَّ

 –غيِرِهْم، من إيجاب القدرة، وتجويز الرؤية، وغيرهما الخ..." فصحة االعتقاد والتنزه 

يد، ال هما في رأيه السبب في جعلهم أولى بالتقل -الصفتان املكتسبتان الثابتتان بالتواتر

 لكونهم أئمة ينتسبون إلى أهل البيت.

إذا كان مثل هذا النص املحكم الكثيف املتوالد الدالالت واملعاني، جديرا أن يسلب لب 

القارئ الناضج، وأن يلفت نظر الضليع في تأليف القول، ويثير تأمل العالم بأسرار البيان، 

عه حالة الفتى الدارس، وهو مازال، في حلقة الدرس األولى، يستمع إليه من شيخ فكيف تكون م

ع للطالب دالالت النص بين معان متعددة مأخوذة من صيغة منطوق القول وأخرى  ينو 

 مفهومة من فحواه، فتتوالد أمام الفتى املعاني من النص توالدا ليس له عهٌد به.

كني اإلعجاب بهذه العقلية أخذتني الدهشة من هذه القدرة على صو 
 
غ القول، وتمل

الذكية التي استطاعت أن تسلسل الكالم في منطق ال يسمح آلخره أن ينقض أوله وال البتدائه 

ن من 
 
االنفصال عن خاتمته؛ هذا النص تحديدا جعلني ألتصق بمتن األزهار التصاقا مك
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بت إلي  الدخول في  هم دراسة علوم اللغة والفقه، أحفظه، فكان، لي حينها، البوابة التي حب 

من ذلك أني منذ تلك األيام األولى وجدتني مياال إلى األخذ باآلراء الفقهية املتوافقة مع منطق 

العقل، ال بل مع منطقه الحديث تحديدا. وكثيرا ما الحظت، مع تقدم الدرس واتساعه، أن 

 على أحاديث ضعيفة، أو استندتآراء الفقهاء غير املوافقة ملنطق العقل إما أنها قد اعتمدت 

 على تأويٍل أخطأ روَح النص ومقاصَد الشرع.

إن نزوع النفس املبكر إلى اعتماد منطق العقل أسلوبا للنظر، في القول والعمل، يرجع  

فيه الفضل إلى العالم املجتهد ابن املرتض ى، ومن خالل هذا النزوع املبكر، تولدت أسباب 

أن أكرس، مزيدا من الجهد والوقت، في دراسة التراث اإلسالمي، متعددة أدركُت معها ضرورة 

خاصة منه أصول الفقه، وعلم الكالم، وما أنتجه الفالسفة املسلمون، دراسة طال مداها، 

لكنها أخذت بيدي إلى تتبع مناهل الفكر اإلنساني بعامة، لتنمو املعرفة وتتسع الرؤية. وما أنا 

وسيقعون تحت التأثير البياني والفكري البن املرتض ى، عبر  في الحقيقة إال واحد ممن وقعوا

 األجيال املتالحقة. 

 عالقة الزيدية بالمعتزلة

أما في هذا املحور الخاص بطبيعة عالقة الزيدية العامة باملعتزلة وموقع ابن املرتض ى منها، 

زلة الزيدية واملعتفال بد لنا أوال أن نمد نظرا مركزا وسريعا إلى بدايات العالقة العامة بين 

فنحاول التعرف، على بواعث هذه العالقة وطبيعتها من خالل مالحظات ثالث تتناول آراء 

ت عن أسباب عالقة التيارين، وأخرى تناولت ماهية الفرق بينهما، وبعدها يتحتم علينا 
َ
ث تحد 

جيل نظرة سريعة على تراث ابن املرتض ى النظري ومأثوره العملي لَيِبْيَن ل
ُ
ا إذا كان له نا عمأن ن

 خصوصية تميزه عن تلك العالقة العامة أم أن مداره ظل سابحا في فلكها.

لم أجد، فيما قرأت، خالفا ذا أهمية حول قدم وعمق العالقة بين املعتزلة والزيدية 

ن التيارين؛ لكن لي مالحظات ثالث على تلك اآلراء التي  فأعم الكتابات ترجعها إلى بدايات تكو 

 ن بواعث وطبيعة عالقتهما، ومعيار التمييز بينهما:تحدثت ع

املالحظة األولى تتعلق بالرأي الذي أرجع سبب هذه العالقة القوية إلى أن اإلمام زيدا قد 
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 أخذ علم الكالم عن واصل بن عطاء.

وفي رأيي أن النظر في عالقة، بهذه املتانة والتأثير واالستمرارية، وإرجاعها إلى هذا السبب، 

ِط وانصراف النظر عن البحث التاريخي املتعمق، فَمن يرصد نشاط فيه  كثير من التبسُّ

وتأثيرهما في سير أحداث التاريخ العربي اإلسالمي ومكوناته الفقهية  الدؤوبالتيارين 

والفكرية، ال يمكن أن يقنع بأن عالقتهما تعود إلى هذا السبب التعليمي الذي جمع واصال 

جرد اإلمالء والتلقي؛ فلو أن النظر تتبع تفصيليات الظروف وزيدا، والقائم على م

االجتماعية واالقتصادية، وسير األحداث السياسية قبل وأثناء ظهور التيارين، لوجد أن 

أفكار ومواقف املعتزلة والزيدية كانت ضاربة بجذورها في تلك الظروف واألحداث التي سبقت 

حة هذا التقديم ال تتسع ملثل هذه النظرة املتتبعة، لحظة التقاء اإلمام زيد بواصل، وألن مسا

 
ً
ملح إملاحة

ُ
سأكتفي باإلحالة إلى ما جرى من صراعات سياسية منذ مقتل الخليفة عثمان، وأ

سريعة إلى تلك املناظرات الدينية الفكرية التي تمت جراء استيالء البيت األموي، بالقوة 

ه بأموالهم، ثم احتكارهما وجعلهما إرثا فيه، وما الغالبة، على والية أمر املسلمين، واستئثار 

صاَحب ذلك من جهود فقهية تشرعن حكمهم بدعوى أن هللا هو الذي اختارهم، دون 

غيرهم، لوالية األمر، وأن ليس للناس إال القبول بواقع هذا القضاء والقدر اإللهي الذي ال 

 سوى الطاعة.
ً
 يتيح لإلنسان اختيارا

السياس ي املفروض بالغلبة، لم يرع سوى مصالح الغالب، وملا كانت  وملا كان هذا الواقع

شرعنته الدينية، ال تمثل سوى طرف من اإلرادة الجمعية لألمة، صار من البديهي أن يكون، 

لدى بقية األطراف، موقف سياس ي رافض، وفقه ديني يشرعن هذا الرفض. كان الطرف 

تآزر العملي من أجل مقاومته، والنشاط السياس ي الغالب هو ذاته الذي حفزهم، على ال

بطل أخذ الوالية 
ُ
الفكري لصياغة شرعنة دينية ناقضة، تدحض دعوى القضاء والقدر، ت

بالغلبة، وتدعو إلى استبداله بواقع سياس ي يقوم على أسٍس تعيد لألمة اإلرادة واالختيار، 

مها إليه، على األس
 
حسب  -س الشرعية التي هيوحقها في تعيين من يستحق والية األمر، لتسل

إما بنص صريح يحدد من يستحقها، أو غير صريح يومئ إلى صفات  -تعدد اآلراء حينها 

بعه بيعة، أو بالخروٍج والدعوٍة، أو بأنها شورى بين 
ْ
ت
َ
مستحقها، أو بالبيعة، أو باختيار ت
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م ث، إذ امللك هلل وحده فهو عدل حر  ه على نفس الناس أجمعين، فالوالية ليست ملكا يورَّ

م به  الظلم، صادق في وعده ووعيده، أوجب مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يقو 

اعوجاج الوالة، فيخلع والية الجائر فالجور كبيرة تجعل مرتكبها إما كافرا أو فاسقا أو مترددا 

رعن شبين منزلتي الكفر واإليمان، هذه هي، باختصار شديد، مالمح املرجعية الدينية التي 

لت خلفية فكرية 
 
الثائرون، بها، خروجهم على والية األمويين الغالبة، املرجعية نفسها شك

استصفى منها أكثر الثائرين وعيا وتنظيما، أصوال تحدد رؤيتهم الدينية وموقفهم السياس ي 

تحديدا يصلح أن يجتمع في إطاره تحالف، من النخب السياسية والثقافية، يرى أصحابها 

مية استلبوا حقوقهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية، في هذا اإلطار نشأ أن بني أ

بالفعل، تحالف فكري سياس ي أطلق أصحابه على أنفسهم جماعة العدل والتوحيد، 

 )املعتزلة/الزيدية(، مع احتفاظ كل منهما بخصوصيته التي تميزه عن حليفه. 

ة القوية، بين عموم الزيدية واملعتزلة، أراد هذا التحليل السريع أن يلفت إلى أن العالق

لم تتم، بسبب، أن اإلمام زيدا أخذ علم الكالم عن واصل بن عطاء، بل إنها قامت على أسس 

من املصالح الحقوقية االجتماعية واالقتصادية والسياسية املشتركة، وهي األسس ذاتها التي 

ثائق ظرية العدل والتوحيد، وفي الو صاغت مرجعية التيارين الفكرية والدينية، القائمة على ن

ْت عن تلك الفترة ما يؤكد صحة هذا التحليل، فسوف نجد، على سبيل املثال، 
َ
التي تحدث

واحدا من أهم مفكري املعتزلة هو الجاحظ يقول عن زياد ابن أبيه أنه "شٌر ناش ٌئ في اإلسالم 

"
ُ
 وظهرت في أيام واليته بالعراق الجبرية

ُ
قضت بدعوته السنة

ُ
بار، ويقول القاض ي عبد الج ن

نقال عن شيخه أبي علي الجبائي: إن "أول من قال بالجبر وأظهره معاوية"، أكثر من هذين 

ى كما نقل عنه ابن املرتض  -النصين داللة على صحة ما ذهبُت إليه، أن القاض ي عبد الجبار

د طبقات املعتزلة العشر وأدخل في األولى الخلفاء -في املنية واألمل ٌل  عد 
ْ
 من األربعة وِرت

الصحابة، وفي الثانية مجموعة من التابعين وفي الثالثة جماعة من تابعيهم، وحجته في 

إدخال هؤالء ضمن تيار املعتزلة أنهم صرحوا بالعدل ورفضوا الجبر. وبهذا تكون الرؤية 

 االعتزالية، في رأي القاض ي واملرتض ى، هي رؤية سبقت حادثة اعتزال واصل، فكيف يمكن

الركون، مع هذا، إلى القول إن عالقة الزيدية باملعتزلة ترجع إلى أن زيدا أخذ علم الكالم عن 
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 واصل، أو أن واصال، كما يرى البعض، قد أخذه عن محمد الباقر أخي زيد بن علي.

وا أهل يقول: إن املعتزلة كان -أراد أن يفرق بين التيارين -ومالحظتي الثانية تتعلق برأي

ينما غلب على الزيدية جانب العمل. فعبارة هذا الرأي ال تكاد تبين، فهل املقصود فكر ونظر ب

أن اشتغال املعتزلة بعلم الكالم، جعلهم أصحاب فكر نظري، وانشغال الزيدية بموضوع 

اإلمامة، صيرهم ذوي اتجاه عملي، إذا كان هذا هو املقصود ففيه تعميم يجافي الدقة 

 ن:العلمية، وهو مردود بحقيقتي

األولى أن االعتزال هو، في علم الكالم، رؤية عقيدية إسالمية، لها أصول خمسة معروفة، 

فمن اتخذها رؤية له، فهو معتزلي، مهما كان مذهبه الفقهي أو موقفه السياس ي، وسواء 

اشتغل بعلم الكالم أم ال، فصاحبها قد يكون فقيها أو شاعرا أو إماما أو محدثا، وهنا نلفت 

التفريق بين الرؤية املعتزلية، واالشتغال بموضوعها، املتضمن استخدام البرهان  إلى أهمية

العقلي ووسائل الجدل الكالمي، في سبيل إثبات أن للعالم خالقا واحدا قديما عاملا حيا غنيا 

ف 
َّ
عادال حكيما ال عرض هو وال جوهر ال تدركه الحواس، ال يفعل القبيح وال يريده، كل

ن من الفعل تمكينا ينطوي على اإلرادة واالختيار، وأن اإليمان تعريضا للثواب ال
 
 العقاب، مك

قول ومعرفة وعمل وأن محمدا صلى هللا عليه وسلم آخر األنبياء معجزته القرآن، وأن العقل 

 مقدم على السمع.

وملا كانت عقيدتهم قائمة على أصول خمسة، وقوام العقيدة، لدى إجماعهم، يتضمن 

تبعه اإليمان )التصديق النظري، والصدق العملي(، توزع النظُر والعمُل علما عقليا ي

هم؛ فالتوحيد، واملنزلة بين املنزلتين، والوعد والوعيد، مجالها النظر ودليل صدق 
َ
أصول

اإليمان بها إعالنها بالقول وإثبات صحتها بالعقل، أما العدل، فيما هو حق هلل، فداخل في 

ب على اإلنسان، فمجاله العمل مثل األمر باملعروف والنهي عن مجال النظر، وفيما هو واج

املنكر، ودليل صدق اإليمان بهما، ديمومة العمل على إقامة العدل في األمة، وجلب 

مصالحها، ودرء املفاسد عنها، وملا كان االستعالء الزم للقيام بتحقيق هذه الغايات، 

املبايعة، وليا أوجبت عليه إقامة العدل  واستمرارها، أقامت األمة، عن طريق االختيار أو

وتحقيق املصالح، وأعطته حق األمر والطاعة، ما أقام العدل وحقق املصلحة، فإذا انقطع 
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أو اختل ش يء من ذلك، صار الحاكم جائرا واقتض ى واجب العدل، على األمة، عزله، فإن 

مر يقتض ي واجب األ  استعص ى صار جائرا غالبا كمن استولى على الوالية بالقوة، وحينئذ

باملعروف والنهي عن املنكر الخروج عليه وخلعه بالقوة، هذه، على وجه التقريب، هي نظرية 

املعتزلة في مقتضيات النظر والعمل، ومن يراجع تاريخهم بدقة وإنصاف سيجد أنهم التزموا 

منطق ب السير على نهج رؤيتهم قوال وعمال، فأعلنوا عن معتقداتهم جهرا بالقول وإثباتا

العقل، كما يجد أنهم في الوقت الذي كانوا يضيئون فيه أفق الثقافة اإلسالمية بنيران 

املعرفة، خرجوا شاهرين السيوف مع الخارجين على الظلم ليعززوا بالعمل صدق ما آمنوا 

به، وسوف تبقى أحداث التاريخ هذه شواهد تؤكد أن كثيرا من املعتزلة كما استشهدوا، 

م الكالمية والفقهية، استشهدوا، شاهرين سيوفهم، ضد السلطان الجائر، بسبب نظرياته

حاربوا الدولة األموية، حتى أسقطوها، وخرجوا مع غيرهم من الزيدية، على والة العباسيين 

حلفائهم السابقين، كخروجهم مع إبراهيم بن عبد هللا يخلعون املنصور عن واليته، حتى قتل 

 دونه.إبراهيم، بعد أن استشهدوا 

والحقيقة الثانية أن الزيدية، منذ نشأتهم األولى، لم يكونوا منسوبين إلى اإلمام زيد بسبب 

لكالمية، كالواصلية، والهذيلية، وال إلى مذهبه الفقهي كالحنفية والشافعية، قدر ما هم اآرائه 

ان ك منسوبون إليه بسبب قولهم بإمامته وتأييدهم لخروجه على هشام بن عبد امللك، وملا

أصل املعتزلة  -اإلمام قد أرجع شرعية خروجه إلى وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ٌب من تابعيه )الزيدية( على استنباط أصٍل عقيدٍي، على مثال األصول  -الخامس
َ
خ
ُ
عمل ن

الخمسة، يحدد من هو مستحق اإلمامة، ويتضمن مبدأ الخروج؛ استهدوا، في سبيل ذلك، 

زيد وغيره من األئمة وبمأثور آبائه، مستفيدين من أساليب املعتزلة الكالمية، بآراء اإلمام 

دوا، من أصل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أصال جديدا خاصا باإلمامة استبدلوا به 
 
فول

أصل املنزلة بين املنزلتين، غير الصريح، عقيديا، في إيجاب الخروج على اإلمام الجائر، ثم 

ول املعتزلة، عدا املنزلة بين املنزلتين، أصوال لهم، وتبنوا مقوالتهم التي ناقضت اتخذوا من أص

 مقوالت خصومهما، وبخاصة منها تلك التي صبغت الشرعية الدينية على والية األمويين.

 فرٌق وآراء شتى اختلفت أصوال وفروعا، وفي هذا 
َ
عدا هذه العموميات توزعت الزيدية
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ي املنية واألمل " فالزيدية منسوبون إلى زيد بن علي عليه السالم يقول عنهم ابن املرتض ى ف

لقولهم جميعا بإمامته وإن لم يكونوا على مذهبه في مسائل الفروع" ونقل عن الحاكم قوله 

"والزيدية يجمع مذاهبهم تفضيل علي عليه السالم على سائر الصحابة وأولويته باإلمامة 

ها واستحقاقها بالفضل والطلب ال الوراثة، التي تقول ب وقْصرها من بعد الحسين في البطنين

العباسية ويعتقدون وجوب الخروج على الجائر من أهل األمر خالف ما تْزُعم الحشوية 

ويرون القول بالتوحيد والعدل والوعد والوعيد كاملعتزلة فهذه األمور ال يختلفون فيها ثم 

 افترقوا في غيرها". 

هي منذ البدء موقف سياس ي، فَمن قال بإمامة زيد، كان زيديا، من هنا يتضح أن الزيدية 

سواء اشتغل بأصول الدين أو الفقه أم لم يشتغل. ولو رجعنا إلى تاريخ الفرق الزيدية األولى 

التي اشتغلت بالتنظير الفكري، لوجدنا أن معظمها إن لم نقل كلها، عدا الجارودية، قد 

واملطرفية والجريرية الخ ولم يبق من أفكارها إال ما انقرضت، مثل الصالحية والسليمانية 

نقلته إلينا كتب امللل وما اختاره العلماء من أئمة الزيدية، وضمنوه مؤلفاتهم، وهنا البد من 

اإلشارة إلى أن تراث هؤالء الفكري، وما أكثره، شاهد على أن كثيرا منهم قض ى حياته مشتغال 

عتزلي، وأصول وفروع فقه مقارن ميال إلى آراء الحنفية، بعلوم أصول الدين الزيدية، بمنهج م

فوا في ذلك عشرات الكتب التي مازالت، من أهم مراجع الفقهاء والدارسين، في مجالها، 
َّ
فأل

 حتى اآلن؛ بهذا يصح القول: إن الزيدية كانوا أصحاب فكر نظري.

يتبين لنا عدم  ملية،وبالنظر في الحقيقتين السابقتين، وفي بعض الشواهد التاريخية الع

دقة الرأي القائل: إن املعتزلة هم أهل فكر نظري، أما الزيدية فيميلون إلى العمل، وحينئذ ال 

يصح أن نتخذ من مضمون هذا الرأي معيارا فيصال يميز بين التيارين، حتى لو بدا ظاهر هذا 

ير من لية، لكثالقول، في كثير من األمثلة، صحيحا، ألن صحته الظاهرة، كانت نتيجة عم

األسباب أهمها سببين تضرب جذورهما في أعماق واقع اجتماعي ثقافي فرض ضرورة انتماء 

أحد التيارين الحليفين إلى فئٍة اجتماعيٍة غير الفئِة االجتماعية التي ينتمي إليها حليفه، هذا 

أعود،  فاالنتماء االجتماعي هو الذي رسم لكل فريق حدود مشاغله الفكرية والسياسية. سو 

بعد مالحظتي الثالثة، إلى الحديث عن هذين السببين، لعلنا نستخرج منهما معيارا يعيننا على 
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 معرفة عالقة التيارين العامة وحدود التمييز بينهما. 

املالحظة الثالثة واألخيرة تتعلق بإطالق اسم )فرقة( على كل من تيار املعتزلة، وتيار 

ية تفتقر إلى الدقة، وأميل إلى إطالق اسم التيار أو املدرسة الزيدية، ففي رأيي أن هذه التسم

على كل منهما، أقول هذا من واقع أن كال من التيارين يحتوي على عدة )فرق( كانت قد تكاثرت 

أعدادها، وتراكمت معارفها؛ بفعل تطورات متسارعة مضت تشكل مجتمعا إسالميا جديدا 

سية/الدينية، ومداركه الفكرية، فتنامت، مع مرور تتنوع مكوناته العرقية، وصراعاته السيا

الزمن، مواضيع الجدل الكالمي وأساليبه، فكان الالحق، من املتكلمين، يوسع ويعمق 

ل عمومها، وتوض    في  ح خالجدل، في مسائل السابقين، يستولد من لوازمها مسائل تفص 

أبعادها، فضال عن استحداثه ملسائل جديدة، تستوعب معطيات عصره؛ بسبب هذا فأنت 

أن مسائل الكالم، منها ما اشترك الجميع في بحثه، ومنها ما انفرد به املعتزلة، أو الزيدية،  واجٌد 

كلهم أو بعضهم، وقد يشارك فيه واحد أو أكثر من التيار املقابل، ويصح القول بعامة: إن 

لقوم ال تتفق قدر ما تختلف، فإذا ما نظرنا إلى فرق املعتزلة،)عشرين( ورصدنا املسائل آراء ا

التي أجمعت آراؤهم حولها، وتلك التي اختلفت فيها، ثم نظرنا مثل ذلك في فرق الزيدية األولى، 

وأئمتهم املتتابعين، سنجد أننا أمام تيارين تعددت داخل كل منهما الرؤى، تعددا يصعب 

بع َمن ِمن الزيدية اتفق أو اختلف مع َمن ِمن املعتزلة، وفي أي مسألة من مسائل معه، تت

بحثهم كان ذلك الخالف؟ فيخيب األمل في العثور، على معيار يحدد لنا الرؤى املشتركة 

بينهما، والرؤى الخاصة بكل منهما؛ كي ننظر، بعد ذلك، َمن ِمن الزيدية أو املعتزلة جاوز 

 لى أي مدى شارك األخرى خصوصياتها.خصوصيات مدرسته وإ

غير أن  بإمكاننا تجاوز هذه الصعوبات التفصيلية، وتسهيل األمر على أنفسنا، بتركيز 

النظر في مرجعية التيارين: العقالنية، واألصول الخمسة لكل منهما، فكالهما انتسب، إلى 

شرعية، وقال: إنه جماعة العدل والتوحيد وقال: إن العقل هو مصدر معرفته اإللهية وال

 على أساس من العقل خر ج أصوال خمسة أقام عليها عقيدته اإليمانية. 

رد العقل في تحصيل معرفة كل تيار؟ وإلى أي قدر استقام لديه العقل في 
 
فإلى أي حد اط

تخريج أصوله اإليمانية؟ ستمنحنا اإلجابة على هذين السؤالين معيارا دقيقا نحدد به 
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املختِلف فيما بينهما، ونعرف الخط الفاصل بين عموم العالقة، مساحتي املؤتِلف و 

 وخصوصية التفرد، وهل خرج أحٌد منهم حقيقة عن خصوصية تياره؟ 

يمكن أن نتأكد من صدقية املقول األول، )العقل مصدر املعرفة( بإلقاء نظرة عامة،  

على أهم مسارات الثقافة العربية بعد اإلسالم، ليصح لنا القول: إنها تضمنت اتجاهين 

 .رئيسين: عقلي ونقلي

ه فقُه األحناف، وطوره، في أصول  :األول 
َ
رت بإرهاصاِته مدرسة الرأي، فأنضج ثمرت

 
بش

لدين، جدل املعتزلة والزيدية، ثم ارتقى، من جدل الكالم، إلى منطق البرهان، على يد ا

 الفالسفة املسلمين، حين أرادوا التوفيق بين الحكمة والشريعة.

 الحديث، فَحبكت أنسجَته املتنوعة  :والثاني
ُ
ه الفقهية مدرسة

َ
بدأت تغزل خيوط

مية(، ورسخت أصوله الدينية مدارس مذاهُب السمع )السنية(، ومذاهُب اللدنية )اإلما

أطلق على االتجاه،  -كما النقل -الكالم النصية، وتيارات التجلي الصوفية. العقل هنا

زة، حين أن هذه الخصوصيات، كما سيتضح  ِ
بعمومية تتجاوز خصوصيات أطرافه املمي 

 بعُد، هي طريقنا للتمييز بين الزيدية واملعتزلة.

مصدر تخريج األصول( يثبتها ما بأيدينا من تراث املعتزلة  قل)العوصدقية املقول الثاني 

والزيدية، فهو الذي يؤكد أنهما يشتركان في أربعة أصول إيمانية وان كال منهما ينفرد بأصل 

إيماني خامس يخصه، وما علينا سوى النظر في ماهية األصل الخاص، الذي يميز التيار، عن 

 كونه أصال عقيديا؟ وجوب تخريجه ومتكأحليفه، وما مصدر 

ر باملالحظات الثالث، كي نتمكن من النظر إلى جوهرها الذي 
 
أما اآلن فالبد لي أن أذك

خصوص تالف، و ئأردت أن يكون دليلنا إلى التعرف على ما بين املعتزلة والزيدية من عموم اال 

 االختالف.

تل الخليفة أحالت املالحظة األولى إلى ما جرى من صراعات سياسية دامية، بعد مق

عثمان، وإلى املناظرات الفكرية الدينية التي تلت استئثار األمويين بالسلطة، لتبين لنا، كيف 

أ، في أوساط املعارضة، مالمُح اتجاه عقالني ثائر، نقيٌض التجاه السلطة 
 
اءها تتنش بدأت جر 
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لتحالف ا النقلي القامع، حتى اكتملت صورته في شكل تحالٍف ضم املعتزلة والزيدية، هذا

فت األهم في هذه املالحظة، فمن مقتضيات التحالف أنه مهما فرض وحدة الهدف، لال هو ا

 فإنه يحتفظ لكل طرف فيه بحق املغايرة.

وبينت املالحظة الثانية أنه مثلما أفض ى الجدل النظري باملعتزلة إلى إيجاب األداء 

دلهم النظري، فَحقَّ القول: إنهم العملي، أفض ى اهتمام الزيدية باألداء العملي إلى إيجاب ج

جميعا أهل نظر وعمل، لذلك ال يصح أن يكون معيار النظر والعمل أساسا للتمييز بينهما، 

ولو اختلفت نسبة اهتمام كل تيار بأي منهما، حينئذ يتقرر وجوب البحث عن معياِر تفرقة 

كل  ا قبل قليل، انفرادأدق، نستخلصه من أهم مغايرٍة جوهريٍة بين التيارين، وهي، كما قلن

تيار بأصل عقيدي اختلف، جوهره ومصدره، عما انفرد به أصل اآلخر، فقد انفرد تيار 

املعتزلة، بأصل املنزلة بين املنزلتين، حين استبدل به الزيدية أصل اإلمامة، لينفرد به تيارهم 

 دون املعتزلة. 

أنه لو تناول واحد أو أكثر  وأكدت املالحظة الثالثة هذا املعنى من جهة أخرى مؤداها؛

من الزيدية، مسائل تفصيلية اختص ببحثها املعتزلة كما فعل ابن املرتض ى في الطبيعيات، 

دي، ــــفال يعني أنه قد خرج عن زيديته وصار معتزليا ما لم يكن قد فارق أصل الزيدية العقي

لتيار ممن ينتسب إلى ا واتخذ أصل املعتزلة العقيدي أصال له، وينطبق هذا األمر في شأن أيٍ 

 املعتزلي.

واضح، من خالل املالحظات الثالث، أن جوهر العالقة العامة الذي جمع املعتزلة 

والزيدية هو إيمان جماعة التيارين بأربعة أصول عقيدية هي: العدل، التوحيد، الوعد 

خامس  يديوالوعيد، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبعد ذلك انفرد كل تيار بأصل عق

خاص به، وفي هذا األصل الذي انفرد به كل تيار يكمن جوهر الخصوصية الفارقة بين 

التيارين، انفرد املعتزلة بأصل املنزلة بين املنزلتين، والزيدية بأصل اإلمامة، فنشأت بين 

 التيارين، فوارق هامة، في املنهج، والعقيدة، واملوقف، وتكفي اإلشارة هنا إلى فارق املنهج،

فهو الفارق األهم الذي سيحقق غرضنا من هذا املحور، فسوف نرى، من خالله، أيَّ 

 الفريقين أبقى على العقل مصدرا تشريعيا، في استخالص أصله العقيدي الخاص.
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بنظرة سريعة إلى الخلفية التشريعية لكل أصل، نجد أن املعتزلة قد أدركوا مدى 

، في حكم مرتكب الكبيرة، وأن ظاهر أدلتهم التناقض الذي وقعت فيه أقوال املتنازعين

النقلية، في مجملها، حكمت، أما بكفره، أو إيمانه، أو إرجائه، فال مناص حينئذ من تجاوزها، 

ولزوم العقل، من أجل استخالص الحكم الشرعي الصحيح، في حقه، وبمنطق عقلي سليم 

ة ، وعمل، هو اكتمال منظومقالوا: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، فاإليمان: تصديق، وقول 

إيمانية تتضمن، أداء األعمال الحسنة، وترك األعمال القبيحة، وهي لم تكتمل لدى مرتكب 

الكبيرة، لكنه ليس بكافر أيضا، فهو ينطق بالشهادتين، وله من تلك املنظومة اإليمانية 

تحق من النار ال اسنصيب، إذن فهو في منزلة بين املنزلتين، فإن تاب عن كبيرته مات مؤمنا، وإ

درجة أهون مما يستحق الكفار، أما الزيدية فغضوا الطرف عن هذا األصل العقالني، 

واستبدلوا به أصل اإلمامة، استخرجوا هذا األصل وهم مجمعون، عدا الصالحية، أن 

مصدر وجوب اإلمامة الشرع ال العقل، وأن تعيين اإلمام تم بالنص القطعي الخفي، فبلغوا 

اية في تجاوز العقل ولزوم النقل. وبهذه النظرة السريعة إلى اختالف األصلين بهذا الغ

واختالف مصدريهما الشرعي )العقل/النقل( يصح القول: إن املعتزلة لزموا العقل في 

استخالص أصولهم الخمسة، لكن الزيدية تجاوزوا العقل، ليعتمدوا النقل، في استخالص 

 مسا لهم.أصل اإلمامة، الذي جعلوه أصال خا

لم أقل هذا وأنا غافل عن بحوث املعتزلة املستفيضة في مسألة اإلمامة، فقد اجتهدُت 

أتتبعها في مظانها وقرأت كل ما وقعت عليه يدي، فوجدت أنها من أكثر املسائل التي شغلت 

 ةأبحاثهم، شأنهم في أمرها شأن كل التيارات الكالمية، كونها مثلت، عبر التاريخ اإلسالمي، بؤر 

استقطاب الخالفات الدينية والصراعات السياسية التي أرهقت األمة اإلسالمية، منذ وفاة 

الرسول عليه الصالة والسالم، فال نستغرب حين نرى أن بحثها قد شغل مجلدين كاملين من 

كتاب )املغني في أبواب التوحيد والعدل( للقاض ي عبد الجبار، غير أن املعتزلة، على اتساع 

في اإلمامة، ظلوا ينظرون إليها كونها إحدى املسائل الفرعية، وليس بكونها أصال أبحاثهم، 

عقيديا، لذلك جاءت خالفاتهم فيها متشعبة، وال نجد لهم إجماعا، في أي شأن من شئونها 

التفصيلية، ناهيك عن أصل خالفهم في وجوبها، ووجه وجوبها، وبسبب اتساع خالفاتهم 
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الوثيقة، كان من البديهي، أن نجد من املعتزلة، خاصة  وتشعبها، ولعالقة التيارين

البغداديين، َمن وافق الزيدية في بعض آرائهم التفصيلية، الخاصة باإلمامة، وأبعد من هذا 

إنا واجدون كثيرا منهم انضووا محاربين، تحت رايات األئمة الخارجين على جور الوالة، لكن 

ملعتزلة وصار زيديا، ما لم يكن قد خلع عن اعتقاده هذا ال يعني أن أيا منهم خرج عن تيار ا

أصل االعتزال )املنزلة بين املنزلتين( واتخذ أصل الزيدية )اإلمامة( أصال عقيديا له، على هذا 

يمكن االطمئنان إلى القول: إن في اختالف أصل املعتزلة العقيدي )املنزلة بين املنزلتين( عن 

من جوهر الخصوصية الفارق بين التيارين، بعدئذ أصل الزيدية العقيدي )اإلمامة( يك

نستطيع أن نتخذ من هذه الخصوصية معيارا يبين لنا فضاء املؤتلف، وحدود املختلف بين 

نجز منه اإلمام املهدي أحمد بن 
َ
التيارين، فنعتمد عليه في دراسة تراثهما الكالمي مقاَرنا بما أ

رك قد وسع بحق دائرة املشت –التيار الزيدي داخل  -يحي املرتض ى، لنجد أن إنتاجه الفكري 

الكالمي بين تراثهم وتراث التيار املعتزلي، فتميز، دون الغالب األعم من الزيدية، بمقارباته 

الكثيرة ملا تناولته أبحاثهم التي انفردوا بها، كاملباحث الطبيعية وغيرها، كما فعل قبله اإلمام 

 يحي بن حمزة.

ر في هذه املقاربات لوجدنا أنها، على أهميتها، لم تجاوز حد غير أنا إذا دققنا النظ

املختلف بين التيارين )املنزلة/اإلمامة( بل إنها برغم اتساعها وعمقها، ظلت تدور في فضاء 

املؤتلف بينهما )من مسائل الكالم( ومن السهولة بمكان أن نجد، في تراث املهدي وسيرته، 

من أبرز تراثه الكالمي، كتاب اإلمامة، ومن أبرز سيرته  كثيرا مما يؤيد هذا القول، ونختار

 العملية، الدعوة لنفسه، وقبوله البيعة باإلمامة. 

بوصولنا إلى نهاية هذا املحور، رأينا بوضوح كيف أن املعتزلة التزموا أصل املنزلة بين 

عقيدي  باملنزلتين، حين فارق الزيدية هذا األصل، ليستخرجوا ألنفسهم أصل اإلمامة كموج

التزموه عبر تاريخهم. وال أظن الصدفة التاريخية قد لعبت دورا في أن يشترك التيارين في 

منهما بأصل يخص سائر أفراده دون أن يشاركهم فيه أحد من  أربعة أصول ثم ينفرد كٌل 

التيار الحليف، فلم أجد، فيما قرأت، من تراثنا الكالمي، أحدا من التيارين قد جمع بين 

 ملنزلة، واإلمامة، فأقام مذهبه الكالمي على ستة أصول عقيدية.أصلي ا
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ما كان لهذا أن يتم لو لم تكن جماعة كل تيار قد اختارت أصلها العقيدي اختيارا 

مقصودا، ينسجم مع انتمائها االجتماعي، ومع ما تفرضه عليه الثقافة الدينية السائدة، في 

عض الدارسين، بسبب أن املعتزلة هم أهل نظر، املجتمع الجديد، وهذا لم يكن، كما بدا لب

وأن الزيدية ميالون إلى العمل، ففي رأيي أن هذا القول التعميمي، اعتمد على رصد أو 

استقراء كثير من النتائج التي ترتبت على اختالف األصل العقيدي، الذي اختاره كل تيار، 

يرت ب االجتماعية والدينية التي صوهو استقراء صوري أهمل أمرين: فهو أوال لم يتتبع األسبا

ذلك االختيار ضرورة، وما ساق إليه من حتمية اختالٍف في طبيعة الدور النظري والعملي، 

ألصحاب كل من التيارين. من غياب هذا التتبع، أتى إهمال األمر الثاني، وهو غض الطرف 

 عن الدقة اللغوية في تحديد معنى عبارتي النظر والعمل. 

صحة األمر األول، وهو أهم األمرين، أرجو أن نلقي نظرة مجملة على مجموعة ولكي تتضح 

التفاعالت الجدلية التي تمت بين شأنين من شئون مكونات املجتمع اإلسالمي الجديد: أولهما 

م هذا 
 
مفاهيم الدين الجديدة، والثاني اختالف العرب حول والية األمر، لنرى كيف تحك

 ت االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألمة اإلسالمية الجديدة. التفاعل في تشكيل املكونا

تدرج الرسول في الدعوة إلى اإلسالم، من عشيرته، فقبيلتهم، ثم سائر العرب، صابرا 

ن للذين آمنوا دينهم، وينش ئ منهم مجتمعا  ، كان أثناءها يبي 
ً
مجاهدا حتى أبلغها الناَس كافة

جديدة، أنشأت عالقة دينية مباشرة، بين املؤمن وربه، حديثا، قائما على مبادئ إسالمية 

ونظمت عالقة الفرد بمجتمعه، قوام األولى اإليمان باهلل وحده، وبالرسول مبلغا عنه الوحي، 

ووجوب تأدية ما أمر به وترك ما نهى عنه، وقوام الثانية اإلقرار بحقيقة تساوي الناس 

ا استوعب العقل الجمعي مفاهيم الدين ووجوب العدل فيهم وأن أمرهم شورى بينهم، ومل

الجديد، قاد الرسول بموجبها مجتمعا جديدا ومض ى ينشر اإلسالم، الذي جاء للناس كافة، 

 فدخل فيه الناس عربا وعجما، إما طواعية أو فتحا. 

وحين توفاه هللا ترك فيهم الكتاب والسنة، يحفظان للناس تعاليم اإلسالم، ومفاهيم 

 املتجاوزة لكل من العصبية القبلية، واألفضلية العربية.مجتمعه الجديد، 

ويوم وفاته تنازع العرب )األوس الخزرج/ قريش( حق والية أمر املسلمين، فبدا خالفهم 
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وكأنه آت من التباٍس عقيدي في مسألة )األفضلية الدينية( هل هي ملن آوى الرسول ونصره، 

يط عه؛ كاد تنازع الفريقين الحاد في السقيفة أن يمأم أنها ألهله سابقي اإليمان به املهاجرين م

 حسمته نظريا بحديث 
ً
 ذكية

ً
عنه القناع الديني فيسفر عن وجهه القبلي، غير أن سرعة

ألئمة من قريش( وعمليا بمبايعة أبي بكر فألزمت الخالف على الوالية حد الدين، واحتوت ا)

 الخالفة بشرعيته. 

استطاع الخليفة األول والثاني أن يواريا الوجه القبلي وبالتزام مفاهيم الدين الجديد، 

للنزاع في نفوس القوم الراضية عن أقوالهما وأفعالهما، فهاهي مفاهيم الدين الجديد تنطق، 

من خطبتي واليتيهما، وهاهما يتبعانها في سيرتيهما، فاطمأنت إليهما نفوس الصحابة، فقاد 

ة وتأسيس الدولة، وتسيير الفتوحات، وقادهم األول مجتمعهم الجديد إلخماد فتنة الرد

الثاني نحو ترسيخ وتحديث أسس الدولة الجديدة، وتوسيع دائرة الفتح. واطمأنت النفوس 

إلى الخليفة الثالث حين ابتدأ سيرته فيما سار عليه سابقاه؛ فلما جنح بها أقارُبه، ولم 

كان ها السقيفة، في النفوس، فيردعهم، تهيأت التربة الخصيبة النفالق البذرة التي زرعت

 طلعها الخالف األخطر، حول والية األمر، الذي وارته يد الخالفة العادلة إلى حين.

 الجماعة حسَم السقيفة الذي حصر حق والية 
ُ
خبا وميض العدل فاستحضرت ذاكرة

 األمر في قريش، وما انطوى عليه من أفضليٍة قبليٍة: 

ر املسلمين، عربا وعجما، ففتحت بابا واسعا لجدل استلبت حق والية األمر، من سائ -

عرقي عقيم تناول أفضلية قريش في العرب، والعرب في الناس، وبني هاشم في قريش، وذوي 

القربى في بني هاشم، وآل البيت في القربى، وأفضلية علي في اآلل، ثم أفضلية أبنائه بعضهم 

 على بعض.

الجماعة، من قيم الدين الجديد، الذي جعل  مثلت تجاوزا عمليا ملا استقر، في عقل -

 وفضال، حقوقا وواجبات، كما أنهم متساوون فيها، 
ً
الناس متساوين، في الحياة الدنيا، كرامة

 تمكينا واقتضاًء، وأن والية األمر شورى بينهم.

ائرا ثأثار هذا االستحضاُر مكامَن الضمير الجمعي، فتحرك محتجا، فساخطا، ثم تمرد 
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الخالف النظري والعراك السياس ي، حول والية األمر،  ىالخليفة الثالث؛ تنام حياة فنال

تناميا يتناغم مع نمو مكونات املجتمع اإلسالمي الجديدة، فما استقرت الوالية لألمويين، 

ودالت إلى هشام، إال وهي موضُع تنازٍع سياس ي عسكري، بين ثالثة اتجاهات عامة، يرى األول 

ر الثالث االتجاهين السابقين، فيجعلها الثاني فيصرها أنها لألمويين، ويح في  آل البيت، ويكف 

 سائر األمة، فمن اختارته هو اإلمام.

ال ألرستقراطية قبلية ذات مكانة اجتماعية أعلى  ِ
 
يقود االتجاه األول البيُت األموي ممث

ت املتغيرا وإمكانات اقتصادية أوفر، وهي إما انحدرت من أصول جاهلية، أو تكونت بفعل

االجتماعية الجديدة، )قادة فتوحات، زعماء قبائل، والة أمصار، كبار تجار(. ومن تحت لواء 

اإلسالم، عزز هذا االتجاه التقليدي مكانته وإمكاناته، واستأثر بوالية األمر، فسعى إلى بناء 

توسيعها،  في إمبراطورية عربية صار على رأسها، وفي يديه زمام سلطتها، وقوام ثروتها. أفاد،

جها بعصبية عربية، لم تخلع بعُد عصبياتها القبلية، التي صارت  من روح اإلسالم، لكنه سي 

تتخذ من املسلمين غير العرب موالَي لها؛ بهذا نشأ تمايز دنيوي بين املسلمين، عربي ذو ثالث 

ها السياسية و هويات: قبلية تمنحه االنتساب إلى هويته العربية املانحة للهوية اإلسالمية حق
َ
ق

املميزة، أما غير العربي فذو هويتين: إسالمية تمنحه هوية الوالء القبلي لتمنحه حقي االنتماء 

والحماية، لذلك لم يجد املسلمون غير العرب، في هذا التيار مكانا الئقا بما تاقت إليه 

ر بهما اإلسالم. 
َّ
 أنفسهم من عدل ومساواة بش

يون تمثيال لتيار اجتماعي إصالحي، بدأه رتل من الصحابة ويتزعم االتجاه الثاني العلو 

على رأسهم اإلمام علي، وابن مسعود وأبي ذر وعمار وسلمان الفارس ي، وتحت ظالله ظهرت 

دعوات، اإلمامية، والزيدية، والعباسيين، لدى أصحابه قناعة راسخة أنهم هم الذين 

، ملساواة والعدل، كونه ضرورة إنسانيةاستوعبوا تبشيرات الدعوة اإلسالمية بإقامة مجتمع ا

 أمرٍ 
ُ
لزم به، تحصينا للنفوس  وواجبا دينيا، مدركين أن شرطه والية

ُ
لتزم الدين وت

َ
فاضلة، ت

من إيقاع املظالم أو قبولها، وأن والية فاضلة كهذه ال يقوم بها إال رجال فضالء، والفضل 

ي ماعي لإلسالم كان هو التعبير الدينكله في بيت النبوة )علٍي وبنيه(. إن هذا الفهم االجت

واإلنساني األلصق بتطلعات جمهور املسلمين، غير أن شرطه السياس ي وتأصيله العقيدي، 
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أبقياه في حدود تحالفاِت نخٍب سياسية فكرية، عربية وغير عربية )أئمة، دعاة، فقهاء، 

عظم ثورة، انضوى ممتكلمين( أما جمهوره املفترض فقد انصرف عنه، والتحق بالدولة أو ال

العرب، جنودا فاتحين، تحت راية األمويين، ومقاتلين في صفوفهم ضد الخارجين عليهم، أما 

الجموع املتزايدة، من غير العرب، فالتحق أغلبها بالقوى العربية الثائرة، خاصة الخوارج، 

 ألسباب ستتضح اآلن. 

االتجاه الثالث تبناه تيار ثوري متشدد ضم ِفَرقا من الخوارج تشكلت من عامة القبائل 

رت جميع الخلفاء واألئمة ومن واالهم، وأوجبت الخروج  -عدا أبي بكر وعمر -العربية، كف 

عليهم وقتالهم. وأجازت اإلمامة في سائر املسلمين، فمن أقامته، ولو كان عبدا، هو اإلمام، 

 يكون في املجتمع إمام أصال، ما بقي عاد
 
ال، فإن جار وجب عزله أو قتله، كما أجازت أال

ٍة ثائرة، ورؤية  يَّ ِ
فلألفراد أن يديروا شئونهم بأنفسهم. مجاميع شعبية ذات مواقف حد 

سياسية متحررة، رفضت العنصرية في الوالية، وقاومت االستبداد بالسلطة، واالستئثار 

أغرت أكثر املسلمين غير العرب فانخرطوا معها ثائرين، لكنها مهما  باملال، واستغاللهما، بهذا

حسن مقصدها، فقد خاب مسعاها، حيث اتسمت، حين نشأتها، بفوضوية التفكير، ونزعة 

 التكفير، وإيجاب الخروج، واستباحة قتل املخالف ولو كان واحدا منهم.

الثة مكونات االتجاهات الثهذه التطورات االجتماعية والسياسية والثقافية التي شكلت 

السابقة، تلفت إلى طبيعة ومدى التغييرات التي دعا اإلسالم مجتمعه الجديد إلى إحداثها، في 

صلب املجتمع القديم، وما هي حدود التغييرات الفعلية التي تحققت في الواقع، خالل العراك 

املحوري الذي لعبه  الذي دار تحت راية اإلسالم بين القديم والجديد، لندرك قوة الدور 

العنصر العربي في مسيرة تلك األحداث، فمنذ وفاة الرسول ظلوا هم املتنافسون على الوالية 

والذين شكلوا االتجاهات السياسية ونظموها وتولوا قيادتها، أما املسلمون غير العرب فما كان 

حين بدأ نشاط لهم، في ذلك كله، من أثر قيادي يذكر حتى انقضاء القرن الهجري األول، 

 النخبة املثقفة املتزامن مع انضواء األغلب األعم منهم تحت بيارق الحركات الثورية. 

هذه هي البيئة االجتماعية، الدينية، السياسية، االقتصادية، التي عاشها املجتمع 

ذه ه اإلسالمي نهاية القرن األول الهجري، بداية الثاني، فال أتصور ال واقعيا وال نظريا أنها، في
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اللحظة التاريخية، ستتيح األدوار ذاتها ألفراد التحالف الزيدي املعتزلي، حين أن قيادة 

الزيدية، معقودة ملنتسبي آل البيت، ذوي الهوية املحمدية والعصبية الهاشمية القرشية 

 
ً
القيسية، بينما املعتزلة ذوو هوية علمية إسالمية، والءاتهم، وأجناسهم شتى، ولو أن جدال

رض أن الزيدية قد بايعت إماما معتزليا، فهل سيظن هذا املعتزلي، وقتها، أنه كفؤ، النتزاع افت

الوالية من أموي، أو عباس ي، ال أظن عاقال منهم سيختار لنفسه هذا الدور؛ فهم أصحاب 

منهج عقلي؛ يتيح لهم الدقة في معرفة ما يفرضه وضع الفرد االجتماعي من ضرورات في 

ياس ي، لذا فقد اختار كل حليف منهما دوره بوعي تام، بعد أن أدرك اختيار دوره الس

ضرورات املرحلة التاريخية التي يعيشها، وأنا على درجة كبيرة من االطمئنان إلى القول: إن 

التفاعل بين االنتماءات االجتماعية، والضرورات التاريخية، هو الذي حدد لكل من 

لزيدي لم املعتزلي يقاتل في سبيل الدعوة مؤتما، واإلمام االحليفين دوره السياس ي، فرأينا املتك

 يقودها متكلما، فاجتمع لكال الفريقين النظر والعمل في آن معا.

 البد -إذا ما استبعد أصل اإلمامة -قارئ موضوعي لتراث جماعة العدل والتوحيد إن أي  

حديث وتجديد أحكامه، وتأن يدرك ما كان ملنهجهم العقلي من أثر في تطوير الفكر اإلسالمي، 

مواقفه، فقد أبقى االجتهاد مصدرا تشريعيا فعاال، وأنتج رؤية دينية عقالنية عملية، 

استخلص منها موقفا سياسيا ثوريا، لهذا أرى أنه، في سياق التراث اإلسالمي، كان األقدر 

رب إلى روح قاستيعابا ملستجدات الحياة، األكثر تمثال ملصالح السواد األعظم من الناس، األ

اإلسالم املفعمة كرامة وعدال، ومن هذا كله نشأت أسباب انحياز الفكر العربي اإلسالمي 

 الحديث، إلى التراث املعتزلي، والعمل على إحيائه وتجديده.

 غرر الفوائد في شرح نكت الفرائد

 في هذه املقام أستعرضو ،وهو الكتاب القيم الذي قامت الباحثة بتحقيقه ودراسته

قت عليه، فندرك أهمية مب
 
ا َعَرضت له الباحثة، وعل حثا واحدا، على األقل، ليكون مثال، عم 

الرسالة التي بين أيدينا، وضرورة متابعة قراءتها، لالستفادة من الجهد املستقص ي 

املتفحص، بمنهجية أكاديمية متحفظة، أقوم بهذا االستعراض، خدمة للقارئ، واحتراما 
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على  -اد الرسالة، واعترافا لصاحبتها بنيل األولوية، من بين نساء اليمن للجهد املبذول في إعد

في إنجاز بحث أكاديمي، في علم الكالم، لهذا أدعو القارئ اآلن إلى الفصل األول من  -ما أعلم

الدراسة املنهجية وعنوانه )التوحيد(، فنختار أول مباحثه )حدوث العالم( لنستعرض معا 

راضا متعجال حينا، ومتأنيا أحيانا، حسبما تقتضيه ضرورات اإلفادة مطالبه األربعة: استع

 من مسائله، أو تبيان مقاصدها.

ا كان الفصل األول املخصص للتوحيد يتضمن مبحثي حدوث العالم، والصفات 
 
ومل

اإللهية، فقد مهدت الباحثة الطريق إلى قراءتهما، بما أشارت، في مستهله، إلى أن التوحيد هو 

املعتزلة الخمسة، التي تابعهم ابن املرتض ى في أغلبها، وخالفهم، في اعتماده اإلمامة  أول أصول 

أصال من أصول الدين، ثم أملت إملامة وجيزة بتعريفات التوحيد، اللغوية واالصطالحية، 

لتستقر بها عند تعريف اصطالحي البن املرتض ى، عن شرح األصول الخمسة، ينص على أن 

اهلل تعالى، ما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليه منها، وأنه ال التوحيد هو "العلم ب

شريك له في ذلك على الحد الذي يستحقه" ثم انتقلت إلى املبحث األول الذي سنستعرضه، 

فأملحت، في مقدمته، إلى أن موضوع حدوث العالم هو من أشهر املوضوعات التي اشتغل بها 

ثبات الذات اإللهية، الذي يتوقف عليه إدخال إلى فكر الفالسفة وعلماء الكالم بكونه م

الكالم، في صفاتها، لهذا فقد َحُسُن، البن املرتض ى، تقديم الكالم فيه، عن الكالم في إثبات 

 وجود هللا، ثم الكالم عن صفاته تعالى.

 ز تعريفني: انجاملطلب األول إل

م ي
َّ
 كن حاصال، وحقيقته لدىأولهما تعريف الحدوث، فهو عند الغزالي، الحصول بعد أل

بن حمزة، على وجهين: إما حدوث مسبوق بعدم، أو حدوث مسبوق بوجود غيره وجودا  ىيحي

ال بداية له، أما في قول ابن املرتض ى فهو وجوٌد تقدمه عدٌم، وترى الباحثة أنه، بهذا 

 التعريف، نفى أسبقية وجود غيره عليه، وحسب تعبيرها "فال قديم عنده إال هللا". 

م، فهو عند الغزالي كل موجود سوى هللا، وقال حميدان أن له عند 
َ
وثانيهما تعريف العال

ما يعقل خاصة، وقال ابن املرتض ى أنه  -2جملة ما يعقل وما ال يعقل،  -1املوحدين معنيين: 
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لغة مفرد عامِلين، على خالف، فيما إذا كان هو: عالم الحيوان، أم أنه بخصوص العاقلين، 

من العلم، أو أنه اشتمل جميع الكائنات، مرجحا األول، أي أنه كل ذي روح. أما الشتقاقه 

 اصطالحا فهو السماوات واألرض وما بينهما وهذا هو تعريف أهل السنة، كما أورده البغدادي.

 العالمحقيقة حدوث عن املطلب الثاني 

ملختار، الصانع ا هذه الحقيقة هي قول املوحدين: املسلمين، وسائر امللل املثبتين وأن 

وقد خرجت عن هذا اإلجماع فرق قالت بقدم العالم، أوصلها نشوان الحميري إلى ستة 

وعشرين فرقة، وقصرها غيره على ثالث هي: الفالسفة، الدهرية، الباطنية، أما ابن املرتض ى 

 فذكر منها خمس فرق:

عددت رتض ى، مهما تالفالسفة، وترى الباحثة أن اختالف أقوالهم التي عرضها ابن امل -1

 ألفاظها، فإنها ال تخرج عن معنى واحد هو أنهم أثبتوا مع هللا قديما. 

الدهرية، من يقولون بقدم الدهر، وتدبيره للعالم، وتأثيره فيه، وأن ما ُيهِلك الدهُر  -2

من ش يء ُيحِدث شيئا غيره، وأصل تسميتهم، كما قال ابن املرتض ى، قوله تعالى عن لسانهم 

م ا ﴿ ر  و  ه  َّن ا إَِّلة ادلة لِك   ثم صار اصطالحا لكل من نفى الصانع. [24]الجاثية :  ﴾ي ه 

ش يء ظاهر وباطن، وعند ابن املرتض ى هم  إن لكلالباطنية، سموا بها لقولهم  -3

مين، ، يقولون بإلهين قدياإلسماعيليون املزدكية، والخرمية، والبابكية، وعن العرش ي أنهم 

أن أحدهما علة للثاني، فالعلة سابٌق، واملعلول تاٍل، والسابق خلق  تزاَمنا في الوجود، إال

العالم بواسطة التالي، وأن الصانع هو علة، ال توصف بحدوث وال قدم وال وجود وال عدم، 

 ولهم في كيفية الخلق وترتيب أجناسه تفصيالت ال أجد ضرورة الستعراضها.

ولهم وا فرقة بعينها، بل كل من قال بقالطبائعية، يضيفون التأثير إلى الطبع، وليس -4

 من فالسفة وباطنية ومنجمة، أطلقت عليهم تسمية الطبائعية.

الفالسفة اإلسالميون، أضافهم ابن املرتض ى لتسميتهم هللا تعالى بالعلة القديمة التي  -5

صدر عنها عقل، وعنه عقل وفلك، ونفس وفلك، وعللوا صدور الثالثة عنه، بتكاثره من ثالث 

هات، وجوده من باريه، أو من نفسه، وعقله لباريه، ثم صدر عنه ثالثة عقول لتكون ج

 العقول عشرة، واألنفس وأفالكها تسعة، وهذا كله نفي للصانع الواحد املختار.
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 الربهنة على هذا الحدوث: املطلب الثالث

كالم ء ال"بما أن إثبات حدوث العالم من أبرز القضايا التي شغلت علما الباحثة:تقول  

 _ فقد أخذت البرهنة على هذا الحدوث طرقا شتى، 
ٌ
_ بالرغم من اتفاقهم على أنه ُمْحَدث

م بالنص _ وبالتالي إثبات الصانع املختار _ ومنهم من 
َ
فمنهم من سعى إلى إثبات حدوث العال

 اعتمد على العقل ومنهم من جمع بين االثنين"، ثم تنتقل مباشرة إلى:

دليل السمع، الذي هو في تعريفها "االستدالل على وجود هللا باآليات والدالئل الواردة في 

القرآن الكريم"، ثم حددت من يعتمد دليل السمع بقولها: "وإلى هذا الرأي يذهب أهل السنة 

وأوائل الزيدية، كاإلمام القاسم الرس ي واإلمام الهادي، والقاسم العياني. وهو أيضا قول بعض 

أخري الزيدية، كابن الوزير واإلمام املنصور القاسم بن محمد بن علي، واملقبلي" وزيادة في مت

تبيان معتمد الدليل السمعي، تقول: "وهذا الدليل على اختالف مسمياته، يعتمد على أن 

الفطرة السليمة تقر بوجود هللا عز وجل دون الحاجة إلى أدلة تثبت ذلك." " كما أن املعجزات 

 ابن الوزير: امهرت على يد األنبياء عليهم السالم تقرر ذلك، واستشهدت ببيتين قالهالتي ظ

 أصول ديني كتاب هللا ال العرض

 

 وليس لي من أصول بعده غرض 

 وما لهم عن دليل املعجزات أما 

 

 في طلعة الشمس عن نور السهى عوض 

 وأوردت في هامش الصفحة ردا منظوما البن املرتض ى عارض فيه منظومة ابن الوزير:  

 يا ذا الذي ألصول الدين معترض

 

 وقال ليس له في علمه غرض 

 لو كنت تعلمه ما كنت معترضا 

 

 أصول ديني كتاب هللا ال العرض 

 هذي مقالة من زلت به قدم 

 

 عن مسلك الحق أو في قلبه مرض 

 السبيل إلى عرفان خالقناكيف  

 

 قلت الكتاب وهذا القول منتقض 

 إذ ال نصدقه إال وحكمته 

 

 من شأن برهانها للفعل منتهض 

 والدور في ذاك ال يخفى على أحد 

 

 ليس الدليل الذي بالدور ينتقض 

وترى الباحثة، أن ابن الوزير، يؤكد ببيتيه على أن دالئل املعجزات وعجائب املخلوقات  

هي أولى باألخذ وأقرب إلى اإلقناع وأقطع في الحجة وأجلى لنظر الفطرة من أدلة األعراض التي 
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 ال تسلم من أن تِرَد عليها كثير من الشبهات، وأنه سلك في منهجه هذا منهج قدماء الزيدية. 

ا ربما تنهض في خواطرنا مالحظات ترغب في اإلشارة إلى أن ما مر من القول، حول أن وهن

مذهب أوائل الزيدية وبعض متأخريهم _ فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل،  السمع، هودليل 

 وأن مثل هذه التقريرات البد أن يتبعها ش يء من االستدراك.

ن عرضها، فاملوضوع كما نعلم فيه م غير أن علينا، إنصافا للباحثة، أن نستمر في قراءة

التفصيالت واالستدراكات، التي لو تتبعها الباحث لخرج بحثه عن وجوب اإليجاز األكاديمي 

 تفرغ من عرض، فيه عموم أو 
 
املطلوب، مع أن الباحثة، كما سنرى، كانت تحرص، على أال

 تتبدى لنا تباعا.إجمال، إال وقد لفتت إلى معظم ما عليه من هذه املالحظات التي قد 

حين تعرض الباحثة مذهب ابن الوزير السمعي تقرر أنه "سلك.. في ذلك منهج قدماء 

الزيدية كاإلمام القاسم الرس ي الذي قال: بأن دليل العلم باهلل هو ما ظهر في األشياء من أثار 

 تكون إال ال الحكمة املتقنة التي ال تكون إال من متقن مؤثر وما في األشياء من شواهد التدبير

ِزيز  الرةِحيم  )﴿من حكيم محسن كما قال عز وجل  ةِ ال ع  اد  ه  ي ِب و الشة لِم  ال غ  ن  6ذ لِك  َع  س  ح 
 
ِي أ ( اَّلة

اِن ِمن  ِطٍّي ) ن س  ِ
ل ق  اْل   خ 

 
أ ب د  ه  و  ل ق  ٍء خ  ة َش   ِهٍّي )7ُك  اٍء م  ٍَ ِمن  م  ل 

َل  ل ه  ِمن  س  ع ل  ن س   ( ث مة 8( ث مة ج 
ون  ) ر  ك  ا ت ش  ة  ق لِيَلا م  ف ئِد 

ار  و اْل   ب ص 
ع  و اْل   م  م  السة ع ل  ل ك  وِحِه و ج  خ  فِيِه مِن  ر  ن ف  وةاه  و   ﴾(9س 

فكل ما ذكر سبحانه فجعايل ال بد لها من جاعل، وفعايل ال تقوم أبدا إال  [،السجدة]

 بفاعل، وليس لها فاعل إال هللا".

وتؤكد الباحثة في عرضها هذا الذي بين أيدينا، أن ذلك الدليل السمعي الذي اعتمده 

ابن الوزير "هو أيضا ما ذهب إليه اإلمام الهادي يحي بن الحسين" مستشهدة بقوله في )البالغ 

ات بالحواس، 
َ
املدرك(: " يجب على البالغ املدِرك أن ينظر إلى هذه األعاجيب املختلفات املدرك

املجتلبة إليها املنافع، النافرة عن املضار. إنها محدثة  من الحيواناء واألرض وما فيها والسم

لظهور اإلحداث فيها.... فلما شهدت العقول على أن هذا هكذا أثبتنا لها قديما حكيما" ال 

شك أن القارئ الحظ معي أن اإلمام الهادي في هذا النص تحديدا أوجب على املكلف، بداية، 

بنفسه إلى مفردات الطبيعة التي تحف به، فإن النظر الحس ي داعية، إلى تأمل  أن ينظر
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العقل، في تفصيالت عجائبها املتقنة، ليشهد عجزها عن خلق أي ش يء: ال نفسها، وال مثلها، 

 وال ضدها؛ فيثُبت، في النهاية، أن لها صانعا قديما.

في  ر نفسه: "أن املؤيد باهللودعما للقول السابق، تستشهد الباحثة بما ذكر ابن الوزي

كتاب الزيادات عدل عن االستدالل بطريقة األكوان إلى طريقة اإلحكام الذي في العالم، وأن 

"القاسم العياني ألف في ذلك كتاب )األدلة من القرآن على توحيد هللا(" وهنا ربما يفهم 

ذاته مذهب  هو –مذهب أهل السنة  -القارئ، من عموم هذا العرض، أن دليل السمع 

متقدمي الزيدية كالقاسمين الرس ي والعياني وبعض متأخريهم كابن الوزير والهبل، فيلتبس 

عليه األمر خاصة إذا كان واحدا ممن استقر في أذهانهم أن متكلمي الزيدية هم، كما املعتزلة، 

قد فذوو نظر عقلي. غير أن الباحثة فيما يأتي حرصت، على إزالة كثيٍر من هذا االلتباس 

أشارت، إلى أن "ممن استدل، على حدوث العالم، باآليات القرآنية املثيرة لدفائن العقول، 

اإلمام القاسم بن محمد بن علي مستدال بقوله تعالى )إن في خلق السموات واألرض واختالف 

الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء 

أحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب املسخر بين ف

 البقرة. 164السماء واألرض آليات لقوم يعقلون( اآلية 

"صحيح أن إشارة الباحثة، إلى القاسم، أتت هنا في سياق تأكيدها على أن ابن الوزير، 

 في إثبات حدوث العالم، إال أن القارئ، تابع علماء الزيدية اآلخذين بدليل السمع منهجا لهم،

لن تفوته مالحظة أمرين: أولهما أنها منذ بداية الحديث وصفت اآليات القرآنية التي استدل 

بها القاسم، بأنها آيات مثيرة لدفائن العقول، ومفهوم العبارة، هو أن هذه اآليات تستنهض 

إذا الحسية وكيفية إحكام صنعها، ف العقل من مرقده، لينظر بعينه املتأملة مفردات الوجود

ما تم للعقل ذلك، استخرج منها بنفسه، دالئل إثبات واجب وجودها، الذي ليس كمثله ش يء 

منها، وسوف يتأكد لنا هذا املعنى بمالحظة األمر الثاني: وهو قول القاسم نفسه: "إن في هذه 

 لها ُمْحِدث اآلية أدلة وبراهين عقلية دالة على أنها )أي الكائنات املذك
ٌ
ة
َ
ورة في اآلية( محَدث

مخالف لها؛ ملن استعمل عقله وتدبر أحوالها". وأكثر من هذا أنه مض ى يبين طبيعة تكويناتها 

ضمن ذلك الجدل الكالمي املعتِمد في عمومه على فرضيات وثنائيات أرسطوطاليسية 
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ين، رتفاع النقيضكالوجود/العدم، القديم/الحديث، املمكن/املستحيل، اجتماع الضدين، ا

املقدمة النتيجة إلخ، هذه الثنائيات التي كانت الثقافة العربية قد استوعبتها في حقول اللغة 

والفقه وعلم التوحيد، والفلسفة فيما بعد. إن هذا الجدل الكالمي الذي ساقه القاسم 

على  اإلثبات حدوث الكائنات، قد أتاح للباحثة، أن تستدرك، في نهايته، استدراكا واضح

عمومية الكالم السابق عليه، فهاهي تلفت إلى أن: "هذا الدليل على نحو ما رأينا مركب من 

السمع والعقل معا. فهو وإن اعتمد على التأمل والتفكير في اآلية القرآنية، إال أنه اعتمد على 

 األسلوب الكالمي وطريقة املتكلمين لتأكيد حدوث السماوات واألرض".

ك الذي أتى في أوانه، مهدت به الباحثة االنتقال بعرضها إلى ما أرادت إن هذا االستدرا

أن يكون أكثر وضوحا بقولها: "وكما أن ِمن متقدمي الزيدية َمن اعتمد السمع فإن منهم 

كذلك من لجأ )اعتمد( طريقة املتكلمين إلثبات )حدوث العالم( كاملهدي لدين هللا الحسين 

ذكرت طريقة ِحجاجه في إثبات حدوث العالم، التي قالت ه. ثم  404بن قاسم العياني ت 

قائمة على ثالث فرضيات: إما أن تكونا خالفتا  -فيما يخص اختالف السماوات واألرض -أنها

أنفسهما، وهو محال، أو أن اختالفهما آت من كونهما قديمتان، وهو محال أيضا، وحينئذ 

 فلم يتبق إال أن اختالفهما هو دليل حدوثهما.

ا الدليل الثاني لحدوث العالم، وهو التأليف فقد عرضته الرسالة عرضا وجيزا أم

اقتصر على ما نقله ابن املرتض ى مما ذكره املؤيد باهلل الهاروني عن أن الصحابة استدلوا 

 على حدوث العالم بالتأليف ألن كل مؤلف حادث.

د إلى ماله من أهمية عنالدليل الثالث دليل الدعاوى، أو )دليل األعراض( لفتت الباحثة 

املتكلمين حتى أنه صار من أشهر أدلتهم، ونبهت إلى أن من ركب أصوله هو أبو الهذيل 

 :العالف، ثم بينت بعد ذلك أن ابن املرتض ى ذكر له أصوال أربعة

ال يخلو الجسم من عرضه . 3. أن هذا العرض محدث. 2. أن في الجسم عرضا غيره .1

زمته للجسم تستلزم حدوثه، ومضت تعرض بتفصيل محكم، أراء أن مال . 4. وال يتقدم عنه

 ابن املرتض ى في األعراض وكيف سلسلها في حجاجه الكالمي، أصال، بعد أخر. 
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ثم تناولت األصل األول )إثبات األعراض( فبينت معناها اللغوي واالصطالحي، وأشارت 

إلى أن فريقا من املتكلمين ينكرون العرض وهم األصم من النواصب، وحفص الفرد من 

املجبرة، وهشام بن الحكم من الروافض، آخذين بمذهب جماعة من الفالسفة الذين 

استعرضت كيف فند اإلمام ابن املرتض ى إنكارهم يقولون أنه ال ش يء غير الجسم، ثم 

لألعراض، بمحاجات كالمية استندت على اإلدراك الحس ي، مبينا أن العلم الذي يدركه 

الحس، هو علم بالضروريات التي ال تحتاج نظر عقلي وال إلى استدالل، فالجسم تعتوره 

إحداهما انعدمت الحركة والسكون، فهما مالزمتان للجسم مستقلتان عنه، إذا حدثت 

الثانية، وحينئذ فقد ثبت للجسم أمر مالزم له وزائد عليه، هذا األمر املالزم للجسم الزائد 

عليه، هو العرض، أما الذي يحتاج إلى برهان، حسب رأي ابن املرتض ى، فهو إثبات ما إذا كان 

ريقين، إلى ف العرض ذاتا أم صفة، فأشارت إلى أن املتكلمين، قد انقسموا، في هذه املسألة،

فريق ذهب إلى أن األعراض هي ذواٌت، وفريق يرى أنها صفاٌت، ثم عرضت الحجاج الكالمي 

مام ابن املرتض ى لتعضيد ما ذهب إليه من رأي حول إثبات األعراض، فكان الذي ساقه اإل 

عرضا شيقا، سيلتفت فيه القارئ إلى قدرة ابن املرتض ى الكالمية، وإلى معرفة الباحثة 

 ها وتمكنها من عرضه عرضا أكاديميا عميقا وسهال. بموضوع

األصل الثاني)حدوث األعراض(: ذكرتنا الدارسة بالتعريف اللغوي واالصطالحي للعرض 

لتمهد للقارئ االنتقال مع البحث إلى استعراض خالف املتكلمين حول العرض من حيث تعدد 

ند أكثر املعتزلة، خالفا للنظام أو عدم تعدد مظاهره، وأنها عند املرتض ى متعددة كما هي ع

الذي يرى أن للعرض مظهرا واحدا هو الحركة، وبينت أن ابن املرتض ى أرجع أسباب الخالف 

أجساما كالصوت  -عدا الحركة -بين الفريقين، إلى أن النظام يذهب إلى كون األعراض

واٍت ، هي معانْي ذواللون، أو طبعا كاإلرادة، حين رأى املعتزلة باتفاق أن معظم مظاهر العرض

لها صفاٌت وأحكاٌم، واختلفوا في ما تبقى منها كالتأليف واالعتماد والظن واإلدراك والفناء، ثم 

 النَّ إسحاق استعرضت اختالفهم حول )بقاء األعراض( لتبين للقارئ أن أبو 
َّ
عرية ام واألشظ

 ش يء من األعراض يبقى وأن الكرامية يقولون ببقائها جميعا،
َّ
حين ذهب أكثر  يرون أال

البصرية إلى أن منها ما يبقى ومنها ما يزول وأن هذا املذهب األخير هو مذهب ابن املرتض ى 
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 الذي نظم ما يبقى من األعراض وما ال يبقى في ثالثة أبيات:

 
 
 ما ليس يبقى من األعراض أربعة

 

  
ُ
 وهي آالم  إرادات

 
 وستة

 نظر   
 
 ظن  فناء  وصوت  شهوة

 

 واعتماد   
 
  ونفرة

ُ
 والكراهات

 معها 
 
 قدرة

 
 حياة

ُ
 والباقيات

 

  
ُ
 جسٍم واعتمادات

ُ
 وتأليف

 كون 

وأضافت إلى ذلك قوله: إن ما يبقى من األعراض، متفق عليه، لكن الخالف قائم فيما   

ال يبقى منها، وأنه يرجح، مما اختلفوا فيه، بقاء االعتقاد واإلرادة، وعلى أي الحالين، فإذا 

ال تبقى فهي متغيرة في األجسام متجددة فهي محدثة بدليل تعاقب العدم  كانت هذه األعراض

والحدوث عليها والقديم ليس فيه منهما ش يء ال عدم وال حدوث، وقول ابن املرتض ى بانعدام 

ر، أي الخفاء والبدو، وكال املعنيين و األعراض وحدوثها، هو مخالف ملن قال بالكمون والظه

جسام بكونها وجودا متحيزا والتحيز هو شغل مكان وتفريغ ما عداه األخيرين ال يكونان إال لأل 

من األماكن، أما األعراض فليست بمتحيزة، إذ هي كما رأينا معاني ذواٍت لها صفاٌت وأحكاٌم، 

فلو سلمنا بمقولة الكمون، لقلنا: إما بوجود الحركة والسكون في الجسم في اآلن ذاته وهو 

ل أحدهما من الجسم إلى غيره وهو محال أيضا، فلم يبق إال محال لتضادهما، وإما بانتقا

 ،
ً
 وقدرة

ً
انعدام كينونة أحد املتضادين مع بقاء القدرة عليه، وحدوث ثاني الضدين كينونة

 يتم ذلك على سبيل التعاقب الحتمي، للحدوث والعدم.

يعرض البحث قول  ،«أن الجسم لم يخل من العرض ولم يتقدم عليه» :األصل الثالث 

ابن املرتض ى في ماهية الفرق، أو بعبارة البحث، التباين بين الجسم والعرض الذي 

استخلصناه مما جاء في األصلين السابق عرضهما، فوضح: أن في األجسام أعراضا، غير 

األجسام التي هي فيها، وأن هذه األعراض محدثة، ال تخلو األجسام منها، فإنا كما ندرك 

في الجسمية، ندرك افتراق صورها، من حيث السكون والحركة، وغيرهما، ومعلوم االتفاق 

عقال أن ما افترقت فيه، مغاير ملا اشتركت فيه، إذ ال يصح افتراقها واشتراكها في حالة 

واحدة، خالفا لفالسفة اليونان خاصة أفالطون وتابعيه الذين يرون أن الجسم كان خلوا 

ال وتكاثفا، من العرض، ألن أصل العالم 
َّ
شك

َ
عندهم، جوهران بسيطان، هيولى وصورة، ت

فتحيزا، بعد ذلك حلت فيهما األعراض، لكن ابن املرتض ى يبطل مذهبهم، بحجاج كالمي 
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مؤداه أنه لو جاز خلو الجسم عن األعراض من قبُل، لجاز خلوه عنها اآلن، فلم يتغير عليها 

 آلن،ان أن الجسم ال يجوز أن يخلو منها سوى مرور الزمن ومروره ال يجعلها متحيزة، وكو 

فألنه البد أن يكون متحيزا، إما متحركا، أو ساكنا، والحركة أو السكون هي أعراضه، فمن 

أنكر خلوه منها كابر منطق العقل، وحينئذ ال يصح القول بالهيولى والصورة، فهو يؤدي إلى 

 .ورة من الهيولى، وال العكسالقول بقدمهما، وإذا صح ذلك فليست الصورة أولى بكونها ص

وترى الباحثة أن القول، بعدم خلو األجسام من األعراض، هكذا على إطالقه فيه كثير 

من التسامح، إذ الزيدية واملعتزلة، وأكثر الفرق الكالمية، على أن املسألة فيها تفصيل: 

 :فاألعراض، من حيث خلو الجسم منها وعدمه، ثالثة أنواع

 الجسم منها: كالحركة، واالجتماع، ونقيضيهما. أعراض ال يجوز خلو -1

أعراض يجوز خلو الجسم منها مطلقا، وهي التي ال تبقى، كاألصوات واالعتقاد، أو  -2

 ما يمكن بقاؤه وال ضد له، كالحياة، والقدرة، والتأليف.

أعراض يجوز خلو الجسم منها بعد وجودها، وهي األعراض التي تبقى وال تنتفي إال  -3

 كاأللوان والطعوم، والحرارة ونحوها.بقيد: 

األصل الرابع )أن مالزمة الجسم لألعراض املحدثة يستلزم حدوثه(، تؤكد الباحثة، أن 

هذا األصل هو نتيجة منطقية ملقدمات اشتملت عليها األصول الثالثة التي سبقته، فإذا ثبت 

عليه، ثبت أن الجسم أن للجسم عرضا محدثا مغايرا له، ال يخلو الجسم منه، وال يتقدم 

محدث، ألن ما ال يخلو من املحدث وال يتقدم عليه محدث مثله، هذا ما قرره ابن املرتض ى، 

وقال به املعتزلة واألشاعرة والزيدية خالفا البن الراوندي وطائفة من الفالسفة الذين يقولون 

ي الجسم هو بقدم الجسم، وأنه إن كان ال يخلو من األعراض املحدثة، غير أن حدوثها ف

حدوث متتابع، بمعنى أن العرض الحادث يسبقه عرض حادث، وهكذا إلى ما ال بداية، وهذا 

التسلسل، الذي ليس له أول، يفض ي إلى القول: إن األعراض محَدثة آحادا، قديمة جملة، 

وهذا القول، بحسب ابن املرتض ى، يجري متسقا مع منطق مذهب الفالسفة القائلين، بقدم 

لنافين وجود الصانع املختار، وهو قول يبطله، إثبات الحدوث ألحد األعراض، دون العالم، ا

 شرط، ومع انعدام الشرط، في جملتها، يلزم الحكم بحدوثها كاآلحاد سواء بسواء. 
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ُث البد له من ُمحِدث   :املطلب الرابع حد 
ُ
 امل

مية يقرر حت لفتت الباحثة هنا إلى أن ابن املرتض ى، من بعد إثباته حدوث األجسام،

وجود ُمحِدث لها، ويرى أن هذه الحتمية ال خالف عليها غالبا احترازا من قول ثمامة بن 

األشرس القائل بان بعض املحَدثات ال تحتاج إلى محِدث كاملحَدث املتولِد من أفعالنا، فهو 

.
ٌ
 بهذا القول يثبت محَدثا ليس له محِدث

محِدث، فأثبتوا وجود صانع مختار هو هللا  أما هؤالء الذين لم يختلفوا في ضرورة وجود

جل شأنه، فإنهم قد اختلفوا حول كيفية حصول علم العاقل به، هل يكفيه في حصول العلم 

به اإلدراك الحس ي فيكون من باب العلم بالضرورات، أم ال بد من إعمال النظر العقلي 

تعالى ال يتم  تحصيل العلم به فيكون العلم باهلل تعالى علما استدالليا؟ يؤكد ابن املرتض ى أن

إال عن طريق النظر العقلي فهو علم استداللي، ألنه لو كان من باب العلم الضروري، أو كان 

ا تم  إنكاره من البعض ك
َ َ
ثمامة بن »إدراك وجوده إدراكا بديهيا، الشترك فيه كل العقالء، ومل

 وعامة امللحدة.  «األشرس

أن الباحثة قد اختتمت عرضها ملسائله بتعقيب  في نهاية هذا املبحث سيجد القارئ 

 ضمنته أربع مالحظات.

ي حجاجه نه فألفتت في األولى، إلى أن ابن املرتض ى، لم يأت بفكرة أو دليل جديدين، إال 

م، قد أبان لنا الفكر املعتزلي، بصورة جلية واضحة، وأكدت، في 
َ
الكالمي املثبت لحدوث العال

بات العالم، لم يكن ملجرد الدراسة الطبيعية، بل كان يهدف، من الثانية أن تصديه ملبحث إث

ذلك، إلى إثبات وجود الصانع املختار. وأشارت في الثالثة إلى دوره في الرد على مخالفي اإلسالم 

م، 
َ
وإبطال مذاهبهم القائلة بقدم العالم، وفي الرابعة، وجدت أن طريقته في إثبات حدوث العال

يقيني بوجود محدث صانع مختار جل شأنه هي طريقة النظر االستداللي، املؤدي، إلى العلم ال

لتعذر حصول العلم به ضرورة، وأن ابن املرتض ى، كما املعتزلة، وأكثر الزيدية، يقدم حجة 

العقل على النقل، لذلك فقد خالف من أثبت حدوث العالم بدليل السمع، من قدامى الزيدية، 

 ي، ومن تابعهم من املتأخرين كابن الوزير.كالقاسم الرس ي والهادي والعيان
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في هذا التقديم استعرضت، شيئا من قدرات ابن املرتض ى البيانية والفقهية، التي أبقت 

مت باستعراض مرجعية العالقة العامة بين الزيدية اآثاره حية وأثرها فعاال، إلى اليوم، ثم ق

 اعية، السياسية، االقتصادية،واملعتزلة، التي تضرب بجذورها في عمق املكونات االجتم

ية، في نهاية ة/السياسيالثقافية، للمجتمع اإلسالمي، منذ ميالده وحتى تشكلت تياراته الدين

 .القرن األول وبداية الثاني للهجرة، وما موقع ابن املرتض ى في هذه العالقة

 هللا أخيرا مبحثا واحدا من الرسالة التي نالت بها الباحثة حليمة عبد ثم استعرضُت 

جحاف، درجة املاجستير، قصدت أن أضرب به مثلين: مثال على الجهد الذي بذلته الباحثة 

في إنجاز رسالتها، ومثال على مستوى الرسالة األكاديمي املتميز، تمنيت أن يكون في ذلك 

فائدة لقارئ الرسالة، أرجو أني حققت ولو بعض ما تمنيت، أما في نهاية التقديم فإني أضع 

وأدعو القارئ أن يبحر بالبصر والبصيرة مواصال رحلته العلمية مع هذه الرسالة القلم 

عميقة البحث واسعة الرؤية، متمنيا له متعة فكرية تامة، وفائدة يضيفها إلى معارفه في 

 علم الكالم.

 



 

 

 ..لفضيل الورتالنيا

 تاريخ حافل باإلصالح               

  () عبد النور أيت بعزيز

 

الورتالني عمره في إصالح املجتمع قض ى الشيخ الفضيل 

منذ مرحلة الشباب في  الجزائري، والدفاع عن قضية بلده

مسقط رأسه، ثم في قسنطينة حيث تخر ج على يد الشيخ 

الة  اإلمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة الجزائرية املعاصرة. وقد برزت مساهماته الفع 

 ي واالجتماعي، من خالل مشاركته لشيخه في مهمةفي مجال التربية والتعليم واإلصالح الدين

د وإصالح ذات البين، ونشر  التدريس، ومرافقته له في رحالت وفود الوعظ واإلرشاد والتفق 

 أفكار جمعية العلماء املسلمين الجزائريين طيلة خمس سنوات كاملة. 

و سنتين نحومن خالل املهمة التي قام بها في فرنسا كمندوب للجمعية والتي استغرقت 

قضاها كلها في بناء قاعدة صلبة ومتينة لحركة إصالحية دينية تربوية وتعليمية، وثقافية 

م، املهاجرين وأبناءه املدارس وكان هدفها إنقاذ –وتوعوية وسياسية، اعتمدت على النوادي 

والدفاع عن حقوقهم، ونشر الوعي الوطني بين صفوفهم، ثم واصل مهمته في مصر، وجمع 

لت في مواصلة دراساته العليا في األزهر الشريف ونشاطه الجمعوي بين ع
 
دة مهمات تمث

، ضمن عدة جمعيات وهي: فاع  الحر  جنة العليا للد 
 
جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية، الل

جمعية الجالية الجزائرية، جمعية الهداية اإلسالمية، وانضمامه إلى الجمعيات  عن الجزائر،

وهي: حركة اإلخوان املسلمين، جمعيات الشبان املسلمين، شباب سيدنا املصرية الناشطة 

                                                                                 

( الجزائر.. 2( أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر بجامعة علي لونيس ي )البليدة ،) 

 شخصيات
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محمد )ص(، االتحاد العربي. وربطه لعالقات صداقة وأخوة وتعاون مع زعماء هذه الحركات 

واملنظمات، ومع كبار الشخصيات السياسية والدينية، والفكرية واإلعالمية والنيابية من 

 نية املغاربية، والعربية واإلسالمية املقيمين في القاهرة.املصريين، ومع زعماء الحركات الوط

ف الورتالني بالقضية الجزائرية ودعا إلى نصرتها ودعمها،  وخالل تلك الفترة  عر 

نيعة التي ارتكبتها فرنسا االستعمارية في حق الشعب الجزائري خالل 
 
وفضح الجرائم الش

ر في الجزائر خاصة، والبالد م(، ودافع باستماتة كبيرة عن 1945ماي  8مجازر ) مسألة التحر 

رات، والرسائل واملقاالت 
 
املغاربية والعربية واإلسالمية عامة، بواسطة البيانات واملذك

ع نشاطه الوطني خارج مصر ليشمل سوريا  واالحتجاجات والدروس واملحاضرات، ووس 

 والعراق وفلسطين، وحصل على دعم رسمي وشعبي للقضية املغاربية.

ثم قام بمهمة أخرى في اليمن لنشر األفكار اإلصالحية وتحقيق النهضة االقتصادية  

طات املستعمرين 
 
والسياسية، والدعوة إلى التكامل والتعاون العربي اإلسالمي ومواجهة مخط

األجانب وحلفائهم، وأحرز نجاحا هاما، ولكن قيام الثورة الدستورية وفشلها وتعر ض قادتها 

ب للورتالني الكثير من املتاعب.وزعماؤها إلعدا جن، سب   مات جماعية وللس 

اه هللا من كيد أعدائه فنزل في لبنان وأقام فيه سرا، ثم واصل أنشطته الوطنية   ونج 

ابا، والتقى  وقام برحلتين عامليتين، األولى نحو أوربا زار خاللها نحو عشرة بلدان ذهابا وإي 

رية، وحصل على دعم وتأييد خاللها مع كبار املسؤولين ومع زعماء  الحركات الوطنية التحر 

لصالح القضايا التي يدافع عنها، وقادته الرحلة الثانية إلى آسيا وشملت نحو عشرة بلدان 

ها عربية وإسالمية، شارك خاللها في عدة مؤتمرات إسالمية عاملية في باكستان 
 
كذلك، كل

عماء الوطنيين، وأصبح بذلك واندونيسيا، واجتمع مع امللوك واألمراء، والقاد ة والعلماء والز 

رين على الصعيد العربي اإلسالمي والعالمي.
 
 من كبار الدعاة والعلماء واملفك

ا عاد إلى مصر في الخمسينيات واصل نشاطه وجهاده ونضاله الوطني مع نخبة من  
 
ومل

ورفيق  واملسلمين، األحرار والوطنيين املغاربيين، وأصدقائه ومعارفه من زعماء مصر والعرب

مة محمد البشير اإلبراهيمي، الذي نشط معه في مكتب جمعية العلماء 
 
دربه اإلمام العال

املسلمين الجزائريين بالقاهرة، وعندما اندلعت الثورة التحريرية في الجزائر كان الورتالني 
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دا لها من الجزائريين، في الداخل والخارج، بعد يوم و  احد من أول من أصدر بيانا مؤي 

ارة للحصول على الدعم والنصرة والتأييد  انطالقتها في ظروف سرية للغاية، وبذل جهودا جب 

املادي واملعنوي للثورة، لدى السلطات املصرية والجامعة العربية، وكل الهيئات والجمعيات 

رات والبيانات، والخطب واملحاضرات 
 
مات الدولية، بواسطة الكتابات واملذك

 
واملنظ

ءات، وساهم في تأسيس وتنشيط جبهة تحرير الجزائر بالقاهرة، مع الوطنيين والندا

دة. م للثورة الجزائرية خدمات جليلة متعد   الجزائريين، فقد 

ته ملغادرة مصر والعودة إلى لبنان، حيث استقر مواصال جهاده   ولكن الظروف اضطر 

 ونشر العديد من املقاالت الوطني، وشارك بقوة في أنشطة جماعة عباد الرحمان اللبنانية،

ها تأييد للثورة ودعوة إلى نصرتها ودعمها، وتنديد 
 
في الصحف اللبنانية والسورية، كل

ته الظروف مرة أخرى إلى مغادرة لبنان نحو تركيا،  باالحتالل الفرنس ي وحلفائه، ثم اضطر 

ل إلى كبريات عواصم الدول  ي الخارج، ة الثورة فالشرقية والغربية، ملالقاة قاد ومنها كان يتنق 

ه إلى دخول املستشفى، حيث توفي في أنقرة غريبا  إلى أن نال منه التعب وأعياه املرض واضطر 

 ووحيدا، قبل أن يرى بزوغ شمس الحرية في بلده الجزائر. 

 الدراسة حول الفضيل الورتالني

ع دت نشاطاتها وتنو   تإن أهمية املوضوع تظهر في كونه يتناول شخصية فذة تعد 

اهتماماتها، وبقي تراثها وآثارها غير مجموع وغير معروف، مما يضفي عليه طابع املتعة 

والجدية والتشويق، ألن الكشف عن أسراره وخباياه سيبرز اسهامات هذه الشخصية على 

م املوضوع إضافة هامة  الساحة الجزائرية واملغاربية، والعربية واإلسالمية والعاملية، كما يقد 

وطني والذاكرة الجماعية لألمة واملكتبة العربية، ويعيد االعتبار للشخصية للتراث ال

املدروسة، ومن خاللها لبقية الشخصيات التي تقاطعت أعمالها وجهودها معها، وتعد  هذه 

ي يعتمد على الوثائق األصلية لكتابة تاريخنا الوطني  الدراسة محاولة للتأسيس لبحث جد 

ات سطحية في مناسبات تاريخية ودينية ال غير، وفتح املجال واالبتعاد عن اجترار معلوم

للباحثين والدارسين واملهتمين، ملواصلة العمل على إبراز جهود هذه الشخصية، باستكمال 
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 جمع أعمالها الكاملة مستقبال حتى تستفيد منها األجيال الحالية والقادمة.

ميولنا لدراسة الشخصيات أما دواعي اختيارنا للموضوع فتعود إلى اهتماماتنا و  

التاريخية الجزائرية والعربية، واإلسالمية واألجنبية في مختلف العصور، وتعود بداية اهتمامنا 

م، حين أنجزنا عنها مذكرة التخر ج في السنة األولى 1995بشخصية الورتالني بالذات إلى سنة 

كتور ناصر الدين ماجستير، بقسم التاريخ، جامعة الجزائر، تحت إشراف األستاذ الد

ق بهذه الشخصية الكبيرة بأعمالها 
 
ع ونرصد كل ما يتعل سعيدوني، ومنذ هذا التاريخ صرنا نتتب 

وأفكارها، والتي لم تحض باالهتمام الكافي في الجزائر وخارجها، واستقر رأينا على إعداد 

 ة.راسأطروحة الدكتوراه عن شخصية الفضيل الورتالني أمال في تحقيق أهداف هذه الد

الدراسة إبراز اسهامات الفضيل الورتالني في  اإلشكالية الرئيسية ملوضوع عالجتو 

مجاالت اإلصالح الديني واالجتماعي، والتربية والتعليم، والدعوة واإلرشاد، ونشر الوعي 

الوطني والتعريف بالقضية الجزائرية، والدعوة إلى نصرتها ودعمها، ومحاربة الفكر 

غة العربية
 
والدين اإلسالمي، والنضال  االستعماري واملشروع التغريبي، والدفاع عن الل

لم والعبودية والباطل أينما كان، 
 
والجهاد في سبيل الحرية والعدالة والحق، ومحاربة الظ

ه. وتتفر ع عن هذه 
 
ومناصرة القضايا العادلة في البالد العربية واإلسالمية وفي العالم كل

 اإلشكالية الرئيسية إشكاليات فرعية عديدة منها:

لتي بذلها الورتالني في مجال اإلصالح االجتماعي والديني ونشر الوعي ما هي الجهود ا -

 الوطني على الساحة الجزائرية؟ وما هي العوامل التي ساهمت في نبوغه خالل هذه الفترة؟

ق في  -
 
سندت إليه في فرنسا؟ وهل ُوف

ُ
كيف أدى الورتالني املهمة الشاقة والخطيرة التي أ

قه؟  التعامل مع وضعه الجديد؟ وما  هو النجاح الذي حق 

ما هي الخدمات التي أسداها لجمعية العلماء املسلمين الجزائريين وللجزائر، خالل فترة  -

إقامته في مصر؟ وكيف استطاع تجنيد العديد من الشخصيات العربية واإلسالمية للعمل 

 معه، خدمة للقضية الجزائرية والقضايا املغاربية والعربية؟

هم باملسؤولية كيف تعامل مع ا - دة ونجح في فك ألغازها؟ وملاذا اتُّ ملسألة اليمنية املعق 
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في قيام ثورتها وما حجم مساهمته في نهضتها، وما هي إفرازاتها على مستقبله النضالي 

 والجهادي؟ 

ع من دائرة نضاله وجهاده وجعلها ذات طابع  - كيف تحدى األخطار واألهوال ووس 

 املية شرقا وغربا؟عالمي، من خالل رحالته الع

ما هي اهتماماته باملسألة املصرية داخليا وخارجيا، وما هي الجهود التي بذلها دفاعا عن  -

 القضية الفلسطينية؟

م من دعم ورعاية لصالح البعثات الطالبية الجزائرية في املشرق، وفي مجال  - ماذا قد 

م املعنوي واملادي لصالح توثيق العالقات مع البلدان العربية واإلسالمية، لكسب الدع

 الثورة الجزائرية؟

ر والجحود  -
 
هل كان جزاء الورتالني من جنس عمله أم ال؟ وكيف يمكن تفسير التنك

بيل لتصحيح بعض األحكام املجحفة التي نالته  الذي قوبلت به أعماله الوطنية، وكيف الس 

 في حياته وبعد وفاته؟

 استنتاجات الدراسة ومالحظاتها

لنا في بحثنا إلى جملة من االستنتاجات واملالحظات والنتائج منها ما هو تصحيح وقد توص  

لة 
 
لبعض األخطاء الشائعة حول محطات رئيسية من حياة الشيخ الفضيل الورتالني واملتمث

 فيما يلي:

م، دراسته للغة الفرنسية في مسقط 1900م بدال من 1906تاريخ مولده الصحيح هو 

دخل رأسه باملدارس الفرنس
ُ
ية مستبعد جدا باعتبار أسرته وعائلته كانت محافظة وال ت

أبناءها للمدارس الفرنسية، كما أننا لم نعثر على أي دليل على ذلك، ولم يشر الورتالني في 

م، 1922 -1920كتاباته إلى هذا املوضوع، تجنيده اإلجباري في الجيش الفرنس ي لم يكن بين 

ُيرسل إلى منطقة الريف باملغرب األقص ى، ولم يصدر  م، ومنه لم1929 -1927بل كان بين 

عنه التصريح املزعوم الذي ينسبه البعض له، ألن ثورة الريف بقيادة األمير محمد بن عبد 

الكريم الخطابي، كانت قد انتهت قبل تجنيد الورتالني. التحاقه بدروس الشيخ عبد الحميد 
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ظر 1930 -1929العام الدراس ي  م بل كان في1928بن باديس بقسنطينة لم يكن سنة  م بالن 

 إلى تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية.

املدة التي قضاها في فرنسا كمندوب لجمعية العلماء املسلمين الجزائريين ليست سنتين، 

بط، ألنه عاد إلى الجزائر ومكث فيها نحو ستة أشهر بين خريف  بل عشرون شهرا بالض 

م، بل أواخر سنة 1940اريس والتحاقه بمصر لم يكن سنة م، مغادرته ب1938م وربيع 1937

م، أي قبل 1939م، وحصوله على الشهادة العاملية للغرباء من األزهر كان أواخر سنة 1938

ص في مجال الدعوة واإلرشاد والقضاء الشرعي.  التحاقه بكلية أصول الدين للتخص 

د أنه كان من انضمامه إلى حركة اإلخوان املسلمين لم نجد بشأنه أي دل
 
يل، بل وجدنا ما يؤك

أنصارها واملتعاونين معها فقط، ولم ترسله الحركة إلى اليمن، بل تلقى دعوة رسمية من ملك 

 اليمن شخصيا اإلمام يحي حميد الدين. 

م( غير صحيح، 1948ما يقال عن مشاركة الورتالني في القتال خالل الثورة اليمنية )

سريحه، ألنه غادر اليمن قبل فشل الثورة، وكان في السعودية وكذلك إلقاء القبض عليه ثم ت

عدم قادتها وُسجنوا. وكذلك تأسيسه ملكتب جمعية العلماء املسلمين الجزائريين 
ُ
عندما أ

 في أواخر 1948بالقاهرة سنة 
 
م غير صحيح، ألنه كان خارج مصر ولم يعد إلى القاهرة إال

 براهيمي في املكتب املذكور عندما حل بالقاهرةم، وكذلك استقباله لرئيس الجمعية اإل 1952

م غير صحيح، بل كان ضمن مستقبليه عندما جاء إليها قادما من باكستان في 1952في ربيع 

 م.1952أكتوبر 

م ألنه كان من بين 1955م بل سنة 1954مغادرته ملصر للمرة الثانية لم تكن سنة 

عين على ميثاق جبهة تحرير الجزائر في رب
 
م، وما يقال عن انتقاد الورتالني 1955يع املوق

لجمال عبد الناصر في الحج بسبب ما فعله باإلخوان املسلمين، وقيام عبد الناصر بسجن 

الورتالني في السجن الحربي ثم تسريحه ال يوجد أي دليل بشأنه. وانضمامه إلى جبهة التحرير 

د ولم نعثر على دليل بشأنه، بل إن بعض ش
 
هود العيان من زعماء وقادة الوطني غير مؤك

دوا في شهاداتهم أن أعضاء الوفد الخارجي للجبهة، كانوا من أشد املعارضين 
 
الثورة أك

النضمام الورتالني إلى الجبهة رسميا، ومنه فإن ما يقال عن تمثيله للجبهة في تركيا غير 



 119|  المسار الفضيل الورتالني تاريخ حافل باإلصالح

ال لها في تركيا عندما كان الور 
 
نت ممث  تالني هناك.صحيح، على اعتبار أن الجبهة عي 

ق بالنتائج واالستنتاجات التي يمكن اعتمادها أجوبة للتساؤالت التي  
 
أما ما يتعل

نتها اإلشكالية الرئيسية واإلشكاليات الفرعية فهي كما يلي:  تضم 

ھ/ 1324والدته سنة  ذحياة الورتالني في الجزائر من مرحلة الصبا والشباب من 

تبقى شبه  م(،1930 -1929ينة لطلب العلم )إلى غاية التحاقه بمدينة قسنطم 1906

ر لدينا من معلومات قليلة، يدل 
 
مجهولة بسبب غياب الوثائق وضياع اآلثار، ولكن ما توف

 حراراملصلحين األ على دور الطبيعة الجبلية الوعرة، والتقاليد األسرية العريقة، والعلماء 

ية عن للسلطة االستعمارية الفرنس الذين تتلمذ عليهم، وغياب السيطرة الفعلية وامليدانية

مسقط رأسه، في تكوين شخصية الورتالني تكوينا علميا ووطنيا سليما، كان لها األثر في رسم 

 الطريق الذي سلكه واختاره لنفسه.

زت في الجزائر والتي قضاها في عاصمة الشرق  من حياته نيةاملرحلة الثا بينما تمي 

مة عبد الحميد بن باديس وبعض الجزائري مدينة قسنطينة، للدراسة 
 
على يد الشيخ العال

مساعديه من املشايخ األحرار، بانتقاله النوعي من حياة البادية إلى حياة الحاضرة، واحتكاكه 

بزمالئه الطلبة وبمشايخه، وارتياده النوادي والجمعيات واملنتديات واملساجد، ومخالطته 

ات ذات طابع تربوي وتعليمي، وديني ودعوي ألقوام وعقليات، ومشاركته في أنشطة وفعالي

وإرشادي، واستغالله ملواهبه وإمكانياته العقلية والفكرية أحسن استغالل، فنمت وأنتجت 

بوغ والعبقرية بين زمالئه وأترابه من طلبة األستاذ ابن  ز بالن  فكرا وعلما ووعيا، جعله يتمي 

بين إلى شي حه ذلك ليكون من أقرب املقر 
 

 خه. باديس، ورش

ففي هذه املرحلة من حياته بدأ عطاءه يبرز في مجال التربية والتعليم، ونشر الوعي 

واسع ، والجمهور الالوطني، واإلصالح االجتماعي، بين صفوف تالمذته وزمالئه من الطلبة

الذي أصبح يتصل به مباشرة، خالل قيامه بمهمة جمع االشتراكات لصالح مجلة الشهاب، 

دية رفقة شيخه وعدد من زمالئه، عبر مختلف أنحاء 
وأثناء الرحالت والجوالت التفق 

الجزائر، لنشر أفكار وعقيدة وبرنامج جمعية العلماء خاصة، والنهضة العربية اإلسالمية 
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، ومواجهة املشروع التغريبي الفرنس ي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تقاليد وحضارة عامة

وأصالة الشعب الجزائري املنكوب، الذي كان يتعر ض لعملية ممنهجة ومدروسة من 

 التجهيل والفرنسة والتنصير والتغريب، لسلخه عن انتمائه العربي اإلسالمي. 

 االجتماعي اإلصالحاسهامات في مجال 

ضح مساهماته في مجال اإلصالح االجتماعي، والدعوة واإلرشاد، والتربية وتت 

والتعليم، من خالل اعتماده على أساليب ووسائل اإلقناع والحجة والدليل، وضرب األمثلة 

ية الكتابة الصحافو وتوظيف نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية والحكمة والشعر، 

من و  ..ع.م.جلجأصحاب الفكر الرجعي من املعارضين لنشر أفكاره اإلصالحية والرد  على 

ي الدين التخليط والتغليط ف"في حلقات بعنوان  الذي نشره ل طو  امل األمثلة على ذلك البحث

طين
ا
طين واملخل

ا
نة  في "واالجتماع حذار أيها املسلمون من املغل جرائد الجمعية، السُّ

راط سنة  ريعة والص 
 
حليل إلى املسائل  تطر ق فيهو م، 1933ھ/ 1352والش رح والت 

 
بالش

رقيين وبين املصلحين
 
لة في إنكار زيارة قبور  ،الخالفية بين الط ِ

 
اء وكرامتهم األولي واملتمث

ل بهم، وقراءة القرآن على األموات، وغيرها من أمور العقائد وفروعها،  درة أظهر فيها قوالتوسُّ

 ذا لنفسهمتخ ،عن العلماء املصلحين ةتاستمبافع اود ،باطيل هذه الفئةأتفنيد  عالية على

  .أقواله وأفعاله يطبعدليال و مذهبا و منهج اإلصالح سبيال 

كما دافع عن جمعية العلماء ودعا إلى نصرتها وتأييدها واالنضمام إليها، واملساهمة في 

ته مع تغطية أو تقارير عن رحالكفي الشهاب  التي نشرها سلسلة املقاالت أنشطتها، من خالل

ث فيها عن م ،"في عمالة قسنطينة (ج.ع.م.ج)رحالت رئيس "ه بعنوان شيخ في  تهشاركتحد 

قةفي حل القضايا التي طرحت وامل تهساهموماملحاورات واملناقشات التي جرت، 
 
 تعل

 .وغيرها (ج.ع.م.ج)بالجمعيات الدينية واملساجد واإلفالس، وإكرام وفود 

فه بها الورتالني  وظهرت مساهمة
 
كذلك في مجال التربية والتعليم من خالل املهام التي كل

نون والعرفاءشيخه ابن باديس، حيث  نه على رأس الطلبة املعيَّ قة فهو عميد طلبة منط ،عي 

ر عددهم بأكثر من مائة وخمسين طالبا،  - التي ينحدر منها -القبائل  وكل طلبة شيخه الذين قد 
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نو   (م.ت.ت.إ)مدر سا رسميا في  ي لجمعية التربية والتعليم اإلسالميةمن طرف املجلس اإلدار  ُعي 

سا مساعدا لشيخه في مساجد نفس املدينة   .بقسنطينة، فضال عن كونه مدر 

م لهم مسابقات خاصة لتمرينه ،على الطلبة اومشرف اومربي امدر سفأصبح بذلك 
 
م ينظ

قاء والتعارف وطرح اال
 
 واقتراح الحلول  ،نشغاالتعلى فن الخطابة، وتكون مناسبة لل

 إصدار نشرية خاصةب ،تنمية معارف الطلبةباهتم و ، للمسائل واملشاكل املستعصية

ابها، حيث نشر.ت.ت.إ بج ت 
ُ
 تعليمالتربية وال في موضوع لين األول فيها مقا وكان من بين ك

ن فيهما ضرورة العناية بتربية وتعليم التالميذ، م .الشباب موضوعثاني في وال وجوب  عبي 

ن حقوق اإلبن على األب وهي تربيته تربية  م واملربي أوال، كما بي 
 
االهتمام بإصالح حالة املعل

إسالمية أصولية، وتحفيظه القرآن وشرحه له حتى يفهم تعاليمه ويدرك حكمه وأسراره، 

ي فكما دعا إلى تعليمهم اللغات األجنبية والعلوم الحيوية، وإلى تطهير الروح وغرس العقيدة 

 القلب.

وأولى الورتالني اهتماما كبيرا بعنصر الشباب وقال بأنه مظنة كثرة الخير مثل البئر  

ه هللا تعالى  ه بفتية أهل الكهف الذين نو  زهم إلى التشب  الذي يعد مظنة كثرة املاء، وحف 

ق إال  كر ال تتحق 
 
كر واعتبر أن صفة الش

 
ب منهم الش

 
بذكرهم في معرض مدح هائل، يتطل

ال أربع هي: العلم والعمل واإلخالص والتضحية. واهتم كثيرا بإصالح الجانب الديني بخص

ن في الشهاب بعنوا هنشر وخاصة مجال العبادات وعلى رأسها الصالة، من خالل املقال الذي 

تناول فيه مسألة  ،"قصة طريفة توقظ النفوس أثارتها فتوى حول مسجد يابوس"

ما كفي خنشلة حول صحة صالة الجمعة وبطالنها في مسجدهم،  اختالف أهل بلدة يابوس

ه تأييد ونصرة ام خطاب1935في سجل املؤتمر سنة  نشر
 
ل
ُ
ومعارضة  العلماء، لجمعية هاما ك

 الطرقيين. وتنديد بخصومها من

عي في مجال التربية والتعليم، واإلصالح االجتمااالنشغاالت واالرتباطات  ولم يمنعه كثرة

من  جال،في نفس امل تونس الشقيقةالجزائر، من املساهمة في عملية إصالح شؤون والديني ب

ه  "حول قراءة القرآن على الجنائز"في الشهاب بعنوان  هنشر  خالل املقال الذي ى إلموج 

في  ،صائرفي الب نشره ثم مقال ثان، شيخ اإلسالم املالكي بتونسالطاهر بن عاشور  الشيخ
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هه إلى جري ن؟ عنك ع" نابعنو الزيتونةوإلى علماء  ،التونسية لنهضةدة اصيغة نداء وج  ما

جديدا للعمل  ميدانا مقتحما بذلك، "إلى جريدة النهضة الحرة وإلى علماء الزيتونة

ل في املجال املغاربي الذي سينال مزيدا من اهتماماته 
 
والنشاط الديني اإلصالحي التربوي، تمث

 بعد هجرته إلى فرنسا واملشرق.

ل الورتالني إلى مرحلة نوعية جديدة في نشاطه الدعوي اإلصالحي والتربوي وانتق

الف أمام املئات واآلاملحاضرات والدروس والخطب،  اءلقالتعليمي، اعتمد فيها على أسلوب إ

خالل زياراته ورحالته التي قادته إلى العديد من املدن والبلدات والقرى، في  من الجزائريين،

ها، عندما عاد من مهمته بفرنسا، وكان ال يكتفي باستنهاض الهمم، شمال الجزائر وجنوب

م ومحاربة الجهل والخرافات، ولكنه أصبح ينتقد السياسة االستعمارية 
 
والدعوة إلى التعل

غة العربية والدين اإلسالمي ومصادرة األوقاف،
 
ب له  القائمة على محاربة الل وهو ما سب 

سندت ل
ُ
يته وعضو ج.ش.م.إ ه عدة مهام ومسؤوليات منها رئاسته لالكثير من املتاعب. وقد أ

في لجنة اإلصالح االجتماعي لجمعية العلماء، ومشاركته في االجتماع السنوي العام للجمعية 

مين األحرار، وفي تدشين وافتتاح مدرسة دار الحديث بتلمسان. وقد خطب 
 
وفي مؤتمر املعل

طبهتو  في هذه املناسبات
ُ
التضامن والوحدة، والحضارة  مثلهامة موضوعات  ناول في خ

فات    ثبات.و  ةشجاع بكلاالستعمارية  السلطاتواالتحاد والتعليم العربي، منتقدا تصر 

لت جهود الورتالني في مجال التربية والتعليم، واإلصالح 
 
أما خارج الجزائر فتمث

 اختلفت عن مهمتهاالجتماعي، والدعوة واإلرشاد، في املهمة التي أنجزها بفرنسا والتي 

بالجزائر، لكونه أصبح يتعامل مع فئة املهاجرين الذين يعيشون في بلد أوربي يحتل الجزائر، 

راتها، ويعمل على فرنستهم وتنصيرهم، واستغاللهم ودمجهم في 
ف في أهلها ومقد  ويتصر 

املجتمع الفرنس ي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الطبيعية، وينشر فيما بينهم التفرقة 

امة، ملنع اتحاد كلمتهم ولتفريق شملهم، حتى و  راع والتنافس واألفكار الهد  البغضاء، والص 

 تسهل السيطرة عليهم.

ف السريع  سندت إليه بكيفية سمحت له بالتكي 
ُ
عبة التي أ وقد أدى الورتالني املهمة الص 

ق في إيجاد طريقة مناسبة للتعامل مع إخوانه من الجز 
 
املقيمين  ائريينوالتأقلم اإليجابي وُوف



 123|  المسار الفضيل الورتالني تاريخ حافل باإلصالح

في فرنسا، باعتبارهم منافسين ومعارضين له من فئة املناضلين الناشطين في صفوف حزب 

نجم شمال إفريقيا )ح.ن.ش.إ( وحزب الشعب الجزائري )ح.ش.ج( من ذوي امليول الشيوعية 

 هواالشتراكية، عن طريق مشاركته في أنشطتها ومهرجاناتها العمومية رغم االختالف الكبير بين

هات وطبيعة التكوين ووسائل العمل، وكسب  وبين قياداتها في األفكار والقناعات والتوج 

بذلك ثقتها على مستوى القمة والقاعدة معا، وصار في وقت قصير يخطب ويحاضر كأنه أحد 

قادتها الكبار، وساعده على ذلك فصاحته وطرقه الخاصة في اإلقناع واملجادلة، واملحاورة 

جنة املركزية في الحزب املذكور إلى  بالتي هي أحسن
 
ونجح في جلب العديد من أعضاء الل

سها، فأصبحوا يشاركون في أنشطتها وفي إدارتها وتسييرها  صفوف نوادي التهذيب التي أس 

عين  سين واملتطو  جنبا إلى جنب مع الورتالني وبقية مساعديه من العلماء املصلحين واملدر 

 من املهاجرين أنفسهم.

طبت حركته العديد من األنصار واملنخرطين وصار لها قاعدة شعبية قوية في واستق

الضاحية الباريسية، وفتح املزيد من نوادي التهذيب الرئيسية والفرعية وأفلت من قبضة 

اإلدارة االستعمارية وأداتها األمنية الز جرية، ونجح في إقناع املهاجرين باالمتناع عن ولوج 

ذيل ة، وباإلقالع عن تناول الخمور وممارسة ألعاب الحظ والقمار أماكن الفسق والر 

لقي واإلفالس املالي، واآلفات االجتماعية الفتاكة، 
ُ
باعتبارها سببا في االنحراف واالنحالل الخ

 وغيرها من املوبقات التي تضر  بحياة ومستقبل املهاجرين وأبنائهم.

ية من قبل  املشرف على إدارة  «بن غبريط س ي قدور »كما واجه الورتالني معارضة قو 

لكنها و  وتسيير مسجد ومعهد باريس، الذي كان عينا وعونا ملصالح األمن الفرنسية في باريس،

لم تحد من نشاطاته في مجال تعليم أبناء الجالية الجزائرية واملغاربية والعربية واإلسالمية 

ال خارج وتقديم الدروس واملحا مبادئ اللغة العربية والدين اإلسالمي، ضرات لفئة العم 

أوقات العمل، وإقامة ندوات أسبوعية وشهرية، وإحياء املناسبات واألعياد الدينية، كاملولد 

النبوي الشريف وعيد الفطر وعيد األضحى، ومشاركة الشعب الفرنس ي في إحياء بعض 

 ولم يقتصر نشاطه على مقرات النوادي التي أصبحت عبارة عن مدارس .أعياده الوطنية

قاء والتشاور وتبادل اآلراء واألفكار، بل امتد إلى 
 
للتربية والتعليم، وأماكن للعبادة، ونوادي لل
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 الساحات العامة والغابات والشوارع والقصور. 

رت 
إن نجاح حركة الورتالني في فرنسا تبرزه التقارير األمنية الفرنسية ذاتها والتي قد 

وخمسمائة منخرط، وحجم املبالغ املالية التي  مجموع عدد املنخرطين فيها بأكثر من ألف

عين واملتعاطفين م من الجزائريين، العلماءو عدد املشايخ و  يتبر ع بها األعضاء، ن واملتطو 

ادة ودور كل أولئك العاملين بقي والغربيين، الذين كانوا يشاركون في تنشيطها،املشارقة 

حيح، و ر باإلسيبشالتنشر العلم واألخالق و  في الورتالني، اليكو تالم الص   لجزائريينا ن العم 

يهم و  ،كلمتهميد وحتالدفاع عن حقوقهم املادية واملعنوية، و و وأبناءهم تكوينا وطنيا،  تحد 

  السلطات االستعمارية في فرنسا. لعراقيل

ع الورتالني من أشكال  وقد نو 

وأساليب وطرق عمله وأنشطته فلم 

يقتصر على تقديم الدروس وإلقاء 

تعديل و  املحاضرات والخطب،

 ، بل شملبرنامج التدريس وتنقيح

نشاطه أيضا عقد االجتماعات 

العامة الدورية للنوادي الرئيسية 

وشعبها الفرعية، فكانت بمثابة 

أعياد وطنية يلتقي فيها الجزائريون 

وإخوانهم العرب واملسلمين، وبعض 

األجانب من الفرنسيين وغيرهم. 

د ته ثالثة أبعاالورتالني لحرك وأعطى

رها البعد الجزائري، فالطابع الجزائري لألنشطة والتظاهرات واألعمال التي 
رئيسية يتصد 

تقوم بها النوادي، كان يظهر في مجاالت التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وفي املوضوعات التي 

جالية اليتم النقاش والحوار واملداولة بشأنها، مثل املشاكل اليومية التي يواجهها أفراد 

في أماكن العمل واإلقامة وغيرها. وكذلك املستجدات  الجزائرية، ومسائل حقوقها
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رات التي تشهدها الجزائر املحتلة، من انتهاكات واعتداءات وظلم واستغالل.  والتطو 

وما كان يصدر عن تلك االجتماعات والندوات واملهرجانات واالحتفاالت، من احتجاجات 

 تنكار، وتشكيل الوفود ملقابلة كبار املسؤولين السياسيين في باريسوبيانات التنديد واالس

 عادفالو للمطالبة بمعاقبة املعتدين من املستعمرين، وإنصاف املظلومين من الجزائريين. 

سين،  واستماتة بصمود غة العربية والتعليم العربي الحر واملدر 
 
ملظالم ا واستنكارعن الل

دافعة عن حقوق القرى  ،الستعماريةد السياسة ااوالتجاوزات، وانتق
ُ
وتأسيس الجمعيات امل

انا يمد نوادي التهذيب  واألحواز بمنطقة القبائل، وغيرها من مناطق الجزائر، وجعلها خز 

باملنخرطين واملال، وخاليا لربط االتصال بين الجزائر وفرنسا، وتمتين عالقات التضامن 

 والتالحم الشعبي.

د البعد املغاربي وا اإلسالمي في حركة الورتالني بفرنسا، في مشاركته  –لعربي وتجس 

الشخصية في أنشطة جمعية طلبة شمال إفريقيا املسلمين، واختياره من قبل الجمعية 

 ة زيارةفرصل لهستغال، واحديث اإلثنينإللقاء عدد من املحاضرات في ندوتها األسبوعية 

، ركتهحكهما في أنشطة اشر بإباريس الحبيب بورڤيبة إلى املحامي شكيب أرسالن و  األمير

الة تهساهموم وانه العرب ، وفسح املجال إلخبباريس في توحيد صفوف الطلبة املغربيين الفع 

، خالل الدروس واملحاضرات واملناسبات الحركةاملشارقة للمشاركة بقوة في فعاليات من 

ل إشراك خطباء من خال ،طابعا عربيا وإسالميا هلنشاط مما أعطىالدينية والوطنية، 

لون القارات الثالثة؛ إفريقيا، أوربا، آسيا.
 
 ومحاضرين من مختلف الجنسيات يمث

حه على  –األوربي و  أما البعد الفرنس ي العالمي في حركة الورتالني، فيظهر من خالل تفت 

نات املجتمع الفرنس ي وتعامله معها حسب الظروف، حيث  سمح للنوادي مختلف مكو 

قي بمشاركة  الفرنسيين في أعيادهم، وللفرنسيين باملشاركة في أنشطة النوادي، حتى يت 

عات الجزائريين إلى كبار 
 
هم ويحصل على دعم أحرارهم، ويوصل انشغاالت ومطالب وتطل شر 

 تروقبل ب املسؤولين الفرنسيين في باريس.
ُّ
حصل على فلجمعية الفرنسية اإلسالمية، اس ؤ

اسعة من الشعب الفرنس ي، ومن املناضلين واألحرار الذين دعم ومساندة من طرف فئات و 

بين من املستعمرين الفرنسيين،  عجبوا بحركته، ووقفوا في وجه العنصريين واملتعص 
ُ
أ
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ب بذلك  وأعوانهم من األجانب وحلفائهم من اليهود وغيرهم من أعداء الحق واإلنسانية. وتجن 

 ذي كان يرفض املهادنة واملشاركة. االصطدام واملواجهة التي وقع فيها )ح.ش.ج( ال

قت حركة الورتالني نجاحا كبيرا   فرنسا نلمسه من خالل إشادة العديد  فيلقد حق 

ل  من الشخصيات الجزائرية والعربية واإلسالمية واألجنبية، بمنجزات حركته التي تعد  أو 

اهم في ا، وتسپر حركة عربية إسالمية، تقوم بنشر الروح والحضارة اإلسالمية في فرنسا وأو 

ح التشويه والتضليل الذي  عملية إنقاذ اآلالف من أبناء الجاليات العربية واإلسالمية، وتصح 

كانت تنشره فرنسا وحلفائها املستعمرين عن اإلسالم واملسلمين، وتثبت للعالم أجمع أن 

ي تالجزائر ليست فرنسا، وأن الجزائريين لهم لغتهم ودينهم، وتقاليدهم وشخصيتهم، ال

نهم من 
 
املين، ولهم قدرات وإمكانيات ومواهب تمك

 
زهم عن الفرنسيين املعتدين والظ تمي 

يتهم وسيادتهم.  استرجاع حر 

ريفة لخدمة 
 
بيلة والش ته الن  ع الورتالني إلى إيجاد مكان أنسب يواصل فيه أداء مهم 

 
وتطل

طرة ت تعاني من سيوطنه وشعبه، وبقية الشعوب واألوطان العربية واإلسالمية، التي كان

املحتلين األجانب، على األرض وما فيها من ثروات وعلى اإلنسان فكرا وعقال وجسدا، 

طين في الداخل والخارج. وكان املكان  طات املعارضين واملناوئين واملثب 
 
ومواجهة مشاريع ومخط

جاهدين املناسب آنذاك هو القاهرة، باعتبارها أرضا عربية وإسالمية تعج  باملناضلين وامل

واملكافحين من أبناء العروبة واإلسالم، من أجل خدمة أوطانهم وشعوبهم، وتحريرها من 

ا تزامن تواجده فيها مع الح.ع.ث، فقد أعطى ملهمته طابعا 
 
املين، وإصالح أوضاعها، ومل

 
الظ

رت علميا إذ نزل مصر باعتباره  إلى الها إرس (ج.ع.م.ج)رئيسا للبعثة األزهرية األولى التي قر 

مندوبا للجمعية في املشرق العربي، ونجح في إكمال دراسته العليا بحصوله على و  ،األزهر

ص في الدعوة واإلرشاد وفي القضاء الشرعي  .الشهادة العاملية للغرباء، وعلى شهادتي التخص 

ى الورتالني بمستقبله املنهي وبمصالحه الخاصة من أجل بلده الجزائر ومن أجل  وضح 

ل في خوض غمار النضال والجهاد  واختارربية واإلسالمية البلدان الع
 
لنفسه طريقا شاقا تمث

سان، دفاعا عن القضايا العادلة لتلك الشعوب املغلوبة على أمرها باعتباره أحد 
 
بالقلم والل

روا لها ولم ينسوا فضلها عليه، فشرع يخطب ويحاضر 
 
أبنائها املخلصين الذين لم يتنك
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عم وُيحر   ر املقاالت ويرد  على أضاليل االحتالل ودعايته، وُيعر ف بقضية بالده ويطلب الد 

د، وبالقضايا املغاربية في املناسبات واملحافل ل أن يكون نشاطه حرا غير مقي  شارك ف ،وفض 

  .في تأسيس عدة جمعيات غير حكومية وتولى فيها مناصب قيادية

ماي  8مجازر  بشدة املصرية واستنكرالجمعيات والحركات  ةأنشطوشارك في  

وإرسال لجان تحقيق دولية إلى الجزائر  اإلى محاكمته فرنسا ودعاوفضح  بالجزائر م1945

تنسيق مع والتعاون بالو كثيرا بنصرة القضايا املغاربية اهتم و للوقوف على حقيقة ما جرى، 

مئات ل من خالالشخصيات املصرية والعربية واإلسالمية وحتى األجنبية املقيمة في مصر، 

سائل املفتوحة واال  رات، والر 
 
تجاجات واملحاضرات، والخطب حالبيانات والعرائض واملذك

عماء  مها إلى مختلف الز  هها وقد  رها، ووج  والدروس واملقاالت، التي نشرها وألقاها وحر 

ؤساء وامل مات واملؤتمرات، في مصر والبالد العربية نوالشخصيات، وامللوك واألمراء والر 
 
ظ

الورتالني من األوائل الذين دعوا إلى تدويل  يمكن اعتبارالمية والعالم أجمع، وبذلك واإلس

القضايا املغاربية منذ منتصف األربعينيات من القرن العشرين، وإلى استقاللها عن فرنسا 

وريا سنة س نشاطه الوطني خارج مصر فشمل امتدو وعضويتها الكاملة في الجامعة العربية، 

م، وحصل خالل هذه الزيارة على مزيد من الدعم 1947وفلسطين سنة  م، والعراق1946

 .والتأييد الر سمي والشعبي لصالح القضايا املغاربية

القضية الفلسطينية كقضية عربية وإسالمية شغلت باله،  وساهم الورتالني في دعم

را عندما كان في باريس سنة 
 
ملهاجرين م حين جمع األموال من ا1937وكان اهتمامه بها مبك

هم في البقاء في بلدهم خالل مداخلته في  د حق  الجزائريين لدعم إخوانهم الفلسطينيين، وأي 

ر بها عن  رق واألساليب التي عب 
 
دت الط اب األحرار في باريس، وقد تعد  ت 

ُ
املؤتمر الدولي للك

وابط وتقوية عالقات التعاون وا تنسيق لتأييده ونصرته للقضية الفلسطينية، مثل تعزيز الر 

عماء الوطنيين الفلسطينيين وعلى رأسهم أبو الحسن محمد علي الطاهر  ،بينه وبين الز 

  .والحاج أمين الحسيني

وغيرهم من العاملين والناشطين من املصريين وبقية العرب واملسلمين، خاصة املقيمين 

دين عليها، وإلقاء الخطب والدروس واملشاركة في االجتما ظاهرات عات والتفي القاهرة واملترد 



 عبد النور أيت بعزيز  المسار | 128

بط بينها وبين القضية الجزائرية والقضايا املغاربية،  ونشر املقاالت، وكان يكثر املقارنة والر 

ع للجهاد بأموالهم  ويدعو الجزائريين واملغاربيين وكل معارفه من العرب واملسلمين إلى التطو 

ير أجل تحر  وأنفسهم من أجل تحرير فلسطين، معتبرا ذلك بمثابة استعداد للجهاد من

ع للجهاد طو  تالجزائر والبالد املغاربية من االحتالل الفرنس ي، كما أعرب هو عن استعداده لل

ع أن يكون تحرير فلسطين على 
 
هما، وتوق روف تائها في البحار ومت 

 
فيها عندما كان في أحلك الظ

رهم من الفرنسيين.  يد الجزائريين بعد تحر 

عد  القضية اليمنية من أبرز و 
ُ
 يت بالكثير من اهتماماتظالتي ح العربية القضايات

بعدما تعر ف على العديد من زعماء املعارضة ومن رجاالت السلطة املقيمين في  الورتالني

القاهرة، حيث رغب في املشاركة بقوة في املشروع الحضاري الهادف إلى تطبيق نظام حكم 

ألولى ا ام برحلتين إلى اليمن دامتق ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيلشوري عربي إسالمي، 

اإلمام يحي وولي  عهده األمير سيف اإلسالم أحمد، ومعظم  اجتمع خاللها مرارا معثالثة أشهر 

أهمية بونجح في إقناعهم  العلماء والساسة والنخبة والطلبة وغيرهم من الطبقات الشعبية،

نها التقرير الذي قد  توضرورة القيام بإصالحات سياسية واقتصادية عاجلة وشاملة،  مه ضم 

وقد نشر الورتالني سلسلة من املقاالت عن تلك الرحلة ، إلى اإلمام يحي بطلب من هذا األخير

في مجلة اإلخوان املسلمين بالقاهرة، وأجرى مشاورات مع شخصيات سياسية ودينية 

يثاق ة املوعلمية رفيعة املستوى، في مصر والعراق وسوريا وفلسطين، حول مضمون مسود  

س  هاالوطني املقد    ا.مواده حتوى الورتالني وصاغ م التي أعد 

واصل خاللها جهوده في املجاالت  دامت ستة أشهرثانية  ثم عاد إلى اليمن في زيارة

وساهم في تأسيس أول شركة اقتصادية في اليمن،  االقتصادية والدينية والسياسية

رت األوضاع بسرعة وتم استعجال عملية التغيير عن طريق الثورة، واغتيل اإلمام يحي  وتطو 

هم الورتالني في العملية ونجى من اإلعدام الذي طال العشرات من خيرة رجاالت اليمن  ،واتُّ

ن  م الدستوري عبد هللا بن أحمد الوزير إلى الر سمي الذي أرسله اإلما ا ضمن الوفدعضو وُعي 

ط بينه وبين اإلمام أحمد بن يحي   .السعودية للتوس 

ولكن مهمة الوفد فشلت، فعاد الورتالني جوا إلى عدن، ومنعته دول الجامعة العربية 
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ب له ذلك في أخطر أزمة مر   هر على ظ إذ بقيبها في حياته  من الدخول إلى أراضيها، وتسب 

" نحو ثالثة أشهر، كان خاللها يراسل أصدقائه ومعارفه من املصريين  مالك"ز السفينة 

واملغاربيين وبقية العرب واملسلمين، وعلى رأسهم محمد علي الطاهر الذي قام بمساع حثيثة 

لح على نزول  بنانية رياض الص 
 
مع بعض املخلصين، أفضت إلى موافقة رئيس الحكومة الل

ادرة عن امللك فاروق،الورتالني في بيروت، على الر    غم من التهديدات والتحذيرات الص 

 .وعن املستعمرين الفرنسيين والبريطانيين واألمريكيين ومن واالهمواإلمام أحمد بن يحي 

سدل الستار عن مسيرة النضال والجهاد 
ُ
وبانتهاء تلك األزمة الخطيرة واملأساة الشديدة أ

راق واليمن، خالل فترة األربعينيات من القرن التي خاضها الورتالني في مصر والشام والع

العشرين، في سبيل التعريف بقضية بالده الجزائر والبالد املغاربية والعربية واإلسالمية، 

واملساهمة في تحريرها من االحتالل الفرنس ي واألوربي، وتعزيز الوحدة والتضامن والتعاون 

رة جهويا وإقليميا وعامليا.بين شعوبها، لتنهض من كبوتها وتلحق بركب الدول ا ليبدأ  ملتحض 

قه وأنجزه من قبل، ولكن  مرحلة جديدة خالل الخمسينيات هي استمرار واستكمال ملا حق 

 .كانت أوسع وأشمل من سابقتها في ظروف مغايرة، لذلك

ا  مريرا وجهادنضاالفي فترة الخمسينيات من القرن العشرين  الورتالني لقد خاض

ر في العالم العربي اود مه وجسده وقلبه ومشاعره،عنيفا، بلسانه وقل فع عن قضايا التحر 

وأصبحت أراض ي بلدان العالم العربي واإلسالمي، واإلسالمي ملدة زادت عن ثمان سنوات، 

وبلدان الغرب األوربي مسرحا وميدانا فسيحا ألنشطته وأعماله، انطالقا من لبنان التي أقام 

ائر الذي نشر شهادته في كتاب الجز  ،رفيق أمين سنو األستاذ فيها، وقد شهد عن أعماله فيها

الورتالني نفسه، وشهادة نخبة من األساتذة الجزائريين  ةداشهإضافة إلى الثائرة للورتالني، 

بنانيين واملصريين،وال
 
ور اإليج ،ممن عرفوه أو قابلوه في لبنان ل هم أكدوا على الد 

 
ابي الذي وكل

 لعبه لصالح لبنان والجزائر والعرب واملسلمين، واإلنسانية جمعاء.

ال أكثر من خالل الر حالت العاملية التي قام بها الورتالني  ور الفع  وقد اتضح ذلك الد 

أوربا،  يا،انطالقا من لبنان والتي قادته إلى أكثر من عشرين دولة في القارات الثالث؛ آس

لته رح ، أماقد استغرقت نحو سبعة أشهر كاملة اپنحو أور  إفريقيا، وكانت رحلته األولى
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دامت أكثر من األولى وحضر خاللها الورتالني ثالث مؤتمرات فالثانية التي قادته إلى آسيا، 

جان املنبثقة 
 
ن عإسالمية عاملية، اثنان في باكستان وثالث في اندونيسيا، واختير في الل

عماء، لذلك زار  ف بتبليغ قراراتها وتوصياتها إلى امللوك والرؤساء والز 
 
ل
ُ
املؤتمرات الثالثة، وك

 تلك الدول أكثر من مرة.

باستقبال األبطال واملجاهدين في  فيهاحظي و م، 1952في نهاية عاد الورتالني إلى مصر و 

 له أنشطة وأعمالفكانت وواصل هناك نضاله وجهاده الفكري والسياس ي، تكريم خاص، 

جليلة، أهمها مرافقته لصديقه وزير معارف الكويت األمير عبد هللا الجابر الصباح خالل 

لة ملصر، واجتم مع الرئيس محمد نجيب، ورئيس الوزراء جمال عبد  هعازيارته املطو 

الناصر، وكبار املسؤولين في الدولة والحكومة املصرية، والنواب واإلعالميين، ورجال 

وقد اهتم الورتالني بشؤون مصر الداخلية  عة العربية، والسفراء العرب في مصر.الجام

غاربية القضايا املت التي نشرها في صحفها، وواصل اهتماماته بقاال من خالل املوالخارجية 

 .ال يقبل التجزئة والفصل كان يعتبرها كٌل  التي

، من بين عرب واملسلمينالقضية األم لكل ال يعتبرهاوكانت القضية الفلسطينية التي 

زا هاما من تفكير واهتمام الورتالني،  د ذلكالقضايا التي شغلت حي  وعية  مشاركتهب وجس  الن 

الة في أشغال وجلسات املؤتمر الشعبي العالمي بالقدس في أواخر  م ملدة أسبوع، 1953والفع 

جان املنبثقة عن املؤتمر، وبقي في فلسطين نحو شهر ك
 
د أحوال امل يحيث انتخب في الل تفق 

مات داخل قرى خط املواجهة مع اليهود. جئين الفلسطينيين، في املخي 
 
نشر عدة و  وظروف الال

حف الجزائرية واملصرية، ة عن فلسطين والفلسطينيين، في شكل مقاالت في الص   حقائق ُمر 

ه إلى الو.م.أ وأمريكا الي الذي رئيسا للوفد واختاره املكتب الدائم للمؤتمر تتوج 
 
 ،ينيةال

عاية لقضية فلسطين سنة   .م1955للد 

مرافقته للبعثات  الخمسينيات من خالل في فقد خدمهاقضية بلده الجزائر أما 

عم صح واإلرشاد والتكوين، للحصول على الد  البية ورعايتها بالن 
 
دية  وقيامه بزيارات ،الط تفق 

، تكريم الطلبة املتخر جينلها في كل من سوريا، الكويت، العراق، واملشاركة في حفالت 

ما  عوكان يتاببالقاهرة الذي يشغل فيه منصب نائب الرئيس،  (ج.ع.م.ج)وتنشيط مكتب 
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رات في الجزائر عن طريق املراسالت التي كان يتبادلها مع معارفه من أبناء يجري من تطو  

ل مهمتها، ه  سيُ و الوفود الجزائرية التي تصل إلى مصر  وُيرافق الجزائر، من تالمذته وأصدقائه.

كان األمر مع وفد الكشافة اإلسالمية الجزائرية بقيادة محمد املنصوري الغسيري،  مثلما

وقد أشاد بتلك الجهود التي كان يقوم بها  ووفد حزب البيان الجزائري بقيادة فرحات عباس.

يخ العربي الشو اإلبراهيمي محمد البشير  ، الشيخفي مصر واملشرق لفائدة الجزائر الورتالني

رصة كل ف لستغالباالورتالني  اهتمو وغيرهم.  الشيخ محمد عبد اللطيف درازو التبس ي، 

 م.1954ع زلزال األصنام )الشلف( سنة و وق مثلللدعاية لصالح القضية الجزائرية، 

ل في تأييده املطلق ل
 
مها الورتالني لبلده في هذه الفترة تتمث ثورة لوأهم خدمة قد 

والتي كان الورتالني يعمل على التحضير لها منذ  ،م1954رى في أول نوفمبر التحريرية الكب

دة ُيصدر بيان تأييد ومسان -علمنا حسب -كان أول جزائري في الداخل والخارج و األربعينيات، 

عه بمفرده باسم مكتب 
 
م نشر بالقاهرة، ث (ج.ع.م.ج)للثورة في اليوم الثالث من نوفمبر، وق

عه مع عدة مقاالت في الص  
 
حافة املصرية، ثم أصدر بيان الخامس عشر من نوفمبر الذي وق

لتحق فورا بصفوف ي أنابنه الوحيد الحسين )مسعود حسنين(  طلب منو  ،اإلبراهيمي

الثورة في جبال الجزائر، بدال من االلتحاق باألزهر ملواصلة دراسته تحت رعايته، وقد 

سر وساهم
ُ
 وكان الورتالني عضوا ،في تحرير الجزائر استجاب الولد لرغبة أبيه وجاهد وأ

س  لجبهة تحرير الجزائر في القاهرة. امؤس 

سان لفائدة الثورة الجزائرية جهاده ونضاله ثم واصل
 
سوريا و لبنان  في بالقلم والل

حف الشامية واملصرية، وأصدر مزيدا من و  تركيا، حيث نشر عشرات املقاالت في الص 

رات والنداء
 
ات، واستغل كعادته فرصة وقوع زلزال آخر في لبنان سنة البيانات واملذك

لزال البشري في الجزائر، ويقصد به القتل الجماعي 1956 اه بالز  م، ليقارن بينه وبين ما سم 

الذي تمارسه فرنسا على الجزائريين يوميا، وعدم تحر ك العرب واملسلمين واملجتمع الدولي 

مة واملقصودة، لنصرتهم ونجدتهم، ووقف ذلك النزيف البش
 
ري وتلك اإلبادة الجماعية املنظ

التي يفوق خطرها مئات املرات خطر وهول كارثة زلزال لبنان الطبيعي، الذي استنفر العرب 

 واملسلمين والعالم.
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إن نضال وجهاد الورتالني من أجل التعريف بالقضية الجزائرية والدفاع عن قضايا 

ر العربية واإلسالمية، يستحق أن د وُيكتب بأحرف من نار ونور وذهب، وُيدر س  التحر 
 
ُيخل

ت التاريخ وبطون الكتب، واألمل قائم ومعقود على األجيال 
 
لألجيال، وُيحفظ في سجال

الحالية والقادمة لتحقيق هذه اآلمال املشروعة، وإعادة االعتبار لهذه الشخصية الكبيرة 

رها الجزائريون حق قدرها بعد.  بأعمالها وأفكارها، وِعلمها ومكانتها وقيمتها، التي
لم يقد 

ونرجو أن يفتح هذا العمل الباب على مصراعيه ملواصلة البحث لجمع تراث الورتالني 

 وأعماله الكاملة.

 



 

 

 

 شاعر النغم الصافي

  الرحمن محمد قاضي عبد              

 

  () الله الوريث محمد بن عبد

ولد الشاعر الكبير عبدالرحمن محمد قاض ي في 

ناحية الحيمة الداخلية من أعمال محافظة صنعاء في 

م في مركز "العر" وفيه عاش طفولته وبداية 1932العام 

شبابه، ثم انتقل إلى العاصمة صنعاء فالتحق بدار 

 للغة العربية، حتى 
ً
العلوم، وعمل بها بعد تخرجه أستاذا

م، حيث اتجه للعمل في سلك اإلعالم كسكرتير 1962رية املجيدة عام قيام الثورة السبتمب

لتحرير جريدة الثورة الرسمية، وكان من أبرز األدباء املؤسسين التحاد األدباء والكتاب 

 .م1955اليمنيين، وقد بدأ نشر إنتاجه الشعري الغزير في الصحف املحلية منذ العام 

جريدة الثورة، وفي مجلة اليمن الجديد، وفي وبعد قيام الثورة كان ينشر قصائده في 

الحكمة الثانية الصادرة عن اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين، وألنه حفظ القران الكريم في سن 

السادسة، واستوعب مناهج دار العلوم الثرة املكرسة لتعلم اللغة والبيان والفقه فقد انعكس 

 ال بأس به من الثقافة ذلك كله على شاعريته الفذة، وباإلضافة الى م
ً
ا سبق فقد نال قسطا

املعاصرة، من خالل اطالعه على الجديد في األدب، سواًء من الكتب القليلة مما حوته املكتبات 

اليمنية أو التي اقتناها من العواصم العربية التي زارها أثناء عمله كوكيل لوزارة االوقاف 

 واإلرشاد.

                                                                                 

( .أديب وكاتب يمني له العديد من الدراسات في التاريخ واألدب اليمني ) 

 شخصيات
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اليمنيين كان عبد الرحمن قاض ي من أملع الشعراء  ومنذ تأسيس اتحاد األدباء والكتاب

الذين أغنوا الفعاليات األدبية في شمال الوطن وجنوبه، وقبل ذاك عرفته املحافل الدينية 

 يهز أعواد املنابر، وقد قدَّ 
ً
 بارعا

ً
م في بداية السبعينيات من القرن املاض ي برامج أدبية خطيبا

 من إذاعة صنعاء.

 مؤلفاته:

. ديوان شعر، صدر عن مطبعة )الكيالني( في مدينة القاهرة عام انتصار ثورة .1

 م.1968هـ/1388

بقايا قلب. ديوان شعر، صدر عن مطبعة )االستقالل( في مدينة القاهرة عام  .2

 م.1970هـ/1390

 م.1975هـ/1395. ديوان شعر، صدر عن املطبعة السابقة عام ءمًعا إلى العليا .3

 مدينة القاهرة نفس العام.القدر الزاحف. ديوان شعر، صدر في  .4

صالة قلب. ديوان شعر، صدر عن مطبعة )حسان( في مدينة القاهرة عام  .5

 م.1986هـ/1406

 –النغم الصافي. ديوان شعر، صدر بعد وفاته عن )الهيئة العامة للكتاب(  .6

 م.1998هـ/1419صنعاء، سنة 

 مخطوط. –خواطر. ديوان شعر باللهجة العامية  .7

 الخالق. القول الرائق في توحيد .8

 من وحي الصوم. .9

 نافذة على األدب اليمني. .10

 شاعران من وطني. .11

إلى دواوينه األربعة  «صالة قلب»م ضم الشاعر قاض ي ديوانه الخامس 1986وفي العام 

وأصدر مجموعته الشعرية الكاملة "احتراق الصمت" وهو اسم قصيدة له في ديوانه 
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 :(1)الخامس التي يقول فيها

 الذكريات يل صدى

 الغريب روحه أنا

 صمتي احرتاق دائم

 والصبوات معبد 

 الجهد حث  تَ ْس وال  

 دــه ال تنفـــزيوت

.. ."ادس "النغم الصافيوبعد وفاته أصدرت الهيئة العامة للكتاب بصنعاء ديوانه الس

وكان قد ذكر في ديوانه "بقايا قلب" أن له تحت الطبع "خواطر شاعر" ومنذ ذلك الحين حتى 

م لم تصدر تلك الخواطر، كما أن هنالك إشارة في 1970منذ سبتمبر )ايلول( عام وفاته، أي 

الورقة األخيرة من ديوانه القدر الزاحف إلى أنه سيقوم بنشر ديوان "إلى متى" و"أبو األحرار 

محمد محمود الزبيري" مسرحية شعرية، ولكن هذين العملين لم ينشرا، وكانت املرحومة 

شاعر القاض ي، قد سلمتني قصائد مبعثرة كتبت باستعجال السيدة فاطمة زوجة ال

 
ً
فحاولت ترتيبها بغية إعدادها للنشر إال أنني عجزت عن فك طالسمها فأعدتها إليها رافعا

 أن تعيدها إلى بعد تجهيزها على يد أحد أقارب الشاعر قاض ي، إال أن 
ً
الراية البيضاء منتظرا

د ما عثر عليه من شعر فقي قق إصدار ما تبقى، أواألقدار غيبت تلك الزوجة الوفية قبل تح

 الوطن واألدب عبدالرحمن محمد قاض ي.

م ولم 1966وكان األستاذ هالل ناجي قد أصدر كتابه "شعراء اليمن املعاصرون" في العام  

يضم الشاعر قاض ي الى من أسماهم "البراعم الواعدة" كعبده عثمان، وسعيد الشيباني، 

، وفي عام ومحمد الشرفي وقد كا
ً
م أصدر "انتصار ثورة" 1968ن الشاعر قاض ي حينها معروفا

ولو أن "انتصار ثورة" صدر قبل أن يقدم هالل ناجي على تأليف كتابه عن شعراء اليمن 

املعاصرين لكان عبد الرحمن قاض ي أحد براعمه الواعده لكنه نال حظه من الدراسة والنقد 

 .د العزيز املقالح عن األدب املعاصر في اليمنفي كتابي د. عز الدين اسماعيل ود. عب
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 مكانته الشعرية

 باه عناق الغانياتص  ت  ي     ل ومنأنا من يفتنه الد  

ريث، أو الحكمة اليمانية الوجه املشرق للحركة الوطنية اليمنية فهي كانت حكمة الو 

باإلضافة إلى مكانتها الرفيعة في الصحافة األدبية رغم كل املعوقات قد مثلت الجديد 

الفكري، والديني، والثقافي، وكان صدورها بمثابة إطالق للنهضة األدبية في اليمن، لذلك نجد 

 :(2)شكي يقول زيد بن علي املو أحد شعرائها املهمين الشهيد 

 هو الشعر ما أوحى إليك القوافيا

 كأشعار شوقي أو كأشعار حافظ

 حني يصدر فكرة يكشعر العر

 وحرك أشجاناً وقرب نائياً  

 وشعر الرصايف حني هيجو األعاديا

 كشعر حبيب حني يلقي الراثيا
 

 أشد التأثير بابن منطق
ً
 ته القاض ي عبد هللاوكان الشاعر عبد الرحمن قاض ي متأثرا

العزب أحد فرسان الحكمة األولى والذي قال عنه الشاعر الكبير عبد هللا البردوني بأنه " 

إال  (3)قد جمع بين التجديد وبين التقليد، الدال على األصالة، كما فعل زميله زيد املوشكي"

ب من العز قاض ي لم يستفد من أستاذه العزب األناة التي جعلت عبد الرحمن أن شاعرنا 

 للمعري العظيم.
ً
 شبيها

ومن أجل ذلك اعتبره األستاذ عبدالرحمن العمراني" من أكثر شعراء اليمن املعاصرين 

 باألحداث"
ً
 وسرعة في النظم، وتأثرا

ً
 .(4)إنتاجا

البردوني أن باكورة القاض ي الشعرية "انتصار ثورة" "مزيج من عبد هللا ويرى األستاذ 

تفاعل باألحداث، ومن التراث الثقافي العربي وعلى خصائص العصرية من حيث ال

ة باألحداث  الخصوص شعر فجر النهضة، إال أن الفترة التي نظم فيها الشاعر كانت غنيَّ

 للشاعر، وعلى األخص مثل شاعرنا 
ً
 سخيا

ً
واملؤثرات العامة واألحداث املعاصرة، ومددا

ة كصحفي محترف، ووتر لفرط حساسيته، فهو سريع االنفعال تجاه األحداث العربي

مشدود تحركه كل حادثة ثورية، فما انفجرت ثورة في قطر عربي إال كان صوت شاعرنا 

 .(5)أحد أصدائها السريعة"
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أما ما يأتي بعد هذا الكالم فإنه ينطلق من يراع البردوني الذي يشبه مشرط الجراح، غير 

الذي ال يعرف املداهنة أنه لم يستثن في رحلته كل من تناولهم ببراعة أقصد مشرطه 

واملجاملة، وبحسه املرهف في مقدمة النغم الصافي يقول الدكتور عبدالعزيز املقالح: "إن 

الثورة اليمنية أو الوحدة اليمنية، كانتا في محل الصدارة من شعره، ثم يأتي بعدهما 

كان. ومن هنا م االهتمام بالوحدة العربية، وبالقضايا التي يعاني منها العرب واملسلمون في كل

فقد كانت قصائده استجابة عفوية صادقة للظروف التاريخية واملوضوعية التي واكبها منذ 

 الرتباط هذه القصائد بالجماهير وقضاياها فقد حرص الشاعر أن 
ً
بداياته الشعرية ونظرا

 من املتلقي، وأال يرهق هذا املتلقي بما يسمى باالستخدام الخاص للغة أو ال
ً
ري جيظل قريبا

وراء لعبة األشكال الفنية، ولذلك فقد جاءت أشعاره كلها ملتزمة بالنظام "البيتي" وفي إطار 

ما سمي بالكالسيكية الحديثة مع استثناءات قليلة عرفتها دواوينه األولى التي استخدم فيها 

  (6) نظام املقطعات أو نظام التفعيلة."

ت" فيقول: "والشاعر عبد الرحمن أما صاحب مقدمة مجموعته الكاملة "احتراق الصم

محمد قاض ي شاعر مشرق الديباجة متمكن من أدواته، حسن التوظيف ملوضوعاته، وهو 

بدوي الطبع، أريحي السجية، عربي النزعة، ملم بتاريخ كل قطر كأنه أحد أبنائه أو يزيد، 

 (7)وشعره الوطني والقومي والديني يمتاز بالفحولة وطول النفس"

 يةأغراضه الشعر

 أي أنه لم يقصر شعره على 
ً
 شامال

ً
كان الشاعر الكبير عبدالرحمن محمد قاض ي شاعرا

جانب شعري بعينه، وهو ما يتفوق به على كثير من شعراء جيله، ويشير إلى عمق شاعريته 

وسعة معارفه، ففي الجانب الوطني أو القومي نجد شاعرنا أول املتجاوبين مع أحداث وطنه 

يه، ووطنه العربي الكبير من أقصاه إلى أقصاه ودواوينه كلها تحفل بهذه الصغير اليمن بشطر 

املشاعر الالهبة والتفاعل الصادق، وقصيدته "حديث الشعب" التي أذاعها صبيحة يوم 

ك على سرعة 1962من سبتمبر  26ثورة 
 
م كما يشير صاحب مقدمة "احتراق الصمت" تدل

 من نار الوطنية املشتعلة في شاعرية شاعالتقاطه للحدث، وتأثره به، كما أننا نجد 
ً
ر فيها قبا

 النيل حافظ إبراهيم في قصيدته الدالية والتي منها:
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 ما يعاين هوانه كل عبد  نصف قرن من الزمان أعاين

االستعمار، وقصيدة عبد الرحمن رصدت  جالءإال أن قصيدة حافظ رصدت ليوم 

 :(8) لرحيل االستبداد

 أذن اهلل أن أنال مرادي

 ت  قفكرست القيود قرسًا ومز  

 أنا من قوة اإلله جنودي

 نصف قرن من الزمان وحقي

 هيأ اهلل يل عىل طول سجني

 حياء شعبإوإذا اهلل شاء 
 

 وأنال الفخار بني العباد 

 عروش الطغاة يف كل ناد

 ومن احلق قويت وعتادي

 ضائع، واحلامم بالرصاد

 نخبة جددت عهود الضاد

 حاطه من بنيه باألجماد
 

وليس من الصدفة أن تكون قصيدة العزب، الدالية في رثاء القاض ي "يحي االرياني" 

 واملعارضة لقصيدة املعري، غير مجد في ملتي واعتقادي والتي مطلعها:

 (9)فعالم الصدام يف كل واد  إن ذا الوت غاية اليالد

:ب «عدلي يكن»الصدفة أن تكون قد هدته إلى قصيدة حافظ في تكريم  ليس من
ً
 ائسا

 (10)كيف أبني قواعد الجد وحدي  وقف اخللق ينظرون مجيعاً 

وهي القصيدة الوحيدة التي اختارتها الفنانة العظيمة "أم كلثوم" فأطربت بها 

 الوجود. وأضرمت لهب الحرية في نفوس الناطقين بالضاد.

ومما يجدر اإلشارة إليه أن قصائد املعري، وحافظ، والعزب، وقاض ي قد ركبت البحر 

 
ً
"الخفيف" وهو بحر ال يش ي اسمه بما فيه من أمواج ولقد كان عبدالرحمن قاض ي وترا

، ينتظر األحداث الوطنية املتسارعة لتعزف عليه ألحانها الصاخبة وكحافظ "شاعر 
ً
مشدودا

طنية، وكأنه يسير على خطاه، ويتقفاه، ومن الصعوبة بمكان النيل" رصد نفسه لشعر الو 

التطواف في تخوم شعره الوطني أو القومي، إال أن من اإلنصاف اإلشارة الى حسه الوحدوي، 

وقد استجاب دون تردد في السبعينيات من القرن املاض ي إلى دعوة اللجنة التحضيرية التحاد 
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ز األدباء الذين حضروا املؤتمر العام األول لالتحاد في األدباء والكتاب اليمنيين، وكان من أبر 

 م، وشارك بفعالية داخل املؤتمر وخارجه.1974فبراير  24-21مدينة عدن: 

وفي تلك الفترة أي قبل قيام االتحاد، وكانت فترة شقاق بين حكام شمال اليمن وجنوبه 

 
ً
 :(11) خاطب الوحدة قائال

 عيشة ضنك، وجو مكفهر

 مثله كلنا ذئب يعادي

 بعضنا يقتل بعضًا عبثاً 

 أي بني قومي هذا شعبكم

 موتًا لكم إن يكن ما بكم  
 

 ترى أين الفر وشقاًء، يا 

 فأر وهر امثلام يبدي العد

 يلقى احلتف حر يشء وعىل ال

 قد دعاكم أن إىل الوحدة، مروا

 فلقد حان لكم: واهلل حرش
 

امتألت جعبة الشاعر الكبير عبد الرحمن محمد قاض ي بخرائد الشعر قديمه وحديثه، 

وكالجيل الذي سبقه مباشرة، أعني جيل الزبيري، والعزب وزيد املوشكي عارض قصائد 

الشعراء، واستلهم معانيهم، وأفكارهم وتقفى خطواتهم، واستملح البحور التي خاضوا فيها، 

 في كثير من األحيان. حتى وقع الحافر على الحافر

ويصرح البردوني في بعض إشاراته إلى انعكاس محفوظات عبد الرحمن الشعرية على  

 شعره، فها هو ينظر إلى ما قاله "شوقي" في وصف الربيع آذار أقبل:

 (12)حي الربيع حديقة األرواح  قم بنا يا صاحي

 فيقول:

 (13)خيتال يف حلل من األفراح  طلع الربيع بنوره الوضاح

 وفي هذه القصيدة "بيت تشد إليه الرحال" كما يقول البردوني:

 (14)أوتارها شدت إىل األرواح    وكأن أصوات الطيور قياثر

ويتوزع شعره بين الوطنية أو القومية، والشكوى والحنين، واالخوانيات والرثاء 

ي اسعة فواستقبال العام الهجري في معظم السنين إال أن قصائد الحب قد أخذت مساحة و 
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 كل دواوينه.

 من أغاللها لكي تتحرر 
ً
 من كل األصول والقيود وتخففا

ً
وإذا ما كانت الرومانسية "تحلال

العبقرية البشرية وتنطلق على سجيتها، وكان الشعر واألدب عندها تغريد طائر، أوخرير ماء، 

شاط أو دوي  رياح، أو قصف رعد ال يخضع لقواعد، وال يصدر عن صنعة مقصودة، أو ن

ذهن وعمل وإرادة، وضابطها الوحيد هو هدى السليقة وإحساس الطبع، حتى نرى كبار 

ات خالصة، أو عبرات صافية" نعم إذا كانت  (15)شعرائها يزعمون أن أروع القصائد ما كانت أنَّ

الرومانسية كذلك فإن عبدالرحمن محمد قاض ي شاعر رومانس ي شديد الصلة بها، على أنه 

 فها هو في مقطوعة من أربعة أبيات يشطر بيتي لم ينفصل عن تراث
ً
 كامال

ً
ه األدبي انفصاال

 :(16)الشاعر "العرجي" أحد شعراء العصر األموي 

 ولا رأيت الكاشحني تتبعوا

 ومدوا عيونًا حاقدات ليفضحوا

 قىل يب من جفاء وال جعلت وما

 وأصبحت خوف اللمز منهم حتاشياً 

 حبنا كي هيتكوا دونه سرتا خطى 

 ا وأبدوا دوننا نظرًا رشزاهوان

 هواكم حني مل أطق اجلهرا أس  

 راـيومًا، وأهجركم شه كمأزور

غير أن الشاعر القاض ي مشبوب العاطفة، وقصائده الوجدانية تشهد على سرعة 

امي، ولعل قصيدته "راهب الحب" تشرح اضطرام 
َّ
وقوعه في شباك الهوى، وغرقه في يمه الط

 :(17)نفسه، وشده ولهه، حتى أن الطبيعة تصبح مرآة نفسه، ومجلى تصوراته 

 أنا من يفتنه الدل ومن

 ي وماما الضحى غري رؤى حب

 حائر والدرب فجر حوله

 دنياي مل يا وحيايت أنت

 أنت حمراب فؤادي إن دعا

 يــت جترين دمًا يف مهجتـــأن

 يتصباه عناق الغانيات 

 وسوسات الزهر إال أغنيايت

 والكأس يف كف السقاة ءظامى

 س احلياة ما أدر لوال أنت

 ى ميش الثقاتراهب احلب مش

 اتــبأسمى العاطف وهوى أج  



 141|  المسار  النغم الصافي )عبد الرحمن قاضي(شاعر 

 فماذا يكون؟ 
ً
 رومانسيا

ً
وإذا لم يكن الشاعر القاض ي في هذه القصيدة ومثيالتها شاعرا

 (18) وهو القائل:

 أين العني السعد

 أنا الغريب روحه

 الذكريات يل صدى

 صمتي احرتاق دائم
 

 وأين أين النجد 

 والستحث الجهد

 والصبوات معبد

 دزيوته ال تنف
 

 الوطن(، يقول فيها:من شعره، قصيدة بعنوان )فداء 

 
ُ
 فنائي فيك واشتقت

ُ
عشقت

َرعــي  مص 

 

عــــــي 
ُ
 من صافي ِوَداَدَك أضل

ُ
يت  وروَّ

 في عشقه دمـــــي 
ُ
لت

َّ
ا حل

 
 أيا وطن

 

ِِع    فداء لغالي تربه املتضــــــــــوا

 فيه الشعر صبوة عاشـــٍق  
ُ
مت  وضرَّ

 

 دامي لحنه في توجعــــــــي 
ُ
بت  وذوا

 عنف 
ُ
 املستبدين كافــــر ا وصارعت

 

فوا من عزة وتمنــــــــــِع    بما زيَّ

 فأسرجت لم أحجم جواد تمــردي 

 

ِ موقــــــــِع!! 
ِ ميدان وفي كلا

 إلى كلا

ا إهاُبـــــه   شبابي فيك غضًّ
ُ
 وهبت

 

 وأرهفت في شكواك حس ي ومسمعـــــي 

ا عليك فلـــم أدع 
ًّ
 وَردت وال من

 

 قيد إصبـــــــِع خيالك يجفو خاطري  

 وما كان هذا عن رياء، ولم يكـــن 

 

ك   ا  –وحبا   –يوم 
 
ا عن تصن  ـــــِع صادر 

 ولكنه اإلخالص أمس ى عقيــــدة 

 

ــــع   بذاتي، فلم يترك بها أي موضــ

 
 غم الصافيالنَّ 

 أخرى من البيان مبعثرة هنا 
ً
كنت قد أشرت إلى أن قصائد ليست بالقليلة، وربما أشكاال

وهناك، ومع رحيل السيدة فاطمة زوج الشاعر في حادث مؤسف فإن من العسير الحصول 

 .على هذا الكم من تراث شاعرنا القاض ي

 إذ بعث في أيامه األخيرة ديوانه "النغم الصافي" الذي ضم 
ً
وقد أحسن عبدالرحمن صنعا

م الذي قال 1997في منتصف العام  أنفاسه األخيرة، إلى صديقه الوفي د. عبدالعزيز املقالح
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فقد وقف الشاعر في  -في مقدمته: "أما عن ديوانه األخير هذا وهو أصغر دواوينه حجما

 في طقس شديد البرودة والكآبة يحاول أن يرتق روحه بقصائد 
ً
أواخر أيامه وحيدا

أسابيع ب ومقطوعات ومبيتات أغلبها تكونت منها هذه املجموعة التي بعث بها إلي قبل وفاته

 
ً
لكي أكتب لها مقدمة وأبحث لها عن ناشر بعد أن غاصت يده إلى قاع الجيب الذي بدا خاويا

 .(19)إال مما يسد الرمق"

 وبالتعاون مع األديب خالد الرويشان تم طبع الديوان في الهيئة العامة للكتاب.

فهو من  عالوفي النغم الصافي كما في غيره من دواوين عبد الرحمن السابقة صدق االنف

األدباء الذين ينطبق عليهم القول: "رجل يزيد على الناس في إرهاق حساسيته وقوة تأثره. هو 

 .
ً
 بليغا

ً
، وتأثر بها تأثرا

ً
 عنيفا

ً
إذا شاهد حقيقة طبيعية أو مرت به تجربة حيوية اهتز لها اهتزازا

 .(20)وهذا هو السر األول في تفوقه على اآلخرين وامتيازه عليهم"

الديوان هو مناجاة للروح واعتصام بالفردية، وتوحد بالنفس غابت عنه صوالت وهذا 

وجوالت عبد الرحمن الثورية والقومية، والتلهف إلى األنثى الحبيبة، والتشبث بالحياة 

وإغرائها ومتعها، إنه ديوان الوداع األخير حيث تقبع النفس في محبسها في انتظار الرحيل. 

فردية التي استولت عليه بقوة وحرارة كبيرتين. وأول مقطوعة في ولم يبق إال العواطف ال

 :(21)الديوان هي "كتاب ربي"

 لكتاب ريب ظل جيري نبعه

 عابقاً  هولكم نشقت السك من

 وهنلت من هنر الحبة كوهبا

 حسبي حممد النبي وصنوه

 فالصيد كل الصيد يف جوف الفرا

 حمذرَا ومذكرا من مقلتي   

 لعنرباوبه ومنه نشقت ثم ا

 بوة كوثراالن   وعللت من يم  

 من بات يدعى يف الربية حيدرا

 الصيد كل الصيد يف جوف الفرا

لقد عاد عبد الرحمن إلى الجذور، وعند الدكتور جالل أحمد أمين أن مثل هذا التحول 

 وال يعود إلى التقدم في السن، وإنما هو استخالص لتجارب الحياة وإفادة منها. 
ً
ليس ارتدادا

صيدة "كتاب ربي" تعيدنا إلى ما قاله البرودني: في مقدمة انتصار ثورة بأنه يغلب على وق
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 منطقة الشاعر التدين والنزعة الشيعية. -"الحيمة الداخلية 

وفي تلك البيئة نشأ عبد الرحمن في بيت فقه حيث يسود على أهل منطقته "التشيع 

 .(22)في التشيع" بمقتض ى قراءة الكتب التي وضعت بقصد سياس ي أو ديني

 عن التقصير
ً
 :(23)وها هو ذا يقف بين يدي أبي عبد هللا الحسين بن علي معتذرا

 أحسني إن باعي تبدى

 فشفيعه مأساتك الكربى

 إين ألرجو رشبة

 من كف حيدرة الذي

 ما هـــىل اللـك صـفعلي

 يف رثائك كالقصري 

 ووطأهتا عذيري

 من كف والدك األمري

 اه من نار ونورعلي

 تفتــح   بالعبــريورد 

ويهدي عبد الرحمن ديوانه هذا إلى أبويه في الرفيق األعلى، ونقرأه وهو يناجي أباه، كأنما 

 .(24)هو نادم على مرحلة من حياته فقد فيها اليقين 

 ماذا جنينا يا أيب يا مهام

 

 من طغمة الرش وجند اللئام 

 كنت مثال الفضل رمز التقى 

 

 مامإوكنت يف الحراب أتقى  

 شعرك يندى بالشذى عاطراً  

 

 يف كل بيت عبقات اخلزام 

 أقــراه كالـورد يف هبجـة 

 

 حـويل زمـزمًا والقـام كأن   

 وإن لم يصلنا ش يء من شعره، وفي هذا الديوان تنحصر  
ً
وهنا نعرف أن والده كان شاعرا

ابقة هذا أن دواوينه السعاطفة عبد الرحمن على زوجته وابنتيه وأحفاده وحفيداته وال يعني 

قد خلت من هذه العاطفة الجياشة وقد أهدى ديوانه "القدر الزاحف" إلى أم اوالده، وأهدى 

مجموعته الكاملة "إحتراق الصمت" إلى ابنتيه، وفي قصيدته "شفعت اللوح بالقلم" تلمس 

 :(25)بعض ما عاناه "سقراط" من قبله 

 كان ما قد كان من أمل

 

 لمبالقفشفعت اللوح  

 بيث صحت يا أم ابنتي   

 

 فأتت يف طاعة حرمي 

 تهد  فاطم جيش بعِ  

 

 جيرف األعداء كالعرم 
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 نهاية المطاف

 ملدرسة الحكمة يتمثل في حياته الوريث واملوشكي
ً
العزب، و  ألن عبدالرحمن كان تلميذا

لم يستطع أن يساير موجة هنا وموجة هناك، وهو الشاعر الكبير لم يكن يعرف من 

، لذا فقد دفع ضريبة موقفه الوطني والقومي واإلنساني، وبفقده والده 
ً
السياسة حرفا

الحنون الذي كان يقوم بكل شئونه، وتعرضه للقمع من قبل السلطة، واإلهمال من قبل 

 في طقس شديد أصدقائه وجد نفسه كما 
ً
قال صديقه الحميم د. عبد العزيز املقالح "وحيدا

البرودة والكآبة" ولم يفده الهروب إلى القاهرة، أو تهدأ نفسه الثائرة فعاد إلى صنعاء وقد 

نفض يديه من كل ش يء الناس واألصدقاء واألرض بما رحبت، فلم يسعه إال أن ينشد قبل 

 الرحيل:

 أنا مبحر أنا مبحر أنا مبحر

 سأصارع األمواج جبارًا لكي

 والرء إن عشق اخللود هوت عىل

 وبخافقي عزم يضج وهيدر 

 الصباح األخرض يبدو لعيني  

 قدميه، وارمتت اخلطوب تقهقر

 :(26)وفي فراقه وفقده كتبت قصيدتي "جوهر الطهر" والتي منها 

 إيه عبد الرمحن يا جوهر الطهر

 وسالك الغريب وهو مالذ

 احلياة سهاماً وتبدت لك 

 وفقدت األب احلنون وأضنتك

 فتوحدت باهلموم وحيداً 

 وهلذا يقال مستسلم خالطه

 مل يواجه هول احلياة، ومن خاف

 مل يكونوا وأنت حي كام كنت وفاء

  واالحزان مل يداووا جراح قلبك

 وقد شف قلبك التبول 

 وجفاك الغريب وهو عذول

 قاتالت، وناهبا مسلول

 الرزايا وغاب عنك اخلليل

 وتناءيت فاعرتاك الذبول

 الوهم، خائف معزول

 رصاع احلياة، فهو ذليل

 أو يفعلوا أو يقولوا

 تطويك والشجون تطول
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 إهنم تناسوك أعامهم كذبوا

 ورأوا فيك عفة وشموخاً 

 فلك احلق إذ هربت من الناس

 روا اجلميل، وال يرعونإهنم ناك

 ر  يف نفس ح   حل   وإذا اهلم  

 أهيا الراحل القيم سالما

 بعداً  "بأرض نخلة"ضاق ذرعًا 

 

 نعيم ومنصب مبذول

 فمضوا حيثام تدق الطبول

 وما الناس؟ حاقد وجهول

 عهدًا، والغدر فيهم شكول

 مل تسع حاشًدا له وبكيل

 ه األسى والنحولمن أخ هد  

 لبالد يموت فيها النخيل

 

 

 

الهوامش:

 .1986مطبعة حسان القاهرة  331( عبدالرحمن قاض ي احتراق الصمت 1) 

 .51م ص 1991فبراير  179العدد ( د. عبداملطلب جبر الحكمة 2)

 .57( عبدهللا البردوني رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه ص 3)

 .28( عبدالرحمن بن محمد العمراني شعر الغزل التقليدي في اليمن ص 4)

 .244-243( البردوني رحلة في الشعر اليمني ص 5)

 .8( عبدالرحمن محمد قاض ي النغم الصافي ص 6)

 .14الصمت ص ( احتراق 7)

 .40 -39( انتصار ثورة ص 8)

 .57( الرحلة ص 9)

 ( ديوان حافظ ابراهيم.10)

 .33-32( بقايا قلب ص 11)

 .248( الرحلة ص 12)

 .248( نفسه ص 13)

 .250( نفسه ص 14)

 .55( د. محمد مندور األدب ومذاهبه دار نهضة مصر، ص 15)
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 إلى العلياء ص 16)
ً
 .226( احتراق الصمت ديوان معا

 .17-16القدر الزاحف ص ( 17)

 .331( احتراق الصمت ديوان صالة قلب ص 18)

 .10عبدالعزيز املقالح مقدمة النغم الصافي ص  19)

 .58( د. محمد النويهي وظيفة األدب ص 20)

 .11( النغم الصافي ص 21)

 .5( انتصار ثورة ص 22)

 .31-30( النغم الصافي ص 23)

 .28-27( النغم الصافي ص 24)

 .24( نفسه ص25)

 .39-38( اسماعيل الوريث املجلد األول املجموعة الشعرية الكاملة ص 26)



 

 

 

 

 عن اليمن وثائق الخارجية البريطانية

 املجموعة السابعة 
 

 FO 406/22الوثيقة رقم 

 15، في السير ن. أوكنور  :إلى، دةديفي، ج لالقنص :من

 39رقم ، [1323صفر 10]السبت  1905إبريل 

 سيدي،

لي الشرف أن أقول، بمناسبة إرسال مراسلة نائب 

 مكتوم، والتي استلمتها يوم الثالث عشر من الشهر الحالي 38القنصل ريتشاردسون رقم 

قوات هنا اآلن، والتي تفيد بأن ال[ أنه، بناء على املعلومات التي تلقيناها 323صفر 8 ]الخميس

حيث  ،التركية )املؤلفة من كتيبتين أو ثالث كتائب( ما تزال في طريقها من الحديدة إلى املخا

تتحول من هناك باتجاه املناطق الداخلية، فإنه ليس من املؤكد أن صنعاء كانت تحت خطر 

االستسالم الوشيك لإلمام وللمتمردين العرب. ولو كان األمر كذلك، لكانت القوات املشار 

 .إليها تحركت من الحديدة باتجاه مناخة

 إلى اليمن كانت
ً
 مكتملة األعداد، حيث كان وأضيف هنا أن الكتائب التي وصلت مؤخرا

 تدعو لالعتقاد بأن  800عدد جنود كل منها 
ً
 إن هناك أسبابا

ً
رجل أو أكثر، وأضيف أيضا

 
ً
 عسكريا

ً
الحكومة التركية ما تزال متمسكة بخطتها األصلية القاضية بجعل صنعاء مركزا

 تنتشر منه القوات في كل االتجاهات للسيطرة على البالد.
ً
 قويا

 يفي. ج. ب/ عخادمكم املطي

 وثائق
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 ،FO 406/21الوثيقة رقم 

 ،إلى: املاركيز النزدون ، 258، رقم 1905إبريل  18السفارة البريطانية، القسطنطينية، 

 .وزير الخارجية، لندن

 موالي،

]مارس  وتاريخ الحادي والعشرين من الشهر املاض ي 179باإلشارة إلى مراسلتي رقم 

 بإدخال إصالحات على اإلدارة أبلغتكم في [1323محرم  14/الثالثاء 1905
ً
ها بأن هناك تفكيرا

 
ً
الحكومية في اليمن، لي الشرف بأن أعلمكم أنني علمت اآلن أن مجلس الوزراء قد وضع تقريرا

يعالج موضوع إرسال لجنة إصالح إلى اليمن، مع اقتراح يقض ي بتقسيم ذلك البلد إلى أربع 

وة شرطة ودرك )جندرمة( تشكل من أبناء واليات، وتشكيل فيلق جيش كامل هناك، وإنشاء ق

 الوالية.

 لهذه اللجنة. لشاكر باشا Uscubوقد عين شاكر باشا والي عسقب )
ً
( الحالي، رئيسا

( Scutariسجل مشرف خالل فترة شغله ملنصبه، وأثناء شغله ملنصب مماثل في سكوتاري )

 في ألبانيا، وستثير مغادرته لذلك املنصب األسف الشديد.

( السابق، Moushضاء اللجنة اآلخرون فهم: محمد رشيد باشا، متصرف موش )أما أع

وهو عضو مدني في اللجنة، وكمال أفندي نائب صنعاء، والعضو الديني فيها؛ وعلي عامر 

، والعضو املالي في اللجنة وسيكون من مهمة اللجنة دراسة 
ً
أفندي، دفتردار حلب سابقا

الطرقات، وتنمية الزراعة، وتجنيد الرجال في فيلق مسائل مثل افتتاح املدارس، وإنشاء 

الجيش، وفي قوة الدرك من بين أبناء البالد، كما خولت اللجنة صالحية االتصال بمختلف 

 الوزراء حول هذه املواضيع.

 ن. ر. أوكنور / خادمكم املطيع

 FO 406/21الوثيقة رقم 

 املاركيز النزدون، :إلى، 259رقم ، 1905إبريل  ،18 القسطنطينية، السفارة البريطانية

 موالي،
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باإلشارة إلى مراسلتي السابقة لهذه مباشرة، والتي أبلغتكم فيها بأن شاكر باشا، والي 

 للجنة اإلصالحات اليمنية، لي الشرف بأن أعلمكم بأن  (Kossovoكوسوفو )
ً
قد عين رئيسا

قد وقع عليه  (Tophaneوهو عضو في لجنة التجارب في ترسانة توفين ) محمود شفيق باشا

 االختيار ليخلف )شاكر باشا( في منصبه.

غير معروف، ولم أتمكن بعد من جمع معلومات كافية عن شخصيته  محمود شوكت

 وماضيه.

( أن إبعاد شاكر باشا عن منصبه Uscubيرى نائب القنصل البريطاني في عسقب )

هذه حالة أستطيع التدخل  الحالي سيكون من دواعي األسف الشديد، ولكني ال أعتقد أن

 فيها لتأمين بقائه في هذا املنصب.

 ن. ر. أوكنور / خادمكم املطيع

 مراسالت حول األوضاع في شبه الجزيرة العربية

 FO 406/22 الوثيقة رقم

 .املاركيز النزدون  :إلى، 269رقم ، 1905إبريل  22، القسطنطينية، السفارة البريطانية

 ..موالي

لسيادتكم طيه بنسخ من املراسالت التي تلقيناها من القنصلين لي الشرف بأن أبعث 

واملتضمنة لتقارير بالغة القيمة حول األوضاع في اليمن منذ  ،البريطانيين في جدة والحديدة

مع تركيز خاص على مجرى  [1322جمادى اآلخرة  19/بعد1904مطلع شهر سبتمبر املاض ي] 

 أحداث الثورة العربية في تلك الوالية.

 ن. ر. أوكنور / ادمكم املطيعخ
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 FO 406/22 الوثيقة رقم

الليفتنانت ـ  :من . 13رقم ، [1323صفر  17]السبت 1905إبريل  22 القسطنطينية

  .ن. أكنور  .السير :إلى، كولونيل مونسيل

 ..سيدي

بأن فوج القوات الرديفة السوري، من عكا، والذي تجري تعبئته  لي الشرف بأن أفيدكم

ببطء منذ شهر من الزمن، قد صدرت إليه األوامر بالتحرك إلى اليمن، ولكن صدرت األوامر 

 اآلن بوقف هذا التحرك، كما أنه لن ترسل بعد اآلن أية قوات سورية أخرى إلى هناك.

 في حيفا وضواحيها أن لم تتم تعبئة هذا الفوج إال بصعوبة كبيرة،
ً
 مألوفا

ً
 وصار مشهدا

ترى مجموعات من الجنود الذين فروا من الخدمة وقد أحضروا بالقوة، وهم مربوطون 

بالحبال وتحت حراسة قوات الضابطة العسكرية )الضابطية( في حين دفع البعض مبالغ 

 كبيرة لتوفير جنود بديلين.

رغبة الرجال في القتال في اليمن هي عوامل  إن نقص األموال في الواليات السورية، وعدم

 تعيق عملية التعبئة.

وزارة الحربية ورئاسة األركان العامة )فرع التعبئة( اللتان تتمثل مهمتهما في تسيير مثل 

.
ً
 تقريبا

ً
 تاما

ً
 هذه العمليات، يجري تجاهلهما تجاهال

 عنها:والستبدال القوات الرديفة السورية، تقرر إرسال القوات التالية 
ً
  -بديال

( ومواقع أخرى Yanina( من يانينا )22و  21 ن)آ( اللواء النظامي الحادي عشر )الفوجا

تحرس القسم الغربي من الحدود اليونانية، وتنتمي إلى الجيش الثالث )املقدوني(، يرافقه 

 ( في ألبانيا.Scutariبطارية مدفعية ميدانية وبطاريتا مدفعية جبلية من سكوتاري )

( الرديف من ساحل البحر األسود، ومجندة من جبال الزستان Rizeلواء رايز ) ()ب

 املجاورة.

 من فيلق الجيش Konia)ج( كل مجندي هذا العام من لواء قونية )
ً
( والذي يعد جزءا
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 .(Andrianopleالثاني )جيش آدريا نويل 

فيه، ألن جندي، وهو أمر مشكوك  700إذا كان عدد أفراد كل من هذه الكتائب هو 

( بصورة خاصة، يحاولون بكل وسيلة ممكنة التهرب من الخدمة، فإن Lazجنود لواء الز )

 رجل. 20000ذلك يعني أن مجموع عدد قوات التعزيزات سيصل إلى حوالي 

 لبديل يحل محل القوات التي سحبت من يانينا )
ً
( ومن الحدود Yaninaوتوفيرا

 ف السابع عشر، الذي يتمركز في نفس املنطقة.اليونانية، تقرر استدعاء اللواء الردي

( ولكن يبدو أن هؤالء تذكروا خدمتهم Monastirأي في جنوب ألبانيا وفي موناستير )

املسلحة الطويلة والشاقة، واملعاملة التي عوملوا بها حين سرحوا من الخدمة قبل عام من 

 وعدم رغبة كبيرين في االلتحاق 
ً
ه، بالخدمة. أما في اليمن نفسالزمن، ولذلك يظهرون ترددا

 إلى صنعاء بعد أن تكبد خسائر جسيمة في األرواح 
ً
فإن املشير رضا باشا شق طريقه أخيرا

ولكن املتمردين أطبقوا عليه بعد دخوله، وصنعاء محاصرة من جديد اآلن، وكل  ،واملدافع

 خطوط االتصاالت مقطوعة منذ عدة أيام.

 لألوامر امللحة العاجلة من
ً
القصر، اضطر املشير إلى اإلسراع في الزحف إلى الداخل  نظرا

 في وضع بالغ الخطورة، لكنه اضطر 
ً
ليحاول رفع الحصار عن صنعاء، التي كانت حينئذ أيضا

إلى التحرك بقوات غير كافية للتعامل مع ذلك الحشد الهائل من املتمردين، الذين قدر بـ 

 رجل. 40000

وخاصة بسبب النقص في وسائل املواصالت، تصل  وبسبب تدخل القصر في اإلجراءات،

التعزيزات على دفعات صغيرة متقطعة، مما يجعل من املمكن تغلب املتمردين عليها وهي 

متفرقة. كما أن املتوفر من املؤن ووسائط النقل قليل وس يء للغاية. وهكذا، فبالرغم من أن 

 أكثر الضباط قدرة وكفاءة، حيثاملشير رضا باشا، وخاصة رئيس أركانه عزت باشا، هما من 

تلقيا علومهما العسكرية في أملانيا، فإنهما لم يتمكنا سوى من تحقيق تقدم محدود بسبب 

 تدخالت القصر، مما اضطرهما إلى التضحية بنفسيهما.



 المتحف البريطاني  المسار | 152

وملا كانت وسائط النقل البحر تعاني من نقص شديد، فإن القوات القادمة من البحر 

كي ستستغرق ستة أسابيع وربما شهرين قبل أن تصل بكاملها، مع األسود وسواحل األدرياتي

ولكن ربما تدفع هذه القوات إلى  دواب النقل الالزمة للتحرك من الحديدة إلى داخل البالد.

 الداخل على شكل فصائل صغيرة، كما يجري عادة حتى اآلن.

لكن والي دمشق دابة نقل في سورية،  2000صدرت أوامر قبل حوالي ثالثة أسابيع لجمع 

 قال إن ذلك ال يمكن تنفيذه إال بصعوبة بالغة بسبب النقص في األموال.

(، الذي هو في طريقه اآلن إلى اليمن، ليحاول Kosovoشاكر باشا، والي كوسوفو )

إدخال اإلصالحات، هو عسكري ذو كفاءة عالية، تلقى علومه في أملانيا، وقد نجح مرتين في 

 إخماد االضطرابات في 
ً
ألبانيا خالل العامين املاضيين. من املحتمل أن يتم تعيينه اآلن قائدا

 للحملة الجديدة لرفع الحصار عن صنعاء وإنقاذ املشير رضا باشا املحاصر فيها.

في أيدي األتراك، يبقى هناك أمل بالنجاح، ألنها موقع هام في  «مناخة»طاملا بقي معقل 

منتصف املسافة بين العاصمة والساحل، لكن التعزيزات ما تزال بعيدة، وبما أن املتمردين 

قد استولوا على كميات كبيرة من املدافع فقد ينجحون في تدمير األسوار الحجرية العالية 

ة لصنعاء. الرأي الذي تتناقله الدوائر العسكرية عامة واألبراج التي تشكل الحماية الوحيد

هو أنه لوال الوضع الخطير الذي يهدد مكدونيا، لكان باإلمكان إرسال قوة ساحقة إلعادة 

احتالل اليمن بسهولة. إال أنه من الواضح أنه ال يمكن إهمال مقدونيا، مع أنه البد من بذل 

ليمن، بالنظر للعواقب الدينية والسياسية أقص ى الجهد للحفاظ على الحكم التركي في ا

 
ً
بالغة األهمية التي قد تنشأ فيما لو خسر األتراك اليمن واتسعت رقعة االضطرابات شماال

 باتجاه املدن اإلسالمية املقدسة.

 قرب 
ً
 صورة فوتوغرافية تظهر فيها كتيبة رديفة سورية وهي تتحرك جنوبا

ً
تجدون ربطا

وتعطي فكرة عن النقص الكبير الذي تعاني منه هذه القوات  نهر األردن. وهي صورة تظهر

 من حيث املعدات ومن حيث انضباط هذه القوات.

 امللحق العسكري . ليفتنانت ـ كولونيل/ خادمكم املطيع
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 FO 406/22 :الوثيقة رقم

إلى: املاركيز النزدون، ، 280رقم ، 1905إبريل  25، لقسطنطينيةا، السفارة البريطانية

 .خارجية، لندنوزير ال

 .. موالي

لي الشرف بأن أرفق طيه نسخة من تقرير أعده الكولونيل مونسيل حول تطور األحداث 

 في اليمن.

 حول 
ً
يؤكد الكولونيل مونسل، الذي عاد لتوه من سورية التقارير التي وصلتنا مؤخرا

بيرة الك عدم الرغبة الشديد الذي يظهره املجندون تجاه الخدمة في اليمن، وحول النسبة

 من الفارين من الخدمة.

من الواضح أن رضا باشا، قائد القوات العثمانية املحاصر اآلن في صنعاء، هو في وضع 

 هي قضية بالغة الصعوبة بسبب النقص 
ً
بالغ الحرج، وأن إمكانية رفع الحصار عنه سريعا

 في وسائل املواصالت.

 ن. ر. أكنور / خادمكم املطيع

 FO 406/22 الوثيقة رقم

املاركيز النزدون،  :إلى، 283رقم ، 1905إبريل  26، القسطنطينية، السفارة البريطانية

 .وزير الخارجية، لندن

 ..موالي

 20اء ثالثال] وتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي 280باإلشارة إلى مراسلتي رقم 

 يشير إلى أن وضع األتراك في  [1323صفر 
ً
لي الشرف بأن أعلم سيادتكم بأنني تلقيت تقريرا

حيث يوجد مستودع كبير للمدافع واملعدات  ،اليمن في غاية الخطورة والحرج، وأن مناخة

الحربية، مهددة بالسقوط في أيدي املتمردين. وقد تلقى وزير الحربية تعليمات تقض ي 

 بإرسال جميع القوات.
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 بأن القوات املقرر إرسالها من املقرر 
ً
، وقد أبلغ أيضا

ً
إرسالها إلى ذلك املوقع فورا

 من الجنود الذين استدعوا 
ً
 قليال

ً
املقاطعات )الواليات( األوروبية لم تتحرك بعد، وأن عددا

.
ً
 من تربيزوند قد وصلوا إلى الحديدة فعال

 ن. أكنور / خادمكم املطيع

 FO 406/22 الوثيقة رقم

نائب القنصل  :من، 50رقم ، [1323صفر 23الجمعة] 1905إبريل  28 الحديدة في

 جدة ،القنصل ديفي :إلى، ريتشاردسون، الحديدة

 ..سيدي

[ أخبار تفيد 1323صفر  20الثالثاء ] وصلتني صباح الخامس والعشرين من هذا الشهر

م ذلك اليو بأن حامية صنعاء قد استسلمت لإلمام، وقد ذاع الخبر في جميع أنحاء البلدة 

 رغم تكتم السلطات حول املوضوع.

 مساء العشرين من هذا 
ً
وقد تأكد هذا الخبر اآلن، وعلمت أن العاصمة سقطت فعال

 الشهر.

من التفاصيل التي تسربت إلى الحديدة يبدو أن جميع الجنود واملوظفين العثمانيين، 

ناء تعهد اإلمام بسالمتهم أثبمن فيهم القائد العام، سمح لهم بمغادرة صنعاء إلى الحديدة، و 

 الرحيل.

أما جميع القالع واملدافع والبنادق والذخائر واالعتده الحربية والبهائم وغيرها، وكذلك 

 بموجب شروط 
ً
جميع املباني العامة في صنعاء، فأعتقد أن اإلمام استولى عليها جميعا

 االستسالم.

ة أنهم يستطيعون متابعة ومزاولوقد طمئن التجار األجانب وغيرهم املقيمون في صنعاء 

 تجارتهم دون خوف أو تدخل بأمورهم، وأن هؤالء فضلوا البقاء هناك.

شخص من املوظفين املدنيين والعسكريين وعائالتهم إلى مناخة  2000وقد وصل حوالي 

 في طريقهم إلى الحديدة.
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 الستقبال كبار املوظفين وتأمين أماكن إقامة 
ً
 لهم.وتجري االستعدادات حاليا

من الصعب تصور كيف سيمكن تأمين بيوت إلقامة بضعة آالف من املوظفين 

والضباط العسكريين، ألن الحديدة ال تستطيع تقديم أكثر من منزل أو منزلين الئقين لإلقامة 

 فيهما.

ستعاني السلطات العسكرية من مصاعب كبيرة في محاولتها تدبير أمور بضعة آالف 

 ت أنه سيقام على األغلب معسكر في كمران.أخرى من الجنود. وقد علم

تسري شائعات مفادها أن مناخة تكاد تكون مطوقة أو هي على وشك الوقوع تحت 

 على أيدي املتمردين القادمين من الشمال. ومع 
ً
الحصار، هذا إذا لم يكن ذلك قد وقع فعال

عتقد أنها أن مناخة مجهزة بكميات كافية من املؤن وتستطيع الصمود بقوة، فإنني أ

 في أيدي العرب، وذلك بسبب الطبيعة املتمردة لحاميتها السورية 
ً
 أم آجال

ً
ستسقط عاجال

.
ً
 وعدم إمكان االعتماد عليها، حيث يفر العديد من أفرادها يوميا

، فسيتطلب األمر من األتراك 
ً
وإذا ما وقع ذلك، وهو أمر محتمل، وأخش ى أن يقع فعال

دة مركزهم في اليمن، هذا إذا أنزل إلى أرض اليمن جيش مؤلف مدة ستة أشهر أو تزيد الستعا

 جندي، كامل العتاد والتموين، وقدمت له املخصصات املالية الكافية. 50000من 

وإلى جانب مناخة، وهي املعقل الجبلي الوحيد املتبقي في أيدي األتراك، هناك كفل، في 

 أشهر، وهناك تعز وإب.منطقة حجر، والتي تخضع للحصار منذ ثالثة أو أربعة 

 في مجيلة.
ً
 الجنود األلفان من األلبان الذين وصلوا للخدمة متمركزون حاليا

وقد تعرضت كتيبتان منهم، أثناء توجههما إلى مناخة، إلى هجوم شنه العرب، ولكنهما 

 تمكنتا من صد املتمردين بعد تكبدهما بعض الخسائر، وتراجعتا بعد ذلك إلى مجيلة.

 يعخادمكم املط

 ج. آ. ريتشاردسون 
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 ة الصبيحبين العثمانيين والبريطانيين في حدود التسوية 

 56709الوثيقة رقم 

إلى: سكرتير ، هـ. فيتزموريس، رئيس لجنة حدود عدن .من: ج، 1905إبريل  30بيريم في 

 .حكومة الهند، دائرة العالقات الخارجية، سمال

 بتعليمات حكومة الهند التي تلقيتها 
ً
بموجب برقية السفير البريطاني )في عمال

، فقد توصلت مع رئيس اللجنة التركية، 1905إبريل  18وتاريخ  16القسطنطينية( تحت رقم 

 من  20وحسبما ورد في برقيتي املؤرخة في 
ً
إبريل، إلى تسوية الجزء الذي كان ال يزال معلقا

 
ً
سائل ، كما تمت تسوية املحدود الصبيحة الجنوبية الغربية والبالغ طوله حوالي ستين ميال

 مع األتراك بخصوص خط الحدود الشمالية ـ 
ً
التي وردت في املفاوضات التي جرت مؤخرا

 إلى الصحراء. أرفق طيه الخرائط املتعلقة بشبه جزيرة الشيخ سعيد 
ً
الشرقية وصوال

 1/40000)مقياس 
ً
 تفصيليا

ً
 ( وعليها خط الحدود الذي تم االتفاق عليه، كما أرفق وصفا

 من قبل الكولونيل مصطفى 
ً
لهذا القسم من الحدود، وقد وقعت كافة هذه الوثائق أصوال

 باالتفاق مع لرمزي، رئيس ا
ً
لجنة التركي. وهذا يصل بطول الحدود التي تم تعليمها فعال

 ( في وادي بنا إلى حصن مراد في الشيخ سعيد. III ميل من النقطة ) 200األتراك إلى حوالي 

طيه محضر جلسات رسمي موقع )بالفرنسية مع ترجمة انكليزية(  كما أرفق – 2

لالجتماع األخير الذي عقدته اللجنة املشتركة. ستجدون أنه ذكرت فيه الترتيبات واإلجراءات 

، إلى السفير )البريطاني( 1905مارس  14التي أرسلها الباب العالي في مذكرة شفهية مؤرخة في 

ن لذي قدمته الحكومة التركية بأال تتخلى لدولة ثالثة عفي القسطنطينية بخصوص التعهد ا

 من جبل نعمان وحتى حصن 
ً
 بدءا

ً
أراض ي الصبيحة الواقعة بين خط الحدود املعلم فعال

 بجبل عكار أو عقار 
ً
 من جبل عكامة، مرورا

ً
مراد، وبين خط حدود الصبيحة القديم، بدءا

 حتى كدام على ساحل البحر األحمر.

الباب العالي غامضة ألنها ال تحدد النهايات القصوى للحدود صيغة مذكرة  – 3

الشمالية الغربية )أي حدود أكمة وكدام( للمناطق التي تشير إليها اتفاقية عدم التنازل عنها، 
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ولكني فهمت أن السفير البريطاني حصل بعد ذلك من الباب العالي على تصريح خطي يحدد 

إبريل  4االتفاقية )أنظر برقية وزير شؤون الهند املؤرخة في بدقة أكبر املناطق التي تشير إليها 

 واملرسلة إلى دائرة العالقات الخارجية في حكومة الهند(.

أما فحوى البرقية الرسمية حول املوضوع والتي تسلمها رئيس اللجنة التركي من وزير  – 4

 ، فكانت كما يلي:1905مارس  19الحربية العثماني، واملؤرخة في 

 ينص على أال تتخلى الحكومة اإلمبراطورية 
ً
"أرادت الحكومة البريطانية أن تفرض شرطا

 لدولة ثالثة عن املناطق الواقعة بين خط أكمة ـ كدام وبين الخط الثاني 
ً
)العثمانية( مطلقا

ثل م الذي ينتهي عند حصن مراد، وهو الخط الذي نأمركم بموجب هذه البرقية بتعليمه.

تحق النقاش، من وجهة نظرنا، لكن السفير العثماني في لندن بعث برسالة هذا لشرط ال يس

 
ً
 كافيا

ً
بخصوص املنطقة املجاورة لخط حصن مراد، اعتبرها وزير الخارجية البريطاني تعهدا

 حول املوضوع".
ً
 ومقبوال

وحين ألحيت على رئيس اللجنة التركي أن يورد في نص املحضر الرسمي كلمات "أكمة 

 إنه، وكدام" باع
ً
تبارها النهايات الشمالية للمنطقة موضوع البحث، تملص من ذلك، قائال

 للتعليمات الواردة في البرقية أعاله، ال يستطيع املوافقة إال على ذكر "املنطقة املتاخمة 
ً
نظرا

لخط حصن مراد" وأن هذه اإلشارة ربما تعني املنطقة الواقعة إلى الجنوب من ذلك النمط. 

د ذلك على الصيغة التالية: "املنطقة املتاخمة واملنطقة الواقعة إلى الشمال ولكنه وافق بع

 من خط نعمان )ـ ( مراد".

وفيما يتعلق بالقسم من حدود الصبيحة املمتد من جبل نعمان إلى حصن مراد كما  – 5

نهائيا على الخرائط املرفقة، يجدر بالذكر أن لجنة الحدود أوحي لها، حين دخلت أراض ي  مرس

الصبيحة، أن حدود الصبيحة الغربية تمر قرب جبل عم ميساس ومن هناك تدور حول 

منحدرات التالل الجنوبية إلى أن تصل البحر قرب حول منحدرات التالل الجنوبية إلى أن 

 بكل املنطقة الواقعة إلى 
ً
تصل البحر قرب تربا، في حين وجد أن األتراك يطالبون، محليا
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 تى خط جبل عم ميساس وجبل خراز )أو خرز( ورأس عاره.الشرق من الشيخ سعيد وح

فروع الجليدي والبريمي ا :وأظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحدود الغربية – 6

والعطيفي من الصبيحة تمتدا بذلك الترتيب، إلى نقاط أكمة وعكار وكدام، ومع أنه لم يجد 

 بدًء من جبل نعمان إلى حصن اإلصرار على هذه النهايات النائية، فإن الحدود املعلمة 
ً
فعال

مراد تظل مع ذلك تدعم املطالب الصبيحية ضد االدعاءات )الكاذبة( التركية، ويصل الفرق 

بين الطرفين إلى مئات األميال املربعة. كان األتراك يمارسون في املاض ي سلطات الحكم غير 

 إلى خط جبل عم مياس وجبل خرز، حيث ك
ً
انت فروع قبيلة الفعال )بال حماس( وصوال

 إلى 
ً
الصبيحة من املضاربة واألغبرية، والكلولي، واملحولي والجرثاني. تدفع الضرائب فعال

 املوظفين الرسميين األتراك في موقا.

أصر أعضاء اللجنة األتراك بقوة في بادئ األمر على مطالبتهم وحقهم باألغبري،  – 7

التي تعلقها السلطات التركية على وذلك، بصورة رئيسية، على أساس األهمية الدينية 

الضريح )املقام( املشهور في تربا، مقام "أبو األسرار" الواقع ضمن حدود األغبري، ولم يتم 

التنازل عن هذا املطلب إال أثناء إقامة رئيس اللجنة العثماني الطويلة األخيرة في الشيخ 

، بسعيد. وكانت النتيجة التسليم بالحدود الطبيعية التي تكاد 
ً
 تقريبا

ً
دًء من جبل توازي تماما

نعمان، مساكب املاء الواقعة بين البحر األحمر وخليج عمان، والتي يمكن تمييزها والتعرف 

عليها بسهولة، كما أن تمتاز بخاصية كونها الحدود املعترف بها بين الفروع والبطون القبيلة 

 التي تقطن األراض ي التي يمر خط الحدود فيها.

من الطبيعة الجرداء الفاصلة لهذه البالد، فإن لهذا القسم من الحدود ميزة  بالرغم – 8

أخرى، في أنه يمكن أن تزوره مجموعات كبيرة أو صغيرة، حيث تتوفر مصادر مياه كافية 

رجل، موجودة على مسافات قصيرة من بعضها البعض على طول  400و  300لعسكرة ما بين 

 في مضاربة على بعد خط الحدود. ففي مجزا توجد كميات 
ً
كبيرة من املياه املتدفقة، وأيضا

 8حوالي ثمانية أميال من مجزا أو مجزة. أما آبار تربة أبو األسرار، الواقعة على بعد حوالي 

أميال إلى الشمال ـ الغربي من مضاربة، فإنها تعطي كميات كبيرة من املياه الجيدة، كما يمكن 

دي بنا، والفروخية، كما يوجد نبع دفاق في غيل حريم )في الحصول على املياه في مرتفعات وا
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وادي حريم(. كما يمكن الحصول على املياه في قلب الوادي في جنوب جبل جاربه، وكذلك في 

 من كتابة يكتبون، ولكن 
ً
عم نابيه )أو أم نابية أو النابية فقط ـ أعتقد أنهم يخطئون، فبدال

 فكل من هذه فيها الكثير من ماء الشرب.وكذلك في سقيه،  ،قد أكون أنا املخطئ

، ورقم 1904يونيو  4وتاريخ  41املذكرات التي أرسلت مرفقة بمراسلة اللجنة رقم  – 9

، تتضمن املعلومات التي يمكن الحصول عليها من مصادر أهلية، 1904يونيو  8وتاريخ  42

على  العالقاتبخصوص العالقات الفرنسية والتركية السابقة بالشيخ سعيد وأثر هذه 

الشخص  هو حقوق )قبيلة( الصبيحة في ذلك املكان. الشيخ ثابت عم دورين، شيخ الحكمي،

، بصورة
ً
 الذي تعمل معه الفرنسيون، في حين كان الشيخ محمد علي فتاحي مستخدما

، كما يبدو من اإلثباتات التي قدمها والواردة في 
ً
مكتومة، من قبل الفرنسيين واألتراك معا

 في السن، في أوائل املذكرا
ً
ت املشار إليها أعاله. وقد توفي الشيخان، اللذان كانا متقدمين جدا

 شهر فبراير املاض ي، وهكذا زالت حلقتان مهمتان من حلقات ماض ي الشيخ سعيد.

 بالتعليمات الواردة في برقية وزير شؤون الهند املؤرخة في  – 10
ً
إبريل واملرسلة  18عمال

أقدام  3ت إقامة عامودين من الحجر واألسمنت )بقاعدة عرضها إلى حكومة الهند، تم

 L و L XXIوارتفاع خمسة أقدام(، تحت إشراف الليفتانت هـ. ج. كوشمان، في النقطتين 

XXII  قرب الشيخ سعيد، في حين أقام رئيس اللجنة الحدودية التركي دعامة من الحجارة

 .L XX املتراكمة بارتفاع مترين، عند النقطة

( لخط الحدود الشمالية ـ الشرقية  – 11
ً
 )تحديدا

ً
يورد محضر الجلسات الرسمي تعريفا

 
ً
 من لكمة الشعب وحتى الصحراء، اتفق عليه مع رئيس اللجنة التركي، كما يورد تعريفا

ً
بدءا

 بأنها على الجانب البريطاني من هذا الخط. بموجب اإلرادة 
ً
لألماكن والقبائل املعترف بها قطعا

، تلقى أعضاء اللجنة األتراك تعليمات بأن 1903ية املؤرخة في فبراير من عام السلطان

 إلى الصحراء" ولكن كما يظهر 
ً
 باتجاه الشمال الشرقي من لقمة الشعب ووصوال

ً
"يعلموا خطا

فقد  1903أكتوبر من عام  1وتاريخ  331من الفقرة الرابعة من تقرير لجنة الحدود رقم 
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نفذت تعليماتها الخاصة بالتعليم باالتجاه الشمالي الشرقي عندما  اعتبرت هذه اللجنة أنها

( في وادي بنا، أما االعتراف واإلقرار املحدد بأن ـ ربيعتان  Iأكملت التعليم حتى النقطة رقم ) 

 
ً
 أخرى تقريبا

ً
ونوى وذبياني تخص يافع فإنه ينقل )يمد( خط الحدود مسافة عشرين ميال

 باتجاه الشمال الشرقي.

كما تالحظون من صياغة املحضر الرسمي، لم أتخل صراحة عن حقوق يافع  – 12

بجوبان، لكني حذفت عن عمد كل ذكر ملطالبة يافع بذلك املكان، مع أن اعتراف رئيس 

 من قضاء 
ً
اللجنة العثمانية بأن ربيعتان ونوى وذبيان تخص يافع مشروط ببقاء جوبان جزءا

 رضا.

تعليم الحدود الذي قبلت به الحكومتان هذا الوضع وأود أن أوضح هنا أن أساس 

 عام 
ً
بر ت، وأن هذه األماكن األربعة كانت في ذلك الوقت تع1901القانوني الذي كان قائما

تذكر ربيعتان ونوى وجوبان  1894مناطق تركية، بينما تذكر سجالت مقيمية عدن لعام 

ان على اعتراف األتراك بأن ربيعتباعتبارها واقعة ضمن الحدود التركية. وهكذا فبحصولنا 

ونوى ودبياني تخص يافع نكون قد حصلنا على أكثر مما يسمح به الوضع القانوني )لهذه 

 عام 
ً
 للوثيقة املرفقة بتقرير اللجنة رقم 1901املناطق( الذي كان قائما

ً
وتاريخ  340. وطبقا

اك كن أن تترك معها لألتر ، فإن ربيعتان هي يافعية بدرجة من القطعية ال يم1903أكتوبر  26

بدون فقد هيبتنا ومكانتنا لدى القبائل، لكن عالقة يافع باألماكن األخرى موضوع البحث هي 

 أضعف بكثير )من عالقة ربيعتان(.

الكلمات الواردة في املحضر الرسمي "وكذلك كل املناطق اليافعية األخرى الواقعة  – 13

لشرقي من الخط املذكور أعاله "يقصد منها أن إلى الجنوب والشرق من الخط الشمالي ـ ا

تشمل ريو، وهي إحدى املناطق التابعة للسلطان حيدرة محمد، سلطان محجبة، وكذلك 

أهل سعيد املشرق )أو املشرك(، وهو فرع صغير من الرحل التابعين لذبياني، إذا رغب 

 افع.األتراك، عند تنفيذ التحديد والتعليم، أن يثيروا مسألة عالقتهم بي

إن ما قاله رئيس اللجنة العثمانية والوارد في املحضر الرسمي. من أن أساس تعليم  – 14

، أو الخط الشمالي  45الحدود الشمالية ـ الشرقية هو، بصورة عامة، هو خط العرض 
ً
شرقا
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 إلى الصحراء، وهو قول يعطينا الحق ألن نعتبر 
ً
الشرقي الحقيقي من لكمة الشعب وصوال

املقيمة إلى الجنوب والشرق من الخط الشمالي ـ الشرقي الفعلي )الحقيقي( على كل القبائل 

 األقل داخله ضمن مجال النفوذ البريطاني.

إن االعتراف واإلقرار املحدد بأن العولقي وكل فروعها وملحقاتها هي إحدى  – 15

عترف الباب ي "الكانتونات التسع" إنما يكمل قائمة القبائل التسع التي كان من املفترض أن

ديسمبر أن  20بأنها بريطانية. تقول برقية املقيم السابق املؤرخة في  1873العالي منذ عام 

 سلطان العولقي يطالب بحق السيادة على بيحان القصب.

التحديد األخير للحدود اقترحه سلطان تركيا على أساس "الكانتونات التسعة" أي  – 16

لم تكن إحدى  ء. وبما أن البيضا1873بلغ الباب العالي بها عام القبائل البريطانية التسع التي أ

هذه الكانتونات، فقد أصبح من بالغ الضرورية، نتيجة موقف الحكومة التركية وكما 

 عديدة، أن نعقد معاهدة مع البيضا
ً
بأسرع وقت ممكن، وأن  ءأوضحت لجنة الحدود مرارا

يان حكومة صاحب الجاللة الصادر عام نبلغ الباب العالي بذلك لكي ندخلها ضمن مجال ب

، والذي ينص على أنها )الحكومة البريطانية( تحتفظ بحق عقد معاهدات جديدة مع 1873

قيم إلى )أنظر برقية امل ءالقبائل. املشكلة التي تقف عقبة في طريق عقد معاهدة مع البيضا

ذفها من املذكرة املرسلة ( تم ح1904مايو  12دائرة العالقات الخارجية في سمال املؤرخة في 

وملحقاتها الفجوة  ء، هي التي تجعل من البيضا1904أغسطس  11إلى الباب العالي بتاريخ 

 الوحيدة الخطرة في خط الحدود الشمالي ـ الشرقي.

لو كان باإلمكان توجه لجنة حدود آنكلو ـ تركية مشتركة إلى أقص ى الحدود  – 17

نطقة واقعة كم ءئيس اللجنة التركي االعتراف بالبيضاالشمالية ـ الشرقية لذبيان، لرفض ر 

ضمن مجال نفوذنا، ولحدث تأخير كبير قبل حصوله على أوامر واضحة دقيقة وتسلمه لها 

من القسطنطينية. صحيح أن الكلمات الواردة في املحضر الرسمي "بصورة عامة خط 

 أن البيضا 45العرض 
ً
 إلى الصحراء" يعني ضمنا

ً
، شرقا

ً
 وتوابعها واقعة على الجانب ءووصوال
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البريطاني من خط الحدود، إال أن لجنة حدود تركية تصل إلى ذلك املكان، ربما تصر على أن 

 .داع[أو ر ]  وتوابعها هي جزء من املنطقة التركية اإلدارية املعروفة برضا )أو ردا( ءالبيضا

فيها  اء قاحلة، املواصالتملا كانت اإلقامة الطويلة في بالد ذبياني، وهي منطقة جرد – 18

مجهدة، ووسائل النقل تحفها املصاعب الهائلة، ستكون باهظة التكاليف، إن لم تكن خطرة 

، قبل بدء أية لجنة مشتركة، بتعليم خط الحدود الشمالي 
ً
، فإنه يبدو من الضروري جدا

ً
حقا

لسلطات ـ الشرقي، أن تحث الحكومة التركية على إرسال تعليمات واضحة قاطعة إلى ا

 وتوابعها كجزء تابع ملنطقة "الكانتونات التسعة". ءاليمنية تأمرها باالعتراف بالبيضا

 لذلك الهدف، يمكن تذكير الباب العالي، بعد التوقيع على معاهدة مع  – 19
ً
تحقيقا

البيضا، بأن حكومة صاحب الجاللة، حين أبلغت الحكومة العثمانية بأسماء القبائل التسع 

، قد احتفظت بصورة خاصة بحق الدخول في معاهدات جديدة من 1873 األصلية عام

نفس النوع، وأن تبلغ )الحكومة العثمانية( بأن ترتيبات كهذه قد تم التوصل إليها مع البيضا 

 مع بيحان القصب التي تقع في معظمها جنوب الخط الشمالي ـ الشرقي املمتد من 
ً
وربما أيضا

الخط املتفق عليه اآلن كأساس لتعليم الحدود الشمالية لكمة الشعب حتى الصحراء، وهو 

 ـ الشرقية، وبالتالي فإنها واقعة ضمن منطقة "الكانتونات التسعة".

، لم يتغلغلوا باتجاه 1873و  1870منذ أن أعاد األتراك احتالل اليمن بين عامي  – 20

ل إذا ما أبلغت القبائسوى مرة واحدة، حيث انطلقوا من بلدة رضا )ردا( الصغيرة. و  ءالبيضا

عن تحركات تركية داخل منطقتي الغنامي )أو الغنمي( وامللجمي، وهما ملحقان البيضا 

ج على ، أن نحتءالنائية، فإنه يتوجب علينا، حسب رأيي، وحتى قبل عقد معاهدة مع البيضا

 هذلك على أساس أن هذه األماكن هي في معظمها واقعة جنوب الخط الشمالي الشرقي املتج

صوب الصحراء، والذي يعترف به األتراك اآلن من حيث املبدأ أنه خط الحدود في تلك 

 املناطق.

 للتواصل إلى حل  – 21
ً
 شخصيا

ً
 جدا

ً
ملا كان رئيس اللجنة التركية في الشيخ سعيد، تواقا

سريع، ولم يكن يعلم في نفس الوقت بأننا كنا على استعداد لعدم اإلصرار على االعتراف 

بالعولقي وملحقاتها )من قبل تركيا( بأنها واحدة من القبائل التسع، فقد أبرق يوم القاطع 
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، التي أرسلتها إلى 1905مارس  24وتاريخ  9، )أرجو العودة إلى برقيتي رقم 1905مارس  22

السفير البريطاني في القسطنطينية(. يقول إنه "بما أن مقر النصاب والعولقي يقع إلى 

فبراير  12الوارد في اإلرادة اإلمبراطورية )السلطانية( املؤرخة في  45 الجنوب من خط العرض

حسب التقويم التركي( فإنه يبدو أن العولقي وملحقاتها معترف بها  1318يناير  30)أي  1903

 من وزير 
ً
 برقيا

ً
 كواحدة من الكانتونات التسعة" وفي الثاني من شهر إبريل تلقى ردا

ً
ضمنا

 لبرقيته برقية رئيس الحربية يبلغه فيه ني
ً
ابة عن الوزير األكبر )رئيس الوزراء( أنه "نظرا

مارس، فإنه ال مبرر هناك لإلبطاء في تقرير وضع العولقي  22اللجنة التركي املؤرخة في 

)القانوني( باعتبارها واحدة من الكانتونات التسعة". أنا أعرض هذه التفاصيل ألن الرجوع 

 إذا م
ً
 وبيحان موضوع جدل أو نقاش مع الباب العالي. ءا أصبحت البيضاإليها قد يكون مفيدا

، رغم أهميتها، قبل رئيس اللجنة التركي بالقدر األكبر من ءباستثناء البيضا – 22

واملرسلة إلى وزير شؤون  1904يوليو  14الرغبات الواردة في برقية حكومة الهند املؤرخة في 

 بالنسبة ألر 
ً
بعة من مجموع القبائل التسع التي دخلت حدودها في الهند. وأود أن أبين أيضا

عملية تعليم الحدود )أي يافع واألميري والحوشبي والصبيحي(، فقد حصلنا على ما هو أكثر 

بكثير مما كنا نتوقع قبل تعليم الحدود. حيث أن األساس املتفق عليه لهذا التعليم هو 

 ، )إلى د1901الحدود القبلية التي كانت قائمة عام 
ً
رجة أن( الحدود التي قررت ليست حدودا

طبيعية في بعض األماكن. ربما كان هذا ينطبق بصورة خاصة على ذلك القسم من حدود 

 من أن يتابع الخط 
ً
الحوشبي الذي يعبر وادي الدريجة بين بصيصة ورأس نامس بدال

 إلى جليسة أو جالسة 
ً
)أنظر الطبيعي املمتد من قمة جبل عم أمه وجبل جربان نزوال

 (.1904مارس  15وتاريخ  19من تقرير اللجنة رقم  11و 10و 9و 8و 7الفقرات 

 إلقامة خط حديدي خفيف من  – 23
ً
فهمت أن هناك مشاريع تحت الدراسة حاليا

 إلى وادي طيبان حتى حدود الحوشبي، ربما إلى منطقة قريبة من الدريجة، 
ً
عدن يتجه شماال

مال بناء مبنى لنهاية الخط الحديدي في تلك املنطقة حين ولقد كان في ذهن لجنة الحدود احت

حاولت ونجحت في الحصول على موافقة )األتراك( بأن نترك مساكب املياه ومصادرها 
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املوجودة جنوب جبل عم أمه على الجانب البريطاني من خط الحدود. فإذا نفذت مشاريع 

طق الخصبة قرب تعز وإب، الخطوط هذه، فإنه سيمكن استغالل حركة التجارة في املنا

 زيادة في حركة السفر والعمل في ماوية وحولها، مما سيؤدي إلى زيادة 
ً
وستكون هناك حتما

مماثلة "لنشاطات" الجمارك التركية في الوادي شمالي الدريجة. في مثل هذه الحالة تصبح 

 مما هي عليه ف مضرورة تعديل الحدود على قمة جبل ع
ً
ي الوقت أمه وغيره أكثر إلحاحا

 الحاضر.

 عام  – 24
ً
كان يحول دون إمكانية جعل الحدود  1901مع أن الوضع الذي كان قائما

تتطابق مع الخط الطبيعي املتمثل في قمم التالل عند تعليم الحدود، فإن الوثائق العربية 

 تظهر أنه، من الناحية القبلية، 1904مارس  15وتاريخ  19املرفقة بتقرير لجنة الحدود رقم 

قد يكون لسلطان الحوشبي الحق في املطالبة بخط عم أمه ـ جربان ـ جالسة، وهو تصحيح 

 بالنسبة ألهل قرى الوجيهي وشامره، وخاصة بعد أن حل 
ً
ملسار الخط ربما يكون أكثر قبوال

. وبعد أن حلت محل محل السلطان الحوشبي علي مناع 
ً
السلطان محسن الذي توفى مؤخرا

 األساليب األكثر مرونة وتوفيقية التي يتبعها خلفه. حكم هذا األخير الفظ

كما أرسلت نسخ من جميع الوثائق والخرائط الخاصة بحدود الصبيحي الجنوبية ـ  -25

الغربية إلى حكومة الهند، دائرة العالقات الخارجية، حسب املعتاد، كما أرسلت نسخ إلى 

ئط ريطاني في القسطنطينية، الخراحكومة بومباي وإلى وزير شؤون الهند، وإلى السفير الب

ووصف الحدود الذي أرسل إلى حكومة الهند سترسل، كما أفترض، إلى رئيس دائرة املساحة 

 العامة بهدف إكمال خرائط الحدود النهائية املطلوبة للمصادقة عليها في القسطنطينية.

ن من باإلشارة إلى الخرائط الخاصة بالشيخ سعيد، ذات القياس الكبير، كا -26

 بالتعليمات التي تلقيتها أن ترسم الحدود بين جبل كواح وحصن مراد بحيث 
ً
الضروري، عمال

 ما عن الشاطئ، في حين تبقى على قرية تربة وآبارها على الجانب 
ً
تمر على مسافة بعيدة نوعا

 ،
ً
 تماما

ً
التركي من الحدود. في املسح األصلي لهذه املناطق، لم يكن خط الساحل صحيحا

 عديالت املدخلة على الخارطة أجراها الكابتن بوند.والت

سلمت كل ملفات )أرشيف( لجنة الحدود إلى املقيم السياس ي في عدن، وهي تضم  – 27
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، بحيث صرت أعتقد أنه سيكون 
ً
 من الوثائق التي تعود لقضايا غير حدودية أيضا

ً
 كبيرا

ً
عددا

، أن تعد 
ً
قائمة ترفق بها وتتضمن الوثائق الرسمية من املفيد، في حالة الرجوع إليها مجددا

 فقط التي لها عالقة مباشرة باألقسام املختلفة للحدود.

 توقيع فيتز موريس

 سجالت لجنة حدود عدن

 .قسم الحدود: األميري ، ذات عالقة مباشرة بأقسام الحدود املختلفةملفات 

 5609الوثيقة رقم 

تاريخ  271قم وتاريخ الوثيقة: رقم موضوع الوثيقة: مدى ومصداقية مطالب األميري/ ر 

 .1903مايو  25

قسم الحدود: األميري )مع جزء من الحوشبي / موضوع الوثيقة: التسوية مع خارطة / 

 .1904مارس  15تاريخ  18رقم وتاريخ الوثيقة: رقم 

قسم الحدود: الحوشبي / موضوع الوثيقة: التسوية ومصداقية املطالب / رقم وتاريخ 

 .1904مارس  15تاريخ  19 الوثيقة: رقم

قسم الحدود: الحوشبي والصبيحة )حتى رأس عراف(/ موضوع الوثيقة: التسوية مع 

 .1904يونيو  11وتاريخ  45خارطة/ رقم وتاريخ الوثيقة: رقم 

قسم الحدود: الصبيحة/ موضوع الوثيقة: ادعاءات األتراك والصبيحيين/ رقم وتاريخ 

 .1904 مارس 15وتاريخ  21الوثيقة: رقم 

قسم الحدود: الصبيحة )القسم الغربي(/ موضوع الوثيقة: ادعاءات األتراك 

 .1904إبريل  26وتاريخ  31والصبيحيين/ رقم وتاريخ الوثيقة: رقم 

قسم الحدود: الصبيحة )القسم الغربي(/ موضوع الوثيقة: معلومات أخرى مع خارطة 

خ غيرهم بالشيخ سعيد/ رقم وتاريومذكرة من املستر فيتزموريس حول عالقة الفرنسيين و 
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 .1904يونيو  4وتاريخ  41الوثيقة: رقم 

قسم الحدود: الصبيحة )فرع العطيفي(/ موضوع الوثيقة: وثائق تبرهن على حق 

 .1904يونيو  8وتاريخ  42العطيفي بالشيخ سعيد وكدام وغيرهما/ رقم وتاريخ الوثيقة: رقم 

من لكمة الشعب وحتى الصحراء/ موضوع  قسم الحدود: الحدود الشمالية ـ الشرقية

الوثيقة: مزايا ومصداقية االدعاءات التركية والبريطانية، مع معلومات عامة تتعلق 

 .1903أكتوبر  1تاريخ  331بالخارطة/ رقم وتاريخ الوثيقة: رقم 

قسم الحدود: مطالبة يافع بربيعتان/ موضوع الوثيقة: مرفق بها وثيقة إمامية )من 

 .1903أكتوبر  26وتاريخ  340ذا الخصوص/ رقم وتاريخ الوثيقة: رقم اإلمام( به

قسم الحدود: حدود الصبيحة ـ مارس/ موضوع الوثيقة: تسوية حدود وادي بنا مع 

 .1903أكتوبر  20تاريخ  337خارطة ووصف/ رقم وتاريخ الوثيقة: رقم 

 56709تابع الوثيقة 

ع اجتماع اللجنة الخاصة بتعليم ترجمة من األصل الفرنس ي للمحضر الرسمي لوقائ

 .1905إبريل  20حدود الكانتونات التسعة، والذي عقد في تربة )الشيخ سعيد( يوم 

 الحاضرون:

 لتركيا: العقيد الركن مصطفى رمزي بيك، رئيس اللجنة العثمانية.
ً
 ممثال

 لبريطانيا العظمى: املحترم ج. هـ. فيتزموريس، رئيس اللجنة البريطانية.
ً
 ممثال

 من برج عم عشاره خرج املعلمة بالرقم 
ً
 L Xبعد مناقشة تفاصيل حدود الصبيحي بدءا

V  على الخارطة، وبعد دراسة الوثائق واألدلة األخرى حول املوضوع، قال املستر  69و

 إليها األدلة التي تقدم 
ً
فيتزموريس، املندوب البريطاني، إنه مع أن هذه الوثائق واألدلة، مضافا

ون الذي جرى التحقيق معهم على الطبيعة في العام املاض ي، قد أظهرت أن بها املواطن

الحدود الغربية للصبيحة تمتد حتى عكمة )أو أكمة( وبالتالي تمر عبر عكار إلى نقطة تسمى 

كدام فإن الحكومة البريطانية، مدفوعة بروح التفاهم والتصافي، وبمشاعرها التقليدية 

كومة اإلمبراطورية العثمانية، لم تر من املالئم، في وقت تعليم القائمة على الصداقة تجاه الح
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 في مطالبتهم بكل األراض ي التي يطالبون بها 
ً
 فعاال

ً
الحدود، دعم حقوق شيوخ الصبيحة دعما

حتى الخط املذكور أعاله املمتد من عكمة وعكار إلى كدام ولذلك فقد وافقت على اقتراح 

( LXV أساس الخط الذي يبدأ من برج عم عشارة ) مندوبيها الخاص بتعليم الحدود على

 إلى قمة جبل نعمان، على بعد 
ً
 إلى الشمال ـ الغربي من برج عم عشارة،  25ووصوال

ً
كيلو مترا

والواقع )أي جبل نعمان( على مسكب املاء بين البحر األحمر وخليج عدن، شريطة أن تتعهد 

 عن األراض ي الواقعة بين هذا الحكومة اإلمبراطورية العثمانية بأال تتخلى لدو 
ً
لة ثالثة أبدا

الخط األخير وبين الخط املذكور أعاله املمتد من عكمة وعكار حتى كدام، وأنه تتجه 

املحادثات الودية بين الدولتين الصديقتين، فقد أبلغته السفارة البريطانية في القسطنطينية 

 العالي إلى املندوب العثماني.أن تعليمات باملفهوم الوارد أعاله قد أرسلت من الباب 

، عن طريق وزارة الحربية اإلمبراطورية، 
ً
قال الكولونيل مصطفى رمزي بيك إنه تلقى فعال

مارس، ومبينة على أساس اإلرادة اإلمبراطورية لعظمة السلطان  19-6تعليمات مؤرخة في 

 
ً
اإلمبراطورية، وـامره بأن يعلم حدود كانتون الصبيحة بخط ينتهي في حصن مراد، وأنه، طبقا

لتي وصلته، يتعهد الباب العالي بأال يتخلى لدولة ثالثة عن األراض ي املتاخمة للتعليمات ا

 
ً
والواقعة شمالي خط نعمان ـ حصن مراد. وبناء على ذلك فإن املندوبين يرسمان وصفا

 للحدود بين برج عم عشارة ) 
ً
( وبين نهاية الخط عند حصن مراد، يرسمان هذا LXVتفصيليا

 عانها ويتبادالنها.الخط على الخرائط التي يوق

( الواقعة على وادي بنا، أي Iفيما يتعلق بذلك الجزء من الحدود شمالي وشرق النقطة )

فبراير  12تركي( )تاريخ  1318يناير  30الخط الذي يبدأ، بناًء على اإلرادة اإلمبراطورية )بتاريخ 

 إلى  1903
ً
ل الصحراء، قاميالدي(، من لكمة الشعب ويتجه إلى اتجاه شمالي شرقي وصوال

 من هذا الخط، أي حدود 
ً
 واحدا

ً
املستر فيتزموريس، املندوب البريطاني، إنه، بما أن قسما

شعبي ـ مارس قد تم تحديده وتعليمه، فإنه يبقى مسألة وضع أساس ملد هذا الخط حتى 

 باإلرادة اإلمبراطورية املذكورة أعاله، يجب أن يتبع تعليم هذا الج
ً
ء، زالصحراء، وأنه، عمال
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بصورة عامة، الخط الشمالي ـ الشرقي الفعلي )الحقيقي( ابتداًء من لكمة الشعب وحتى 

الصحراء، ما عدا بعض االنحرافات التي تفرضها خصائص األرض وطبيعتها، وأن الوثائق 

واألدلة األخرى التي قدمها شيوخ يافع، تحدد بال جدال أن األماكن التي تسمى ربيعتان ونوى 

 من كانتون يافع، في حين أن العوالق )جمع عولقي( يكونون، كما يكون  وذبياني تشكل
ً
جزءا

فروعهم وملحقاتهم واملناطق اليافعية األخرى الواقعة إلى الجنوب والشرق من الخط 

 منها.
ً
، تخص "الكانتونات التسعة" وتكون جزءا

ً
 الشمالي ـ الشرقي املذكور آنفا

 بالتعليمات التي تلقاه رد الكولونيل مصطفى رمزي بيك، املندوب
ً
ا العثماني، أنه، عمال

 من النقطة رقم ) 
ً
( في وادي بنا،  Iمن حكومته، يعترف بأن أساس تعليم الحدود اعتبارا

ميالدي(،  1903فبراير  12)تركي( ) 1318يناير  30وبموجب اإلرادة اإلمبراطورية املؤرخة في 

 من لكمة الش 45هو، بصورة عامة، خط العرض 
ً
عب. وحتى الصحراء، وأنه يعترف شرقا

 من قضاء رضا، يعترف بأن أوزاك )مناطق( ربيعتان ونوى 
ً
شريطة بقال أوزال جوبان جزءا

 من كانتون يافع، وأن العوالق، ومعهم جميع فروعهم وملحقاتهم، وكل 
ً
ودبياني تشكل جزءا

ي ور أعاله، هاملناطق اليافعية األخرى الواقعة جنوب وشرق الخط الشمالي الشرقي املذك

 تابعة وتخص "الكانتونات التسعة".

وأضاف املندوب العثماني أن املواطنين في جوار الشيخ سعيد، وآخرين على الجانب 

التركي من الحدود قد اعتادوا على الحصول على املياه املستخرجة من آبار تقع في الجانب 

هذه  في استخدام مصادر املياهالصبيحي، وأنه يأمل بأال يكون هناك أعتراض على استمرارهم 

 في املستقبل. قال املستر فيتزموريس إنه ليس لدى حكومته أي اعتراض على هذا األمر.

على مضمون هذا املحضر الرسمي  اوحيث أن مندوبي الدولتين الصديقتين وافق

 مطابقة منه،
ً
 بنسختيه فقد وقعاه، وتبادال نسخا

 1905إبريل  20تربة )الشيخ سعيد( في 

 قيع: ج ـ هـ. فيتزموريس، املندوب البريطانيتو 

 توقيع: الكولونيل مصطفى رمزي، املندوب العثماني

/ االسم: برج ـ عم ـ عشاره )أو خرج(/ الوصف: من برج عم عشاره )التي تدعى  LXVالرقم: 
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 برج ـ عم ـ خرج( يتحرك الخط باتجاه شمالي ـ غربي عام، ويتبع الجانب الشمالي من 
ً
أيضا

( 52ق املمتدة على طول سفح جبل عم ـ إبدار، ويوازي الضفة اليسرى لوادي خسانة )الطري

 .LXVI ( عند النقطة رقم37ويصل إلى النقطة املسماة برج ـ عم ـ مشرك )

/ االسم: برج ـ عم ـ مشرق / الوصف: من برج ـ عم ـ مشرق ينحدر الخط إلى  LXVIالرقم: 

( عند نقطة تقع 29م يعبر الجريف الغربي رقم )( ث47نقطة على حافة جبل توفاسو رقم )

(، ومن هناك يرتفع إلى قمة جبل 36على بعد حوالي نصف كيلو متر غربي قرية خبل )رقم 

 نعمان.

/ االسم: جبل نعمان/ الوصف: من جبل نعمان ينعطف الخط باتجاه  LXVIIالرقم: 

 عبر برج جنوبي ـ غربي ويتبع مسكب املاء الواقع ما بين البحر األحمر 
ً
وخليج عدن، مارا

( وجبل سيف، )وبرج الحيمة، وهي نقطة تبعد حوالي 39(؛ وجبل عم نجاح )34الرويس )رقم 

(، وجبل سن 54(، ثم يمر عبر نجد عم رحز )رقم 49نصف كيلو متر من قرية الحيمة )

 إلى قمة جبل جريبة.
ً
 سنفال وصوال

حدر الخط نحو أسفل جبل جريبة / االسم: جبل جريبة/ الوصف: ثم ين LXVIIIالرقم: 

ويتجه بخط مباشر باتجاه الغرب إلى قمة جبل كحبوب، ومن تلك النقطة يعبر منطقة 

 بئر الحجري في الجانب التركي من الحدود.
ً
 الصحراء في خط مستقيم إلى قمة جبل كواح، تاركا

لشيخ / االسم: جبل كواح / الوصف: ومن قمة جبل كواح )أنظر خارطة ا LXIXالرقم: 

(  LXX( يتبع خط الحدود املرتفعات حتى أعلى نقطة ) 1/40000سعيد املكبرة، من مقياس 

 على الجانب الجنوبي ـ الشرقي من جبل كواخ.

، إلى الغرب والجنوب  550ياردة، أي حوالي  600تقع على مسافة حوالي  LXXالنقطة 
ً
مترا

 الكبير، واملعلمة بكومة حجارة علىمن التلة املسماة جبل مجبية، على الخارطة من املقياس 

 ارتفاع مترين، أقامها األتراك.
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  ،LXX/ االسم: جبل لحجي / الوصف: ومن النقطة  LXXIالرقم: 
ً
يتجه الخط مستقيما

 في الشمال، والواقعة إلى الشمال  LXXI إلى النقطة
ً
على أقص ى إحدى التلتين الصخرتين بعدا

معلمة بأعمدة حجرية مسلحة باألسمنت،  XXI والغرب من جبل سويدة. النقطة رقم

قاعدتها بعرض قدمين ونصف وارتفاعها خمسة أقدام. التلتان معروفتان عند العرب باسم 

 جبل لحجي.

يتحرك خط الحدود  LXXI / االسم: حصن مراد / الوصف: ومن النقطة LXXIIالرقم: 

 رقم مراد. عند النقطة بصورة مستقيمة مرة أخرى إلى أعلى قمة في املرتفعات املسماة حصن

LXXII،  أقدام  6قدم وارتفاع  2½ تم إقامة عامود من الحجر واألسمنت بقاعدة عرضها

 الحصن )فقط(. )أي: القلعة(، وذلك من اسم 
ً
 الشيخ مراد، وأحيانا

ً
ويدعى حصن مراد أحيانا

 حصن قديم بناه أهل املنطقة وال تزال آثاره باقية في تلك البقعة.

 إلى حافة  LXXIIIالرقم: 
ً
/ الوصف: ومن هذا العامود يتبع الخط قمة حصن مراد وصوال

 على خرائط الحدود. ،LXXI املاء في نقطة أعطيت الرقم

 فيتزموريس .ج. هـ توقيع:

 املندوب البريطاني في لجنة الحدود
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