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 تقديم

 أحمد عبيد بن دغر   د.بقلم: 

تشرفُت أخي د. اثبت األمحدي بقراءِة كتابكم "سيكولوجيا النظرية اهلادوية  
يف اليمن". لقد أحسنتم اختياَر موضوِع البحِث وتناولتموه من زوااي خمتلفة،  
كما أنَّ مصادرَكم مهّمٌة لدراسِة هذه الظاهرة، وقد ذهبُتم من تعريِف الظاهرِة 

أحدثْته وُُتدثُه من انقساٍم وُعنٍف   إىل شرِح جوانبها، وأسباِب وجوِدها، وما
ورفٍض لآلخر، مبا يف ذلك اآلخر القريب "الفرع"، وما تركْته وترتكه مع كل 

 دورِة صراٍع من دماٍء ودمار.

توارَث األئمُة نظرايِِتم يف بيئٍة استقبلتها مرات، وتكّيفت معها مرات أخرى،  
ها، هذه البيئة تشربت  وأصبح هلا أنصاٌر ومؤمنون وهم سندها ووقودها وعماد 

 بثقافٍة مل يعد العقُل يقبلها، ومن املؤكِد أنَّ الديَن الصحيَح أيًضا يرفُضها.  

إهنا حالة سيكولوجية تسكُن البعَض من اجملتمِع بفعِل الرّتاكم، ُُيكُن أن   
لتمكنِي   القوي  اندفاعهم  يف  ونلمسها  األتباع"،  "سيكولوجيا  عليها  نطلَق 

وحريتهم. إهنم ليسوا سوى أانس ُمضلَّلني ويعلمون أهنم   اإلماِم من رقاهبم،
 مواطنون من الدرجة الثانية، ومع ذلك يندفعون حنو األئمة وُيتثلون أوامَرهم..! 

سيكولوجيا األتباع لإلمام السيد، تستحق منكمـ ـ وأنتم فارُس يف هذا امليدان  
يقاتلوننا مبن وقعوا ُتت أتث  إمنا  الَعامة ــ حبثًا آخر، فاألئمُة  رِي عقيدِتم من 

الذين يُعمقون دونيّـَتهم يف اجملتمِع بدمائهم وأرواحهم، وعًدا ابجلنة والرَضا من  
هم. يقودهم "إماٌم" يدعي كذاًب وهبتااًن مفاهيَم وقيًما ما أنزل  اخلالِق حد توُّهم

 هللا هبا من ُسلطان.
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ٍة تتصُل ابلوعي الفردي،  هؤالء ال يـُْقِبلوَن على عبوديِتهم إالَّ لقابلّيٍة نفسيّ 
وابلثقافِة اجلمعّية عندهم، الثقافة اليت من أركاهنا الدين كما َعَرفوه وعرَّفه هلم  
ــ ثقافّية،   ــ كما خلصُتم إليها يف خامتِة الكتاب  األئمة. واملشكلُة يْف اليمن 
ولكنها بذاِت الوقت يف انبعاثها األخرِي اقتصادية وسياسية وانقسام يف الصف 

 مهوري، وعدم القدرة على احتواء التناقَضات.  اجل

حبثًا أراه ممكًنا ينرُي للشباِب طريَقهم، فيفهموا اإلمامَة كما فهمها النعماُن  
اليوم يف مواقِع  املقاتلون ضد اإلمامِة  يفهُمها  اليمن، وكما  والزبرييم وأحراُر 

يبحُث يف الّشرف، حبثًا ال يتجه حنو دراسة سيكولوجيا األئمة فحسب؛ بل 
 سيكولوجيا األتباِع والتأثرِي غرِي الّسوي من الثقافِة الّسائدِة على ُعقوهلم.  

ويف  موضوعه،  يف  النقِد  ملستوى  ويرتقي  القراءة،  يستحقم  هذا  حبُثكم 
مَصادره، ويف القيمِة العلمّية اليت يقدُمها يف الظمروِف الراهنِة يف اليمن، وأنتم 

به، جيتهُد يف  نعتزم  تُعاوُد خالهلا اإلمامُة حضوَرها بكل ما ابحٌث   ظروٍف 
 ُعرف عن اإلمامِة من ُعنٍف وعنصريٍة وعودٍة للجهِل والعبوديّة.

 

 

 رئيس جملس الشورى                                                    
 م 2020أكتوبر   ،الرايض
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 مقدمة

اتبعُت الدراسات واملؤلفات اليت صدرت عن اإلمامة اهلادوية خالل اخلمسني 
يكون،   أن  جيُب  ما كان  إىل  قياًسا  حال،  أية  على  قليلة  وهي  املاضية،  سنة 
وتنوعت هذه الدراساُت من حيث تعاطيها مع النظرية اهلادوية ما بني متناوٍل  

ا من منظور فكري، وآخر هلا من منظور اترخيي، وهو األغلب، وبني متناوٍل هل
 اجتماعي، وهكذا.. 

ولفت انتباهي خلو هذه الدراسات واملؤلفات من تناول اإلمامة اهلادوية من   
منظوٍر نفسي، سيكولوجي، وما كان ينبغي، فنظرية شيطانية كهنوتية كهذه جيب  
وليكون   حقيقتها،  لتتضح  جوانبها،  مجيع  من  واملؤلفون  الباحثون  يتناوهلا  أن 

 والرأي العام على بينة من هذا الكيان العنصري البغيض.   اجلمهور
وبقدرايت املتواضعة يف هذا اجملال قررُت أن أخوض غماَر هذا البحر الذي ليس  
مبكر،  وقت  من  الكبري  واهتمامي  بل  اهتمامي؛  من  وإن كان  من ختصصي 
ا  فكانت هذه املادة هبذه الصورة اليت بني يدي القارئ، آمال أن تسد ولو جزءً 

بني   اهلادوية  الفكرة يف كتايب  هذه  تناولت  قد  أين  علما  العلمية؛  حاجته  من 
تناوال   أنه كان  إال  سنتني،  قبل  الذي صدر  اإلهلية  والعقيدة  السياسية  النظرية 
أن   وأحسسُت  األول،  الفصل  مباحث  مبحثني صغريين، ضمن  ويف  عاجال، 

اٍت تقريبا؛ مقررًا أن  الفكرة مل ُتشبع كما جيب، فبقيْت يف ذهين منذ ست سنو 
أكمَل الفكرة يف كتاب خاص هبا. ومن قبيل وقع احلافر على احلافر كما يُقال،  
أتذكر أن الزميل العزيز فهد سلطان قد طلب مين تناول اإلمامة من هذا املنظور، 

م وحنن يف الرايض، عقب قراءته 2018وتشرحيها نفسيا ذات يوم من صيف  
ى أُّهّية الفكرة، فتعززت الفكرة أكثر، ووعدته بذلك.  لكتايب املذكور، مشدًدا عل

والنشغايل من يومها ابلدراسات العليا، عملت على أتجيل الفكرة حىت فرصة  
مواتية، مع أين ال أؤمن عادة ابالنتظار للفرص، فتلك من مسة العاجز غالبا،  
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وأنَت من يصنُع الفرص، وليست هي من تصنعك، ودائما أردد بيتا من الشعر 
 ألمحد شوقي:  

 وما نيُل املطالب ابلتمين       ولكن ُتؤخُذ الدنيا غالاب
إن الغوَص يف دخائل النفسية اإلمامية للكيان اهلادوي يف اليمن يضعها على  
مشرحة احلقيقة كاملة دون غطاء، وتلك املعرفة احلقيقية للنظرية كاملة، ألن أّي 

أن جي بعد  الواقع إال  يتحقق على أرض  ول يف اخلاطر، ويتفاعل يف سلوك ال 
النفس، وأفعال اإلمامة اهلادوية هي جزء من تفكريها، وإن شئَت قل كل تفكريها 

 احلقيقي. 
بنيته   يف  هو  نفسه  قدم  للجمهور كما  العنصري  الكيان  هذا  نقدم  إذ  وحنن 
النفسية، ألننا تعاملنا مع نصوصه من زاوية نفسية، كما هو الشأن مع أفعاله  

قة أننا مل نفعل أكثر من إماطة اللثام وإزاحة الساتر فقط، فأسفرت  أيضا. واحلقي
 احلقيقة بينة كما هي.  

 الد.النصر لليمن، اخللود للجمهورية، اجملد لسبتمرب اخل
 

 ثابت األمحدي

 م2020سبتمرب 
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 مدخل

 

البعض   يرى  الذي  الوقت  احلديثة  علم    أن    يف  العلوم  من  يتعلق خاص    ؛النفس  فيما  ة 
، ةاحلضارات القدمي  ه بعض  إىل آالف السنني، عرفت    آخرين يرون أنه ينزع    ابلتجريب، فإن مثة  

ثالثة آالف عام عند الصينيني، وقد أطلق  فهو عند الصينيني منذ    ه عمليا يف حياهتا.ومارست  
واستخدمه قدامى املصريني   .واملقصود به علم قراءة الوجه  "،ميان شيانج"الصينيون عليه اسم  

لالستدالل ابألحوال الظاهرة من التفرُّس،    ،كما ع رف عند العرب ابلِفراسة  واليواننيني أيضا.
ة، مل ت فصح عنها  أو على ما يتخلق يف النفوس من اعتماالت داخلي  على األخالق الباطنة،  

رف ابلعيافة والقيافة والرايفة، وغريها من املسميات  ا ما ع  قدميم   ب ؛ لذا شاع عند العر األفعال
النفسية، املرتبطة ابلفراسة، وهي يف األساس مر  وهبذا   1تبطة بعلم النفس.ذات املدلوالت 

 األوىل لعلم النفس جبميع فروعه الحقا، وإن كان علم    نستطيع القول أن هذه هي البذور  
 ا أحد فروع علم النفس. راسة قد أصبح مؤخرم الفِ 

ل أتثري األمزجة ا؛ حيث فص  نظرية أبوقراط يف الطب القدمي عن علم النفس كثريم   ومل تبتعد  
ابلسلوك ربطا مباشرااإلنساناألربعة على   الصُّ 2.، وربطها  الفِ ، كما ربط  بقوة  وفيون  راسة 

 
وأجسادهم.    1 ومالمحهم  بشراتهم  إلى  بالنظر  اإلنسان  معرفة  والقيافة:  التربة.  في  والنعال  والخفاف  األقدام  آثار  تتبع  العيافة:  ــ 

 والريافة: معرفة مصادر المياه من التربة والرائحة ورؤية النبات وحركات الحيوانات المخصوصة.
عب ِّر عن الشخص الذي يغلب في جسمه الجانب الدموي أكثر من الجوانب األخرى،  ــ المزاج الدَّموي: ي  1   ــ األربعة األمزجة هي:   2

وداوي: يتمثِّل الجانب السوداوي في وجود  2بحيث يصبح الشخص الذي يغلب عليه هذا المزاج متسرِّعًا وشديد االنفعال.  ــ المزاج السَّ
 الجسم فإنِّه يعود على الشخص باالنطوائية واالكتئاب.دم متخثِّر في طحال اإلنسان، وعندما يكون هذا الجانب هو الغالب في 

فار في الكبد، فإذا غلب هذا الجانب على جسم اإلنسان يصبح الفرد ميِّااًل إلى الحزن  3  فراوي: يعتمد على نسبة الصَّ ــ المزاج الصَّ
 بشكل عام، كما يتِّصف بسرعة الغضب واالنفعال.

لغم في الَحلق، فكثرة البلغم في حلق الشخص تجعل منه شخصًا هادئًا وميِّااًل إلى االبتعاد  ــ المزاج البلغمي: يعب ِّر عن زيادة الب4 
 عن الناس أي منطوًيا على نفسه.
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إذ اإلميان    ؛روا أن قوة الفراسة مرتبطة بقوة اإلميان، وإن كان يف كالمهم هذا نظر ، وقر  اإلميان
روحي، فيما الفراسة مرتبطة ابلذكاء، والذكاء اخلارق، وإن كانت    "حتليق"  نفسي و  " تواجد  "

  كلها  ، ويف األداينعلى استجالء احلقائق وكشف الغوامض  النفس وشفافيتها تساعد    طهارة  
 . ما يساعد  على ذلك 

سواء    سلبما أم إجيااب؛  والواقع أن تصرفات الناس وسلوكياهتم مرتبطة أساسا ابحلالة النفسية، 
نفسما   مبجموعها  النفسية الفردية أم اجلماعية، فكما للفرد بواحده نفسما فإن للجماعة أيضا

؛ وما  موحدا ذا منزع تفكريي أيديولوجي  واحدة، متثل منطلقا للسلوك، ابعتبارهم كياان واحدم 
ففي عامل  ت.  يصح استقراؤه وتتبعه يف سلوكيات األشخاص يصح أيضا يف سلوك اجلماعا

وخاص   ــ  القولاجلماعات  يصح  ــ  املؤدجلة  اجلماعات  هو    سلوك    إن    :ة  وتفكريه  الشخص 
، يتماهى  نة من كتلتها الكبرية منها وعي    ، فهو جزء  غالبا   لوك وتفكري مجاعته اليت ينتمي إليهاس  

شخصيتهفيها تذوب   وفيها  ينصهر  ،  ما  وعادة  الكل  ،  يف  يف  اجلزء  األقلية  أو    ، األكثرية، 
ختتفي الفردية متاما، مقابل تضخم اجلماعة اليت تنظر للفرد داخلها   ا اتما حىت لتكاد  انصهارم 

 ابعتباره ت رسما يف اآللة الضخمة يدور  معها حيث دارت. 
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 سيكولوجيا املعتقدات

 

ابدة  من انفلة القول أن األيديولوجيات ال تقوم إال على إابدة خمالفيها، سواء كانت اإل
مادية أم معنوية، أم االثنني معا، فاأليديولوجيات بطبيعتها صارمة، انفية لآلخر، وإن ادعت 

من أقوى وأصلب   مامية بشكل عامالقبول به. وما جيب أن نعي ه يقينا أن األيديولوجيا اإل 
لك مورواث سياسيا وثقافيا مهوال، وقد ال تكون هذه هي اخلطورة  تمتو   ،األيديولوجيات الدينية 

هنا، اخلطورة األكثر تكمن يف ذلك الكم من القطيع املؤمن هبا إمياان أعمى، على الرغم من  
كوهنا فكرة خرافية من أساسها، وهلذا سالت هلا الدماء أهنارما، وتكومت بسببها اجلماجم  

تنشأ املظامل  أبشع  أن  إيريك   تالال، ذلك  املعتقدات ال عن صحتها، وحبسب  أقوى  عن 
فاعلة أن يفهمها املرء؛ ولكن من الضروري   "ليس من الضروري لكي تصبح العقيدة  هوفر:  

وما أكثر القطيع املؤمنني أبيديولوجيا النظرية اهلادوية، كما هو الشأن مع   1أن يؤمن هبا". 
فجميعها نظرايت  !!ة والصهيونية واخلمينية. بقية النظرايت املتطرفة األخرى كالنازية والفاشي

سياسية إرهابية تدعي امتالك احلقيقة وحدها دون غريها، وتعمل على تنشئة أفرادها على  
هذا. ومن هنا يسهل قيادة القطيع املؤمن إمياان أعمى بنظريته اخلاصة؛ خالفا لذوي النزعات 

م، أو التحكم فيهم؛ إذ ينظر كل العقلية املتحررة، وأصحاب الفكر املستنري يصعب قياده
قائده أو شيخه أو    منهم لنفسه ابعتباره فيلسوفا وقائدا لوحده، فيما املقلد أو اجلاهل أمام  

أستاذه كامليت بني يدي املغسل. وقد احتوت التعاليم الفاشية العشرة على بند خاص يقول:  
، وكونه على حق إذن فال جيوز اعرتاضه أو رد رأيه أو حىت التعقيب 2"موسوليين على حق".

 
 .  133م،  2010،  1ــ المؤمن الصادق، إيريك هوفر، ترجمة: د. غازي بن عبدالرحمن القصيبي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ط:   1
. شغل منصب رئيس  1943و  1922( حاكم إيطاليا ما بين  1945أبريل    28  -  1883يوليو    29ــ بينيتو أندريا موسوليني )   2

بعض المراحل وزير الخارجيَّة والداخليَّة. وهو من مؤسسي الحركة الفاشية اإليطاليِّة وزعمائها،  الدولة اإليطالية ورئيس وزرائها وفي  
 م. يعتبر موسوليني من الشخصيات الرئيسية المهمة في تكوين الفاشية.1943م إلى 1930سمي بالدوتشي، أي القائد من عام 
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على كالمه. هذا هو شأن موسوليين وهي نظرية أرضية ال عالقة هلا ابلسماء، أما إذا ما مت  
ربطها ابلسماء فاألمر أكثر سهولة وال حيتاج  ملزيد من التأكيد أمام األتباع، فمناقشة أمر 

 الربوفيسور واألمي على حد سواء..!  السماء كفر، يستوي يف هذا 
على  احلاصلني  من  واللغات  واآلداب  والكيمياء  والفيزايء  الرايضيات  أساتذة  جند  نعم.. 
درجة األستاذية يف ختصصاهتم العلمية يرتكون مناهج البحث العلمي ومنطق احلجاج العقلي  

ي مث  اللحظات،  من  حلظة  يف  جانبا  العلمية  حبوثهم  يف  استخدموه  زاوية  الذي  يف  ولولون 
حسينية على دم احلسني، أو على ظلم فاطمة حد تومههم..! كما جند أيضا بعضا من هؤالء 
البقرة، معتقدا فيها   أمام  لينحين  العلمية  الفخم أو خمترباته  اهلندوس ممن يغادر  مكتبه  من 
  الضر والنفع.! وذات الشأن أيضا مع فكرة اخلالص املسيحي وعودة يسوع، أو مع فكرة 

 اهليكل املزعوم واستعادة مملكة الرب يف أرضه..!  
إهنا سيكولوجيا املعتقدات اليت تتطلب قلبا لإلميان هبا، ال عقال ملناقشتها، فمع املعتقدات  

جانبا. ب  تعامل عقلك  وضع  قل   1قلبك  العقلنة  إىل  األيديولوجيات  اجتهت  ما  مىت  ألنه 
وكلما    "القطيع".  القوة من هؤالء األتباع  ومن هنا تكتسب املعتقدات توحشها، وقل أتباعها،  

كانت املعتقدات أكثر رسوخا يف النفوس قل التسامح بشأهنا وزاد العنف؛ هلذا جتد القاتل 
ة كلما حصد سيف ه سابقا أو بندقيته حاليا  صاحب األيديولوجيا الصلبة أكثر راحة نفسي  

ظره احلور والغلمان  تبل ذلك تناألكثر من الرؤوس. فكل ما يفعله هو من تعاليم الرب، ومقا
واخلمر وكل ما حيلم به وما ال حيلم؛ هلذا قال روبسبري: "إن هللا يريد  أن ت طرح الرأفة واإلنسانية  

ويف اجلماعات املسيحية كما يف اجلماعات اإلسالمية كان    2جانبا عند اجلهاد يف سبيله". 
الكاثوليكي يف فرنسا يتلذذ بصوت الدم حني يذبح أخاه الربوتستانيت، كما هو الشأن مع 
الشيعي الذي يرى يف أخيه املسلم أكثر خطرا عليه من الصهيوين أو البوذي. ووفقا جلوستاف  

 
هتلر ــ يقول للشباب حين يرددون القسم النازي: "ال تبحثوا عن    ــ كان رودلف هس ــ وهو الرجل الثاني في الحزب النازي بعد   1

 أدولف هتلر بعقولكم، ستجدونه كلكم في قلوبكم".  
 .  33ــ روح الثورات والثورة الفرنسية، جوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  2
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املعتقد أنصار  بني  التسامح  عدم  "إن  املعتقدات لوبون:  بني  مما  أشد  يكون  املتقاربة  ات 
 1املتباعدة". 

ويرى عامل النفس االجتماعي الفرنسي "بيار بورديو" أن اخلطاب الديين املتطرف األصويل 
هو خطاب  رمزي يؤول النصوص الدينية ويشوهها عرب خطاب عاطفي ال عقالين. فهو  

ة، ومن منطقها الداخلي، ومن ميتلك سلطة رمزية، تكتسب شرعيتها من مقوالهتا اخلاص
مفاهيمها الذاتية. كما يستمد شرعيته من استعدادات مؤيديه بشكل غييب وانفعايل يدغدغ 
من  مستمد  ألنه  الثقايف،  احلوار  ملفهوم  خاطئة  أتويالت  وينتج  واجلسدية،  احلسية  الغرائز 

ساذجة، كا ثنائيات  فيه  وتتحكم  البدائية،  األوىل  الصورة  أسري  ديين  والشر، خطاب  خلري 
واإلميان والفكر، والعقل والنقل، حيث ينتقل اخلطاب الديين إىل خطاب إهلي، يتماثل مع  

 2النص الديين املقدس، أو يتماهى معه.. 
 

   Motivation الدافعية
الدافعي ة عند علماء النفس مصطلح يدل على سلوك األشخاص يف املواقف املختلفة، فهو  

الديناميكي ة بني الكائن احلي وحميطه، ويضم العوامل الفطري ة واملكتسبة،  يدل على العالقة  
يتعلق ابلنشاط الذهين واحلركي، فهي   اخلارجي ة والداخلي ة، الشعوري ة والالشعوري ة، وكل ما 

، وخيتلف  أو إنساانم جمموعة من احلوافز موجودة يف سلوك الكائن احلي، سواء كان حيواانم 
نه قائم على اختبارات واعية، ودوافع موجودة يف الالوعي، وعلماء النفس السلوك اإلنساين أب

حنو  الشخص  تدفع  اليت  النفسي ة  الداخلي ة  احلالة  عن  للتعبري  الدافع  مصطلح  يستخدمون 
سلوك معني لتحقيق هدف ما، فهو قوة حمركة للسلوك، فالطالب يدرس وجيتهد لتحقيق 

لوك ي معني، وهذه الدوافع نستنتجها من السُّ هدف النجاح، والوصول إىل مركز اجتماع

 
 .  34ــ نفسه،  1
 .  117م، 2015، 1العنف واإلرهاب، إبراهيم الحيدري، دار الساقي، بيروت، ط: ــ انظر: سوسيولوجيا  2
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، وإن كان  ا ختالط ابلناس يكون دافعه اجتماعيم الصادر عن الشخص، فالسلوك املتوجه لال
 .1ن اجته إىل الشراب يكون الدافع العطشإا إىل الطعام يكون الدافع اجلوع، و متجهم 

 إذن يف النظرية اإلمامية اهلادوية؟   فما الدافع
احلق اإلهلي املوهوم، وهو مدار النظرية وحمور ارتكازها كاملة. وهو ما صرح به    إنه مزعوم  

 حيىي حسني الرسي بقوله:  
تودعما عند غرِيان      وال بدَّ يومما أن ت رد الودائع    أرى حقَّنا م س 

  كما قال من بعده أيضا السفاح عبدهللا بن محزة: "وحنن ط لبة  احل ِق الذي غ لبنا عليه، وورثة 
الِعلم الذي دعوان إليه، وحنن املوتورون، وط لبة الدم، ولو مل يبق من عمر الدنيا إال يوم واحد  
العباس، وعلى غريهم من   أقطارها على بين  الي وم حىت منلك األرض بني  لطوَّل هللا ذلك 

ن ا  و ل ق د  }الناس، ق ال تعاىل:   تـ بـ  رِ   بـ ع دِ   ِمن  الزَّب ورِ   يف   ك   { الصَّاحِل ون    ِعب اِدي    ي رِثـ ه ا  ر ض  األ     أ نَّ   الذ ِك 
. وال يكون ذلك إال من تلقاء الي من، وربك أعلم م ن صاحبه؛ وكل م ستحق  105األنبياء:

 2يرجو أن يكون ص اِحب  ذلك، لي عزَّ دين  هللا، ال ليوسِ ع يف الدنيا.." 
بعده من هذا الكيان، وهذا والواقع أن هذا هو منطق  الرسي، كما هو منطق م ن قبله وم ن  

هو سر دميومة هذه النظرية على اعوجاج منطقها منذ زمن بعيد وحىت اليوم، ألن اإلميان  
 ، سواء كانت صحيحة أم ابطلة.  ابلقضااي الكربى سر جناحها

نعم.. إهنا سيكولوجيا التنشئة على املعتقدات، واليت تعمل عمل السحر، بصرف النظر  
 ، واحلقمن خطئها، وليس من مجاعة إال وترى نفسها أهنا احلق  عن صحة هذه املعتقدات 

واحلقيقة الوحيدة، وكل نواميس الكون وقوانني احلياة جيب أن ترتبط بتعاليمها.    ؛ بلاملطلق
 

ــ موضوع كم، على الرابط:   1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A
F%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8

5_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3 
الثقافية، ط:   2 ،  1ـ مجموع مكاتبات اإلَمام عبدهللا بن حمزة، تحقيق: عبدالسالم بن عباس الوجيه، مؤسسة اإلَمام زْيد بن علي 

 .402م، 2008
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تتبعها اجلماعات جتاه الكياانت األخرى،   ومن هنا ندرك سر القسوة واحلدة املفرطة اليت 
 املغايرة هلا.  

العرق منذ ي نشِ ئ  هذا الكيا التماهي أوال والذوابن داخل اجلماعة/  ن  أفراد ه صغارما على 
طفولتهم على مفاهيم عصبوية حتمل يف بذورها نفي اآلخر وغمطه وازدرائه، ابلقول: أنت  

إىل آخر هذه املصطلحات العنصرية    ،"سيد" وأنت "أفضل" من الغري. وأنت من ساللة أرقى
داخل   تكرب  الطفل  اليت  األايموتت  ،عقل  مرور  مع  يف    ،ضخم  راسخة  عقيدة  تصبح  حىت 

فالشباب وج اليفاعة  مرحلة  ويف  وحق    دانه.  اترخيية،  مظلمة  مزعوم  ذهنه  يف  املريب  يغرس 
مستلب، منذ قرون غربت ومضت، فتكرب معتقداهتم ابملطالبة حبقهم مع كربهم هم، ومن  

أو مقتول؛ ألنه يعتقد أن مث يصبح كل عنصٍر يف هذا الكيان مشروع اثئر؛ بل مشروع قاتل  
له حقما اكتسبه من السماء، فاغتصبه اجملتمع منه؛ وألنه يعتقد ــ أوال وأخريا وهو األهم ــ أنه 

 . واهمهذا احلق ال مزعوم على بناءم  ،مشروع إمام أو خليفة أو ملك 
نسبة   زادت  اهلدف كبريا  أنه كلما كان  جند  سيكولوجيما  العصبوايت  اتريخ  وابستقراء 

لتفاف حوله والتفاين من أجله، خاصة إذا ما ارتبط هبدف مثايل أعلى، بصرف النظر  اال
عن صحة هذا املعتقد من عدمه، وي عترب اخلروج عن عش هذه اجلماعة مروقما من الدين؛ 

، ألنه تنكر  ، ولو مل ينتقل إىل صفوف اخلصمورمبا ع د  جمرد خروجه فقط منها حمارابم وعدوا
  على سبيل املثال   املعاصرة  صبوايت واألكرب، وبني يدينا منوذج آخر من الع  للهدف السامي  

، وهي "اإلمامة"  الواهم  م على ذات املثال1979"اخلمينية" اليت أتسست يف العام  العصبوية  
وقبلها كانتا    املؤمنني إمياان أعمى مبا يقوله األحبار والرهبان..!وخلقت هلا أتباعا من القطيع  

اهلتل  األيديولوجي  النازية  احلماس  من  القدر  بذات  اتسمتا  اللتني  املوسولينية  والفاشية  رية 
، وخاصة  ا بعد عنيوالتعصب الفكري لوال الظروف اخلارجية اليت أحاطت هبما وجعلتهما أثرم 

 .  األوىل
دينية ابلنسبة للبعض، وأيضا من امتيازات   "استيهامات"مبا حتتوي عليه من    اهلادوية   اإلمامة

دنيوية ملن ينظر إليها من هذه الناحية هي اهلدف األمسى، والقضية املركزية اليت  ومكاسب  
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ابلس   أجلها  من  ويعملون  اإلمامي،  الكيان  عناصر  هلا  بل  يندفع  وكبارا؛  صغارا  والعلن،  ر 
مع  احلال  متاما كما كان  احلياة،  وقانون  الكون  حمور  وكأهنا  لصاحلها،  شيء  يوظفون كل 

عصورها الوسطى حيث تداخل مفهوم الدفاع عن الكنيسة ابمتيازاهتا   الكنيسة يف أورواب يف
 املادية مع مفهوم الدفاع عن العقيدة، عقيدة اخلالص املسيحية.  
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 العدوى النفسية 

إن العدوى النفسية كالعدوى احلسية املادية، تسري بني اجلماعات كما يسري الوابء، واملرء  
، وخاصة  كلما ترددت على مسامعه أكثر، ال كلما ع رضت على عقله يتقبل األفكار أكثر  

جلوستاف لوبون: "وعلى نسبة أفراد اجلماعة يكون أتثري العدوى    يف مرحلة الطفولة، ووفقما
شديدا. وال يلبث املعتقد الضعيف أن يصبح قواي بعد أن يكتسب األفراد الذين يعتنقونه 

ابلعدوى ال ي لتفت إىل قيمته العقلية؛ إذ ملا كانت  صفة اجلماعة. واملعتقد بعد أن ينتشر  
 1العدوى تؤثر يف دائرة الالشعور فإنه ال شأن للعقل فيها..". 

والبدائية، واليت ال  نفسها  املنغلقة على  اجملتمعات  ورسوخما يف  ثباات  العدوى  وتزداد هذه 
مشال اليمن احلصينة اليت   تنتشر فيها نوافذ الثقافة أو أضواء املعرفة، كما هو الش أن يف جبال

ظلت مغلقة على نفسها فرتة طويلة من الزمن، فباض فيها الكيان اإلمامي وفر خ، وامتلك 
هذه املناطق.  شباب  حاضنة اجتماعية بسبب اجلهل أو التجهيل الذي فرضت على كثري من  

اليمن، بعيد ا عن  وهي أساسا مل تنشأ إال يف جبال اجليل والديلم، وجبال الرس، وجبال 
 املدن. ومن هنا اكتسبت تلك الصالبة والشراسة واالنغالق على الذات. 

ليسوا جمرمني ابلفطرة، أو    الذين تستخدمهم اإلمامة اهلادوية يف صراعها   هؤالء الشباب 
  لديهم   .متخلفني ابلطباع، وإن كان لديهم من اإلرث التارخيي ما يعزز هذا السلوك فيهم

واحليوية   فائض   النشاط  هذ  ،يف  استغل  والفقر،  البطالة  يف  الفائضوفائض  "الصنمان    ا 
متحركة،   منهم كتال  وجعل  وامسيد"!!  "امشيخ  حوهلا:  وما  املنطقة  يف  اترخييا  املقدسان" 
املعسكرات..  اجلامعات..  الطبيعي  مكاهنم  شباب  الطبيعية.  احلقوق  أبسط  من  جمردين 

 
 .  156م. ، 2014، 1ــ  اآلراء والمعتقدات، جوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط:  1
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بال    ن. أما أن يظلوا فارغني يف قراهم،املصانع.. أسواق العمل املختلفة يف اليمن وخارج اليم 
 كما يريد هلم هذان الصنمان فالكارثة لن تتوقف..   أعمال،

ولكون هذه اجلماعة انعزالية شعوراي، ومتحيزة ثقافيا فقد أسسوا من وقت مبكر ما أمسوه  
فقه آل البيت، أو علم آل حممد، معتقدين أهنم يتوارثوهنم بواسطة أعضائهم التناسلية، وهو  

قه وعلم غري الفقه الذي أمجعت عليه األمة، وميثل "هنج البالغة" املنسوب لعلي بن أيب ف
طالب مرجعية أدبية وسياسية هلم، كما متثل قصيدة الشريف املرتضى واحدة من األدبيات  

 الشعرية اليت حفظها أبناؤهم صغارا منذ القرن الرابع اهلجري وإىل اليوم. 
ِمث ل    الر م اح  نـ ب هتـ ه م    ع و ايل 

ابلقنا املىن  انلوا   فوارس 
انبائها سامع   لغارة 
س ب ة    م ض رِِمه ا  ع لى   ل يس  
غ نم ه ا فابت ِدر وا   د ون ك م ، 
اعدائنا  ارض  يف   فاننا 
مِه ة ٍ  إىل  ه مٍ   ِمن   نـ ف س    اي 
ك دَّه   ال ِذي  للق ل ِب  آن    ق د  
ص ع ب ة م  بـ ه ا  أر ك  أن   ب د    ال 
اِبلر د ى يـ نـ ث ين  أو    جي  ِهد ه ا، 
الفىت  ذل  والراحة   الراح 
الق ن ا لغ رِي  م   ح ك  ال  ح يث    يف 
أن ه   و ل و    ، األم ر  أط ي ب    م ا 
مِه ة ٍ  ذي   ف رِِق 

امل ع ِث   و أش 
بِهِ  م ِضر ام  الص رب    ر أى   مل ا 
ر أى ل م ا  الس ي ِف  ِر  بص د   د فعام 
مرجتة الزوراء  ارى   مىت 

ألس نٍ   ي ِصيح   ع ن    و ت  
امل  ِفيه ا 

الص ب اح   من  وِم  ق بل    الو غ ى    إىل  
 ابلصفاح وصافحوا    اعراضهم     

 يغص    منها    ابلزالل    القراح
 وال  على  اجمللب  منها  جناح 
 د ممى    م باحاٍت،    و م ال    م ب اح  
ر اء    إال    س ف اح    ال    ن ط أ     الع ذ 
ِء األذى م سرت اح    فل يس   من ِعب 
ىن  أن   يـ ر اح  

 
 ط ول   م ناجاة ِ   امل

 حت  ت    غ الٍم   و ق اح  و ق اح ة    م     
 دون    الذي   قدر   أو   ابلنجاح 
 والعز  يف  شرب  ضريب اللقاح 
 و ال   م طاع    غ ري   داعي  الِكف اح  
 على    رزااي   نعم   يف   مراح
 طوحه     اهلم    بعيدام    فطاح 
 ر اح ،  و م ن  مل   ي ِطِق  الذ ل   ر اح  

     د فعام   ِبر اح  أال     يـ ر د     الض ي م  
 متطر   ابلبيض  الظيب  أو  تراح
فصاح  واملواضي   العوايل    من  
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عظينية  روعاء   بكل 
ظلها من  ينظر   كامنا 
زلزلت وقد  االرض  ارى   مىت 
صبحوا  وقد  الناس  ارى   مىت 
ِعط ِفهِ  يف  اهل اِرب    ي لت ِفت  
امطرت وقد  البيض  ارى   مىت 
مصدوعة البيضة  ارى   مىت 
الضحى نؤوم  اجليد   مضمخ 
له عنت  الروع  رداح   اذا 

واستب  ابلعجز  رضوا   دلواقوم 
أجن  ب وا  و ل و    ، لك 

 
امل  تـ و ار ث وا 

ع و ر اهِتِم   الِعز   رِداء    غ ط ى 
كم ن   ِعر ِضي  و الش امِت    إين   
مستيقن وهو  شأوى   يطلب 
تـ ر ى م ِلي ام  نـ ي ك   بِع يـ   ف ار ِم 
ان  هيهات  ظلعك  على   وارق 
العلى بركوب  قليب  هم   ال 
ك م ا  ابشرت اٍط،  أنـ ل ه ا  مل    إن  

الذيافوز   ابللباب   منها 
م دمى ع ن   يـ ق ِعد ين  الِذي   ف م ا 
ابضباعه مد    طليحة 
به يسمو  جمد  ال  من   يطمح 
الر د ى ِمنـ ه ا  ي ض ح ك    و ِخط ةٍ  
أهو اهِل ا  ِعن د   نـ ف سي   ص رب ت  
فاشتفى العلى  انل  فىت   اما 

 

تـ ثـ ه ا   أر و ع    ش اكي  الس الح    حي 
 نعامة        زايفة        ابجلناح 
 بعارض    اغرب    دامي    النواح
 أو اِئل      اليـ و ِم    ِبط ع ٍن    ص ر اح  

 اجلراح مروعام     يرقب    وقع    
 س يل   د ٍم  ي غِلب   س يل   الِبطاح  
املراح طويل   نشوان    عن  كل  
ر اء     ذات     الِوش اح    ك أن ه     الع ذ 
 فراىل    ضم    الكعاب   الرداح
 ابلسيف  يدمى  غربه كاس راح
 ل و ر ث وه      ع ن     ِطع اِن    الر م اح  

 ض اح  فافت ِضح وا   ابلذ ل    أيَّ   افتِ 
 روع    اساد    الشرى   ابلنباح 
اجلماح  ميني   يف   عناين    ان   
 وقع  غباري  يف  عيون  الطالح
 يزعزع     الطود     مبر    الرايح
 يوما   وال   بل   يدي   السماح 
و اقرت اح   الظَُّب   بِيِض  ع لى   ِشئ ت  
 ي غين   األم اين   نـ يـ ل ه    و الصُّر اح  

 ابلنسل   وال   ابللقاح ال   هو    
سج اح   ح ىت   الن اس   قـ ب لي    و غ ر   
 اين   اذام   اعذر   عند   الطماح 
القداح بري  القوم  تربي   عشراء  
:   ِمن    ه بو هِت ا   ال   بـ ر اح    و ق لت 
 او   بطل  ذاق  الردى  فاسرتاح

 
 



 
22 

 

 
الطالبيني ــ ومثلت مرجعية أدبية يتوارثها  إن يف هذه القصيدة وحدها واليت نظمها نقيب  

كلُّ طفل يولد  من ذلك الزمن وإىل اليوم ــ من احلماس الثوري واالستثارة النفسية ما يف كل 
الوردي: البن  ووفقا  والتجييش كلها.  واالستثارة  احلماس  من  الشعر  يدافع   قصائد  "حني 

ريد بذلك وجه هللا، أو ح ب احلق اإلنسان عن عقيدة من عقائده املذهبية يظن أنه إمنا ي
واحلقيقة، وما درى أنه هبذا خيدع  نفسه. إنه يف الواقع قد أخذ عقيدته من بيئته اليت نشأ 
فيها، وهو ولو كان قد نشأ يف بيئة أخرى لوجدانه يؤمن بعقائد تلك البيئة من غري تردد، 

أنه يسعى وراء احلق واحلقيقة". "الواقع أن    1مث يظن  اليت  مضيفما:  بعقيدته  اإلنسان  يؤمن  
تلك  أتييد  حول  غالبا  يدور  وتفكريه  أخريا،  فيها  ابلتفكري  يبدأ  مث  أوال،  آابئه  عن  ورثها 

  2العقيدة، ومن النادر أن جتد  شخصما بد ل عقيدته من جراء تفكريه اجملرد". 
لفاء فرويد  وهي من أبرز خ  "ميالين كلني"  من هنا جاء التعدي وجاء إرهاب الغري، ووفقا لـ

هلذا ال حتتاج   3". أن العدوان يعتمل داخل الطفل من بداية احلياة"يف ميدان التحليل النفسي  
الثورات واالنقالابت فيما بعد إال أن تقدح الزاند فقط فالبارود يف الرأس، وال حيتاج غري  

ويصبح  قدح الشرارة األوىل فقط. ومع تداخل الفرد مع اجلماعة تتماهى أخالقه داخلها،  
وحشا كاسرا ال تعرفه، وقد تطبع بطباعها دون أن يدري، ومعلوم للجميع أن منطق اجلماعة  
غري منطق الفرد. اجلماعة جياشة عاطفية، مسرفة يف عاطفتها ويف نزقها، وأقل حتريض من 
قائد القطيع جيعل اجلماعة ترتكب أبشع األعمال وأقساها. ومن يتأمل عنف اجلماعات 

 الوحشية غري متخيل. جيد جنوان من 

 
 .  41م، 1994، 2ــ انظر مهزلة العقل البشري، د. علي الوردي، دار كوفان للنشر، بيروت، لبنان، ط:  1
 .  43ــ نفسه،  2
 .  103م، 1966ة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ــ سيكولوجية العدوان، خليل قطب أبو قور  3
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"وما تتصف به اجلماعات من سرعة التأثر واالنفعال جيعلها مفرطة   يقول جوستاف لوبون:
يف مشاعرها اليت تكون ضارة أو انفعة، ويعظم  هذا اإلفراط يف أايم الثورة، فأقل حتريٍض يدفع  

 1اجلماعات وقتئٍذ إىل القيام أبقسى األعمال".
أهم    مضيفما: مشاعرهم "ومن  توحيد  أفرادها  يف  اجلماعة  أتثري  عن  تنشأ  اليت  النتائج 

وعزائمهم، ومن هذه الوحدة النفسية تكتسب اجلماعات قوة عظيمة، والباعث على تكوين 
انتشار املشاعر واحلركات واألعمال بني اجلماعة ابلعدوى على  النفسية هو  الوحدة  هذه 

  2اخلصوص". 
امسها "الفرار إىل    ،م الرئيس اللييب السابق معمر القذايفمثة نص أديب يف رواية حتمل اس

ة أبصدق ما يكون، جمسدا فيه حالته الشعوريَّ   املتوحش  النفسي  قرر ه ذا الشعور  جهنم" ت  
 !  .هاليت آل إليها هو بنفسه يف آخر حلظاته، وكأمنا كتب عن نفسِ 

ه، فال  ن أمام  م ال يرحم م  ا! اي له من سيل عر عندما يطغون مجاعيم  يقول: "ما أقسى البشر  
ه يف غري ستجديه أو يستغيث؛ بل قد يدفعه أمام  راخه، وال ميد له يده عندما ي  يسمع ص  

اعة، ويزيله  ال، تزيله اجلم  أنواع الطغيان، فهو فرد يف كل ح    الفرد أهون    غيان  اكرتاث. إن ط  
ام  م  ألطغيان. فمن يقف  نوف اد ص  غيان اجلموع فهو أش  ا ط  يلة ما، أمَّ حىت فرد اتفه بوسِ 

  مياء؟ اي للهول! من خياطب الذات الالشاعرة كي تشعر؟! ة الع  لوة الشَّامف والق  التيار اجلارِ 
سك يد املاليني؟! من يسمع مليون اعيم قال مج  من يناقش ع   ا غري جمسد يف أي فرد؟! من مي 

 واحد؟! من يف ه ذا الطغيان الشَّامل يتفاهم مع من؟! ومن    كلمة من مليون فم يف وقتٍ 
 3يلوم من؟! .."

 
 .   71ــ روح الثورات، سابق،  1
 .  72ــ نفسه،  2
 .  43م، ص 1996، 2ـ الفرار إلى جهنم، معمر القذافي، الهيئة المصرية الَعامَّة للكتاب، القاهرة، ط: 3
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إن املعتقدات األيديولوجية قيود ال شعورية، ت سي ج العقل والفكر بدون أن يعرف الشخص، 
كنه ال يدرك  ورمبا ادعى عنصر اجلماعة ــ أي مجاعة ــ أنه متحرر الفكر، منطلق التفكري؛ ل

 ، وهي ما ميكن أن نسميها "حرية القمقم"..!  فقط  داخل الدائرة نفسها  أنه حر أو متحرر إال
حييطك املعلم/ املريب بدائرة ما، مث يقول لك: كن ح را داخل الدائرة..! وهي حرية تشبه  

وما مل يتجاوز هذا  حرية العصفور داخل القفص، أو حرية القطيع داخل احلظرية الواسعة.  
ه ومعتقده هو األصح  فكر    حوله سيظل أبد اآلبدين يعتقد أن    العنصر تلك الدائرة املضروبة

وحده، وأن اآلخرين على اخلطأ، كل اخلطأ. ومن هنا رأينا كيف تتمدد األيديولوجية اهلادوية  
ابجلهل يف اجملتمعات اجلاهلة، وتنكمش يف اجملتمعات املتعلمة واملثقفة ابلوعي. وهو ما يدركه  

يعملون على جتهيل الناشئة، وإن من تعليم هلم، فهو تعليم  منظروهم الكبار والسياسيون، ف
العاملية.  اجلامعات  أرقى  إىل  فريسلوهنم  أبناؤهم  أما  اخلرايف؛  لفقيه    تراثهم  فتوى  يدينا  وبني 

أمحد حممد زابرة الذي وجَّه رس ال ة للشهيد الزبريي، ينصح ه هو ورفاقه    مقامي وهو املفيت
وأبنا ابلقبائل  االهتماِم  أال بعدم  هلم  األوفق  قائال: ".. وإن من  ئها، وتركهم على حاهلم، 

يسعوا إىل حتسنِي وضع الق ب ائِل وتعليمهم، وإدخال الوس ائل احلديثِة إلسعاِد أهل الي من، من  
بناء مدارس  وم ستشفياٍت وطرقاٍت، وأنَّ عليهم السمع  والطاعة  لإلمام وإن ضرب ظهرهم..  

يم غري معرفة فروِض العبادة، وأن األوىل واألجدر ابلقبيلي أن  وأنه ال حاجة  هلم من التعل 
يبقى فالحما، فال حيتاج إىل نعال، وال إىل مالبس، وال إىل عالج؛ بل جيب  أن يستمرَّ يف  

 1جهالته وشقائه وبؤِسه ومرِضه، جبوار ثوره وحمراثه وماشيته" 
 
 

 

 
، دار الف كر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق،  ـ هجر العلم ومعاقله في اليمن، القاضي إسماعيل بن علي األكوع   1

 .2/ 604م، 1995، 1سورية، ط: 
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 سيكولوجيا النظرية

 
 يف املثل السائر: "من شّب على شيٍء شاَب عليه". ومن شعر البوصريي:  

 والنفس كالطفل إن هتمله شب على   حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
إن الّصراَع الداخلي القرشي قدمٌي من قبل اإلسالم، ال من بعده، منذ وفاة زعيم قريش 

قّسم املهام بني ورثته، مث انقسموا بعد ذلك، وكان عبدمناف  األكرب قصي بن كالب الذي 
هو األب اجلامع ألمية وهاشم، واللذين تواراث الصراع بعد ذلك، كما توارثه أبناؤمها وأحفادمها 

  1إىل اليوم.
يقول معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه وقد سئل: أيكم كان أشرف أنتم أم بنو هاشم؟ 

ومل يكن فينا مثله،    ،ا وكانوا هم أشرف، وكان فيهم عبد املطلبراف  فأجاب: كنا أكثر أش
ا، ومل يكن فيهم واحد كواحدان، فلم يكن إال كقرار العني ا وأكثر أشراف  فلما صران أكثر عدد  

مل يسمع األولون واآلخرون مبثله، حممد صلى هللا عليه وسلم،   حىت قالوا: منا نيب، فجاء نيبي 
 2؟لة وهذا الشرففمن يدرك هذه الفضي

يادة املستقرة يف بيت عبدالدار قد كفلت  يقول سيد قمين: "على الرغم من أن ألوية السّ 
اكتساب   يف  متثل  آخر،  منحى   اجته  هاشم  تكتيك  فإن  والقوة  التحكم  اختصاصات  له 

 
ــ تفرقت كلمة قريش بعد وفاة المؤسس قصي بن كالب؛ فآزر قسٌم منها بني عبد مناف، وأيد آخرون بني عبد الدار، وبادر كل    1

من الفريقين إلى عقد تحالف ضد اآلخر. وقد سمي الحلف الذي تزعمه بنو عبد مناف باسم "حلف المطيبين" إذ أتوا بجفنة مملوءة  
قسموا على التناصر والتآزر، ثم مسحوها بجدران الكعبة، بينما عقد خصومهم بنو عبد الدار مع من  بالطيب غمسوا أيديهم فيها، وأ 

انضم إليهم من البطون حلًفا مهدوا له بإحضار جفنة مملوءة بالدم وغمسوا أيديهم فيها، ثم مسحوها بجدران الكعبة فسموا "األحالف"  
حنة، لوال أن تداركها بعض العقالء، ونجحت مساعي الصلح، وتم االتفاق على  و"لعقة الدم". وأوشكت أن تقع بين الطرفين حرب طا

 أن تكون السقاية والرفادة لبني عبد مناف، والحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة لبني عبد الدار.
: دار إحياء التراث العربي،  ــ البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: علي شيري، الناشر  2
 .  8/ 147م، 1988، 1ط: 
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القلوب، فقام يهشم الثريد لقومه بيديه؛ لذلك لقب هامشا، ومد بسخائه القاصي والداين؛ 
 ه احلقيقي فكان عمرو، وكان أول من سّن رحليت الشتاء والصيف، وفيه قال الشاعر:أما امس

 ال مكة مسنتون عجافــرو الذي هشم الثريد لقومه   ورجــعم
 1سفر الشتاء ورحلة األصياف   ما  ـــان كالهــُسّنت إليه الرحلت

ورغم انزواء كل حلف مبا معه من صالحّيات يف مهامه إال أن الصراع تراجع من الظاهر 
راعات ما وأشد أنواع الصّ إىل الباطن، ومن األلسن إىل القلوب، وظل كذلك فرتة طويلة،  

  كال   خاّصة وأنّ ا فيما بينها، يكون بني األقارب عادة، إذ تظل حزازات النفوس متقدة غيظ  
 . التميز على الطرف اآلخر من الطرفني يدعي

وهدأت حدة هذا الصراع بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، حىت وفاته، ليعود من جديد،  
حدته   وازدادت  عنه.  هللا  رضي  عفان  بن  عثمان  خالفة  أثناء  أكثر  استعر  رويدا،  رويدا 

 خبالفات علي ومعاوية، مث تفرد أمية ابحلكم، ومن بعدهم العباسيون. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . نسخة بي دي اف. متوفرة على النت.  24ــ انظر: الحزب الهاشمي، سيد قمني، مكتبة دار الندوة اإللكترونية،  1
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 العلويون واألمويون

ما أن تسلم بنو أمية زمام احلكم، ابتداء مبعاوية بن أيب سفيان حىت اثرت اثئرة العلويني  
وُجّن جنوُُنم؛ إذ كانوا يعتقدون أُنم األوىل بوراثة احلكم، كما يعتقدون أن بين عمومتهم  
"األمويني" مغتصبني للحكم الذي منحهم هللا إايه من السماء، وهي املعادل لشرعية األمر 

ع اليت فرضها معاوية بن أيب سفيان، أو هكذا أومهوا أنفسهم وأتباعهم أُنم يستمدون  الواق
مزعوم حقهم من السماء؛ وملعرفة بين أمية بنفسية بين عمومتهم وطبائعهم فقد تعاملوا معهم  
القائمة،   الشرعية  الدولة  قانون  عن  خارجة  مارقة،  معهم كعصابة  فتعاملوا  مفرطة،  حبدية 

الرؤوس  فباءت كل حماوال أبرز  األموية  السيوف  الذريع، فحصدت  ابلفشل  االنقالبية  هتم 
العلوية، ابتداء من احلسني بن علي بسيف يزيد، وانتهاء بزيد بن علي بسيف هشام بن 
عبدامللك، وفيما بينهما عشرات الرؤوس العلوية الطاحمة للعرش بال بصرية سياسية أو سند  

 أومهوا أنفسهم به..!   مجاهريي، غري وهم احلق اإلهلي الذي
ومن هنا تشكلت تلك النفسية احلاقدة، حقدا مريرا يقطر دمعا ودما، ومعها تشكلت ما 
أمسوه مظلمة آل البيت، اليت ربطوها مباشرة ابلسماء، فتوارثت األجيال الالحقة حديث  
ا  املظامل الذي كانت ترويه األمهات واجلدات هلم صغارا منذ طفولتهم األوىل، وشكل جزء

 من نفسياهتم وثقافاهتم، إضافة إىل ما استجد هلم بعد ذلك كبارا.  
كان احلسني بن علي ابحث ا عن سلطة، كما كان زيٌد من بعده كذلك، معارضا سياسيا  
وابحثا عن سلطة، فخسرا رأسيهما مثنا هلذا الطموح. انقلبا على الدولة، فاختذت الدولة  

يع ا، كان أول من وثب على ُجثته ابنة أخيه، فَلْملمْت حني سقط زْيٌد َصر قرارها الصارم؛ لذا  
صحِف واحملراب حىت أييت ه قائلة: "واعمّ أشتات ثيابه، وخاطبتْ 

ُ
اه.. ما ضرَّك لو ظليت لزمَي امل

هللا ابلفرج؟! أال ليت شعري، هل كنت ستبقى على املعهود منك لو حليت مكان هشام؟ 
أكثر من خويف عليك  القتل  السُّلطة غرَّارة   ما خفت عليك من  األمر؛ ألن  من سلطان 

 1.مفسدة"
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 العلويون والعباسيون

 

كان العلويون قد حتالفوا مع بين عمومتهم العباسيني ضد األمويني، ورفع اجلميع شعار 
، استقواء بكل األطراف لالنقضاض على اخلصم القوي القائم، لكن  1"الرضا من آل حممد" 

هـ كان حاهلم مع العلويني كحال أسالفهم 132كم سنة  بعد أن وصل العباسيون إىل احل
األمويني، احلدة سيدة املوقف غالبا عدا فرتات متقطعة بني احلني واحلني كما هو الشأن  
أايم املأمون الذي قرب العلويني؛ لكنه تكبد املشاق والويالت جراء تقريبهم له، وكانوا عامل  

 رضني.  قلق له جبانبه، كما كانوا عامل قلق له معا
ُمتواِصال لدى أتباِع َهِذه املدرَسة، فكان اخلُروُج ُمستمر ا، وكانت   الثورِيُّ   النـََّفسُ   لقد كان

بال تقدير    مواقُف ُرموز َهِذه املدرَسة شجاعة وحملَّ إعجاب الَعامَّة الذين توافدوا إىل َصفها
وَمن يتأمْل تفاصيَل    ، فتواصل اخلروج ابخلروج، والتمرد ابلتمرد على مر اترخيهم.للمواقف

التمردات واالنقالابت اليت مل خَيُْب أوارُها أو   املرحلة الالحقة يلحظ ِسلِسلة  متواصلة  من 
  2تنطفئ نرياُُنا.. 

 من الرموز العلوية: وهؤالء أبرز من َخرجوا على احلكم يف العهد العبَّاسي
 النـَّْفس الزكية. ـ حممد بن عبد اّلّل بن احلسن بن احلسن، ذو 1
 ـ إبراهيم بن عبد اّلّل بن احلسن بن احلسن، أخو حممد.  2
 ـ احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن، امللقب بقتيل فخ. 3

 
ــ هذا الشعار رفعه أكثر من إمام في اليمن أثناء انقالباتهم وثوراتهم على بعضهم البعض، فقد رفعه اإلَمام المؤيد بن المتوكل    1

هـ، كما رفعه ـ أيضا ـ أحمد بن علي السراجي أحد أكبر علماء َصنعاء  1087على هللا إسماعيل أثناء دعوته لإلمامة بعد وفاة أبيه في  
م، وَقْد أجابه كثير  1831هـ، سبتمبر  1247عبدهللا، وخرج به على اإلَمام المهدي مع أصحابه في جمادى األولى  في عهد المهدي  

من قبائل خوالن وأرحب ونهم، ومن بالد حاشد وبكيل، إال أنه لم يستطع أن ُيسقط صنعاء، وتصالح مع المهدي عقب حصاره لصنعاء  
 ه بعد ذلك..وفشله في إسقاطها، وقيل أن أصحابه قد قتلو 

  ــ تذكر المصادر التَّاِرْيِخيَّة أن ثمانية من أبناء علي بن أبي طالب، من أصل اثني عشر ولدا قد ُقتلوا من بعده قتال سياسيا، وهم:  2
 الحسن والحسين وعبدهللا وجعفر وعثمان والعباس ومحمد األصغر وأبو بكر..!
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 ـ حيىي بن عبد اّلّل بن احلسن بن احلسن بن علي، صار إىل الديلم.  4
املثىن خرج بـ"اتهرت" أو "تيهرت" ـ حممد بن جعفر بن حيىي بن عبد اّلّل بن احلسن  5

 وِهي منطقة يف اجلزائر اليوم.
 ـ حممد بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي.  6
 ـ حممد بن حممد بن زْيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب.  7
 طالب،  ـ إبراهيم بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب 8

 خرج مرة ابليمن، ومرة ابلعراق.  
 ـ حممد بن القاسم من ولد احلسني بن علي، خرج ببلدة يقال هلا طالقان، يف خراسان.   9

ـ حممد بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي امللقب بـ "الديباج" خرج   10
 براهيم دعا لنفسه.داعية حملمد بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم، فلما مات حممد بن إ

ـ األفطس خرج ابملدينة داعيا  حملمد بن إبراهيم بن إمساعيل، فلما مات حممد بن    11
 إبراهيم دعا لنفسه.

 ـ علـي بن حممد بن عيسى بن زْيد بن علي بن احلسني، خرج يف خالفة املعتصم. 12
 ـ.ه 250ـ احلسن بن زْيد بن احلسن بن علي أيب طالب، خرج بطربستان سنة  13
ـ احلسن بن أمحد بن إمساعيل، من ولد احلسني بن علي بن أيب طالب، امللقب    14

 ابلكواكيب، وخرج بقزوين. 
ـ أبو احلسني حيىي بن عمر بن حيىي بن احلسني بن زْيد بن علي بن احلسني بن    15

 علي بن أيب طالب، خرج ابلكوفة أايم املستعني. 
 من ولد احلسني بن علي وخرج أايم املستعني  ـ احلسني بن حممد بن محزة بن عبد اّللّ   16
 أيضا.
 ـ ابن األفطس، خرج بسواد الكوفة أايم فتنة املستعني.  17
ابملدينة، سنة    18 بن علي، خرج  احلسن  ولد  إبراهيم من  بن  يوسف  بن  إمساعيل  ـ 
 هـ.  252هـ، فغلب عليها، وتويف عام 250
كثرٌي من أصحابه وهرب حممد   ـ حممد بن يوسف، أخو إمساعيل بن يوسف، وقُتل19

 فمات يف هربه.
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ـ علي بن حممد بن علي بن عيسى بن زْيد بن علي، خرج يف البصرة، وأنصاره   20
 هـ. 270هـ وقتل سنة  257الزنج، وغلب على البصرة سنة 

وغري َهؤالء الكثري، والكثري ممن حاول ومل يقدر على اخلروج، وأيض ا من حلق َهؤالء من 
 د ذلك وإىل اليوم.اخلارجني بع

وَقْد شكَّل َهذا اخلروج هبذه الطريقة اجملازفة مواَصلة ملا يعتربونه نضاال، أو أمر ا ابملعروف  
وُني ا عن املنكر، وإن كان الوصول إىل احلكم هو الغرض األَساس من وراء ذلك، مهما  

فذلك لبيت؛  ختفت وراءه الشعارات، ألنه ال ُمْنكر عنَدهم يعدُل ُمنكر عدم ُحكم آل ا
فلم تنقطع الفكرة اليت طاملا مترتُسوا َخلفها، ومل املنكر كله، بل والكفر واخلروج من امللة..!  

لِسلُة من اخلروج ِهي احملفز   قتالينقطع ال بشأُنا، أو حماولة التوصُّل إليها، فكانت َهِذه السِّ
الدافُع الرئيس للوُصول   لكل األْحفاد، ولتصنَع لكل جيٍل منهم مظلمة  إنسانيَّة، تكون ِهي

َياِسيَّة وِهي احلُكم، وإن قالوا أُنم ال يريدون احلكم لذاته، فهذا   إىل ما يعتربونَه املظلمَة السِّ
حمض افرتاء وِخداع، ألن أي َعَصبيَّة مل تقم إال من أجل احلُكم، كما ذكر ابن خلدون يف 

واها وأكربها، خاصَّة وأُنا تقوم على النَّسب، مقدمته. وَهذه الَعَصبيَُّة ِهي أمُّ الَعصِبيَّات وأق
فقهاء صبيَّات وأشدها، مع اإلشارة ُهنا إىل أن مثَّة آراء  لبعض الويف النسب ذاته أقوى العَ 

اهلَاَدِويَّة تقرُر وجوب غلَبة تقدير االنتَصار وجناح الثَّوَرة حىت ال تكون مغامرة  َضررُها أكثر 
رط قد بقي جانبا، ومل يُؤخذ يف االعِتَبار لدى الثائرين أو اخلارجني،  من نفعها؛ إال أن َهذا الشَّ 

 ، تنظريات القوم يف واٍد، وأعماهلم يف واٍد آخر.  مثلما ِهي النَّظَرِيَّة من أساسها
 هلذا قال ابن محزة:  

 الضرب؟ـان وبـــعـه ابلطِّ ــــــيـنـأليس أبوان َهاِشٌم شـــدَّ أزرَه      وأوصى ب
 فلْسنا منلُّ احلرَب حىت متلنا     وال نشتكي ما قد يكون من احلرب
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 سيكولوجيا العدوان

ينبغي التوقف   اإلمامي البغيض   الكيان  حلديث عن سيكولوجيا القتل لدى قبل الشروع يف ا
أوال عند تصنيف الفعل نفسه وتقييمه؛ أي: هل ما يقوم به هذا الكيان على امتداد اترخيه  
الذي  املسلح  واخلروج  والثورات  االنقالابت  بسؤال: هل  اجلواب  دفاع؟ وسنرد  أم  عدواٌن 
يقومون به على الدول القائمة عدوان أم دفاع؟! ال شك أنه عدوان صارخ عن تعمد وسبق  

ار، وابلتايل سقطت أكذوبة "الدفاع" اليت يتشدق هبا البعض. لنخلص إىل نتيجة هي  إصر 
حقيقة اترخيية، وهي أن هذه اجلماعة عدوانية. وإذن.. فما سيكولوجيا العدوان؟! وملاذا  
يتوارثونه جيال بعد جيل؟ نتكلم عن عدوان اجلماعة املنظم واملستند إىل مرجعية فكرية ودينية  

 ال بعد جيل..! يتوارثوُنا جي
" كسلوك نتاج الكراهية، وهو تعبري عن رفض ما هو قائم إلزالته  Aggressionالعدوان "

جزئيا أو كليا، كما أنه نوع من العنف السليب واإلرهاب ونفي اآلخر، ميارسه األفراد، كما  
متارسه اجلماعات والدول على حد سواء، وبصور متعددة، بصرف النظر عن مشروعية هذه 

ارسة. وقد ابتدأ هذا العدوان اببين آدم "قابيل وهابيل" حسب اإلشارة القرآنية، وال يزال املم
مستمرا حىت تنتهي اخلليقة. ومؤخرا برزت مفاهيم عدوانية جديدة كاالعتداء على الطبيعة  

 وعلى احليوان وعلى الكائنات. 
ل هذا الشعور ومع فشل حتقيق األهداف يف كل مرة، سواء لألفراد أم للجماعات يتحو 

اجلماعات  أو  الفرد  بل تكسب  تزيد من حدة احلساسّية جتاه اآلخر،  ُعقد مكبوتة،  إىل 
سلوكيات عدائية، وابلتايل ترتاكم يف الالوعي حىت تنفجر يف ُسلوك عدواين جديد، وهكذا 
دواليك؛ فالفشل واإلحباط والتوتر النفسي والتوجس من اآلخر مجيعها مشاعر سلبية جتاه  

ين، جتعل من صاحبها/ أصحاهبا قنبلة موقوتة ولغم ا خطرا داخل اجملتمع؛ لذا كان  اآلخر 
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النفس ركنا مهما من أركان االستقرار اجملتمعي؛ ولكن أىن   السالم الداخلي والتصاحل مع 
 يكون السالم الداخلي والتصاحل النفسي لدى كيان ما موبوء أبحقاد القرون الغابرة..؟!  

إىل أن للوراثة دور يف السلوك العدواين، فعادة ما يكون سلوُك   وتشرُي بعض الدراسات 
األطفال كسلوك آابئهم عنيف ا وعدواني ا حىت إذا نشأوا وتربوا بعيدا عن آابئهم، وأوضحت 
بعض الدراسات أن السلوك العدواين ميكُن أن يرثه اإلنسان من جدوده حىت اجلد الرابع، ال 

 1من والديه فقط..
العدائي هو يف أساسه نتيجة حلالة إحباط وفشل سابقة، فكلما زاد اإلحباط    السلوكَ   إنَّ 

زاد العدوان، كما يف االعتداء على النفس ابالنتحار مثال حني يبوء شاب ما ابلفشل جتاه 
معشوقته، أو لعدم حتقيق هدف سياسي ما كما هو الشأن مع هتلر، وهو كذلك مقدمة  

زمنية ما مل يتم وضع حد ُنائي هلا. وهو ما نالحظه    حلالة عنف ودمار جديدة يف متوالية
اخلُ  مئات  خالل  من  عرب بوضوح  الكيان  هذا  نفذها  اليت  السياسية  واالنقالابت  روجات 

اترخيه، وال يزال، حىت وإن تبدت بعض فصائله هنا أو هناك هادئة مساملة أو متصاحلة مع 
ن الصراع الداخلي/ النفسي "صراع غريها، فاحلقيقة غري ذلك. إن هذا الكيان يعيش حالة م

الذات" كما تصارع قابيل مع نفسه لوحده رغم انسحاب الطرف اآلخر من املعركة ابتداء.  
فكون هذا الفصيل من ذلك الكيان يف هذا البلد أو ذاك مساملا إمنا لكونه عاجزا متام العجز 

ولو ُقدر للبشرية مجيع ا  عن أية حركة يقوم هبا، وليس ألنه راٍض عن شرعية دولته القائمة.  
اثنان أحدمها يف مشرق األرض  أن تفىن يف غمضة عني وبقي على وجه األرض علواين 
واآلخر يف مغرهبا لتناحرا ابلسيف على اإلمامة..! هذا هو اترخيهم، وهذا هو تفكريهم حىت 

ال التطرف واجلنون إال  اليوم بذات  الساعة. ال مياثلهم كياٌن على وجه األرض  كيان  تقوم 
والسلم عندهم  ِسلمهم على حد سواء،  إُنم خطٌر يف حرهبم ويف  احملتل فقط.  الصهيوين 

 حرب..!  
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إىل جانب ذلك أيضا العدوان هو نتيجة متاهي الفرد يف اجلماعة، وتالشيه ُنائيا إىل حد  
مقابل إنكار ذاته، كما أسلفنا، ففي هذه احلالة حتصل عملية تبخيس نفسية داخلية للفرد،  

ي الفرُد بنفسه من أجل اجملموع/ الكيان، ويف سبيل الفكرة املتسامية  تعظيم للجماعة، فيضحّ 
، وكل اجلماعات الدينية تريب أتباعها على التضحية ابلنفس إىل جانب املال  اليت يعتقدها

واجلهد والوقت، فتنشأ روٌح شبابية مندفعة، صادقة االندفاع، خاصة مع انعدام األمل يف  
وضعف    ص النجاح األخرى، ومع تفشي الفقر، ومع حمدودية إمكانيات الفرد املنتمي،فر 

اجلماعة أو    ألن الفرد غري املبدع يعتقد أن حياته ستنتهي إذا ما غادر ُعشَّ   الثقة ابلذات؛
مقابل  كياُنم،   عليها،  حيصل  اليت  اليسرية  االمتيازات  من  تيسر  مبا  أو  ابلوهم  فيتشبث 

 االستماتة يف الدف
ُ
امل العليا للجماعة اليت سقته ومهَْ اع عن  إنه اندفاع  ؛  ها ونّشأته عليهاثل 

املتأزمة يف    جنوينٌ  املندفعة،  الفكرة؛ بل من نفسيته  مستميت، ال يستمد قوته من صحة 
. ، وقد مارَس عملية التبخيس الذايت لنفسهاألصل، لكي يثبت أمهيته أبي صورة من الصور

ات الدينية ووقودها من فئة احملرومني والفقراء وعامة الناس  هلذا السبب جند حطب الصراع
الذين وجدوا أنفسهم فجأة يف هليب الصراعات، ابحثني عن مستقبلهم، لكنهم مل يعرفوا أن 
حاهلم يف أتون الصراعات كحال الفراشة اليت رأت الضوء من بعيد، فأقبلت إليه، تتحلق  

 على أية حال..!  ها احلتمي أن حترتقَ قدرُ ، و حول اللهب فاحرتقت وهي ابحثة عن الضوء
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 ةاملقدس فوضىوال العدوان املرتد

الروح العدوانية اليت يتسم هبا الكيان اإلمامي البغيض ال مُتثُل   أنّ   إىل  جتدُر اإلشارة هنا
أو   حكموا،  حال  أيضا يف  هم  أنفسهم  على  حىت  بل  فحسب؛  عداهم  من  على  خطر ا 
حتكموا. إُنم شٌر يف احلالتني معا على حد سواء، فلقد تطبعوا بطابع العدائية، حىت صارت  

ينة واألخرى على أي هذه الروح العدوانية بني الفويتهم وذواهتم، وال بد من إفراغ  ا من هُ جزء  
هذه اجلزئية حتديدا أفرد أبو األحرار الشهيد حممد حممود الزبريي رمحه هللا    حنو كان. وعن

مبحثا خاصا يف كتابه "اإلمامة وخطرها على وحدة اليمن" عن خطر اإلمامة على اهلامشيني  
 كما ورد.  أنفسهم، نقتبسه هنا على طوله، ألمهيته كامال،  

قال أو يتبادر إىل األذهان ألول وهلة أن إلغاء اإلمامة املذهبية إمنا يكون على "قد يُ   يقول:
يهدد   خطر  من  فما  خاطئ  رأي  الرأي  هذا  ولكن  مصلحتهم،  وضد  اهلامشيني  حساب 

ة واحدة  يف عائلة هامشيّ   ينهضُ   اهلامشيني يف احلاضر واملستقبل كخطر اإلمامة، فكل إمامٍ 
 له أن خصومه ومنافسيه إمنا هم الرجال البارزون يف العائالت اهلامشية األخرى فيتجه  ويـَُلوحُ 

أول ما يتجه للتخلص منهم قبل غريهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشعب كله  
ليست   ،يشعر أن العائالت اهلامشية كلها طبقة متعالية متميزة عن الشعب منفصلة عنه دخيلة

 ل وكأُنا أجنبية عنه دخيلة عليه. ب ؛من الشعب يف شيء
ا فإذا كان التمييز يف عصور اجلهل مزية للسالالت املمتازة فإنه سيكون يف املستقبل خطر   

وابعث  كبري   السالالت  إايها  ا على هذه  وتعصبه ضدها ووصمه  منها  الشعب  نفور  ا على 
الية فيه، وليست وابلتايل ستصبح على مر األجيال معزولة  عن الشعب كأُنا ج  ؛ابلرجعية

ضع الشعب، إىل األبد ا منه، وبعد ذلك لن توجد قوة على ظهر األرض تستطيع أن ختُ جزء  
ألقلية ضئيلة. تلك هي النتيجة احملتومة املنتظرة ملضاعفات خطر اإلمامة واحتفاظ السالالت  
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وتنبهت    اهلامشية ابلتميز على الشعب. أما لو أن العائالت اهلامشية فطنت إىل هذه احلقائق
وإاتحة الفرصة    ، واملناداة ابجلمهورية،لدرء هذا اخلطر، وتـََزّعَم أحرارُها مقاومة الفكرة اإلمامية 

املتساوية لكل أبناء الشعب كي يشرتكوا يف حق احلكم فإُنا بذلك تنقذ وحدة الوطن وتوفر 
 1على البالد الكثري من الويالت".

 جتد ما أتكله. وإُنم إن مل جيدوا حطبا لنرياُنم  حقا.. إن الناَر أيكل بعُضها بعض ا إن مل
املتقدة خارج كياُنم أكلوا بعضهم بعضا، إما أن يستفرغوا عنفهم وعدواُنم للخارج، أو يرتد  
هذا العنف وابال عليهم، يف أسوأ عدوانية مرتدة إىل الذات، وذلك حبكم فوضوية النظرية  

أيضا جواز  و وج ابلسيف لصحة اإلمامة،  ذاهتا من خالل عدة مالمح، أمهها اشرتاط اخلر 
قيام أكثر من إمام يف وقت واحد، إذا تناءت املسافات بني اإلمامني/ األئمة. وكذا وجوب 
اخلروج على اإلمام الظامل، وال شك أن مقاومة الظلم مبدأ إجيايب؛ لكن أمر تكييف هذا  

تنائي األمكنة، إذ القرب والبعد الظلم وتقييمه مسألة نسبية، كما هو الشأن نفسه يف مسألة  
مسألة نسبية، وما هو قريب من وجهة نظر فالن، هو بعيد من وجهة نظر عالن، وكذلك 
الشأن يف بقية القضااي. هذا إىل جانب العدوان املرتد على الذات يف مسألة اللطم والندب 

د أن أطول فرتة ومن يتأمل يف مسرية هذا الكيان اإلمامي عرب اترخيه جي  والضرب والتطبري.
  م، وحىت 1962سبتمرب    26ُحقن فيها الدم العلوي كان يف فرتة اجلمهورية، بعد قيام ثورة  

 21إعالن انقالهبم األسود على الدولة يف    م؛ بل إىل2004بداية حروب احلوثي يف العام  
ومن يومها عادت الدماء سيالة كما كانت بفعل عدواُنم اجلنوين الذي م.  2014سبتمرب  

على   يستقر..!  ال أيضا  خطٌر  فهم  األمة،  على  خطرا  جانب كوُنم  إىل  أُنم  نؤكد  هلذا 
 أنفسهم. 

ولنتأمْل اآلن يف استقراء عاجل لسلسلة اخلُروجات واالنقالابت على بعضهم البعض يف   
اليمن، فما من إمام إال وخرج على َمن قبله، وما من إمام إال وخرج عليه َمن بعده يف متوالية  

 وال عجب يف سيكولوجيا اإلمامة يف اليمن..!  عجيبة،
 

 .  25م، 2004اإلمامة وخطرها على وحدة اليمن، محمد محمود الزبيري، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ــ  1
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 اإلَمامِ   ذريةِ   غري  من  إَمامٍ   كأول  لنفِسه،  ابلدعوة  هـ389  العياين  القاسم  قَام اإلَمامُ   حنيَ 
  بن   الناصر  بن  حيىي  املنصور   بن  يوسف  الداعي  وهو   أحفاد اهلادي،  أحدُ   اعرتضهاهلَادي  
  بعد   العياين  القاسم  على  متردت   اليت  َصعدة،  قبائل  من  حوله  اْستطاع   ما   ومجعَ   اهلادي، 
 بقبائل  يستعني  العياين  َجعل  الذي  األمر  جنران،   قبائل  ابجتاه   خروَجه  ُمستغال  هلا،   مبايعتها

 ! عليها  القاسم  بن   جعفر  ابنه   ووىل  الداعي،  وطرد   دايرها  فأخرب   هبا، َصْعَدة    إىل  قافال   جنران،
 من الزَّيدي    القاسم  بن  احلسنيُ   العياين  القاسم  اإلَمامِ   إىل  قدم  أنْ   مع ا  واألغرب   األعجب

 فرتة    إال  يلبثْ   مل  لكنه  املفوض؛  وزيَره  وجعله  جيشه  قيادة  وواله  العياين،  فأكرمه  الطائف،
  عليها،  واستوىل  يوَمها، َصنعاء    على  وايل اإلمام  جعفر،  ولده   وأَسر  عليه،  مث انقلب  قصرية  

  مَهدان ِبالد    وَسط  يف  عجيب  جبل  من  عامَّة  والية  اإلَمامُ   واله  أن   بعد  إال  رابطه  يفك   ومل
 اْضطُر بعدها يوسف، للداعي والءه ذلك  بعد وأعلن َصنعاء، ذلك  يف مبا  جنواب   ذمار حىت

 ! َمات  حىت عيَّان َمنطقةِ  يف واستقرَّ  اإلَماَمِة، عن للتخلي العيَّاين اإلَمامُ 
 ..!  والُعنف الدِّماء ِسلسلةُ  وتتواصل

ن  صغريَ   يزالُ   وال  أبيه   وفاة   بعد  إمام ا  القاسم الزيدي   بن  احلسنيَ   النَّاسُ   ابيعَ    يومها،   السِّ
 خصم  ابن  ـالزَّيدي    القاسم  بن  احلسني  بن  حممد  أن  إال  صنعاء،   على  واليا  جعفرا  أخاه  وعنيَّ 

  اجلديد،اإلَمام    أخي   القاسم  بن  جعفر  إلخراج َصنعاء    ودخل   قوية،  معارضة   عارضه   قد  ـ   أبيه
  ويدخل  ألخيه  ينتقم  القاسم  بن  احلسنياإلَمام    جعلَ   الذي  األمر  أهلها،  وأرعبَ   بيوهتا  فخرَّب 
  مث  صنعاء،   يف فقتله الزيدي، احلسني  بن حممد  من املدينة  وحيرر املعركة،  ليقود بنفسهَصنعاء  

  انتصر  حىت  هناك،   وأتباعهم اهلَادي    آل   بيوتَ   وأخرب   قبائله  مع  ودخلهاَصْعَدة    إىل  عاد
 !األمر ُناية يف قتلوه أُنم إال الضحاك، آل قَبائل مع أْخرى معارك يف دخلَ  مث عليهم،
 إىل   405  سنة  من:  احلسني  بن  حيىي املؤرخ  يقول  الدامية  وحروهبا  الفرتةَهِذه   أحداث   وعن

  اجتماعِ   وعدم  والنزاعِ   اخِلالف  لكثرة  الَيمن، ِبالد    من  وغريهاَصنعاء    اخلرابُ   عمَّ   هـ448  سنة
  وأعماهلا َصنعاء    وكانتْ ...  أحوالُه  وفسدتْ   خرابُه  وكثر  الَيَمنُ   وأظلم..  الواحدة  الكلمة
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 كل  إىل  وانتقلوا  أهلها  ضعف   حىت   عليها،  غالبٌ   ُسلطانٌ   شهر   أو   سنة   كل  يف  هلا   كاحلرقة،
  دارٍ   ألف  دورها  عدد  أصبح   حىت   املدةَهِذه    يف  العمارةُ   وقلت  اخلرابُ َعلْيها    وتواىل .  انحَية 

 يف  الرتاجع  بعض  تراجعتْ َصنعاء    أن  إال...  الرشيد  عهد  يف  دار  ألف  مائة  كانت  أن  بعد
 . الَيمن ُملك  هلم  اجتمع ملا الصليحيني زمن
  داعي ا   سليمان  بن   أمحد   هللا   على  املتوكل  اإلَمامُ   خرج  وثالثني،  واثنتني   مخسمئة  سنة   يف

.  أِسري  ومخسمئة  قتيل  مخسمئة  مقتل  عن   أْسفرتْ   له،  املعارضني  هبا   واجه  موقعة  وله  لنفسه،
 : قصائده إحدى يف احلمريي عبدهللا بن حممد  القاضي إليها  أشار

    وريـدها   منها  حزَّ   مئني  فخمس
     شالئال اجلبال رؤوس  إىل وطاروا

 قيودها  أثقلتها  مئني  ومخس 
 ا ــــــــودهــــكب  ات ـــــقـــــــخاف منها اخلوف من

ا بفرتة،   ذلك   بعد   خرج  وقد  األهنوم ِبالد   يف  العياين  أبناء   من  تبقى  من  على  القضاء  قاصد 
  له   ترصد  مجاعته  من  نفرٍ   مع  هو   وبينما  الطريق  ويف  بشدة،  هناك  عارضوه   أن  بعد   ووادعة،

 مصنعة   يف  وسجنوه   وأَسروه   عليه  فوثبوا  القامسي،   قاسم  بن  فليته  األمري  بقيادة   القامسيون،
  إىل  وجاءواالَقَبائل    وبعض  مهدان،  له  فغضبت  َحاشد،  يف  مخر  مدينة  من  ابلقرب "  أاثفت"

 معه  وتعاون  الشعر،  قصائدَ   فيه  كتبوا  أن  بعد  ففعل  َسراحه،  إلطالق  لديه  يتوسطون  فليته  ابن
  فقدَ وَقْد    َمات   إذ  ذلك؛  بعد ٌ حياة  له  تطلْ   ومل  عمه،  بين  ضد  خصوُمه  حىتَهِذه    حمنته  يف

 .  بصره
ياسيَّة    وحنكته  محزة  بن  شخصية اإلَماِم عبدهللا  قوة  من  الرغم  وعلى   أنه   إال  ِعلمه،   وسعة السِّ

 أمحد اإلَمام    بن  حيىي  األمري:  وهم  له، السَّابقنياألئمَّة    أْحفاد  من  ثالثة معارضني  اعرتضه  قد
وَقْد    له،النَّاس    واستحلف  محزة،  ابن  ضد  طغتكني  بن  املعز  مع  حتالف   الذي  سليمان،   بن

  محزة،  ابن  لدى  أسري ا األمرُ  به انتهى  بعمران،  "اجلنَّات" موقعة يف  اإلَمامِ  مع حرب  يف دخلَ 
جن يف فمقتوال  . السِّ
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  هـ، 596  سنة  خرج  الذي اهلَادي    آل   من  احلسني  بن  حيىي  بن  علي  الثاين  املعارضُ   وكان
  كوكبان،  يف  األيويب،   طغتكني  بن  إمساعيل  ابملعز  وملتحقا  محزة،  بن   هللا   عبداإلَمام    معارض ا

 ـ مع  أيض ا  األمر ـ  وذاتُ .  مل يدمْ   احللفَهذا    أن  إال  معا،  وحتالفا  الشَّام،  ِبالد  أخذ  له  وكفل
  وظليمة   عبد  بين  علىاإلَمام    وايل  كان  الذي   العياين  القاسم  بن  جعفر  ابن   الثالث  املعارض
 . اإلَمام  طَاعة عن ممتنع ا طويلة،  فرتة وقاوم الَعزل رفض أنه إال  عنهااإلَمام  فعزله وحجور،
  الطامعني   املعارضني  من  ثالثةٌ   ـاهلَاَدِويَّة    أئمة   كبار   من  ــ وهو  محزة  بنحيىي    اإلَمامَ   وعارضَ 
  بن   املطهر  ابهلل  والواثق  الدين،  اتج  بن  إبراهيم  بن  َصالح  بن  علي  وهم  عهده،  يف  ابإلَماَمة
  محزة  بناإلَمام حيىي    أن  مع.  الفتح  أيب  بن  علي  بن  وأمحد  حيىي،  بن  املطهر  بن  حممداإلَمام  

 ُخصومه   عند   له  تشفع  مل  املؤهالت َهِذه    أن  إال  والتفقه،  العلم  من  كبريٍ   قدرٍ   على  كان
 .  َمكانته إلعطائه

  الدين،  صالح  الناصر اإلَمام    بن  علي  ُمعارُضه   أَسره  فقد  املرتضى  حيىي  بن  أمحد  اإلَمامُ   أمَّا
 الشَّافعون  كثر  أن  بعد  إال  َسراحه  يطلق  ومل  َسنوات،   َسبعَ   ِسجِنه  يف   وأبقاه  خاله،   ابن  وهو

طون    1! لديه  واملتوسِّ
ا  كانوَقْد    الدين،  شرف  بن  املطهر   ابُنه  عليه  انقلب  الدين  َشرفاإلَمام    عهد  ويف   قائد 

الدموي؛    أبيه   عهد  ُمواصال  دامَيٍة، مع أبيه وإخوته،  معاركَ   يف  ودخل  له،  ومفوض ا  جليوِشه،
بل لقد حتالف مع العثمانيني األتراك ضد أبيه، وبتحالفه معهم سقط حكم أبيه، ووقعت 

 اليمن حتت حكم العثمانيني يف املرة األوىل..!! 
 اإِلَماَمةِ  وراثة يفاحَلق  َصاِحبُ  أنه يدعي  منهم كال  ألنَّ  وأقاربُه؛ أوالُده اشتجرَ  وفاته وبعد

 عيال   وجبال  وعمران  ثالِبالد    يف  لنفِسهاإِلَماَمة    مدعي ا  املطهر  بنحيىي    علي  فقام  والده،  بعد
ِبالد   ونصف 2ذمرمر،ِبالد  يف الوقت نفس يف إايها  مدعي ا املطهر بن هللا  لطف  وقام! يزيد

!  إليها  وما  حجة ِبالد    يف  لنفِسهاإِلَماَمة    إىل  ابلدَّعوة  املطهر  بن  الرمحن  عبد  قَامَ   كما !   الشرق
 

 ـ للدكتور الشهيد عبد الكريم جدبان دراسة في َهذا األمر اقتضبنا منها تلك اإلشارات.. 1
 صن يعرف بهذا االسم.ـ ذو مرمر، أو ذمرمر، كما ينطقونها، في بالد السر من بني حشيش، وفيها ح  2
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  هللا   حفظ  وقام!  عفار  حصن  يف  اإِلَماَمةَ   لنفسه  مدعي ا  املطهر  بن  الدين  غوث   أخوه  وعارَضه
  هللا   لطف  أخوه  أخذ  اليت  األخرىِبالد الشَّرق    نصف  يفاإِلَماَمة    لنفسه  مدعي ا  املطهر  بن

 الكل   وعارض!  صعدة  ببالد  املؤيدي  احلسني   بن  أمحداإلَمام    استقلَّ   الذي  الوقت  يف!  نصَفها
  يرفض   الذي  الوقت  يف  مجيع ا،   إبمامتهم  معرتف  غري  داود  بن  علي  بن  احلسن  الناصراإلَمام  

األْتراُك   ليأيت!  ذلك   يف  أَخاه  األخُ   حاربَ   لقد  بل  ويردها!!  اآلخر  إمامةَ   منهم  واحدٍ   كلُّ 
رَاع    كل  بعد  الُعثمانيون  فيأسَرهم   الَيمن،  على نفوَذهم  َبسطوا  حني  مجيع ا  ويلتهموُنمَهذا الصِّ

 ! حنَبهم..  قضوا  وهناك  هـ،994  سنة  أسرى  استانبول  إىل  ويرسلهم  ابشا،  حسن  الرتكي  القائدُ 
القامسينياإلَمام    تويف  وحني األئمَّة  اثين  القاسم،  ابن    إمامَتهم،  أئمة  ثالثةُ   أْعلن  املؤيد 

  وعتمة،   ورمية  ضوران   على  والي ا  كان  الذي  القاسم  بن  إمساعيل:  وهم  احلُكم،  يف  وأحقيَتهم
 الَيَمنِ   ملناطق  متولي ا  كان  الذي  القاسم  بن  احلسن  بن  وحممد  صعدة،  وايل  القاسم،  بن  وأمحد

  ثالثة   حكُمه دام الذي إمساعيل هللا  على املتوكلاإلَمام  هبا ظفر طويل  َجدلٍ  وبعد ،األْسَفل
 . هـ1087 عام والده وفاة عقباحلكم  يف املؤيد ابنه خلفه. وَقْد عام ا وثالثني
 داعي ا  هـ1054  عام  احلسين،  علي  بن   عامر  بن  عبدهللا  من  كل  عليه  خرج  ُحكمه  وأثناء
  لنفِسه مدعي ا احليداين، علي بن حممد  أيضا عليه خرجَ  هـ1061 عام ويف حوث، يف لنفسه

  علي   بن  حممد   عليه  خرج   وأيضا !  املنتظر  املهدي   أنه  مدعي ا  مث  حيدان،ِبالد    يف  اإِلَماَمةَ 
  مع   فحكايته  املؤيدي  عزالدين  بن  حممد  بن  إبراهيم  أما  صنعاء؛  يف   هـ،1075  سنة  الغرابين
 املتوكل خروج يوم أوال اإِلَماَمةَ  لنفِسه ادعى  إذ واخلرافة؛ ابألسطورة أشَبه اإلَمامِ  على اخلروج
 َمامَ أ  واسع ا  صدى    دعوتُه  تلق  مل  وملا  َساعتني،  أو  بساعة  َسبقه  ألنه  هبا،  أحقيـََّته  ورأى  نفِسه،
 إىل  عليه  خرجَ   فرتةٍ   بعد  أنه  إال  له؛   هو  تنازله  عن  معلن ا  إمامِته،  على  وأقرَّه  راَسله  املتوكل  دعوة
  بعَدها   وخرج  فرتة،  َسكت  أحدٌ   جيْبه  مل  وملا  أحد،  جيْبه  فلم  هناك،  من   إمامَته  وأعلنَ   برط،ِبالد  

 ابن   له  أرَسل  املتوكل  اإلَمامُ   بذلك   علم  فلما  هناك،  من  اإِلَماَمةَ   وادعىَصْعَدة    خوالن  إىل
  والبيعةَ   الصلحَ   معلن ا  أخرى،  منطقة  إىل  وهربَ   املؤيدي   بذلك   فعلم  احلسن،  بن  أمحد   أخيه

 الرابعة، للمرة جديد من  اإِلَماَمةَ  وادعى هـ1061الَعام   إىل فرتة وَسكت . َجديد من لإلمام
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  اجلنود،  من  عدد ا  املتوكلُ   اإلَمامُ   له  فأرَسل  حينها،   اإلَمامِ   على  املشايخ  أحدِ   خروج  ُمستغال
" الزَّالج"  العطاء  اإلَمامُ   له  وأجزلَ   الصلح،  وأعلنَ   الندمَ   أظهر  دعوته  مواَصلة  عن  عجز  وملا

اإِلَماَمة   ادعى  لقد  بل  فحسب؛َهذا    عند   يتوقف  ومل.  بصعدة  ُرغافةِبالد  ـ    ـ أيض ا  أقطَعه  كما
نفسه،  إمامة  عهد  يف   اخلامَسة  للمرة  امسُه  وكان  األْشخاص  أَحد  بوفاة  علم  حني  املتوكل 

   1!اإلمامة الدعاء الفور على فَسارعَ  اخلليفة السم مشاهب ا
  والده   عليه  خرج "  القاسم  بن  أمحد  بن  عليَصْعَدة    على  عامُله  أيضا ـ ـ    عليه  خرج  كما
 أية  تلق  ملَهِذه    دعوته  أن  إال  لإلماَمة،  َصاحلا  يعد  مل  وأنه  اإلمام،  مبرض   حمتج ا"  َسابقا

 . اْستجابة
  ألنفِسهم   داعنيَ   أئمة، شاهرين سيوفهم،  مثانيةُ   بعده  خرجَ   نفِسه  املتوكل  اإلَمامِ   وفاة  وعقب
 وحيي  األهنوم،  يف  املؤيداإلَمام    بن  والقاسم  شهارة،   يف  املتوكل  اإلَمامِ   بن  أمحد:  وهم  ة،ابإلمامَ 

 بن  واحلسني  ضوران،  يف  املتوكلاإلَمام    بن  وحممد   حباِشد،   ُعذر  يف  ابهلل  املؤيد  بن  احلسني  بن
 علي  بن  وحممد   العشَّة،  يف  املؤيدي  حممد  بن  إبراهيم  بن  وأمحد  رداع،  يف  القاسم  بن  احلسن
 !كوكبان  يف الرب  عبد بن الناصر  بن القادر عبد واألمري برط، يف الُغرابين

الدَّعَوة   فوضى  بسبب  الفرتة،  تلك   يف  الواِسعة  الَيَمنِ   أحناء  كل  واحلروبُ   الفوضى  َعمَّت  وقد
رَاعُ   وعمَّ   الطرقُ   وُقطعت  واملدُن،  واألْسواقُ   الُقصورُ   فانُتهبت  َهؤالء،  قبل  من  لإلمامةِ   الصِّ

رَاعُ  ودامَ  ذلك،  قبل له نظريَ   ال خوفٍ  يفالنَّاس  وأصبحَ  البالد، أرجاءَ   .طويلة فرتة   الصِّ
  نفَسه   ملقب ا  لَصاحله،  األمر  حسمَ   الذي   هو  احلسن  بن   أمحد  اإلَمامَ   أن  من  الرغم  وعلى

  ومكانِته   َشخصيِته  لقوة  وذلك   الداعني،  بني  كثرية  ومفاوضاتٍ   طويلٍ   جدلٍ   بعد  ابملهدي،
 يف  تتفلتُ   بدأت   قد  األوَضاعَ   أن  إال  أايمَّه،   الكبري   ودورِه  َسابق ا،  نفِسه  املتوكلاإلَمام    من

 .  َسابق من له كان  ما فوقَ  يطمع وكلٌ  العم، وأوالد واألحفاد األبناء طمعُ  زادوَقْد  عهده،

 
ـ انظر: بهجة الزمن في تاريخ اليمن، يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد، تحقيق: د. أمة الغفور عبد الرحمن علي األمير،    1

 فما بعدها..  37م، 2008، 1مؤسسة اإلَمام زْيد بن علي الثقافية، ط:
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  له  املوافقة  عدم  بسبب  ،األْسَفل  ِبالد الَيَمنِ   يف  ابُنه   عليه  متَّردَ   أنْ   الُعجاب   العجب  ومن
َناِطقِ  بعضِ  َضمِّ  على

َ
اإلقطاعيَّات، وأعلَن   من ابملزيد  طامع ا  إليه، واليته خارجَ  كانتْ   اليت  امل

  املهدي اإلَمام    اضطرَّ   الذي  األمر  بيعة ابن عم والده الداعي القاسم بن املؤيد ضدَّ والده؛
  وإخضاِعه،  حملاربته  احلسن  بن  أمحد  بن  علي  أخيه  بقيادة  عسكرية  محلة  إليه  يرسلَ   أن  أمحد
 والنواهي،  األوامر  يف  ابنه  يد  وأطلقَ   وَتَصاحلا،  والَده  التقى  الطرفني  بني  مفاوضاتٍ   وبعد

 إىل  كتب  أن  بعد  تعز،ِبالد    من  يده  حتت  ما  جانب  إىل  هتامة،  من  حيس ِبالد    إليه  مضيف ا
 اليت  النُّقود  واعتمدا  له  وخطبا  ابيعاه  قد  داما  ما  أُنما  احلسن  بن   احلسني  عمه  مع  والده

 ! 1منه. تدخل دون شاءا،   كيفما  فيها يتصرفان بالدمها  هلما  يرتكَ  أن  إال عليه فما َضرهبا،
ه   ومنافس ا  ابملنصور،   نفَسه  ملقب ا  املؤيد،   بن  القاِسم  ـ أيض ا ـ  علْيه  مترَّد  من  َجانب  وإىل   إايَّ
 من  يده  حتتَ   ما  َجانبِ   إىل  ُعذر  ِبالدَ   إليه  يضمَّ   أن  اإلَمامِ   من  طالب ا  شهارة،  يف  اإِلَماَمةِ   على

  2.. واألهنوم وظليمة والسَّودة عفار وكحالن والظفري وحجَّة الشَّرفنيِبالد 
 لّقب  الذي  املتوكل  بن  حممد  اإلَمامِ   إْعالن  بداية  ومع  احلسن،  بن  أمحداإلَمام    وفاةِ   وبعد
  شهارة،   يف  املؤيداإلَمام    بن  القاسم:  وهم  ابإلَماَمة، أحقيَتهم  أئمَّةٍ   مثانيةُ   أعلنَ   ابملؤيد،  نفَسه
اإلَمام    بن  وعلي   ابلواثق،  نفَسه  ملقب ا  رداع،  يف  احلسن  بن  واحلسني  ابملنصور،  نفَسه  ملقب ا

  أمحد  بن  وعلي  هتامة،  يف  املتوكل  اإلَمامِ   بن  واحلسن  ابلناصر،  نفَسه   ملقب ا  إب   يف  املتوكل
 علي   حممد  والسيد  كوكبان،  يف  الرب   عبد  بن  الناصر  بن  القادر  وعبد  صعدة،  يف  القاسم

 ! فقط." واحلقوق الزكاة " يف  إبمامِتهقَال  الذي الغرابين،
  املتصارعةِ احلكم    أجنحة  افرتقت  إمساعيل،  املتوكل  بن  حممد  ابهلل  املؤيد  اإلَمامِ   وفاة  وعقب

  املهدي  بن  إبراهيم  فكان  بعينها،  منطقة  على  أمريٍ   كلُّ   اْستقلَّ وَقْد    ومَجاعات،  َشلليات   إىل
  الثالث   وأخومها  السفال،  وذي   حبيش  على  مستقل  أمريٌ   إْسحاق  وأخوه   ذمار،   بوالية  ُمْستقال

 
،  1بصاحب المواهب. د. محمد علي دبي الشهاري، الجيل الجديد، ط: ـ انظر: اليمن في ظل حكم اإلَمام المهدي، المعروف    1
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  حسني  من  كلٌ   جانبهم   إىل  كان  كما.  احلجريةِبالد    من  املنصورة  يف   متمركزٌ   املهدي  بن  حممد
 وحسني  تالها،  وما  رداع  يف  القاسم  بن  احلسن  بن  وحسني  والعدين،  إب   يف  املتوكل  علي  بن
 على   املؤيداإلَمام    بن  وقاسم  وحاشد،  عمران  على  والي ا  كان  القاسم  بن  أمحد  بن  حممد  بن

  إبمامٍ  أشَبهَهؤالء  من واحد كل  وكان 1.الشَّام ِبالد على القاسم  بن أمحد بن وعلي شهارة، 
 .بنفِسه

 من   أم  القاسم  آل  من  َسواء  لنفسه،  إَمام اإِلَماَمةَ   من   أكثرُ   أْعلن  فقد  التشظي  هلذا  ونتيجة 
اإِلَماَمةَ الحقا  املواهب"  املنصورةَصاِحب    أمحد  بن  حممد  فأعلن  غريهم،   نفَسه  ملقبا  " 
  قد   املؤيد  اإلَمامَ   أن  مدعي ا  ضوران،   يف  لنفِسه  اإِلَماَمةَ   املتوكل  بن  يوسف  وأعلن.  ابلناصر 
 القاسم  بن  أمحد  بن  حممد  بن  احلسني  وأعلن  املرض،  فراش  َعلى  وهو  له  ابإلمامةِ   أوَصى
  صعدة،   يفاإِلَماَمة    القاسم  بن  أمحد  بن  علي  وأعلن  ابملتوكل،  وتلقب   عمران،  يف  اإِلَماَمةَ 

  خوالن،   يف   اخلوالين  احلسني الشَّامي  بن  علي  والسيد   كوكبان،  يف  القادر   عبد  بن  واحلسني
  حممد  الناصراإلَمام    هبا  وظفر.  شهارة  حتت  الشَّرفِبالد    يف  خالد  بن  علي  بن  عبدهللا  والسيد

  ودام   املنصورة،  بصاحبِ   قبلها   ُعرفوَقْد    الحق ا،   املواهب  بصاحبِ   عرف   الذي   أمحد  بن
 . هـ1130 ـ 1097 بني  فيما ُحكمه
  سنة  املتوكل  بن  يوسف   َعارَضه   إذ  آخرون؛   ُحكمه   يف  عليه  خرجَ   فقد  الدائرة،   تدور  وعليه
َهؤالء    عند  بعجب  ذلك   وما  ـ  واألعجب  وأبناء أعمامه،   إخوته   من  بعضٌ   حلقه   مث  هـ،1098

  إال   فيها،  طامع ا  وكان   وجبلة،   إب   له  أخضع   أن  بعد  عليه،   النَّاصر  بن   عبدهللا   ابنه   خروج  ـ
  ويبايعه   املتوكل  بن  يوسف   يكاتب   عبدهللا  االبن  َجعل  ما  إمساعيل،  أَخاهَعليها    عنيَّ   والَده  أن

  اإِلَماَمةِ   عن  ابلتَّناُزل  إايه  مطالبني  آخرين،  مع  ذلك   بعد  ما  يوم ا  َحاصره  لقد  بل  أبيه؛   ضدَّ 
الح،  بقوة  على  والسَّيطرةُ   التصاحلُ   كان   مث  عليه،  اخلارجني  من  أَسر  من  مع  والُده   فأَسره  السِّ

  على   واخلروج  شهارة،   من  إمامته  القاسم  بن  احلسني  أعلن  كما.  ابلتفلت  بدأ  الذي   الوضع
 الناصرِسَياَسة اإلَمام  من الَعامَّةِ  األوَساط يف السَّائد التذمر مستغال الناصر،اإلَمام 

 
 ــ بالد الشام من أسماء صعدة وضواحيها سابقا.   1
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والذي    1طري،  أبيب  املكىن  احلسين  أمحد احملطوري  السَّاحرُ   املهدي  اإلَمامِ   على  خرجَ   كما
حرِ   معرفَته  ادعىوَقْد    هـ،1111  عام  لقب نفسه ابملنصور،  من  مَجَاَعةٌ   فتبعْته  وعلوِمه،  ابلسِّ

  من  الكثري  وخربوا   البالد،   أرَجاء  يف  وانتشروا  ، مُسُّوا ابجملاذيب، الجنذاهِبم إليه،الَقَبائل  عامَّة
املهدي، وسيطروا بعد اإلَمام    وأتباع  جنودَ   وأخرجوا  وبكيل،  حاشدِبالد    يف  والقالع  احلصون

قوامه ثالثني    جيش ا  املهدي  له  فجهز  ذلك على ميناء اللحية، مث حرض، وابيعه أهُل صعدة، 
 ابخلروجالقْحطَانيَّة    عسري  قبائل  أقنعَ   قد  السَّاحرُ   كان  الذي  الوقت  يف  مفاوض ا،  ألفا، وأرَسلَ 

وتذكر    !املهدي  لإلمام  برأِسه  وأرَسلوا  أحُدهم  وقتله  معهم،  اختلفَ   مث  معه،  فخرجوا  معه،
روايٌة أخرى أنه مت إعداُمه يف ابب املنصورة بصعدة، على يد علي بن أمحد من قبيلة سحار،  
وقد َخاف هو وقبيلُته من َمعرَّة جيش اإلمام املهدي ومدامهته لبالدهم، كما فعل يف حجَّة  

وا األطفال واْستباحوا النَساء وَسجنوا املشتبه  وحبور والشَّرف، حيُث ُنبوا مجيع ما فيه وقتل 
   2فيهم، وكذا أخرَب قرية املدائر يف حبور، حىت خلْت من ُسكاُنا بني قتيل وُمشرد.

يف َحربه هذه وصلْت إىل   راَمة" اليت كلفت اإلَمام املهديوذكر الواِسعي يف اترخِيه أن "الغ
 3رجب إىل شهر شوال ِعشرين ألف قتيل!  12َسبعني مليون رايل، وأنَّ القتلى قد بلغوا من  

  بن   احلسني"  الناصراإلَمام    عمِّ   أْمر  من  كان  ما  والَغرابَة،  للسُّخرية  املثرية  الفوضى  ومن
 حلرب   فيه  مبالغ ا  كبري ا  جيش ا   الناصر  اإلَمامُ   أعدَّ   اإلمام،  على  ايفع  قبائلُ   متردتْ   فحنيَ "  احلسن
 كبرٌي،   الَعدد  أن  رأى  رداع  ويف  اجليش،  على  أمري ا  احلسني  بن  احلسن  عمَّه  عليه  وعنيَّ   ايفع،

 !! له؟اإِلَماَمة  معلن ا أخيه، ابن خلعَ  يقررُ  ال  فلمَ  اْمرته حتتَ  داموا وما

 
ينهم  ـ يتصل نسبه باإلمام القاسم بن علي العيَّاني، ولذا تعاضد القاسميون أجمُعهم ضده، متناسين كل الخالفات التي كانت ب  1

 حينها.  
 .207ـ اليمن في ظل حكم اإلمام المهدي، سابق، 2
ـ تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن، عبدالواسع بن يحيى الواسعي، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء،    3
 .55م، 1991، 2ط: 
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 جعلَ   الذي  األمر  الناِصر؛اإلَمام    على  ابلتَّمرد  اجليش  بتوجيه  فبدأ.  ذلك   كانَ ..  وفعال 
 احلرب،  نريان  فُأضرمتْ   عمِّه،  ملواجهة  احملسن  أخْيه   بقيادة  آخرَ   جيش ا  جيهزُ   الناصراإلَمام  
  1! كوكبان.  قلعة يف سجين ا أسري ا األمرُ  به  انتهى حىت رحاها، ودارتْ 
  مع  هـ1139 سنة  حتالف  قد القاسم، بن حسني املنصوراإلَمام  أن  العمري الدكتور وذكر

  القاسم  أبيه   ضد   وآخرين  بكيل   رئيس   جزيالن   وانصر   حاشد،   رئيس  األمحر،   قاسم  بن  علي
  2.. العام نفس يف بصنعاء ماتَ  الذي أابه  َخَلفَ وَقْد  طويلة، قصَّة يف احلسني بن

  تعز   حاكم  أمحد  األمري  أخوه   املتوكل  بن  حسني  املنصوراإلَمام    على  خرجوا   من  جانب  وإىل
  سلطان  أن  ويُقال:.  عليه  االنتصارَ   يستطع  مل  أنه  إال  حرب،  من أكثر  بينهما  وجرى  يوَمها،

 .. سلطنته ضمن تعز من احلجرية مبنطقة واستقل الفرَصة اهتبل قد يومها حلج
 وفاة  بعد  ُمباشرةاإِلَماَمة    توليه  عقب  املنصوراإلَمام    بن  عباس  املهدياإلَمام    على  وخرجَ 

 نفَسه  ملقب ا  كوكبان،  من  هـ،1181:  ت   الدين،   شرف  حسني  بن  حممد   بن  أمحد   السيد  أبيه، 
ا  إليه   املهدي  اإلَمامُ   وأرَسل  ابهلل،  ابملؤيد   الطاعة،   يف  والدخول  للمبايَعة  يدعوه  مفاوض ا  وفد 

  ألمرٍ   تكن  مل  دعوَته  أنَّ   معلال  رفض،  أنه  إال  وملحان،  حفاش  وأيض ا  كوكبان،ِبالد    له  اتركا
  كوكبان،   مبدينة  اجليشُ   وأحاط   أمري ا،  عشر  أحد  عليه   جرار ا   جيش ا  املهدي   إليه  فأرَسل  ُدنيوي، 

  طويال،   االتفاقيَّةُ َهِذه    تدمْ   ومل   املهدي،  لإلمام  البيعةَ   ذلك   بعد  وأعلنَ   الدين،  َشرف  ابنُ   وُهزم
  كوكبان،  أمري  إلخَضاع  جيش ا  املهدي  وأرَسل  جديد،  من  احلربُ   عادت   التايل،الَعام    ففي
 !  به. واالعرتاف جديد مناإلَمام  مع الصُّلحِ  إىل داعي ا  اثنية، مرة وُهزم

وِهي  علي،    املنصور  اإلَمامِ   على  اخلروجعمليَّة    يف  وجوالتٌ   صوالتٌ   إْسحاق  ابن  وللعالمة
  كما   وألرحاِمه  هلل  غضب ا   أرحب،   إىل  مغاضب ا  عليه  خرج   إذْ   العجالة؛َهِذه    ختتزهلا   من أنْ   أكربُ 
َهذا  أسبابَ  أن جحَّاف  هللا  لطف ذكر كاملة.  َسنوات  خلمس بينهما محيمٍ   وفاقٍ  بعد زعم،

 
 ، فما بعدها..214ـ بهجة الزمن،  1
 147م،  1984، 1الحديث، الدكتور حسين عبدهللا العمري، ط: ـ انظر: تاريخ اليمن   2
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 يف  زاد حيُث    هتامة؛ ِبالد    من  حيس   على  عاِمله  من  له   اإلَمامِ   إنصافِ   عدم  ودوافعه  اخلروج
 !  جتارته يف إْسحاق ابن وكيل على هناك املفروضة الضَّرائب مقدار

  الوقعةَهِذه    أن   إال  بينهما،  مصادماتٌ   ووقعت  جرموز،   بين  إىل  جيشٍ   يف  اإلَمامُ   له  وخرجَ 
  ِسياسي ا   مصاحلَته  رأى  قد  اإلَمامَ   أن:  جحاف  هللا  لطف  وأَضاف.  ألحد  النتيجة  حتسم  مل

ا  إليه  فأرسل   مشرتط ا   املصاحلةَ   إْسحاق  ابنُ   فقبلَ   معه،  للتفاوضِ   أرحب  إىل  بالطه   من  وفد 
 ترتا،  يعول  ملن  ومصروفات   َشهر،   كل  له   جتري  ودراهم  وجواري  وعبيدا  خيال "  اإلَمامِ   على

  كما   الكاتبُ   إال   للدولة  وليس   وحيس،  بوصاب   واالنفراد  الشفاعات،  واْستماع   وكْيالت،
  أرحب،  يف  البقاء   آخر ا  فاشرتط  املرام،  ذلك   إىل  اإلَمامُ   فأجابه   اآلابء،  مع  عليه  العهدُ   كان

  1. "العناد يف وتركهاإلَمام  فأمهَله
  أمرُه  انتهى  حىت  والرحيلِ   واملفاوضاتِ   احلربِ   من  جوالتٌ   ذلك   بعد   الطرفان  خاضَ   وقد

  حصاره   حد  وخوالن،   برط  من  الكثرية  اخلروجاتُ   اإلَمامِ   على  وتتالت.  هـ1220  عام   ابلوفاة
 .. ساكنا  حيرك ومل منزله، يف

 هـ، 1223  عام  والده،  ضد  أعوانه  بعض  مع  مدبرا  انقالاب    علي  املنصور  بن  أمحد  األمريُ   وقاد
  توسط   ولوال  األتباع،   بني  كبرية  مناوشاتٌ   وحصلتْ   رجاله،   وحاصراحلكم    دار   يف  فحاصره

  الكارثةُ   َحلت  لكانت  البنه  مامةاإل  ابلتنازل عن"  األب "  املنصور  اإلَمامِ   لدىالشَّوكاين    اإلَمامِ 
  2.الغلبة بقوة إمام ا االبنُ  وأصبح . الشوكاين  لنصيحة واستمع األبُ  ففعل يومها، ابجلميع

إال  وما  األمري  أايم  ِهي  قَام    مبحاولة   اجلديد   اإلَمامِ   أخو  املنصور  بن   عبدهللا  قليلُة حىت 
  والتمركز"  احلُكم  دار"  اإلْسعاد  بدار  لإلطاحة  جنده  منمَجَاَعة    فأرسلَ   أخْيه،  على  االنقالب 

  وتصاحلَ   أخيه،  رجالَ   فصرف  األمر،  تدارك   أمحد   اإلَمامَ   أن  إال  املدينة،  من  أخرى  أماكن  يف
  استطاع   يسرية،  مناوشاتٌ   وحدثت  ذمار،  يف  حممد،   اآلخر  أخوه  عليه  مترد  أايمٍ   وبعد.  معه

 
 .1/ 21. وانظرها في البدر الطالع، 273ـ ـ درر نحور الحور العين، مصدر سابق،  1
ـ خالل فترته أيضا حاول األمراء من بيت شرف الدين في كوكبان االستقالل ببالد كوكبان، مستعينين بالشريف حمود الذي    2

 كبان لمساعدة بيت شرف الدين، إال أنه قمعهم وثبت الحكم له..وصلت قواته إلى كو 
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 واستدعى  التَّصاحل،  بضرورة  وأقنعهم  أخيه،  معسكر  يف  اليتالَقَبائل    استمالة  بعدها  اإلَمامُ 
  قامت   كما   ،  1!ومواثيق  بعهود  وتصاحلا  املال  من  طلب  ما  وأعطاه"  حممد"  أخاه  اإلَمامُ 
  2.. وغريها وُنم وكوكبان خوالن  يف ضده، ذلك  بعد  االنقالابت  من العديد
  بقبائل  والتجأ  علي  املنصور  بنحيىي    عمُّه  عليه  خرج  عبدهللا،  املهدي  اإلَمامِ   عهد  ويف

 .  هتامة إىل عمُّه  منها وفرَّ  وهزمها، أرحب إىل جبيش املهدي  وَسار  أرحب،
  َصنعاء آنذاك،  ُعلماء أكرب أحد السراجي، علي بن أمحد العامل ـ السيد ـ أيض ا عليه وخرج

 اببن  املعروف  السماوي،  صاحل  بن  حممد  ارودي املتطرفاجل  للفقيه  املهدياإلَمام    قتل  عقب
 . حوله من وتفرقتْ  خانْته قد انصرْته   اليتالَقَبائل  أن  إال املهدي،ِسَياَسة  انتقد حني ةحريو 

  َحكم   أنهاحلكم    يف  والَده  خلف   الذي  عبدهللا   املهدي  بن  علياإلَمام    أمر  عجيبِ   ومن
 مبلغ ا  عهده  يف  واملرضُ   اجلوعُ   وبلغ  أيض ا،  مرات   ثالث   لقَبه  وغريَّ   َحياته،  يف  مرات   أربعَ   وُعزل

 ومخسني  مئة  عن  تقل  الَصنعاء    أبوابِ   من  خترجُ   اليت  اجلنائزُ   كانت  فقد  قبل،  من  يُعرف  مل
 3.  اجلوع من ميوتون ممن  ثالثني حنو إىل ابإلَضافة اليوم؛ يف َجنازة
  منصور   بن  قاسم   السيد  ـالَعامَّة    األوضاع  يف  السُّوءَهذا    من  الرغم  على  ـ  عليه   خرج  وممن
 علي  وأيضا.  ابهلادي   تلقبوَقْد    لدعوته  مقر ا  اختذها  اليت  تعز  إىل  مغاضب ا َصنعاء    غاد  الذي

 
 . 164ـ تاريخ اليمن الحديث للعمري، سابق،   1
ـ َقال عنه الواسعي في تاريخه: ".. وَقْد مأل بيتا من الذهب والفضة، ومن جميع أنواع الملبوسات واألحجار النفيسة من اللؤلؤ    2

يفوق عن العد، ومن آلة الطب وعقارتها ما تعجز عنه الملوك، حتى إنه وصل إليه طبيب    والزبرجد والياقوت، ومن آلة السالح ما 
فاحتاج إلى ريش الذباب األخضر، وهو من المستحيالت، فأعطاه المتوكل ملء إناء، وغير ذلك مما يطول ذكره، والمسك والعنبر  

 .61لخيل الكثير.." تاريخ اليمن للواسعي، والساعات ملء الصناديق، وجميع الذخائر والقماشات الغريبة الوجود وا
. وانظر أيضا: فترة الفوضى وعودة األتراك إلى صنعاء، د. حسين العمري، دار  247ـ انظر تاريخ اليمن الحديث، العمري،    3

 ائده: بقوله:  . وهو اإلمام الملقب بعلي مقلى. وقد أشار إليه البردوني في إحدى قص 11م، 1986 1الفكر، دار الحكمة اليمانية، ط: 
 أبدو "علي مقلى" بدون   إمامة وبدون مقلى

وَقْد حدثت مجاعات مشابهة لها للناس في عهد اإلَمام يحيى أكثر من مرة، في الوقت الذي كان ينام على كنوز من الذهب والفضة   
وعلى مئات مخازن الحبوب، ولم يصرفها للناس، فكان ابنه الحسن يقوم بتصدير بعضها إلى الخارج لحسابه الشخصي وِهي المحسوبة  

م إليه أحد الوجهاء بمذكرة شرح له فيها حالة النَّاس التي بلغت بهم حد الموت من الجوع، فأجاب: من  على بيت المال. وحين تقدَّ 
عاش فهو عتيق، ومن مات فهو شهيد! كما أن هناك أجوبة أخرى تجري على ِلَسان النَّاس من َهذا القبيل تعكس مدى سادية ووحشية  

 الشعب!َهؤالء الذين يعتبرون أنفسهم والة وأوصياء على  
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  وأتباعه،  السراجي العالمة تالميذ من  وهو املؤيد، بيت من عبدهللا املهدي بن علي املنصور
   1. املنكر والنِهي عن ابملعروفِ  األمرِ  إىل داعي ا
  العثمانيَّةُ   اخلالفةُ   كانت  وبينما   العشرين امليالديني،الَقْرن    وبداية   عَشر   التاسعالَقْرن    ُنايةِ   ويف

  يدعي   منهم  كلٌ   واحد،   وقت  يفإَمام    من  أكثر   أيضا  جانبها   إىل  قَامَ   الَيَمنِ   يف  متواجدة  
قَام اإلَمام    فقد  وابلباطل،  ابحلق  حوله،  النَّاسِ   من  جيمعَ   أن  استطاع  ما  جامع ا  لنفِسه،  اإِلَماَمةَ 
  َشرف اهلَادي    واإلمامَهاِشم    بن  أمحد  واإلمام  الوزير  عبدهللا  بن  حممد  واإلمام  أمحد  بن  احملسن

  َساخرة،   وبصورة  ِشعر ا،  العبثيَّة  الواقَعةَهِذه    عن  تكلم. وَقْد  إلماَمةالدين، داعني ألنفسهم اب
 :أوال مطلعها يف. قَال منها بعض ا نذكرُ   مطولة، "َشعبية" قصيدة يف القارة، أمحدالشَّاعر 

 طفـــــا راج ــــــوالس عشوا خبط     اخللفاء على الصعبة  ضاعت
 هللا  إال  هـــــإل ال.. اــــنــبــحس        ـــــــــــــــــــاوف  م ــــــــث أن  تصدق ال

 :يقول حىت
 المــــ ك   رـــــــــــ بغي منها نبع قد إَمام       كان  2" السر" يف  والذي

 هللا  إال هـــــــــــ إل  ال.. زقــــــــون        وحام   رـــــــ غيــــــب رة ـــــــــــــــزح ر ـــوزح
 الشحبة جته حىت  دعا  قد      "   ُغَربَة" يف  3احلور  مشس وابن

 هللا إال  هـــإل ال.. لشيء ال         ةــــــــــ ــ ــ بَ ـــــــــالرح  ىـــــإل منها وخرج 
 م ــــــعلي والشروط اخلالفة ـــب         م ـــــــــ يــــعظإَمام   حمسن  واإلمام

 ه إال هللاــــــــــ ر.. ال إل ــتظــــمن       م  ــــ وهو يف حصن الغراس مقي
 قد وصل داخل برط وذوى      وى؟  ــوابن غالب أين جا وض

 
وَلة عشية تولي اإلَمام المهدي اإِلَماَمة بقوله: "لم يبق إال المدخر في خزائن بيوت األموال من آلة   1 ـ ذكر المؤرخ الكبسي حال الدَّ

الحرب والذخائر. فكان ينفق منها ويعول عليها، وموارد البالد انقطعت، وكان الجنود يهجمون عليه ويتسلطون في المطالب، ولم يكن  
 هـ.303عليهم يد". الكبسي، اللطائف السنية، له 
ـ السر منطقة ببني حشيش، مشهورة بجودة أعنابها، وبنو حشيش اسم لم يعرف إال منذ عصر اإلسالم، وهو اسم فارسي فر إليه   2

ها نفس االسم،  أيام حركة قيس بن مكشوح المرادي فصاهرهم وانتسب إليهم، ثم سميت القرية باسمه بعد ذلك، وحين توسعت حملت مع
 وكان اسمها قبل ذلك بنو سخيم.

ـ شمس الحور: بنت علي بن إسماعيل الشهارية، من نساء بلدة شهارة بحجة. وكانت من معاصرات الشاعر، أديبة وشاعرة،    3
يد. ُترجم  هـ. لها: كتاب "مواعظ ووصايا" وقصيدة الريحانة: في التوح1298وواعظة فصيحة، اشتهرت بالعلم واألدب، وتوفيت عام  
 لها في هجر العلم في اليمن، وأعالم المؤلفين الزيدية.!
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 ع.. ال إله إال هللاــــــــال رج     وى   ـــــــــــــــورجع ضل الطريق وغ
 قدرة هللا به؟ وأين درجت؟    وابن ُشوع الليل أين سنحت    

 ه إال هللا ـــــــــاد.. ال إلــــــــــــــــــ س     كودته هل مات أو جنحت؟     
 قد جعل فيها طرق وفريض        ؤمنني معيض     لـــــــــــــمـــــــ ر اـــــــــوأمي

 .. ال إلــــــــه إال هللا 1جمعلـي            ــــــضل عريـــــوي ـــــشاربه قالوا ط 
 َملك رطلني حناس ضرب من           2ر رُكب ـــــــــــــوا بغيـــــــكلهم قام 

 ه إال هللا ــــــــــــوقشاش .. ال إل         ب   ــــص ــــــــوق  3والوقيد قالوا ُكبا
 الن رهجـــــــــــــــــ خلوا الدنيا م        ان مهج     ـــــــــــــــــــــــــــورعااي ذا الزم 
 إال هللا  لــــــــــــــــــــــهعسبوا.. ال إ         ضحك وزبج     4من دعاه املام 

 كل يوم انموسية وسجاف             5د مناف ـــــــــــــــــــفضحوان آل عب
 ه إال هللا ــــــــــــــولة.. ال إلــــــــــــدي          وفراش زوجني بساط وحلاف  

 ا ـــــهـــــ ن ســـــــــــ إبليس حي عاونوا       نة قامت من الفقهاء   ــــــــــشيط
 6ه إال هللاــــــــــمفجعني .. ال إل            اء   ـــــــــــده ـــــــــــــوا للشيطنة بـــــــــــــدخل

  شرف،   أيب  ابنالشَّاعر    وصوَّرها  َتَساُقطها،  أثناء  األندلس  ممالك   كحال  إالَهؤالء    حال  وما
 : قائال

 ومعتضد  اـــــــــهــــــــفي معتمد ماءُ ــــــــــأس      أنـدلــــــــس أرض يف دينـــــيزه مما
 األسد صولة  انتفاخ ا حيكي كاهلر       موِضعها غريِ  يف مملكة ألقابُ 

 
 ـ لقب يطلقه اإلماميون على القبيلي من غير آل البيت.. 1
 ـ كناية عن ضعف اإلمكانيات..   2
 ـ مخلفات األبقار، ُيقرص ويجفف، وكان يستخدمه األوائل في الوقود والتدفئة. 3
 ـ تخفيف كلمة اإلمام. 4
 ـ يقصد بهم األئمة المتصارعين من آل البيت. 5
اعر محمد  1969ـ في الَعام  6 م، وإبان تدهور الوضع في اليمن، وسقوط مدينة َصْعَدة بيد الملكيين، عارض َهِذه القصيدة الشَّ

 الذهباني بقصيدة أخرى، َقال في مطلعها:  
 داء   بعدما سالت دماء الشهداء سقطت َصْعَدة علي العم               
 والشيوخ والجيش والعقداء        ال الـه إاّل هللا             



 
50 

 

 آنس   َرميَة إىل  من  تقدم  أن  بعد  عبدهللا،  املهدي  بن  علي  اإلَمامِ   علىحيىي    بن  حممد  وخرج
  جيُشه  واعرتك   1حيدر،   علي  بن  حسني  الشريف  من  ومدعوم ا  ُمقاتل،   ألف  عشر  خبمسة
  ألحد، النصرَ  املعركةُ  حتسم ومل  َصنعاء،  خارجَ  ِخدار،  مث  َضاف،   قرية  يف علي املهدي  جبيش

 . هـ1261 عام ابملتوكل امللقبحيىي  بن حملمد للتنازل اْضطُر املهدي أن إال
َياِسي    املكر  من  الرغم  وعلى  قبيل   أقدم  قد  أنه  إال  حيىي،  بن  حممد  اإلَمامُ   به   متيز  الذيالسِّ
 فقد  َصنعاء،  إىل  األتراك  ُدخولعمليَّة    تْسهيل  على  هـ1265الَعام    يف  إمامِته،   فرتة  انتهاء 

 توفيق   والتقى  هلم،  الثمينة  اهلدااي   ومعه  وحاِشيته،   مقربيه   كبار  من  وفدٍ   رأسِ   على  هتامة   إىل  نزلَ 
  حسني  الشَّريف  وأيضا "  مكة   شريف"   عون   بن  حممد   والشريف  يومها،   احلجاز   وايل  ابشا، 

 العايل   للباب   اتبع ا   اإلَمامُ   يكون  أن  على  واتفقوا  املَصادر،  بعض  تذكر  كما  حيدر،   علي  بن
 العايل،   الباب   خلزانة  يدفعه  نصفٌ   قسمني،  إىل  البالد  عائدات   تقسيمُ   يتم  وأن.  تركيا  يف

 ألف  بعددِ َصنعاء    يف  تركية  حامَية  ووضع.  الَعامة  املصاحل  على  ينفقه  تصرُّفه،  حتت  ونصف
  مبلغٍ   الشَّخصية،  مبصروفاتهاإلَمام    حيتفظ  أن   النقاطَهِذه    ورابع.  النِّظامية   القوات   من  جندي
  2.. قْسمتها قبل العائدات  من خُتصم شهراي، دوالر ألف وثالثني سبعة وقدره
  أبناء   أوال  عليه  خرجحيُث    عليه؛  واخلروجاتُ   االضطراابتُ   بدأت   قد  كانتْ   ذلك   وقبل

 احلصارَ   عنه  وفك   إليها  بنفِسه  فذهبَ   عليها،  احلبايب  عبدهللا  احلاج   عامله  وحاصروا  رمية،
  حاصروه   فقد  بتهامة  زبيد  أهايل  وكذا  العنسي،  حسني  بن  أمحد  القاضي  له  خلف ا  وعني

 .  هناك  شديدا حصار ا

 
ريف حسين طموًحا ألن يقوم بإجالء البريطانيين من عدن، إال أن ذلك غير ممكن بالنسبة له وحده من إقليم عسير ما   1 ـ كان الشَّ

إقناع اإلَمام المهدي إال أنه لم يتفاعل معه، األمر الذي جعله يساعد أقرب الخارجين  لم يتحالف معه اإلَمام في صنعاء، وَقْد حاول  
عليه لتنفيذ مشروعه الوطني الحقا، فكان محمد بن يحيى أقرب من ارتآه، إال أن ذلك ما لم يكن، فقد خذله اإلَمام الجديد أيضا في  

 مشروعه الوطني.
لليمن  2 الثقافة    ـ انظر: األوضاع السياسية الداخلية  الصفواني، وزارة  التاسع عشر، صادق محمد  الَقْرن  في النصف األول من 

. وَقْد ذكر الباحث أن اإلَمام نزل إلى الحديدة بطلب من توفيق باشا وابن عون، للتفاوض معه، كما  253م، 2004، 1والسياحة، ط: 
المبلغ الذي تم تخصيصه لإلمام هو مئة وخمسة وأربعون  أشار إلى رَساَلة للشريف محمد بن عون إلى السلطان العثماني؛ ذكرت أن 

 ألف ريال فرانصي "ماريا تريزا" سنويا، مشيرا إلى أن صرفه يقترب من صرف الدوالر يومها..
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ـ   ودعا  ذمار،  يف  املتوكل  بن  حسني  األمري  أقرابئه  وأحدُ   السَّابق  رفيُقه  وخرج عليه ـ أيض ا 
 من  أغلب  أن  إال  هـ1264  عام  ذمار،  حلصار  وتقدم  ابهلادي،  نفَسه  ولقَّب  ابإلماَمِة،  لنفسه
  النقيب   معه  صحبَ  كما!  َصنعاء  يف  ذلك   بعد  اإلَمامُ   حبَسهوَقْد    عنه،  تفرقوا  قد  معه  كانوا
  حياةٌ   له  تدم  ومل..  يرمي  عمالة  يُقطعه  أن  على  بينهما  اتفاق  بعد  عليه  مترد  الذي  ثوابه  أمحد

 ومصادرةِ َصنعاء    يف  مجيع ا  املتوكل  آل  بسجن  الثالثة   واليته  يف  علي  املهدي قَام    إذ  طويلة؛
 ما  ولكن السجن،  يف  هـ1266  عام  حمرم  24  يوم  املتوكلاإلَمام    وإعدام  املال،  لبيت  أمواهلم

 منافسٍ   آخر  إَمامٍ   قيامِ   بسبب  نفسه،  املهدي  بن  علي  اإلَمامِ   خلعُ   ومتَّ   قليلة  أشهرٌ   ِهي إال
  لتدخلَ   فقط،  قليلة  عدا أشهر ا  حكُمه  يدمْ   مل  الذي  الويسي،َهاِشم    بن  أمحد  املنصور  هو  له،

 علي   اإلَمامُ   عاد  وعقبها  آنذاك،  الثانية  محلتهم  يف  األتراك  وجود  مع  جديدة  خانقة    أزمة    البالدُ 
 الفرَصةَ   فاهتبل  يرمي؛  أحوال  لتفقد  أْشهر  بعد  فخرج  الرابعة؛  للمرة  جديد  من  إمام ا  املهدي  بن

!  . وملقب ا نفَسه ابهلادي  لنفِسه،  اإلمامةَ   مدعي ا  املتوكل،حيىي    بن  حممد  بن  غالب  عمه  ابنُ   عليه
 من  طالب  أيب   آل  من  الليل"  "ُشوع  عبدهللا  بن  أمحد  هو  فيها   له  وكيالَصنعاء    على  عنيَّ وَقْد  

!!  فقط  الروضة  على  إمامُته  تتجاوز  ومل  إمام ا،  نفَسه  فأعلن  اإلمامة!  يف  األخريُ   فرغب  الروضة،
 األمر   أفضى  َصنعاء،  يفالسُّلطة    إليهم  آلت  قبائل،   َمشايخ  مث   آخرون،  أئمة   جانبه  إىل  وظهر

  َسنة  العثمانيون  دخلها  وفعال  البعض،  قبل  من  فيها  للحكم  العثمانيني  استدعاء   إىل  ابلنهاية
  احليمي،  أمحد  بن  أمحد  احلاج  هو  آخر  َشخصٍ   امرةِ   حتتَصنعاء    مدينة  كانتوَقْد    هـ،1289

 كبريا،   اْستبداد ا  ابلناس  اْستبدَّ   فقدَهذا    وبدوره!!  فقط"  صنعاء  عاقل"  لقب  لنفِسه  واختذ
  أهل   قبل  من  خلُعه  ومت  التارخييَّة، َصنعاء    ُدور  من  كثري ا  وخرَّب   فساد ا،  املدينة  يف  وعاث 

  يف   فشلَ   أنه   إال  حاَصرها،  أن  بعدَصنعاء    ُنبِ   على  وحتريِضهاالَقَبائل    بتحشيد  فقام  َصنعاء،
هتامة؛ حيث كانوا قد سيطروا عليها، ويقيمون هناك،    إىل  األتراك  إىل  فالتجأ  وتدمريها،  ُنبها

 من  إليها  الطريق   يف  وهو  أسري ا  وقع  أنه  إال  أْهلها؛  من  له   أثر ا  َصنعاء،  إىل  الْستقدامهم  وذلك 
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  ابحملويت،   الطويلة  يفاهلَادي    حممد  بن  حسنياهلَادي    وهو   بعد!!  به   ُيسمع   مل  جديدإَمام    قبل
جن، وأودعهَصنعاء  إىل به فعاد    1!!مات  حىت فيه وبقيَ  السِّ

ا  كانَ   وإن وهو  والده، وفاة بعد م،1904الَعام  يف لنفِسهحيىي  اإلَمامُ  ودعا
 
ا عامل   يف جمتهد 

  كونه   املذهب،  ُنصوص  حسب  الشَّرط  ُمستويف  غري  أنه  إال  عام؛  بشكلٍ   والشَّريعة  الفقه  علوم
  إَمامِ   وانتخاب   للتداولِ الُعلماء    اجتمع  فلما  ذلك؛  يدرك  كانوَقْد    ابلشُّح،   مشهورا  خبيال،

  عليها،   حارس ا  األمحر  مبخوت   انصرالشَّْيخ    وترك  االجتماع،  غرفة  اببَ   اجملتمعني  على  أغلق"
  االجتماعَ   هاجمَ   غريه،   انتخاب   أواإلَمام حيىي    انتخابِ   يف  الرأي  يتداولون  احلارس  مَسعهم  فلما

  من   قريبة  أخرى،   رواايت   ومثة   2.." حيىي  ِسيدي   غري" إَمام  مابش: "وقال  ابلقتل  وهدَّدهم
 3..  وغريه العلم هجر كتابه  يف األكوع ذكرها الرواية،َهِذه 

 
َياَسة ومواقفها ما يستدعي التأمل فيها كثيرا، إذ لم يكن يخطر ببال   1 ـ في قصة اإلَمام محمد بن يحيى مع المهدي من غرائب السِّ

إلَمام المهدي أنه سيعود للحكم يوما ما بعد اإلَمام محمد بن يحيى الذي غلبه في موقعة نقيل يسلح، فحين َقام اإلَمام محمد بن يحيى  ا
بالتعاون مع األتراك في حملتهم الثانية وإدخالهم إلى َصنعاء وتسهيل األمور لهم، وفي غمرة الفوضى والمشاكل التي عمت َصنعاء  

هـ وبعد أن وقعت معركة طاحنة راح ضحيتها ما يزيد عن مئة قتيل، ثار عليه النَّاس وحاصروه في داره حتى  1265رمضان  6ليلة 
مامة،  انتهى به األمر سجينا في دار الحكم، باعتباره خائنا. في َهِذه الحالة لم يكن من َحٍل إال أن يعود اإلَمام السابق "المهدي" إلى اإل

ويتفاوض مع األتراك من أجل الخروج، وفعال خرجوا يوم العيد بعد ثالثة أسابيع على دخولهم صنعاء،    ليبدأ جولة جديدة من الحكم 
متجهين إلى تهامة تاركين َصنعاء لإلمام فقط. وحين خرج األتراك بدأت الفوضى من جديد وخرج اإلَمام الويسي من َصْعَدة على  

يتحالف اإلَمام السابق المتوكل وأسرته مع اإلَمام الجديد الويسي فقرر قطع رأس    اإلَمام الَهادي "المهدي سابقا" وخشي الَهادي من أن
هـ. وخلع نفسه أو ُخلع للمرة الثالثة من اإلمامة. وَقْد كان َهذا أول رأس ُيقطع  1266محرم    24اإلَمام محمد بن يحيى في السجن يوم  

م  1955ها أمر اإلَمام أحمد قطع رأس أخيه عبدهللا عقب فشل انقالب  من آل القاسم بأمر ِسَياِسي من داخل األسرة نفسها، وكان آخر 
الشهير. ومن أغرب وأعجب األمور أيضا أن اإلَمام المهدي قد عاد للحكم للمرة الرابعة! فبعد أن تنازل أو خلع نفسه لإلمام الويسي  

الرحمن بن محمد  بن عبد  إَمام آخر هو عباس  َقام  إذ  يتمكن من اإلمامة،  لم  في رجب    الذي  مبايعته  وتمت  الشهاري،  الحسني 
هـ، وَقْد تلقب بالمؤيد، لكن لم تدم إمامته إال تسعة أشهر وسبعة عشر يوما فقط! فقد َقام إَمام آخر بالخروج عليه والدعوة لنفسه  1266

والفوضى لم تسكن، فعاد النَّاس  هو اإلَمام أحمد بن َهاِشم الذي اضطر الشهاري أن يتنازل له، وبقي األخير إماما ألشهر قليلة فقط، 
هـ ليقوم بدور المنقذ أو اإلطفائي؛ لكن لفترة لم تزد عن ستة أشهر  1267لإلمام المهدي ليعود للحكم للمرة الرابعة في ربيع اآلخر  

 فما بعدها.. 34فقط.  انظر في هذا: فترة الفوضى وعودة األتراك إلى صنعاء، الدكتور حسين بن عبدهللا العمري، 
ـ هجر العلم ومعاقله في اليمن، القاضي إسماعيل بن علي األكوع، دار الِفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق،    2

للنشر والتوزيع، ط: 3/ 1700م، 1995،  1سورية، ط:  دار األمين  الحديث، سيد مصطفى سالم،  اليمن  تكوين  ،  4، ط: 4. وأيضا: 
وكلمة "مابش" هنا تعني ال    .1/ 58م،  2013،  1قاضي عبدالرحمن اإلرياني، ط: . وانظر ايضا: مذكرات الرئيس ال72م،  1993
 يوجد.

ـ من المفارقات العجيبة في علم اإلَمام يحيى وسياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها الساسة عادة أن أوالده ـ عدا الحسن ـ كانوا    3
أحياء إلى اليوم". وأيضا ذكر ذلك الدكتور مصطفى الشكعة في  مولعين بالشراب كثيرا، "سمعُت شهادات بذلك لمعمَّرين ال يزالون  

. بل لقد ذكر ما هو أكثر من ذلك!!. وَقْد حاججه بعض فقهاء عصره على فعل  64كتابه مغامرات مصري في مجاهل اليمن، ص  
لد مواطنين آخرين غير أوالده، ولما  أوالده، فرد عليهم: "الشريعة على الظاهر وهللا يتولى السرائر"، فأحرجوه أكثر حين ذكروا له أنه ج

عرف قصدهم عاد للجدل معهم وقال: إن الشريعة ال تنص بحد على شارب الخمر! فاحتجوا عليه بفعل عمر بن الخطاب رضي هللا  
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 بن  أمحد  األمريُ   قبله  فعلها  فقد  له،  البيعة  علىالنَّاس    أكره  إَمامٍ   أولَ حيىي    اإلَمامُ   يكن  ومل
  ِحصارٍ   بعد  عنوة   دخلها حيُث    َصنعاء؛  على  إمساعيل  هللا  على  املتوكلاإلَمام    وايل  احلسن

 إمساعيل،  املتوكل   عمه  لصاحل  هو  َسْيطر  فلما  القاسم،  بن  أمحد  إمامةِ   حتت  وكانت  وحرب،
 خطيبُ   واألخريُ   ـ  السحويل  إبراهيم  والقاضي  املسوري،  الدين  سعد  القاضي  من  كال  أجربَ 

  له،   اخلطَبة  وحوَّل  إمساعيل  هللا   على  املتوكل   لإلمام  ابإلكراه  البيعة  على  ـ  يومها   الكبري  اجلامع
 .  ذلك  قبل ألخْيه كانتوَقْد  

  الثانية   كانت  فيما  حيىي،  لإلمام  ابلنسَبة  املذهب  لشروطِ   األوىل  ِهي املخالفةُ َهِذه    وكانت
  مل  أنه  صحيح  للعهد،  ولي ا  أمحد  ابنه  تعيني  من  البعضُ   إليه  َسعى  أو   َشاع  عما  الضمين  الرضا

 مل   الذي  الوقت  يف  احلقيقة،  جمرى  أخذتْ   قد  الشائَعة  أن  إال  بذلك،  رمْسي ا"  فرماان"  يصدر
  اجلند   قيادةِ   يف  رمْسيَّةٍ   مناصبَ   يف  أمحد  جنله  عني  إذ  وذكاء؛  حبذر  معها  وتعامل  بنفيها،   يقم

 ..  األلوية وإمارةِ 
 يف   مملكة،  واليمن  ملكا،  نفِسه  تلقيب  املذهب،  يف  جوهريَّة  تُعترب  اليت  املخالفات   واثلث

  يومها   الزَّْيِديَّةِ   كبار  بعض  قبل  من  غاضبةٍ   أفعالٍ   ردودُ   عليه  أاثرتْ وَقْد    الرمْسيَّة،  العقود  بعض
  1.بعده من لإلمامة الطَّاحمني

  اإلَمامُ   حلقَ أ  الذي  الضحياين،حيىي    بن  احلسناإِلَماَمة    على  انفَسه  ُحكمه   فرتة  فخالل  ولذا
  منه،   علما  أكربَ   كان. وَقْد  م1924  عام  فيها   تويف  حىتَصْعَدة    يف   وحاصره  اهلزميَة،   حيىي به
  عهده  يف لإلمامة   َطموح ا   كان   آخر  منافس ا  َسجن كما.   منه  اإلَمامِ   ختوفِ   ِسر   علُمه   فكان

  ونفوذه َصْعَدة    يف  الكبرية   شعبيِته  بسبب  متتالية،   عام ا   ثالثني  املؤيدي  إبراهيم   بن  حممد   هو
  2. فيها

 
استغور    عنه، فرد عليهم: إن فعل الصحابي ليس بحجة، وإنما الحجة آيات الكتاب وأفعال النبي وأقواله وإقراراته. والعجيب هنا أنه 

ْرعيَّة "الوهمية" في الوالية لن يعدم عشرات األدلة الوهمية أيضا من   أحكام الشريعة باحثا عن مخرج له، لكن فيما يتعلق بأحقيته الشَّ
 كتاب وسنة وقياسات على انعدامها جميعا..!!

 م. 1926ـ استخدم لقب ملك ألول مرة في المعاهدة التي وقعها مع إيطاليا في سبتمبر  1
 .383م، 1987ـ انظر: حياة األمير على الوزير، أحمد بن محمد الوزير، منشورات الَعصر الحديث،  2
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  إابن  مع ا  عملوا  وممن  السَّابقني،  رفاقه  أحدُ   وهو  حجة،  يف  شيبانحيىي    أيضا  انفسه  كما
  استطاعَ   اإلَمامَ   أن   إال  كبري ا،  َجدال  معه  وخاضَ   والزكوات،  األوقافِ جَمَال    يف  الرتكياحُلكم  
  مات. حىت السجن وإدخاله عليه، السَّيطرة
 عام  عدن  يف  األحرارِ   الثوار  إىل  انضمامه  معلن ا  إبراهيم  السَّيف  ـ جنله  ـ أيض ا  عليه  وخرجَ 

 : منها والده يف قصيدة ونظم علي، أخوه ابخلروج حلقه مث م،46
 راقدوان؟  املضاجعِ  يف وأنتم    نشقى حنن  كم   إىل وطين بين

 !ِسنينا يظلمكم هللا دوــــ ع"    ىــــيــــــــحي" الِغر  املستبد وهذا
 فرتة  خالل  متالحقة  بصورة  1حيىي اإلَمام     عهد  يف  واحلركاتُ   االنتفاَضاتُ   تعددت   وقد

العشائرية، كتمرد حممد بن علي   صبغةَ   حيمل  بعُضها  وانتفاضاتٌ   مترداتٌ قامْت    إذ  حكمه؛ 
  وبعضها   هـ، وَقْد كان عامله يف خوالن يومها،1922بن أمحد الوزير عليه يف خوالن، سنة  

الشَّعبيَّة،  يكون  ما  أشبه   واحلدا،   فاملقاطرة،  حجة،  ومعها  َحاشد  كانتفاضة  ابالنتفاضات 
  يف  َصريع ا،  األمر  به  انتهى  حىت  ورميَة،  بتهامة،  الفقيه  وبيت  والبيضاء،  حراز،  يف  وصعفان

  الدْستورية   م1948  ثورة  لتقوم  هناك،  اخلاصَّة  أمالكه  يتفقد  وهو  حزيز، خارج صنعاء،   منطقة
،  إمام ا  الوزير  بن  أمحد  بن  عبدهللا  نصَّبت   اليت  مصرِعه  عقب   ثالثة   إمامُته  دامت  دستوراي 

  الوزير  ابن  قَتل  مث  احلُكم،  على  واستوىل  علْيه،  السابقِ   اإلَمامِ   جنلُ   انقلب  فقط؛  أَسابيع
    2. الثورة ذمَّة على وآخرين،

 
ـ تفاصيل َهِذه االنتفاضات مبثوثة في أكثر من مرجع، مثل تاريخ الشماحي، ونزهة النظر لزبارة، واليمن الجمهوري للبردوني، أما    1

إال في كتاب كتيبة الحكمة من سيرة إَمام األمة، للمؤرخ عبد الكريم مطهر؛ لكنها  م، فلم أجدها  1920ما يتعلق بانتفاضة َرْيَمة عام  
مروية بصيغة أخرى على طريقة ُكتَّاب السير لألئمة، باعتبارها حركة "ُبغاة" قضى َعلْيها المجاهدون، أتباع اإلمام! كما قضوا على  

 رها المؤرخ حيدر علي ناجي العزي في بحث غير مطبوع له.  الجبهة األخرى هناك وفيهم من رجاالت الحدا من ذمار، وَقْد ذك
ـ روى الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه المشار إليه سابقا ما اعتبره األستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح واحًدا من أسرار ثورة    2

يل تحقيق مطامعهم الشخصية، وهو أن  م الدستورية، ومن أغرب أسرار الطغاة، وقدرتهم على التضحية بأقرب المقربين في َسب1948
السيف أحمد وقتها قد عمل بكل الوسائل على اإلطاحة بوالده من أجل اغتصاب الحكم بعده، وَقْد تلكأ في الوصول إلى َصنعاء على  

يال السيف  الرغم من علمه بمخطط الثوار، ليجعل من قتل الثوار ألبيه قميص عثمان، وهو عين ما حدث. ولهذا فقد قرر الثوار اغت
أحمد مع والده في وقت واحد للتخلص منهما معا، وحدث لهما ما حدث لعلي بن أبي طالب كرم هللا وجهه وعمرو بن العاص حينما  

اه نومه من القتل، ذلك أن أحد الُمقربين إليه قد تعهَّد للثوار بقتله، وفي الَيوم المعين نام اإلَمام أحمد نوما عميقا، بعد أن أغلق    نجَّ
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  أخواه   عليه  خرجَ   أابه،  أعقبَ   الذي  م1962  ـ  1948  أمحداإلَمام    ُحكم  فرتة  ُمنتصفِ   ويف
  ينجح،  مل  االنقالب   أن  إال  م،1955ضده، عام    شعبي ا  مدعومٍ   انقالب   يف  والعباس،  هللا  عبد

رَاعُ  احتدم كما  بعد ذلك. وقتلهما اإلَمام  هبما  وظفر   أخيه  وابناإلَمام   أخي احلسن بني  الصِّ
 من   اخلمسينيَّات   ُناية  قويٍ   صراعٍ   يف  ودخال   أمحد،اإلَمام    بعداإِلَماَمة    وراثة  على  البدر  حممد

  قواعده؛  من  مَجيع ا   ونظاِمهم  ُحكِمهم  على  أتت   اليتالثَّوَرة    بعد  حىت   واستمرَّ   املاضي،الَقْرن  
ا  احلال  فانتهى  أبمجعها،   اإِلَماَمةِ   ونظام  بل   اغتيال  حماولة  حادثة  عقب  ابإلمام أمحد مقعد 

  شْبه   احلادثةَهِذه    بعد  عمره  بقية  أمضىحيُث    م؛1961  عام  احلديدة  يف  له  والعلفي  اللقية
  البدر   حممد  ابُنه   وورثه .   م1962  سبتمرب  19  يف  تويف  حىت  احلركة،  عن  وعاجز ا  كِسيح،

ا  احلالُ   به   انتهى   واحد،  أْسبوعٍ   على  تزد   مل  لفرتة ا  طريد    من  والعشرين  السَّادس   ثورة   بقيام  َشريد 
  حنو  الثوار، متجه ا  غضبِ   من  خوف ا  البشائر؛  قصر  من  جبلده  فار ا.  م1962  عام  سبتمرب،
  1..فحجة عمران، إىل ومنها  مَهدان،

 على   ووالهُتم  األئمَّةُ   هبا  يقوم  كان  اليت  والثورات   االنقالابت   ِسلسلةِ   فيض  من  غيضٌ   َهذا
  بني   ما   فريقني،  ينقسمون  ما   عادة  الذينالَقَبائل    وأبناءالشَّعب  ووقودها    البعض،  بعِضهم

راعاتِ   َسبب  غري  َسبب،  بال  قتلى  األمرُ   لينتِهي هبم  لذاك،   ومعارضٍ   هلذا  مؤيدٍ    اليت   الصِّ
 اجلََماعاتِ   أو  الَقَبائلَ   أبقرابئهم  يقاتلون  كانوا   ما  اندر ا  األئمَّةَ   ألن  بينهم؛   فيما  األئمَّةُ   يديرها

 بعُضها  يقتلُ   منها   ُرؤوس ا  احلربيَّة  مَحَالهتم  رأسِ   على  جيعلون  كانوا  ما   بقدر  عليهم،  اخلارجةَ 
  لطموح   اجتنااب  التصاحل،   وَسادات   احلُروبِ   إلمارات   احملليَّة  القياداتِ   اختذوا. وَقْد "..  بعض ا
  مهدي "  فعل  كما   فيها،  يقيمون   أو  خُيضعوُنا  اليت  املنطقة  حبكم  ينفردون  كانوا  الذين  ذويهم

  أكثر   وقادةَ   وزراَءهم  األئمَّةُ   اختذ  هلذا   بذويه؛  إَمامٌ   َحارب   فقلما"  شهارة  مهدي"  مع"  املواهب
  ولو  الظامل،  على  اخلروج  مبدأ  حتت  جنياخلار   مزيدٍ   منَهذا    مينع  ومل  ذويهم،  غري  من  حروهبم

 
رته برتاج سمين، ولم يستيقظ إال على خبر مقتل أبيه، فنجا من القتل بأعجوبة، ومن المدهش أن الشخص الذي ُكلف بقتله بقي  حج

 .155من أقرب المقربين إليه! ص 
م أن عناصر  1962سبتمبر    26ــ سمعُت من الدكتور محمد عبدالملك المتوكل الوزير اإلمامي في حكومة البدر بعد قيام ثورة    1

من بيت حميد الدين قدموا من الخارج عقب سماعهم تولية اإلمام البدر بعد موت والده، وذلك لمعارضة البدر، مدبرين انقالبا عليه،  
 سبتمبر ضد البدر نفسه، فتركوا معارضة البدر وانضموا لحلف اإلمامة.   26وأثناء نزولهم في مطار عدن سمعوا بقيام ثورة 
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  واْستيفائه   أبحقيِته   بيتٍ   كل  ولُشعور  وفروعها،  احلاكمني  عوائل  لتعدد  وذلك   اآلل،  من
  1.." َشخصي ا املكتسبة الشُّروط

إن كل هذه الثورات واالنقالابت مل تعتمل على أرض الواقع إال بعد أن هتّيجت يف النفوس  
العنف واإلرهاب ومعهما القبح يف التصرفات اليت تصاحب احلروب مل  وختّمرت فيها. وإن  

؛ ذلك أن سلوكياتنا  حتصل على أرض الواقع إال بعد أن تغلغلت يف النفوس وحتكمت فيها
   العملّية هي انعكاس مباشر ملا يدور يف أذهاننا.  

راعات   تلك   كلَّ   ولعل   َياِسيَّةِ   الصِّ   وكوارث  مهولٍ   دمارٍ   من  عنها  نتجَ   وما  احملموَمِة،  السِّ
 أمحد  واألديب  املؤرخ  دفع  ما  هو  الَعريق،  احلَضاري  واترخِيه  الَيمين  الشَّعبِ   ُمقدَّرات   يف  ُمرعبةٍ 
لوا مؤخرا، ولكن بعد خراب هلادوية املعاصرين ممن تعقّ ا  أعالم  أحد   وهو  ـ   الشَّامي      حممد
  عن   أُفِصحَ   أن  الصوابَ   يتحرى  حٍ كناص  بل  كمؤرخ؛  ال  واجيب،  من  ولعلَّ : "بقوله  ـ  مالطة
 وفحواها  وأْشَعاري،   كتيب  بعض يف  مرار ا  إليها   وأَشرتُ   بعيد،  أمدٍ  منذ  هبا   اقتنعتُ   نظرٍ  وجهةِ 

  هبا  االْستئثار   بْله  العامَّة؛  الوالية   يف  البْيت   أهل  من  الزكاةُ   عليهم  حرمتْ   ملن  خريَ   ال   أنَّه
األجدى هلم واألخلق هبم االبتعاد عنها والزهد فيها،  واحتكارها. ومل أتوصل إىل قناعيت أبن 

بكل صورها وأشكاهلا وأمسائها ــ والسيما إذا كان لن يصل إليها من يطمع فيها إال شاهرا 
سيفه ــ إال بعد دراسة ألسباب ومسببات املآسي والكوارث اليت حلت ابليمنيني خالل أحد  

صراع املرير الذي نشب عدة مرات قدميا عشر قران.. ولو مل يكن من تلك املآسي إال ال
وحديثا بني ورثة النظرية، والذي رأينا فيه وشاهدان كيف يقتل األخ أخاه، وكان من نتائجه  
التناحر بني أوالد العم، وذوي القرىب، وأبناء األسرة الواحدة من آل اهلادي أو العيَّاين أو 

، وأخريا آل الوزير ومحيدالدين الكتفينا السليمانيني أو احلمزات، إىل آل شرف الدين والقاسم 
 .2"بذلك عربة وعظة

 
 .31م، 1983، 1اليمن الجمهوري، عبدهللا البردوني، د. د. ط: ـ  1
امي، دار النفائس، منشورات العصر الحديث، بيروت، ط:   ـ   2 ،  1تاريخ الَيَمن الفكري في الَعصر الَعبَّاسي األول، أحمد محمد الشَّ

امي ال1/ 121م،  1987 ذي أشرنا إليه هو غير العالمة أحمد محمد  . ومما يجب التنويه له هنا أن العالمة األديب أحمد بن محمد الشَّ
امي أمين عام حزب الَحق السابق.  الشَّ
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هذا صوت متعقل، وإن يف الوقت الضائع، استقرأ معاملَ الصراع وأسبابه وتوصل إىل هذه 
 1احلقيقة؛ لكن هل سيكون لصوته صدى؟! 

ل الشرط األول  يتبدى يف  النظرية  العدوان والعنف يف هذه  اإن أول مالمح   حلكم صحة 
"اخلروج ابلسيف"..! نظرية تبدأ ابلسيف، وتنتهي ابلسيف،    وشرعيته، كما تقرر النظرية،

وفيما بني سيف البداية وسيف النهاية آالف السيوف املشرعة واملعارك الدموية اليت ال يهدأ  
 أوارُها وال خيمد دخاُنا.   

ئيسيتني: غريزة احلب فإن لإلنسان غريزتني ر   2ووفق ا لعامل النفس الشهري سيجموند فرويد
وقد اعترب فرويد أن اإلنسان يسعى لتصريف طاقة العدوان اليت  . أو اجلنس، وغريزة العدوان

الطاقة ال  النفس، وأن هذا  داخلية على  أم  الغري،  ذاتُه أبي طريقة، خارجية على  ختتزهلا 
لنابية، وقد  تستقر أو هتدأ إال إذا اعتدى على غريه، سواء ابلقتل أم الضرب أم الكلمات ا

يلجأ اإلنسان إىل االعتداء على نفسه ابالنتحار لتصريف الطاقة العدوانية اليت تتملكه، وهو 
ما نالحظه لدى هذا الكيان املتضخم ابلطاقة العدوانية كيف يعتدي على ذاته ابلضرب 
والتطبري، ضمن   الندب  جانب  إىل  عاشورا،  اجلسد يف  الدماء وهتشيم  املربح حد سيالن 

 م الدينية؛ لعجزهم عن تصريف الطاقة خارجيا..! طقوسه
أن العدوان دافٌع مستقٌل ال شعوري يوجه سلوك ضحاايه،    3"ويف نفس االجتاه يرى أدلر

كما أن العدوان هو الدافع األساسي يف حياة الفرد واجلماعة، وأن احلياة تنحو حنو مظاهر  
دلر بعد ذلك فكرته يف إرادة القوة  العدوان املختلفة من سيطرة وتسلط وقسوة.. ولقد طور أ

 
فما  176م، 2018، 1ــ انظر: الهادوية بين النظرية السياسية والعقيدة اإللهية، ثابت األحمدي، وزارة الثقافة، مؤسسة أروقة، ط:  1

 بعدها.  
( هو طبيب نمساوي من أصل  1939سبتمبر،    23ــ  1856مايو    6فرويد ) ــ سيغيسموند شلومو فرويد. يعرف اختصاًرا بـسيغموند    2

يهودي، اختص بدراسة الطب العصبي، ومفكر حر، يعتبر مؤسس علم التحليل النفسي. وهو طبيب األعصاب النمساوي الذي أسس  
 مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث. "ويكي".

(، هو طبيب عقلي نمساوي، مؤسس مدرسة علم النفس الفردي، اختلف مع  1937مايو    28  -  1870فبراير    7ــ ألفريد ادلر )   3
فرويد وكارل يونغ بالتأكيد على أن القوة الدافعة في حياة اإلنسان هي الشعور بالنقص والتي تبدأ حالما يبدأ الطفل بفهم وجود الناس  

 أحسن منه للعناية بأنفسهم والتكيف مع بيئتهم.  اآلخرين والذين عندهم قدرة
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مبا أمْساه بعد ذلك النزعة حنو التمايز، وطور هذه النزعة أخريا إىل النزعة حنو الكمال، أو  
 1النزعة حنو االرتقاء". 

أن العدوان والنزعة إىل التدمري صفتني أصيلتني يف اإلنسان، فهو يصبح    2ويرى "ماسلو" 
حمبا للمقاتلة، نزّاعا إىل التدمري حينما تُعاق طبيعته الداخلية أو تُقابل ابإلنكار واإلحباط  

 3حىت خيتفي العدوان".
نف ا  الُعدوان إذن حالة َمرضّية، تعرتي األشخاص، كما تعرتي اجلماعات، وما استعرضناه آ 

من سلسلة اخلُروجات واالنقالابت الداخلية على بعضهم البعض نوع من تفريغ طاقة العدوان  
الداخلي على نفسها ال شعوراي، وقد عدمت مربر التفريغ اخلارجي. مرة أخرى.. النار أيكل  

 بعُضها بعض ا إن مل جتد ما أتكله.  
قوانني الكون ودساتري احلياة    إن شخصية هذا الكيان فصامية، تعيش املتناقضات الداخلية،

مرهتنة مبوقف الناس من علي بن أيب طالب وفاطمة، بل إن حياة الناس الدنيوية واألخروية  
 مرتبطة بعلي وفاطمة..! علي هو حمور الكون..! 

هلذا هم غري أسوايء، وهم فصاميون، وهم مغرتبون عن احلياة، يعيشون وسواسا قهراي يف  
ا أنفسهم به، يكادون يتميزون غيظا، يف وجوههم اللهب، ويف  حميطهم النفسي الذي عزلو 

أعينهم الشرر حىت يكونوا هم األئمة والوالة، ولو كانت إمامتهم على بيضة، هلذا كثر الصراع 
واالحرتاب ليس مع اآلخرين فحسب؛ بل فيما بينهم البني، ولو ُقدر للبشرية مجيعا أن تفىن 

ي على وجهها علواين اثنان فقط، لتقاتال ابلسيف  يف حلظة واحدة على كوكب األرض وبق
 على اإلمامة..!

م "البارانواي" الزائفة، وما االحرتاب والقتل والتدمري وحرب األزمة نفسية، سيكولوجية، أسرهتْ 
قبل  الثقافة  أو  ابلدين  القوم  إصالح  إذن  الصعب  ومن  جتلياهتا،  من  إال جزء  الشائعات 

 
 .  102ــ سيكولوجية العدوان، سابق،  1
( عالم نفس أمريكي، ولد في بروكلين، نيويورك. أبواه مهاجران يهوديان من  1970يونيو   8 -  1908ابريل  1ــ ابراهام ماسلو )  2

 روسيا. اشتهر بنظريته تدرج الحاجات. "ويكي".  
 .  102العدوان، ــ سيكولوجية  3
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وإعاد املتأزمة،  النفسية  على  إصالح  إجيابيا  وفاعلة  مشاركة  لتصبح  من جديد،  أتهيلها  ة 
 1. مسرح احلياة العامة بصورة طبيعية مع اآلخرين

حيث    إن مظاهر التعدي بني الكاثوليك والربوتستانت يف فرنسا بتلك الوحشية اجلنونية 
وكذلك فعل نظراؤهم الكاثوليك مع  كان الكاثوليك يدفنون الربوتستانت أحياء يف اآلابر،

قد القت صدى كبريا واهتماما واسعا لدى النخبة السياسية اليت    الربوتستانت يف بريطانيا
التوحش؛ لكن نفس احلالة ذاهتا لدى حيىي حسني الرسي الذي   وضعت حدا ُنائيا هلذا 

علقهم على األشجار  ألقى ابليمنيني يف اآلابر أحياء وأغلقها عليهم، مث قتل آخرين وصلبهم و 
ي الرؤوس مل جتد هلا صدى لدى اليمنيني حىت اآلن. صحيح أُنا حالة من املاضي؛  سِ منكّ 

لكنها ال تزال تتكرر إىل اليوم من قبل ذرية اهلادي، وبنفس الروح االنتقامية، يف أبشع عملية  
 تنكيل يالقيها اليمنيون من هذا الكيان البغيض..! 

ة اإلمامية اهلادوية بنية فوضوية، تنزع للدم، ومتيل للعنف، وتؤصل  إن البنية النفسية للنظري
للفوضى منذ بذورها األوىل عمليا، ومن حروفها األوىل نظراي، متمثلة يف "اخلروج ابلسيف"  

نفية مع اآلخر املخالف  كشرط أساسي لدميومة اإلمامة ال تصح إال به؛ هلذا فهي نظرية عُ 
 من الداخل، وال يستقر هلا قرار.   نفية مع نفسهاهلا، وهي كذلك عُ 

تتجلى دائما يف حياة   العدوانية  امليول  التحليلي "سول شيدلنجر" أن  النفس  يذكر عامل 
اجلماعة، ويستتبع ذلك ضرورة نسبة العدو ان إىل الغري، إبقاء على متاسك اجلماعة، حبيث  

ا العداء، وإذ ُناجُم هذه  لنا  اليت تضمر  اخلارجية هي  اجلماعة  فنحن ُناجم نرى  جلماعة 
العدوانية اليت بداخلنا. ومن انحية أخرى تصبح هذه اجلماعة اخلارجية مبا هي عدو مشرتك 
عامال موحدا للجماعة. وعلى التعميم يضيف "شيدلنجر" أن حتليل التعصب يبني أننا لسنا  

 2نا.. فقط ُنسقط عدوانيتنا على اجلماعة اخلارجية؛ بل نسقط عليها كل ما هو سيئ يف أنفس 

 
اليعربية، ط:   1 النهضة  دار  األحمدي،  ثابت  د.  االفتراء،  من  تاريخ  اليمن  في  الهادوية  اإلمامة  الشائعات..  انظر: حرب  ،  1ــ 

 فما بعدها.    49م، 2020
 .  113م، 2011، 1ــ انظر: أزمة الهوية والتعصب، د. هاني الجزار، هال للنشر والتوزيع، الجيزة، ط:  2
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".. وأاي  كانت ميوُل الشخص للشعور ابلعدوانية عموما فإنه ال يوجه عدوانيته جتاه أي  
شخٍص أو مجاعة إال إذا تعلم أن يفعل ذلك، وذلك وفق ا ملنظور الطبيعة املكتسبة املتعلمة  
للدوافع واالجتاهات، وعليه ميكن أن نتوقع أن أي شكل نوعي من التعصب سوف يكون  

ه القدرة على التعلم تظهُر يف وقت مبكر من احلياة.. وعليه إذا اعتربان التعصب متعلما. هذ
التنشئة   فإن  أيضا  متعلم  أمٌر  بعينها  مجاعات  إزاء  التعصب  توجيه  وأن  ُمَتعلَّم،  كاجتاه 

 1االجتماعية ميكن أن تلعب الدور البارز يف هذا الصدد". 
من   ملتعصبة الذين خربهم وخرب التعامل معهماهلادوية ا    عدوانيةاإلمام الشوكاين  استقرأوقد  

وهكذا من ألقى مقاليد أمره إىل رافضي وإن كان    ".. :  موقعه كعامل وقاٍض وسياسي، فقال
حقريا، فإنه ال أمانة لرافضي قط على من خيالفه يف مذهبه ويدين بغري الرفض؛ بل يستحل  

املال، وكل ما يظهره من املودة ماله ودمه عند أدىن فرصة تلوح له، ألنه عنده مباح الدم و 
الفرصة. وقد جربنا هذا جتريب ا كثريا، فلم جند رافضي   أثره مبجرد إمكان  تقيَّة يذهب  ا فهو 

املودة لغري رافضي، وإن آثره جبميع ما ميلكه، وكان له مبنزلة اخلول، وتودد إليه بكل    خيلصُ 
ا جنده عند هؤالء من العداوة ممكن. ومل جند يف مذهب من املذاهب املبتدعة وال غريها م

ملن خالفهم؛ مث مل جند عند أحد ما جند عندهم من التجري على شتم األعراض احملرتمة، فإنه  
يلعن أقبح اللعن، ويسب أفظع السب، كل من جتري بينه وبينه أدىن خصومة وأحقر جدال 

سلف الصاحل هان  ولعل سبب هذا ــ وهللا أعلم ــ أنه ملا جترؤوا على سب ال  وأقل اختالف. 
 2يهون ما دونه..".  ديد ذنبٍ عليهم سب من عداهم، وال جرم فكل شَ 

من هنا ندرك حقيقة اإلسقاط النفسي الذي يتعاطاه الكيان اإلمامي على اآلخرين، اترة  
   .على من يسميهم العمالء من املنافقني واإلرهابيني يف الداخل، واترة على العدو اخلارجي

 

 
 . 143الهوية والتعصب، سابق، ــ أزمة   1
،  1ـ أدب الطلب ومنتهى اإلرب، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: عبدهللا بن يحيى السريحي، دار الكتب العلمية، ط:   2

 .119م، ص: 2008لبنان، 
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 سيكولوجيا اخلوف

نظرية عنف وقتل وهدم وإرهاب، فقد انعكس هذا األمر على   نظرًا لكون النظرية اهلادوية 
النفسية اجملتمعية بصورة مباشرة، مبعىن أهنا قوضت السلم اجملتمعي وطبعت اإلنسان بطابع  
مل  اليت  العبثية  واحلروب  الطويلة  الصراعات  حبكم  وقريبه،  أخيه  من  والشك  والريبة  احلذر 

منهم؛ بل إهنا تعزز الدوافع اإلجرامية    مما تقتل    تتوقف، ألن احلروب ختلق من األشرار أكثر
فيه   ويفرغون  ميوالهتم  فيه  يستعرضون  للصراع  ميداان  جيدون  اإلجرامية حني  امليول  لذوي 

 طاقاهتم العدوانية.  
يف اجملتمعات املتسمة ابحلروب تتكّور اجلماعات على نفسها، وتتحوصل على ذواهتا كنوٍع  

عن الذات، مبن يف ذلك اجلماعة املعتدية نفسها حيث تعيش من االحتماء ابلنفس والدفاع  
حالة من استشعار رد الفعل على الدوام من قبل الطرف املظلوم نفسه، كاملدين الذي ينتظر  
دائنه أي وقت، فالكيان اإلمامي نفسه دوما ينظر لكل من عداه مصدر هتديد، فال ميكن 

تفاصيله، فتجعله يتحوصل أكثر على    لقاتل نفس أن يهدأ مدى احلياة، يعش القلق بكل
ذاته، لالحتماء أبسرته.. بِعرِقه.. بساللته.. ابلكيان الذي يسّيج نفسه به، ال ابلدولة اجلامعة 
للكل، ألن النظرية أساسا ضد الدولة. من جهة أخرى ختلق  هذه احلالة رد فعل آخر لدى  

فيه مرتبًصا ابآلخر فتجد جمتمًعا كل عنصر  النقيض،  ، وذلك من طبيعة احلروب الطرف 
 نفسها اليت خلقتها النظرية الفوضوية.  

 احلذرِ  ، سواء على الصعيد الشخصي أو اجلمعي بطابعِ ة  منيَّ الي   النَّفِسيَّة   طبعت   هذه احلالة  
ة يف غالبها  طبيعيَّ   عالقةً   القة االجِتم اعيَّة  والتوجس املستمر من اآلخر، ومل تكن الع    الدائمِ 
  اإِلس الم مثال؛ لذا جلأ النَّاس    ابقا قبل  ، كما كان عليه األمر س  والطمأنينة    ها األمان  ع لي    يغلب  

خيلو  ة، فال يكاد  اجلبليَّ  واهق  الشَّ  كن  لقساوهتا يف حد ذاهتا؛ حيث  س   ابلطبيعةِ  إىل االحتماءِ 
؛ منيع هلذا السبب  أو حصنٍ   بيتٍ   أو آاثرِ   ه من بيتٍ وعرضِ   ول الي م نِ على ط    أو مرتفع    شاهق  
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كىن يف املنبسط  الطبيعي للس    كان امل  مع أنَّ   بل لقد توارثوا البقاء فيها إىل اليوم على صعوبتها، 
مِم يف شىت بقاِع  كما هو الشَّأن لدى كل األ  ،الوداينِ   الشطوط املطلة علىأو    من األرضِ 

مع ما    ،كل مينٍ   ويف نفسِ   ،ة الع امَّةِ هنيَّ يف الذ  راسخةً   إىل الي ومِ   وظلت ه ِذه العادة    املعمورة. 
  الدَّول ةِ   الح الفتاك ابألعداء، ومع وجودِ ه من السِّ الدفاع عن نفسِ   ميتلكه من مقوماتِ   أصبح  

إهنَّ  األدىن.  الش    ا حالة  ولو يف حدها  الطمأنينة  عور ابخلوفِ من  أعماق    ، أو عدم    تسكن 
 الي م ن    لذا ت عتب    ؛املنال  بعيد    منها أمر    التخلص    نَّ ويبدو أ  .بذلك أم مل يشعر  عر  ش    ،ماقهأع  

  كان، يف ه ذا اجلانبِ البلد الكثري الس    كانيا، فِهي تفوق مصر  ا س  توزعً   الدول الع ربيَّةِ   من أكثرِ 
إال    األبيضالسالح الناري أو    محل    بب! ومل تكن ظاهرة  ا هلذا السَّ أكثر من الضعف تقريبً 

القلقِ   ومتظهراتِ   أشكالِ   أحد   مناطقِ   ، الطمأنينةِ   ضعف و   ،الدائمِ   ه ذا  لدى  األقل    على 
الي   مناطقِ من وبعضِ الشمال  منه!    يتمنطق  1الشَّرق  القبائل  أبناء  رأينا كثريًا من  ولطاملا   ،

عن   انهيك  املسدس،  أيضا  احلزام  وعلى  صغرية،  سكني  اجلنبية  وخلف  "اجلنبية" 
وق، يف احلقل.. يف املدينة.. يف الريف.. بل حىت يف  الكالشينكوف على الكتف، يف الس 

وجه   على  األبيض  السالح  ارتبط  لقد  بل  الدوام؛  على  طوارئ  حالة  هو  وكأمنا  اجلامع، 
التحديد ابلشخصية وصار جزءا منها. كما أن بعضهم ينظر لذلك أنه من معامل اكتمال  

 الرجولة..!!  
قلقة على تفاوت بني الناس، هي يف إن هذه احلالة تعكس فيما تعكس نفسا متوجسة و 

الواقع نتاج لعقود طويلة من الرعب الذي عاشه الناس جراء احلروب والصراعات، ومن يقرأ 
 اتريخ اإلمامة جيد تفاصيل ذلك بوضوح. 
األثر ة النفسية بني احلكام واحملكومني كان له  وّ هذا الصراع املتوحش والطويل بسبب اهل  

السليب املقيت فيما يتعلق ابلعمل واإلنتاج، إذ تتوقف آلة اإلنتاج عن العمل يف اجملتمعات 
اليت حتصد النزاعات  األهلية واحلروب  الداخلية رؤوس  أهلها، ألن الزارع أو املنتج ـ ويف أي  

 
ـ تذكر بعض اإلشارات التَّاِرْيِخيَّة أن الخنجر اليماني "الجنبية" هو في األصل رمز وعالمة للصناعة التي اشتهرت في َحَضاَرة    1

 اليمنيين سابقا.
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فقد حتصدها أسنة رماح الغازين واملتغلبني بال وجه    جم  ال كان ـ مل يعد ضامنا نتيجة عمله،
حق، فيكون التواكل والسكون سيد املشهد يف اجملتمعات غري املستقرة. وه ذا يؤثر بطبيعته  
التالية أيضا، مثلما يؤثر على  على الرتاكم املعريف بشقيه الكّمي والنوعي، وعلى األجيال 

ر اع نفسه، ألن احل ض ارة سلسلة   متتالية من الثقافات والنشاط الذهن والبدين معا، جيل الصِّ
وانقطاع حلقة واحدة يف السلسلة أو ضعفها يؤثر ع لي ها كاملة، إذ إن قوة السلسلة تقاس 

وإىل هذا املعىن أشار الشاعر احلكيم زهري بن أيب سلمى يف معلقته  أبضعف احللقات فيها.
 الشهرية ابلقول:  

 ر جَّـمِ و م ا احلـ ر ب  ِإالَّ م ا 
ت م  و ذ قـ تـ م        و م ا ه ـو  ع نـ ه ا اِبحلـ ِديِث امل  ع ِلم 

ا تـ بـ ع ـث وه ا ذ مِ  ـًة     ــــــــــــم ت ـى تـ بـ ع ـث وه  ـر  ِإذ ا ض رَّيـ ت م ـوه ا فـ ت ض    ي م   ـر مِ ـــــــــو ت ض 
ـــــافاً ث  ـــــتـ ل ق  ى بِِثف اهِلـ ا       و  ـــــــــفـ تـ ع ـر ك ك م  ع ر ك  الرَّح   ت ـج  فـ تـ ت ئِـمِ ــــــح  ِكش   مَّ تـ نـ 

أ م  ك ل ه ـم    ِطـمِ ـــــــــــأ مح ـ ِر ع اٍد ُث َّ تـ ر ِضــــــك        فـ تـ ن تِـج  ل ك م  ِغل م ان  أ ش   ع  فـ تـ ف 
عليها ف رتات    وتعكس  ه ِذه القصي دة  "الشعبيَّة" طرفًا من تلك احلالِة الفوضويَّة اليت كانت  

ونوع    اهلادوية  اإِلم ام ةِ  راع،  الصِّ ط بيـ ع ة   داللت ها  ت فلسف   معروف،  غري  لش اعٍر  غالبها،  يف 
تلك  حقيقة  كل  م دركني  أص بحوا  الذين  الع امَِّة  قبِل  من  معها  التعامِل  وكيفيَّة  املواجه ة، 

راعاِت على جهلهم وبساطتهم، يقول ذلك القبيلي الذي مسع د  اعي احلرب:الصِّ
 ليـيــقلت هيا م ره، قومي وهايت صم     لي ـــــرق اي قبيــــــــــــــــــــــــــحني قالوا: هيا ش
 ـوري الي وم شــور، والقيــل قيليــــــــــــــــــش       هاــــن أغتنمـــيــــتـــــــــــــــــــأصبحت بني دول

 نـو لك، وهـــاذاك يل.. يل ـا صــذاك ي     ي ــــــــــدوا عل ـــــــــــــــــــــــــروا يســــــــــــــــــقبلما يسي
 دي اي مره، وزد اي قبيلي ــــــــــصــــــــــــــــواع  وانت سرلك هناك واذبح وهات قات  

 ب واحلبوب وأدي محويلـــ صـــــــــــقـــــــال    دي   ـــــــــــــــــأجرة العسكري واال ابب سي
هو   إنسان  وكل  القصيدة،  هذه  تنبئ حروف  املوقف كما  سيد  هو  والصراع  إذن  القلق 

 مسؤول عن أمنه الشخصي وعن احلفاظ على حياته وحياة من يعول.  
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ا  وقد عمدت  ِسياسة  األئمِة إىل تقريِب املشايخ األكثر حتشيًدا، واألكثر والء، وعادة م
املكانة  " للشيخ على مقدار مقتنياته من    ترتكز  الغزوات على "أعداء هللا"،    "دفي  "اجلهوية 

الس   هذا  مثل  املهنوجعل  حتتقر  ثقافة  بغرس  وذلك  هؤالء،  لدى  مستدامة  حاجة    ،لوك 
عت األمر الذي متيَّ   ؛ابليد والكد  اإلنتاج والكسبِ   من قيمِ   وحتط    ،احلرف  وتزدري أصحاب  

د مسنود بسند  مقعَّ   يف تراكمٍ   ،اأموال اآلخرين دولًة أو أفرادً   رمة  ح    فيه، لدى بعض القبائلِ 
  1.." نعاين آاثره حىت اآلن ،فقهي أعوج

النـَّف س   تعززت    بابِ ولغريه من األس    ببِ هلذا السَّ  ِنيَّةِ   ّيةيف  عن    واالغرتابِ   اهلجرةِ   فكرة    الي م 
 يف الوقتِ   ، هوطنِ   خارج    م للغريِ بناء وتقد    ه وتفانيه عامل  ه وخباتِ ن مبعارفِ م  الي    ل  ن، وشكّ الوط  

  تبعث    وطنه بصورةٍ   لقد مت استغالله خارج    بل    ؛ه لنصف تلك اجلهود منهوطن    الذي حيتاج  
ِنيَّةِ على األسى واحلزن، كما مت ه   ال    ت ركت  و   ت ربتها،  صوبةِ على خ    جر األرض الي م  من قبل  َه 

ه، فكانت أو حاشيتِ   ا إىل اإلم امِ ظلمً   انتج مثرهتا مل يعد يف يده، بقدر ما يؤول    ألنَّ   ؛أهلها
من، الذي مثل اصَّة يف الريف الي  خ    ،ة اليت نقرأ عنها ونسمع  واملآسي اإلنسانيَّ   تلك املشاهد  

 . يطانالشَّ  على ذهنِ  ال ختطر   داثٍ ا ألح  ا دراماتيكيً مسرحً 
 جت مع    مع، مع أنَّ ت  اجمل  ا من ثـ ق اف ةِ متامً   أن تنتِهي    اليت كادت    ه مع التجارةِ نفسِ   الشَّأنِ   ذات   

  امل
على غريه من الش عوب وبرع   هباتني احلرفتنيِ   قد متيز    ـ  ا ومنذ آالف السننياترخييً ـ    نَّ م  الي  

ا؛ ألنه  ا منسيً أن جتعلهما نسيً   ت  كاد  اإِلم ام ةِ   عصور    فيهما، وَها الزراعة والتجارة؛ إال أنَّ 
بنا  اا، فهما  ياسيً ا وسِ أمنيً   ضطربِ م    جمتمعٍ   ا يف ظلِّ أو جتارة، أو َها معً   وجود زراعةٍ   يستحيل  

 الع ر بِ   واقِ أس    ا من أشهرِ واحدً   ما  ايومً   كانت  قد    ا أن ص نعاء  ونتاجه؛ علمً   واألمانِ   األمنِ 
ابقا،  ة س  على التجارة العامليَّ   املسيطرةِ   القدي   من أهم دول العامل  الي م ن    ة؛ بل لقد كانت  التارخييَّ 

ني ون حبّ ة وأمثن  لع العامليَّ ومنها وعبها متر أغلى السِّ    ة  أمَّ   ال تضاهيهم    ، مهرةً   ارين  ها، وكان الي م 
 ا خببةِ ، مشيدً "هريودت "الروماين الشهري    ار إىل ذلك املؤرخ  وق د  أش    .يف الدنيا يف ه ذا الفن

 
  :  ، على الرابط وموقع نشوان نيوز ـ عادل األحمدي، مقالة بحثية على صفحته اإللكترونية  1

https://nashwannews.com/67133 
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الغزو    ا وشتاء.. صيفً   ارِ واإلحب    فنِ والس    املراكبِ   ناعةِ اليمنيني يف صِ  يكن  الروماين   إخل. ومل 
ة يومها،  عامليَّ   امباطوريةٍ   من قبل أعىت وأكبِ   ة لليمنِ قبل امليالد إال منافس    23سنة    لليمن

وذ بح جنود ها ذحًبا يف صحارى اجلوف    اليمنيني  م ام  أ  ه ِذه االمباطورية    ومع ه ذا فقد ه زمت  
 !ومارب.

وصناعِة  ف املدرجاِت  وعمارِة  الرت ِع  وشق  األرِض  تصالح  الس  السَّواعِد  حتريِك  من  بدال 
ِيَِّة، حتول ري  ت  ه ِذه الس فن، واالنشغاِل ابلتجارة، كما كان احلال  عليه يف العهود السَّبئيِة واحِلم 

السَّواعد  محَّالًة لسيِف الثأِر أو بندقيَّة الغزو، أو هراوة االنتقام، يف أقبح حتوٍل اترخيي.. من 
إىل   العامل،  على  وابنفتاحها  ومدنيَّتها،  وأص التها  بعراقِتها  العامل  هبرت   عريقة  ح ض ار ٍة 

 ها هو اإلنس ان! "كانتوانت" منغلقة، تقتات  البؤس  وحتتسي احلرمان.. وأرخص  ما في
  واإلنتاجي  العلمي والثقايف  على اجلانبِ   ا احلروب  اليت تركته    ةِ لبيَّ اآلاثر السِّ   واألهم هنا من

  ؛ انة اإلنس  يكولوجيَّ النفسي وما ترتكه على س    على اجلانبِ   ها الكبري  يبقى أثر    ، كما أشران
وأنَّ  احلروب    خاصَّة  فليست  أ  حروبٍ   يةِ أل  غ ايرٍ م   طابعٍ   ات  ذ  ه ِذه    يوشٍ ج    حروب    خرى، 

 أو  غازايً   ،ا حمارابً ها جيشً كل    فقط، بل ت عتب القبيلة    قاتلةبة وممدرَّ   على فرقٍ   تقتصر    ةٍ نظاميَّ 
  ابلفطرة، ولديه من قصصِ   مقاتل    بيلة هو جندي  يف الق    فردٍ   فكل    ..، قاتال أو مقتوالمغزايً 

غر وعي    احلريب اليت تفتَّح    املوروثِ  النظامي من   اجلنديَّ   ما لدى  ما يفوق  ه ع لي ها منذ الصِّ
  يف األغلبِ   رحى ه ِذه احلروبِ   ما تدور    ! وعادةً .يف جم  ال احلرب   والع مليَّة  النَّظ ريَّةِ   املعارفِ 

مقربةٍ  الدايرِ   األعم على  والسكىن  من  القرى  واألهل  لذاوداخل  اجملتمع كله    ؛  حربيا  كان 
ا من النِّس اء التَّارِي خ بعضً   لنا  ذكر  األطفال والنساء إىل جانب الرجال شبااب وشيوخا. وقد

ل  ا حتفة ح ب  احلة احلجرية، وأيضً خة ص  ي  الدروع، كالشَّ   وتقلدن    الاليت محلن الرتوس    احملارابتِ 
بن حممد بن عفيف يف ايفع، واليت ق تلت  يف   ونورة بنت معوضة  ،بتعزرعب السَّالم  يف ش  
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إحدى املعارك مع جنود اإلم ام املهدي ص اِحِب املواهب، وأيضا "أم أوالد أبو دنيا" و فندة  
 1أشار إليهن البدوين يف اليمن اجلمهوري.  وأخرايت  الدرويشة.

اإلمامة فقد عمدت يف حرو   اهلادوية  وألن حروب  نظامية  القبلية غري  هبا على جبيوشها 
اجملتمع إىل سياسة التنكيل واهلدم والنفي إىل جانب القتل واألسر، خالفا لكثري من احلروب  
املتعارف عليها، فإذا ما جنا معارض  ما هلم، واستطاع الفرار جبلده، يعمد  هذا اإلمام أو ذاك 

يف  إىل حرب نفسية مدمرة أخرى وهي حرق مزارعه وتدمري منزله وهنب ممتلكاته، فيصبح  
ليلة وضحاها فقريا مدقعا، وقد كان غنيا أو ميسور احلال، وهنا يكون القضاء عليه هنائيا  
هبذه الطريقة اخلطرية اليت تفقده األمل يف البقاء والعيش بكرامة، فيتحول إىل لص أو قاتل  
أو قاطع طريق وقد فقد كل ما ميلك. ويف سري األئمة مئات الشواهد التارخيية على ذلك، 

  ء من املؤسس األول حيىي حسني الرسي، وانتهاء ابحلوثي. ومن شاب ه  أابه فما ظلم.! ابتدا
الزبريي الشهيد حممد حممود  العادة اإلمامية   ويف قصيدة أيب األحرار  أبلغ إشارة إىل هذه 

 املتأصلة فيهم خلًفا عن سلف.  
 اراـالسقوف وانزل األحج طعن        اوارً ــــــــــــــغما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فارسً هلل در  

 2راراـــــــــــــــــا فأنت جعلتنا أحرً ـــــشك      اي من هدمت البيت فوق صغاره
 

 
ـ تزعمت الشيخة صالحة الحجرية مواجهة قبائل خوالن التي قادها أحد كبار أعيانهم يومها"..." وَقْد عينه اإلَمام المنصور قائدا    1

رية تصدوا له،  لقبائل خوالن، وكان متعطشا لجمع األموال بأي طريقة، فاتجه بقبائله إلى الحجرية بتعز لنهبها، إال أن أهل الحج
وبرزت الشيخة صالحة قائدة شجاعة، فصدت َهذا القائد ومن معه. وثمة قصيدة للشاعر محمد سعيد جرادة يجسد فيها نضال المرأة  

 الَيَمِنيَّة في الشمال والجنوب معا، ومنها: 
 ارــــــــــــــبـــــــــه قد تمنعت  عليه وهزت فيه نخوة جــــــــــوُرب فقير عرس

 رار؟ــــــــــــــــوقالت له: فيم وقوفك والحمى   محاط بشر مستطير وأش
 ي   أخو فتكات في الوغى غير خوار ـــــــــــــفقال لها: قد تعلمين بأنن

 رف ال يضير بمقدارــــــك ظـــــــــولكنني من ُعدة الحرب أعزل   وذل
 وما تدخر األنثى لحاالت أطوار    وارها   ــــــفأهدت إليه قرطها وس

 اري ـــرية ال يشتري مثلها الشـــــــوح وقالت له: بعها لتشتري كرامة  
 ــ تنسُب هذه القصيدُة خطأ للشاعر الثائر الموشكي، بينما هي ألبي األحرار الزبيري.   2
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 مجاعة يف جمتمع

منذ تواجدت اهلادوية  للجماعة اإلمامية    والسياسي والثقايف  ابستقراء التاريخ االجتماعي
 :، وبتتبع البنية التضاريسية هلا نستطيع القولآخر القرن الثالث اهلجري  على أرض اليمن

أهنم مجاعة يف جمتمع، ال مجاعة من اجملتمع، وفرق بني االثنني؛ إذ ال يزالون متحوصلني على  
اليمن   لثقافة اجملتمع  التاريخ ذواهتم، منطوين على معتقدات وأفكار خاّصة ومغايرة    ذات 

ال يزال بعضهم حين إىل ف  الرغم من مرور ما يزيد عن ألف عام فيه؛  على  احلضاري العريق،
بعض من شرق اليمن إىل غربه، ومن مشاله إىل جنوبه، كما لو كانوا أسرة مصغرة، أو عائلة  
واحدة، ولو سألت علواي يف مشال اليمن عن علوي يف جنوبه، لقال لك: هذا ابن عمي..!  

..!  1ن عمي، جدان واحد وهو احلسن أو احلسني ولو استوضحته أكثر، لقال لك: نعم اب
أييت هذا يف الوقت الذي مل تعد أغلب العائالت مرتابطة بعد ثالثة أو أربعة أجيال، ورمبا  

جّدها األول أو تناسته، وهي ثقافة شائعة عند الناس مجيعا، ابستثناء الكيان اإلمامي   نسيت  
أو املصري أو الشامي أنه ابن عمه وقريبه،    البغيض الذي يرى يف العلوي الفارسي أو املغريب

 ؛ فيما جاره اليمن بعيدا عن نفسه..! حد تعبريهم  "من البيت" و
هلم،    إهنم كيان   ليس  ما  ادعاء  وعلى  والتمج د،  الوهم  على  قائمة  استعالئية،  نزعة  ذو 

هل  ليكسبوا ما ليس من حقهم أن يكسبوه من امتيازات مادية ومعنوية، مستغلني حالة اجل
يف كثري من املناطق؛ بل ساعني بقوة إىل جتهيل الشعب، وصرفه إىل شؤون احلياة الضرورية  
اليومية من مأكل وملبس، فيما التعليم والتثاقف والرتقي االجتماعي والسياسي حكرا عليهم 

يستحقونهوحدهم فهم وحدهم من  اليت ،  الع قد  والتارخيية طافحة هبذه  الدينية  وأدبياهتم   .
 

هـ وهو والد اإلمام يحيى، هنأته الطائفة الشيعية في العراق بتولي الحكم  1307ــ حين تولى اإلمام محمد بن يحيى الحكم سنة    1
 وإمامة اليمن بقصيدة منها:

 ل    واألمر أمرك ال ما تأمر الدول ــــــــــــــثــــ ُمْر واْنَه فأنت اليوم ممت
 د رجعت أيامنا اأُلول ــرى قــة    بشــــــــمـــالدولة اليوم في أبناء فاط

 اتوا وال قتلوا ـــط ما مـــــــــــمحمد اليوم قد أحيا بني حسن    كأنهم ق
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وهلل در الشاعر عبدهللا محران حني شّخص حاهلم    ويالت على شعبنا اليمن العظيم.جرت ال
 شعرا، بقوله:  

 ٍع خاليةـــــــــــــــقـــــــــهتيمون يف ب   م إذ كنتم ـــــــــكـــــــــــــوهبناكم احل
 ت القيم  البالية ــــــــــــــــوال عاش   ا ـــــــــــــــــــــــــــــل لنــــــــوقلنا ميانون أه
لمَّات ــــــــــــــــــــوصران لكم ف

 
 جندا وصرمت بنا قمًما عالية  ي امل

 رة غاليةـــــــــــــم حــــــــكــــــــدماان ب   مزجنا خالل السنني الطوال
 الية!! ـــــــــــــبقيتم على أرضنا ج    ر السننيـــــــــــولكنكم رغم م

اخللق  استعبدوا  احلكم  إىل  وصلوا  إن  للدولة شأهنا..!  يرتكون  وال  دولة  برجاالت  ليسوا 
واستبدوا هبم بدعوى شرف النسب، وإن غادروا احلكم ألي سبب من األسباب عملوا على  
الطفيلية داخل جسم  الديدان  الداخل. يشبهون  الدولة وزعزعة أركاهنا من  تقويض أركان 

غذائه وشرابه ودمه، كما يفعلون هم داخل الدولة نفسها حىت   اإلنسان؛ إذا تعتاش على
البدو   الدولة ومقدراهتا كما يتعامل  تسقط، ومن ُث ينقضون عليها. يتعاملون مع خريات 
الر حل مع املاء والكأل.. غنيمة أسبوع.. شهر.. موسم.. ُث يغادرون، وقد تركوا املكان قاًعا  

م يدركون يف قرارة أنفسهم أهنم يفتقدون للمشروعية صفصفا. وهكذا شأهنم مع الدولة؛ ألهن
لذا   ما؛  يوما  هبم  ستحيط  اجلمهور  وأن كماشة  زوال،  إىل  مآهلم  أن  ويدركون  واملشروع، 
يلتهمون خريات األوطان التهاما عبثيا، لتأمني حياهتم إذا ما استطاعوا الفرار خارج أوطاهنم،  

و  األقطار  خمتلف  يف  تفرقهم  سر  نعرف  هنا  منها،  ومن  نبذهتم  الشعوب  ألن  األصقاع؛ 
وطاردهتم منذ بداية تشكلهم وإىل اليوم، وأينما وجدوا فثمة فنت اثئرة وحروب مشتعلة. كما 
نعرف تنكرهم لألوطان مقابل والئهم للساللة العنقودية املتوزعة يف األقطار، من احلجاز إىل 

ن. وإىل هذا أشار احلكيم اليماين  الكوفة، إىل عراق العجم، إىل املغرب، إىل مصر، إىل اليم
 املؤرخ والشاعر مطهر اإلرايين يف ملحمته الشهرية بقوله:  

 فتاهوا حنوان متشردينا      لقد نبذهتم األقطار نبذاً 
 إليهم حمتفني مرحبينا       اً فقمناــــــــوحلوا بيننا يوم
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 اــــــــــــــــكري حيتفي ابلالجئين    ف  ــــــــ طــــــ فلما غرَّهم حدب وع
 اـــــــــــــــــــــوراغوا روغة املتثعلبين    اــــــــــــتباكوا وادعوا حقاً مضاعً 

 على الشرع املطهر يندبوان   اــــــ وأجروا من حماجرهم دموع
 اـــــــــــــــــــــ على نياهتم يتسرتون    ويف ثوب من اإلسالم راحوا

 اـــــــــــومسكنة وهم يرتبصون    داـــــــــــــهساك ز  وأبدوا سرية الن  
 بتطويل السجود خيادعوان    اـــــعً ــــــــــوأحيوا من لياليهم هزي

 اـــــــــــــــــــَهو خبيوطه يتصيدون     أطالوا من مساحبهم ولكن
 املتبتلينام هيئة ــــــــــــــ هـــــــــــــعلي    وأضفو من مالبسهم لتلقى 

 ها يتلمضوانــا بــــــــوأشداق      داداً ــــــــــــوهم خيفون أنياابً ح
 نوانـويبتكرون للدجل الف      رقاــــــــــويبتدعون للتضليل ط

ع صبة ختريبّية مهووسة ابلتسلط كيفما اتفق منذ تشكلهم يف بداية العصر األموي وإىل 
ات الزمان، أعمت هم أطماع هم عن كل ذلك. ومن   اليوم، ال يستوعبون حقائق التاريخ وال تغري 

"مقاتل   خالل كتاب  من  عصرهم  سلطات  مع  والصراعات  االنقالابت  فصول  يتتبع 
الطالبيني" لألصفهاين فقط جيد حالة من اجلنون املتوارث لدى هذا الكيان خلًفا عن سلف. 

، غري من مل يذكرهم أو مل هجرية، فقد استقصى األصفهاين منهم املئات   313إىل العام  
العشرة  اجتمع  ما  وكان  السلطة.  جتاه  اجلنوين  ونزقهم  طيشهم  بسبب  منهم.  خبه  يصله 
والعشرون من الشباب العلويني يف جملس ما إال وقاموا بثورة أو انقالب على السلطة الشرعية 

ية القائمة من  القائمة..! بل لقد حتالفوا مع اجلماعات املتمردة يف أطراف الدولة اإلسالم
الفرس حتديدا اليت يف بالد خراسان وما بعدها واليت خرجت على اخلالفة اإلسالمية القائمة،  

 سواء يف عهد األمويني، أم يف عهد العباسيني..!  
الكيان اإلمامي البغيض ــ وهو التسمية األنسب هلم ــ يستبطن العداء واالزدراء لليمن منذ  

 تراثه املادي والالمادي، وسام الناس سوء العذاب ابلبطش  ريدمعمل على تقرون غبت؛ لذا  
،  أيسرل شبابه عن عمد، ليسهل له قياد العامة من الناس، ألن قيادة القطيع  والتنكيل، وجهّ 
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يفتقر للشرعية واملشروعية يف حكمه،  أنه  كما    ويسهل خداعهم أبقل اإلمكانيات، ذلك 
وقد عب عن هذا    جهالتها وختلفها.على    لناسا  تبقى مجوعولذا فاألفضل له أن    ذكران آنفا،

 املعىن شعرا األديب مطهر اإلرايين يف قوله:
 اــــــــــــــكريٍه للمفاخر ينحرون       وا كسوسٍ ـــــــــويف اترخينا دأب

 وراحوا حيطمون ويهدموان      اً ــــــــــــــــويف آاثران رفعوا فؤوس
 لنا البغضاء واحلقد الدفينا        وغالو يف تعصبهم وأبدوا
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 رـظِّـنسيكولوجيا امُل

 
نظِّر   البحث يف سيكولوجيا النظرية اهلادوية 

 
يف اليمن يقتضي أوال التوقف عند سيكولوجيا امل

األول يف اليمن نفسه، وأول  منظّر ومؤسس هو حيىي حسني الرسي، القادم من جبال الرس  
يف احلجاز، والذي كان على تواصل مع أبناء عمه يف بالد اجليل والديلم "عراق العجم"، 

احلكم، وقد وجدوا أنفسهم مشردين يف  هذا التواصل حول استعادة مزعوم حقهم اإلهلي يف  
األصقاع بفعل ثوراهتم وانقالابهتم الدائمة على الدول القائمة، سواء خالل العهد األموي،  

 أم العباسي.  
هم ثوارًا من طراز عجيب. ومل   يقول الدكتور علي الوردي: "من يدرس  اتريخ  الع لويني جيد 
مير يف اتريخ اإِلس الم جيل  دون أن يسمع  النَّاس  خبب ثورة ج احمٍة ق ام هبا رجل  من العلويني، 

سِلمني  كانت
 
يف عهد    أو ممن ي نتسب إليهم. وال خيفى أّن أو ل حرب داخليَّة نشبت بني امل

م علي  بتهمة س فك الدماء مرارًا، حىت أن ابن عمه ونصريه ابن عبَّاس اهتمه   علي. وق د  اهتِ 
مرة هبذه التهمة الشنيعة. قيل أن ابن عبَّاس أخذ شيئا من بيت املال يوم كان ع امال لعلي 

ه ابن  عبَّاس:  على الب صرة، ُث هرب به؛ فكتب إليه علي  يلومه ويهدده وخيوفه من هللا. فأج اب
سِلمني  على أن يلقى هللا ويف ذمته تلك 

 
إنه يؤثر أن يلقى هللا ويف ذمته شيء من أمواِل امل

الدماء اليت س فكت يوم اجلمل، واليت س فكت يف صفني، واليت س فكت يف النهروان؛ فلما  
يشاركنا   مل  عباس  وابن  متأملا:  ق ال  ابن عمه،  من  الالذع  اجلواب  ه ذا  يف س فك  قرأ علي  

 1الدماء"؟!

 
 .200م، ص 91995، 2ـ وعاظ السالطين، الدكتور علي الوردي، دار كوفان للنشر، بيروت ـ لبنان، ط:  1
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مضيفا: "وقيل ـ أيضا ـ أن رجال كان يتوضَّأ ذات يوم، فيصب على يدي ه ماء كثريا، فرآه  
راف يف   راف يف ص ب املاء، فرد عليه الرجل، قائال: اإلس  علي ، وأخذ يلوم ه على ه ذا اإلس 

راف يف س فك دماء املسلمني"  .1ص ب املاء خري  من اإلس 
 أحدقبل    األئمَّة الع لويني إىل الي م نِ   "لقد ق ِدمت طالئع  د أمحد نعمان:  ويقول املفكر حمم

أن تنجو بنفسها من العذاب الشديد الذي كانت تلقاه يف بغداد، وكانت    شر قران، تريد  ع  
لويني قد بلغت حد رمي الع لويني أحياء يف اآلابر اليت  القسوة يف التعامل بني العبَّاِسيني والع  

من   ات  نفسيَّ   اء، هم وأبناؤهم، فاتسمت  دران عليهم أحي  نها منفذا، أو بناء اجل  ال جيدون م
والقس   الوجود،  على  املرير  ابحلقد  منهم  يعرتض جنا  ممن  أيديهم  يف  يقع  من  على كل  وة 

 2بيلهم"! س  
ا ش كلت لديه نفسيَّة متأزمة  تلك املآسي اليت تنامت إىل ِذهِن حيىي حسني الرسي ص غريً 

وة واحلدة يف التعام ل؛ وشكَّلت يف نفوس الع لويني وروًحا ا نتقاميَّة، صبغت  صاحب ها ابلقس 
كافة نفسيَّة مريرة حاقدة على من ِسواها، تعيش عقدة االنتقام من اخلصم كيفما اتفق، وكل  

ألهنم إمَّا ظامل هلم بصورة مباشرة، أو مقصر عن م ناص رهتم   ؛النَّاس خ صومهم من وجهة نظرهم
تعادة ما يرونه حًقا إهلًيا هلم..! ال  س 

وزد على طبيعة النفسية احلاقدة اليت حيملها الرسي، أيضا قساوة الطبيعة بتضاريسها اللتني  
انعكستا بصورة مباشرة على تصرفات الرسي، ُث أبنائه من بعده، على الرغم من تغريات 

بعد   ظاملني  إىل  حتولوا  قد  من كوهنم  الرغم  وعلى  نفسه،  األوائل الزمن  أسالفهم  أن كان 
   3مظلومني حد ادعائهم.

 
ر علي في صفين أنهم كانوا يخاطبون أصحاب معاوية، وهم يرتجزون،  ـ نفسه. وَقْد ذكر المسعودي في مروج الذهب عن أنصا1

قائلين: نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. ومعنى َهذا ـ كما ذكر الوردي ـ: أن عليًّا كان يحارُب قريًشا في زمان  
 النبي على تنزيل القرآن، وهو الَيوم يحاربهم على تأويل القرآن وتفسيره.  

ـ الِفكر والموقف، األعمال الكاملة، "األطراف المعنية في اليمن"، محمد أحمد نعمان، جمع وترتيب: لطفي فؤاد أحمد نعمان،    2
 333م، 2001، مارس، 1ط: 
الصارمة من منطلق    3 إجراءاتها  القائمة  الدول  فاتخذت  فتن،  مثيري  انقالبيين،  كانوا  ليسوا مظلومين،  ــ من وجهة نظر واقعية 

 ولية المنوطة بها.  المسؤ 
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كال االستبداد وصنوف األذى ما القوه من أش    حني القى اليهود  والشيء ابلشيء ي ذكر..  
يب البابلي األول والثاين يف اببل على يد اآلشوريني "الوثنيني" خرج ه ؤالء اليهود  أايم السَّ 

اللية، مزدرين غريهم بصورة مل تكن معهودة عنهم  الس    ةة وأكثر ادعاء لالصطفائيَّ نصريَّ ع    أشدَّ 
إىل كل   وية، نظرت  تأزمة وغري س  ة م  يف ظل ظروف نفسيَّ   1ناك التلمودمن قبل، فكتبوا ه  

طر ة هلم واضحة بني أس  االنتقاميَّ   خرية وازدراء، فكانت الروح  من عداهم نظرة احتقار وس  
   .ال غري ،ب االنتقامكما ذكروا، ولكنه ح  ال  ه ذا الكتاب، ال ألن اآلخرين فع  

حماكم التفتيش يف القرون الوسطى وما تالها،    إابناب  و البة يف أور ص    ه ِذه الروح    ازدادت وقد  
 ِسي حيَّة "قتلة املسِ   ؛حني اضطهدهم املسيحيون ونكلوا هبم

يح"  كوهنم من وجهة نظر الداينة امل
أكثر، وخرج    والقهر يف نفوسهم احلقد    االستبداد    ق ه ذاالذي هو "الرب" يف اعتقادهم، فعمَّ 

افة إىل  ابرة، إض  ة، وق د  ورثوا حقد القرون الغ  البة من ذي قبل، وأكثر عنصريَّ ص    أشدَّ   اليهود  
التنكيل والبغي الذي حصل هلم حينها، فكان التلمود هو االنعكاس النفسي املباشر، بكل  

وصدق الشاعر حني   ة. س  قيدة السَّم اويَّة املقدَّ الع    وسوء، ال  وحقدٍ   ما يف النـَّف س من كبتٍ 
 قال:

 أخالق  الفىت كزمانه     فمنهن بيض  يف العيون وسود   أال إنّ 
ال  مبا حتتويه تلك املواقف   وبنيه من بعده    رسيمن احتقاانت أخرى يف الالوعي جعلت 

يتعاملون مع الي منيني بنفسية املنتقم، وأاننية املستعلي الذي ابتسم له احلظ يف فرتة من فرتات 
ي، خالل فرتة ح كمهم، وإن مل يعلنوا ذلك صراحة؛ فكانت النَّظ رِيَّة اهل اد ِويَّة   التحول التَّارخي 

من اثراٍت وِحقد وكب ت، حىت    تأزمةة املِهي االنعكاس النفسي املباشر بكل ما حتتقن ه النَّفِسيَّ 
بغة الب كائية عب التاريخ، وما اجل لد  واللطم  يوم ع اش ورا   ا ابلصِّ لقد اص طبغت ه ِذه النَّظ رِيَّة  ذاهت 
للمحتفلني به إال واحد  من أش كال ه ِذه الب كائيَّة ومتظهراهتا؛ بل إنَّ ره ان ق ضيَِّتهم الذي  

 
ـ لليهود تلمودان اثنان، البابلي والفلسطيني. والتلمود البابلي هو مؤلف جماعي، يلخص األفكار التشريعية واألسطورية التصويرية    1

أو المقيمين  المركزية الخاصة بحكماء إسرائيل في فترة ما بعد اختتام المشنا، بداية الَقْرن الثالث، سواء أولئك الذين أقاموا في بابل  
في أرض فلسطين. وهذه األفكار ُكتبت في األساس كشروح ألقوال األجيال السابقة. أما التلمود الفلسطيني فهو أقل أهمية بالنسبة  

 لهم، وأدبياته ـ في أغلبها ـ متضمنة في التلمود البابلي.  
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يَّة من لد ن ع لي بن أيب طالب وحىت اليوم، وفيما بني يوم علي ي ناورن به هو املظ لوميَّة التَّارخيِ 
 واليوم آالف اخل روج ات واحلروب والثَّارات اليت تسببت هبا هذه اجل ماعة، وال تزال..

إهنا نفسيَّة املنتقم قدميًا وحديثًا.. منتقم ممن يرى أن اآلخر س لبه حقَّه اإلهِلي يف احل كم..!  
وال تزال إىل اليوم، وما جيري حالًيا هو عني ما جرى ابألمس، مع فارق أدوات االنتقام،  

 على الرغم من كل املتغريات واملستجدات..!
إايّ  مستقرائ  الرسي،  حسني  حيىي  نصوص  يتأمل  من  سيكولوجية  إن  نظر  وجهة  من  ها 

من احليواانت   سيكتشف نفًسا متوحشة، وعقلية انتقامية، ليس من البشر فحسب؛ بل حىت
والكائنات، فبدا يف شعره كما بدا يف سلوكه كما لو أنه "داعش" القدمية، ورمبا أكثر من  

 ذلك. 
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 الشعر والشعور

قبل أن خنوض غمار البحث والتقصي يف شعر الرسي من وجهة نظر نفسية، نتوقف أوال 
ام، كما تقررها مناهج البحث عند العالقة بني الشعر والشعور.. اإلبداع والنفس بشكل ع

 األديب. 
العقل  مع  الواعي  العقل  يتشارك يف مفرداته  اجتاه سيكولوجي، روحي، وجداين،  الشعر 
الباطن على حد سواء. يعيش الشاعر حلظات اخليال والتخييل مشاهد مرسومة يف الذهن،  

البيئي موروثه اخل اص. الشاعر  بناء على معطيات ثقافية مسبقة لديه، مستقاة من حميطه 
ينظم ما يعتمل يف وجدانه من أحاسيس وتصورات وانفعاالت تنعكس بصورة جلية على 

 عمله اإلبداعي، وإن حاول التملص من ذلك. 
الشعر تفجري  للعقد املكبوتة داخل النفس، لذا فإن الشعراء يتنفسون بقصائدهم أحياان،  

إذا ما المس هذا اإلبداع نفس   هرواب من ضغط الواقع، كما يتنفس هبا أيضا بعض القراء
التفاوت يف اإلعجاب بقصائد الشعر أو حىت الفن  مشاعرهم ووجداانهتم. ومن هنا كان 
التشكيلي، فبعض الناس تالمس جروحهم بصورة مباشرة، فينظر هلذا العمل، كما لو أنه  

متعلق    سيد األعمال، فيما يراه آخر أبنه عمل  سطحي، ال إبداع فيه. واحلقيقة أن األمر
 مبالمسة هذا العمل ملشاعر وأحاسيس املتلقي.  

األلفاظ أوعية املعاين كما يقول اجلاحظ، والقلم ترمجان القلب؛ وابلتايل فلم ي سّود عمل  
ووجدانه   الكاتب  خميلة  داخل  اعتمل  وقد  إال  الكتب  بطون  يف  أو  الصفحات  على  ما 

 ا.  وأحاسيسه؛ بل رمبا قد عاشه كاتبه عراكا داخليا عصيب
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ا على العمل األديب فريى الناقد  هلذا النص أو ذاك صورًا متحركة   تعكس احلالة  النفسية  ذاهت 
ومشاهد حية بني مسامات هذه احلروف، أو لكأن احلروف تكاد تنطق بذلك، موضحة  

 حقائق اللحظة اليت عاشها األديب، كاتبا كان أم شاعرا، أم موسيقيا أم رساما.. إخل.  
هذه لنا  تعكس  جتاه    أال  الطالبيني،  نقيب  الرضي،  للشريف  السياسي  املوقف  األبيات 

 ؟1العباسيني آنذاك
 م ـــــإذا سكنت فيهم نفوس الضراغ  ومل أدر أن الدهر خيفض أهله   

 ازمـــــــــوما العيش إال فرحة إن هجرهتا   سطون على الدنيا بسطوة ح
 مـــــي   ملكت به دفع اخلطوب اهلواجــــــــسأصب حىت يعلم الدهر أنن

 مــــــن املغانــــــــن وبيـــــــــــيــــــــــه بــــــــــــمغارم    وآخذ أثري من زمان تعرضت   
األول  املنظر  الرسي،  إىل حيىي حسني  نعود  الرضي  الشريف  وقبل  االستطراد،  هذا  بعد 

 لإلمامة يف اليمن، يقول:  
 كر اجلوامس حني طال ظماها     ى عندان من سلوة  ـــــــــلـ ــــــــــ الطعن أح

صد ابلس   اــــــمن  بيضاء انعمة جتر رداه     يوف ألذ ـــــــــــــــــــوالروس حت 
 اء فواغرا    عظمت فقسط الزيت ال ميالهاــــــــــــــــــــوالسائالت من الدم

 اـــــــــغيَّها ورداهأشهى وأعجب من صبوح مدامة     يف القلب يظهر  
 اــــــــــــــــل خيلنا     يف الكر تقرع فوقها وتطاهــــــــــــــــــــومجاجم القتلى ألرج

 ا ــــــــم اجملرة الح يف أعالهـــــــــــــــــــــي كأن سنانه     جنـــــــــــــــــــفــــــــــوالر مح يف ك
هذه ليست قطعة من الشعر فحسب؛ بل لوحة فنية حتتوي عشرات املشاهد من العنف  
واإلرهاب والقتل والتدمري، وهي مالحم عاشها الشاعر عراكا نفسيا داخليا يف الالوعي،  

 
م( شاعر وفقيه ولد  1015  -   969هـ /   406  -هـ   359ــ أبو الحسن، محمد بن الحسين بن موسى، ويلقب بالشريف الرضي )   1

 في بغداد وتوفي فيها. عمل نقيبًا للطالبيين حتى وفاته، وهو من جمع نهج البالغة المنسوب لعلي بن أبي طالب.
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إن  متصورا فصوهلا ومشاهدها قبل أن ينقلها إىل العقل الواعي. أمل يقل سيجموند فرويد: "
  ة بداع هي موازياليت تدفع ابإل  ةن القوى الالشعوريأبداع حيث  الصراع ينشأ من عملية اإل

ن القوى اليت تدفع املبدع  أي  أ  ة،و العقدأصاب  ابلع    ةصاباليت تؤدي لإل  ةللقوى الشعوري
فالتفكري يستمد    ة،صابيالع    ةىل احلالإخرين  شخاص اآلهي نفس الصراعات اليت تدفع األ

املتقنمادته من األ اليقفكار اليت ترتبط أبفمثال األ  ة،حبريه اتماليت تنطلق    ةوهام   ظةحالم 
 1".ىل الواقعإ ةبداع هو عملية انتقال من اخليال اللذفيكون اإل ة..والطفول

وهكذا عكس لنا الشاعر ــ وهو املنظر األول ــ انطباعاته وأحاسيسه اليت اختزلتها طفولته  
 عقدا مكبوتة يف هذا النص الشعري. 

أيضا الشعور  إمام بعده، حيمل ذات   وذات  انتقل ابلعدوى كما أشران سابقا إىل  الذي 
املشاعر، وذات التوجه، وهو أمحد بن سليمان، يف نص آخر، ال يقل وحشية ورعًبا عن 

 نص الرسي نفسه، يقول أمحد بن سليمان:  
 الالـــــا كساين هيبة وجـــقــعل   فمىت كسوت السَّيف من هام العدى  
 غرثى ويروي العاطشني زالال     والسَّيف ي غن املفلسني ويشبع ال...  

 ادى ويرتك عزمه منهاالعــــــ  والسَّيف ينفع يف الصَّديق ويف الذي     
 اال ـــــــــــــــــــهــــــحكمته ويعلم اجل  مع من به صمم إذا    ـــــــــــــــــــوالسَّيف ي س 

صل األمواال ـــــــــــعــــــــــــول       ي حتك مه األذى  ــــــف ينفي لـــوالسَّي  زة وحي 
 وما يفيد معونة ونواالـــــــق         ه ــــــــــــــتـــــــــــوالسَّيف جيمع يل إذا حكم

 دا أطفاال ــــــعـــــلوألومتن من ا    هم     ــــنـــــم  ومٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفألؤمين نساء ق
 2ثرنَّ جلن دي األثقاال ـــــــوأل ك      وألطعمنَّ الطري  من أجس ادهم

 
 ــ   1
بحوث  ـ سيرة اإلَمام أحمد بن سليمان، سليمان بن يحي الثقفي، تحقيق: الدكتور عبدالغني محمد عبدالعاطي، عين للدراسات وال  2

 .84م، 2002، 1اإلنسانية، ط: 
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النظرية   من كبار كرادلة  وهو  بن محزة،  عبدهللا  السفاح  إىل  انتقلت  نفسها  الفكرة  ذات 
، وبنفس الشعور والعقدة النفسية املوبوءة ابالستعالء والزهو، حني يقول ردا على  اهلادوية

الفقيه اليماين اجملدد نشوان بن سعيد احلمريي حني قرر أن اإلمامة تصلح يف أي إنسان  
 انطبقت عليه شروط اإلمامة/ اخلالفة، قرشًيا كان أم غري قرشي، علواي أم غري علوي.  

نه من فيهأمَّا الذي عند جدودي   فيه    فيقطعون لس 
 ــه   إذ ص ار حق الغري يدعي ه ـــــــــــــــــــــــــــوي يّتمون ضحــوة بني

وحق الغري املقصود به هنا هو اإلمامة اليت يعتبوهنا من حقوقهم اخلاصة اليت ال ينازعهم  
 فيها أحد..! 

جعلت من عامل كبري وأديب   ذات النفسية والعقلية اليتو ــ أيضا ــ    كما هو ذات الشعور
هو العالمة أمحد بن حممد الشامي أن ينحو ذات املنحى، فيعلن هو من جهته    معاصر،  فذ،

 يف ملحمته الشهرية: "دامغة الدوامغ" ما أمساه يف عنوان جانيب: "ميني الثأر" قائال:  
 ذكرى حنينــا وكدت  أذوب ابل        اري  ــــــــــــــــــبـــــــوقائلٍة وقد نفد اصط

 ار الناجعينـا ـــــــــــــــــــــــوأستبكي دي    أبّكي من مضى من أهل ودي       
ــــوأرثي سادة سيقوا اعتباط  اح املنااي موثقينــا ــــــــــــــــــــــى ســـــــــإل         اً  ـــــــــــ
 اء مرّملينــا"ـــــــــــــــــــــــــــــالدمولكن يف      در     ــــــــــــــ"ومل ت غسل مجامجهم بس 
 ــا"ــــــــب والعيونــــــــــــواجـــــوتنتزع احل      م     ــــــ هـــــــــ"تظل الطري عاكفة علي

 فقلت: لك م شفى دمع  حزينــا!           عالم الدمع واحلسرات هذي؟ 
 ستنسى قلت لن أنسى القطينـا        ستسلو، قلت: ال أسلو دايري 

 ـا بعد اللوايت  والذينــــــاــــــــــــــــــــدم      ه     ـــــــــــــــع إن مل أنتزفــــــعدمت  الدم
 ونــاــصــــــم أر ع حقهم املـــــــــــــــإذا ل         ي    ــــــ وظلت أتكل احلسرات قلب

 إذا ساملت  خصم هم اخلؤوان      الً    ـــــــال أبقت  يل األايم  خو 
 القع أو نعود حمكمينا ــــــــــــــــــب         سأطلب  أثرهم حىت أراها 

 اـــــونستقضي املغارم والديــون      ونشفي غلة ومنيت ضغنــًا    
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 *** 
 ـا ـــــــــــل العاملينــم كــــــــــــــــــــــأبنـــــا رغ       م  ـــــــــــــــــــــــسيعلم كل ختاٍل أثي

 ــا ــــــــــــــــن قبورهم ح صونــونبن م    سنجعل من حصوهنم قبورًا   
م حىت العام 1962سبتمب    26كما أعلن أيضا أثناء احلرب اإلمامية اليمنية منذ قيام ثورة  

 قائال:  م، 1970
 ـــاوســــــرام أشـــــــــــــــــــأننــا خنبــة كــ   أخبوا "فيصل" والقصور العوايل

 ـا   إن بثوب النيب أو بفكر ماركســـــــسنعيد اإلمامـــة للحكـــم يوم
 1ـــارس ـــــــــــفــــــــــفإن خابت آمالنا ابحلجاز وجند   فلنا إخـــوة كرام ب

س لطة ترتد يف هناية األمر إىل فرد.. قائد.. زعيم.. ملك.. رئيس.. أو إىل أفراد: "وألن كل  
جملس.. جلنة.. أو إىل مج  اع ة أو مجاعات: حزب.. مجاعة.. طائفة.. قبيلة، فإن كل س لطة 
تقوم على األس اس النفسي العقلي للفرد أو األفراد أو اجلماعة، أو اجل م اعات الذين ميارسون  

؛ أي أن سيكولوجية س لطة م عينة ِهي يف حقيقة األمر س يكولوجية فرد، أو أفراد أو الس لطة
األنظمة   على  بشكل كامل  ينطبق  يكاد  ما  وه ذا  ـ  الس لطة  يف  وهم  ـ  الس لطة  يف  مج  اع ة 
الش مولية، وعلى أنظمة احلزب الواحد والتنظيم الواحد والرأي الواحد الذي ال يقبل اآلخر؛  

 2. جاهدا إىل إبعاده ونفيه"بل ي سعى 
  3هذا ما ظهر من العقل الواعي لوحده، فما ابلك ما خفي من العقل الباطن "الالشعور"؟

فإّن العقل  البشري يشبه اجلليد  العائم يف املياه القطبّية؛ حيث خيتفي منه حتت  ووفقا لفرويد
سطح املاء تسعة أعشاره، وال يظهر منه للعيان سوى عشر واحد، ومعىن هذا أن األجزاء  

 
 .  164م، 2009، 1ــ انظر: شاهد على الحركة الوطنية، يحيى مصلح، دار عبادي للنشر، صنعاء، ط:  1
 .35م، 2،2000ــ سيكولوجيا السلطة، سالم القمودي، مؤسسة االنتشار العربي، لندن ـ بيروت، ط:  2
ــ العقل الواعي هو المسؤول عن حياة اإلنسان الشاعرة أو ما يمكن أن ُيطلق عليه دائرة الشعور؛ أما العقل الباطن فيمثل حياة    3

فقط من مجمل النشاط العقلي لإلنسان؛    %10اإلنسان الالشاعرة أو ما يسمى وراء الشعور. ويرى البعض أن العقل الواعي يمثل حوالي  
 الباقي.   % 90يستحوذ علي الأما العقل الباطن ف
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املختفية من العقل هي اليت تقرر سلوك اإلنسان؛ أما اجلزء الظاهر من العقل فليس سوى  
 1ن يغطي  به سلوكه الشاذ. برقع حياول اإلنسان أ

؛ لذا  أنه يف حرب مستمرة مع الشعب من حوهلملكيان اإلمامي  يشعر اوبشكل عام..  
يستخطر كلَّ من عداه، وخاصة من مل يؤمن بفكره الكهنويت البغيض، فهو عدو، جيب   فهو

هليب الغضب يتسعر من قبل الناس    ى هذا الكيانالتخلص منه والقضاء عليه. وحني ير 
إىل حماولة خلق عدو وَهي لألمة، وهنا يصبح من امليسور إصدار    أجتاههم سرعان ما يلج

خمتلف أنواع اإلشاعات بشكل مهّول، ومبالغ فيه ويف أي وقت، وهذا أسلوب يستخدمه 
الشعب عدًوا وَهًيا  الديكتاتوريون والطغاة ــ وكل األئمة طغاة ــ يف الغالب؛ إذ خيتلقون أمام  

وخطريًا ليواروا سوءاهتم الشنيعة، وبني يدينا على سبيل املثال إيران اليوم، منذ أول يوم للثورة 
اخلمينية جعلت من أمريكا "الشيطان األكب" حد تعبريها، فقمعت الشعب ابسم حماربة  

ملا قم ع  اإلمام حيىي  ، ولطاعب اترخيهم  الشيطان األكب، كما فعل الطغاة  من األئمة يف اليمن
ز، كما  ومن بعده جنله أمحد كلَّ اثئر أو معارض هلما، حبجة أّن هؤالء الناس عمالء اإلجنلي

فعل املؤسس حيىي حسني الرسي حني قتل اليمنيني بدافع احلفاظ على اإلسالم، كما يقرر  
 ذلك يف إحدى قصائده:  

 واإلقـــدام  الءابلصب واإلبــ         فٍ تشهد يل وكل مثق اخليل  
 غـــامأرويت حديــه بــدم ط        ذو الفقار أبنن   ا ويشهد  حقً 

 ـــالمطلبا بثأر الدين واإلس        لها ــــــهنال وعال يف املواقف ك
 2حىت تذكر ذو الفقار مواقفا   من ذي املعايل السيد القمقام

 
 .  113م، 1994، 2ــ انظر: األحالم بين العلم والعقيدة، د. علي الوردي، دار كوفان للنشر، بيروت، لبنان، ط:  1
ـ سيرة الَهادي إلى الَحق يحيى بن الحسين، علي بن محمد عبدهللا العلوي، تحقيق: الدكتور سهيل زكار، دار الفكر، بيروت،    2
 والمثقف من أْسماء الرُّمح.  م، 1981، 2ط: 
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ولسون:   احلمقيقول كولن  يرتكبها  ال  اجلرائم  أنواع  أسوأ  يرتكبها  "إن  بل  واألغبياء؛  ى 
 . 1املتحضرون األذكياء، ابختاذهم قرارات يوفرون هلا املبرات والدوافع الكافية"

أن   واألعداء"  احللفاء  إىل  "احلاجة  يف كتابه  فولكان"  "فاميك  النفسي  احمللل  ويذكر 
اجلماعات حتتاج أعداء تسقط عليهم ما يف نفسها من عدوانية وشرور، وكيف أن الصراع 

ع اجلماعات اخلارجية اليت نناصبها العداء جيسد يف الواقع صراعنا النفسي الداخلي بني م
اخلري والشر يف نفوسنا؛ حيث خنرج ما يف نفوسنا من شر، فنجده يف اخلارج حبيث ميكننا  

حديثه عن اجلذور النفسية     يفقتاله. وذلك ما يؤكده أيضا عامل النفس التحليلي فيلهو هاريل
منها العدو الذي نتعصب ضده، فحسب التفسري النفسي نقوم "حنن" بتحديد  اليت يشتق  

واإلسقاط كعملية  العدو،  هو  اآلخر  أي  "أنتم"  جنعل  وهكذا  "أنتم"،  إىل  بنسبته  شران 
نتاجا   العدو  يكون  حبيث  "النحن"  مجاعة  داخل  مجاعيا  طابعا  أتخذ  فردية  سيكولوجية 

 2 يكون ظاهرة ينجزها شخص واحد مبفرده.. مشرتكا، يتشكل منا مجيعا معا، وعلى هذا ال
ارابتوف الكسندر  للدبلوماسي  الشهري  التصريح  ذلك  هنا  وكان حينها مستشارا   نتذكر 

الغرب بعد سقوط جدار برلني   به  الذي خاطب  السوفييت ميخائيل جورابتشوف  للرئيس 
وفعال  3واهنيار املنظومة الشيوعية، قائال: "سنقدم لكم أسوأ خدمة. سنحرمكم من العدو". 

فقد الغرب  وفقدت أمريكا عدوها اخلارجي الذي تتظاهر ابالنشغال به؛ لكنها سرعان ما 
ثت عن عدٍو آخر، متمثال يف العراق، ُث اإلرهاب، ويف حال انتهى موضوع اإلرهاب أو حب

 انقضت صالحية لعبته حتما سيخلق األمريكان والغرب عدوا جديدا..! 
وهكذا ارتكب األئمة جرائم اترخيية حبق الشعب اليمن منذ املؤسس األول وحىت اليوم، ال 

ة الشعب كس وٍس خبيث املنبت، فيما دسائس هم وفتن هم  تزال أفكارهم الشيطانية تنخر يف ثقاف
وهكذا تصنع اإلمامة اهلادوية عدوها بيدها من خارج كياهنا،  قد وصلت إىل قاع اجملتمع.  

 
م، 2001،  1ــ التاريخ اإلجرامي للجنس البشري، كولن ولسون، ترجمة: د. رفعت السيد علي، جماعة حوار الثقافية، القاهرة، ط:  1
9  . 

 .  113ــ أزمة الهوية والتعصب، د. هاني الجزار، سابق،  2
 .  20م، 2018، 1جهاد الشبيني، منشورات تكوين، الكويت، ط:  ــ لماذا الحرب؟ سيجموند فرويد، البرت انشتاين، ترجمة:  3
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  لتحافظ على متاسكها الداخلي، ولتوهم أتباعها أهنا مستهدفة، لكوهنا حامية محى الدين 
  والقيم والفضائل..!

والعصبوايت فلم توجد أيديولوجية عب التاريخ بال عدو، إهنا  وعب اتريخ األيديولوجيات  
ختلقه خلقا إذا مل يوجد على أرض الواقع للحفاظ على حياهتا وعلى كياهنا من التمزق أو  

  عنصر داخل أي مجاعة هو رجل حرب ابلطبع والتطبع،  ؛ ذلك أن كلَّ االحرتاب الداخلي
أو    فيذ كل ما يوكل إليه من مهام بال نقاشوهو على أهبة االستعداد لتن  وبنزعة عدوانية،

أمن داخل مجاعته، يرتقب اآلخرين وحيلل سلوكهم وتصرفاهتم   ، وهو كذلك عنصر  اعرتاض
إال أن يكون    بوسع أي هواّييت/ عصبوي/ كياانيتواحلقيقة ليس  من منظور عالقته جبماعته.  

، فمن مل يتفاعل مع جهازه الكياين/  كذلك، وإال ملا وجد أصال ضمن هذه اجلماعة أو تلك 
السماجة.   الفشل أو اخليانة أو  اللعبة، تالحقه هتمة  العصبوي يصبح منبوذا خارج إطار 
العنصر  أكثر تعصًبا وحديّة وتفاعال كان أقرب إىل روح اجلماعة، وأيضا حمل  وكلما كان 

 يرهم. تقد
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 فوبيا النظرية اهلادوية

 
الستالينّية  تقبل  بغريها، كاليسارية  اليت ال  النظرايت األحادية  اهلادوية كغريها من    النظرية 

على  منكفئة  منها  صلدة، كل  نظرية  ب ىًن  مجيعها  واخلمينية،  والصهيونية  والفاشية  والنازية 
نفسها، ومتحيزة لذاهتا، تفسر قوانني احلياة وحركة الكون وفلسفات العلوم بناء على رؤاها 
ومعتقداهتا اخلاصة. ومن هنا تتوجس  من الغري، وختاف منه، وتتعامل معه ابرتياب وحذر 

في البنية الذهنّية للنظرية اهلادوية أن كلَّ من عداها هو عدو، وعلى أحسن األحوال شديد. ف
خصم، جيب التخلص منه؛ لذا كان ذلك التعامل احلدي واملتطرف من وقت مبكر مع كل 
صوت معارٍض أو ي توهم أنه معارض، مهما كانت سلمية هذه املعارضة أو مدنيتها، مع أن  

للحكم، وهي تعمل بطريقة غري مباشرة على تسوية أي خلل أو  املعارضة هي الوجه اآلخر  
اعوجاج يف مسرية النظام القائم، وخاصة اليوم يف ظل املفاهيم احلديثة لألنظمة السياسية  

 و: القائمة.  
 إذا ساءت فعال  املرء ساءت ظنونه    وصدق كل ما يعتاده من توهم

عرف أبنه خوف متواصل من مواقف ي    نفسي    هو مرض  الفوبيا أو الرهاب ـ كما يف ويكي ــ  
أو نشاطات معينة عند حدوثها أو جمرد التفكري فيها أو أجسام معينة أو أشخاص عند  
رؤيتها أو التفكري فيها. هذا اخلوف الشديد واملتواصل جيعل الشخص املصاب عادة يعيش  

املريض غالبً هب   تهيف ضيق وضجر ملعرف النقص. ويكون  الذي  ا مدركا متامً ذا  ا أبن اخلوف 
ولكنه ال يستطيع التخلص منه بدون اخلضوع للعالج النفسي لدى    ،يصيبه غري منطقي
 .طبيب متخصص

واجلماعات،  الكياانت  أيضا على  تنطبق  األشخاص  احلالة على  تنطبق هذه  ما  وبقدر 
ل كائن، وتنظر إليه بريبة وشك. وأتيت اهلادوية  ومنها اجلماعات األحادية اليت تستخطر  ك
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استحضار ضمن   هو  عداها  ملا  استخطارها  أن  ذلك  اجلماعات؛  هذه  قائمة  رأس  على 
 ملساوئها الداخلية، وهو انعكاس مباشر ملا يعتمل داخل بنيتها الفكرية.  

 
 فوبيا اإلمساعيلية

،  اهلادوية  قضت مضجع اإلمامةكانت اإلمساعيلة يف اليمن أوىل اجلماعات املنظمة اليت أ
حبكم تواجدها من قبل جميء اهلادي، وإن ظلت كامنة حىت وقت متأخر من حياة حيىي 
حسني الرسي نفسه. وكانت منافًسا سياسيا يتخلق، بشعبية زاحفة، حبكم املكانة السياسية  

ا  دعوهتما،  يعلنا  أن  قبل  الفضل  بن  وعلي  حوشب  ابن  من  تبوأها كل   اليت  بن  والروحية 
حوشب من "عدن العة" وعلي بن الفضل من "سرو ايفع"، وقيل يف جيشان، وفق تكتيك 

 مسبق اتفقا عليه يف ساحل "غالفقة" من هتامة عقب عودهتما مًعا من العراق.  
وقد شنت اهلادوية اإلمامية منذ السنوات األخرية حلكم حيىي الرسي، مرورا أببنائه من بعده،  

على اإلمساعيلية، وعلى زعيمها علي بن الفضل الذي استغل   وحىت اليوم محالٍت شعواء
الدعوة اإلمساعيلية الداعمة لدعاهتا آنذاك، وذلك الستعادة حكم اليمن من قبل أبنائه، وهو  
يعيش حالة من التمزق والشتات؛ خاصة وقد أصبح له من النفوذ والسيطرة ما له "حىت قام  

أضمره، وإعالن ما أخفاه يف صدره من رغبة يف  وهو اليمن القحطاين الطموح إبظهار ما  
لإلمام  خارجية  أو  حوشب،  البن  داخلية  تبعية  عن كل  واالستقالل  اليمن  حبكم  التفرد 
املهدي، ولو أنه كان قد ابيع لإلمام املستور احلسني بن أمحد ولولده املهدي من بعده،  

ؤرخون هتمة الزندقة واخلروج وحقق ما وصل إليه بفضل قيامه ابألمر ابمسه. وقد ألصق به امل
على مذاهب اإلسالم وإابحة احملرمات وادعاء النبوة، وهي التهم اليت اعتاد املؤرخون نسبتها  

 1إىل كل خمالف وخارج على النظام..". 

 
 .  80ــ ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن، سيف الدين القصير، دار الينابيع، دمشق، د. ت،  1
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وقد ظلت اإلمساعيلية هي الشغل الشاغل لإلمامة اهلادوية حىت بعد قمعها وتالشي دعوهتا 
على ظلم اإلمامة أو عال صوته أسقطوا عليه هتمة اإلمساعيلية   يف عموم اليمن. وكان من خرج

وقد نفى اإلمام املهدي  وحىت اليوم.    وا عليه كل قبح وشني، منذ ذلك احلنيواليت أسقط
حممد بن املهدي أمحد، املعروف بصاحب املواهب قبائل من ذو خليل من َهدان إىل اهلند 

 وكانوا إمساعيلية.   1م، 1689هـ، املوافق 1101والصني عام 
 

 فوبيا املطرفية 

ما أن تالشت الدعوة اإلمساعيلية حىت كانت املطرفية قد تبازغ جنمها وذاع صيتها يف القرن 
السادس اهلجري، مع أن املطرفية مجاعة علمية فلسفية ابملقام األول، وليست سياسية، غري  

يف اإلمامة، وقالوا أبن اإلمامة   أهنا تبنت يف أدبياهتا الفكرية العدول عن شرط "البطنني"
تصلح يف كل من توافرت فيه شروط احلكم، قحطانيا كان أم عداننيا. وهذا ميثل هتديدا 
كبريا وصارخا للنظرية اهلادوية القائمة على هذا األساس، كما تتخيل هذه اجلماعة. وزادت 

املطرفية قد نشأت  املطرفية من كون  الكهنوتية جتاه  اهلادوية  اليت    حساسية  البيئة  يف نفس 
تعتبها اهلادوية حاضنتها األم وحاميتها الرئيسية. وهو هتديد من الداخل له أتثريه الكبري  
الحقا، فتعاملت معها حبدية مفرطة، وقمعتها قمعا متوحشا، مبالغا فيه، على الرغم من  

"فوبيا" قائمة  كون املطرفية مجاعة علمية ابملقام األول كما أسلفنا، إال أهنا مع هذا ظلت  
تقض مضاجع اهلادوية ليل هنار وظلت شغلهم الشاغل حىت بعد تالشيها، كما ظلت من 

 ة كذلك. قبلها اإلمساعيليّ 
 

 
 .356ــ اليمن في ظل حكم اإلمام المهدي، محمد علي دبي الشهاري،  1
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 اليهودية فوبيا

من املكوانت االجتماعية والدينية يف اليمن من قبل أن تعرف    مكون كبري  ية اليهودالطائفة  
قدميا وحديثا   لليهود  مد  ومما حي  اإلسالم كذلك.  قبل  ومن  اليمن،  أرض  اإلمامية  اهلادوية 
متسكهم هبويتهم اليمنية، واعتزازهم ابليمن وحبضارته واترخيه كأي مين، بصرف النظر عن 

 جبذوره يف ا، ضارابً ا سامقً حضارة واترخيا وجمدً   ي اليمن  عقديته، فيما اهلادوية اإلمامية تزرد
 أعماق التاريخ.  

ترفع عقريهتا ضد ما تسميه   ــ  القامسية  ــ وخاصة اإلمامة  الدوام  وقد ظلت اإلمامة على 
مفاسد اليهود، وبني الفينة واألخرى تشردهم وتنكل هبم شرد تنكيل، اترة إبجالئهم عن  

ة أمواهلم ومجيع أمالكهم لإلمام وحاشيته، بتهم ابطلة يف غالبها.  مدينة صنعاء، واترة مبصادر 
علما أبن اليهود قد أسهموا من وقت مبكر إسهاما إجيابيا وخالقا يف الفنون الشعبية ويف 
التجارة والصياغة والصرافة ويف خمتلف اجلوانب، فكان هلم إسهام مدين وحضاري بديع،  

، ومع هذا فقد ظلوا هدفا لإلمامة بني احلني واحلني ابعتبارهم أهل صنعة، وأهل سلم ومتدن
الظروف  املزرية حبقهم يف  املعاملة  أمواهلم. انهيك عن  ويصادرون  ويشردوهنم  ينكلون هبم 

 الطبيعية.  
وقد رأينا مؤخرا بداية متدد احلوثي كيف بدأ بيهود آل سامل يف صعدة، حيث نكل هبم، 

يد من دايرهم يف صعدة إىل صنعاء، فيما نفى  وصادر دايرهم وأمواهلم، وشردهم شرد تشر 
البعض اآلخر إىل إسرائيل. وهي ثقافة اترخيية عمدت عليها اإلمامة من قدي الزمن وإىل 
اليوم، مع أن يهود آل سامل مينيون مساملون، مثلهم مثل أي مكون آخر، ومل يصدر منهم ما  

ن نفيهم وتشريدهم بتلك الطريقة خيالف القانون اليمن وال حىت الشريعة اإلسالمية؛ بل إ
 فعل  خمالف للشريعة اإلسالمية.  
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 فوبيا الصوفية 

الصوفية من الفرق اإلسالمية يف اجملتمع اليمن من وقت مبكر، وهي فرقة روحانية، وال 
تنشغل أبمور السياسة عادة، إال اندرا، يعيشون زاهدين، متقشفني، متلذذين هبذه احلياة  

فسهم، معتبين ذلك كسرا لشهوات النفس وأطماع احلياة الدنيا. ويغلب اليت خيتاروهنا ألن
 على تعاملهم الرد ابليت هي أحسن مهما كانت حجم اإلساءة إليهم. 

ق د  ق ام اإلم ام شرف ومع هذا فلم تسلم هذه اجلماعة من شرور الكيان اإلمامي البغيض؛ ف
وأفكارهم، كما حصل مع الفقيه الدين بقتل بعض فقهاء الصوفية وذلك بسبب معتقداهتم  

حسن بن علي اجلدر الذي قتله اإلم ام شرف الدين، وعاملهم أيضا معاملة املرتدين عن  
دينهم. والواقع أن ذلك يف حقيقته ما هو إال خوف من أن يستفرد عليه بشرف الزعامة 

 كلما تغول عليهما من فقهاء الصوفية قد مال النَّاس إليهم والتفوا حوهلم،  الدينية، ألن كثريً 
 أكثر.  ظلم األئمة 

تحلَّ دماءهم، كما ورد   وإىل جانب ه ؤالء فقد كفَّر اإلم ام  القاسم  بن حممد الصوفيَّة  واس 
سِلمني  

 
امل على  فالواجب    .." عليهم:  النَّاس  حمرضا  عنهم،  يقول  رسائله،  من  واحدة  يف 

تباحة دمائهم وأمواهلم؛ ألهنم ك فار م شركون؛ بل شر  كهم أع ظم وأكثر؛ ألن املشركني الذين اس 
نام،   كان ـ صلى هللا عليه وآله وسلم ـ جياهدهم يقرون ابهلل وجيعلون له ش ركاء وِهي األص 

ردان.." 
 
 1وهؤالء مل جيعلوا إهلهم إال احِلس ان من النِّس اء وامل

ومنع ِحلق  الذكر وحني غزا املتوكل على هللا إمساعيل بالد حضرموت نكل مبدارس الصوفية  
 فيها، وشّرد رجاهلا.   اليت ألِفها الناس

 
 .31ـ النبذة المشيرة، سابق،  1
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ويف عهد حيىي محيدالدين عمد بواسطة جنله السيف أمحد إىل هدم قباب وأض رح ة أئمة  
ف ِل كاِمال، وذلك حبجَّة حماربة البدع واخلرافات    ومشائخ الص وفية ورجال الدين يف الي م ِن األس 

والشَّعبذات، يف الوقت الذي متتلئ ص نعاء وما حوهلا ابلعديد من األض رحة واملراقد اخلاصَّة  
يزوروهنا   هناك  والناس   والده،  اهل ادي حىت  اإلم اِم  لدن  البيت من  آل  ابألئمة وغريهم من 

 بن محزة كان قد كتب رس ال ة إىل أهل قرية ويتبكون هبا إىل اليوم، مع العلم أن اإلم ام عبدهللا
"لصف" يف "هنم" شرق ص نعاء، يهددهم فيها بنقل رفات أخيه املدفون ه ناك إن مل جيعلوا 
له ضرحًيا مزورا. وق د  كان قبه قبل ذلك الي وم مهجورا، كما أمر اإلم ام  املنصور حممد بن حيىي 

لى قب اإلم ام أمحد بن ه اِشم الويسي، مهدًدا  محيد الدين أهل أرحب ببناء قبة واتبوت ع
 إايهم بنقل ر فاته إىل م كان آخر إن مل يفعلوا.!!  

الدين أمحد محيد  السَّيف  أقدم  العشرينيَّ   أيًضا..  املاضي،  هناية  الق ر ن  من  هدم على  ات 
ب  الذي تنتس   يف م دينة بيت الفقيه بتهامة   ضريح الفقيه الصاحل أمحد بن موسى بن ع جيل،

، وذلك عقب هزمية الزرانيق يف احلرب الشهرية بينهم وبني أبيه، وق د  كان هو قائد له املدينة
 جيش والده.  

م هبدم ض ريح الويل الصَّاحل والزاهد أمحد بن علوان يف يفرس  1943كما ق ام أيضا عام  
ويف ذلك بتعز، وتسويته ابألرض، ونقل رفاته إىل مكان جمهول، حتت ح جة حماربة الِبدعة، 

 قال الشاعر إبراهيم احلضراين:
 البدعي؟  املاجن كف   ي    نبشتهــــقـــــــوت انسكٍ  أكرم أضريح

 رعي ــــــــــــــــــش م سوغٍ  بدون نبشت ه    بغًيا القبور آالف بني من
 والزجني  البوذي  لدى ىـــــــــــحت  وفضيحة     رذيلة   القبور نبش  

 ـنــس   رٍ ـــــــــــــــــش ـــــــــــمع يف ســ نيَّة   ٍر    ــــــش ــــم ع من أنه إال ذاك ما
 
 



 
89 

 

 
 فوبيا البانيان

إىل جانب تشريد اإلمامة وهتجريهم لليهود بعد مصادرة ممتلكاهتم خالل احلكم القامسي 
  كان اهلنود امللقبني ابلبانيان يعملون يف خمتلف األسواق اليمنية يف جتارة اجلملة ويف جتارة

الذهب ويف الصناعة واالسترياد، وتركز وجودهم أكثر يف املوانئ اليمنية القدمية، إىل جانب 
اشتغاهلم ابلرتمجة، وكانوا حمل احرتام العامة واخلاصة من الناس، ألمانتهم اليت اشتهروا هبا  

الدمناركي   الرحالة  املالية، كما أشار إىل ذلك  التجارة واحلساابت  العملية يف  إىل وبراعتهم 
اليمن كارسنت نيبور يف كتابه "من كوبنهاجن إىل صنعاء"، وساعد هذا االندماج أن أغلب  
هؤالء البانيان مسلمون من رعااي اإلمباطورية املغولية اليت حكمت اهلند، وكانت على عالقة 
طيبة مبختلف البلدان اإلسالمية، وخاصة يف عهد االمباطور "أورنك زيب"، عدا اإلمامة 

ية فقد ترصدت أحواهلم وحني رأهتم على أحسن حال صادرت ممتلكاهتم وأجلتهم عن القامس
  1. هنائيا اليمن

ورغم أن اليهود بدرجة رئيسية، ُث البانيان كانوا ميثلون دعامة اقتصادية كبرية للبالد، وإضافة  
نوعية إال أن اإلمامة اهلادوية مل أتبه لذلك، فقد نكلت هبم وشردهتم ونفتهم، ومع هذا الفعل  

أو   كفة، وقد كانوا عمااللتحقني ابلع  هتاوت أسواق اقتصادية وغادر الكثري سوق العمل، م  
فنيني لدى اليهود أو البانيان، ابعتبار هؤالء أرابب مهن، ومهن متميزة أيضا، يف خمتلف  
مدن اليمن. وهو ما ال يهم اإلمامة أصال، فهي ال تكرتث للوطن وال للمواطنني، بقدر ما  

 تكرتث لبقائها هي فقط على أي حنو كان.  

 
المهدي، سابق،    1 . وقد ذكر الدكتور مصطفى الشكعة أن تاجرا هنديا كان يقيم في  356ــ انظر: اليمن في ظل حكم اإلمام 

الحديدة، ففكر بفتح سينما هناك، فاستأذن الوالي إال أن الوالي لم يستطع البت في ذلك، وأرسله إلى اإلَمام بصنعاء، وشد الهندي  
ر ثالثين يوما في َصنعاء استطاع مقابلة اإلمام، وعندما طرح عليه أمر فتح سينما، أجابه اإلَمام بأن  الرحال إلى صنعاء، وبعد انتظا

له عليه ثالثة شروط، أولها: أال ُتعرض السينما أفالما خليعة، والثاني: أال تفتح في وقت الصالة، وثالثها: أن يكون الدخول إليها  
لَيَمِن بعد ذلك الَيوم يوًما واحًدا، وفعال فقد عاد إلى الحديدة ومنها إلى الهند مباشرة!! انظر:  مجانا!! فُصعق الهندي، وأقسم أال يقيم با

 .86م، 1985، 1مغامرات مصري في مجاهل اليمن، الدكتور مصطفى الشكعة، مركز الدراسات والبحوث اليمني، ط: 
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 فوبيا الوهابيني

،  2علمية تقليدية مقيمة يف دماج من صعدة منذ سنني طويلة  أو السلفيون مجاعة  1الوهابيون
وهم طالب علم متوافدين من مجيع األصقاع، يشتغلون ابلقرآن الكري وعلومه، واحلديث 
النبوي، وال يتدخلون يف الشؤون السياسية، ويف الغالب هم موالون ملن غلب يف احلكم، وال  

بهم، فهم مساملون، وينبذون احلروب، ومع يقولون ابخلروج على أحد، حىت وإن خالف مذه
هذا فقد رأوا فيهم شبًحا يهددهم على قلتهم، وعلى ضعف إمكانياهتم، وعلى انزوائهم على 
أنفسهم، وعالقتهم االجتماعية مع بقية اجلماعات واألحزاب والتيارات تكاد تكون منعدمة،  

النظرية اهلادوية جعلت منهم   وابلتايل فهم ال ميثلون أي خطر سياسي مطلقا، غري أن فوبيا 
بعبعا كبريا، وخطرا مهوال يرتصدهم، فعملوا على إجالئهم وتشريدهم كما فعلوا مع يهود آل  
 سامل، وكما فعل أجدادهم مع بقية الطوائف واجلماعات األخرى، ومن شابه أابه فما ظلم..! 

 
 فوبيا البهائية 

اليمن قبل عقود طويلة يف كل من عدن البهائية أقلية مينية ال تكاد ت ذكر، تواجدت يف  
واملكال واملخا، ُث صنعاء مؤخرا، وهي مجاعة سلمية، مندجمة يف اجملتمع بصورة طبيعية، وقد 
رأت فيهم اإلمامة احلوثية خطرا يهددهم، واألمر ال يعدو أن يكون "ر هااًب" ال أكثر، ألقليتهم  

تلكون برانجما سياسيا مناوائ ألحد.  ولسلميتهم وحملدودية تواجدهم، انهيك عن أهنم ال مي

 
 حية في نجد، في القرن الثامن عشر الميالدي. ــ نسبة إلى محمد بن عبدالوهاب النجدي، زعيم الحركة الدينية اإلصال 1
 م.  1979ــ تأسس مركز دماج السلفي في صعدة على يد الشيخ السلفي الراحل مقبل بن هادي الوادعي، سنة  2
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ومؤخرا عمل احلوثيون على إجالئهم إىل خارج البالد، كما فعلوا مع اليهود من قبل، وكما  
 فعل مع طلبة العلم السلفيني غري اليمنيني يف صعدة. 

إن هذا الرهاب واخلواف الذي يتملكهم اليوم من مجاعة جمهرية كيهود آل سامل أو سلفيي  
بهائيني أو غريهم، هو ذات الرهاب واخلواف الذي متلك إمامهم األول أمحد بن دماج أو ال

 سليمان يف القرن السادس اهلجري حني أعلن شعرا: 
 ن ـــــــــــــظنه يف كل ف دوا   فخالف  ــــــــــــــــــــ يف بلد ع إذا ما خفت  

 ظن  وخف من كنت  أتمنه احتياطا   وظن مبن تعادي شرّ 
ا، بقدر ما ا وذكيً البيتني بقدر ما حيتواين على تكتيك سياسي قد يبدو ابرعً إن هذين  

حجم الرهاب النفسي واخلواف الذي يسكن هذه اجلماعة نفسيا من الداخل   أيًضا  يكشف
قدميا وحديثا، فكل م غاير أو معارض هلم هو يف نظرهم عدو جيب استئصاله وإبعاده والقضاء 

 عليه. 
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 خامتة

إن احلرب العسكرية بطبيعتها ليست إال الوسيلة اجلادة للهدف اجلاد، وهو التنمية مبفهومها 
وكما ي قال: ليس    ؛الشامل، وصوال إىل االستقرار؛ ألن احلرب ليست هدفا يف حد ذاهتا 

القائد العظيم من ينتصر يف مئة معركة؛ بل القائد الذي ال حيتاج إىل معركة واحدة أصال  
  حىت ينتصر، ومن احلكمة أن ت فشل قرار احلرب ال أن تنتصر يف احلرب.

وحقيقة فإن أصل خالفنا ومشكالتنا القدمية واحلديثة مع الكيان اإلمامي اهلادوي يف اليمن 
ة إال من خمرجات ثقافية فكرية قبل أن تكون عسكرية؛ بل ما املشكلة العسكريّ   هي مشكلة

ذلك التعليم املغشوش والثقافة اخلاطئة اليت تلقاها الناشئة صغارا يف الكتاتيب واألربطة التابعة  
هلم، بعيدا عن التعليم الرمسي، وحني شبوا كبارا محلوا السالح على غريهم، اعتقادا منهم أهنم 

تلكون احلقيقة املطلقة وحدهم، فيما اآلخر على خطٍأ وخطٍأ حمض. وهنا أصل الكارثة  من مي
 وأس املشكلة وبيت الداء.  

وقد تكون مثة حلول كثرية ملواجهة هذا الفكر املشوه والثقافة املزورة اليت توارثها هذا الكيان  
فال شيء    ري. خلفا عن سلف، ولكن أَهها هو التعليم؛ بل يكاد يكون هو األول واألخ

يذيب التعصب ومحاقة اجلهل غري التعليم، املستند إىل اسرتاتيجية وطنية شاملة تعاجل أصل  
 الداء وجذر املشكالت.  

. وكم كان امللياردير  متاما  التعليم هو السالح األمضى الذي تدمر به خصمك وتقضي عليه
ا حني  واسرتاتيجيً   ؛ بلا ابرعً ا  ا وسياسيً اليهودي "كوزميو دي مديتشي" يف فلورنسا حكيمً 

التطرف   تغول  من  للحد  وذلك  ابلتعليم،  املتطرفني  املسيحيني  أتهيل خصومه  على  عمل 
الكنسي الذي أفضى إىل خلق جيل متطرف ومشبع ابلكراهية من املسيحيني، ضد اليهود  

كذلك    واملسلمني يف أورواب كلها؟!!فغريَّ ابلتعليم والفن جيل عصره متاما، واستمرت أسرته
إىل اليوم، ويكفي أن أستاذ الفن التشكيلي األول يف أورواب "مايكل أجنلو" كان من مقربيه، 
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 وممن د ع مهم وشجَّعهم وتبىن مشاريعهم الفنية والثقافية. وللعلم فقد أسس "مدتشي" أول  
 !  مسيحية ثقافية يف أورواب، وجلب إليها املخطوطات من كافة أحناء أورواب..  مكتبةٍ  وأكب  

اإلمامي من وقت مبكر على تلقني نظريتهم للناشئة والعامة من الناس،    لقد عمل الكيان  
والوسائل يف سبيلها، فكوّ  اإلمكانيات  نفسية ووظفوا كل  نوا هبا روًحا مجاعية، خبصائص 

موحدة، ملواجهة خصومهم، وال سبيل للجمهورية إال ابتباع نفس األسلوب، من منطلق 
الذي خيافه هو ال ابلسالح الذي ختافه أنت، وذلك أبن تكون  حارب عدوك ابلسالح  

روح  إىل  هبطت  إذا  إال  فعالة  تصبح  ال  فالفكرة  مين،  وجدان كل  يف  عقيدة  اجلمهورية 
اجلماعة، وتشربتها العامة من الناس عقيدة راسخة يف الوجدان، وثقافة حية يف الضمري، 

 قافة، وهم ضمانتها القومية لألبد.فيصبح هؤالء الناس هم حراس العقيدة، ومحاة الث
وللمرحلة القادمة أحكامها اخلاصة اليت عجلى، تفتح األفق فقط بال تفاصيل.    هذه إشارة  

 كلمة الفصل.   ستقرر  
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