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إىل الـيمن يف هنايـة القـرن ) ع(جاء اإلمام اهلادي حييى بـن احلـسني 

الثالث اهلجري بدعوة من كبـار اليمنيـني، وهـو حيمـل مـرشوع إقامـة 

وف والنهي عـن الدولة العادلة، التي يرتكز قيامها عىل مبدأ األمر باملعر

العمليــة الــسياسية االجتامعيــة التــي رشعهــا اإلســالم "املنكــر، تلــك 

لتصحيح االنحراف يف احلكم داخل املجتمع املسلم يف حركة تغيري عـىل 

 ."كل مسلم املشاركة فيها

وقد قاد االمام اهلادي عملية بناء هذه الدولة عىل ذلك املبدأ، والتـي 

الدين عىل كل مسلم وجوب القيام به، ًيعد قيامها لديه أصال من أصول 

هي املسؤولة عن إقامة الـدين يف حيـاة النـاس ) أو اإلمامة(كون الدولة 

 .وواقع احلياة، وتطبيق أوامره ونواهيه

وألن قيام هذه الدولة يقتيض أن تكون السيادة فيها للرشيعة، حيـث 

، يصبح األفراد فيها أمام األحكام الـرشعية سواسـية؛ فيتجـسد العـدل

وهـذا مـا . وتتحقق املواطنة املتساوية، التي حيتمي هبا املواطن من الظلم

جعل مفهوم األخوة يف الدين واملواطنة الواحدة أسـاس تلـك الدولـة، 

 .متجاوزة مفهوم القبيلية
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وقد جاءت دراسة الكاتب والباحـث عبـدامللك العجـري لتتطـرق 

لة املحدودة االنـتامء ومن زوايا غري مطروقة، إىل طبيعة الرصاع بني القبي

والوالء، وبني الدولة األممية يف النظـرة والتـرشيع، والتـي جـاء اإلمـام 

 .اهلادي لرييس دعائمها

ولعلها الدراسة األوىل التي ناقشت دولـة اهلـادي ومـدى نجاحهـا، 

وما مدى دور القبيلة كعائق لتلك الدولة وذلك النجـاح، يف لغـة راقيـة 

ويمزج بني التاريخ السيايس واالجتامعي ومنطق تارخيي عاقل يستدعي 

 .بواقعية يف الطرح واالستنتاج

ومن هنا تأيت أمهية هذه الدراسة التي دخلت التاريخ املحذور، أو ما 

ًكان حمذورا، ويف بحث جاد ملفهوم الدولة املعارصة من تطبيق يمنـي يف 

 .التاريخ

                                         

 عبداهللا هاشم السياين                                              

 للدراسات والبحوث رئيس مركز الرائد                                              

 



  

 -٧-  

 

ــةامل هــذه أمهيــة ــاريخ قــراءة إلعــادة حماولتهــا يف قارب  الــسيايس الت

 استمرار من لةطوي فرتة بعد ؛وماعليه ماله للزيدية يف اليمن واحلضاري

 ثـورة قيـام رافـق الـذيوااليديولوجي  والسيايس النفيس املناخ سيطرة

 نظـامال بـني الـرصاع من سنواتلرتاكامت  حصادا جاء والذي ،سبتمرب

 املـايض القـرن أربعينيـات منـذ هلـا املعارضة السياسية ىوالقو املتوكيل

 ريـة عواطـف ثأمـن فرزتـهأ ومـا الثـورة عقيب األهلية باحلرب مرورا

 .وعصبوية 

 بالعرقيـة واملـسمم فكار الغـل العـصبويأب املشحون املناخ هذاكان 

 وخــصومات ةطائفيــ وتــشنجات سياســية انفعــاالتو والطائفيــة

 واالجتامعيـة الـسياسية احلياة مظاهر مجيع عىل بظالله يلقي يديولوجيةأ

 ظهرت الكثـري بالذات التارخيية الدراسات جمال ويف ؛دبيةواأل والثقافية

من الدراسـات والكتابـات كانـت تسـضمر تـشويه احلقـائق التارخييـة 

دوات التحليـل أيـديولوجي خماصـم وتوسـلت بـأوتنطلق من موقـف 

 ةحـداثيات مـشوهإاالجتامعي لتكـريس ذاكـرة مجعيـة عدائيـة ورسـم 

 وتبخـيس الرأسـامل ، وتذخري الضمري الوطني،خلارطة االجتامع اليمني
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عن املوروث املعريف والتاريخ الـسيايس  وتشكيل صورة ممقوته ،الزيدي

ــة ــة و،للزيدي ــوزهم التارخيي ــتهداف رم ــ واس ــا إض ــردات بعينه فاء مف

 بـداتـصفية هـذا التـاريخ  يف هـدفها حتقيـق سبيل ويف لالشتغال عليها

 واحلـديث الوسيط اليمن تاريخ من قرون عرشة جتربة يقتلع نأ للبعض

 ،هـدف غـري مـن كـان نإو ثورة مترد كل الكتابات هذه عرف يف وصار

وقد شكل هذا املناخ عائقـا  ،وطنية عنرصية وكل صالحإ معارضة وكل

 الدراسـات التارخييـة عـىل ْ صعب مـن قـدرت"ابستمولوجي"معرفيا 

املقاربة غري املتواطئـة للتـاريخ الـسيايس للزيديـة يف الـيمن وموضـعته 

الية بالذات خمرجـات مركـز الدراسـات والبحـوث ضداخل سوارات ن

هـداف سه الدكتور عبـدالعزيز املقـالح الـذي سـخر ألأي الذي يراليمن

  .سياسية نظالية
 وظهـرت ،متـأخرة فـرتة يف املنـاخ هـذا أجـواء ًنـسبيا تلطفـت وقد

 ،مواقفهـا مراجعـة يف دبواأل الثقافـة رمـوز لـبعض خجولة مبادرات
 قـدر عىل تارخيية دراسات وظهرت ،احلسابات قراءة عادةإ إىل والدعوة

 القـرن مـن الثامنـة العـرشية هنايـات منـذ خاصـة واجلدية نةالرصا من
كـام حـدث مـع - األمنيـة االضـطرابات بسطأ نأ املشكل لكن؛ املايض

 تعيـد اسـتحياء تلـك -"احلوثيـة"نصار اهللا أبروز قضية صعدة ومجاعة 
 وتـسميم ،والفكريـة العلميـة احليـاة تعكـري تعيد و املشهد إىل اتاملناخ
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 األفكارعزز من ت و،من وترية القراءات الرهابيةفع وتر ،احلياة السياسية
درة فوبيـا مغـا مل يفلحـوا يف ًاالقهرية املزمنة التي تتلبس سياسيني وكتابـ

د ذات يـ وترد، يف سياقات ماضـويةإال األحداثاملايض وال تريد قراءة 
العــالق  شاكساملــطــاب  واخلاملعزوفــات اخلــشبية واملقــوالت البائــدة

  .جية والعصبويةيديولوبرشانقه األ
 للهـادي الـسياسية لتجربـةل السوسيولوجيةقاربة امل هذه تايت وعليه
 سأر عىل يتأت سياسية جتربة أي نأ ساسأ عىل الزيدية للدولة كمؤسس

ــبكة ــن ش ــات م ــة العالق ــني املتجادل ــريات ب ــة املتغ ــع البنوي  للمجتم
ــة االقتــصادية  تــشكل يف نفــسها تعكــس والتــي واملعرفيــة واالجتامعي

  .السياسية التجربة ياغةوص

عددته قبل مـا يزيـد أن هذا البحث كنت قد أنوه أن أوال يفوتني هنا 

 هعيد مراجعتـه وتطـويره وتوسـيعأن أعوام وكانت نيتي عىل الثالثة األ

ن أقبـل وذلـك خاصة وقد توافر لدي من املراجع ما مل يكن متوفرا قبال 

  .ني رغبتي هذه انشغاالت كثرية حالت بيني وبأن ال إيتم نرشه 

                                                                     

 صنعاء –عبدامللك العجري                                                                 

                                                                    ١٣ - ٠٨ - ٢٠١٤
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موية حمل رضا وترحيب من قبل مل يكن الصعود السيايس للعائلة األ

سـالمي ساسـية يف املجتمـع اإلأقوى سياسية ودينية واجتامعية مؤثرة و

موية والتحوالت السياسية واالجتامعيـة سياسة الدولة األ نإبل ، نذاكآ

 ثارة نقمـةإ سالمي كانت تزيد منيف املجتمع اإل حدثتهاأوالفكرية التي 

ومنـذ قيامهـا واجهـت معارضـة سياسـية وحركـات  ،املسلمني عليهـا

 وثورة عبداهللا بن  كالثورة التي قادها احلسني بن عيل،ثوريةواحتجاجية 

 .الزبري وثورات اخلوارج 

 والوحـشية يف ،مويـة يف الـبطش بمعارضـيها اشتداد الدولة األدىأ

 مـن مجلـة ازفـرإاىل يـة ملذبحـة كـربالء  والنهايـة الدرام،قمع خصومها

 ةقـوى املعارضـة يف مراجعـ خذت معظمأو ، املختلفةاملواقف السياسية

 املهادنـة والتكيـف مـع الوضـع القـائم البعض لسياسة  فامل،حساباهتا

، تنامي هذا التوجه موية عىلىل التربير وقد شجعت الدولة األإواللجوء 

ن حاب مـ مفضلني املعارضة الـسلبية باالنـسيف السياسة خرونآوزهد 

 االكتفـاء باملقاومـة ىأخر رآوفريق  ،عىل احلياد الوقوفواحلياة العامة، 

صالح الشامل الـديني ال باإلإوبقي فريق ال يقبل ، نيصالح الفكريواإل

و املهادنـة أويرفض التكيف مع الوضع القـائم ، سيايسواالجتامعي وال
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 ن تـردي الواقـع الـسيايسأويـرى  ،مر الواقـعبسياسة األ قبولمعه وال

 التحرك العاجـل بكـل الـسبل والوسـائل يوالبؤس االجتامعي يستدع

مام زيد بن س هذا الفريق اإلأ وكان عىل ر،موياملتاحة بوجه التامدي األ

 .مؤسس املذهب الزيدي )١٢٢-٨٠ (عيل

كانـت املعارضـة الـسياسية حركـة  ىل وقت قيام ثورة زيد بن عيلإو

ل يف بدايتـه مل يتبلـور بعـد زايبدون عقيدة حمددة واجلدل العقدي كان ال

 ولـذلك كـان ،ىل فـرق وطوائـفإيف منظومات عقدية تتوزع املسلمني 

خفاقــه يف إدى أو .ًمــام زيــد لفيفــا غــري متجــانس مــذهبيامعــسكر اإل

تعميـق  ىلإ) ١٢٥-٧١( موي هشام بـن عبـدامللكطاحة باحلاكم األاإل

 مــام زيــد نفــسه ومكونــاتالفــرز للمواقــف الــسياسية يف معــسكر اإل

وكان كل مكون من هذه املكونات يتأثر  ،سالمي بشكل عاماملجتمع اإل

يـصوغ و ؛مـن الـرصاعات الـسوسيوسياسيةته للـدين بموقفـه ءيف قرا

، و بوحي منـهأمنظومته العقدية والترشيعية بام ينسجم وموقفه السيايس 

خـرى أ ومـن ناحيـة ،يولوجيـة الثـورةديأصـبحت الزيديـة أ ةومن ثم

مويـة ال سـيام ر مـن حمنـة املعارضـني للدولـة األخفـاق الثـواإضاعف 

تكثيـف  ىلإوعمدت السلطات االموية ومن بعدها العباسـية ، العلويني

ىل التفكـري يف إما دفـع هبـم  القمعية ضد العلويني ومشايعيهم جراءاهتاإ

سـيام تلـك الواقعـة يف ال  عني الدولة العباسـيةأ عن ًخرى بعيداأماكن أ
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دريس بن عبـداهللا إ فلجأ ،ركزية امل الدولةطراف حيث تضعف قبضةاأل

دريـسية ليؤسس هناك الدولة اإل فريقياأيف  قىصىل املغرب األإ )١٧٧تـ(

مرها بسقوط مدينة فاس بيـد أهنا مل تعمر طويال فقد انتهى أال إ ،الزيدية

 بـاملغرب ةمر الزيديـأوبسقوط فاس انتهى )٢١٢(الدولة الفاطمية عام 

سس احلسن بن زيـد أستان جنوب بحر اخلزر ويف طرب، سياسيا وفكريا

الوجـود  وقد انحـرس ،امللقب بالداعي الدولة الزيدية)٢٧٠تـ(بن حممد

 . عرشية يثنلصالح الشيعة اإل  بعد قرونالزيدي فيها
 الروحيـة ويف النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري انتهت القيادة

امللقـب  )٢٩٨-٢٤٥(ىل حيـي بـن احلـسني الـريسإللزيدية  والسياسية
 والتـي تعـد ،سـس الدولـة الزيديـة يف الـيمنأىل احلـق الـذي إباهلادي 

 .سالمية اإل طول عمرا من بني الدولاأل
ثـر الرتكيبـة أالتعـرف عـىل  ىلإ املقاربة الـسوسيولوجية وهتدف هذه

عـىل الـدور الـسيايس واحلـضاري للزيديـة يف  القبلية للمجتمع اليمني
 وإعـادة قـراءة جتربـة ، مرحلـة التأسـيسهم مراحلها وهيأمرحلة من 

صالحية يف ضوء متثلها ملنظومة البنى التحتيـة اهلادي الريس وحركته اإل
ن أي جتربة سياسـية أساس أعىل ، للمجتمع اليمني كام كانت عىل عهده

ويـة ياملتجادلـة بـني املتغـريات البن س شـبكة مـن العالقـاتأيت عىل رأت
ــة ــصادية واالجتامعي ــع االقت ــي للمجتم ــسيكلوجية والت ــة وال  واملعرفي

 .تعكس نفسها يف تشكل وصياغة التجربة السياسية 
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ملوضوع يتطلب دراسة مستفيضة إال فاو كثر من حماولةأوهي ليست 
  املـصادرالتارخيية التـيً وثانيـا،ًعمقة للخروج بنتـائج أكثـر تفـصيالوم

 ً كثريامل هتتم و تناولت العهد السيايس للهاديمتكنت من اإلطالع عليها
 وكان تركيزها ،لتدوين تفاصيل احلياة االجتامعية واملعرفية واالقتصادية

 .حداث الرصاع العسكري أسري  عىل تسجيل

 

النفيس واالجتامعي و يعترب حتليل شخصية اهلادي والتكوين العلمي
فـاتيح مـن امل والقيـادة الكاريزميـة والدينيـة امللهمـة والفسيولوجي لـه

 حيـث تـشري ،لفهم جتربته الـسياسية ومـرشوعه اإلصـالحي ساسيةاأل
 ة، يولـدون ليكونـوا قـادًاالنظريات االجتامعية أن هناك أشخاص بعض

حـد قـدر انطباقهـا عـىل أطبـق عـىل تنوإذا صحت هذه النظرية فإهنـا ال
 املـصادر هكـام تـصور )٢٩٧-٢٤٥( اهلادي حيـي بـن احلـسنيةشخصي

 التـي خلقـت  االسـتثتائية نـوع تلـك الشخـصياتفهو مـن -التارخيية 
  بـأهم الـسامتً إذ ولـد مـزودا بيولوجيـا، قيادية غري عاديـةللتويل مهام

   .القيادية للشخصية ملكونةا

نـه كـان يف صـباه أوبنائه الفسيولوجي  يتحدث املؤرخون عن نشأته

 الوعاء  فيدخل يده يفةيدخل السوق ويقول ما طعامكم هذا فيقال حنط

 . كفه ويطحنه بيده ثم خيرجها ويقول هذا دقيقخذ ما يففيأ
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نه كان غالما حزروا باملدينة وكـان طبيـب رسيـاين أروى أبو طالب 

، سم عىل محار يعاجلـه مـن مـرض أصـابهخيتلف إىل أبيه احلسني بن القا

صـعده أ احلـامر وىخـذ حييـأ ف، وتركه عىل البـاب،ًفنزل عن احلامر يوما

ن أ هلأ فـسى فقيل صعد بـه حييـ،ب مل جيد احلامر فلام خرج الطبي،السطح

نزله وقد أ ف،"ينزل احلامر من صعد به" املثل السائر  كان ومن ثم،ينزله

 وكان يعمـد ، فبلغ ذلك أباه فزجره وخاف أن ترمقه العيون،دميت نابه

 ،ىل تـسويتهإ ثم يعـاود ،يب من احلديد فيلويه عىل عنق خصمهضإىل الق

 وكان يزيد من هيبتـه اهليكـل ،ئه اجلسدي اخلارجيبنا ما يدل عىل متانة

نجل العـني أسديا أنه كان أ" كام تصوره املصادر التارخيية عىل سدياأل

 خفيف الساقني ، بعيد ما بني املنكبني والصدر،واسع الساعدين غليظهام

"والعجز كاألسد
)١(

.         

 النجابـة  مالمـحًىل متانة بنائه اجلسدي بدت عليه مبكراإباإلضافة و

 تـذكر بعــض ، متقدمـةة عـن مقـدرات عقليــتبــنيو والنباهـة والنبـوغ

 التصنيف وله من العمر سبع عرشة سنةأنه بدأالروايات 
)٢(

. 
 ـــــــــــــــ

احلـدائق الورديـة يف مناقـب أئمـة "احلسن حسام الدين محيد بن أمحد املحـيل؛ ) ١(
 .١٥ صـ٢ج) خمطوط (،"الزيدية

 .نفس املصدر) ٢(
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 اجلـذب اتوقد تـضافرت هـذه العوامـل ىف تـشكيل وبنـاء ديناميـ

لشخصيته وإخراجها عىل نحو كارزمي مؤثر، يستشف هذا من مظـاهر 

 ،ىف حميطـه العـائيل واالجتامعـي حيـاط هبـا كان ياإلجالل والتعظيم الت

بلـغ مـن تعظـيم بـرش مـا بأنه "نه مل يسمع أالناطق باحلق بـ وعىل حد 

إلنسان ما كان من تعظيم أبيه وعمومته لـه ومل يكونـوا خياطبونـه إال 

"باإلمام
)١(

. 

  ولعل هذا هـو مـا محـل،من دالئل متيزه اعرتاف العلويني بزعامتهو

 قبـل ان ٢٨٠/٨٩٣ لـه البيعـة ايعقـدوبـأن جاز  وخاصة ىف احلةالزيدي

 مـع وجـود أبيـه ة اليمن وهو ابن مخس وثالثـني سـنيفكر بالذهاب إىل

 .وأعاممه عىل قيد احلياة

 عىل أي ً ومؤثراً طاغياًحضوراًهيبة تفرض  وكانت كارزما شخصيته

 كام حدث مع الداعي حممد بن زيـد ،جملس يشهده ويثري حفيظة منافسيه

هل بيته بينهم أبـوه أاهلادي يف مجاعة من  ن قصدهاأبعد  انحاكم طربست

ن أ وقبـل ،بخان يـسمى خـان العـال بآمـل وريثام نزلوا ،وبعض أعاممه

 ،حتى ضاق اخلان بالناس يستقر هبم املقام تقاطر أهايل طربستان عليهم

 ـــــــــــــــ
 حتقيـق حممـد، اإلفادة يف تاريخ أئمة الزيدية، )١٩٩٦(حييى بن احلسني اهلاروين ) ١(

 .١٣٤صـ ،صنعاء –دار احلكمة اليامنية  ،١ط ،عزان
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ن يسقط لكثرة احلارضين، وقد انزعج الداعي لـذلك ومل أوكاد السطح 

  يساعده يف ذلك مهارة عىل احلديث ومقدرة عىل.وفهخيفي خت يستطع أن

ذان سـامعيه بحـسن عباراتـه وجزالـة آيـشنف  التخاطب مع اجلمهـور

 ، فقد كان شـاعرا وخطيبـا وحماجـا، منطقه وقوة حجتهةألفاظه وسالم

لبليغـة ا وبذلك يكـون قـد مجـع بـني أهـم وسـائل االتـصال التقليديـة

 .التأثرييف خماطبة اجلمهور

لقاسـم بـن إبـراهيم جلـده ا الدينيـة والعلميـة ةملكانـا كام كانـت

ــب ) ٢٤٦- ١٦٩( ــان يلق ــذي ك ــة يف ال ــاط العلمي ــان (األوس ترمج

 ، ترقـى إىل سـامك الـسامءة جالل وهيبة اهلادي مع مهـتزيد من )الدين

 .ونبل واستقامة أخالقية وثقة واعتداد بالنفس

 والتثنيـه ،ور ال خيـور وال يبـ، أمام املحن االجتامعيـةًاصلبلقد كان 

كان مثال " كام يقول الشامحي هوف ،الصعاب وكلفة املواجهة عن مبتغاه

 ألتباعه مرتفعا عن األهواء وسفاسف ةلصفات القائد والقدوة احلسن

 تطبيق ما يؤمن به  شجاعا ىف املعارك واألهوال ويف،األمور وعن املتع

"ويدعو إليه معتدال حتى مع أعاديه
)١(

. 

 ـــــــــــــــ
، ٣ ط،"الـيمن اإلنـسان واحلـضارة"؛ )١٩٨٥(داهللا عبـدالوهاب الـشامحيعب) ١(

 .منشورات املدينة
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األوىل ومـن  ادي شخـصية قياديـة مـن الدرجـة اجلملـة كـان اهلـيف

 التاريخ، وهو بام توافر لـه مـن الرجال العظامء الذين يرتكون أثرهم عىل

رسيـة السامت اهلامة املكونة للشخصية القيادية والعوامل واملـؤثرات األ

عىل بناء شخصيته كان البد أن يكون قائـدا ألنـه  والثقافية التي تعاورت

ن القيادة طاقة يمتلك اهلادي خمزونا ضخام منها،  أل،خلق ليكون كذلك

 وقـد ال تـساعده ويف هـذا ،وقد تـساعده الظـروف ، أن يرصفهاةوقدر

 .تتفاوت خطوط عظامء التاريخ 

ــذ ــدي ال ــزعيم الزي ــو ال ــادي ه ــرشوع يواهل ــل امل ــه مح ــى إلي  انته

 ووريـث، )هــ١٢٢ت ( كـان قـد بـدأه اإلمـام زيـد ياإلصالحي الذ

ليـست نزعـة علمويـة الزيديـة ن أباعتبار  زيد بن عيلملوروث املعريف لا

 مرشوعها السيايس يقوم عىل مبـدأ ،اليةض نصالحيةإحركة فحسب بل 

  عن املنكـر واملـسؤولية االجتامعيـة والـسياسيةياألمر باملعروف والنه

          .املعارضة السياسية واملسلحة إن لزم األمر  يوتبن

الفكـر الزيـدي املعرفيـة  شخـصية اهلـادي مـع خـصائص وتتناغم

 سـلبي للمـوروث املعـريف متقبلجمرد  نهأ ذلك ين يعنأ دون والسياسية

 فـام بيـنهام نـشأت .يتناىف مع طبيعة شخصيته اخلالقة فهذا .لزيد بن عيل

 يف ة أساسيةأسهم بدرج املعريف للزيدية  فاملوروث. خصبةةعالقة جدلي

 املوروث بالرتاكم املعـريف  بدوره أثرى هذاهوالتكوين املعريف للهادي و
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اخلطـأ الـذي   ومن هنـا منـشأ؛ من شخصيتهًلعرصه وأضفى عليه طابعا

 متميـزة ةوقع فيه فريق من الباحثني يف نظرهتم للهادي كمؤسـس لفرقـ

 ي جـر إليـه سـوء فهـم لطبيعـة الفكـر الزيـدأ وهو خط،داخل الزيدية

 املـذهب ة قياددوار الزعامات الروحية والسياسية املتعاقبة عىلأوطبيعة 

 والتعديالت عـىل املنظومـة العقديـة والفقهيـة رية الفكريةالزيدي واحل

 .ملذهب الزيديا يف ًهبا وفقا لنظرية اإلجتهاد املسموحالزيدية 
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 كانت الظروف السياسية واالجتامعية التي يمر هبا العـامل اإلسـالمي

تبـدي مالمـح الـضعف  الث اهلجري واملتمثلـة يفعىل هنايات القرن الث
،  وتزايـد نفـوذ األتـراك، العباسية وضعف سلطتها املركزيةةخلالفاعىل 

، لـسلطة وتفـيش الفـساد يف أجهـزة ا،واستئثارهم بالسلطة دون اخللفاء
 ، العباســية واخلــارجني عليهــاًوكثــرة االنتفاضــات املناهــضة للدولــة

ع باهلادي إىل التفكري اجلدي يف استثامر تدف ،والتذمر يف صفوف اجلامهري
 العمليـة حلركتـه ةخلطـا ووضـع ،هذه الظروف لبدء التحرك الـسيايس

 ةخلالفـاىل منازلـة إ -إن سـاعدهتا الظـروف-اإلصالحية والتي تطمح 
يف   وقد أشار اهلادي إىل أمهيـة اغتنـام هـذه الظـروف،بغداد العباسية يف

بهم فيها عىل مخـوهلم وسـلبيتهم يف ىل بعض أهله يف احلجاز يؤنإرسالته 
 .التفاعل مع حركته

وتـذكر املـصادر   .يف وضع خطته موضع التنفيذ  اهلاديأوبالفعل بد
كان عـىل   وتردده.يف التوجه إىل اليمن اهلادي تردد يف البداية نأالتارخيية 

ي أالطبيعي أن يفكر   ألنه من؛املفضل لديه ن اليمن ليس املكانأساس أ
 صالحية أن يكون اختياره ملقـر دعوتـهإ ةأو صاحب دعو زعيم سيايس

 للمناطق واالختيـار مـن بينهـا أكثرهـا مناسـبة مبنيا عىل استقراء سليم
 احلامـل االجتامعـي اجليـد  وتـشكل،تساعده عىل حتقيق أهداف دعوتهل

 .  عصبية التي تقدم احلامية الالزمةوال
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 لـبعض ةطالعيقد قـام بجـوالت اسـت لليمن هقبل قدوم كان اإلمام
ىل إ وىل الرحلة االستطالعية األيفو  ،ىل طربستان كام مرإ فتوجه ،البلدان

هنـم قـدموا لـه أفعىل الرغم من  ؛ملهأ عرب عن خيبة ،هـ٢٨٠اليمن عام 
  .الرشيعةدولته ب مل حيبوا رصامته يف التزام  لكنهمفروض الوالء والطاعة

م الرشعي بحق رجـل ن اهلادي أراد تنفيذ احلكأتذكر بعض املصادر 
 ، فامنع القوم،نه رشب اخلمرأ العتاهية بلغه ل طريف من أقارب أيبآمن 

كـون أال " :وقرر العـودة إىل احلجـاز وهـو يقـول فاستاء اهلادي لذلك
 ."كاملصباح ييضء لغريه وحيرق نفسه

بقدومه فكر اهلـادي  ومع معاودة الوفود اليمنية املطالبة للمرة الثانية
 النهايـة نـه يفأال إ من قلة رغبـتهم يف احلـق :دا له كام يقولبرصفهم ملا ب

سـباب  األي فام ه.ىل اليمن بعد ترددإيه ووافق عىل الذهاب أعدل عن ر
       ىل اليمن ؟إ محلته عىل العدول عن التوجه يالت

ىل احلجـاز إ ةن ضغط الوفـود اليمنيـأ القاسم املشرتك بني الروايات

املحليني والعشائريني التي تطالب بقدومـه ومراسالت عدد من الزعامء 

إلقناعـه بالعـدول  بيهأوتوسلهم بعمومته وب ،مرهبأوتعهداهتم بااللتزام 

ىل اليمن هي السبب املبارش يف إقناع اهلاديإ والتوجه معهم ،عن رأيه
)١(

 . 

 ـــــــــــــــ
 ،"٢٩٧-٢٨٠قيام الدولة الزيدية يف الـيمن "؛ )١٩٩٦(حسني خضريي امحد) ١(

 .١٢٢-٦٢مكتبة مدبويل صـ
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ــصارعة ــت العــشائر املت ــة قــد أهنك ــتنزفت ،فــاحلروب األهلي  واس
 والتقـاط ،ىل االسـتقرارإ ة ماسـةحاجـ وكـانوا ب،ةالقتـصاديامواردهم 

  .األنفاس ولو لفرتات متقطعة وقصرية
ومن ناحيـة سياسـية هنالـك فـراغ سـيايس نتيجـة لغيـاب الـسلطة 

 ،ىل أن بعد اليمن عن بغداد عاصـمة الدولـة العباسـيةإإضافة  ،املركزية
 عن تدهور أوضـاع اخلالفـة العباسـية ً فضال،ووعورة تضاريس اليمن

غري الطاحمني واملناوئني التقليديني للسلطان العبـايس مـن التي كانت ت
ن أ وباعتقادي ،أصحاب العقائد الثورية عىل التمرد عىل الدولة املركزية

 فـاملواطن التقليديـة للتـشيع يف .كثـرية اهلادي مل يكـن أمامـه خيـارات
 وطربستان جنـوب بحـر .جتعله يف متناول العباسيني العراق وخراسان

  مـن اهلـاديةكفاءة وأهليـ قلأنه أسن مع احلغلها الداعي اخلزر كان يش
 واحلجاز كانت قد اعتزلت . انزعاجه من بقاء اهلادي بطربستانِفُمل خيو

 يف وكانت آخر مشاركة هلا مع الـنفس الزكيـة .السياسة منذ وقت مبكر
  . رصاعه مع دولة املنصور العبايس

لفقـه الـسيايس الزيـدي ن ا أل؛ إلقناع اهلادية كافيًاكانت هذه أسباب
حتـى ال   نجاح الثـورةة فكروضعا ثوريا يرجحن كان يشرتط للثورة إو

وعنـد تـوفر ، تكون مغامرة غري حمسوبة وال يشرتط تأكد النجـاح يقينـا
صالحي أمرا متحـتام وال احلد املقبول من التسهيالت يصبح التحرك اإل

دامـت ىف فرص النجـاح ما مامأيؤثر وجود بعض العوائق والصعوبات 
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ال تكون فـرص الفـشل أكثـر مـن فـرص أخر آ بمعنى ؛احلدود املقبولة
لقبـول بالتوجـه للـيمن ضـاىف يـدفع باهلـادى لإ وهـذا سـبب ،النجاح

  .سيس دولته هناكأوت

 ُمعـارصين اختـزال بـاحثنيفريـق  االفرتاضات املنترشة لـدى منو

 ،لسلطةلموح طل ايف ًل البيت عموماآحيائية للهادي وبواعث احلركة اإل

السـتعادة هـذا ساعي احلثيثة وامل ،رمان من حقهم السيايسمشاعر احلو

 .احلق العائيل املقدس

 ن نظريـة اإلمامـة الـسياسيةأ فمع اإلقـرار بـ،وهي جمازفة غريموفقة

البيـتتتضمن االعتقاد باألولوية السياسية ألهل 
)١(

ن هـذا العامـل أو، 

 ـــــــــــــــ
) "الرضاء من آل حممد""القرشية"(للمنصب االجتامعي أو الوضع العائيل بالنسبة )١(

 املـصطلحني الـسياسيني–لـشغل وظيفـة اخلالفـة أو اإلمامـة للتأهـل  كـرشط
األكثر استعامال للداللـة عـىل الـسلطة القانونيـة والروحيـة لإلمـام أو  التقليدين

الفعـل  فهو لدى أكثرية املدارس الرتاثية يستوي يف ذلـك مـن ينظـر إىل -اخلليفة
ي ال يتخرج و أصل من أصوله فاملنصب االجتامعأكفرع من فروع الدين  السيايس

 بالـرشوط االجتامعيـة الرتبـة الدينيـة للمـسالة الـسياسية وإنـام لـه عالقـة عىل
 مة نسابة حيتـل فيهـا النـسب واالعتـصاب للعـشريةأيف  والتارخيية واالقتصادية

ًعـىل كـال هـي ال و.  يف تركيبتها االجتامعيةً متميزاًموقعا املتعززة بالعاطفة الدينية
  االجتامعي املعارص والتشكيالت املعارصة للمدارساالنسحاب عىل الواقع تقبل

من  فالواقع االجتامعي العريب واإلسالمي تعرض لعملية حتديث تفاوتت ،الرتاثية
 .والفكرية قطر آلخر هزت من بنيته وتركيبته االجتامعية والسياسة
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ن يكـون أركتهم فضال عـن نه مل يكن جوهريا يف حأإال ن كان له دور وإ

ضد النظام القـائم يف الـشام  للثورات الزيدية املحرك الرئيس أو الوحيد

 : منهاأمورحقا يدل عىل ذلك مجلة  ثم يف بغداد ال

كرب فصيل شيعي وهم أ ىن االعتقاد باحلق العائيل موجود لدأ ً:أوال
 ًحـرصا،اهتاممـا و مثلام هو عند الزيدية وعىل نحو أكثـر "االثنا عرشية"

ىل قيـام الثـورة إ ومع وجوده مل يـؤثر عـنهم ممارسـة أي نـشاط سـيايس
 ورفض رشعيتـه ، وتفضيل التعايش مع النظام القائم.م١٩٧٩اإليرانية

مامة الـشاملة التـي و اإلأمامة املوازية استحداث فكرة اإل"واللجوء اىل 
يفـة سمى من الرئاسة السياسية التـي يتمتـع هبـا اخللأتقدم ذاهتا كبديل 

حباط الناجم عن العجز وهي فكرة تعويضية تعكس حجم اإل ،موياأل
"موية اجلبارة عن مواجهة القوة األ

)١(
. 

فلو كان هذا االعتقاد ومشاعر احلرمان هي املحركة فلامذا مل متـارس 
اختيـار املواجهـة وكيـف كانـت تـدفع هبـؤالء إىل  مفعوهلا مع هـؤالء؟
 شجاعة منقطعة النظري وتقديم ومواجهة املوت يف واستعذاب التضحية

 يأال يعنـ ،ولئـك أ وتبطل كل مفاعيلها السحرية عند! ؟قوافل الشهداء
لني هو الباعث عىل هذا اإلرصار يحد الفصأه يمتاز به ء وراًذلك أن أمرا

 ـــــــــــــــ
كـز املر، ٢٠٠٩، ١ط، السلطة يف االسالم نقد النظرية السياسية ،عبداجلواد ياسني) ١(

  .٢٦٠صـ، املغرب –الدار البيضاء  –الثقايف العريب 
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تـصور  لني لوجـدناه يفيوإذا فتشنا عن أهم ما يميز بني الفص السيايس؟
واألبعـاد   عـن املنكـريوف والنهكل فصيل لتطبيقات مبدأ األمر باملعر

 ونظرهتا إىل احليـاة ةاالجتامعية والسياسية هلذا املبدأ وفقا للنظرية الزيدي
 ، هيم كل أفـراد املجتمـع املـسلم عامٌنأعىل أهنا ش العامة بكل مظاهرها

 ،واهتامماتـه الشخـصية الدينيـة ويدخل ضمن دائرة مسؤوليات املؤمن
 بة لرجـال الـدين والقيـادات الروحيـةتتعاظم املـسؤولية أكثـر بالنـسو

 -صل النبـي آ  منخاصة–عىل املؤهل علميا وأخالقيا ًزيادة فتفرض 
مـع الـشأن العـام الـسيايس واالقتـصادي   يف التعـاطيًجيابياإأن يكون 

الفكـر يف سـلوكه  واالجتامعي والفكـري، واهلـادي كـان حمـصلة هلـذا
 للقيام ً وفسيولوجياًقيا وأخالً وعلمياًالشخص املؤهل نفسياو وتفكريه،

 ولذلك من الطبيعي أن يتطلـع اهلـادي للعـب دور سـيايس ؛هبذا الدور
لـه إال هـو إواهللا الذي ال " : قال اهلادي،كجزء من املسؤولية كام يراها

وحق حممد ما طلبت هذا األمر اختيارا وال خرجت إال اضطرارا لقيام 
نـصارهم أحيث دعوا  جتامعي لدعوهتمالىل املضمون اإضافة إ "احلجة

 ، والدفاع عن املستضعفني، وجهاد الظاملنيه،كتاب اهللا وسنة نبي"ىل إ
 ونرصة ،امل ورد املظ،هله بالسواءأ وقسم الفئ بني ،عطاء املحرومنيإو
"النبيبيت هل أ

)١(
. 

 ـــــــــــــــ
 .٢٦صـ،  القاهرة–م مكتبة مدبويل ١٩٩١، ١ط،األدارسة ، حممود إسامعيل) ١(
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احلركـة  السـتبعاد الـدافع الـديني وراء وليس هنـاك مـربر منطقـي

يف نظـرهتم تلـك أم  نوا مـصيبنيسواء كا- السياسية للمعارضة الشيعية

وتــصوير أفــراد هــذا البيــت العلــوي عــىل أهنــم مجاعــة مــن  -خمطئــني

يستطيعون  ن اهلوس بالسلطة هو الذي جعلهم الأاملهووسني بالسلطة و

 فالعامل الديني يعترب من بـني أهـم، العيش إال يف السياسية و هبا ومعها

 . القوى املحركة للتاريخ

ــا ــة أىل إه التفــسريات  ال تلتفــت هــذ:ًثاني ثــر التحــوالت االجتامعي

الوضـع  ذا كـانإال يف حالـة مـا إوهي تفـسريات ال تـصح  ،والسياسية

و أ مـربر يأحتمـل تللمعارضـة املـسلحة ال ي  العـام املرافـقيسالماإل

 و اقتــصادية غــري هــذا العامــلأو اجتامعيــة أو دينيــة أعوامــل سياســية 

    .النفيس
 املحـيط حـداث واملتغـريات يفدة لتطور األة العملية واملحايءوالقرا

ن التحـوالت املتتابعـة واملتـسارعة عـىل أ توضـح يسالماالجتامعي اإل
تفـرض  ول اهلجـريول من القرن األمجيع الصعد منذ هناية النصف األ

فعىل املنظورين القريب والبعيـد يرصـد الـرئيس اإليـراين  وضعا ثوريا،
 يف ل الـسيايس واالجتامعـيمظـاهر التحـوبعض أهم  "خامتي"السابق 

العـسكرية  ةتعمق أزمة الرشعية الـسياسية وزيـادة االعـتامد عـىل القـو
 الفساد  وتفيش، اإلرهاب بحقهمةوالقمع الوحيش للمعارضني وممارس
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 واحتدام ،ي االجتامعية والتدهور القيمئ واملساو،يف األجهزة احلكومية
الـشك ىف و ، هلـاًورااخلالفات السياسية والكالمية التي صار الـدين حمـ

 ، النظـام متثيلـهيالدين الذي يـدع ىلإخذ يمتد أ النظام السيايس ةرشعي
فرغـت البيعـة مـن مفهومهـا الـسيايس أو فظهرت الزندقة والـشعوبية،

يلتزم كل طـرف  والقانوين كعقد اجتامعي بني احلاكم واملحكوم بموجبه
ام مـن طـرف ىل التـزإ  ليتحول من احلقوق والواجباتةجمموع: لآلخر 
بالطاعة املطلقة) مةألا(واحد 

)١(
. 

لة وتعززت الـسلبية ء واملسا،كام أقيص املجتمع عن حقه يف املشاركة
 عند احلاكم لـه أن ّنِدمية اإلنسان فليس أكثر من قآ ومصادرة ،السياسية

  .يترصف فيه كيف يشاء
مكـة "سـالم ن لإلاحيتـون الراوىف العرص األموي كانت العاصـمت

 وحتولتـا إىل مـدينتني  والروحيـة،قد فقدتا أمهيـتهام الـسياسية "واملدينة
 ومـا صـاحب ذلـك مـن املجـون ، واكتظتا باملغنني واملغنيات،غنائيتني

 واجتمع ىف زمـن واحـد مـن مـشهوري الغنـاء ،والفساد ولوازم التدين
 ،مة الـضحىؤو ون، وبرد الفؤاد، والدالل، وطويس، وهيت،مجيلة"

 وعزة ، ونافع بن طنبورة، وابن عائشة، ومالك،عبد وم،وهبة اهللا ،ورمحة

 ـــــــــــــــ
ماجد الغرباوي / ، ت"الدين والفكر يف رشك االستبداد"؛ )٢٠٠٤(حممد خامتي ) ١(

  .، دار الفكر املعارص، دمشق٢ط
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 ، والزرقـاء، وسعيدة، ولذة العيش، وبلبلة، وسالمة، وحباب،امليالد
" وابن حمجر، والغريض، وابن رسيج،بن مسجح وسعيد

)١(
.  

 تـسهران كـل ، لفـن الغنـاء"نااملدينة ومكة املقدست"وهكذاعاشت 
 وفيهام ، املوسيقية من كل لون عىل أوتار العيدان والطنابري واآلالتةليل

زل غـ يف حني هاجر ال،مويظهر الغزل الرصيح والفاحش يف العرص األ
 .  ىل الباديةإو العذري أالعفيف 

مويـة وىف ضـحى  األةوهكذا يف عز اخلالفـ" :ويضيف العشاموى

 قـصور  يقـع يف؛كان الفسق كثريا والفجور سـافرا يسالمالتاريخ اإل

 فكانت اخلمر والغناء واللواط ، املسلمنياخللفاء وحيدث بني صفوف

ن حيـدث ىف أ وحدث ما ال يمكن لخ،إ.. والتخنث والتشبيب بالنساء

ن أ و، باملسلمني بدال من اخلليفـةة خممورة جارين تصيلأ ؛وقتنا احلايل

 مري املـؤمنني يفأن يرسع أ و، والفجورةجياهر اخللفاء بالفسق والزندق

"و ويسكر ويتلوط فيه يله،وضع مقصف له فوق الكعبة
)٢(

.  
موي عمر بـن عبـدالعزيز يـصور ويف مقولة مشهورة عن اخلليفة األ

موي سالمي يف العهد األصاب املجتمع اإلأفيها حجم االنحراف الذي 

 ـــــــــــــــ
، سـينا للنـرش، ٢، ط"اخلالفـة اإلسـالمية "؛ )١٩٩٢(حممد سـعيد العـشاموي ) ١(

 .١٤٤مرصصـ
  .نفس املصدر) ٢(
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 ثم اختار ،ىل الناس كافةإ ًن اهللا بعث حممدا رمحة ومل يبعثه عذاباإ" :يقول
بو بكر فـرتك النهـر أ ثم ويل ،هلم ما عنده فرتك هلم هنرا رشهبم فيه سواء

 فلـام ويل عـثامن اشـتق مـن ، ثم ويل عمر فعمل عمل صاحبه،عىل حاله
 ثم مل يـزل ذلـك النهـر ،هنار ثم ويل معاوية فشق منه األ،ًذلك النهر هنرا

 وقد َّيلإمر فىض األ أيشق منه من يزيد ومروان وعبدامللك وسليامن حتى
ليهم إعظم حتى يعود نهر األصحاب الأ ولن يروى ،عظميبس النهر األ

 "..عظم النهر األ
)١(

. 
هــم البواعــث الــضغط الــذي كانــت تــشكله مجــاهري أومــن بــني 

حواهلا أت اءمالذ اجلامهري كلام سهم ف املستضعفني املتحلقني من حوهلم
 وقد تـنجح اجلامهـري ،و تعرب عن ضيقهاأن حتتج عىل وضعها أرادت أو

 . وخيفقون معها وقد ختفق، مسعاها وينجحون معهايف

 ويف .ففي النهاية اهلادي اختـار التوجـه للـيمن ومهام تكن البواعث

ثنائها أ عمل ، فيها أربعة أشهرمىضأ و،وصل إىل صعدة )هـ٢٨٤صفر(

 واسـتطاع اهلـادي ، األوضاع واإلصالح بني القبائل املتنازعةةعىل هتدئ

 باجتاه خيـوانن يمد نفوذه شامال باجتاه نجران وجنوبا أأن يتوسع أفقيا و

 واستطاع اهلادي أن ينتزع صـنعاء مـن ،وصنعاء وذمار وصوال إىل عدن
 ـــــــــــــــ

، ٤ط ، سوسيولوجيا الفكـر اإلسـالمي طـور التكـوين،٢٠٠٠(، سامعيلإحممود ) ١(
   .)٥٩ صـ مرص، –سنياء للنرش 
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ــرأ ــن يعف ــعد ب ــضون  .س ــهأويف غ ــة دولت ــسعت رقع ــنوات ات ــع س  رب

"وأصبحت من نجران شامال إىل عدن جنوبا"
)١(

.  
 وألسـباب موقوتـة ،غري أن هذا التوسع كـان أفقيـا وعـىل الـسطح

ت حركات مترد وأعامل ختريب يف  لذلك رسعان ما قام،سنناقشها الحقا
 وخالل الفرتة التى أمضاها اهلـادى ،املناطق التي دخلت ىف دولته معظم

 ده يفاقىض معظمها عىل ظهـر جـو )٢٩٨(إىل وفاته)٢٨٤(ىف اليمن منذ
 . الزعامات املحلية والعشائرية القبلية التي حتركها  التمرداتةمواجه

           :اآليتي إال أنه نجح يف حتقيق مهام كانت التحديات التي وجهها اهلاد 
الدولة اإلسـالمية العربيـة الوحيـدة  تعترب التأسيس لدوله زيدية -١

           .لف سنةأواصلت حكمها وحافظت عىل كياهنا أكثر من  التي

مكافحة العصبية اجلاهلية بني القبائل املتصارعة حتـى دانـت لـه  -٢
ــاب ــا .الرق ــرشق الربيط ــرب املست ــريجنتت. ب.ين رويعت ن أ" س

سـلمة  مـن املحتمـل بدايـة األيئمة الزيود كـان يعنـحضور األ
"للشامل

)٢(
.    

 ـــــــــــــــ
 .٩١، صـمصدر سابقحسني خضريي، ) ١(
لـرتاث سـريجنت منـشورة عـىل موقـع مركـز ا.ب.، ل ر"الزيود"ورقة بعنوان ) ٢(

 والبحوث اليمني 
aspx.articles/com.yemenhrc://http.  
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 أصـبحت القـرن الثالـث اهلجـري/من القرن التاسـع املـيالدي -٣

 أقـام  أن اليمنيـة مـن عواصـم الثقافـة وذلـك منـذةمدينة صعد

 ي ومهـام عجـز اهلـاد.فيها وأسس فيها للمذهب الزيدى اهلادي

 مل تعجـز ةن عاصـمته صـعدإ دولته عىل اليمن فةع رقععن توسي

ولعدد من املدارس الفكرية والفقهية  سيس الثقايفأعن الت
)١(

. 

ن مل إوضع حدا للفوىض الـسياسية التـي كـان يعيـشها الـيمن و -٤

 عـىل أمهيتهـا تبـدو وهـي منجـزات  ..ينجح يف القـضاء عليهـا

حلـاظ ي و مقارنـة بأهـداف املـرشوع الـسيايس للهـادةمتواضع

وجهـوده  املاديـة واملعنويـةقيادته الكاريزمية وملكاته الشخصية 

 وهـذه ؛مرتاميـة األطـراف ة إمرباطوريـةقام إليالتي كانت تكف

ــالوقوف عــىل العوامــل  ــة هلــذه املقاربــة ب هــي القــضية املحوري

واألسباب التي أعاقت جهود اهلادي وعرقلت مـساعي حركتـه 

 .اإلصالحية 

 ـــــــــــــــ
 . ٦ ط،"اليمن اجلمهوري") ٢٠٠٦(عبداهللا الربدوين، ) ١(
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الوثـائق الـسياسية للهـادي   املصادر التارخييـة مجلـة مـناحفظت لن

بعـض  نستشف من خالهلا )مكاتبات - لوالته عهود سياسية -خطب (

  :آليتكاواخلطوط العامة لفكره السيايس  صالحيةمالمح حركته اإل
دينية التـي  وتشتق من التجربة امل،تتأسس عىل العقيدة ة دولةقامإ -١

ــسهاأ ــي ا س ــةصلنب ــسيايس للزيدي ــر ال ــستند ىف  ، والفك وت
 ة أخالقيـة دولـيسـالمى فهـترشيعاهتا عىل مصادر التـرشيع اإل

 ن يفآتقوم عىل العدل االجتامعي ومراعاة مبـادئ وأهـداف القـر
 . جمتمع عادل موحد ةقامإ

سـاس مبـدأ أسلطاهتا السياسية والدينية عـىل هذه الدولة متارس  -٢

 عن املنكر عىل مجيـع األفـراد اخلاضـعني يمر باملعروف والنهاأل

حكامها عىل اجلميع من دون مراعاة للمكانة أ ي وترس،لسلطاهنا

 .االجتامعية واالقتصادية

 جغرافيـة بمحـددات -عىل املستوى النظري-ال يتحدد مرشوعه -٣

 للدولـة ينـام بـاملفهوم التقليـدإو قبلية وأوال يتأطر بأطر قومية 

 ممفهـو مة الـسيايس عـىلسس فيه مفهوم األأ الذي يتسالميةاإل
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مـة واأل .يتداخل فيه االمتدادان الديني مع السيايس مة الدينياأل

 العالقـات عـرف تي التـيهـ كرابطة روحية وسياسـية تـضامنية

 ةمـة ال القبليـومفهـوم األ .فرادهـاأبـني   والـسياسيةاالجتامعية

            .اإلطار السيايس والثقايف هلا

 بـني طـرفني ي عـن عقـد اجتامعـة عبـارة للبيعـ املفهوم القانوين-٤

تبادل االلتزامات واحلقـوق بـني  يتم بموجبه) ةم واأل–احلاكم (

 ويف خطابه ألهل اليمن اشرتط اهلادي هلـم عـىل نفـسه .الطرفني

ن يؤثرهم عىل أ و، بالكتاب والسنةهمن حيكم فيأ"ربع خصال أ

ن يتقدمهم عند مقابلة أ و، من املالٍئنفسه فال يتفضل عليهم بش

ويف املقابل يـشرتط علـيهم  ،ن يقدمهم عند العطاءأ و،عداءاأل

 " السمع والطاعةهلنفس
)١(

 . 

 التـاريخ  ومل حيـدث يف،ه احلـاكم وحماسـبتة مراقبـمـة يف حق األ-٥

كيـد عـىل حـق أ التوسلطان يفأمري أو أن بالغ حاكم أ يسالماإل

  ومـن كـالم لـه يفي،اهلـاد لته كـام بـالغء حماسبته ومسامة يفاأل

 ـــــــــــــــ
 دار ٢، حتقيـق سـهيل زكـار، ط"سرية اهلادي"؛ )١٩٨١(عىل بن حممد العلوي ) ١(

 . ٤٨الفكر، لبنان صـ
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  يلة اهللا فال طاعـةن خالفت طاعإف" : لدعوتـهة السياسيةالوثيق

 ة رسوله فال حجةوعدلت عن كتاب اهللا وسنأن ملت إ و،عليكم

" عليكميل
)١(

مـن قبـل الطـرف  البيعـة واإلخالل بمقتـضيات .

 التـزام سـيايس أيالطـرف الثـاين مـن  احلاكم حيـل األول وهو

 .ول حق حماسبته األي يعط وإخالل الطرف الثاين.هنحو

 روي عنـه .املال العام حق للجميع وال جيوز ألحد االستئثار بـه -٦
 مـن األمـوال ءنـا إذا مل نـستأثر بـيشما يمنع الفقراء م" :قوله

  ."دوهنم

 ـــــــــــــــ
 .٤٩فس املصدر، صـن) ١(
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ــا يف ــيام بينه ــات ف ــاوت املجتمع ــصاديةتتف ــسياسية واالقت ــا ال   ظروفه

 بـني ة والـسلطةوتوزيـع القـو ، وتركيبتها االجتامعية،ومستواها احلضاري
 ةفرادهـا وفئاهتـا االجتامعيـأ ةساسية ملكانواملحددات األ ،االجتامعية قواها

لكـل  وو مراحـلأصـناف أ ةنـسانية لعـد وتصنف املجتمعات اإلة،واملهني
 وختتلف النظريـات االجتامعيـة يف نظرهتـا ؛ طابعه اخلاصةو مرحلأصنف 

دوار كـل  تقـديرها أل ويف،نامط البنـاءات الفوقيـةدات البنية التحتية ألدملح
 وضـاعيف تـشكيل وبلـورة األ) معـريف دينـي، اقتـصادي، سـيايس،(حمدد 

  .االجتامعية
ملجتمـع البـدائي يرتكـز نظامـه عـىل شكال اأحد أ يعد واملجتمع القبيل

نـسق "هنـا أب  وتعرف القبيلـة،القبيلة كوحدة سياسية واجتامعية واقتصادية
 مثل القرى والبلـدات ة مجاعات حملية يتضمن عديمن التنظيم االجتامع

 ي وينتاهبـا شـعور قـو،قلـيم معـنيإ  عىل عادةة القبيلوتعيش ،والعشائر
"ةولي من العوامل األةىل جمموعإ تستند ةبالتضامن والوحد

)١(
.  

كـام يرصـدها املـؤرخ العـريب مـسعود -برز سامت النظام القـبيل أو

 ،و اللهجـة املـشرتكةأاللغة و ، وروح اجلامعة املتامسكة،العصبية -ظاهر

 ـــــــــــــــ
، ١  ط،"سوسيولوجيا القبيلة يف املغرب العريب"، )٢٠٠٢(حممد نجيب بوطالب ) ١(

 .٥٥مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت صـ
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التـزاوج الـداخيل و ،ت وتقاليد خاصة ومتوارثةااحرتام وممارسة عادو

 ، واخلـضوع للمـشايخ،احرتام الرتاتب اهلرمي داخـل القبيلـةو ،القائم

تعزيـز دور العـصبية و ،ىل متاسك اجلامعـةإالبنية التنظيمية التي تؤدي و

اقتصار الثقافـة البدويـة عـىل جمموعـة العـادات و، القبلية حلامية اجلامعة

و أاقتصاد الكفاف اليومي و،  وانعدام الثقافة املكتوبة،والتقاليد املتوارثة

 والنزعـة الفرديـة التـي تعـد ى،ملـدو انعدام التخطيط البعيد اأالسنوي 

هم مكونات شخصية البدوأحدى إ
)١(

. 

ولـيس للـسلطة  والوالء السيايس يف املجتمع القـبيل يكـون للقبيلـة

 ؛ةالـسياسيي للقبيلـ مـصدر القـوة والتـضامن والعصبية هـي ؛املركزية

 معا ة وال شعورية شعورية اجتامعيةهنا رابطأب" ةيعرف اجلابري العصبي

 يكون عندما والنسب ة عىل القرابة قائمةعالقبوجامعة ما  دفراأتربط 

"فرادولئك األأهناك خطر يتهدد 
)٢(

. 

  نوعـا مـن التـداخل يفالقبيل  التضامنةيدلوجيأ وةوتفرض العصبي

و  أًخـاك ظاملـاأنـرص ا القانونية اجلامعية والفردية عـىل قاعـدة ةاملسؤولي

 ـــــــــــــــ
 ،"املرشق العريب املعارصمن البداوة إىل الدولة احلديثة"؛ )١٩٨٦(مسعود ظاهر ) ١(

 .٣٦ـ٣٢معهد اإلنامء العريب، بريوت ص ،١ط
، مركز "معامل نظرية خلدونية يف التاريخ اإلسالمي"؛ )١٩٩٤(بد اجلابري حممد عا) ٢(

 .١٦٨بريوت صـ–دراسات الوحدة العربية 
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ــا ــي وحــدة الت ؛ًمظلوم ــشرية ه ــث العائلــة والع ــل ولــيس حي عام

نه مسؤول كفرد عام يفعل لسبب أالفرد يف القبيلة ال يتصور "ـف.الفرد

و يقوم أ  القبيلة فهو عندما يغزو؟فعاله عن خميالأنه يصدر أبسيط هو 

 يف نشاطه ًاذإنه يصدر إ ،خذ الثار ال يفعل ذلك لنفسه فقط بل للقبيلةأب

"ةالسيايس خاصة عن قهر اجتامعي وجربية قبلي/االجتامعي
)١(

. 

ن رابطة النسب يف املجتمع القبيل هي أوالنظرية اخللدونية تنص عىل 

هنـا وفقـا البـن أمـع ، ساس االعتصاب القبيل وقيام املتحدات القبليـةأ

 نأال إنـساب هـو الظـاهر  واختالط األ،رابطة ومهية الإليست  خلدون

ء حاجة البدو إىل آلية قوية ومستمرة للدفاع املشرتك هـي مـا يفـرس جلـو

يديولوجيا لصياغة وإعادة أهم باجلينيالوجيا كء واحتام،البدو إىل النسب

 وتدعيم حلمـة اجلامعـة وتعاضـدها،صياغة النظام االجتامعي
)٢(

ي أور، 

نه ال ينفي تدخل عوامـل أال إابن خلدون هذا تؤكده الدراسات احلديثة 

  .خرى سياسية واقتصادية يف ظهور املتحد القبييلأ

 ـــــــــــــــ
، مركز ٧، ط العريب حمدداته وجتلياتهالعقل السيايس م،٢٠١٠(حممد عابد اجلابري، ) ١(

  .)٢٦٠ ص بريوت،–دراسات الوحدة العربية 
 .٢٧، صـ"نتخايب لقبائل املغربدراسة غري منشورة عن السلوك اال") ٢(
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فـراد أالعالقـات االجتامعيـة بـني وتتعـرف لفـرد و اةمكانـ تتحددو

ــــوقهم الــــسياسيةالقبيلــــ ــــة وحق ــــاملني ة واالجتامعي  وفقــــا لع

 ي فالبـدو؛ة للقبيلـ باعتبار الطابع احلريب،اقتصادي وعسكري ؛رئيسني

  .نسان حمارب إ- الدراسات االجتامعيةبحسب-

 فهـو ، للمجتمـع القـبيلة القاسـيةروف االقتصاديظويرتبط هذا بال

 ،رضو لـألأ للطبيعـة يقتصاد يقوم عىل الكفـاف واالسـتغالل البـدائا

 كثـري مـن  يفة وخاضع للتقلبـات املناخيـ،زماتض لكثري من األَّومعر

 . التارخييةة طبقي بمفهوم املاديٍ وضعِ واليسمح بقيام،رضحيان لألاأل

كد ؤخالق املجتمعات البدوية يأوعىل عكس ما هو شائع عن 

 ،هـم سـامت الـسلوك البـدويأفردية هـي ن الأ - مسعود ظاهر- 

ن ئ كايالبدو" نأ يف اعتقاده "بروكلامن" ومثله املسترشق الغريب

حاديث  وال تزال بعض األ،نانية قبل كل شيئ مفرط األةفردي النزع

  اللهـم ارمحنـي:هئـن يقول يف دعاأسالم تسمح للعريب الداخل يف اإل

"حداأ وال ترحم معنا ًاوحممد
)١(

. 

 ـــــــــــــــ
، تنبيه امـني فـارس ومنـري "تاريخ الشعوب العربية"، )١٩٧٣( كارل بروكلامن) ١(

 .١٨بريوت صـ–، دار العلم للماليني ٥البعلبكي ط
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خالقهـا أطـف لامن قـد يـصدق عـىل القبائـل التـي مل تتكالم بروكل

ــالم باإل ــدغو املأس ــة يف الب ــستويات أل؛وةارق ــة م ــات القبلي  ن املجتمع

 وتعتمد عـىل ، االستقرارهتمال تعرف حيا ذينكالبدو الرحل ال متدرجة

ىل حد ما عـن القبائـل إ وهي ختتلف ، والغزو، وتربية احليوانات،الرعي

وبعض املجتمعـات القبليـة تطـورت  ،ىل الزراعةاملستقرة التي تعتمد ع

فيها التجارة وشهدت بعض مظـاهر احليـاة املدنيـة كمكـة يف اجلاهليـة 

 .واليمن عىل عهد املاملك القديمة املعينية والسبئية واحلمريية 

 ًقـابالو ٍوهذه السامت واخلصائص للمجتمع القبيل جتعله غري مستقر

دى داخل القبيلـة الواحـدة وفـيام طويلة امل النفجار نزاعات وصدامات

حيـان  وال حيتـاج يف كثـري مـن األ،خـرى املناوئـةبينها وبني القبائل األ

قـد  فـراد القبيلـةأحـد فترصف غري حمسوب أل ،كافية وأعة نسباب مقأل

يكون كافيا الندالع نزاع دموي طويل املدى يـستمر لـسنوات كحـرب 

 . ًاماربعني عأالبسوس وداحس والغرباء التي استمرت 
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 املكـون يفيـه هـ تعتـرب القبيلـة ،جمتمع قـبيل ً تارخيياياملجتمع اليمن
 ن الـيمنأومع  ، والسياسية فاعلية فيهةكثر العنارص االجتامعيأو الرئيس

 قويــة  ممالــكهقامــت فيــ  اجلزيــرة العربيــةمــن بــني كــل القوميــات يف
 حتـى ةوازدهرت فيه حياة مدنية وحضارية راقية الزالت معاملهـا قائمـ

 الـذان كانـا احلـضاري والرفـاه االقتـصادى  تشهد عىل املستوىون اآل
 وج ازدهارهـا يفأشهدت  حيث،  كذلكوامتداد نفوذها السيايسأنذاك 

هـا امتد نفوذو ،هم املاملك اليمنية القديمةأ تعد يعهد الدولة السبئية الت
  .ىل شامل اجلزيرة العربيةإ من اجلنوب العريب

الفائض االقتصادي للماملك اليمنية القديمة الناتج  وقد لعب تراكم
 ، ىف االزدهار احلضاريً كبرياًدورا عن تطور القطاع الزراعي والتجاري

 وحـدت الـيمن ة قويـة قيام دولـة مركزيـ ويف،ة املدنية احلياوالتطور يف
 فـاليمن يف هـذا التـاريخ كـان مهـزة وصـل بـني ،ا حتت سلطتهًسياسيا

 الـرشيان الرئيـيس ومضيق بـاب املنـدب كـان بمثابـة ،الرشق والغرب
هيأ لقوافل سبأ ومـن قبلهـا معـني مر الذي األ ؛العامل القديم للتجارة يف

وقد استطاعت هذه احلكومـات ، دفة التجارة بني الرشق والغرب دارةإ
  البحريةئ والتحكم باملوانًمحر مغلقاحر األبقاء البإاحلفاظ عىل مركزها ب



  

 -٤٤- 

ىل بلدان إ تنقل بضائع الرشق ي وحدها التيفيه حيث القوافل اليمنية ه
 ..والعكس الغرب

)١(
. 

وضــاع وقــد أســهم النمــو االقتــصادى بــشكل كبــري يف بلــورة األ

 وظل ،لكنها مل تستطع جتاوز القبيلة ،ة واالقتصاديةعيام واالجتةاسييالس

 واستمرت الروابط القبليـة ،ً للمجتمع حمدوداىل الطابع القبيلثريها عأت

 والنظـام يقطاعية والنظام امللكـ وتعايشت االستقراطية اإل،شدهاأعىل 

"ً جنبا إىل جنب القديمالقبيل
)٢(

.  

عن قبيلة استطاعت بام توافر هلا   العرص كانت عبارةذلك يف الدولةو

 القبائـل ةفـرض نفوذهـا عـىل بقيـن تأ املعنوية واملادية ةسباب القوأمن 

من والء القبيلـة ضت حتىو ؛ىل سلطتهاإمها ضوالوحدات االجتامعية و

ىل دمـج إجراءات والترشيعات التي تتخذها عمدت الدولة اإل ولتمرير

ــل يف ــامء القبائ ــسياسي زع ــشكيلتها ال ــامية ة،ت ــب س ــدهم مناص  وتقلي

 "..ئبقاليم التابعة هلم ومجع الرضادارة األإوتفويضهم يف 
)٣(

.  

 ـــــــــــــــ
ة جغرافية تارخييـة سياسـية اليمن عرب التاريخ دراس"، )١٩٦٤(أمحد رشف الدين ) ١(

 .١٣٦صـ٢، ط"شاملة
، "املجتمع املدين والدولة السياسية يف الوطن العريب"، )١٩٩٧ (توفيق املديني) ٢(

 .٢٩٥منشورات احتاد الكتاب العرب صـ
 .٣٠٦املصدر السابق، صـ) ٣(



  

 -٤٥-  

مـصدرا هامـا مـن مـصادر   القرن األول امليالدي فقدت الـيمنويف

 "هيبـالوس" تراكم الفائض االقتصادي عندما اهتدى البحـار اليونـانى

 ثـر يفأ لذلك االكتشاف من أحدثه وما ،ح املوسميةا اجتاه الريةىل معرفإ

رب  وغريها تعةخذت السفن اهلنديأ حيث ؛حتويل طريق التجارة البحرية

"دنىالرشق األ"ىل اهلند رأسا إ ياملحيط اهلند
)١(

.  

الـسياسية  تهـايحيولعب دورا يف فقدان الـيمن  الذي واحلدث الثاين

 العـرم مـا دفـع  املـسمىسيلالاملعروف ب واالقتصادية هو انكسار السد

  .ىل الشاملإ ةىل اهلجرإمن اليمنيني عداد كبرية أب

 ثـم ،حبـاش للـيمن قبل األ منيواحلدث الثالث االحتالل اخلارج

 كانت اليمن قـد  وبذلكسالماإل قبيل ظهورذلك  و،من بعدهم الفرس

  .منها واستقرارها واستقالهلاأ تفقد

 ً عقـدياً ومنعطفـا،يـذانا بعـرص جديـدإسـالم بزوغ فجر اإل وشكل

وضـاع القائمـة  وثورة شاملة عـىل األ، يف تاريخ العرب والعاملًوسياسيا

فالــدعوة  واالجتامعيــة القائمــة يف املجتــع العــريب،الــسياسية والدينيــة 

 والسيايس واالجتامعي تعـد نفيـا للنظـام يسالمية يف مظهرها العقداإل

وكانـت مـساعي  ؛وجتاوزا للقبيلة ة،القبيل القائم عىل االعتصاب للقبيل
 ـــــــــــــــ

 .١٣٧، صـمصدر سابقرشف الدين؛ ) ١(
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عادة بناء املجتمـع إو ،يت لتفكيك النظام االجتامعي القديمأ تصالنبي 

 كوحـدة -للقبيلـة البديل الـسيايس والثقـايف-مة ساس مفهوم األأعىل 

 صحممـد النبـي  ويف سبيل ذلك عمد ، ونسق ثقايف واجتامعيهسياسية
 املجتمــع ةحــدثت نقلــة نوعيــة يف تركيبــأجــراءت  مــن اإلةىل جمموعــإ

 حـدث ملجتمـع املدينـة مل حيـدث وبـنفس ي وهذا التطـور الـذ،املديني

علنـت أو أ ،ً سياسـياًسالماإ سلمتأ كانت يملجتمعات التيف ااملستوى 

بعـد مــا أعــراب وكـان البـدو واأل" :ص  الرســولةىل دولـإانظاممهـا 

ولـذلك اسـتمر ، " الثقافـةو يفأ ة العقيـدسالم سواء يف عن اإلنيكونو

"..سـالموساطهم رغم انتامئهم لإلأ  يفالقانون القبيل
)١(

 وبـالرغم مـن .

 الرسـول ةيـب وفـاعقف ؛ مل تزل كل رواسبها من النفـوسةذلك فالقبيل

 تعكس اصـطفافا قبليـا ةكانت بعض الرصاعات واخلصومات السياسي

ظهـر ألقـد " كام حدث يف سقيفة بني ساعدة وما دار فيها من سـجاالت

استخالف الرسول يف داخل السقيفة التناقضات القبلية وغلبة توازناهتـا 

"عىل ما عداها 
)٢(

.  

 ـــــــــــــــ
 .٣٦٦، صـمصدر سابقتوفيق املديني، ) ١(
، ١ط، نظريات السلطة يف الفكر السيايس الـشيعي املعـارص، م٢٠٠٨، عىل فياض) ٢(

   .٨٩صـ،  بريوت-مركز احلضارة لتنمية الفكر االسالمي 
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كم باسـم القبيلـة د احلعا) هـ٤٠( سنة احلكمسدة  ة معاويتويلع وم
  تعبري موية عىل حدوليس باسم العقيدة وتغري الوضع متاما مع الدولة األ

حـسب - لقد كان انتصار معاوية عىل عيل يمثل " : يقول حيثاجلابري
هل أعامل والوظائف عىل هل اجلزاء والغناء يف األ ألً انتصارا-تعبريه هو

د انتـرصت القبيلـة عـىل االجتهاد واجلهل هبا وباصطالحنا اخلـاص لقـ
"العقيدة 

)١(
. 

  مـــن العـــامًان القبائـــل اليمنيـــة بـــدءإوبخـــصوص الـــيمن فـــ
ىل إىل اإلسالم وإرسال مبعوثيهـا إاالنضامم  خذت يفأ )هـ..../م٦٢٨(

ىل جمـيء إحمدودا  وظل انتشار اإلسالم يف اليمن ص ي ملقابلة النبةاملدين
 قبائـل  فأسلمت)يةهجر٨( عامصبى طالب مبعوثا للرسول أعيل بن 

 .خرىمهدان وتبعتها القبائل األ
مارة تتبع نظام اخلالفة يف إ صبحت من ناحية سياسيةأن اليمن أومع 

 ومـع حتـول عاصـمة ،كبـري هنا مل تكن تنظر للـيمن بـاهتاممأال إ ،املدينة
صـبحت الـيمن جمـرد أبغداد إىل  الشام ومن بعدها ىلإسالمية الدولة اإل

ت ال واملقـاتلني ولـذلك مل تـشهد الـيمن حتـوالخزان يمد الدولـة باملـ
سالم عن تعديل عجز اإل" بروكلامن فقدقول  وعىل حد ،ة فارقةاجتامعي

 ـــــــــــــــ
مركـز ، ٨ط، العقل السيايس العريب حمدداتـه وجتلياتـه، م٢٠١١ ،حممد اجلابري) ١(

   .٢٥٣صـ، بريوت –دراسات الوحدة العربية 
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ن احلكــام أ ذلــك ،ً جوهريــاً تعــديالة والــسياسيةحــوال االجتامعيــاأل
ن أرستقراطيني ظلوا يفرضون سلطتهم عىل مناطق نفوذهم من غـري األ

"صنعاء  يفةجيدوا معارضة من ممثل اخلليف
)١(

. 

 وظلت القبيلة اليمنية حتـتفظ ،سالم باإلً كثرياثر النظام القبيلأفلم يت

 ،بوضـعها كوحـدة سياسـية واجتامعيـة واقتـصادية متكاملـة ومــستقلة

حـداث الـيمن الـسياسية واالقتـصادية أ كل وبدورها كالعب فاعل يف

 .واالجتامعية يف هذا العرص والعصور الالحقة

اسـتقر التقـسيم  فقد نسانليمني حلقوق اإلوبحسب دراسة املرصد ا

 محـري ومـذحج ي هـة احتـادات قبليـةربعأسالم عىل  مع ظهور اإلالقبيل

 ،يتكون مجع مهدان من قبيلتني كبريتني حاشد وبكيلإذ  ، ومهدانةوكند

كون جممـع مـذحج مـن ثـالث ت وي،ما بني صنعاء وصعدةوتستوطنان 

مـا أ ، من اليمنةناطق الرشقي وتعيش ىف امل،احلدا ،مراد ، عنسيقبائل ه

 واهلـــضاب ة اجلنوبيـــةقبائــل محـــري فقـــد ســـكنت املنــاطق اجلبليـــ

"..الوسطى
)٢(

. 

 ـــــــــــــــ
  .٢٢٦، صـمصدر سابقبروكلامن، ) ١(
ر الـسيايس للقبيلـة يف الدو: القرص والديوان"؛ )٢٠٠٩(جمموعة من الباحثني ) ٢(

 .١٧ صنعاء صـ– املرصد اليمني حلقوق اإلنسان ،"اليمن
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ــــة ــــشري الدراس ــــل سياأىل إ وت ــــيةن عوام ــــصاديس   يفة واقت

 ةفرزت توزيعا جديدا للقبائل اليمنيأالعصورالوسطى والعرص احلديث 

 ة القبليـةيـ فالبن،ىل حاشدإىل بكيل وبعض قبائل محري إنضمت مذحج اف

"..سياسية واقتصادية نام بمحدداتإبالقرابة فقط و لليمن ال تتحدد
)١(

. 

صـغر أوكل احتاد من هذه االحتادات يتشكل من وحدات اجتامعيـة 

 تبعـا لـرضورات ومـصالح مؤقتـة  جينا آخـر وتتحارب،تتحالف حينا

 . ومتبدلة باستمرار 

 ة واجتامعيـةوضاعا سياسـيأ  كانت اليمن تعاينيوحلظة قدوم اهلاد

قطاعيات متصارعة إ دويالت وةبينها عد تتنازعها فيام ؛شاذة ومضطربة

والـرصاعات واحلـروب  َّ كـام أن،مع فراغ سـيايس يف املنـاطق الـشاملية

خـرى، وتنهـك أ تفـرغ مـن حـرب لتـدخل يفف ي، مل تكن لتنتهـةالقبلي

       . حروب عبثية وتستنزف موارده يف القوى االجتامعية
لفوىض السياسية والتمزق االجتامعي التي كانـت تعيـشها وظاهرة ا

 لعوامـل سياسـية واجتامعيـة ودينيـة وجغرافيـةجـاءت تظهـريا اليمن 
فمن ناحية سياسـية كـان ضـعف الـسلطة املركزيـة للعباسـيني ، عديدة

واالنتفاضات املتكـررة ىف العـراق والكوفـة والبحـرين وفـساد الـوالة 

 ـــــــــــــــ
 .١٥، صـنفس املصدر) ١(
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 ،ةعـىل الـسلطة املركزيـ لتمرد بـايروإرهاب الفالحني واملـزارعني تغـ
 وجيعـل ، هـذا التمـرد يزيد من رصـيدةوكان بعد اليمن عن مقر اخلالف

ــسياسيني وةفئــدأ ــامعني واملعارضــني ال ــدعوات أ مــن الط صــحاب ال
يف دمـشق  ىل انرصاف السلطات املركزيةإضافة إ، ليهإ ي هتوةصالحياإل

 لـشام وبـالد فـارسقطار التـي تـم فتحهـا يف اىل األإ ومن بعدها بغداد
 بالعائـدات الـشحيحة التـي توفرهـا ة والتي متتاز بثرائها مقارنـ؛ومرص

ت أ قد بـد  يف اليمنن النزعة االستقالليةأورغم  اليمن للخزينة العامة،
حال دون تكامل  ن قرص عمرهاأال إ ،مويةرهاصاهتا يف عهد الدولة األإ
"ىل عهد الدولة العباسيةإجلها أسباب االنفصال وأ

)١(
.  

الـدول املتنافـسة عـىل احلكـم يف الـيمن يف هـذه  اجلدير بالذكر أن و
والدولــة ، ةيف هتامــ) ٤٠٢-٢٠٥(هــي الدولــة الزياديــة   كانــتالفــرتة

 عـدن سـامعيلية يفوالدولة اإل، يف شبام كوكبان) ٣٩٣-٢٢٥(اليعفرية 
 ،كالـدعام ببكيـل قطاعيـةضافة لبعض الزعامات العشائرية واإلإ ةالع

 .نيخرآل الضحاك وآل طريف وآ و،يني بعالفكيلواأل
عـىل املـستوى  كانت هـذه هـى معطيـات الواقـع الـسيايس اليمنـي

ن إ و،بلغـة ابـن خلـدون يف بغـداد"املستقرة"ة  الدولة املركزييسالماإل

 ـــــــــــــــ
، دار "ابن حوشب واحلركة الفاطمية يف اليمن"، )١٩٩٣(سيف الدين القصري) ١(

 .١٨دمشق صـ–الينابيع 
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 ويـشكل ، فرصـة للنجـاحي وهذا يعطـ، اهلرمةقد دخلت مرحل كانت
 ،ىل حـدود بعيـدةإليس هدافه لكن أ عىل حتقيق يعامال ربام يساعد اهلاد

 ومل تكـن ، بـدايتهافمظاهر الضعف للدولة العباسية كانت ال زالـت يف
 والعجز التام عن املـسري وجتهيـز "مأخذها من اهلرم"خذت أقد  الدولة

نظـرا  )هـ٢٩٠(ىل إرساهلا إ خرت يفأن تإ فهي و،ىل اليمنإقوة عسكرية 
 نإ ف، الشام والعراق بالد قامت يفيلقمع االنتفاضات الت ليهاإحلاجتها 

ىل إ ةس قـوأعىل ر)بجفتم(حد رجاله املعروف أ جهز  العبايسياملستكف
اصـطدم  نـه بـدال مـن املواجهـة مـع اهلـاديأال إ ي اهلادةاليمن ملواجه

سعد بن يعفرأمري اليعفري باأل
)١(

...  
ن وقـوع أ ينـتقص منهـا جيابية يف بعد اليمن عن مركـز اخلالفـةواإل

 يقلل من فرص قيام دولة كربى يمتـد ةسالميبالد اإلطراف الأ اليمن يف
 فموقـع ،كـرب منهـاو اجلزء األأ يسالمغلب بلدان العامل اإلأىل إنفوذها 

مـارة إقيـام  كثر منمكانية ألإسالمي ال يوفر جغرافية العامل اإل اليمن يف
 ة وعــسكريةتــوفر رشوط اقتــصادي مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن قطريــة

ــ ــسهيالت اجتامعي ــيمن و ال ةوت ــا ال ــان بإتوفرمه ــادإذا ك ــان اهل  يمك
ىل االسـتقرار والتقـاط إ ة واحلاجـ،االستفادة من حالة التذمر الـسيايس

 ومـن الفـراغ الـسيايس ةهليـنفاس للمجتمع املنهك من احلروب األاأل
 ـــــــــــــــ

 .٩٩، صـمصدر سابقحسني خضريي، ) ١(
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 لكن ،نصار استقطاب األ صعدة واملناطق املجاورة يفاملوجود خاصة يف
صية الـسياسية الوحيـدة املتواجـدة الشخ مل يكن  ياهلادفكام هو واضح 

صـحاب أليهـا مـن إ فهنـاك مـن كـان قـد سـبقه ،عىل الـساحة اليمنيـة
ل طريـف آل يعفـر وآل زياد وآالدعوات الدينية والتطلعات السياسية ك

 . أخرى بن الفضل وابن حوشب وزعامات عشائرية حملية وعيل

يـة وسياسـية ومكانـة علم جاذبيـة دينيـةب يتمتـعن كـان إ ويواهلاد

ال إ ،ا بيـنهمظـوفر حاأل تفوق مالدى منافسيه وجتعله ومؤهالت قيادية

هـا حجاناحتامل فـ ؛ةهدافـه الطموحـأن وجودها سـيعيقه مـن حتقيـق أ

التي توفرها لـه الـيمن  مرهون بالرشوط االجتامعية واالقتصادية اجليدة

من رحم هـذه الفـوىض تولد  سياسية سهلة ة متكن من خلق وحديوالت

 ةىل الوحــدات الــسياسيإ ينطلــق منهــا ةتــشكل قاعــدل ،واالضــطراب

ن سـقوطها أ يعترب ابن خلدون ي التة الدولةىل عاصمإخرى وصوال األ

 .طرافسقوط جلميع األ
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ن مـرشوعه إ ويصـالحإع  صـاحب مـرشوين اهلـادأ  القـولسبق

 ي للنبة السياسية ومن التجربةلزيديلالسيايس مشتق من الفكر السيايس 

 ،"مةاأل"بمفهوم ً وسياسياً تتحدد ثقافياة دولةقامويسعى إل، صحممد 

 سـعد يصـالح بـني قبيلتـ هـو اإليول عمل دشـنه اهلـادأ  فإنولذلك

 واملؤاخاة ،ن استمرت لزم بيهامهناء حرب طاحنةإ و،والربيعة يف صعدة

 ينصار واملهـاجرين التـ بني األة املؤاخاةتيمنا بعملي بني الفئات املتقاتلة

عامل دعوتهأافتتح هبا الرسول 
)١(

. 

وحلظـة  فيام بينهـا  ال تتوقفةهليأ ً القبائل تعيش حربات بعضكانو

 واملـرشوع الـسيايس ةصـالحي اإلة وكانت الـدعو، اليمنيدخول اهلاد

ــاوزا يللهــاد ــشكل جت ــام القــبيل ت ــائمللنظ ــة  الق ــسلطة االجتامعي  وال

                .الوعي العصبي ساسأ تقوم عىل ي التة والقبيلةللزعامات العشائري

 ـــــــــــــــ
 .٤١ صـ،"مصدر سابق"العلوي؛ ) ١(
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 تعارض اليمن و يفيلةالقب  معي اهلادةن تصطدم دعوأ يومن الطبيع

ىل خـارج إن يمتد نفوذهـا أ ي يطمح اهلادةدولة مركزي قامةإ هدافها يفأ

 ي هـة املركزيـةالسلط" نظام سيايس ما قبل دولتي و هيفالقبيلة اليمن،

ــار ــة للــسلطيخيالنقــيض الت ــيا اآلي وكالمهــا يلغــة، القبلي  ًخــر سياس

"ً واجتامعياًواقتصاديا
)١(

. 

قبائله وكلـام  ن اليمن يتميز بوفرةأال إ  جمتمع قبيلن املجتمع العريبأومع 

ن إ": ن خلدون يقول اب؛لت فرص نجاح مرشوع الدولةءكثرت القبائل تضا

"ةن تستحكم فيها دولأوطان الكثرية القبائل والعصائب قل األ
)٢(

.  

سالمية بمرص والـشام ويستشهد ابن خلدون لذلك بحظ الدولة اإل

 فشأهنا كام يقول ابن  فيهاوبالد فارس والعراق لقلة القبائل والعصبيات

 مـع قبائـل الرببـر ا بخـالف حظهـ،"نام هو سـلطان ورعيـةإ":خلدون

  . فريقيا واملغربأب

بمزيد من  خريويعزز طه حسني ىف دراسته عن ابن خلدون فكرة األ

  فالرومـان عـىل حـذقهم يف" تدل عـىل صـدق مالحظتـهيالشواهد الت

والعثامنيـون مل  ،فريقيـاأ حرب دائمة مع شـعوب شـامل احلرب كانوا يف

 ـــــــــــــــ
  .٤٢، صـمصدر سابقد ظاهر، مسعو) ١(
 .٢٠٥صـ، بريوت– دار الفكر ،"املقدمة"عبدالرمحن بن خلدون؛ ) ٢(
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 والفرنسيون عـانوا  ساحل البحر املتوسط، يفة اسميةال بسلطإيضفروا 

سـالم وعجز الرومان واإل  مراكشارهتم يفض سبيل بسط حاملشقات يف

"خالق هذه القبائلأعن تلطيف 
)١(

.  
 ىل حد كبري من مناطق القبائـل يفإ تقرتب والظروف القبلية يف اليمن

ليس من طبيعة ف ،من حيث كثرة القبائل ومقاومة الدولة املركزية فريقياأ
ة بسهولة وحتتـاج لعمليـات تكييـف القبيلة االستجابة للمشاريع الكبري

 لـروابط والوشـائجا تفكيـكلو ،وتطويع طويلة املدى تنجزعىل مراحل
 . حملها ةقبليالحالل روابط مابعد إ وةالقبلي

بعـض هناء النزاع الدائم بني إ منذ حلظة وصوله عىل يلقد عمل اهلاد

لـبالد  ا التـوتر القائمـة يفةهنـاء حالـإ وركز جهوده عىل ،القبائل اليمنية

ني يـكيلبـني األ وقف النـزاع القـائمأفـيايس سوالـ يوالتمزق االجتامع

 نجران ومهدان وغريها مـن صلح بني القبائل املتقاتلة يفأ و،مينييطوالف

صالح بني القبائـل يزيـد مـن شـعبيته  اإل يفي وكان نجاح اهلاد،القبائل

 ، ونجـران ومـا حـوهلامة صعد يفً الفتاً وحقق تقدما،ورصيده السيايس

 مـرشوعه الـسيايس وضـم املنـاطق  قـدما يفوقد شجعه هذا عىل امليض

 ـــــــــــــــ
ت حممد عبداهللا عنان  ـ ، "فلسفة ابن خلدون االجتامعية"، )١٩٢٥(طه حسني ) ١(

  .١٠٨ مرص صـ – مطبعة االعتامد ١ط
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 فـدخل ،ً سياسياًفتحها فتحاو أتذكر   مقاومةي مل تكن تبديخرى التاأل

ىل صنعاء التي سـلمت إ ومنها حترك ،دون قتالشبام عاصمة اليعفريني 

ال ريـثام يرتـب إ يف أي منطقـة يـدخلها  يقـيم ومل يكن اهلادي،له راضية

ولـذلك مل  ، ويعالج ما حيتاج منهـا ملعاجلـة رشعيـة وقانونيـة،عهاوضاأ

 ويف غضون ،ىل ذمار التي بايعت اهلاديإ ًخر يف صنعاء ليتحرك جنوباأيت

 ظروف اليمن لحظ بً يعد قياسياً سياسياًنجازاإعوام حقق اهلادي أربعة أ

كرب مـن الـيمن صبحت دولته تضم اجلزء األأاالجتامعية واالقتصادية و

 . كام جاء يف بعض الرواياتًىل عدن جنوباإً تد من نجران شامالومت

  ودارالبنـدول،ةلكن هذا التقدم مل يكتب له االستمرار بنفس الـوتري

 الـوالء والطاعـة  املجتمـع القـبيل يفة العادي فكام ه،ماملغري صالح اإل

ومل  ، وتفرضه مصالح نفعية، القبيلة خيضع العتبارات وقتيةه تقدميالذ

خر يعترب انتهازية سياسية وال آىل إ حتويل الوالء السيايس من حاكم يكن

هـا ءعلنـت والأ يفلـم جتـد القبائـل التـ،  القبليـةة الثقافعمال معيبا يف

 ة املركزيـة الـسلطيتنـام  وكـان، حرج من االنقـالب عليـهأي يللهاد

ممثلــة يف  ة سياســيةالقبيلــة كمؤســس يت عــىل حــسابأ يــي اهلــادةلدولــ

 املركزيـة، ة تظفر به الدولالذيقدر الب من سلطتهم وحتد حيث شيوخها

ــك  ــأذل ــةن العالق ــني الدول ــةة ب ــانون  والقبيل ــضع لق ــستني خت  كمؤس
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  باعتبارهـاة للـسلط"س رايت ميلـز"وفقا ملفهوم  "ةاملحصلة الصفري"

 ي زيـادة يفأ و، يف أي جمتمـعة تتوزعه القوى السياسية واالجتامعيـًثابتا

خرىطراف األسلطة األ االنتقاص من منهام تعني أيسلطة 
)١(

 . 
  عمـدتيمام زحف القوة الـسياسية للهـادأوللحفاظ عىل سلطتها 

عــامل أثــارة الفــوىض وإ بيعاقــة جهــود اهلــادإىل إ الزعامــات املحليــة
 وكانت نجـران ،وحتريض القبائل متوسلني بقيم الثقافة القبلية .الشغب

كـام  ؛ًاملنـاطق اضـطراباكثـر أربـع مـرات أ  اهلـاديوصنعاء التي دخلها
 صـعدة وخيـوان ويف ثافـتأ وشـحة ويف ومـشاغباتحصلت متردات 

 وشـحة يف بو دغيش الـشهايبأ قاده يول مترد التمرد الذأومهدان وكان 
حدى إ يوكانت جباية الواجبات ه ،مامىل عامل اإلإ برفض دفع الزكاة

الذين مع زعامء وشيوخ العشائر  ي واجهت دولة اهلاديشكاليات التاإل
 ترجـع ً سـائداً وكـان هـذا عرفـا،ليها كجزء من اختـصاصهمإينظرون 

 ةقاليم التابعفهم من يديرون األ  القديمة،ةىل عهد املاملك اليمنيإصوله أ
                 .هلم ويتولون مجع الرضائب

فـراد أ عازلـة بـني الدولـة وةوتارخييا شكلت القبيلـة اليمنيـة منطقـ
 شـيوخ ة بواسـطيفراد فهـسلطة مبارشة عىل األ ة فليس للدول،املجتمع

 يوكــان هــذا العــرف التقليــد، ريــاف القــرى واأل يفةالقبائــل خاصــ
 ـــــــــــــــ

 .٤٤، صـمصدر سابقجمموعة من الباحثني، ) ١(
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شـياء تقـع ن هـذه األأتـرص عـىل   التييهداف دولة اهلادأيتعارض مع 
 يىل دولة اهلـادإن ينظر هؤالء أ يولذلك من الطبيع ؛ضمن مسؤولياهتا

  .بكثري من احلذر والريبة
 ة عقليـ فـإنةجيـونثربول واإلةيولوجيسدراسات الـسووكام تؤكد ال

 ،يغلب عىل سلوكها السيايس العدائية ،القبيلة شقاقية وذات نزعة فردية
عـامل الـشغب والتمـرد تكلـف أ ومل تكـن ،ويقوم عىل الثقافـة الثأريـة

 ؛ للمجتمـع القـبيلمتزعميها التخطيط والتنظـيم نظـرا للطـابع احلـريب
 كانت عىل استعداد دائم ةالقبائل اليمني" ىاملرصد اليمن دراسة فبحسب

" كانأي كان ضد أيللقتال مع 
)١(

. 
 فـوىض سياسـية قبـل ةن مناطق التمرد كانت تعـيش حالـأ وةخاص

ىل إضـافة إ وكانت هـذه العوامـل ، للفراغ السيايسة نتيجيدخول اهلاد
 ، وشـيوخ القبائـلي عليها توسـع اهلـوة بـني اهلـادخرى سنأيتأ عوامل

 ي وقد تربم اهلـاد،ين تعقيدات الواقع السيايس واالجتامعاعف مضوت
هبذا الواقـع ومـا  كثر من مرة عن ضيقهأرصح  و،هذا الوضع املعقدمن 

 قـام يفأنجـزه مـا أنه لوال خوفه عىل ضياع ما قد أمور وليه األإوصلت 
"قمت باليمنأسالم ملا  اإلةخاف ضيعأين ألوال " :و كام قالأاليمن 

)٢(
.  

 ـــــــــــــــ
 . ١١٩، صـ نفس املصدر) ١(
  .٧٥، صـمصدر سابقحسني خضريي؛ ) ٢(
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 نجاح العباسـيني "جورجي زيدان" ي املرصييعلل املؤرخ االجتامع

رادوهـا أن هؤالء أ سياق السباق عىل اخلالفة مع خصومهم العلويني يف

 والدين فقط معتمدين عىل صدق تدينهم ورشف ىدولة تقوم عىل التقو

.نسبهم
)١(

  

يب طالـب مـن أ بـن ن عيلإ :" هريويبدل"ويقول املفكر الباكستاين 

ن الكريم والـسنة النبويـة الـرشيفة يمثـل آخالل التمسك الشديد بالقر

ولئك الـذين أما االجتاه الربمجايت فكان يمثله أ ،سالماالجتاه املثايل يف اإل

فـة الثالـث عـثامن بـن ين اخللإ منصب اخلالفة بل  ص تولوا بعد حممد

 "مرىل اغتياله يف هناية األإ ىدأعفان قد توسع يف الربمجاتية مما 
)٢(

. 

مـام رساه اإلأواملعارضة السياسية الشيعية كامتداد هلذا االجتاه الذي 

يــديولوجيا أ باعتبارهــا متثـل يسـالم عرفـت يف التــاريخ اإل؛عـيل 

ــة ــة االجتامعي ــضعفني والعدال ــىل ،املست ــسيايس ع ــا ال ــصل فكره  ومتف

 )صـدق التـدين( ي باملبدئيةوتتسم سياسة قيادات البيت العلو العقيدة،
 ـــــــــــــــ

الثاين، دار مكتبة احلياة، لبنان  املجلد ،"تاريخ التمدن اإلسالمي"جرجي زيدان؛ ) ١(
  .٤٠٠ صـ  بريوت،-

عبداحلميد . ت  ،"األصولية اإلسالمية يف العرص احلديث"؛ )١٩٩٧(،دليب هريو) ٢(
 .٥٤اهليئة العامة للكتاب صـ،اجلامل 
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مـويني  خلـصومهم التـارخييني األة املكيافيلية الربمجاتية مقابل السياسيف

 .والعباسيني

 هـي امتـداد لـنفس اجلـدل  وحكومته،اهلادي هو ابن هذه املدرسةو

  يف الرصاع املسلحالديالكتيكي بني ماهو مثايل وماهو برمجايت الذي جتىل

نـه كـان أ عـن اهلـادي ي رو؛ة امليكيـافييل املثـايل وبـني معاويـبني عـيل

 لعقيدته  وكانت حكومته ترمجة"و النارأ  عيلةال سريإ ين هإ" :يقول

 ويف ، الفقهيـةهواجتهاداتـ السياسية ومبادئ العقيدة ومقررات الرشيعة

ىل تعـاليم إمهية التوافق عىل االحتكام أكد عىل أهل اليمن أىل إخطاب له 

االنحـراف و ، وعىل مكافحـة اجلريمـة،العمليةالدين يف احلياة العامة و

ن يـدور فعلهـم الـسيايس واالجتامعـي أوعـىل  ، االجتامعيـةئواملساو

نـا مـن ءمـا جا": و كام جـاء ىف خطبتـهأساس واالقتصادي عىل هذا األ

ن نـأمر بـاملعروف وننهـى أىل إو ... اتبعناه وما هنانا عنه اجتنبناهالكتاب

 وأنتم عن املنكـر جاهـدين أننهى نحن ونتم ونفعله وأعن املنكر نحن و

"نرتكه
) ١(

.      

ىف اختياره لوالته وتعيني القـضاة ويف القـرارات التـي  وكان حيرص

ن أيـروى صـاحب سـريته  ؛تتبناها حكومته عىل مراعاة هـذه املقـاييس

 ـــــــــــــــ
  .٤٨، صـمصدر سابقمد العلوي؛ عيل بن حم) ١(
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صحابه جاءا لرياجعـاه أوعبد اهللا بن حذيف من  حسن بن عيل بن فطيم

 ًهنا ال تـوفر مـردوداأساس أموال عىل  عىل األبشأن املقادير التي فرضها

ضلوعه مـا  رض حتى ختتلفنه لو تنطبق السامء عىل األأ فأقسم ؛ًمناسبا

، "صلحكم بفساد نفيسأواهللا ال " : يقولة رواي ويف،بداأخذ غري احلق أ

حـدا ال أن أ لدرجـة ةىل الكتاب والـسنإوكان واثقا من احتكام سياسته 

 ؛)ننا خالفنـا حكـم الكتـاب والـسنةأثبات إ( مهيستطيع كام جاء يف كال

 املــرة وكانــت رصامتــه يف التمــسك بالــرشيعة وراء مغادرتــه الــيمن يف

كـان مـتهام -ل طريـف آحد وجهاء أن أ املصادر التارخيية ي ترو؛وىلاأل

 ، من هنـمة الرشفة قبيليثناء وصول اهلادأ صودف خممورا -باالنحراف

  القوم ممن بايعوه يف تـسليمه ماتـسبب يف فامنع، عىل تأديبهيرص اهلادأف

 مغادرة يف فكر جديا) هـ٢٨٥( ويف عام؛ ومغادرته اليمنيغضب اهلاد

 "ثافـتأ"ـعامل هنـب لـأ عىل ما ارتكبه جنوده من ًاليمن ثانية احتجاجا

فلـم " :نبـاء الـزمنأ قال صـاحب ؛ منهايرحببعد انسحاب الدعام األ

رجعوا مجيع مـا ألم يقبل حتى ه ويستعطفه فيعيان يسرتضيزل بعض األ

"خذوهأ
)١(

. 

 ـــــــــــــــ
  .١٧، مكتبة الثقافة الدينية صـ"٣٢٢-٢٨٠أنباء الزمن يف أخبار اليمن من ستة ") ١(
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بالنزعـة الربمجاتيـة لرمـوز  ئية للهـادي املبدةوقد اصطدمت السياس

 .يتأكام سيالنظام القبيل 

 ةوطبيعة حكومة اهلادي املبدئية تتعارض والتوسل بالعالقات القبليـ

وال تقبـل دمـج هـذه الزعامـات يف  سـاليب امليكيافيليـة،واستخدام األ

وتغليـب  نانيـةعىل ما هم عليه مـن الـرتف واأل تركيبتها السياسية وهم

اسـتبعاد اهلـادي لـبعض مـا و، املصالح الذاتيـة واالنتهازيـة الـسياسية

ىل استبعاد هذه إساس فهو ال يقصد  عىل هذا األإالالزعامات العشائرية 

طلـب  ياهلـاد د تضمن رفـض، وقأالرشحية من املجتمع من حيث املبد

الواليـة  -خلص لهأزعيم قبيل اختلف مع اهلادي يف البداية ثم - الدعام

 ؛عليهـا موقفـه الـرافض  بنىياحليثيات الت عىل اجلهات التي كان عليها

مره به من احلكـم بكتـاب اهللا آال عىل ما إ واحدة ةواهللا وال ساع" :يقول

خذ أ و،ام نأمر به وأطاعنا فيب إىل ذلك وأطاع اهللان أجاإ ف،وسنة رسوله

 وإال ، ولينـاهاحلق ممن وجب عليه من قريب أو بعيـد أو رشيـف أو دين

"...فال
)١(

.  
 مـام عـيلوموقف اهلادي من الـدعام يعـود بالـذاكرة إىل موقـف اإل

ال واهللا ال " : الـسلطة ولـو أليـام أو كـام قـالالرافض لبقاء معاوية يف

 ـــــــــــــــ
 .٩٢ صمصدر سابق، ؛العلوي) ١(
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"عاوية ليومني مستعملأ
)١(

نـه قـد أشاروا أ بعض مستشاريه قد وكان ؛
                   !!!اإلبقاء عىل معاوية لبعض الوقت يكون من املفيد كتكتيك سيايس

موقـف   احلكم عىل هـذه املثاليـة ويف تقيـيموقد خيتلف الباحثون يف

 مـدى واقعيـة  وتتفـاوت وجهـات النظـر يف،اهلادي من القوى القبليـة

 يـدولوجيا،لأل دى جيب أن ختـضع الـسياسة مأيىل إ و،املبدئية السياسة

ن مــن احلنكــة إ : وقــد يقــال!؟واحلــد الــذي جيــب أن تكــون برمجاتيــة

 .الخ ...بقاء هذه الفئة عىل مواقعها السياسية إالسياسية 
 عـىل هـذه "مـاليز روتفـني"سالمي عىل سبيل املثال يعلق املؤرخ اإل

اهو مثـايل ومـا هـو ن مشكلة العثور عىل التوازن بـني مـإ" :احلالة قائال
نـسانية سـالم واحلقـائق اإلو التوازن بني النموذج الكامـل لإل أ،واقعي

سالمي ابتداء من عهد صبحت هي املادة العلمية للتاريخ اإلأاملادية قد و
"ىل الوقت احلارضإحممد 

)٢(
 . 

صـــدق " : هــو-كــام ســق- هلــاديا الطــابع العــام لــسياسةف
مـر بـاملعروف والنهـي عـن  األأ ومبـد"عىل العقيـدة ومتفصلها،التدين
 .املنكر

 ـــــــــــــــ
لبنـان  - دار الكتـاب العـريب ،"عبقرية اإلمـام"، )١٩٦٧(عباس حممود العقاد ) ١(

 .١٢٢صـ
  .٤٨-٤٧صـ.مصدر سابق،دليب هريو ) ٢(
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ت واقـع املجتمـع او بالغ يف تقدير حسابأ أخطأربام يكون اهلادي قد 
املرونـة  بـاملطلق وانتفـاء  انتفاء الواقعية عنهـاين هذا اليعنأال إ، اليمني

مالءاته ومعطياته التي إ وله ،فالواقع له رشوطه وظروفه ،السياسية عنها
 واهلادي كان مـضطرا يف كثـري ،حيان بتجاوزهامن األ ال يسمح يف كثري

مالءاتـه من األحيان للتعامل مع رشوط وظروف الواقع واالستجابة إل
قـد وجراءات التكتيكية بعض اإل ىل اختاذإ وقات صعبةأفكان يضطر يف 

                   .ال تكون متوافقة بالرضورة و مرشوعه االصالحي 
ال تتــورع عــن  ي هــي تلــك التــيالتــي يرفــضها اهلــاد والربمجاتيــة

 "الغايـة تـربر الوسـيلة"استخدام أي وسيلة لتحقق غايتها عـىل قاعـدة 
نه يـرفض حتقيـق مكاسـب أ مناسبات خمتلفة  كالمه يفيكام يوح مرفاأل

وحـسابات  ن من مبادئهاأو مبدأ عىل حساب التضحية بالعقيدة ةسياسي
 مـن ذلـك  رصفـة،لديه ال تقوم عـىل اعتبـارات ماديـة الربح واخلسارة

 وكـان ،بحاجة إىل مزيد من األموال لالحتفاظ بـصنعاء نه كانأماروي 
رغام إب وأعن طريق فرض املزيد من الرضائب  باستطاعته االحتفاظ هبا

 وقد حاول اهلادي احلـصول ، صنعاء عىل دفع األموال الالزمةالتجار يف
 ذلك وخرس ب، ففضل االنسحاب،عىل قرض إال إن أهل صنعاء خذلوه

ىل إن اهلـادي عمـد أولـو افرتضـنا  ،هم مناطق اليمن حيويةأ من ةمنطق
حـرز نـرصا مؤقتـا لكنـه بـذلك أي ثمن لكان ربام أاالحتفاظ بصنعاء ب

                      .جيال تبعاهتاخالقية تتوارث األأهلزيمة  سن يكون قد
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 نجـازإل )هــ٤٠(  منًءا احلكام املسلمني بديسع لقد كان من نتائج

نيــة باالســتعانة بكــل آمكاســب سياســية عاجلــة وحتقيــق انتــصارات 

الوسائل املرشوع منها وغـري املـرشوع أن أسـسوا عـىل املـدى الطويـل 

هلزائم أخالقية وحضارية وسياسية حتولت مع الزمن إىل عاهة حضارية 

          .مستعصية
 ةلطموحـان يـسابق الـزمن للوصـول إىل أهدافـه ألقد حـاول اهلـادي 

 ه وأرهـق نفـسه وأتباعـ،ًول أن يقهر الواقع القـبيل الـذي أعاقـه كثـرياوحا
 وسياسية مل يكـن ،نجاز طفرة اجتامعيةإ و، عىل االستجابة ملرشوعههرغامإل

وقـد يكـون أدرك مـؤخرا تعقيـدات الوضـع االجتامعـي  ،اليمن مهيئا هلـا
الستـسالم ان أ  ذلـكي لكـن ال يعنـ، التقـديراتأخطأ وقد يكون ي،اليمن

البيئة املناسـبة  ن اليمن ربام ليستأ يبقدر ما يعن كامل هلذا الواقع هو احللال
 والعمر الـسيايسال سيام،  ،نجاز مرشوع كبري كالذي رسمه اهلادي لنفسهإل

وسـيايس  قرص من العمر الزمني املفرتض إلحداث حتول ثقايفألدولته كان 
. واإلقطاعيو تكييف النظام القبيلأ إىل جتاوز يفيض

)١(
  

 ـــــــــــــــ
إن نظرية اهلادي يف احلكم كانت مثالية فجاهبت : ول املفكر واألديب عبداهللا الربدوينيق) ١(

ًمادية الواقع اليمني الذي كانت حتكمه عدة أنظمة كالزياديـة يف هتامـة املرتبطـة اسـميا 
 يف بغداد، وكاليعفريني يف شبام، وكالدعاميني يف مهـدان، وكعـيل بـن املركزيةباخلالفة 

كاليـاميني يف نجـران، وأشـبههم يف : سـات عـشاريةا إىل جانـب رئالفضل يف مذخيره
   ).١١عبداهللا الربدوين، يف كتابه اليمن اجلمهوري، ص: انظر. (خوالن
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للهادي   األصول االجتامعية للقوى والنخب السياسية املناوئةةمعرف

 تفسري احلراك االجتامعي والـسيايس ويف تطـورات  يسهم يفًمدخال يعد
للعبة السياسية ومـن قـدرة ابيدها من خيوط  األحداث العامة ملا متسكه

تأثري واملسامهة الفاعلة يف بلورة األوضاع الـسياسية واالجتامعيـة عىل ال
 .واالقتصادية

للقـوى التـي  ن معرفـة األصـول االجتامعيـةإوبالنسبة ملوضوعنا فـ
ساسـية اهلادي وطبيعة أدوارهـا الـسياسية تعـد مـن املفـاتيح األ تأناو

 جمتمــع قــبيل  ويف؛لدراســة وحتليــل أحــداث العهــد الــسيايس للهــادي
يتميز بكثرة القبائل املتنافسة واملتخاصـمة يف مـا بينهـا  تمع اليمنيكاملج

 مـن أصـول اجتامعيـة ؛متوقع أن تكون القوى السياسية املناوئة للهادي
وعىل الـرغم مـن   واملصادر التارخيية تؤيد هذا االفرتاض املبدئي،،قبلية

ن أال إدويالت كام مر   وصول اهلادي كانت تتقاسمه عدةةأن اليمن حلظ
 والدولـة ،ًكثـر متاسـكااألبنيته القبليـة يتميز بالوضع ىف اإلقليم الشاميل 

مارة قبلية حتكمها برجوازية قبلية ترجع أصوهلا إشبه بأ شبام  يفةاليعفري
 وكانـت ،و هي عبـارة عـن حتـالف قـبيل موسـعأ ،إىل القبائل احلمريية

سـاس  األ والتـي ختـضع يف،سلطتها ضعيفة عىل املناطق التـي حتكمهـا
 .  من االضطراب والنزاعات الدائمةةلشيوخها وتعيش حال
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سـيس أحداث التي رافقـت تمهية كبرية عىل جمريات األأمر وهلذا األ

ن الـرصاع بـني  وذلـك أل؛ًالدولة الزيدية وعىل الدولة الزيديـة عمومـا

 وينتهـي ، مـوازين القـوىه وحتكمـ،قوانني معينة الدول املركزية تنظمه

 وخيتلف األمر مع القـوى الـسياسية القبليـة ،الطرفنيحد أعادة بتغلب 

ن الرصاع معها رصاع مع البنية االجتامعية ومـع الثقافـة القبليـة نظرا أل

مــر مــن العــصبية   والتــي تــستمد حيويتهــا الــسياسية كــام،للمجتمــع

 ، واحلــل العــسكري ال حيقــق اهلــدف؛جيا التــضامن القــبيلويــديولأو

نـا بمـدى متاسـك الـروابط القبليـة مرهو والتحدي الذي تشكله يبقـى

ــة ةالقتــصادياحــداث التحــوالت إوالنجــاح يف  ــة والثقافي  واالجتامعي

 الذي حيكم سـلوك املجتمـع والقـدرة ويصبالالزمة لتجاوز الوعي الع

 . عىل تكييفه لقيم العقيدة
 ،بـراهيمإبرز الشخصيات القبلية املناوئة للهادي هي الـدعام بـن أو
يـسكن ، رحب وسيد مهدان يف عـرصهأهو كبري  والدعام ،رحبأوابنه 

محد بن حممـد الـضحاك شـيخ أبو جعفر أو ،اجلوف ويتزعم قبيلة بكيل
ل طريـف ومـنهم آ و،سعد بن يعفرأاسة ئل يعفر برآ و،حاشد يف عرصه

محـد بـن عبـاد أ و، وجعفر بن صعصعة صاحب ريدة،زيد الطريفي بوأ
رى صـغرية كـابن خـأ وقيـادات ،ل ربيعةآكيلني وهم رؤوس زعيم األ

 .محد بن حمفوظ وغريهم أ و،يب دغيش الشهايبأ و،بسطام
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عـدد املعـارك التـي دارت بـني "وبحسب املؤرخ رشف الدين بلـغ 

 فـاق عـىل  مـانييـكيلل طريـف واألآل الـضحاك وآل يعفر وآاهلادي و

ها مع القرامطة وهي زهاء سـبعني ضغري تلك التي خا...الثامنني معركة 

"معركة
)١(

. 

 مـن َّمتص هذا العدد الضخم من املعارك الطاقة اجلبـارة وفـلوقد ا

حـداث حتـول رادة احلديدية للهادي والتي كـان يمكـن تـرصيفها إلاإل

 اهلـادي يف الـيمن ه وهي تدل عىل مقدار الغبن الـذي لقيـ،نوعي لليمن

عاقــت أوال زالـت القـوى التـي  روف االجتامعيــة،ظـومـدى تعقيـد ال

مشكلة الدولـة اليمنيـة احلديثـة  هي نفسهاصالحي للهادي املرشوع اإل

و أعاقــة أي مــرشوع حتــديثي إمتــارس نفــس الــدور تقريبــا يف التــي و

  .صالحي إ
 طبيعـة الـدور الـسيايس هلـذه القـوى االجتامعيـة تؤكـد ةوبمالحظ

لنزعة الربمجاتيـة واالنتهازيـة هـي التـي ان أالدراسات السوسيولوجية 
ــب ــسيايس للنخ ــسلوك ال ــم ال ــلالقب حتك ــى ي ــث اليمن ــول الباح ة يق

كرب منها أإذا كانت القبيلة تسعى إىل االندماج ىف كيان سيايس " :النعامين
 ة هامـة رضورة إرشاك واحتالل رموز القبيلة مراكز سياسـييفذلك يعن

 ـــــــــــــــ
  .٢٤١، صـمصدر سابقرشف الدين؛ ) ١(
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 اسـتمرار حـصوهلا عـىل امتيـازات معنويـة ي ويعنـةلدولاداخل جهاز 
"...ومادية

)١(
.                  

رصد القبيل بـدودة العلـق التـي متـتص الـدم مـن وشبهت دراسة امل
 .اجلسم

ــام االحــتالل   )حمــسن بــن عــيل(ويف جــواب لــسلطان مــسيمر  أي
 ذا كـانوا يفـضلونإسؤال نزيه بك العظم له عـام  عىل نجليزي لليمناإل

من يمأل كفنا قروشا فهو ": نجليز قولهعىل اإل ىاالتفاق مع اإلمام حيي
"سلطاننا احلقيقي

)٢(
. 

ن ليس فيهم واحـد إال وقـد بـايع اهلـادي وأعلـن وء السابقوالزعام
 لكن كام هي العادة والءات ختـضع ،الوالء حلكومتهو الدخول يف طاعته

حـد املطـالبني بقـدوم أفالـدعام كـان  ،نيـةآالعتبارات نفعية وظـروف 
 وبعـد اشـتداد ،تنكـر لـه بعـد وصـوله نأ ثم ما لبث ،اهلادي إىل اليمن

، ل طريــف مل جيــد أمامــه إال اهلــاديآل يعفــر وآاخلــصومة بينــه وبــني 
 ثـم يـستغل خـروج ،وصعصعة بن جعفر يسلم للهادي نكاية بالـدعام

  صـنعاء يف يفي عىل رأس جيش إىل مهدان وبقاء اهلاديالقاسم بن اهلاد

 ـــــــــــــــ
 مقارنـة -ثالثيـة الدولـة والقبيلـة واملجتمـع املـدين "حممد النعامين؛ ورقة بعنـوان ) ١(

ايس للقبيلة يف اليمن وحتديـد عـال قتهـا وموقعهـا بـني سوسيولوجية للدور السي
  ."املجتمع املدين واملجتمع السيايس 

  .١٨٤ بريوت صـ– ،دار الندوة اجلديدة بلوغ املرامحسني العريش، ) ٢(
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 ة البون مع مجاع وإعالن التمرد يف، تأليب القبائلعدد قليل من اجلند يف
ومـع اشـتداد ضـغط عـيل بـن ، يالطريفـ أبو زياد ةمن آل طريف بقياد

 ،غـاثتهموسـطوا الـدعام بيـنهم وبـني اهلـادي إلأالفضل عىل آل يعفر 
  طاعة اهلادي وتسليم مـا بأيـدهيم،بدوا استعدادهم للدخول يفأوكانوا 

واستطاع اهلادي استعادة صنعاء وإحلاق اهلزيمـة بـابن الفـضل ليعـاود 
ــارةإهــؤالء إىل  كــذلك األمــر بالنــسبة و ،املــشاكل وأعــامل الــشغب ث

نباء الـزمن أويذكر صاحب ،  ثم غدر بهيللضحاك من حاشد بايع اهلاد
طالبـا اهلـادي   والغطريف بـن احلكمـي مـن هتامـة،براهيم بن عيلإن أ

 احلكمـي ف وكلـ، له العهود املوثقة عـىل الوفـاء معـها وقدمو،بالقدوم
ف عــالعــداد حفــل اســتقبال وضــيافة للهــادي وجتهيــز األإهــايل باأل

 فاسـتغرب احلكمـي لـذلك ،مر بردهاأ فلام علم اهلادي بذلك ،للدواب
ن يربد رماد الـضيافة أال مصلحة له يف اهلادي وعىل الفور وقبل أدرك أو

رتب لالنقالب عىل اهلادي
)١(

. 

 ،من األساليب والوسائل للتأثري عىل القبايـل يعمد هؤالء إىل مجلةو

 ، كبري يف التخطيط والتنظـيمجهد  وال حتتاج إىلة وسائل غري مكلفيوه

 أحـشائه الكثـري مـن عوامـل حيمـل يف  فـإنفمن ناحية املجتمع القـبيل

سس ثابتـة، أ والوحدة السياسية للقبائل ال ترتكز عىل ؛التفجر الداخلية

 ـــــــــــــــ
 .أنباء الزمن ص) ١(
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صغر تقل أ ةوالقبيلة هي وحدة اجتامعية تضم بداخلها وحدات اجتامعي

 ة واقتصاديةألسباب سياسيوإنام  أو تكثر ال عىل أساس رابطة الدم فقط

 توسـيع واسـتمرار  يفً أساسـياً ويلعب شـيوخ القبائـل دورا،ةوجغرافي

السلم واحلـرب  إعالن حالة التحالفات السياسية بني القبائل ويف هناءإو

 عامـل حمـوري يف ويصبوالـوعي العـ كام ختوهلم سلطاهتم االجتامعية،

جيـايب يـشد إ شـعور مـا هـو"وهو بمقدار  الوحدة السياسية بني القبائل

"أفراد القبيلة هو شعور سلبي إزاء اآلخرين
)١(

.  

هـم مكونـات الشخـصية أحـدى إوالنزعة الفردية التـي تعـد 

 هتدد االستقرار كام هتـدد وحـدة املتحـد القـبيل - كام مر-  البدوية

من القيم واألعـراف الناظمـة لـسلوك   الثقافة القبليةضافة ملا تفرضهإ

والتضامن وتنظيم العالقـة بـني  رص العصبي والنعرةأفراد القبيلة كالتنا

فبـسبب  خـرى،الفئات االجتامعية داخل القبيلة وبينها وبني القبائل األ

 يقـوات اهلـاد ابـن بـسطام يف نجـران قامـت حدثهاأ التي الفوىض من

وتقتـيض  ،حتالف سابق وبينهم من فلجأ إىل قبيلة شاكر ملا بينه بمالحقته

والتنـارص العـصبي أن يقـاتلوا معـه رغـم  لقـبيليديولوجيا التضامن اأ

 . بيعتهم للهادي

 ـــــــــــــــ
 .١٦٩ صـمصدر سابقاجلابري؛ ) ١(
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لوظيفة " بنظرة القوى القبلية ة اهلادي والدولة الزيديةكام تأثرت دول
ليها القبائل املتنازعة وتقترص وظيفتهـا إ حتتكم "لدولة كجهاز حتكيميا

...السالم بني القبائل عىل حفظ
)١(

  
 القبائــل ةأن حاجــ"نت ســريج.ب.املستــرشق الربيطــاين ر ويــذكر

حيكـم ) هـل البيـتأ( إىل وجود سيد عليهم من البيت املقدسةساسياأل
ي أمـام بـ ومل يكن اإل، للعودة إلمامً وعدل أدت هبم دائامةبينهم بحيادي
 "ًا دينيًانام رئيسإحوال ملكا وحال من األ

)٢(
. 

 ة غـري سـلطةن القبائل اليمنية تارخييا مل تعـرف سـلطأأضف لذلك 
 شـهد قيـام دولـة يالـذ  عرص ما قبـل اإلسـالمالقبائل سواء يفشيوخ 

لدولـة كانـت ا فـسلطة ،مركزية وممالك قوية أو ما بعد دخول اإلسـالم
 مبـارشة ةما القبائل فلم يكن هلـا سـلطأ ، احلرض واملدن الرئيسيةدائام يف

 الـيمن  أول دولـة يفي اهلـادة وكانت دول،عليها وإنام بواسطة شيوخها
سـلطتها املبـارشة عـىل القبائـل واخـرتاق هـذا التقليـد تسعى لفـرض 

                                                      .التارخيي

ومن سـامت الـدور الـسيايس للنخـب القبليـة أهنـا ال متلـك رؤيـة 

 أو ، للدولـةةلعامـاعـىل رسـم الـسياسات   وليس لدهيا القدرة،ةسياسي

 ـــــــــــــــ
  .١١٩ صـ مصدر سابقجمموعة باحثني؛ ) ١(
  .بقمصدر ساسريجنت؛ ) ٢(
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 عىل اختاذ القـرارات ةلقدراهنا متلك أ إال اقرتاح برنامج للتغيري السيايس

 يـرى أهنـا يالـذ) ديفيـد راسـيامن( اعرتاضية حسب ةفهي تشكل مجاع

 ولكـن ،االعرتاض نادرا ما يكون لدى أعضائها مبادرة واقـرتاح مجاعة

 . عىل رفض اقرتاحات اآلخرين ةلقدرالدهيا 

 يـةالـسيايس للقـوى االجتامع عـىل الـدور متامـا وهذه الصفة تنطبق

القبلية املناوئة للهادي فهي كانت تـستطيع أن تعيـق املـرشوع الـسيايس 

 تعارض به مـرشوع ًا سياسيًالدهيا مرشوع نأساس أ ليس عىل ،يللهاد

 ومل ،ة يقودوهنا مل يكن هلا أي أهداف سياسـييعامل التمرد التأو، ياهلاد

ها  مل يتعامل معياهلاد نأصالحية مرشوعة ترى إ مطالب أيتكن تتبنى 

و املـسلحة أ املعارضة السياسية  ومن ثم يكون هلا احلق يف،جيايبإبشكل 

 . شخصيةهداف أنام هي منافع ودوافع وإمر ، ون لزم األإلدولته 
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هناك حلمة عضوية بني العقيدة والـسياسة  يف الفكر السيايس الزيدي

 من حيث تنظـيم وتوجيـه الـسلوك عىل العقيدة سواء ومفصل السياسة

يـة لفرداكوهنا تقـع ضـمن االهتاممـات الدينيـة   أو من حيث،السيايس

 والعقيـدة ال ،املـسلم أو اإلنـسان املتـدين جتامعية للمجتمع املؤمنواال

املـذهب  يف  والـسياسية، للمرشوع السيايسسايس املحدد األيالقبيلة ه

 بـل حركـة ،فحـسبو مدرسـة نظريـة أ نزعـة علمويـة تالزيدي ليس

ن أولذلك كان من الطبيعي  ؛بمضامني اجتامعية واضحة صالح شاملإ

 الفكـر ىلإوينظر  ،عات املستضعفة من العرب واملوايلليه القطاإجيتذب 

 وعرف بتبنيه ملفهـوم العدالـة ،عفنيضيديولوجية املستأالشيعي باعتباره 

هل احلـرف أ وقنانالفالحني واأل  بنييةلذلك كانت مجاهري ؛االجتامعية

ــالك ــغار امل ــة ،وص ــوى االجتامعي ــا الق ــستقطب إليه ــ وأن ت  ةاملحروم

كام يسميها بعض الباحثني ) المنتمنيلا(واملستضعفة والفئات املهمشة و

ني يف حالـة اهلـادي ممـن يـوالطرب، موي والعبـايسكاملوايل يف العرص األ

ليـة مـن و تتغلب هويتهم الدينية عىل هـويتهم القبأليس هلم هوية قبلية 

 ، واملقداد،ن يكون عامر بن يارسأوليس جزافا  ،املفكرين ورجال الدين

يـوب أبـو أ و،رقـمأ وزيـد بـن ، وقيس بن املكـشوح،بو ذر الغفاريأو
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ن آ وقـراء القـرةلـصحاباوغريهم من املستضعفني وكبـار .. نصاري األ

كانوا عىل رأس معسكر اإلمام عيل
)١(

.  
ــر القــوى نفــورا منــه املنأوكــان  ــة  رســتقراطيةتفعــني مــن األكث القبلي

  نجـح يفيالـذين كـانوا مـوالني ملعاويـة بـن أبـى سـفيان الـذ قطاعيةواإل
 ، وزياد بن أبيـه،استقطاب أصحاب املنافع وطالب الدنيا كعمر بن العاص

  واليمنيـةةيرضلف رجـال القبائـل املـآتـ  وقد عمل عـىلة،واملغرية بن شعب
   .ها ءقطاعات حتى يضمن والامئر باملال واملناصب واإلضورشاء ال

مهال املـؤرخني لتحليـل دقيـق إىل إسامعيل إويلفت الدكتور حممود 
نـصارها مـن العـرب أييد كثرة أمام زيد عىل الرغم تيفرس فشل ثورة اإل

ع يف ضن يـأ جيـب ً دقيقـاًن حتلـيالإ" : يقـول،ييد الفقهاء هلاأواملوايل وت
 عـىل جمرايـات ًو سـلباأ ًابـاجيإثري الفكـر الـسيايس الزيـدي أاالعتبار تـ

ىل مـن إ اجتامعية واضحة كرد الفيء ًهدافاأ لقد تنبت احلركة ؛حداثاأل
قـدم املستـضعفون مـن أ ولـذلك ؛ وتوزيع اخلراج بالعـدل،حرموا منه

هم ؤثرياأ لكن يف نفس الوقت مل يتقاعس ،العرب واملوايل عىل تعضيدها
" مناهضتها عن

)٢(
.                                

 ـــــــــــــــ
 ملحمـود "سوسـيولوجية الفكـر اإلسـالمي"لتفاصيل أكثر انظر كتـاب ) ١(

 .إسامعيل
مكتبـة ، ١٩٩١، ١ط، )٣٧٥-١٧٢ (األدارسة حقـائق جديـدة، حممود إسامعيل) ٢(

 .٣٠ص، القاهرة –مدبويل 
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 ة أكثـر القـوى االجتامعيـة نقمـموية كان املوايلوعىل عهد الدولة األ
 وقد متكن ،هل البيت وانترش بينهم التشيع أل،رستقراطية العربيةعىل األ

مويـة عـىل طاحة بالدولـة األلإل العباسيون بدهائهم استثامر تشيع املوايل
 ي والتـ،)ديـةئمـة الزيأحـد أ( املتفق عليها للنفس الزكيـة البيعة أساس

 .بو جعفر املنصورأبو العباس السفاح و أحرضها من طرف العباسيني
صـبحوا قـوة اجتامعيـة أن أ بعـد ن املوايلعىل أ يات الدالةاومن الرو

ففي الكوفـة  ،رستقراطية العربيةضيق األ ونكبرية يف املجتمع كانوا يثري
 ،ربرشاف العـأخـذوا يزامحـون أمثال كان املوايل مـن الكثـرة بحيـث 

يب طالب ليصيل بالنـاس أ وملا دخل عيل بن ،وىلويشغلون الصفوف األ
 )املـوايل( لقد غلبتنا هذه احلمـراء:ًرشاف قائالاحتج رجل من هؤالء األ

مـام عـيل هلـذا االحتجـاج انزعج اإلف ،مري املؤمننيأعىل القرب منك يا 
 الـذي الرجل الغليظ( اطرةيعذيري من هؤالء الض" :ورد عليهم بقوله

واهللا ليرضبنكم عـىل ،قواما قرهبم اهللا أبعد أن أيطلبون مني  )ال ينفع فيه
 ..ًءاالدين عودا كام رضبتموهم عليه بد

)١(
  

مـن  امللتفة حوله غلب القوى السياسيةأ فيمر يتكرر مع اهلادونفس األ
ن كانت بعـض النخـب إ و،ًبلت معه بالء حسناأ ي التي وه،الفئات السابقة

س أقـد حتالفـت معـه كالـدعام ر روف سياسيةظ لةعية نتيجقطاالقبلية واإل
 .محد بن حممد الضحاك رأس حاشدأبو جعفر أ و،مهدان وبكيل

 ـــــــــــــــ
  .٢٤٥ ص،العقل السيايس ،اجلابري) ١(
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عنيفـة وقاسـية   تطويع القوى القبلية بعد جوالت يفًوقد نجح نسبيا
 عـن قناعـة ي اختـارت اهلـادي لكن القوى التـ،من الرصاع العسكري

هـل أو حـرومني واملتنـورينوكانت حمل ثقتة هم مـن املستـضعفني وامل
 كـام وقـادة جيوشـه وحكومتـهسامء رجاله ووالته أ وهذه بعض ،الفكر

   :االطالع عليها تيرس يوردت ىف بعض املصادر التارخيية الت
 .)ذمار(براهيم بن جعفر الفطيمي إ -

 .)منكث(عبداهللا بن احلسني الفطيمي -

 .)عدن(من الطربيني وكان عيل بن ذكوان  -

ــيل - ــن ع ــليامن  ب ــان س ــي وك ــن بن ــادي م ــع اهل ــادمني م ــن الق م
 .)صنعاء(عمومته

يب طالـب أ بـن مـن ولـد العبـاس بـن عـيلوكـان محد بن حممـد  أ-
 .)نجران(

 .)وشحة(حممد بن عبيد اهللا العلوي راوي سريته  -

 .)برط( النجراين  لهعبدالعزيزبن مروان يقال -

 .)انخيو(مام اهلادي حممد بن سليامن الكويف تلميذ اإل -

 .)شبام(حممد بن اهلادي  -

 .)الواجبات(ابن حذيف  -
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 .)الواجبات(حسن بن عيل بن فطيم  -

 .)جيشان(بوعبداهللا الرازي من الطربيني  أ-

 .)قائد عسكري(س مذحج أمحد بن حممد الروية ر أ-

 .)شبام(حممد بن عباد -

لدولتـه  الـسياسية وهـي توضـح الرتكيبـة هذه نامذج لرجال اهلادي
 : ما ييلنالحظا هل معايري االختيار للوالة ومن خالوتوضح

ن دولة اهلادي متثل الفئات والقوى االجتامعية السابقة من رجـال  أ-
رسـتقراطية  وتكاد ختلو من األ،المنتمني واملستضعفنيلالفكر وا

 لقـاب تـدل عـىلأسامء بعـض عنارصهـا بأ ورغم انتهاء ،القبلية
فـراد أهنـم مـن أال إ الفطيميـني براهيم وعبداهللاإهويتها القبلية ك

هنـم أ ومل يعرف عنهم قبل قدوم اهلـادي نيقبيلة بني فطيم العادي
  .كانوا يتقلدون مراكز قبلية هامة

فاختيـار  ، والة اهلادي خليط مـن العنـارص اليمنيـة وغـري اليمنيـة-
 ساس منـاطقي وهـي تنفـيأشخص لشغل وظيفة ما ال يتم عىل 

 ي تـتهم اهلـاديالتـ )املتعرقنـة (ةمزاعم بعض الدراسات العلمي
  اسـتبعد بعـضين اهلـادأ صـحيح ،باستبعاد العنـارص اليمنيـة

هـداف أسجم وتنـهنـا مل تكـن أل ؛ةقطاعيـالزعامات القبلية واإل
                     . التوضيح كام سبقةدولته السياسي
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 ليهـا الإمل يقـصد  احلاصل للقوى السياسية من حول اهلادي الفرز -
 ليـهإنـام قـاد إ و،املنـارصة لـهو أ القوى السياسية املناوئة هو وال

 وهـي ؛ تبناهايصالحية التالربنامج السيايس والدعوة اإل طبيعة
 وال تتقـصد ،النخـب القبليـة  اسـتيعابأال متنع من حيث املبـد

نام ذلك مرهون بام تبديه من استعدادها إ و،ادهاعبجتاوزها أو است
ولـيس  )مـةاأل(ة تقوم عىل مفهـوم مركزيةللقبول بسلطة سياسي
 قـدرهتا عـىل ضـبط ى ومـد، وحمدد سيايسالقبيلة كمكون ثقايف

املـنظم  خالقـي األ حلكم القـانونيسلوكها السيايس واالجتامع
عـراف  واملستمد من مقـررات الـرشيعة ولـيس األيلدولة اهلاد

 ً وهو ما يمثل جوهر املـشكلة مـع النخـب القبليـة قـديام،القبلية
 ة تسعى لسلطة تقترص وظيفتها عىل تنظـيم العالقـي فه،ًوحديثا

 مل جتـد يدولـة اهلـادَّفـإن ولـذلك  ؛بني القبائل وتقاسـم املنـافع
 ،) وقبيليقطاعإزعيم  (ي العتاهية الطريفابأعاب ي استصعوبة يف

 ى بمركـز رشيفظـنه كـان حيأال إ ة رسميةن مل يشغل مهمإوهو و
قبيلـة  رأس يـةالرو ة ومن بني عنـارص القائمـ، رفيعيواستشار
 املواجهـات بـني  وقد قتـل يف،ةحد القيادات العسكريأمذحج و
 . والقرامطةيدولة اهلاد
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املحركــة  ساســيةينظــر ابــن خلــدون للعــصبية باعتبارهــا القــوة األ

 تثنائية يفاسـ سيـسيةأ يعـد حماولـة تن الفكر اخللدوينأللتاريخ، واملؤكد 
ىل الركـون إ غرين يأ لكن هذا ال جيب ،يسالم واإلتاريخ الفكر العريب

 جيعل منهـا ي ومنها نظريته يف العصبية التةىل املقوالت اخللدونيإالكامل 
 غـري ذ التكـون يفإ ،هل العـصبيةأعىل  للرئاسة املحرك للتاريخ ورشطا

ن ينكـر أدون  ومـن ، والعـصبيةةال بالقبيلـإ وامللـك ال حيـصل ،نسبهم
اريخ العربـى حداث التـأتفسري  اخللدونية يف  تلعبه العصبيةيالدور الذ

 يامرسه ابن خلـدون يىل التحايل الذإ  عابد اجلابرييشري املفكر املغربى
 تتعارض مع طبائع العمران كام فهمها وقررها يعىل الوقائع التارخيية الت

 ييف احلـرج الـذجل تالأومن  ،وتكييفها ومطمطتها بشكل غري مرشوع
هـل البيـت عـىل أىل إ نـسبه ي ينتهي الذ" ابن تومرت"سأتسبب فيه تر

 كان خفيا قد درس عنـد ين نسبه الفاطمأ يزعم ةقبائل مصمودة املغربي
نكار انتامء إدريسية ال يستطيع ابن خلدون  اإلةيتعلق بالدول اميالناس، وف

ن أ يعصبية، فيكفىل مطمطة مفهوم الإ أهل البيت لذلك يلجأل دارسةاأل
سالف  كانت أليالت ن العصبيةأبمعنى  )النصاب امللكي(هل أ تكون يف

ليهإهذا الشخص يف عهود سالفة يمتد تأثريها 
)١(

...  

 ـــــــــــــــ
 .١٢٨-١٢٦ صـ؛ مصدر سابقاجلابري) ١(
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خـرى توجـه  األي الـيمن هـسسها اهلـادي يفأ يالت والدولة الزيدية

ال إمرشوعه الكبـري  ن تعثرإ وي فاهلاد؛العصبية اخللدونية صفعة لنظرية

 العرص يف قوى بني الدويالت اليمنيةتعد األ سيس لدولةأ التجح يفنه نأ

وال يتناىف ذلك مـع  ،سالميةاإل خ الدولةي تارطول عمرا يفالوسيط واأل

ويف تـاريخ  ،عاقة مرشوع اهلادي الكبـريإما مر عن دور العصبية القبلية 

نـه إطه حسني ف يأوعىل حد ر سالمسالم وبعد اإلمة العربية قبل اإلاأل

ال سلـسلة إسـالم لـيس وىل من تـاريخ اإل األًابعني عامراستثنينا األ ذاإ

"طويلة من اخلصومات بني القبائل
)١(

.  
 انـتامء ًالكن بالنسبة لدولة اهلادي ليس العامل احلاسم فيها خصوص

للقبائل اليمنية كـام تقررالنظريـة  القحطانية غري العصبية  لعصبيةياهلاد
املجمتع القبيل كام حتـددها الدراسـات  ىل طبيعةإنام بالنظر إ و،اخللدونية

ىل عصبية املحكـومني هـو عامـل إوانتامء احلاكم ، السوسيوانثربولوجية
 عىل الـصعيد هثر الدور الذي يلعبأضمن حزمة من العوامل املتداخلة يت

السيايس من حيـث القـوة والـضعف بتجادلـه مـع منظومـة املتغـريات 
 نه كانأاملتغري عىل دولة اهلادي فعىل فرض ثري هذا أوبالنسبة لت .ىخراأل

يب طالب، أ بن ًاسعد الكامل وليس عليأيب كرب أحفيدا للملك السبئي 

 ـــــــــــــــ
 .١٨٦ صـقمصدر سابطه حسني؛ ) ١(
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نه سليل أو  أ،ن جدته هي بلقيس بنت اهلدهاد وليس فاطمة الزهراءأو أ
م قحطانيني ملا كانـت أب وأو كان من أ ،رس احلمريية الشهريةحدى األإ

مارست نفس الدور مـع  ن القبائل اليمنيةأ بدليل ،حسن حاالأوضعيته 
 ل يعفـر والدولـةآ كـ،شـدأ ة وبـوتريةقحطانيـ عـصبية حكومات ذات

مـع  هلـت متارسـا والز،صـول اليمنيـةالقرمطية لعيل بن الفضل ذي األ
               .ة ثلفية الثاليف األ  اليمنية احلديثةةالدول

 ؛كمحرك للتاريخ فابن خلدون يبالغ ىف الدور الذى يمنحه للعصبية
 وقع فيه يشبه ما وقعت فيه املاركسية برتكيزها عىل العامـل ي الذأواخلط

                .خرىمهاهلا العوامل األإاالقتصادي و
 يويعن االجتامعية ن القوةأاخللدونية  العصبية الضعف يف من نقاطو

  املجتمـع الخـرين يفوسـلطته عـىل اآل رادتهإالفرد عىل فرض  هبا قدرة
 واجتامعية ةنام بمحددات اقتصاديإ و،فقط تتحدد بمحددات جينالوجي

ودينية
)١(

. 
  :ىف التايل للهادي يمكن حتديد مصادر القوة السياسيةو

                       . وقد سبق احلديث عنهاة الكاريزما الشخصي-

                         .صالحي وقد سبق احلديث عنهواملرشوع اإل ،خالقية الدعوة األ-

 ـــــــــــــــ
بـريوت -، دار النهضة العربية للطباعـة وللنـرشأسس علم االجتامعحممد عودة، ) ١(

  .٢٠٧ص
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 "مـاكس فيـرب"ملاين يسميه عامل االجتامع األ الرشف االجتامعي كام -
ــ ــة  ماختيويعن ــن هيب ــىل الــشخص م ــة ع ــه اجلامع ــرشف لع وال

املكانـة يرتكـز يف  -هـم مـصادرهأن كان إو- يللهاد االجتامعي
  ص  حممـديرسة العلوية بسبب قرابتها مـن النبـاالجتامعية لأل

 الـذي ينظـرا للطـابع الـدين خللدونيـةا لكن ليس وفقا للعصبية
الـديني  كل العصبيات، فالـرشف يطبع هذه القرابة ويتجاوز هبا

 ولذلك عـادة مـا كـان الثـوار ،ىل ذريتهإللنبي كان مفعوله يمتد 
 عهم الـسيايسوفوهنا خلدمة مرشظوالدعاة من البيت العلوي يو
و فـاملفكر الباكـستاين هـريو يعـز ،يف استدرار عواطف اجلامهـري

الـشعبية اهلائلـة "ىل سـببني مهـا إ ارتفاع مكانة العشرية اهلاشمية
 ،وهـو حممـد رسـول اهللا فـراد هـذه العـشريةأحد أالتي متتع هبا 

سـالمي فـراد هـذه العـشرية بتـدعيم الـدين اإلأوبسبب اهـتامم 
"اجلديد والقوي

)١(
 . 

 ،هــل البيــت مفهــومأن يكــون مفهــوم أ وينفــي الــدكتور رشيعتــي

هـل البيـت يف التـشيع العلـوي ال أن قيمـة إ فيقـول ًا،رقيو عأ ًاعصبوي

ن  بـل أل،هل بيت النبـي فحـسبأستمد وجودها من كوهنم تن أيمكن 

 ـــــــــــــــ
  .)٤٢صـ ،سالمية يف العرص احلديثصولية اإلاأل() ١(
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رسة مثاليـة يـتجىل فيهـا مفهـوم القـدوة يف أرسة الكريمـة هـي هذه األ

رسة لـأل ً ومتعاليـاً ومثاليـاً وشـامالً كـامالًسالم حيث متثل نموذجااإل

ن أات الوضــعية والعالقــات النــسبية ال يمكــن ن العالقــإ..نــسانية اإل

ن هذه العالقـات النـسبية هلـا قيمتهـا إ ؛تكون منشأ لقيم عملية وواقعية

و أ كونـه ابـن عـم للنبـي  ال تقترص عـىلقيمة عىلف ..واعتبارها اخلاص

رسة تتـسم أنـام هـي ِإ ،قيمة فاطمة يف كوهنـا بنـت النبـي  وال، لهًصهرا

.فرادهاأتأيس واالقتداء بسلوكها وسرية حيتاجها الناس لل صالةباأل
)١(

  

ميـة يف أ ي بنـةسياسـ نفـإدب العـريب وكام هو معلـوم يف تـاريخ األ

 بـني القبائـل ةشـديد نشوء خـصومة القبائل كان من نتائجه املنافسة بني

ومـن احلكايـات  واملرضية عـىل نحـو خـاص، اليمنية  والقبائل،العربية

زد كان ن رجال من األأ" :مني عن املربدأمحد أ وردهأ الطريفة واملعربة ما

هنـا إ"مك فقـال ال تدعو ألأ فقيل له ،بيهيطوف بالبيت وهو يدعو أل

"ةمتيمي
)٢(

.  
 جديـد عـرف بـشعر ديبأعن ظهـور لـون  سفرت هذه اخلصومةأو

 هـذه املفـاخرات نأال إ ةوالقبليـ النقائض يقوم عىل املفاخرات العصبية
 ـــــــــــــــ

، ٢ط، ة االستاذ حيدر جميدترمج، التشيع العلوي والتشيع الصفوي، عيل رشيعتي) ١(
  .٢٤٩صـ، دار االمري بريوت لبنان ، م٢٠٠٧

  .٢٠، دار الكتاب العريب بيوت لبنان صـ١ جـ١٠، طضحى اإلسالمأمحد أمني، ) ٢(
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ل اخلزاعـى كـان يتعـصب لقحطـان فـدعب ؛تستثني قرابـة النبـي كانت
ويف نفــس الوقــت كــال  وينــاقض الكميــت الــذي يتعــصب للعدنانيــة

 .هل البيتأجود القصائد يف مديح أالشاعرين قاال 
ن قــصائد إ يمحــد الــشامأديــب واملــؤرخ اليمنــي يقــول األ

 بـل ،هل البيت تسابق هاشميات الكميتأ يف - قحطاين- دعبل
هـل أ مـن قـضية  يتخـذونحطـانل قآ مـن ة الشيعالشعراءاختذ كان 

الدامغـة  ن قـصيدةأذكر يـو" لـشتم العـدنانيني ةسيهم ذريعـآالبيت وم
 عىل الكميـت بـن زيـد ولـيس عـىل ًاردكانت  اهلمدانى للشاعر اليمني

نـه كـان يـسلك مـسلك دعبـل واحلمـريي أالعلويني كام زعم البعض و
ةبن العليف واهلبل من الشعراء القحطانيني الشيعاسلمى وواأل

)١(
. 

 يانتامء اهلـادفـ ،ً مزدوجـاً قد لعبـت دوراين هاشمية اهلادإف وعليه
ن أ أي ،ليـهإ ةسـباب جلـوء القبائـل اليمنيـأحـد أ مثل رسة اهلاشميةلأل

 ؛بنـاء عـيلأمـن  ه تستقدمين يكون الشخص الذأالقبائل كانت تقصد 
كام مر مام عيل ربام بسبب العالقة التارخيية التي تربط القبائل اليمنية باإل

 ،حواهلـاأت اءهم مالذ اجلامهري كلـام سـ ن العلويني كانواأىل إضافة باإل
 و تعرب عن ضيقها وقد تنجح اجلامهـري يفأن حتتج عىل وضعها أرادت أو

 . وقد ختفق وخيفقون معها،جحون معهامسعاها وين
 ـــــــــــــــ

دار النفائس  ، ١ ط ،"جناية األكوع عىل ذخائر اهلمداين"؛ )١٩٨٠(أمحد الشامي ) ١(
  .٧٧-٧١صـ
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 يف هـل بيتـهأ ومـن تـاريخ ه، حياول االستفادة من نـسبيوكان اهلاد

  أنباتـه للقبائـلخطاعـادة يف جرت الاليمنية و قبائلال عواطف استثارة

 ورغبتـه الـصادقة يف ،ن والسنةآهداف دعوته النابعة من القرأيذكرهم ب

ن عامـل أمـايعني  ،صرسة النبـي أ مـن ه ويعزز ذلك بكون،صالحاإل

 ومل يكن لنـسب ،يمن موقفه السيايس والدين القرابة عامل مساعد يعزز

نعـم  ،القبليـةبينـه وبـني النخـب   العالقـةري تـوت دور واضح يفياهلاد

 نسبته العلوية كام جـاء يف ىلإشارة وردت يف ترصحيات بعض مناوئيه اإل

النـسلم " :صحاب الدعام له عىل قبوله بالسالم مـع اهلـاديأحماججة 

ل طريف دخول آيف رفض  وأ ،"ل يعفر عليه هلذا العلويآملكا قاتلنا 

 لكـن كـام هـو واضـح ؛"ا العلـويال نريد هذ"اهلادي صنعاء بقوهلم 

يـاه بقـدر مـا إن علويته هي سبب رفضهم أىل إشارة رصحية إليس فيها ف

لقــب شــاع وهــو  ،و العلــوينيأة العلــوي يهــي لقــب لتمييــز شخــص

 عـن بقيـة بنـاء عـيلأاستخدامه خاصة بعد قيام الدولة العباسية لتمييـز 

 ،سـالميامل اإليستوي يف ذلك اليمن وغريه من بلدان العـ، وقرابة النبي

 فالعنت الذي القـوه ،صحاب الدعام ترصيح بسبب رفضهمأويف كالم 

ه عىل طبق من ذهـب نوىل بامللك فكيف يقدموأل يعفر جيعلهم آيف قتال 

 .للهادي
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فـي فسباب توتر العالقة بـني اهلـادي والقـوى القبليـة أنفا آوقد مر 
لزكاة التي كان موال اأىل دور إاخلرضي  شارأدراسته عن الدولة الزيدية 

   .ها يف مترد القبائل اليمنيةعيلزمهم اهلادي بدف

 

ىل حد كبري بمرجعتيه الفكرية التي حتدد له قيم إنساين ثر الفعل اإلأيت
 إحـداث التحـوالت يف ًساسـياأ ًو تلعب الثقافة دورا ، والصوابأاخلط

 السيايس والديني وعـىل وتشكيل وعيه االجتامعية والسياسية للمجتمع
وعىل تغيـري سـلوك   املعاجلة العقالنية واملنطقية للمواقفيف قدرة الناس

 ةبأفكــار جديــدة وأنــامط ســلوكي  هــؤالءةالنــاس عــن طريــق مواجهــ
جديدة

)١(
، وتزاد أمهية العامل الثقايف يف املجتمعات التي تعاين من نـدرة 

 .املوارد االقتصادية
 فعنـد ،هم نقاط الضعف يف دولـة اهلـاديأ ويعترب العامل الثقايف من

 نفسهم الرغبـة يفأ قاربه يف احلجاز يفأىل اليمن مل جيد الكثري من إتوجهه 
بنائـه أس وفـد متواضـع مـن أولذلك توجـه عـىل ر ؛ اليمنىلإمرافقته 
مـن  ىل العـدد الكـايفإبناء عمومته وخدمه وكان موكبه يفتقـر أوبعض 

ــالزم إل ــدينيني ال ــرشين ال ــاملب ــه اإلنج ــرشوعه اح حركت ــالحية وم ص

 ـــــــــــــــ
 . ١١٠، صـ مصدر سابقحممد عودة؛ ) ١(
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 نـشط ومكثـف يىل عمل تبشريإمس احلاجة أ فاليمن كانت ب،السيايس
 عـىل حتقيـق يحداث حتـول ثقـايف واجتامعـي يـساعد اهلـادإىل إ يفيض

 القبليـة التـي تـشكل وعـي املجتمـع مرشوعه الطموح وجتاوز الثقافـة
 .يسدا منيعا يعيق نشاطه السيايس والدين وتقف

قد فقدت كـل قيمـة مفيـدة يف " كانت اليمن يهلادقبل وصول او

"التاريخ العام
)١(

ن مل تكـن إالبـؤس   غايـةواحلياة الفكريـة كانـت يف، 

ن أ ورغـم ؛ مـن املفكـرينة بمجموعـياهلـاد حتى ترفـد محلـة منعدمة

محد بـن أمثال أ من العلامء واملفكرين ًاعدد  كان يضممداد الطربستايناإل

 بـراهيم الكـويفإ وعمـر بـن ،يامن الكويف وحممد بن سل،يموسى الطرب

  صـعدة الـيمن ويفيف  الثقافيـةةاحليـا نعـاشإ سـهموا يفأوغريهم ممن 

دنـى مـن االحتيـاج  باحلـد األيعداد املبرشين مل يكن يفأن أال إبالذات 

وكـان التوسـع العـسكري ال  ،ي تنظم لدولة اهلاديالثقايف للمناطق الت

ن هيز البناء أيكون بمقدوره الذي  جةيرتافق معه توسع ثقايف بنفس الدر

 .اليمني للمجتمع لعصبوييديولوجي ااأل

 ـــــــــــــــ
ــيمن"؛ )١٩٨٦(أغنــاطيوس غويــدي ) ١( ــاريخ ال ــارضات يف ت ــراهيم  ، ت"حم إب

 .٩٦ دار احلداثة صـ ١السامرائي ط
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النشاط الثقايف والتبشريي إذا عرفنا حجـم التحـول  وتتأكد رضورة

ن كـانوا إ فـاليمنيون و، الواقع االجتامعي لليمنالذي أحدثه اإلسالم يف

تـصور لـه واحـد وفقـا للإ ةقد ختلوا عن عبادة األوثان وحتولوا إىل عباد

 من العادات املنتمية إىل العصور السابقة لإلسالم ً إال أن كثريايسالماإل

 مكانتهـا كثقافـة  وحافظـت الثقافـة القبليـة عـىل،بقيت متارس دورهـا

الـوعي الـسيايس  الدينية يف تشكيل الثقافة ثرأ وبقي ،مرجعية للمجتمع

  .ًواالجتامعي للقبائل اليمنية متضائال

  يفً خاطفـاً وعسكرياً سياسياًن حيرز نرصاأاع  استطين اهلادأوسبق 

دينية وهيبة سياسية تـسبقانه   وكان ماله من جاذبية؛هوىل لدولتيام األاأل

ن يفتحهـا فتحـا سياسـيا لكـن هـذا التحـول أ اسـتطاع يىل املناطق التإ

ساس أليه ما مل يقم عىل إالسيايس كان عىل السطح وال يمكن االطمئنان 

 وحدوثه رهن جلملة رشوط ثقافيـة واقتـصادية ،ع للمجتميتطور بنيو

 يرف االجتامعـظـ فمـن ناحيـة كـان ال، اليمن كام سـبقغري متحققة يف

 ي الذ والثقايفي والعمل التبشريي النشاط الدعويتطلب تركز اجلهد يف

ويرافـق مراحـل ، صـالحية ذات برنـامج سـيايسإلقيـام حركـة  يمهد

لقيـام املجتمـع الـذى هيـدف  الالزم يويحداث التحول البنتطورها إل

 .ً واجتامعياً وسياسياً حتقيقه دينيا إيليصالح اإليمرشوع اهلاد
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هنـا مل تكـن أال إ ي اهلـادءت قبل جمـيأ التشيع قد بدةنعم كانت بذر

 مـام عـيل باإلة تـربط القبائـل اليمنيـ وسياسيةةكثر من عاطفة اجتامعيأ

ىل تـشيع إ يتحـول ومل، سـالملنـرش اإل) هـ٨( العام  قدم اليمن يفيالذ

 هـذا وقد سعى للتغلب عىل العجـز يف ، كان يدرك هذاي واهلاد،عقدي

يضا بمكاتبة العلـويني والـشيعة لطلـب أ اجلانب العسكري انب ويفاجل

ــةمــداد واإلاإل ــهن العلــويني يفأال إ ،عان   احلجــاز مل يتفــاعلوا مــع طلب

 فـضال عـن  بـالغرضيمهيته مل يكن يفـأمداد الطربي عىل  واإل،جيابيةإب

 ينه كلام توسعت حكومة اهلاد أل؛عامهلم أليامتصاص اجلانب العسكر

 ،املال والرجال من املقاتلني والـسياسيني واملفكـرين ىل وفرة يفإاحتاج 

عبـاء مـضاعفة ألتحمـل   يـضطروني اهلـادةوكثريا ما كان رجال دولـ

ن آ يفوالتوفيق  لتغطية العجز يف النواحي الثقافية والسياسية والعسكرية

 مل يالذ  والعمل العسكرييواحد بني العمل السيايس والعمل التبشري

ذ كـان يبـارش العمليـات إ حد منه بمن فـيهم اهلـادي نفـسهأيكن يعفى 

 . بنفسه ةالقتالي

ن أىل الـيمن إ قبـل املـسري يروف ربام كان عىل اهلـادظومهام تكن ال

وىل أومه كخطـوة  تطالب بقدي التةيبعث بدعاته مع وفود القبائل اليمني

و سياسـية يف أصـالحية إ حركـة أي  إنخرىأ ومن ناحية ،متهد لقدومه
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وال اليمن كان مهيئا هلـا  ،توقعاهتا كبرية ن تكونأ ال جيب  كهذه ظروف

فـإن ال من ناحية جغرافية وال اقتصادية وال اجتامعية ويف وضعية كهذه 

جلهـود مـضاعفة   فيها التغيري السيايسو حركة سياسية حيتاجأأي زعيم 

 ئـهعـادة بناإل) التغيري من حتـت( من نقطة متدنية تستهدف املجتمع أتبد

 . ن يكون حتركها عىل مراحلأفكريا وسياسيا واجتامعيا و

 

نثربولـوجيني واأل االجتامعيني صبح من املتوافق عليه بني الدارسنيأ

 خـذأ من دون يناء االجتامعن من غري املمكن فهم وحتليل مكونات البأ

فـالنظم االقتـصادية تعـد مـن  ، للمجتمع يف االعتباريالنسق االقتصاد

غلـب النظريـات ألدى  ساسية يف تفسري الظاهرة االجتامعيةاملداخل األ

            . اختالف درجات تركيزها  عىلةالسوسيولوجي

  يفيىل العامــل االقتــصادإ شـارةن ابــن خلـدون مل يــنس اإلأحتـى 

مـم فـيام بينهـا ن اخـتالف األإ" :يف قولـه التطور احلضاري والـسيايس

 يونقـصد بالعامـل االقتـصاد ،"معيـشتها نحـل يف اختالفها ىلإيرجع 

نتاج والتوزيع وقـدرهتا عـىل حتقيـق فـائض  اإلة عمليالطريقة املتبعة يف

 .اقتصادي
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 ال ي القرن الثالـث اهلجـروفيام يتعلق بالوضع االقتصادي لليمن يف
بمعلومـات  عليهـا االطـالع  متكنت مـن التيتسعفنا املصادر التارخيية 

 كـان يمـام اهلـاد تناولت عـرص اإلي التةفرتكيز املصادر التارخيي ،وافية
 واالجتامعيـة  بني القـوى الـسياسيةةعامل العسكريعىل تسجيل سري األ

 العـرص ذلـك ن الـيمن يفأتفيـد  املعلومـات املتجمعـة لكن ،املتصارعة
 وبحـسب ،اقتـصادية خانقـة زمةأ زمتها السياسيةأل ضافةإ  تعاينكانت

تعـد القطـاع  التي- وتدهور الزراعة ةاملوارد املالي ن شحإهذه املصادر ف
 محلت يسباب التمن بني األ  بسبب اجلدب واحلرب- الرئيسينتاجاإل

ياهلاد مراسلة القبائل اليمنية عىل معاودة
)١(

ن اليمن كانـت أوقد مر بنا  ،
، هحدثـأالـذي املالحـي مهيتهـا التجاريـة بـسبب الكـشف أ فقـدت قد

 سـيل العـرم ةترضر عىل نحو بالغ بعـد حادثـقد كان  والقطاع الزراعي
 وانعـدام االسـتقرار كانـت الفـوىض الـسياسيةكـام أن وانكسار الـسد 

 بقـي  ولـذلك،تعرض القوافل التجارية للخطر وهتدد حيـاة املـسافرين
مطـار األ تعتمد عـىلحيث  ،ية االقتصاد اليمن هو ركيزيالقطاع الزراع

نـشاء الـسدود إالـري الـصناعي ب ما أ،يوالغيول والوسائل البدائية للر
واحلواجز املائية فتذكر بعض املصادر التارخييـة وجـود بعـض الـسدود 

بـراهيم اجلـزار قبـل إ  ساقني دمرهـاخر يفآ صعدة وسد كسد اخلانق يف
 ـــــــــــــــ

 .١٨ ص،نباء الزمنأ :انظر )١(
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  لبنـاء ربام كانوا قد فقدوا محاسهمنيين اليمنأ  عنًفضال ،وصول اهلادي
 ي،للـر  عنـدهملم تعد من الوسائل املعتمدةفللسدود بعد حادثة العرم 

 وتتفاوت منـاطق الـيمن مـن .اجلامعات الصغرية ال تقوى عليهاكام أن 
مطـار راضيها ووفرة حمصوهلا الزراعي ونسبة هطول األأحيث خصوبة 

 .املوسمية

 ً وال حتقـق فائـضا،ت مـصدرا للغنـىالفالحة ليسفإن وبشكل عام 

 واقتـصاد ؛واملناخيـة ، والـسياسيةة وختضع للتقلبات الطبيعي،ًاقتصاديا

 ، وال يعرف الرفـاه والثـراء،يقوم عىل الكفاف املجتمع الزراعي اقتصاد

فراد يكـون عـادة واملستوى املعيشى لأل ،وال يسمح بقيام تفاوت طبقي

 .متقاربة يف حدود

وضـاع  األة كبرية عن بلورة هو املسؤول بدرجيشوهذا الوضع املعي

 .االجتامعية والسياسية للمجتمع القبيل

بطراز الشخـصية يتحـدث  والبيئية روف الطبيعيةظطار ربط الإ ويف

 ن اسـتثامر الطبيعـة القاسـية للـيمنأ"بــالباحث اليمنـي عبـده الـزغري 

سان نـنـه عنـدما يكـف اإلأ و،نـسانى املبـذولارتبطت دوما باجلهد اإل

 ترويض الطبيعـة غفال لبعض الوقت يفو حتى اإلأ عن التدخل ياليمن

دنى حدود أن متنحه أىل متردها وترفض معها إرسعان ما تغدر به وتعود 

  . "سباب البقاءأ
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 بنـاء الشخـصية  الستثامر الطبيعـة يفنساينكام انعكس هذا اجلهد اإل
 حيث يملجتمع اليمن انتاجية يفونمو الثقافة والعالقات االجتامعية واإل

 منـذ القـدم روح احلـذر وعـدم ينـسان اليمنـ شخـصية اإلصلت يفأت
ليه واالستعداد الـدائم للتعامـل إنان ئو االطمأ ،يىل ماهو معطإالركون 

مـن احلـذر   بـدرجات متوازيـةًجيابـاإ وًشد متغريات الـزمن سـلباأمع 
 تـرصفه نـسان مـرن يفإ وهـو لـذلك ،ل وحساب االحـتامالتؤوالتفا

 قليـل االهـتامم ، متواضـع العقيـدة، السلوك والتفكـري عميل،واطفهوع
رضـه يـسعى لتحـصني ذاتـه مـن أباملاورائيات شديد االعتداد بنفسه و

ال حيـتكم .ليهـا إ ي التـى ينتمـة واملكان واجلامعـةخالل اندماجها بالبيئ
مـشبع  ؛ة املطلقـة وال يعرتف له قط بحق السلطة بسهوليللنظام الرسم

 مأ ة صـحيح كانـترد عىل كل ما ال يستجيب لقناعاته سـواءبنزعة التم
و ضدهاأ مصلحته  يفةخاطئ

)١(
. 

 أمن حيـث املبـدف يثر هذا الوضع االقتصادي عىل دولة اهلادأوعن 
مكانيـة قيـام الدولـة كظـاهرة اجتامعيـة تـرتبط بحاجـة املجتمــع إفـإن 

 يالتـ وبتـوافر الـرشوط املاديـة واملعنويـة يوبمستوى التطور االجتامع
  .ىل الدولةإ لعملية االنتقال من القبيلة يءهت

 ـــــــــــــــ
األبعاد االجتامعية لظاهرة العنف : عنف األطفال"، )٢٠٠٣(حممد عبده الزغري) ١(

، مطابع الـرشطة للطباعـة والنـرش والتوزيـع "لدى األطفال يف املجتمع اليمني
 .٧-٧٣صـ
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 القطاعـان الـسائدان  والقطـاع احلـريفنتاج الزراعي واحليـواينواإل

 ،للمجتمـع  يزيد عن احلاجة الرضوريةً اقتصادياً ال يوفران فائضااكذنآ

 باحلـد ي تستحـصلها خزينـة الدولـة ال تفـي التةوالعائدات االقتصادي

ساسية للدولة التي متكنها من بـسط نفوذهـا ت األدنى من االحتياجااأل

 ، املـال والرجـاليف و والعدة العدديف وفرة منذلك وسلطتها ملا يتطلبه 

 كانـت ةومـصادر متويـل الدولـ ؛وتزداد حاجتها كلام توسعت سـلطتها

 للزراعـة والثـروة ةصناف املختلف عىل األ من زكاةتعتمد عىل ما تفرضه

 ي لدولـة اهلـادة املاليـة وكانـت الـسياس،حلربضافة لغنائم اإاحليوانية 

رهاق املزارعني بفـرض إموال الزكاة ال تسمح بأ قبض رغم تشددها يف

مر الذي تسبب يف العديد مـن املتاعـب  األ؛مزيد من الرضائب كام سبق

ىل تـرسهبم مـن إنفاق عـىل اجلنـد اإل دى العجز يفأفمن ناحية ، لدولته 

غراء بزيادة رواتبهم لالنرصاف لإل  وخضوعهميصفوف معسكر اهلاد

ىل االنـسحاب إ ي وقد اضطر اهلـاد،عنه واللحاق بمعسكرات خصومه

ن أمن صنعاء بسبب العجز عن الوفاء بالنفقات الالزمة للبقاء فيها بعـد 

  يفيخـرى كـان تـشدد اهلـادأ ومن ناحيـة ه،قراضإهل صنعاء أرفض 

 ،ة القبائل القويـةموال الزكاة كاملة جتعله يصطدم بالقبائل خاصأقبض 

 للـسلطات ً شـكلياًن متـنح والء سياسـياأفالقبائل ذات املنعـة تعـودت 
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تـاوات أ أيو أ مـن دفـع الزكـاة ًو جزئيـاأعفائهـا كليـا إاملركزية مقابل 

خـذ أ يرص عىل ي وكان اهلاد،قوياء والنافذونخرى وخاصة رجاهلا األأ

لعـشائر ن شـيوخ اأوالـضعيف عـىل حـد سـواء كـام  الزكاة من القوي

 املـستحقات مـن ةن جبايـأعـىل  -ةعـراف القبليـبحـسب األ-تعودوا 

 ة تفاوضـهم عـىل مبـالغ ماليـةاختصاصهم وكانـت الـسلطات الـسابق

يـدهيم يف املــستحقات لــضامن والء قبــائلهم أطــالق إمقابــل  يـدفعوهنا

 .للدولة

  يسهم يفيو االقتصاد الزراعأنتاج الزراعي اإلفإن  ثالثة ةومن ناحي

 وعـىل متاسـك ، عىل مـا هـو عليـه ليبقىالوضع االجتامعي  عىلاحلفاظ

  يفةخاصـ البناء القبيل بام له من مفرزات عىل الوضع السيايس والثقـايف

 ي املرصـد اليمنـة وقد عزت دراس،مطار والشحيحة األ،املناطق اجلبلية

ثـر الـسيايس  األةمقابل حمدودي  حاشد وبكيلةثري السيايس لقبيلأقوة الت

 أي مل تؤسـس ي التـة الزيديةىل طبيعة الدولإمحري ومذحج وكندة لقبائل 

خـرية شـهدت قيـام  القبائل األ أن حنيمؤسسات حكومية كام قالت يف

ــة األ اتــسمت بطــابع مؤســيسيبعــض الــدول التــ ــة مثــل الدول  يوبي

 .نجليزي والعثامنية واالحتالل اإلةوالرسولي
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فضعف  ،دليل منطقيي أىل إماذكرته دراسة املرصد ال يستند  نأال إ

 هناك فرضته عوامل اقتصادية وجغرافية كام تؤكد هالبناء القبيل هنا وقوت

قـل خـصوبة  األي حاشـد وبكيـل هـ فاملناطق الزراعيـة يف،الدراسات

 الـسهول التهاميـة كثـر خـصوبة يفرايض األ مقارنة باألها قليلةمطارأو

  املستوى املعييش فكان،فضال عام توفره املوانئ البحرية من حركة جتارية

فـضل أطق سهلية تتوفر فيها فرص اهنا منأىل إضافة إفضل أهلذه املناطق 

اريس الـوعرة ض بعكس التـ، وتسهيل حركة اجليشيرشاف احلكوملإل

 وتسهل حركـات ، تعيق حترك اجليشي حاشد وبكيل الت مناطقغلبأل

ــن  ــق م ــرد وتعي ــر اإلأالتم ــةم ــزي للدول ــكلت  ،رشاف املرك ــد ش وق

 ةمام القوات العثامنيـة املـزودأ ً كبرياً املناطق الشاملية عائقا يفالتضاريس

 .سلحة احلديثة التي جترها العرباتببعض األ

 ،ليهـا كانـت تـنعم باالسـتقرارإن الدول املـشار أ يوما سبق ال يعن

هنـا أال إ قليم الشاميل اإليف الرضبات املوجعة ن تلقتإ العثامنية وةفالدول

مل كـذلك خـرى والـدويالت األ ،كل املناطق اليمنيـة يف مل تنعم باهلدوء

 ، باالسـتقرارًكـام مل تـنعم كثـريا جيـالأ ةمن ثالث كثرتستطع الصمود أل

كثـر مـن حركــة للتمـرد رغـم التـسهيالت االقتــصادية أوقامـت فيهـا 

ال لفرتات إىل املناطق اجلبلية إ ا منها مد نفوذهٌّأيستطع ت ومل ،واجلغرافية
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ن متـد مـن عمرهـا لقـرون أ الزيدية استطاعت ةلدول ا أن حني يفةيسري

 ةهنا كانت متلك مـن عنـارص القـو أل؛ن تصمد لعاديات الدهرأ وةمديد

 .خرىكثر مما لدى الدويالت األأسباب البقاء أو

ن خيـرتق أالقبليـة اسـتطاع  ن متاسك البنيـةأكثر وجاهة األأن وربام 

 بـني زعـامء القبائـل فالتنـافس الدور السيايس والفكر السيايس للزيدية

ىل تنــافس ســيايس إ حــاالت ضــعف الدولــة الزيديــة يف حتـول خاصــة

صـبح لكـل قبيلـة أدات الروحيـة والـسياسية وازيدي بني القيـ-زيدي

 مامهــاإوكــل قبيلــة تتعــصب لــشيخها و، رموزهــا الروحيــة والقبليــة

نفـسها يف بعـض جوانـب الفكـر  ن تعكـسأواستطاعت الثقافة القبلية 

 .قهي للزيديةالسيايس والف
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صالحية شاملة كدعوة اهلادي الريس يكون نجاحها بقدر إأي دعوة 

 واليمن مل يكـن ،ما يتوفر هلا من تسهيالت اجتامعية واقتصادية ومعرفية

  .ًاجتامعيا البيئة التي توفر مثل هذه التسهيالت

يلة عد القبُ وت،تتمتع اليمن قديام وحديثا ببنية اجتامعية عصبوية قبلية

 ، ويمتاز بـوفرة قبائلـههكثر العنارص االجتامعية والسياسية فعالية فيأمن 

وقد زاد من تعقيد الوضع الفوىض السياسية وانعدام الوحدة الـسياسية 

واحلروب القبلية التي ال تنتهـي حتـى تبـدأ وكثـرة الطـاحمني املنـاوئني 

  .للهادي

ىل إامم ض االنيف )هـ/....م٦٢٨(خذت منذ أن القبائل اليمنية أومع 

 ، عىل الوضع االجتامعي تغيـريات جوهريـةأنه مل يطرأال إالدين اجلديد 

ن يؤسـس أقبل فوصول اهلادي كانت احلياة الثقافية شبه منعدمة  وقبيل

شـعاع حـضاري إصبحت فـيام بعـد مركـز أالتي -اهلادي مدينة صعدة 

لبـرصة ماهو كائن يف الكوفة وا  مل يكن هناك حراك ثقايف نظري-وعلمي

 .سالمي من بلدان العامل اإل..والقاهرة 
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ىل فقـدان الـيمن مـا هلـا مـن إدت أموعة من العوامل قـد وكانت جم

 وبقـي القطـاع الزراعـي واحليـواين ركيـزة االقتـصاد ،حيوية اقتصادية

 يزيـد عـن احلاجـة الـرضورية ًئـضاا ال يـوفر فبـالرغم مـن أنـهاليمني 

يسهم يف احلفاظ عـىل الوضـع دي الوضع االقتصاوكان هذا  ،للمجتمع

فرازات عىل الوضـع إاالجتامعي ويزيد من متاسك البناء القبيل بام له من 

 .السيايس

مـام أكرب حتد لدولـة اهلـادي ووقـف عائقـا أوقد شكل هذا الوضع 

صالحي الذي كان يتعارض مع الوعي القبيل الـسائد مرشوع اهلادي اإل

وكـان متفـصل جتربتـه  ،عصبيامن القبيل والتنارص الضيديولوجيا التأو

وهـو مـا جعـل النخـب  يـشكل اخرتاقـا للقبيلـة ةالسياسية عىل العقيد

القبلية التي تعد أهم القوى السياسية تقف يف وجـه اهلـادي منـذ اليـوم 

  .األول

هنا مل تكـن بحجـم أال إالتي حققها اهلادي  ورغم النجاحات النسبية

جـل تطويـع أهلا مـن  وال اجلهود الـضخمة التـي بـذ،طموحات اهلادي

 تـردده يف ىبـدأنه كـان قـد أ ومع ، وقهر الواقع االجتامعي،املارد القبيل

مكانـات الواقـع اليمنـي إ يف تقـدير أخطـأ نـه ربـامإىل اليمن فإالذهاب 

 .االجتامعية واالقتصادية
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مقدمــــة يف دراســــة )١٩٩١( أمحــــد عطــــا اهللا عــــارف -١
، املؤسسة اجلامعية ١ية يف اليمن، طالفكرية والسياس االجتاهات

 . بريوت–للنرش 

اليمن عرب التـاريخ دراسـة جغرافيـة ) ١٩٦٤( أمحد رشف الدين -٢
 .١٣٦ص٢تارخيية سياسية شاملة، ط

، ١جناية االكوع عىل ذخـائر اهلمـداين، ط)١٩٨٠( أمحد الشامي -٣
  .٧٧-٧١دار النفائس ص

لكتـاب العـريب ، دار ا١ جــ١٠مني، ضـحى االسـالم، طأ أمحد -٤
  .٢٠بيوت لبنان ص

حمــارضات يف تــاريخ الــيمن ت ) ١٩٨٦( اغنــاطيوس غويــدي - ٥
 .٩٦ دار احلداثة ص ١ابراهيم السامرائي ط

، مكتبـة الثقافـة ٣٢٢-٢٨٠نباء الزمن يف اخبار اليمن من سـتة أ -٦
  .١٧الدينية ص 

املجتمــع املــدين والدولــة الــسياسية يف ) ١٩٩٧( توفيــق املــديني -٧
 .٢٩٥منشورات احتاد الكتاب العرب ص/وطن العريبال
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 جرجي زيـدان، تـاريخ التمـدن االسـالمي، املجلـد الثـاين، دار -٨
  .٤٠٠مكتبة احلياة، بريوت لبنان ص

احلسن حسام الدين محيد بـن امحـد املحليـة احلـدائق الورديـة يف  -٩
 .١٥ ص،٢ج)خمطوط(مناقب ائمة الزيدية 

يف الـيمن  قيام الدولـة الزيديـة) ١٩٩٦( حسني خضريي أمحد -١٠
 .١٢٢-٦٢، مكتبة مدبويل ص٢٩٧-٢٨٠

بــريوت -دار النـدوة اجلديـدة  ،بلـوغ املـرام ، حـسني العـريش-١١
 .١٨٤ص

 دراسة غـري منـشورة عـن الـسلوك االنتخـايب لقبائـل املغـرب -١٢
 .٢٧ص

، ابن حوشب واحلركة الفاطميـة )١٩٩٣( سيف الدين القصري-١٣
  .١٨دمشق ص –بيع يف اليمن، دار الينا

فلسفة ابن خلدون االجتامعيـة، ت حممـد ) ١٩٢٥( طه حسني -١٤
  .١٠٨مرص ص – مطبعة االعتامد ١عبداهللا عناق ـ ط

عبقرية االمام عيل، دار الكتاب العريب، ) ١٩٦٨( عباس العقاد -١٥
 .بريوت 

 .٢٠٥بريوت ص - عبدالرمحن بن خلدون، املقدمة، دار الفكر -١٦
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الــيمن االنــسان ) ١٩٨٥(بــدالوهاب الــشامحي  عبــداهللا ع-١٧
 .، منشورات املدينة٣واحلضارة ط

 .٦اليمن اجلمهوري، ط) ٢٠٠٦( عبداهللا الربدوين -١٨

سـرية اهلـادي، حتقيـق سـهيل ) ١٩٨١( عيل بن حممد العلـوي -١٩
 .٤٨لبنان ص - دار الفكر ٢زكار ، ط

ت  ،الـدين والفكـر يف رشك االسـتبداد )٢٠٠٤(حممد خامتي  -٢٠
 .دمشق  -دار الفكر املعارص  ،٢ماجد الغرباوي ط

سـينا  ،٢ط ،اخلالفة االسالمية )١٩٩٢(لعشاموي حممد سعيد ا -٢١
 .١٤٤رصصم -للنرش 

سوسيولوجيا القبيلة يف املغـرب )٢٠٠٢(حممد نجيب بوطالب  -٢٢
 .٥٥بريوت ص-دراسات الوحدة العربيةمركز  ،١ط ،العريب

رية خلدونيـة يف التـاريخ معامل نظ )١٩٩٤(حممد عابد اجلابري  -٢٣

 .١٦٨بريوت ص-مركز دراسات الوحدة العربية  ،االسالمي

القرص والـديوان الـدور الـسيايس  )٢٠٠٩(جمموعة من الباحثني  -٢٤
 .١٧صنعاء ص –للقبيلة يف اليمن ،املرصد اليمني حلقوق االنسان 

اراؤه  -مـام زيـد حياتـه وعـرصه اإل )١٩٥٩(بو زهـرة أحممد  -٢٥
 .٧٢وفقهه،املكتبة االسالمية بريوت ص



  

 -١٠٤- 

للطباعـة دار النهضة العربية  اسس علم االجتامع، حممد عودة ، -٢٦
 . ٢٠٧ بريوت ص -للنرشو

عنف االطفال االبعـاد االجتامعيـة  )٢٠٠٣(حممد عبده الزغري -٢٧
لـرشطة مطابع ا ،ف لدى االطفال يف املجتمع اليمنيلظاهرة العن

 .٧-٧٣ صللطباعة والنرش والتوزيع

املرشق العـريب املعـارصمن البـداوة اىل ) ١٩٨٦( مسعود ظاهر -٢٨
 .٣٦، معهد االنامء العريب، بريوت ص١الدولة احلديثة ط

تاريخ الشعوب العربية تنبيه أمني فـارس ) ١٩٧٣(كارل بروكلامن  -٢٩
 .١٨بريوت ص- ، دار العلم للماليني ٥ومنري البعلبكي ط
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 مقارنـة -ثالثية الدولة والقبيلة واملجتمع املـدين" ورقة بعنوان -٣١
قتهـا دور السيايس للقبيلة يف اليمن وحتديد عـال لسوسيولوجية ا

 .ملحمد النعامين "وموقعها بني املجتمع املدين واملجتمع السيايس

االفــادة يف تــاريخ ائمــة ) ١٩٩٦( حييـى بــن احلــسني اهلــاروين -٣٢
،  صـنعاء-دار احلكمـة اليامنيـة ، ١ط، حتقيق حممد عزان، الزيدية

      .١٣٤ص
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