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 تكديه

 بقلم: السفير عبداهلل عبدالكريم حسن الدعيس

ٜطاعٞ ألخط ب٘ َكس١َ بني ٜسٟ ٖصا ايهتاب فؿطزت َين  أَػهت

ٚتٓاثطت اؿطٚف َٗاب١ إٔ تٓعِ قٛافٝٗا ؾعطّٜا ٚتطغٌ ْجطٟ يف تكطٜض 

نتابات ٚضؤ٣ فًػف١ٝ عاي١ٝ ٚسٛاضات َٓطك١ٝ غا١َٝ ألعالّ نباض نُٗا بني 

زفتٝ٘ نتاب )سهِٝ ايجٛض٠ سػٔ ايسعٝؼ( ايصٟ نإ ايفهٌ ايهبري، بعس 

اد٘ إىل ايٓٛض ظٗٛزٙ اؿجٝج١ يف طباعت٘ ْٚؿطٙ ٚزبر َكسَت٘ اهلل، يف إخط

األغتاش املبسع ٚايهاتب ايكشفٞ ايالَع عازٍ االمحسٟ ض٥ٝؼ َطنع ْؿٛإ 

 اؿُريٟ يًسضاغات ٚاإلعالّ. 

ٚايهتاب ٜتهُٔ قطا٠٤ عُٝك١ َٔ يسٕ عُالم ايؿعط ٚاألزب ٚايتأضٜذ 

كاحل يٛثٝك١ تأضخي١ٝ خطٗا بٝسٙ ََُجَكف األدٝاٍ األغتاش ايسنتٛض عبسايععٜع امل

فًٝػٛف األسطاض ايؿٝذ ايؿٗٝس سػٔ قُس ايسعٝؼ سهِٝ ايُٝٔ َٚفهط 

 ٚأسس ضَٛظٖا ايهباض. 1948ثٛض٠ 

ٚايٛثٝك١ تربظ فهط ضٚاز اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ٚضؤٜتِٗ يف ٖصٙ اؿكب١ ايتاضخي١ٝ 

حملافعات اهلا١َ َٔ َػري٠ ايجٛض٠. نُا تًكٞ ايه٤ٛ ع٢ً األٚناع املرتز١ٜ يف ا

ايؿُاي١ٝ َٔ ايٛطٔ ايػايٞ. فكس نإ ايٓاؽ ٜعإْٛ ٜٚالت ايعًِ ٚقػ٠ٛ 

ايفاق١ ٚايفكط ٚاْتؿاض األَطاض ٚعت١ُ اؾٌٗ، يريغِ ايؿٝذ سػٔ َٓطًكّا 

َٔ ضؤٜت٘ ايفًػف١ٝ ٚسهُت٘ ايٛاغع١ يف ٖصٙ ايٛثٝك١ كطدّا َٔ تًو 

ايػٝاغ١ٝ  األٚناع َبسعّا بأفهاضٙ املتٓٛع١ يف كتًف دٛاْب اؿٝا٠

ٚاالقتكاز١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚبٓا٤ َؤغػ١ اؾٝـ ايٛط١ٝٓ َكسَّا شيو يف ١٦ٖٝ سٛاض 
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أزبٞ بٝٓ٘ ٚبني ؾدك١ٝ افرتان١ٝ أطًل عًٝٗا )ايػا٥ح اهلٓسٟ(، إؾاض٠ إىل 

ُّّٓا بتذطب١ املٗامتا غاْسٟ  نطٚض٠ االْفتاح ع٢ً ايعامل ٚػاضب٘ ايٛط١ٝٓ، ٚتٝ

 ايجٛض١ٜ يف شيو ايعَإ.

يف أزبٝات شيو اؿٛاض األغتاش ايسنتٛض عبسايععٜع املكاحل مبعاضف٘ ٚقس غام 

املتٓٛع١ ٚأغًٛب٘ األزبٞ ايطا٥ع ْٚعطات٘ ايفاسك١ ايعُٝك١ يٝهفٞ عًٝ٘ 

ق١ُٝ أزب١ٝ ٚضؤ١ٜ ٚط١ٝٓ عاي١ٝ َهاف١ إىل َا سٛت٘ ايٛثٝك١ َٔ نٓٛظ ايفهط 

١ زضٚب ايجٛضٟ يًطعٌٝ األٍٚ اييت تؿهٌ َكابٝح تٓري يألدٝاٍ املتالسك

َػري٠ ايتهش١ٝ ٚايٓهاٍ اييت َا أسٛدٓا ايّٝٛ ايٝٗا يًػري ع٢ً زضٚب 

ؼكٝل ايعع٠ ٚايهطا١َ زفاعّا عٔ ايجٛض٠ ٚايٓعاّ اؾُٗٛضٟ ٚؼكٝل بٓا٤ 

ايسٚي١ اي١ُٝٓٝ االؼاز١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايسميكطاط١ٝ ٚايعسٍ ٚاملػاٚا٠ ٚاؿهِ 

 ايطؾٝس.

ٔ أعالّ ايُٝٔ أٚهلُا ايعال١َ أَا اـتاّ ايطٝب فهإ يعًُني باضظٜٔ َ

اؾًٌٝ ٚاملؤضر ايهبري قُس بٔ عًٞ األنٛع اؿٛايٞ ضمح٘ اهلل ٚثاُْٝٗا 

األغتاش املدهطّ ايجا٥ط قُس بٔ عبساهلل ايفػٌٝ، ايًصإ طافا بٓا يف عٛض 

 غذاٜاٙ ٚخكاي٘ ايعع١ُٝ ْٚجطا زضضّا َٔ سهُ٘ ٚأقٛاي٘.

ٜٚعسُّ ايهتاب ضغِ قػط سذُ٘ َغفطّا ععُٝا )نُا قاٍ عٓ٘ ايٓاؾط( 

الستٛا٥٘ عؿطات ايكفشات اييت تعس نٌ ٚاسس٠ َٓٗا نتابّا بأنًُ٘. 

يجٛض٠  58ايـٚايهتاب ٜكسض بايتعأَ َع استفاالت ايؿعب ايُٝين بايعٝس 

 َٔ غبتُرب اـايس٠. 26ـاي
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 ٚبعس.. 

اب ٚايسخٍٛ يف قطاب ايؿٝذ سػٔ فٗصٙ قاٚي١ ايرياع َط٠ أخط٣ يالقرت

ايٍسعٝؼ؛ يٝبسع َػتُتعّا ٖٚٛ خيٗط سطٚفّا ٚنًُات ػػِّس غري٠ ايؿٝذ 

مل تَٛف ايطدٌ سك٘، فكس نإ ضمح٘ اهلل  -ٚإٕ ُنتبت  -ٚسٝات٘، ٚاييت 

بطغايت٘ ٚفهً٘ ٚيػاْ٘ ٚعطا٥٘ قا١َ ؾاك١ يف مسا٤ ايُٝٔ عطا٤ً ٚقب١ ٚثٛض٠ 

 ٚفًػف١ ٚسه١ُ.

سػٔ ايٍسعٝؼ بآثاضٙ ايٛط١ٝٓ ٚضؤاٙ ايجاقب١ ٚفهطٙ املٓفتح ع٢ً  ٚألٕ ايؿٝذ

آفام ايهٕٛ، يٝؼ ًَهّا ألسس، البس َٔ تكسِٜ إنا٤ات الَع١ َٔ غري٠ 

سٝات٘؛ يتهٕٛ ْرباغّا ته٤ٞ ب٘ األدٝاٍ خايس٠ يف ايعَإ ٚاملهإ، ٚتتذ٢ً 

 إنا٤ات تًو املعامل يف ايًُشات اآلت١ٝ:

س بٔ غايب ايٍسعٝؼ، ٚيس يف بعسإ، *   ٖٛ: سػٔ بٔ قُس بٔ غعٝ

 ٖذط1295.١ٜععي١ ايسعٝؼ، قط١ٜ َٓعٍ غبأ، يف ايعاّ 

*   تٛيف ٚايسٙ )قُس بٔ غعٝس( ضمح٘ اهلل ٖٚٛ يف غٔ قػري٠، فرتب٢ َع 

ؾكٝك٘ األقػط )عًٞ بٔ قُس بٔ غعٝس ايسعٝؼ( يف نٓف ٚضعا١ٜ دسُٖا 

 غعٝس بٔ غايب ضمح٘ اهلل.

بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايفك٘ ٚعًّٛ اؿسٜح ع٢ً ٜس *   اختلَّ يف تعًُُٝٗا 

ايعال١َ املؤضر ايكانٞ قُس ايكباضٟ ضمح٘ اهلل، أسس أعالّ َسضغ١ ظبٝس 

 ايع١ًُٝ آْصاى.

*   نإ ي٘ َٔ األبٓا٤ أسس عؿط )َٔ ثالخ ْػا٤(، تػع١ شنٛض ٚابٓتإ، 

ٙ تٛيف اثٓإ َٔ أبٓا٥٘ ايصنٛض يف سٝات٘ ُٖٚا يف غٔ ايطدٛي١، أسسُٖا ٚيس
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عبساهلل )األٍٚ( ايصٟ تٛيف ٖٚٛ ض١ٖٓٝ يف شَاض ٚزفٔ ٖٓاى، ٚتٛيف ٚيسٙ 

ايجاْٞ عبسايٛاسس ٖٚٛ يف بالز االغرتاب يف ايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ، 

ٚتٛيف غت١ َِٓٗ َع ايبٓتني بعس ٚفات٘ ع٢ً فرتات َتباعس٠ ضمحِٗ اهلل. ٚال 

ٚايؿٝذ اؾًٌٝ أمحس ظاٍ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ أقػط أبٓا٥٘ ٖٚٛ ايٛايس ايفانٌ 

 ”.ايصٟ ٚيس سني نإ ٚايسٙ يف غذٔ سذ١“بٔ سػٔ أطاٍ اهلل يف عُطٙ 

*   متٝع يف إدازت٘ ؿفغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتفػريٙ، ٚنإ قٟٛ اإلميإ 

ٚاالعتكاز باهلل عع ٚدٌ َٛسسّا ي٘ غبشاْ٘ سطٜكّا ع٢ً قاضب١ أٟ قٛض٠ َٔ 

 قٛض ايؿطى باهلل املباؾط٠ ٚغري املباؾط٠.

َُكًشّا ادتُاعّٝا، ٚزاع١ٝ يإلقالح ايػٝاغٞ ٚاالقتكازٟ   *  نإ 

 ٚاالدتُاعٞ َٓازّٜا باؿط١ٜ ٚاالغتكالٍ ٚايسميكطاط١ٝ ٚايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ.

َُٔطٖنعّا يف ايسفاع عٔ ايٛطٔ ايُٝين عَُّٛا ٚاملؿاضن١ يف  *   نإ ُٖ٘ 

٘ سطب ايتشطٜط َٚكا١َٚ االغتعُاض ايربٜطاْٞ، سٝح غاض ع٢ً ْٗر أبٝ

ٚدسٙ يف قاضب١ االستالٍ ايرتنٞ يًُٝٔ ٚاغتُط يف ايهفاح نس األتطاى. 

َِ اإلَاّ حي٢ٝ يف إضغاٍ أَٛاٍ ايعنا٠ إيٝ٘ ٚنإ هلصا املٛقف ايٛطين يف  ٚزَع

غبٌٝ ؼكٝل االغتكالٍ َٔ االستالٍ ايرتنٞ ٚاملؿاضن١ يف َكا١َٚ االغتعُاض 

 ايربٜطاْٞ يف نٌ َٔ:

 ٖذط١ٜ، َع حيٞ قُس عباؽ. 1345زفإ عاّ .  قٝاز٠ اؿ١ًُ مبٓطك١ ض1

ٖذط١ٜ، َع عبساهلل بٔ أمحس  1347.  قٝاز٠ اؿ١ًُ مبٓطك١ ايبٝها٤ عاّ 2

 ايٛظٜط.
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*   قاّ اإلَاّ حي٢ٝ بعس اغتكالٍ ايُٝٔ َٔ اؿهِ ايرتنٞ ٚاغتكطاض 

سهُ٘ يف قٓعا٤ بتٛي١ٝ ايؿٝذ سػٔ ١َُٗ ؾٝذ ايهُإ ملسٜطٜات زَت 

طن١ُ ٚايؿعط ٚبعسإ ٚايػرب٠ يهُإ مجع ٚتٛضٜس ٚايػس٠ ٚايٓازض٠ ٚاي

أَٛاٍ ايعنا٠ عٔ ٖصٙ ايٓٛاسٞ، نُا ؾػٌ َسٜط إزاض٠ َاي١ٝ قها٤ ايٓازض٠ َٔ 

 ٖذط١ٜ. 1345ٖذط١ٜ ست٢ عاّ  1335عاّ 

ْعطّا يإلسػاؽ ايعُٝل يس٣ ايؿٝذ سػٔ عاد٘  -*   ٚيف ٖصٙ ايفرت٠ 

خاق١ سٝح نإ ٜٓتؿط اؾٌٗ  أبٓا٤ ايُٝٔ عا١َ يًتعًِٝ ٚأبٓا٤ ٖصٙ املسٜطٜات

قاّ ايؿٝذ سػٔ ببٓا٤ َهاتب تع١ًُٝٝ يف َطانع  -ٚاأل١َٝ بني املٛاطٓني 

تًو ايٓٛاسٞ )املسٜطٜات( ٚأيعّ املٛاطٓني بإضغاٍ أبٓا٥ِٗ إىل تًو املهاتب 

يًتعًِٝ يف خط٠ٛ ناْت ٖٞ األٚىل َٔ ْٛعٗا يف ايُٝٔ ٚنإ ٜتِ متٌٜٛ 

اٍ ايعنا٠، ٖٚصا األَط أثاض سفٝع١ اإلَاّ تًو املهاتب ظع٤ بػٝط َٔ أَٛ

حي٢ٝ ٚغدط٘ فأضغٌ أَري اؾٝـ حملاغب١ ايؿٝذ سػٔ ٚطًب٘ إىل قٓعا٤ 

يًُشاغب١ ٚاغتُطت قاغبت٘ أنجط َٔ أضبع١ غٓٛات ٚمل ٜجبت عًٝ٘ أٟ 

كايف١ أٚ ؼكٝل َكًش١ شات١ٝ ٚإمنا ناْت احملاغب١ ٚايطًب املػتُط إىل 

ّ ايؿٝذ سػٔ ببٓا٤ تًو املهاتب ايتع١ًُٝٝ قٓعا٤ مبجاب١ عكاب ع٢ً قٝا

ٚاييت مت ؼًٜٛٗا فُٝا بعس إىل َكطات يًشه١َٛ ٚعُاٍ االَاّ يف تًو 

 ايٓٛاسٞ.

*   نإ ايؿٝذ سػٔ يف تًو ايفرت٠ املع١ًُ ايبا٥ػ١ َٔ املػتٓرئٜ 

ٚاملجكفني ايكال٥ٌ يف ايُٝٔ سٝح مل ٜهتَف مبا تًكاٙ َٔ عًِ ع٢ً ٜس 

كباضٟ ٚإمنا اغتُط يف َٛاق١ً ايتجكٝف ايصاتٞ َٔ خالٍ ايكانٞ ايعال١َ اي

االطالع املتٛاقٌ ع٢ً ايهتب ٚبعض اإلقساضات ايكشف١ٝ اييت ناْت 
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تكٌ إيٝ٘ َع ايتذاض َٔ عسٕ يف فاالت ايتاضٜذ ٚاألزب ٚايفًػف١ ٚايسٜٔ 

ٚايػٝاغ١ ٚنإ َتابعّا يألسٛاٍ ايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ َٚٔ أٚا٥ٌ َٔ اغتدسّ 

ملصٜاع( ٚاؾطَافٕٛ )قٛت ايططب( )ايبٝو أب(، ٚناْت تأتٝ٘ ايطازٜٛ )ا

 األغطٛاْات َٔ عسٕ أٜهّا.

*   شيو ايكسض َٔ االغتٓاض٠ ٚايجكاف١ دعٌ ايؿٝذ سػٔ َٔ أنجط ايٓاؽ 

ٚأعُكِٗ ؾعٛضّا بايٛاقع املأغاٟٚ ايصٟ ٜعٝؿ٘ املٛاطٔ ايُٝين ٚتعاْٞ َٓ٘ 

ٚتكٓٝف يًُٛاطٓني ايُٝٔ ٚنٌ َا فٝ٘ َٔ دٌٗ ٚظًِ ٚتعػف ٚعٓكط١ٜ 

ٚععي١ عٔ ايعامل ٚفكط َٚطض، ٚنإ َٔ أنجط ايٓاؽ ٚعّٝا مبُاضغات َٔ 

بٝسِٖ ايػًط١ ٚدٛضِٖ ع٢ً املٛاطٓني، ٚنإ َعاضن١ ايؿٝذ سػٔ يصيو 

 نً٘ تتُجٌ يف ايبسا١ٜ بايٓكس املٗصب، ٚايتعًٝل ايعطٜف، ٚايٓهت١ ايالشع١.

ّ ناْت قس١َ ايؿٝذ سػٔ نبري٠ بٗعمي١ ايُٝٔ يف 1934*   يف عاّ 

اؿطب َع ايػعٛز١ٜ، ٚسعٕ سعّْا عُٝكّا بػبب ْتا٥ر تًو اؿطب ٚنإ ٜط٣ 

إٔ اهلعمي١ ناْت بػبب ايتدًف ٚاؾٌٗ ٚاالْععاٍ عٔ ايتطٛض ايصٟ حيسخ 

بايعامل يف فاٍ بٓا٤ ايسٚي١ َٚؤغػاتٗا ٚيف فاٍ بٓا٤ ٚتٓعِٝ اؾٝـ 

أضنإ بٓا٤ ايسٚي١ ٚتأٌٖٝ ايعػهطٜني ايكازضٜٔ ع٢ً  ٚتػًٝش٘ نطنٔ َٔ

قٝاز٠ اؾٝـ، ٚاغت٦جاض ايٓعاّ اؿانِ مبٛاضز ايسٚي١ ٚايعذع عٔ تُٓٝتٗا 

ٚاغتجُاضٖا يتطٜٛط ايبالز ٚاَهاْٝاتٗا، ٚنإ َٔ زٚاعٞ اؿعٕ ٚايػٝغ يسٜ٘ 

يف تًو ايفرت٠ ٖٛ املكاض١ْ بني مماضغات ايٓعاّ اؿانِ بهٌ َهْٛات٘ يف 

تدساّ ايعػهط ٚايعهف١ بإشالٍ ٚقٗط ٚقُع ٚتطٖٝب املٛاطٓني ٚايتطفٌ اغ

عًِٝٗ ٚمحا١ٜ ايٓعاّ، ٚبني املٛاد١ٗ ايعػهط١ٜ يف اؿطب َع اـكّٛ 

ًٗا ببهع١ ّ سسخ قب1934اـاضدٝني، ٚيف ْفؼ غ١ٓ اهلعمي١ َٔ ايػعٛز١ٜ 
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ططت ف اتفاق١ٝ َع بطٜطاْٝا مسٝت باتفاق١ٝ قٓعا٤ ٚاييت ؾٗٛض إبطاّ اإلَاّ

بايتهشٝات اؾػ١ُٝ اييت قسَٗا ايؿٗسا٤ ٚاملٓانًٕٛ ايُٕٝٓٝٛ يف غبٌٝ 

ؼطٜط اؾٓٛب ايُٝين َٔ االغتعُاض ايربٜطاْٞ بعس َا مت ؼطٜط مشاي٘ َٔ فػاز 

اؿهِ ايرتنٞ يٝتشكل اهلسف املٓؿٛز بتٛسٝس ايُٝٔ يف زٚي١ ٚاسس٠ َػتك١ً، 

ٜتذ٘ إىل املعاضن١ املٓع١ُ  يكس نإ شيو اؿسثإ زافعّا قّٜٛا يًؿٝذ سػٔ إٔ

ٚايفاع١ً يًٓعاّ ٚبس٤ َطس١ً ايتٛع١ٝ يألفطاز املؤثطٜٔ يف اجملتُع َٔ خالٍ 

االدتُاعات ٚاحملازثات ٚاملٓاظطات يف اجملايؼ االدتُاع١ٝ يف َس١ٜٓ إب ٚيف 

نٌ َٔ قٓعا٤ ٚشَاض ٚاؿسٜح عٔ َٛنٛعات تاضخي١ٝ ٚأزب١ٝ ٚز١ٜٝٓ 

إٔ ٜػتٛعب ايٓاؽ ايٛاقع ايصٟ  ٚادتُاع١ٝ. ٚنإ ايػطض َٔ شيو

ٜعاٜؿٛٙ، ٚاملآغٞ اييت ٜعاْْٛٗا، َٚٔ ٖصا ايؿعٛض أٓيف قك١ )ايػا٥ح 

 اهلٓسٟ( َٛنٛع ٖصا ايهتاب.

*   ناْت تًو االدتُاعات ٚاحملانطات ٚاملٓاظطات قاّل يطقس عٕٝٛ 

ٚأشإ اإلَاّ حي٢ٝ ٚبطاْت٘ األَط ايصٟ دعًِٗ ًٜفكٕٛ يًؿٝذ سػٔ ت١ُٗ 

عٔ ايسٜٔ ٚأْ٘ ٜسعٛ إىل اختكاض ايكطإٓ ٚقس مت تؿهٌٝ قه١ُ بأْ٘ َاضم 

خاق١ مبشانُت٘ بٗصٙ ايت١ُٗ َه١ْٛ َٔ نباض ايعًُا٤ يف قٓعا٤ ٚنإ 

أقػطِٖ غّٓا ايكانٞ أمحس بٔ أمحس ظباض٠ َفيت اؾُٗٛض١ٜ ايػابل، ٚقس عٌُ 

أظالّ ايٓعاّ ع٢ً إؾٗاض ٖصٙ ايكه١ٝ يإلٜكاع بايؿٝذ سػٔ ٚإْعاٍ اقك٢ 

١ ب٘ يًتدًل َٔ ْؿاط٘، ٚاغتُطت احملان١ُ عس٠ غٓٛات. ٚقس عكٛب

اغتطاع ايؿٝذ سػٔ بًباقت٘ ٚفًػفت٘ ايسفاع عٔ ْفػ٘ ٚنػب ايكه١ٝ 

 ٚسهُت احمله١ُ باإلمجاع بربا٠٤ ايؿٝذ َٔ ايت١ُٗ املٓػٛب١ إيٝ٘.
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قس ايتك٢ بطَٛظ ايٓهاٍ ايٛطين  -قبٌ احمله١ُ  -*   نإ ايؿٝذ سػٔ 

ايععٟ ايػٓٝساض، أمحس املطاع، ثِ بعس شيو ببعض َجٌ قُس احملًٟٛ، 

ايؿباب ايصٜٔ عازٚا يًُٝٔ بعس زضاغتِٗ يف اـاضز أَجاٍ أمحس اؿٛضف 

ٚقٝٞ ايسٜٔ ايعٓػٞ، نُا نُت نٛنب١ ايؿباب ضَٛظ ٚط١ٝٓ أخط٣ َِٓٗ 

املٛؾهٞ، ٚايربام، ٚامحس قُس ْعُإ، ٚايعبريٟ، ٚاإلضٜاْٞ، ٚغريِٖ َٔ نٌ 

ٚإب ٚتعع ٚتطغدت ايكٓاع١ يس٣ اؾُٝع بهطٚض٠ ايعٌُ  َٔ قٓعا٤ ٚشَاض

ع٢ً تػٝري األٚناع يف ايُٝٔ ٚايػعٞ إىل إقا١َ ْعاّ سهِ زغتٛضٟ ٜكّٛ 

ع٢ً أغاؽ زغتٛض َهتٛب ٜٚٗسف إىل ؼػني األٚناع املعٝؿ١ٝ يًُٛاطٔ 

ٚتطٜٛط ايبالز، ٚإجياز َؤغػات قسز٠ إلزاض٠ ؾؤٕٚ ايبالز ٚتكسِٜ اـسَات 

يصيو بس٤ ايعٌُ ع٢ً تأغٝؼ تٓعِٝ االسطاض يف ايُٝٔ يًُٛاطٓني ٚ

يتشكٝل ٖصٙ ايػاٜات، ٚنإ أغاؽ ٖصا ايتٓعِٝ ٖٛ ٚثٝك١ املٝجام ايٛطين 

 املكسؽ ايصٟ غٝأتٞ شنطٙ ٖٓا السكّا.

*   ٚيهٞ ٜبعسٙ اإلَاّ عٔ ْؿاط٘ ٚتٛاقً٘ َع االسطاض عٝٓ٘ عاَاّل يٓاس١ٝ 

ٖذط١ٜ نٕٛ ٖصٙ املٓطك١  1352دبٌ ضأؽ )تٗا١َ( قافع١ اؿسٜس٠ يف عاّ 

 تعترب ْا١ٝ٥ يف شيو ايعَإ.

*   َٚط٠ أخط٣ ضقست عٕٝٛ ٚأشإ اإلَاّ َعاٚز٠ ْؿاط٘ ٚنإ قس مت ٚنع 

ايؿباب ايعا٥سٜٔ َٔ ايسضاغ١ يف اـاضز ؼت املطاقب١ ايؿسٜس٠. مشًت تًو 

املطاقب١ االدتُاعات ٚاجملايؼ ٚقسضت أٚاَط اإلَاّ حي٢ٝ بايكبض ع٢ً 

يؿباب ايعا٥سٜٔ َٔ اـاضز َِٚٓٗ اؿٛضف ٚايعٓػٞ ٚإضغاهلِ إىل بعض ا

غذٔ سذ١ ٚإعساَِٗ ٖٓاى، نصيو مت إعساّ املٛؾهٞ ٚايربام، نُا أٚزع 

ٖذط١ٜ، ٚظٌ يف  1363ايؿٝذ سػٔ غذٔ سذ١ َع ظَال٥٘ األسطاض عاّ 
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ٖذط١ٜ ٚشيو ملٓازات٘ باإلقالح ايػٝاغٞ  1367ايػذٔ ست٢ أٚا٥ٌ عاّ 

 يسع٠ٛ يًتػٝري ايٓافع يًُٝٔ.ٚاالقتكازٟ ٚا

*   مل تؤثط غٓٛات ايػذٔ ايطٖٝب ع٢ً َعٜٓٛات ايؿٝذ سػٔ بٌ 

ظازت قٓاعت٘ ضغٛخّا بهطٚض٠ ايػعٞ اؿجٝح يتشكٝل أٖساف األسطاض 

ٚبايتايٞ عٓس خطٚد٘ َٔ غذٔ سذ١ ٚقٌ إىل قٓعا٤ ٚايتك٢ باألسطاض يف 

األسطاض آْصاى َرتززٜٔ  َٓعٍ ايكانٞ ايجا٥ط عبسايػالّ قرب٠ ضمح٘ اهلل، ٚنإ

يف أَطِٖ )أٟ ايجٛض٠( فهإ يًؿٝذ ايفهٌ يف سػِ َٛقفِٗ ٚاؽاش ايكطاض 

بايجٛض٠، ٚنإ أٍٚ َٔ أقػِ ميني اـالم ٚٚقع ع٢ً "املٝجام ايٛطين 

املكسؽ" ٚتبع٘ ظَالؤٙ األسطاض، )نُا شنط شيو ايعال١َ قُس عبساهلل 

 ايفػٌٝ يف املًشل األخري َٔ ٖصا ايهتاب(.

*   ٚبعس تٛقٝع٘ ع٢ً املٝجام ايٛطين املكسؽ تٛد٘ إىل َػهٓ٘ يف بعسإ 

 ٍٍٛ َٔ أدٌ تكسِٜ ايسعِ يًجٛض٠، ٚقس باع َٓعاّل ي٘ ٚضث٘ عٔ دسٙ يُٝ

ؼطنات ظَال٥٘ األسطاض، ٚعٓسَا غأي٘ أٌٖ بٝت٘ ملاشا بعت ايبٝت ٚأْت 

 َايٓا. َكتسض؟ ضز عًِٝٗ بايكٍٛ: يكس عاٖسْا اهلل إٔ منس األسطاض َبُشطِّ

*   مل ٜهتػب ايؿٝذ طٛاٍ سٝات٘ أٟ أضض أٚ َػهٔ بٌ نإ ٜبٝع بعض 

 َا ٚضث٘ عٔ دسٙ؛ يٝسعِ ؼطنات٘ ٚتٛاقً٘ َع األسطاض ٜٚكّٛ بتًُِٜٛٗ.

*   نإ نجري ايػفطٜات بني إب ٚتعع ٚشَاض ٚقٓعا٤ ٚاؿسٜس٠، ٚناْت 

 نًٗا بٗسف ايًكا٤ بعَال٥٘ األسطاض.
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ٚايػدا٤ ٚعسّ االٖتُاّ ظُع املاٍ، بٌ نإ نُا *   ُعطف عٓ٘ أٜها اؾٛز 

أغًفٓا، ٜبٝع بعض َا ميًو َٔ َرياث٘ يتػط١ٝ ْفكات٘ ٚسادات٘ ْٚفكات 

 إخٛاْ٘ األسطاض.

ايسغتٛض١ٜ، مت تعٝٝٓ٘ ٚنٌٝ أٍٚ جملًؼ ايؿٛض٣  1948*   عٓس قٝاّ ثٛض٠ 

 ايصٟ تطأغ٘ غٝف اإلغالّ إبطاِٖٝ.

َباؾط٠ ٚقٌ إىل َس١ٜٓ إب املٓانٌ ايجا٥ط األغتاش  48*   بعس قٝاّ ثٛض٠ 

أمحس قُس ْعُإ ضمح٘ اهلل َٚع٘ فُٛع١ َٔ املػًشني، ٚاغتكبً٘ ايؿٝذ 

سػٔ ٚغأي٘ عٔ ٚدٗت٘ أداب ايٓعُإ "إىل قٓعا٤"، ٚطًب َٓ٘ ايتٌُٗ 

ََِطًَع، ال ٜعطفٕٛ قسضى“ٚخاطب٘ بايكٍٛ  َسضنّا بٓعطت٘ ايجاقب١ إٔ ” َٔ ُغُاض٠ 

إْٗا ثٛض٠ ٜا عِ سػٔ. دايؼ أْت “غتفؿٌ ٚضز عًٝ٘ ايٓعُإ  ايجٛض٠

فػهت ايؿٝذ سػٔ. ٚيف ايّٝٛ ايجاْٞ شٖب ايٓعُإ إىل ”. بايعكٌ ايكسِٜ

َكط إقا١َ ايؿٝذ ٚايتك٢ ٚيسٙ عبسايهطِٜ املطافل ي٘ ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜػتأشٕ 

ال أسس ٜٛزع “ي٘ ٚايسٙ يهٞ ٜٛزع٘ فطفض ايؿٝذ سػٔ اغتكباي٘ ٚقاٍ 

فتٛد٘ ايٓعُإ إىل قٓعا٤ ٚعٓسَا ٚقٌ إىل َٓطك١ قطٕ شَاض ” يكسِٜايعكٌ ا

أساطت ب٘ فُٛع١ َٔ ايكبا٥ٌ ٚأغطت٘ َٚٔ َع٘، ٚتبازض إىل شٖٔ ايٓعُإ َا 

قاي٘ ايؿٝذ سػٔ، فكاٍ يٓفػ٘ "قسم ايؿٝذ سػٔ ٖصا ٖٛ ايعكٌ 

 اؿسٜح"، نُا ض٣ٚ شيو ايٓعُإ ْفػ٘ يف َٓاغبات عس٠.

تٛد٘ ايؿٝذ سػٔ ايسعٝؼ َباؾط٠ إىل َس١ٜٓ ، 48*   عكب فؿٌ ثٛض٠ 

عسٕ عذ١ ايعالز، ٚضافك٘ يف ٖصٙ ايطس١ً ابٓ٘ عبسايهطِٜ بٔ سػٔ 

)ٚايسٟ( ضمح٘ اهلل، ٚشيو يف ضس١ً َه١ٝٓ عرب ايرب َػتدسَّا فطغ٘ َٚتدصّا 
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ططٜكّا غري َأيٛف ي٘ ٚملطافكٝ٘ َاضّا َٔ َٓطك١ ايعصاضب، قعطب١، ايهايع، 

َككسٙ األخري، يهٞ ًٜتكٞ املٛدٛزٜٔ فٝٗا َٔ األسطاض  ؿر، ٚقٛاّل إىل عسٕ

ٚاملعاضنني يًشهِ اإلَاَٞ يف مشاٍ ايُٝٔ، ٚملا تتُٝع ب٘ عسٕ يف شيو 

ايعَإ َٔ ب١٦ٝ سانٓ٘ يًجٛاض ٚاملجكفني ٚفػش١ َٔ االْفتاح ٚيتٛٗفط 

 ايكشف ٚاجملالت ٚٚغا٥ٌ اإلعالّ املتاس١.

إلَاّ أمحس مح١ً عػهط١ٜ إىل *   بعس فؿٌ ايجٛض٠ ايسغتٛض١ٜ، أضغٌ ا

بعسإ، ٚايؿٝذ سػٔ ال ٜعاٍ يف َس١ٜٓ عسٕ، ٚقاَت تًو اؿ١ًُ بٗسّ 

بٝٛت ايؿٝذ سػٔ ْٚٗب نٌ ممتًهات٘ ٚممتًهات عا٥ًت٘ ٚنٌ َا يف َٓطكت٘ 

َٔ َاٍ ٚغالح ٚأثاخ ٚغريٙ، نُا مت اقتٝاز ابٓ٘ األنرب قُس بٔ سػٔ إىل 

ٖايٝ٘ إىل ايكط٣ اجملاٚض٠، ٚناْت ايػذٔ يف َس١ٜٓ تعع ٚتؿطٜس أغطت٘ ٚأ

اؿ١ًُ ايعػهط١ٜ ع٢ً بعسإ بكٝاز٠ قُس حي٢ٝ ايصاضٟ، ٚمل ُٜػًٍَِ يإلَاّ 

دس  -األمحس َٔ تًو املػًٛبات غ٣ٛ غٝف ايؿٝذ غعٝس بٔ غايب 

مبها١ْ  -أٟ ايؿٝذ غعٝس بٔ غايب  -ايؿٝذ سػٔ، ٚايصٟ نإ حيع٢ 

 (1)ّ حي٢ٝ محٝس ايسٜٔ. نبري٠ يس٣ اإلَاّ قُس محٝس ايسٜٔ ٚاإلَا

*   ضفض ايؿٝذ سػٔ ايسعٝؼ طًب املٓسٚب ايربٜطاْٞ بايتسخٌ يف 

ؾؤٕٚ ايُٝٔ يسعِ ايجٛض٠ ٚاؿه١َٛ ايسغتٛض١ٜ بٛقف٘ ٚنٌٝ أٍٚ فًؼ 

                                                           
بن غالب الدعيس، من أشد المناضمين الذين قاتمها األتراك في اليمن، كان الشيخ سعيد  - 1

هجرية بحصار األتراك في مدينة إب من جهة الشرق والجنهب وقام الشيخ  1339وقد قام في عام 
الصبري بحصار األتراك في مدينة إب من جهة الغرب والشمال، حتى تم إخراج األتراك من مدينة 

حصار إب إثنان من أشقاء الشيخ سعيد بن غالب الدعيس، وهما  إب، وقد استشهد في معركة
الشيخ سيف بن غالب الدعيس والشيخ دمحم بن غالب الدعيس، ولمتفصيل حهل المهضهع، راجع 
كتاب " سيرة االمام دمحم بن يحي حميد الدين المسماة بالدر المنثهر في سيرة االمام المنصهر، 

دراسة وتحقيق لألستاذ الدكتهر دمحم عيسى صالحية، دار البشير، لممؤلف عمي بن عبدهللا االرياني، 
( والجزء 354، 353، 346، 322، 321م، الجزء األول صفحة رقم )1996عّمان  –األردن 

 (.335الثاني صفحة رقم )
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ايسغتٛض١ٜ،  48ايؿٛض٣ سني نإ يف َس١ٜٓ عسٕ، ٚشيو بعس فؿٌ ثٛض٠ 

ٜكٍٛ املجٌ ايُٝين: باهلٓسٟ ٚال باهلٓس “ضفهّا قاطعّا، ٚقاٍ بايٓل اؿطيف 

 ٜككس ٜهشٞ بٓفػ٘ ٚال ٜهشٞ بايُٝٔ.”. نً٘

*   قطض ايؿٝذ سػٔ بعس شيو َهاتب١ اإلَاّ أمحس طايبّا َٓ٘ األَإ يٝعٛز 

يؿٝذ إىل بالزٙ، فٛافل اإلَاّ أمحس يف نتاب خطٞ َعتُس غط٘، ٚأضغً٘ إىل ا

 ”.ٚي٘ األَإ ٚال ميػ٘ غ٤ٛ ٚال َهطٚٙ“سػٔ يف عسٕ طايبّا َٓ٘ ايعٛز٠ 

*   عاز ايؿٝذ سػٔ َٔ عسٕ ٚٚقٌ إىل َس١ٜٓ تعع، ٚتٛد٘ ملكاب١ً اإلَاّ 

أمحس. ٚيف املكاب١ً ٚعس اإلَاّ أمحس ايؿٝذ سػٔ بإعاز٠ بٓا٤ بٝٛت٘ اييت 

يٓٗب ٚايػًب اييت ٖسَت، ٚتعٜٛه٘ عٔ اـػا٥ط املاز١ٜ ايٓاػ١ عٔ ع١ًُٝ ا

ٚقعت، ثِ قاٍ يًؿٝذ سػٔ: أْت ايّٝٛ نٝف عاٌَ تعع ٚغسّا تتٛد٘ إىل 

 أًٖو يف بعسإ زٕٚ تأخري.

ٚنإ ايؿٝذ سػٔ قس السغ عٓس زخٛي٘ ملكاب١ً اإلَاّ أمحس ٚدٛز غٝف 

دسٙ ايؿٝذ غعٝس بٔ غايب َعًكّا يف أسس دسضإ املكاّ، ٜٚبسٚ إٔ اإلَاّ 

ع٢ً ضز فعً٘ ٚيهػط َعٜٓٛت٘، ٚخاطب٘ اإلَاّ أمحس أضاز بصيو ايتعطف 

فطز عًٝ٘ ” ٜككس اإللًٝع يف عسٕ -ٚإىل عٓس ايٓكاض٣ ٜا زعٝؼ “بايكٍٛ 

ٚبعس اْتٗا٤ ” ال ٜا َٛالْا َا ْؿتٝهِ إال أْتِ يهٔ ْؿيت تَكًُشٛا“بايكٍٛ 

املكاب١ً قاّ ايؿٝذ ٚبسٕٚ اغت٦صإ َٔ اإلَاّ أمحس بأخص غٝف دسٙ غعٝس بٔ 

ًل ع٢ً اؾساض، فتفادأ اإلَاّ أمحس َٔ تكطف ايؿٝذ سػٔ ٚقاٍ غايب املع

عال١َ  -أٟ ايػٝف  -، فطز عًٝ٘ ايؿٝذ سػٔ "ٖصا ”َا ٖصا ٜا زعٝؼ“ي٘ 
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يٝتأنس األٌٖ ٚاألقشاب أْين قس د٦ت َٔ عٓس َٛالْا اإلَاّ"، فػهت 

 اإلَاّ ٚاْكطف ايؿٝذ سػٔ.

ٓاٍٚ طعاّ ايػسا٤ يت” ايباؾا“*   تٛد٘ ايؿٝذ سػٔ إىل َٓعٍ عاٌَ تعع 

نُا ٚد٘ اإلَاّ بصيو. َٚا ٖٞ إال غاعات بعس تٓاٚي٘ ايٛدب١ ست٢ بسأ 

ٜؿعط ببعض األعطاض ٚاآلالّ، ٚتٛد٘ قباح ايّٝٛ ايجاْٞ إىل َس١ٜٓ إب 

ٚعٓسَا ٚقٌ إىل ٖٓاى عطض ْفػ٘ ع٢ً ايطبٝب ايٛسٝس املٛدٛز يف املس١ٜٓ 

طٜطاْٝا، فأخربٙ ايطبٝب يف شيو ايعَإ ٚنإ ٜػ٢ُ ابٔ قاغِ غًٓاّ خطٜر ب

إٔ األعطاض اييت يسٜ٘ تسٍ ع٢ً أْ٘ تٓاٍٚ َاز٠ غا١َ. ٚظاز املطض عًٝ٘ ٖٚٛ 

 يف ططٜك٘ إىل َػكط ضأغ٘.

*   ٚمبذطز ٚقٍٛ ايؿٝذ سػٔ إىل َػكط ضأغ٘ يف َٓعٍ غبأ ععي١ 

بعسإ ظازت عٓسٙ أعطاض ايتػُِ ٚػًت باإلغٗاٍ ايؿسٜس  -ايسعٝؼ 

ٔ. ٚظٌ ع٢ً ساي٘ يف ظٌ غٝاب أٟ عٓا١ٜ قش١ٝ ٚايك٤ٞ ٚاآلالّ يف ايبط

ست٢ عًُت فٝ٘ ايػُّٛ عًُٗا، ست٢ أْ٘ مل ٜػتطع َكاب١ً ايٓاؽ ايصٜٔ 

قسَٛا يًػالّ عًٝ٘ بعس عٛزت٘ َٔ عسٕ، ٚنإ ٜطزز ع٢ً غاَعٝ٘ ٖٚٛ ٜعاْٞ 

َٔ غهطات املٛت "يكس عًُٗا ايطاغ١ٝ ْٚفصٖا عاٌَ تعع" ٜٚطززٖا َطاضّا، 

ايػِ ٚاغتؿٗس َػسٚضّا بعس أغبٛع متاَّا َٔ عٛزت٘ َٔ ٚفاضم اؿٝا٠ بفعٌ 

 72ٖذط١ٜ عٔ عُٕط ْاٖع  1367ؾعبإ عاّ  5َس١ٜٓ تعع، ٚشيو ّٜٛ األسس 

عاَّا ضمح٘ اهلل، بٗصٙ ايططٜك١ املعطٚف١ يس٣ اؿهاّ ايطػا٠ يًتدًل َٔ 

َعاضنِٝٗ اييت تِٓ عٔ تػٍٛ ايطاغ١ٝ ْٚهج٘ يًعٗس ايصٟ قطع٘ يًؿٝذ 

عطض ي٘ بػ٤ٛ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً قػ٠ٛ األ١ُ٥ ع٢ً خكَِٛٗ سػٔ بعسّ ايت
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ايػٝاغٝني ٚسبِٗ يًكتٌ بال ضمح١ َػتدسَني أغايٝب ؾت٢، ايػٝف ٚايػِ 

 ٚايػسض.

*   ٚبعس زفٔ دجُإ ايؿٝذ سػٔ يف اجمل١ٓ، أضغٌ اإلَاّ أمحس ؾ١ٓ إىل 

بعسإ بٗسف فتح ف١ٓ ايؿٝذ سػٔ يًتأنس َٔ قش١ ٚفات٘ ٚزفٓ٘. غري إٔ 

قُس ؾطف ايسٜٔ، أخرب ايًذ١ٓ املطغ١ً ٚؾٗس هلل  -سٝٓٗا  -بعسإ سانِ 

قس ؾاضى يف  -أٟ سانِ بعسإ  -بإٔ ايؿٝذ سػٔ قس تٛيف ٚزفٔ، ٚأْ٘ 

)ايًشس أٚ ايكرب(، ٖٚٛ َػؤٍٚ عٔ ؾٗازت٘. ٚبايتايٞ ” باجمل١ٓ“ٚنع اؾجُإ 

 ”.اجمل١ٓ“تطادعت ايًذ١ٓ عٔ فتح 

عٛز اإلَاّ أمحس املتعًك١ بإعاز٠ بٓا٤ *   ٚبعس ضسٌٝ ايؿٝذ سػٔ، تبدطت ٚ

ايبٝٛت اييت ٖسَت، ٚايتعٜٛض عٔ اـػا٥ط اييت سسثت دطا٤ ايٓٗب 

ٚايػًب، بٌ أنجط َٔ شيو اغتُط سبؼ ٚيس ايؿٝذ سػٔ األنرب قُس بٔ 

ـَطاط“سػٔ يف غذٔ تعع، ٚاغتُط اضغاٍ اؿُالت ايتعػف١ٝ املعطٚف١  ” با

ٌ إىل غ١ٓ تكطٜبا، ٚقس أنًت تًو ألغباب قػري٠ أٚ كتًك١، يفرت٠ تك

اؿُالت األخهط ٚايٝابؼ املتبكٞ َع أغط٠ ايؿٝذ سػٔ ٚأقطبا٥٘ ٚدرياْ٘، 

ٚعاؾٛا سٝا٠ ؾعف ٚعٓا٤ ٚانطط ايبعض َٔ أٚالزٙ إىل االغرتاب يف 

اـاضز َِٓٗ ٚايسٟ يف ايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ ٚعُٞ ايؿٝذ عبساهلل 

، ٚنصيو ايٛايس ايؿٝذ أمحس سػٔ سػٔ ايسعٝؼ يف ايػعٛز١ٜ ضمحِٗ اهلل

أٜهّا يف ايػعٛز١ٜ أطاٍ اهلل يف عُطٙ، ٚمل ًٜتِ مشٌ األغط٠ ٜٚعاز هلا  ايسعٝؼ

 غبتُرب اـايس٠. 26اعتباضٖا إال بعس قٝاّ ثٛض٠ 
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 مقدمة الناشر

 
 بقلم: عادل علي األحمدي 

عٔ  طبع١ ثا١ْٝ َٔ نتاب أغتاش ايُٝٔ ايهبري ايسنتٛض عبسايععٜع املكاحل

سػٔ بٔ قُس ايسعٝؼ، بعس أقٌ َٔ ؾٗط ع٢ً قسٚض ؿٗٝس سهِٝ ايُٝٔ اي

. ال عذب، فايهتاب ٖٛ األٍٚ َٔ ْٛع٘ عٔ سٝا٠ ايؿٝذ ايسعٝؼ األٚىل ايطبع١

 عبسايععٜع املكاحل، ايسنتٛض ضمح٘ اهلل ٚطٝب ثطاٙ، َٚؤيف٘ املفهط ٚايؿاعط ايهبري 

ٛإ اؿُريٟ يًسضاغات ٚفسزّا ْؤنس إْ٘ يؿطٌف نبرٌي يٓا يف َطنع ْؿ

ٚاإلعالّ، إٔ حيٌُ إقساضْا اؾسٜس اغِ ايسنتٛض عبسايععٜع املكاحل، اهلا١َ 

اي١ُٝٓٝ ايعُالق١ اييت ػاٚظت ْطاقٗا ايٛطين إىل احملٝط اإلقًُٝٞ ثِ ايعاملٞ، 

بٛقف٘ ايُٓٛشز األبطظ يألزٜب األنجط عُكّا ٚعطا٤ً ٚزمي١َٛ ع٢ً َساض غت١ 

ٝٗا يبًسٙ ٚألَت٘ ٚيإلْػا١ْٝ مجعا٤، َا مل ٜكسَ٘ إال عسز عكٛز َٔ ايعَٔ قٍسّ ف

قًٌٝ َٔ نباض أزبا٤ َٚفهطٟ ايعامل، يٝؼ يف ايعكط ايطأٖ فشػب، بٌ ضمبا 

 ع٢ً َس٣ ايتاضٜذ.

يكس نتب ايسنتٛض املكاحل يٓا نُٝٓٝني ايهجري، ؾعطّا ْٚجطّا، تٛثٝكّا ٚؼًٝاّل، 

ٚايفهط١ٜ ظازّا تٌٓٗ َٓ٘ أدٝاٍ  تكسميّا ٚتجُّٝٓا. ٚغتعٌ إقساضات٘ ايؿعط١ٜ

ايُٝٔ إىل َا ؾا٤ اهلل، ع٢ً إٔ يًسنتٛض املكاحل إْتادّا غعٜطّا ٜٛاظٟ تًو 

اإلقساضات ايؿعط١ٜ ٚايفهط١ٜ ٚحيتاز إىل بعح ٚتٓكٝب، غٛا٤ ايسضاغات 

املٓؿٛض٠ يف اجملالت احمله١ُ، أٚ تًو املكاالت املٓؿٛض٠ يف ايكشف، ٚنًٗا نٓٛظ 

ٍَت٘، ٚأسٍب االْػا١ْٝ قاطب١، ٚيكس َهتٛب١ بكًِ أزٜ ب نبري أسبَّ ؾعب٘ ٚبًسٙ ُٚأ

سعٞ يكا٤ شيو، بكٓٛف َٔ ايتهطِٜ، يهٔ عطا٤ٙ ٚإبساع٘ ٜعٌ أنرب َٔ نٌ 

 تهطِٜ. 

، ٚألْ٘ نصيو فكس ظٌ ٜكٍسّ ”ٚايفاضغات ضؤٚغٗٔ ؾٛاَذ“غٓب١ًْ َأل٣ 

سّا أمنٛشدّا بهٌ تٛانع، ألدٝاٍ َٔ املبسعني يف ايُٝٔ ٚاؾعٜط٠ ايعطب١ٝ، فٍػ

 قعب ايتهطاض َٔ نٌ اؾٛاْب.
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َؤضر اؿطن١ ايٛط١ٝٓ، ٚضاٖب ايٛدسإ ايُٝين، ٚأَني غط االؾٛام ايعطب١ٝ، 

 ٚتطمجإ ايكفا٤ ايعبكطٟ األٍخاش.

قبٌ عؿطٜٔ عاَّا قهٝت أغابٝع يف أضؾٝف َهتب١ املطنع ايُٝين يًسضاغات 

ايسٚض١ٜ احملٓه١ُ  ”مي١ٝٓزضاغات “االغرتاتٝذ١ٝ، ٚنإ حيٟٛ أعسازّا َٔ ف١ً 

ايكازض٠ عٔ َطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ ايُٝين ايصٟ ٜطأغ٘ ايسنتٛض عبسايععٜع 

املكاحل، سٝٓٗا ٚألٍٚ َط٠ تكع عٝين ع٢ً اغِ َٓانٌ مل أمسع ب٘ َٔ قبٌ؛ إْ٘ 

نُا ٜكٍٛ عٓٛإ يسضاغ١ َٓؿٛض٠ باجمل١ً ع٢ً  ”سهِٝ ايجٛض٠ سػٔ ايسعٝؼ“

 سًكات، بكًِ ايسنتٛض عبسايععٜع املكاحل.

َط عكسإ َٔ ايعَٔ، ٚمل ٜفاضم ايعٓٛإ شانطاتٞ ٚظًًت أعح عٔ أٟ 

إقساض ٜتشسخ عٔ ٖصا ايعًِ ايهبري، املًكب سهِٝ ايجٛض٠، فًٝػٛف األسطاض، 

َٛظ اؿطن١ ايٛط١ٝٓ اييت غكطاط ايُٝٔ، ٚقبٌ ؾٗٛض، ٚمٔ لسٍٚ قا١ُّ٥ بط

ٜٓبػٞ إٔ ٜعطفِٗ اؾٌٝ املعاقط ٚأدٝاٍ ايُٝٔ ايكاز١َ، عجٓا عٔ تًو األعساز 

َٔ اجمل١ً اييت ْؿطت زضاغ١ ايسنتٛض املكاحل عٔ ايجا٥ط ايسعٝؼ، ٚمت ايتٛاقٌ 

 َع ايسنتٛض املكاحل، فٛافل َؿهٛضّا بإعاز٠ ْؿط ايسضاغ١ بني غالفني. 

 ٍُٔ ايعُايك١، ٖٚصا ٖٛ ْٗر ايسنتٛض عبسايععٜع املكاحل. ايعُالم ٖٛ َٔ ُٜج

ُّ نتاب قطأت ي٘  ، ٚحيٟٛ قطا٠٤ ْكس١ٜ باشخ١ ”عُايك١ عٓس َطًع ايكطٕ“نإ أٚ

ألزبا٤ نباض بطظٚا َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚناْت تًو بٛابيت، يٝؼ ملعطف١ 

ٖؤال٤ ايصٜٔ ؼسثت عِٓٗ ايسضاغ١ فشػب، بٌ يًٛيٛز إىل عاَيِ نبري ٚقًِ 

عِٝ امس٘ املكاحل، عُالم فاقت قاَت٘ نٌ ايعُايك١ ايصٜٔ نتب عِٓٗ، يهٔ ع

ايؿاٖس يف ايػٝام إٔ ايٓٗط ايععِٝ ٖٛ ايصٟ ٜػتكٞ َٝاٖ٘ َٔ اؾباٍ ايؿاك١؛ 

ٜكطأ هلِ، ٜٚهتب عِٓٗ، ٜٚتُجًُِّٗ، ًٜٚفت إيِٝٗ عٓا١ٜ األدٝاٍ، ست٢ ال ٜعؿٛ 

 ايطَِّنب ٚتتٛٙ ايكاف١ً. 

ايععِٝ ايصٟ تتًُص ع٢ً ٜس ايععُا٤، تطى يٓا نٌ ٚاؿكٝك١ إٔ ايطعٌٝ 

إؾاضات ايططٜل ٚعالَات ايػري، ٚكاضز ايطٛاضئ، ٚمناشز االقتسا٤، ٚيهٓٓا مل 

ْكطأ دٝسّا، ست٢ تبعجطت ايهجري َٔ املهاغب ايٛط١ٝٓ ايػاي١ٝ َٔ بني أقابعٓا، 

كسْاٙ، إشا ٚعُْٝٛٓا تط٣ ٚقًٛبٓا تٓفطط. ٚيكس أزضنٓا َتأخطٜٔ، أْٓا غٓػتعٝس َا ف
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أعسْا االعتباض يكُٝٓا َٚباز٥ٓا ٚشيو سني ْعٝس االعتباض يطَٛظْا ايٛط١ٝٓ اييت 

دٍػست تًو ايكِٝ ٚتًو املبازئ، ْٚانًت َٔ أدًٗا ٚلشت، ٚٚقٌ إيٝٓا 

 مثاض شيو ايٓهاٍ ايهبري. 

ٖٞ غري٠ ط١ًٜٛ ممتس٠ َٔ أقسّ ضَع ميين ٚقٌ امس٘ إيٝٓا، ٚال تٓتٗٞ بطٚاز 

١ٝ يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚيعٌ َا ميٝع ايسنتٛض عبسايععٜع املكاحل يف اؿطن١ ايٛطٓ

ٌِ َٚؤضٌر يػريٙ َٔ األعالّ يف شات ايٛقت، إلزضان٘ ساد١  ٖصا ايػٝام، أْ٘ عًَ

ٍُٞ ثك١  األدٝاٍ اي١ُٝٓٝ املاغ١ يكطا٠٤ غري٠ أٚي٦و األعالّ نٕٛ تًو ايكطا٠٤ غتٓ

ب٘، ٚتفٍذط زاخً٘ طاقات اإلبساع  ايُٝينِّ بٓفػ٘، ٚباملداطط ايتكًٝس١ٜ املرتبك١

 ٚؽتكط عًٝ٘ ايهجري َٔ املػافات بايهجري َٔ اـالقات ٚاإلنا٤ات. 

َٔ بني ٖؤال٤ األعالّ، سهِٝ ايجٛض٠ سػٔ ايسعٝؼ، ضمح٘ اهلل ٚطٝب ثطاٙ. 

ٚاؿل أْٓا نٓا إىل َا قبٌ قطا٠٤ ٚؼطٜط ٖصٙ ايسضاغ١، نٓا ْعٔ سػٔ ايسعٝؼ 

ُّٗٔا يف إٓ، ٚمل ْهٔ ْعطف أْ٘ ناتب سهُّٝا ضٜفّٝا َفططّٜا ٚ ًَُُّٗا ًَٚ ضداّل سطّا 

عُٝل ٚقاٚض ضؾٝل ٚأْٓا بايػٛم يف أعُام ٖصٙ ايسضاغ١، ٚنعٓا أٜسٜٓا ع٢ً 

 نٓع ٚطين مثني دسّا ال ٜعطف قُٝت٘ غ٣ٛ ايكًًٝني.

َٚجًُا جيتٗس قا٥سٚ ايهٓٛظ يف اجملاظف١ بايكفاض ٚاؾباٍ عجّا عٔ َسفْٛات 

ٍٞ أٚ قطع أثط١ٜ ْازض٠، ٜٓبػٞ ع٢ً اإلْػإ ايُٝين يف ٖصٙ ايًشع١ اي١ُٝٓٝ  ُسً

املتعجط٠، إٔ جياظف يًشكٍٛ ع٢ً نٓٛظ ايجكاف١ ٚايفهط ٚاييت ال تكسض بجُٔ. 

ألْٓا عٓس اغتعازتٓا املج٢ً هلصٙ ايهٓٛظ، ْهٕٛ غًهٓا ايططٜل ايػًِٝ الغتعاز٠ 

 ايعع٠ ٚايهطا١َ ٚايبٓا٤.نٌ َا فكسْاٙ، ثِ ايبٓا٤ عًٝ٘ ملٛاق١ً ايػري يف ططٜل 

قبٌ ١٦َ عاّ تكطٜبّا، نإ قُس احملًٟٛ ٚسػٔ ايسعٝؼ، ٜػاظالٕ أؾع١ ايٓٛض 

ايها١َٓ ٚضا٤ اؾباٍ، ٚناْا ٍٜٛثكإ ايه٤ٛ ٜٚٓجطاْ٘ يف عٕٝٛ ايطنب ايُٝاْٞ 

ايتا٥ل يًٓشام بعذ١ً اؿهاض٠ اييت اْطًكت بػطع١ فا٥ك١ مبدتًف األقطاض يف 

َٔ  26تٓاغًت دٗٛز اؿط١ٜ، فهإ املٝالز ايهبري يف ايـشيو ايتاضٜذ. َُٚٓٗا 

، ٜٚا ي٘ َٔ فداض إٔ ٜكسض ٖصا 1963أنتٛبط  14، تالٙ 1962غبتُرب 

يًجٛض٠ ايػبتُرب١ٜ  58ايهتاب )بطبعتٝ٘ األٚىل ٚايجا١ْٝ(، بايتعأَ َع ايعٝس ايـ

 اـايس٠. 
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ات اييت تطنٗا ٚايهتاب ايصٟ بني أٜسٜٓا، ٖٛ عباض٠ عٔ قطا٠٤ يف إسس٣ األزبٝ

ابٔ بعسإ، املٓانٌ ايسعٝؼ، ٚتعهؼ َكساض سهُت٘ اييت ػػست بططٜك١ 

عطن٘ ألفهاضٙ املتكس١َ يف اإلزاض٠ ٚايػٝاغ١ ٚاالقتكاز ٚاؾٝـ، ع٢ً يػاْ٘ 

ٚيػإ غا٥ٕح ٖٓسٟ، نُا مت تععٜع ايسضاغ١ مبًشكني أؾاض إيُٝٗا ايسنتٛض املكاحل 

عٝؼ بكًِ املؤضر ايهبري قُس بٔ عًٞ يف قفشات٘، األٍٚ ايرتمج١ يًؿٝذ ايس

األنٛع اؿٛايٞ، ٚاآلخط قفشات َٔ نتاب مٛ ايٓٛض يًُٓانٌ ايهبري قُس 

 عبساهلل ايفػٌٝ. 

ٚاؿكٝك١ إٔ ايتكسِٜ ايبسٜع ايصٟ تهطّ ب٘ غعاز٠ ايػفري عبساهلل بٔ 

عبسايهطِٜ ايسعٝؼ يًطبع١ ايجا١ْٝ َٔ ايهتاب قس أناف يًهتاب ق١ُٝ فٛم 

َٔ َعًَٛات ٖا١َ ٚقطات تاضخي١ٝ  ِٚشيو مبا اؾتٌُ عًٝ٘ ٖصا ايتكسٜقُٝت٘، 

سػٔ ايسعٝؼ، تٓؿط ألٍٚ َط٠، خكٛقا ٚإٔ غعاز٠  ايؿٗٝس يف سٝا٠ ايؿٝذ

ايػفري ٖٛ سفٝس املٓانٌ ايطٜازٟ ايفطٜس سػٔ ايسعٝؼ، ٚيكس قاض ايتكسِٜ 

 االَتٓإ. عس شات٘ ٚثٝك١ تاضخي١ٝ بايػ١ األ١ُٖٝ. فً٘ َٓا دعٌٜ ايؿهط ٚٚافط

ئ أطٌٝ ع٢ً ايكاضئ ايهطِٜ، غري أْٞ أدسز ايتأنٝس ع٢ً إٔ ٖصا يٝؼ 

نتابّا عازّٜا بايٓعط إىل قفشات٘ ايك١ًًٝ، بٌ ٖٛ َغفٌط ععِٝ حيتٟٛ ع٢ً عؿطات 

ٌٌ َٓٗا نتابّا بأنًُ٘، ٚيكس نسْا ْطري َٔ ايػبط١ ٚمٔ  ايكفشات اييت ٜعسٍ ن

يف غالف ٚاسس: عبسايععٜع بٔ قاحل  ْط٣ ثالث١ َٔ نباض ضَٛظ ايُٝٔ فُٛعني

 املكاحل، سػٔ بٔ قُس ايسعٝؼ، ْٚؿٛإ بٔ غعٝس اؿُريٟ. 

  

 ض٥ٝؼ َطنع ْؿٛإ اؿُريٟ يًسضاغات ٚاإلعالّ -
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- اهقريب ضرورة تقتضيليمن ال تاريخ اىلإ ،بني حني وآخرعودة ليبدو أن ا

تاريخ لبعض مواقف القارنة ملرؤية النة، فاهرالة الرحملمعوقات ا -اهوحتتم لب

تستطيع أن متدنا  ، كثريًايت سوف تتأخر لية اليلتحلرؤية الا ل أقوالو، ديثحلا

 عن معرفة أبعاد اًلواقع، فضلى خارطة القراءة ما حيدث علمبؤشرات نافذة ا

 ديث.حلعصر الى امتداد الع هشعب وأعدائلدائر بني الصراع الا

حية الصإلدعوة الل ىلوألرز افلقرن سنوات الذا اهثينات من الثلوقد كانت ا

سنوات، لك ال تىلرجوع إلحية ثورية، وباالدعوة إص ىلك إلت بعد ذليت حتولا

 ،حيةالصإلركة احلئع االطلثقافية لرضية األا لى تفاصيلتعرف علة الومن حماو

ن رؤيا واعية يوكبدء يف تلحظات سوف تفيدنا عند االملتربز جمموعة من ا

فكر لذا اهوطن، وتطور لي من الشمالزء اجليمنية يف العارضة املا فكر لتشّكل

زمن. فإذا افرتضنا لبعض عقد من اأو  ة عقدًا،لمرح لك لحتت لث مراحالعرب ث

فكر قد منا لذا اهثينات، فإن الثل قد بدأ يف اىلوألا هعارضة يف بنيتملأن فكر ا

فكر يف لذا اها هيت يقدملحظات االملا مسينات. ومن جمموعة منخلور يف الوتب

 ية:لتالشارات اإلص ال نستخىلوألا هبنيت

فكري لا هوواقع هد خارج موروثل ميكن أن يوالقيقي حلر اثائل: إن ااًلأو

ا هيديون ومتطرفولتقلا اهة حمافظولمرح لكل، بأن لقولن اكما ميك هثقايف، وإنلوا

 ا.ها ومفكروهة ثوارلمرح لكلأيضًا بأن  لقولبتدعون، ميكن املارجون واخلا

جتماعية الا هآفاقأو  روحية،لا همرتكزاتم سواء من حيث السإلثانيًا: إن ا

مي يف السإلدين الل لوائألثوار الم اه، وكان فلوألوطين الشروع املنواة ا لّكش
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يت لمامية اإلطة السلة اهحية يف مواجالصإلئع االطلل قوة ىلوألضيئة املا هينابيع

 يكن قد مل هيف حني أن هيملى تعالافظة عحملم واالسإلى الغرية علكانت تدعي ا

 .هرمسأو  هامس ىم سوالسإلا من اهلبقي 

 ه مبا اقتضتىلوألم اهقتالحرار يف انطألستنري قد زود املم االسإلن فكر اأكما 

و هاكم حلني تؤكد أن اهفكرية يومئذ من نصوص وبرالت االساجملبات المتط

ى لية قادرة علتدابري عم الإ هئعن خط هن يردل هذين خيطئون، وأنلبشر المن ا

تدابري لك الواء. ويف مقدمة تهألجشع واللفردية ووضع حد لنزوات الصد ا

يني الملعات اليب تطلبرنامج يأو   دستور،ىلحتكام إالطة والسلشعب يف الإشراك ا

قوق حلعصر مبعايري تضمن احرتام الراغبني يف خوض جتربة الناس المن ا

 مية.لسلعات التطلفكار واألتعبري عن الوشرعية ا

ذين استطاعوا لني الناضملرت عددًا من اهثينات قد أظالثلة الثًا: إن مرحلثا

 ،عصرلذي كان خارج حركة الواقع المع ا لتفاعلصعبة، وبالية النضالمارسة املبا

ختبارات تستوجب منا الفكار واألياة منظومة من احلأن يستخرجوا من بطون ا

 ة.لشاملعناية الاد واجلنظر الا ،تخصصنيملباحثني الا لومن أجيا

ة ل يكن خيرج عن حماومل هحية حتقيقالصإلركة احلدفت اهم ما استهرابعًا: إن أ

 ليت تفصلسافة املف، فقد كانت التخلزمن ا لاختزاأو  باشرملم الظلمقاومة ا

ن نظام ألك لسنني، وذلمبئات ا تقدر عربيةلقطار األيمن وبني بعض البني ا

ي لى حد تعبري واحد من مناضلفًا وحسب، وإمنا كان عل يكن متخملمام إلحكم ا

 .1هف نفسلتخللة صورة حية وجمسدة لرحملك الت

 

 محمد عبدهللا المحلوي  المقولة للثائر -1
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توطئة  ىثينات سوالثل رحاب اىليت ترجع بنا جمدداً إلشارات اإلا هذهيست لو

يمن، بعد أن لحية يف االصإلثورة الحديث عن واحد من أبرز أعمدة اللموجزة 

 لوطنية مكتفية يف كلركة احلن عن اآلرت حتى اهيت ظلدراسات الا هتهلجتا

شيخ لا هسوف، وأعين بلفيلاأو  كيمحلمقرتنًا بوصف ا ه امسىلشارة إإلحيان باألا

ذا ه وقت قريب يف حرية من أمر ىل أخفي أنين كنت إالدعيس. ولحسن ا

وصف لذا اهس. وقد ظننت يدعلشيخ الحق عادة باسم الذي كان يلوصف الا

ريفي حكيم،  لبرج ىقداملحرار األتعبريًا عن إعجاب ا وقاتأليف وقت من ا

ذين لميني األبسطاء الكماء من احليوم عشرات المس واأليمن بالويف أرياف ا

ا لهعن ح يت يعجزليومية الا لشاكملكثري من ا لح -بنقاء وشرف  -ميارسون 

يد لرية تبددت أخريًا بعد أن وضعنا احلا هذهكن لاء. هفقلماء والعلكثري من ا

ي هغمور، وملريفي الكيم احلك الذلفكرية لثار اآلى جانب من المرة ع لوأل

 هم وإشراقاتالسإلق من فكر النطملشرق النا كواحد من حكماء ال هتقدم

 ها كان يعانيملضع حدًا ي لج عادهفكر عن نلك الاحثني يف ذبلتصوفة، واملا

يت تدعى لم اهر يف ديارهاد وقهوطن من اضطلا لمون يف مشالسملا همواطنو

ط لجنيب من تسألا لالحتالواقعون حتت الم اهأشقاؤ ها يعاني منملة، ولستقملبا

 .لالوإذ

ريفي لكيم احلك الباقية من معطيات ذلفكرية الثار اآلقرتاب من االا لوقب

ثينات الثلذي حدد منتصف التارخيي النظور امل أن اىلشارة إإلستنري جتدر املا

حتى -وطنية كان منظورًا صحيحًا يتطابق لحركة الل ىلوألبدايات القة االنطال

فرتة لوأن ا خري،ألثر األذا اها ها، ومنهيلعثور عليت مت الدبيات األا لمع ك -نآلا

يف  ماميإلنظام الا ليت رافقت ثم أعقبت فشلفرتة الي اهو 1934 ىلإ 1930من 

د اليملدت اهقد ش، يمنيةلرض األتفريط يف اليطاني واربلا لالحتالة اهمواج
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تذمر لني استقطاب احلك النية، حيث بدا منذ ذلعلا هعارضة شبملة الرحملقيقي حلا

غنب لعاناة واملعن أسباب ا كشفلم يف اهحية تساالحركة وطنية إص ليف شك

 لفضائلا من اهنظام يعتربلكان ايت لب الثاملواطن، ورصد املحقان بالذين يللا

 نوت.هكلفردية والكا

ك ل يكن يف ذمل ،هحقوق لك هبلطغيان قد سلذي كان الشعب الحظ أن االوي

طرقات، وإمنا كان لستشفيات، واملدارس وامليطمع يف اأو  رية،حلني ينشد احلا

طامعني يف لوا هة خصومهكرامة يف مواجلقدر من ا لهساسي أن يتوفر ألا هبلمط

 . همتزيق وحدة أراضي

 ىلنوعية نسبيًا، ثم امتد تدرجييًا إلا نخبةلى البداية قاصرًا علتأثري يف الكان ا

وطنية لا اهقت ثقافتلريف. وكما خلدينة واملفة يف الختملتمع اجملمناذج من فئات ا

إذا  -خرية ألثقافة الى الريف، وتتحلوطنية يف الا اهقت ثقافتلدينة فقد خمليف ا

باشر عن ملشجاع والتعبري اليت كانت الشعبية القصائد اليف ا -كلكذ اهجاز أن

ردة لثورة ضد الضمانة ا ،ت بعد نصف قرن ويزيدل، وما زاملظالنظام الرفض ا

 ،دينةمل ثوار اىلقرية إلا ثوار الهيت محلت االاوحملا هذهضاً يف يى ألنكوص، وتتجلوا

 وطنية.لثقافة الا يف ىلوألبنية التؤسس ال

طباعة يف لصحافة وفقدان الإن غياب ا -حتفظ ىدنأ الب- لقولوميكن ا

ب، وساعد هواملقد طمس عشرات ا عشرين(ل)ا قرنلذا اهمن  لوألنصف الا

 دبية.ألفكرية والا لعماألى دفن عشرات الع

يت لفكرية الكتابات الينا تكوين فكرة أكيدة عن الصعب علوإذا كان من ا

ذي لذي بني أيدينا، والوحيد الثر األذا اهدعيس فإن لشيخ حسن الا اهترك

 هى طموح فكري حاصرتلادة عهش هية باعتبارلتالصفحات اليف ا هقراءت لحناو
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 هثر مبستواألذا اهإن  لبائد، أقولنظام اللمية الظلمارسات املتارخيية والعوقات املا

ضياع نصوص فكرية أخرى أو  وجود ل احتماىلشارة إإلنا بالنظري يسمح لا

عصر يف نفس للواكبة ملصياغة وشروط الدعيس كانت من حيث المرحوم الل

فكري لنتاج اإلباحث بني الدنيوي. والديين والامع بني اجلوسوعي املستوى املا

ات هواجملا لتشك ىلحقة عن خطوط أوالتملوضية اهنلا هعصر وممارساتلل

يف  لفصلنظام والمام واإلدمة مع اقالشعب العركة املضمنية لاأو  صرحية،لا

نظام، وإمنا لو اهمام إلغي حقيقة كون ال يالنظام لمام واإلخرية بني األة المجلا

 سياسية.لفكرية الة اهواجمليكشف عن ازدواجية ا

حماورة ثنائية تقوم بني  لى شكلديث عحلفكري موضوع الثر األوقد جاء ا

ا، ها ووحدة أبنائهى عقيدتلا عها وحمافظتهويرغب يف تقدم هدالمواطن ميين حيب ب

تأخر مليمن اليف أرض ا هاحتيعاثر أن تكون سلا هندي شاء حظهوبني سائح 

 ي:لتالعنوان الا هاورتحملدعيس لشيخ الور. وقد اختار اهقملا

يكون لندي هلسائح السوف الفيلشيخ الواختبار اندي(، هلسائح ال)حوار مع ا

ذكاء، وإن كان قد لو من ال خيالنظام لب الوضاع وجتسيد مثاأليف نقد ا هسانل

يمن بعني فاحصة لشيء يف ا لى رؤية كلعابر قدرة علسائح الك الذلأعطى 

 له عن متثاًلا، فضهلهأ ه يعرفاليمن ما لموم اهيعرف من  لهناقدة، كما جع

 ديث.حليمين التاريخ الا لراحمل

 ىلكما تشري إ-فكري فريجع لثر األذا اهكتابة  هذي متت فيلزمن الأما عن ا

مام إلا نظام اهاوى فيهيت تلفرتة ال اىلإ -الهيت يتحدث من قبلوقائع الك الذ

ا هفرتة نفسلي اهسعود، و لعزيز آلقوي عبد البدوي الا هحتت ضربات خصم

يت امتدت لناطق امليف ا هعن مساندة مواطني لتخاذملا ها موقفهنظام منلر اهظأيت لا

 ستعمرات. ملبا همام نفسإلا بعد موافقة اهقتحلربيطاني وألا لالحتالا قوات اهيلإ
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وف، ومن طريقة خلتحرر من الة الم مرحالستسالك القد نشأت عن ذل

ابي جلدور اكتفاء بالواء واهلألد وفقًا البلإدارة شؤون ا هامدة جتاجلتفكري الا

، ويف فضح لجما لرتدية يف كملوضاع األون يف نقد اهنابلضرائب. وبدأ الوجامع ا

 ها جتاه من واجباًلا، فضهنفس ها جتاهك تصورًا عن واجبل متالحكومة  هلج

 شعب.لا

 لشاملا لوهذلديث عن احلندي باهلسائح السان الى لاورة عحملوقد بدأت ا

غزاة دون أدنى مقاومة، ويف لامة يف أيدي اهيمنيني بعد سقوط تلذي أصاب الا

ة لمع قبي لاحلو اهقاومة كما ملى الصرب علشجاعة والمتيزت با لامة قبائهت

رغوب ملمام غري اإلام اة نظها يف مواجه صمودىلسائح إليت يشري الزرانيق الا

يمن حميطًا لد اهي علو هى رأسلمامي وعإلجب الليش اجلوقف ا"قد ل، هفي

زرانيق لمت عن قيادة اها سنة ونصف حائرًا خاسرًا فاستفهاتهوجب هفقيلببيت ا

م هذي ساعدلضروري الم اهى مددلوقف وعملذا اهما هذي أحرزوا بلم اهونظام

م قائدًا هفرد من ل مقود، وقد كان كال قائد والة فاستفدت أن لطويلدة املا هذه

 مدد فقد كانت الدفاعية أيضًا، ولجومية واهلقاومات املب وقائع الومقودًا يف غا

فرد ميد  ل، فكلة واتصالص لم كهعصم، وانقطع عنملسوار بالم كاهحاطة بإلا

رء ملعظيمة، وسر ثقة الا هتضامن وقوتلي سر الى لنا جته، وهأخو هميدأو  هنفس

 مدد استطاعت ال عدد والحمصورة  هتل. إذا كانت قبيهبأخي ه وثقتاًلأو هبنفس

فًا، متوفر ل ستني أىلإ هغ عددلة يبلا أن توقف جيش دوها بنفسهوثقتا هبتضامن

 سنني حائرًا خاسرًا. هنجدات أوقفتلمدادات واإلاجات، ومستديم احلعدات واملا

ثقة لتضامن والعظمة نتيجة ا هدرسًا عظيمًا واضحًا يتعرف بلذا هإن يف 

نفس يف لثقة بالتضامن وعدم الأيضًا سوء نتيجة عدم ا هنفس، ويتعرف بلبا

عدم وجود قائد ذي كفاءة، ليمن لظن بعربية القد كنت مسيء اليش، وجلة الحا



31 

 

دن أكفاء من قادة ومقودين، خاصة بعد وقويف ليمن عقمن أن يلوكأن نساء ا

ى صورة شنيعة، وعن قوة يف لامة عها من كان يف تهيت خرج منلة الاحلى الع

ما لا، فها وكم تركوا فيهع. فكم خرج منالقلصون واحلُعدد ومنعة يف الَعدد والا

تعددة ملعربية اليمن الا لة من قبائلم قبيهذين لزرانيق الى تاريخ الوقفت ع

م مصابون كم رماح، وحكمت جزافًا أنهبين عمك في مت أنلفعرفت وع

ا من، فإلأص لا كهيليت يبين علا لصوألا لي أصها، وهلالق واختالخألبفوضى ا

 ".ق...الخألمم األا

فزع لفوضى والمن أسباب ا ىو يروي ما رأهو -ندي هلسائح ال يقف االو

قي الخألسبب الذا اه يقف عند ال هإن لنسحاب. أقوالناجتة عن الا لوهذلوا

 هياملا لرعايا وحتويللنظام لم الا ظه أسباب أخرى يف مقدمتىلق إل، وإمنا ينطهوحد

تنفذين مما ملاكمة واحلسرة األكي تسقي أراضي الم هكانت تسقي أراضييت لا

غزاة لا لوا دخولحني استغالفلأن ا هبعيني ىوطين، وقد رألشعور المن ا للق

ثم  لتحويلا لسابقة قبلا اه جماريىلإ هياملى رد الوا عليعملكومة حلوفرار جنود ا

يف  يلمن تنق هيلوقفت عا وما هيت ذكرتليت الص من رحلأستخ : »وإنيليقو

سياسية لربية واحلدارية واإلان حياتكم اكفوضى عامة يف سائر أرليمن أن الا

كم لقد آن لشر. ولري ورفعة ذي اخل، ضيعة ذي اهيلا، وأعجب ما وقفت عهوغري

تم هسنن مبقدار ما نبلتكم وجحودكم وخروجكم عن الان تعرفوا مقدار غف

ما كانت هواقع قد وقع وملمبقدار، فا هشيء عند لادث. فكحلذا اهم بهوأيقظت

 وأعظم. لأج هيكم فخرياتلع هوسيئت هشؤم

ية هلإلعناية الا لوادث رسحلك خري؟ فأجابين: أميا خري، فاليف ذ هل: وهفقاطعت

تشريعية لكونية والسنن الروج عن اخلى التأديب عللبشرية لتمعات اجمل اىلإ

نقص لتعريف الة ومجود، وليقاظ عن غفلإلا وهيلرجوع إللقوقية، حلقية والخلا
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قد خارت،  ىستجماع قوالو طات اعتبارية واعتقاديةلتصحيح غلفيتدارك، و

حياء إلا، وها بأسبابهبلتطلاجات حلتعرف ال، ولوترك مستعج لمهم لستعماالو

تفريط لفراط واإلا لها قد دخمليقاظ إلوا هتنبيلليت. وملوجدان الوا لثملشعور الا

 ىلرجوع إللقوى لنع يف سائر املعطاء والعتبار واالعقيدة والوا لعملوا لقوليف ا

ى لا عه يغري نعمة أنعمال هلل. فإن اهشيء يف موضع لنافع ووضع كلوسط الا

وادث، فنور حلى ضوء الم، فتفقدوا أنفسكم عهقوم حتى يغريوا ما بأنفس

رياء لا اه يسرتالا وهه يشوالقائق ناصعة حلا هى بلذي تتجلنور الو اهوادث حلا

 يغري ال هللإن ا" ما بكم هللغباوة، فغريوا ما بأنفسكم يغري الة والاهجلنفاق والوا

داركة ملبينكم وبني ا لأن حيو لوبادروا قب"، مهيغريوا ما بأنفس ىما بقوم حت

ا هفأعرض عن هم ممن ذكر بآيات ربلفمن أظ):ىلتعا لهفتندرجوا حتت قو لحائ

 .(هونسي ما قدمت يدا

يش جلمن سوق ا هما ترى ما حنن فيأو  عن أمرنا، لن نغفأ هللعياذ بال: اهفأجبت

فًا، لدراك سإلوا لتعقلغتم بالقدًا أن قد بتقد كنت معلجابين: أيش، فجلبعد ا

يكم ل سيطرة تضغط عالقومية حيث لياة احلوأنكم قطعتم شوطًا عظيمًا يف ا

طي ليات، وما أعظم غلكلزئيات واجلوتعرتضكم، وإذا أنتم متأخرون جدًا يف ا

شكيمتكم لك لستعمار بشؤونكم، إن ذالا لعدم تدخ لا كنت أحتممل

بسيطة ليت اكتسح الستعمارية االطامع املتيار ا هوعزائمكم وإنكم قد وقفتم بوج

 دفعا منكم، الو ه عجزًا منالستعمار الط، وأيقنت أن سكون الغلن نصحح اآلوا

غ لغ كما يبلما بهم هاتيغ من غال يبالم، وقد كيلبكم واعتمد ع ىوإمنا استغن

نفسكم احتجتم ألا احتجتم أنفسكم ملقائق؟ حلكم الن آلت الجت هلبسريكم، ف

نفاقكم أفوجدمت أنفسكم إلنفسكم، احتجتم ألنفاقكم، أفوجدمت أنفسكم إل

عارفكم تلني، لتناحركم أفوجدمت متخاذلتضامنكم أفوجدمت متفككني، لفني، لخمت
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قني، لصربكم أفوجدمت قلثقتكم بأنفسكم أفوجدمت يائسني، لأفوجدمت متناكرين، 

كم لتدبري عقولنوابغكم أفوجدمت معدمني، لنظامكم أفوجدمت فوضويني، ل

 يات.لكمالوما وفرمت من ا لني. فما أغناكم ما مجعتم من ماهلأفوجدمت جا

ادية ملنقايض الك من الغري ذذا، ومجع هحادثكم  لهذا كهكم بعرق لوقد مجع 

، وانزعوا هق بلك ويتعلعنوية. فإن كنتم متفقدين تفقدوا ما شرح وما يتبع ذملوا

يت أبعدتكم عن لذاتية الغراض األصوصية واخل احلصاملوبكم حب المن ق

 حلصاملا رعاية الهوا حملا. وحهتلكم وصغرت نفوسكم وذلمش تصواب وشتتلا

عوا عن لنتجة، وأقملة الوصملا لوسائلنواجذ واختذوا الا باهيلوا ععامة وعضُّلا

 لدعوات، واقنعوا كلربكات والفوز بالصادفات واملشياء باألاعتقاد اكرافات خلا

أمر،  لكم كلقكم يستقم السببات، وقوموا أخملسباب باألقنوع بربط الا

 نفسكم من أنفسكم زاجرًا.ألوا لواجع

 ا زاجُرهلا همن يكن مل ا * ماهنفس عن غيأل ترجع اال

 أماني اليس بأمانيكم ول) ل يتبدالو ل يتحوالذي لي اهلإلكم احلوا الواعق

يوش جل. أما ما أشرت من حشد ا(هب ىسوءًا جيز لكتاب من يعملا هلأ

رجوع وقد أخرجتم لاذا حتبون املاذا أخرجتم؟ وملا، هامة فقد كنتم فيهسرتجاع تال

سبب لا اهيت ذكرت آنفًا، إنلوحشة التم الحتم وأزلقد أص هلخمتارين؟ و

شد توطيد حلذا اهثبات أم أردمت بلبقاء والوثقتم من أنفسكم با هلخروج، ولل

 لهم هصالامة وشدة إخهت هلوب ألقل هكلم وتأكيد متكعدو همركز من تسمون

 ؟.هخوفًا منكم واستغاثة ب

؟ لانضلقدام واإلى الع هوحيفز هذي يدفعليش اجلوماذا أحييتم من شعور ا

 هك مداركلم، وذهنهرتسم بذملا غري اهلم همن غاية حترك عزائم لهوما صورمت 
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 الجيوشكم إ ل أتعرف من حاملم؟ وهوحريت مهلى مالط علتسليعود الواقع لا

ق لثاني ما يتعلإرغامًا، وا لوصولى الم مرغمون عهإن لوألك، الأمرين وحسيب ذ

 هثم يبيع يومي حبًالا هجندي قوتلليصرف  هرأسي أن م فقد رأيت بعييّنهمبعيشت

 جيد. فإن الب شراء زاد من بائع متجر حمتكر، وقد جيد وقد ل، ثم يطهمن مثن لبأق

مر. أما ألا لط( من أول بصرف )زىلوأل، والتطويلل حاجة الذا فهجوز حسن 

م هعاشة يف حركاتإليت شعري كيف تكون الد، ويا هاجملمسن الل لوكاء فموملا

 هذه وقت يتسع ال بائع زاد وال مشرتي، فإن كان الب، فإن كان  َحالحيث 

 آنية حتفظ البار.. وآلا ل إمكان نزوالو ول دال رشا والكثرية، وحيث لوسائط الا

ذا من ها إنسانية، وهنفوس فإنلء االؤهامة، فرفقًا بهمن حر ت لاه إمال، ولوتنق

 حلصاملي يف رعاية اه، وهواجب مداركتلآنفا، واا هيلشار إملتفرعة املنواقص الا

يف جيش  هبعين هوجدت لاحلذا اهقومية. ولكرامة النفوس وحفظ الفظ احلعامة لا

م تتعرفوا شيئًا من لن، فآلدت الجتماعية والية. وكأن حياتكم القبلامة اهت

كأنكم أو  حد؟أل ويّف ى حيوجكم ومتالر أن هدلقد استوثقتم من اأو  اجات،حلا

عاشة إلزوم أن تستعدوا وتتفكروا حتى يف أمر ال الة وبداية فهن بداوملمستس

 ."طمأنينةلثبات والل ىلوألدعامة الا اها فإنهشعور بليت يعم التجددة يوميًا املا

 -نديهلسائح السان الى لع-دعيس أن حيدد لشيخ حسن القد استطاع ال

بائسة من لا هبائد عن انسحاب قواتلنظام القت باحليت لريرة املزمية اهلأبعاد ا

 خيفي الو ها، وهقوات وحرمانلك الك أن يصور معاناة تلامة، واستطاع كذهت

 حبًا الواطنني ملوب الى قلبط عهذي لفرح ال اىلسطور إلأن يشري ضمنيًا بني ا

نظام ليمن، وإمنا نكاية بالى أرض الم عه ببسط نفوذاًلتفاؤأو  غزاةليف ا

موم هم هاضية أن يتفملا هسنوات سيطرت لذي عجز طوالعبيًا، وارفوض شملا
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صغرية، لم اهمالقرتاب من أحالا لوأن حياو د،البلنطقة من املك الناس يف تلا

 تنفذين.ملنصار واألوأن خيفف من جشع ا

ادة جلت االتساؤلوار جمموعة من احلسابقة من الفقرات الوقد تضمنت ا

ا هليت كان يبذلت االاوحملق بالتعملا لسؤالك الا ذهسخرية، ومنلو من ال ختاليت لوا

 مقاومة: الراضيًا خمتارًا وب ها بقواتهامة بعد أن خرج منه تىلعودة إللباد ملنظام الا

 هسابق وما بذرلحتم ما أفسد وجودكم القد أص هلاذا تعودون؟ وملاذا خرجتم، ومل

تعبري عن طبيعة  لسؤالا اهيليت تشري إلوحشة النفوس؟ والمن وحشة يف ا

 لثواطنني، بني ممملف والتخملقمعي الكم احلذي كان قائمًا بني نظام النفوذ الا

وار منذ حلقد أكد الندي. جلح واالفلي، بني الاهألا وبني اهيلكومة ومسؤوحلا

من  هوأعقب هيلفاجع وما ترتب علادث احلستفادة من االى ضرورة البداية علا

ري إذا خلا لري كخلفيما حدث ا ىبدوية، وكان يرلغزوة الا هيف وج ليار شامهان

مع  لتعاملوب النظر يف أسل إعادة اىلكم يف صنعاء إحلكان سيدفع رأس ا

صًا أن نظامًا لمينة. وظن خمألة العادلقيادات الكومني، ويف طريقة اختبار احملا

بناء لمن تفكري  هما يف وسع قادت لك لات سيبذهجلف الخاطر من خمتملا هتكتنف

كي يبقى ويستقطب لحكم للأساسًا  لعدلصفر، واعتبار الارة من اهنملة الدولا

ى رد لقادرة علصينة احلع االقلسوار واألم اهشعب، ويصنع منلأفراد ا لك

 م..هحتلما كانت أسهم، ومهما كانت جنسياتهغزاة ملا لجحاف

فرتة، لك التيش يف جلوضع السابقة قد تعرضت لفقرات الوإذا كانت ا

ا قد حرصت هفرار، فإنلمن عار ا هتربئة ساحتلعذار ما يكفي ألمن ا لهمست لوت

حفنة  ىذي يتقاضلائع اجلندي اجل، فاه رفع مستواىلنظام بأن يسارع إلا هى تنبيلع

 يستطيع أن يعيش، ال ل يستطيع أن حيارب، بالا رغيفًا هض بيقايلبوب حلمن ا

 اليف صفحات أخرى  هموم قيادتهيش وجلديث عن احل اىلاورة إحملوسوف تعود ا
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ثينات، الثليش يف اجلى وضع المن أضواء ع هقيلا تملا هيلشارة إإلبّد من ا

 بسات.المن ظروف وم هنسحاب( وما صاحبالى مناخ )التعرف عللو
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ك لنسحاب( كما قد توحي بذالادث )احلدعيس يؤرخ لشيخ حسن ال يكن امل

 يكن يريد ملندي. وهلسائح السان الى لع هذي أجرالوار احلفقرات من البعض ا

ثناء ألك الصمت عما حدث كان يعد يف تلنكود، فاملنظام الزمية اهأن يتشفى من 

 اكمنيحلرتئ أن يتساقط بعيدًا عن استفزاز اهملنظام اللن يريد ملذكية لطريقة الا

 نية.لعلم اهضتهصطدام مبناالاأو 

 اًلقد كان أكرب من أن يكون تسجي -تارخييلا هاقييف س-وار حلنا فإن اهومن 

فقرية. وميكن لا هى أجمادلتشفيًا بنظام نائم عأو  هما كان عمق تأثريهادث محل

ة فكرية لفقد كان حماو -كتوبةملدبيات األا لو من أوائهو-وار حلك الإن ذ لقولا

نفسية لفجوة الكي تسد الواعية مما حدث، ولستفادة الالناسب ملا اهجاءت يف وقت

وة هلديدة، وكشف أبعاد اجلئع االطلنظام يف نفوس الا لا فشهيت أحدثلخيفة املا

بية ليف س ليت اختذت تعبريًا خميفًا متثلكوم، واحملاكم واحلقائمة بني السحيقة الا

 ا.هة، ورمبا يف فقدانهواجملا

ر كمف لك لهو ما كان ينبغي أن يفعهدعيس لشيخ الا لهذي فعلذا اه لعلو

، ويف ظروف شعب يرى لنظام حكم عاجز فاش لقتسام يف ظلال هدالتتعرض ب

 هكراإلى القائم علرفوض املنظام ال دفاع عن االو إهد ما البلدفاع عن الأن ا

 باطشة.لسيطرة الوا

ما ينبغي  هاستكنا لحداث وحياوألا للذي حيلحي االصإلفكر القد اختار ال

وطين من لرتاب الوطنية وتصون الوحدة المن مواقف حتمي ا هأن تتمخض عن

ى حدّ سواء جمموعة لواسع علا هضيق، ومعنالا هفكر مبعنالنتقاص. واالتجزئة والا
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ى أن ترسم لقادرة عليم اهفاملربات واخلصادرة عن النطقية املت االتساؤلمن ا

ة هم من مواجهنظري، ومتكنلم اهرتفاع مستواالى الع لناس، وأن تعملواقع ا

 .لباطيألتحديات وجتاوز الا

يمن، لواقع ا هر يؤرقكف لرج هحيات لدعيس طوالشيخ حسن القد كان ال

ى لجاثيًا ع لذي ظلا لثقيلكابوس اليمن من الفكرة حترير ا هيف نفس لوتعتم

 لدجلدائم ا ،هادات معاصريهناس أعوامًا بعد أعوام. وكان كما أثبت شلصدر ا

 قضايا: -صرحل اال لثاملا لى سبيلع-ا ها. ومنهقضايا بعين لحو

رادة، إلقية، وحرية الخلية السؤوملتغيري، والقيقي، ومعايري احلا لالستغالا

 لالربأ من استغملم االسإلوقدرة اكون، لنسان يف اإلختبار، ومقام االوأمانة ا

 لعق ىلمود عجلرافة واخل، وخطر الستقبمل اىلنسان إإلى رسم طريق الطة علسلا

 .هودنيا هى نظام دينلما عهم وتأثريلسملا

شيخ لرت عن اهيت ظلة اليلقلكتابات الوقد استوقفت نظري بعض ا

 استقراء ابعاد ىلمرة أخرى إ عودأن أ لبا قهدعيس مفكرًا، أن أستنري بأقباس منلا

طور من تاريخ لك الدعيس يف ذلنا عن فكر اليت تكشف لوثيقة الا -نص لا

 وطنية.لركة احلا

ذين عايشوا لدين اهاجملو واحد من اهكوع، وألي القاضي حممد بن علا ليقو

حرار ألذكياء وأحد زعماء األقادة العن قرب: "كان أحد ا هفكر وعرفوملشيخ الا

 لم، بلسفة عن دراسة وتعلفل يأخذ املذي لفطري السوف الفيلمتازين، واملا

ذي لو اهوكان  ء،النبلساسة ال، وأحد اهره، وباقعة دهكان فطرة، فصار نابغة عصر

، كما همالبإس لمري إمساعيألا لقيس، ويعمر ملجملنقاش يف الواة ذاكرمليدير كافة ا

كريم، فقد كان يعجب ويغرب إذ لقرآن ال سيما يف تفسري االك ليأتي ذكر ذ
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تفسري لم الكتب وعل اىلظنون فريجع إلا هن عن جدارة فائقة، ويظن بهكان يرب

 ىلدف إهسفية. وكان يلفلا هك آراؤلصائب وكذلا همالوك هق يف جانبحلفيجد ا

ع ليطا هنت أظن أنك ىحممد رشيد رضا حت هميذلوت هشيخ حممد عبدلموافقة ا

أو  مد رشيد رضا،حملنار ملديك تفسري ال هليومًا:  هتلما فسأهوكتبما هتفسري

 آراء ابن تيمية وآراء ىلإ لنفي، كما كان مييل؟ فأجابين باهشيخ حممد عبدلتفسري ا

ى لنكري علمي، ويشدد االسإلا هفقلوا لتأويلحاديث واألوزية يف اجلابن ا هميذلت

يت لرة واحلراء اآلك من ال غري ذىلإ ياءلوألبكرامة ا ليقوأو  قبور،لمن يعتقد يف ا

 تتح مل ه أنالكان عبقريًا، كما كان سياسيًا حاذقًا إ هصة إنالخلعامة. والا اله تقبال

 فرصة".لا له

باس أقعن  لفسيلا هللمي، وحممد عبد اشالستاذين أمحد حممد األويف حديث ا

 لوألقبس التاريخ أن اللكبريين يثبتان لكاتبني اليمن جند أن ال يف اىلوألرية احلا

 وي،لحملا هللسوف حممد بن عبد الفيلستاذ األيمنية قد كان القضية اليف تاريخ ا

 ملعالثاني فقد كان القبس ال. أما اهفرعوني كما وصفالعصر الك الموسى ذأو 

متني،  لقبس وذاك اتصالذا اهدعيس "وكان بني لسوف حسن بن حممد الفيلا

يف أداء  هوتعاون مع هبصاحب لي وروحي. وقد تأثر كلوصداقة أكيدة، وتوافق عق

كمة حلعرفة واملرية واحلتحرير، ويبث نور الة الرسا لأن حيم لهواجب وأقسم لا

ئن كان لياة.. وحلخري من األنفس القي الضمائر، حتى يلنفوس والوا لعقوليف ا

رة، وأبرز هش همن أوسع ۔سيدعلأي ا-ذا ه، فقد كان هوي كما وصفنالحملا

ادًا...". وكان هج هوي أسبق منلحمليمنية، وإن كان التمعات اجملشخصية يف ا

ستمعني، ملى الع هتجهلتعبري، تسيطر لتفكري، قوي الاواسع  هللا هدعيس رمحلا

 الحاضرة طيعة، و هتيهيآسرًا قويًا، وبد هوبلاضرين، وكان أسحلا هب منطقلوجي

. كان ه، ومتانة منطقه مقتنعًا، معجبًا بقوة عارضتالإ هفكاك منلا سامعليستطيع ا
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 بني الناس إل جتد االا، فهيلع هية ويسيطر مبنطقلعاليمنية التمعات اجمليغشى ا

يف نقاش،  ه، حيذر أن يتورط معلهب حمرتم يهعجاب، وبني متإلأشد ا همعجب ب

 هف معلي، وه جواب حمدثىلديث، ثم يستمع إحلجة إذا بدأ احلفقد كان قوي ا

ص ال خالتورط فيما أو  مل وقد سالإ ه يشعر حمدثالستدراج فالويدور بطريقة ا

 .همن له

مراء أليف وقت معًا، وكان ا هيلوحتقد ع هوتقدر هابهطات تلسلوكانت ا

، إذ كان صرحيًا جريئًا قوي همام حييى نفسإلم حتى االكليف ا هوض معخليبون اهيت

 ه شيء، وكانت إمياءاتالك تضحك من لا، جيعهقاّلنكتة خلسخرية عميق الا

ا يف ه جينب عن نشرالا وهيف عرض ل يبخالا حرة، لهك هتعبريًا قويًا. كانت آراؤ

عداء لطة السلا هقد ناصبتل. وه مستمعيىلوإ هيليت كانت أحب شيء إلا هحماضرات

 لا بكه، مدافعًا عنهحني، مقتنعًا بآرائلصملسفة االفل، فعاش عيشة اهيقتوضا

 مام حييىإلا همهصح اتألى الأو ع-ية لتوكملطات السلا تهمهقد اتل، حتى لهوسائ

 هيسفك دمل، هاكمتحملحمكمة صورية  لوشك هيف معتقد هيلزندقة، وطعن علبا -

بعد عن لا لو بعيد كهبعث. ولوإنكار ادين، لا عن همة مروقهور بتهمجلأمام ا

ا ومن هكمة يف خزي وعار، وسخر منحملا لقضية، وأوقع رجالذا، فقد كسب اه

 م.هصوم أنفسخلطة سخرية أثارت إعجاب السلأذناب ا

 شعب ضدلقد ابتدأ كفاح ا هفكار قد بدأت تستنري، وأنألس أن املوعندما 

طة قسوة عنيفة، لسلا هيلحرار، فقست عأليف ا ه مرتدد رافعًا صوتري، برز غهيملظا

 ه، وأبقتهوقور خبمسة قيود يف بيتلشيخ الك الدت ذيا، فقهجام سخط هيلوصبت ع

ا مل هيل تشفق عملقيود فسقط مريضًا، ثم لا لثقلوض هنل يستطيع االعشرة أيام 

كان من مام حييي، فقد إلسابق يف تثبيت قواعد عرش الا هاده تقدر جمل، وه بملأ

مريضًا،  هتراك. فأخرج من بيتألثورة ضد الا لاليف خ لرجالوا لاملبا هأعظم أنصار
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أو  ذين عذبوا،لحرار األمن ا جريةه 1363ي سنة لوسيق مع من سيق من معتق

بوا برفع لناس يف صنعاء وإب وتعز، وكانوا عددًا كثريًا طالاب اهرإلم هف بّوط

 .حجة م يف سجونهفنفوا وزج بد، البل، وتنظيم شؤون املظاملا

 ملم ما يقرب من أربع سنوات، لسملسوف الفيلذا اهويف سجن حجة عاش 

ني، وحتى حرس لعتقملقوية حمرتمة عند ا ه يتربم، وكانت شخصيتمليتضعضع و

ك خففوا لم، وبذهظ استطاع أن يكسب إعجابالغلا هقساة، وزبانيتلسجن الا

 ني.لعتقملى الم عهشيئًا من قسوت

 لضبط، وكلبا ه نعرفالذا ما هسوف؟ ولفيلذا اهمبن تأثر  لوبقي أن نسأ 

، عبقريًا متفوقًا، لعقلفكر، خصب الفؤاد، عميق الكان ذكي ا هأن هعن هما نعرف

اديات. ملروحانيات والطبيعة، ويف الطبيعة وما وراء النظرات ثاقبة يف ا لهوكان 

ى منط تفسري لتفسري علآراء يف ا لهمة من معنى ولكلما يف ا لمًا بكلوكان مس

 .همام حممد عبدإلشيخ الا

ا، وأن نتابع هحظلشيخ أشياء كثرية ينبغي أن نلقتطفات من سرية املا هذهويف 

حية، الصإلا هوطن بآفاقليت صاغت فكرة الحداث األوا هومعانات ها أبعادهلالمن خ

واقع لما زيف اهلالما ويكشف من خهذين كان يتبعللوار احلتفكري والوطريقة ا

قتطفات، ملا هذه. وقد أمجعت هتغيريلمكانيات إلبحث عن القائم وضرورة الا

واستناروا  هحاديث أىلواستمعوا إ هممن أدركو لوائألدين اهاجملثة من االثلي هو

 هونبوغ هى ذكائلكوع عألي القاضي حممد بن علمات الؤكد كت، وكما هبأفكار

عاني ملا هذهك لشامي تؤكد كذلوا لسيفلستاذين األمات ال، فإن كهعبقريتو

ديث دائمًا حلكان "يبتدئ ا هوطنية وأنلركة احلسوف الكان في هوتضيف أن

 الستدراج، فالويدور بطريقة ا هف معل، ويه جواب حمدثىل، ثم يستمع إلسؤالبا

 ".همن لهص ال خالتورط فيما أو  مل وقد سالإ هبشعر حمدث
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سفة لفلا اهب ليت أنزلرية اهشلا ها يف حماوراتهسقراط بعيني طريقة ه هذهو

 هووصفو هوا من بعدءذين جالسفة االفلا هعن لض كما قارأل اىلسماء إلمن ا

 .هزمان هلأحكم أ هبأن

يت لقاسية المحاكمة اللسن لو شيخ طاعن يف اهما تعرض سقراط، ولومث

محاكمات ومات كما للدعيس لوت مسًا، فقد تعرض املبا هيلكم عحلت باهانت

 يدًا.هسم فمات شلا لهنور( موتة )سقراطية(، فقد دس لتاب )حنو اك ليقو

زء من جلذا اهيمن، ويف لسقراط الديدة جلاورات احملكي نقرتب من الونعود 

بارز لند اهلندي عن زعيم اهلسائح السان الى لدعيس علشيخ الاور حيدث احملا

ربيطاني لوجود الد أن يقوض اهزالزعيم الك الاستطاع ذامتا غاندي، وكيف هملا

 ديان. ألغات واللقوميات والندية متعددة اهلقارة اليف ا

زعيمًا شرقيًا  (عشرينلقرن المن ا) ثيناتالثلوقد كان غاندي يف منتصف ا

ا يف هلرية وأبطاحلمي دعاة السلا هوب كفاحلوبأس هدهر بزهصيت، وقد بلذائع ا

مي من عشرات السإلا لعدلقيم ال اًلأكثر متث ،ندوسيهلوثين الو اهوكان و، ملعالا

م يف هفضة، وشعوبلب واهذلذين يسكنون يف قصور من المني السملكام احلا

عتذار عن الاورة يبدأ باحملزء يف اجلذا اهاد. وهضطالوع واجلعراء تئن من الا

امة، هناس يف تلا ديث عن واقعحليف ا لسرتساالنصح واليف ا لثقيلا لتطويلا

 : وخمتصرًااًلجمم -لكما يقو- لتمثيلشارة واإلا لى سبيلثم ميضي ع

ك لم ذهى رأسليون نفس، وعلم 350م هغ عددلبالنود اهل"حياة أبناء قومي ا

 ه، ويوجهته، استطاع أن يوحد وجهل جيالذي لامتا غاندي اهملفذ الزعيم الا

تباين ملطراف، واألرتامي املات، واهجلتباعد املضخم العدد الذا اهم مع هوحدت

دان لبلوك الطباع رغم ملتباعد املغات، واللتعدد املب، واهذاملف الختملديان، واألا
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ى لقابض علياة، واحلى مرافق الاثم عجلستعمار االابوس اكم، ورغم هطانلوس

سياسية، لوائية واهلبحرية والربية والا هوطن بقواتللطوق ملمور، واأليد المقا

فني متحدين متضامنني متعاونني لة واحدة، مؤتلندي كتهلشعب الوصري ا

يت لعظمى الت بريطانيا التناز ى، حتهرضالم ويرضون هغضب زعيمليغضبون 

شعب لب السماع مطال ،لطولوا لوحلا ذات اهدالشمس عن بل تغيب اال

 ا".هم وحتققهسان زعيملب

غارات ل شن االيوش وجلبتجييش ا هغليب مل زعيم مالذا اهغ لأتدرون مباذا ب

، هبصحة مبادئ هغلب هكنل، وهاجلوا لامليبة اه الطيارات، ول االبوارج ول االو

 لها، وحتمهعظمة ما يعرتضل هاونها، وتهنشرل هتا، وعزميهى حفظلع هوحرص

شك أو  ق بيأسحلب الغ، فإمنا ُيهبتلق وغحلبقوة ا ه، وإميانهبنفس هشاق، وثقتملا

غ لم يرتدد، ثم بلف هيب، وإقدامهم يتلف هوشجاعت هوطنل هصال، وإخهتمسكني بملا

تف لذاتية: فضعف بنية، ملزعيم الذا اه. أما حياة لهوب حولقلغ باجتماع الما ب

سجن، ومعزتان يقتات ل يكن يف املإن  هبثوب واحد مرقع، وكوخ صغري يأوي

باينة تملعظيمة المة األا هذهيف  هص ومثراتالخلإلذا تصويرًا هت لما. أمجهبنلب

غتكم لم وكنيتكم واحنصاركم وتقاربكم وتوحيد دلكم يف ِقل. فما باهوج لمن ك

يس بينكم لباشر، فملستعماري االضغط المة من االوقوميتكم ونسبكم مع س

وض هضوا نها، فانهيلعزم علحكم والا يصملغاية سوى تعرفكم لوغكم الوبني ب

 هيلافظة عحملوا هوطنكم وتعظيملكم ولالبناء حياة استقلة حمرتمة لة مستقلدو

عابثني، حياة كفاءة لكمني وعبث اهتملكم اه. حياة حتفظ كرامتكم من تهيدلوخت

فأما "ح، لصألرض بقاء األبقاء يف الما تريدون ودفع ما يراد منكم، فسنة ا لنيل

 ."كمل يكونوا أمثاالقومًا غريكم ثم  لستبدييتم لفإن تو" ء"،ب جفاهزبد فيذلا
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إن  لهما وعد عند قو هما أراد، واستزدت ىلوع ىى ما أبدلع ها سكت شكرتمل

 ب:اوحشية فأجلر اهن مظئاهرلا

د من بناء لك أمر طبيعي يتولوف، وذخلوا لوحشية، بلر اهن مظئاهرلنعم، ا

م لماء علع هصخل، وقد هيلمود عجلسابق والتاريخ الى أنقاض التمعات عجملا

 :لدولا لالحنال سببلي اهث المور يف ثألتطور ا

 ك.لمل* كثرة مدعي ا

 .لقبائلعشائر والعصبيات يف ال* وتعدد ا

 نزعات.لك الدفع تل لاملة ال* وق

عصبيات حققتم ما لى القضاء علك والملى التنافس علة الفإذا قررمت إزا

 عنوي...ملادي واملتقدم المن ا هترجون

 ما ىلنا سببًا جديدًا إهاور من أن نضيف حمليف قراءة ا لسرتساالا ل بّد قبالو

يكون لندي هسائح لدعيس لشيخ الار ايمن أسباب اخت هيلشارة إإلسبقت ا

يف  لديد يتمثجلسبب الثينات، واالثلوضاع يف مين األعرب عن تردي املا هسانل

زعيم لعجاب باإلندي غاندي، وما يستتبع اهلزعيم الحمدود بالالشيخ الإعجاب ا

يف صنع  لفضلا هيلذي يرجع إلشعب الذا اه، ومبواطين همن إعجاب بشعب

 .لبطاألق الزعماء وخلا

اورة حملسابقة من الفقرة ال أن سطورًا يف آخر اىلك إلنا كذهشارة إلوجتدر ا

اب يأسباب غيت تبحث عن لية التالرة اقفل اىلذي امتد إلف التللد تعرضت ق

فة لألا لوحشة حملت الشعب، فقد حلنظام والكوم، بني احملاكم واحلثقة بني الا

كوم حجر حملاكم واحلثقة بني الغياب ا لم، وميثهتفالا لصام حمخلا لكما ح

 .لولحلوضاع وغياب األور اهزاوية يف تدلا
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وار أن حلزء من اجلذا اهيف  لدعيس قد حاولشيخ حسن الوسوف جند أن ا

 يىحيمام إلشعب ونظام الذي كان قائمًا بني الا للخلح االصإلبرنامج  ليضع أو

ا هحداث يف طياتألا هتلرغم مما محلوضاع، وباألا هيلما كانت ستصري ع هأخذ بقد 

 لعن وصو هحيدارس أن يستوللومما ميكن  همتالثوري وسلا لحلمن يقني ا

م، هتفا لالثقة وا لال نقطة اىلشعب إلنظام والبني ا -نيحلك المنذ ذ-صراع لا

شيخ لو كان قد وضع برنامج المام حييى إل: إن الحي يقوالصإلنطق املفإن ا

كانت ل. وهيلت إل ما وصىلد إالبلا لت أحوالوص املتنفيذ لدعيس موضع الا

أكثر نضجًا ورفقًا  -تطورلي من ضرورات اهو-د البلا اهدتهيت شلتغريات الا

 دعيس؟لشيخ الو برنامج اهثقة، وما لاذا املن آلوا

من  ها جرتملزمن لا مرور اهمتهم للاورة: "وقد ححملسطور ا لوحشة تقولإن ا

وحشة لا هذه لزوايف ى شعوب عديدة وعظيمة، وإني أقطع أن لت قضت عالوي

قومية لياة احلا نتوقع، فمن ضرورة املسوء أوقعنا مبا وقع ويفزعنا  لكل اًلزوا

شرتاك ووحدة الحتاد واالم واهتفالتضامن والاصر احلعصر اليف اية لالستقالا

 همون كما شبلسملعتماد، فاالثقة ورسوخ الا لى تبادلك متوقف علشعور، وذلا

 لوحشة مانعة من تبادلم بعضًا. واهبنيان يشد بعضلكاأو  بنانلاكبشر لد ايس

 تقصريًا يف القصورًا و يظن ظان الك، ولس ذكا عهنتيجت لعتماد، بالثقة والا

ة وجوداً وعدمًا، لعلكم يدور مع احلكن الر، وهدلو واحد اهمام، فإلنا االة مولالج

 -ثاقيم-إقامة موثق  ىعامة، وأرلتامة التأمينات المر مدارك يف األإن ا لوأقو

ذا ها، وهدلا يف وهديلكرمية ويقرر ختلذات الك الزعامة يف تلقومي عام يقرر ا

 شعب".لى إرادة النطبق عملا وه
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كنك وقعت مبا أنكرت لصواب ما شرحت، ولمر كما أشرت، واألأجاب: إن ا

شريف، لمر األى صدور الاجتماع يتوقف ع لعام، وكلجتماع االحيث رأيت ا

 صواب قد عرف.لمكان، اإلت يرجح عدم اللى ما علوع

غ، لبوحشة، أجاب: "كدنا نلة الزاإلة هلسملة الوصملا لوسائلوبقيت ا

مام إلة الالتصريح ج لوضوع متعسر، فيستحيملذا اهم يف هتفالصعوبة أن الوا

 همن لودخ هى مصراعيلا عهوحشة وفتح بابلذا ما وسع نطاق اه. وهوكذا غري

 الم إهل حياة الوضوع حيث ملذا اهن عقبة عظيمة يف آلم اهبوا، ولون وتغلداخلا

م، هوكلم ونتائج سهمن حظ مبادئم مبا كشف هطتلو أن سهادث حل أن اال، إهب

 لادث قد فصحلديدة فإن اجلياة احلا اهيليت تقام علبادئ املخص القرب أن تألفا

ذي حضرني لندراجًا، وااك لدرج موضوع حبثنا يف ذي. فلستقبملاضي واملبني حياة ا

 ما يأتي:

ربية لطبيعية الا هحدود لى وحدة شعبنا داخلديدة عجلأن نبين حياتنا ا -1

 نا.لالبزعامة مؤسس استق ل خيالو هفي ل يتداخال تامًا اًلالبحرية واستقلوا

 .لتعديلوا لتبديلا له يدخال لوألإن مبدأنا ا -۲

عامة بدون لعسكرية التفرض ا لهوحفظًا  هوحتفظًا ب لوألمبدأ الل حتقيقا -٣

 استثناء.

سائر شؤون حياتنا تعاون يف لتضامن والى الثاني، نبين حياتنا علبدأ املا - 4

 نا أمة حية قوية حمرتمة.لعنوي ما جيعملادي واملرتقي الا لوك سبلجتماعية وبسالا

 لنتاج تبادإلوفاء لمانة واألصدق والق التزم خلثاني نلمبدأ اللحتقيقًا  - 5

كرامة لق عنوان الخلذا اه لا، وجعهيلة علكاملياة احليت يتوقف حتقيق الثقة الا

 حنطاط.الانة واهإلعنوان ا هضد، كما أن لتفاضلوا
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 استثناء يف رعاية الاصة بخلعامة والية السؤوملا لث حتمُّلثالبدأ املا -6

 اصة.خلعامة وإماتة الحة الصملا

، لت بنظام شامالعامملوظائف والزوم حتديد الث لثالمبدأ اللحتقيقًا  -7

 نتقاد.التشاور والزم الويست

ساواة يف ملشخصية وال االجتماعية الرية احلفرد با لرابع متتع كلبدأ املا -8

 عام.لنفع البا لعماألصفات واليف ا لتفاضلعنوية واملادية واملقوق احلا

 

وحشة للة لا إزاهدعيس يري أن يف حتقيقلفكر امليت كان البادئ املي اه هذه

يف  هبقاءكم سيضمن حلثينات، فاالثلكومني يف مين احملاكمني واحلقائمة بني الا

كوم سيجد يف حتقيق حملشعيب، والمجاع الإلميثاق وللكم دون منازع، احرتاما حلا

عنوي ملادي واملرتقاء االا هدالبلكرمية وما يضمن لياة احلا لهبادئ ما يضمن ملا هذه

شورى حقًا ممارسًا ويكون ليمن وطنًا قويًا حمرتمًا. وعندما تكون المن ا لوجيع

ساواة من حق ملا لية يف ظلسؤوملا ل مصونًا، ويكون حتموضوعي حقًاملنتقاد االا

ناس ليف حياة ا لشاملتغيري المتييز يكون قد حتقق اأو  مواطن دون استثناء لك

 د.البلوا

ا، فسوف ندرك هربعة يف ضوء ظروفألداف اهألاأو  بادئ،ملا هذهوإذا ما قرأنا 

 يكونوا ملم، وهدالبة لبداية يعرفون مشكليمنيني كانوا منذ الحرار األأن ا

روج خليات مشروع الأو ليت تشكلنظرية القات النطمليتحركون يف فراغ من ا

ا هتليت أوليغة البلمية اهألحظ اال بّد أن نالف. كما لتخلر واهقلمن مأزق ا

. وسوف لالستقالى اليغ علبلا اهيمنية وحرصلرض األوحدة الوطنية لئع االطلا
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تجنيد لل لعادملتعبري الو اهعامة، ولعسكرية الاص بفرض اخلدف اهليفاجئنا ا

 وطين.لدفاع الخدمة اأو  جباري،إلا
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مالمح من أوضاع 

 اتناليمن في الثالثي
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 مل هيمن، قد أوضحت أنلسابقة من برنامج حكيم العريضة الطوط اخلا لعل

يعة ل، وإمنا كان يف طلشاملتغيري المن دعاة ا -نيحلك الحتى ذ-يكن 

قًا من النطامام حييى إلح نظام االذين كانوا يرون ضرورة إصلحيني االصإلا

نسحاب( الشعب ثانيًا. فقد أثبتت أحداث )الحة ال ومصاًلنظام أولحة المص

أن تسيطر  -ما كربتهم-رافة خل تستطيع االفوضى، ول تقاد باالشعوب لأن ا

ندي هلسائح الوار مع احلوقت. وقد تضمن الا لشعوب كلك البناء تى ألع

د من دائرة البلروج باخلح واالصإلمية اه تؤكد أاليت لا لقواألجمموعة من ا

ا هبتعاد باليمن، والماية احلى لثملة الوسيلا هة أنلفرتة طويلذي ظن لف التخلا

م هتلأن اضياع بعد للا هيكاد يعرض -فلتخلأي ا- هتغيري، وإذا بلاح ايعن ر

ى لم عهظروف انفتاح هيلم وساعدت عهتيهم شهلا ما شاءت هقادرون منلا

 خرين.آلا

يضمن  هنألصائب، لختيار االتارخيية الة الرحملك الح يف تالصإلوقد كان ا

بقاء. لشروط ا هنظام نفسلل، كما يضمن لالستقالوض واهنلد شروط االبلل

جتماع وكانت الماء الع لرة مركبة كما يقوهنظام كانت ظالرة مجود اهكن ظال

ا ضرب من هجودح يف والصإلسياسية ومن ثم فإن الفكرية والا اها أبعادهل

امدة جلا هيتلمام بعقإلية الوار عن قابحلفقرات من ا هيلت إ، وما أشارلستحيملا

يت لعاناة املتاعب واملماني واختصار زمن األغة يف ال يكن سوى مباملح الصلإل

وار قد حلزء من اجلذا اهفقرات يف لحظ أن اال. ويلنضالبا لنتقاالى الع ترتبت

ت، التساؤلل مثري ىلإ -البعد أن كان مسؤو-ندي هلسائح الا لت، وحتولتداخ
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حاكمًا حماصرًا  ليت جتعلسباب األعن استيعاب ا هر عجزهقد أظ ه سيما وأنالو

 ح.الصإلمس طرق الوض وتهنلا لخذ بوسائأليرفض ا اًلمعزو

امة قد هتلا هيمن بفقدانل أن اىلتشائم إملا هندي يف حديثهلسائح الب اهيذ

ديث عن حل فائدة ترجى من اال هإن لوبة، ويكاد يقول جزيرة حماصرة مغىلت إلحتو

ة من لسأمل اىل: "إنك نظرت إاًليماني قائلا هحي، فريد حماورالأي برنامج إص

اضر... حلنا الو حاهارك تستنكر، و ملخر آلا هوجلفأنكرت، ومن ا ة واحدةهوج

غنا درجة لحنا أنفسنا وبلبًا وتوفيقًا، ومتى أصلذكورة فوزًا عظيمًا وتغملتعترب ا

ينا وأدبنا لنا وسرت علينا مبا أبقى لع هللددة، وما أعظم نعم احملي اهقوة لحياء، فاألا

، وقد لستقبملاضي واملياتني؛ حياة احل بني ااًلادث فاصحلزومًا اعتبار الوأيقظنا و

ديدة، جلياة احلقادة يف بناء التفرغ التدبري لتفكري والا لرفاق طولا اهكفيتم أي

تصورات لعوجة، وقّوم املفكار األوجة، وأقام الفملدمغة األادث قد أحيا احلفا

 .ىوتملا ىمم وأحيهلوبة، وشحذ القملبارات اعتالوا

سيادة فوق ما نتصور، فإن لعرش( الل)نسبة  عرشيةلغرية الأتوقع )....( ا 

نقاذ ما يقرر إلستعداد الينا سوى العربي، وما علتصوراتنا حبسب عنصرنا ا

ندفاع، وتعرف الشعور والادث من احلا هدلا ومر اص. واستشعالبتعاون وإخ

د من غرية وشجاعة، لوضاح، وما ولا اههقيقة بوجحلور اهصواب، وظلطأ واخلا

 ال متضي مدة يسرية جدًا إالك أن لغضب. أقدر مع ذلشجاعة الث احُدوإمنا ُي

عيش، ومتّتع لبا أنها جذعًا فاهسري فيلمة بالكلا معنى لوحنن أمة قوية بك

 قومية كثريًا.لعزة الجتماعية واالسعادة البا

ا، هومراقبت هيش وتتبع درجة حرارة إبعادجلمة حسن إعادة اهملن اآليكن الو 

، لعتداالعن حدود ا هطيفلعناية يف تلم واهوضهراقبة نملتعاون لمة باهلوصرف ا

ستوى يف ملياة واحلمسري حنو مراكز اللرارة حلادث قد ضاعف احلوم أن العملفا
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ا هاون بهتلا واه يسمح مبسالوضيع فلرفيع والا الهجألتحمس لا، واهاعتبار

قيادة لا اهيلنظمة إملسيادة الا، وحتميس اهوت دفاعاً عنملا لا، وتفضهلفكن متعصباً 

 يعرف".لم هب لى اتصالك حيسن أن يكون علا، بذهى غريلا عهتتضاعف درجات

ذي تضمن قدرًا من لا هندي حديثهلسائح اليبدأ اليماني لاور احملويصمت ا

ا ه، ويف مقدمتلحواألحداث من حتسني األا هصنعتما ميكن أن  هجتا لتفاؤلا

 درجة عظيمة، ىلنا إلبواجب عظيم قد وص لكنا يف اشتغا: "إنا وإن ليش، يقوجلا

 لوتباد لدوام يف اتصالى اليوش ضرورية، وأقرتح أن نكون عجلزوم إعادة الفإن 

رف ناضجة، وتعُّلفكار األمنا يف تتبع ا لعناية ك لومات، وبذلعملراء، وبعث اآلا

بحث فإن لا لسلتسل هى قاعدة ما شرعنا بلراء عآلقيادة، وتدوين الحركات ا

 ل يقبالا. وأقرتح اقرتاحًا هل انقطاع الجتماعية الشؤون البحث والنتيجة بني الا

 لمنا مبجم لاجتماعنا دائمًا بعد مضي ستني يومًا من يوم عود ك ،لتعديلا

 فكر".لة الياة، وإحاحلف نبض اا انتظار وتعرُّهدة بينملا هذهزمة، ولالير ارتقالا

 من اًلادث بدحل حبث أسباب اىلرامي إلنحو الذا اهى لوار عحلوميضي ا

ادث حلور وتذكر اتص ىندي )أرهلسائح الحبسب تعبري اأو  ،هديث عنحلتكرار ا

 هوتصور هخ أن تذكرألا اه(. وإن أردت أيلعتداالعدم ا هحبرارت دلدوام يولى الع

ما سقط. أما ترى هوجداني م ى أحسب ردالوجدان، فلنسيان، وموت الخمافة ا

س مل ىمة يأنف ويتحمس ويتوجع متهم هقًا، وأضعفالناس أخلا ىنخ أدألا اهأي

طباع، لة الوادث حموحل، واهضمت حقوقهأو  همقامأو  هحرمأو  ،هشرفأو  هعرض

وادث حلا لم جبنًا حتوهم جحودًا، وأسوأه، وأعظماًلناس خبلفإنك ترى أشد ا

 لبان شجاعًا، وحسبنا قوجلًا، واهناب لامخلكرميًا، وا ليبخلم، فرتى اهكلمس
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وا"، وإن هناس نيام فإذا ماتوا انتبل"ا :همالوس هيلع هللوات المني صألا صادقلا

 ا.هيلا وقضى علهياة كحلع مراكز اتتبَّ همرارة فإن هموتنا أشد موت وأعظم

 

جابات، وتكاد إلة بالسئألا لسابقة تتداخلفقرات النا كما أشرت يف اهو

ادث حل باهاًل أبد رأيي جمليب. "أجاب: جملبشخصية ا لسائلط شخصية الختت

م مجودًا، هغلناس سقوطًا، وأبلأعظم ا هينبلاٍف ك ه، فبعض ما جاءنا بهوآثار

ثر ألجتماعي ضعيف االصاب املا لوألنسيان، التناسي والا يف اها أثرهلكن... لو

ثاني شيوع اعتبار لشعور، والتطابق واحتد التمع درجة اجملغ ال إذا بالفراد إأليف ا

 كرامة.لشعور بالعتبار مات االا ذاهب لتغ ىاصة، ومتخل احلصاملا

ادث مفزع مفظع، وكما أثبت حلما شرحت غري أن ا لأجبت: معروف ومعقو

سيادة، لنا يف مقام الكان ل لاحملذا اهو فرض لطباع. ولرسخ األ لحمو هإن آنفًا

م، فنسبة هاص بأنفسخلام هشعورلتخوف لذا اهقيادة ما يؤمن لم اهوكون

اصة خلم اهحلصاملم هئة، فرعايتملادث تسعة وتسعون يف احلم من آثار اهمهس

أقرتح ؛ تقديرلفرض والواحتياطاً مع ا .قيادةلاأو  سيادة،لاأو  شرفلسواء كانت با

ف اصة، وتعرُّخلا لعناية يف تتبع أحوالا ل... أقرتح بذه وطنىلمنا إ لك هحيث سيتج

نا انفض هماء، ولعلقادة والاصة اخلعتبارات، وأعين باالغايات، ودرجة الا هاجتا

 ضروب".ملقاء الل وعد اىلجتماع إالا

دعيس لشيخ حسن اللباقي لثر األزء من اجلذا اهوار يف حلوب ال يعد أسمل

 لما يقوهحوارًا بني اثنني أحد واب، وإمنا أصبحجلوا لسؤالى طريقة اليقوم ع

صادفة، وإمنا جتماعات مال تعد امل. وهيليضيف إأو  هيلعقب عيخر آليًا، واأر

ى ضوء لد عالبلن صاعدًا يف مناقشة أوضاع اآلوستبدأ من ا صارت حمددة ودورية.
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فقرة لكما تثبت ا هنظام فيلف، وكان نصيب التخلا هذي سببليم الألادث احلا

عداد إشعب ولإعداد ا عن اًلنظام مسؤولئة، فقد كان املسابقة تسعني يف الا

رومة من أبسط حملة اهلاجلشعوب القيادات، فالكفاءات واليش واعداد اجلا

 قريب.للبعيد وللقمة سائغة لا تكون هحقوق

 (ضمانضم ) ل يتأخر أحد، بملجتماع لالقرر مليوم الكيم: "ويف احلا ليقو

ا ه: أياًلخ قائألديث احلضور، وافتتح احلقومية عدد أحبوا الم من حميب اهيلإ

واحد وإن  لاحلعمومي وإن ما صدق الا لاحلا لجمم منا لم كلقد علخوان، إلا

باجتماعنا  هو إن ما قدرناهمنا متفقة  لتصوير، وإن تقارير كلتعبري والف الاخت

ى لشيء، فما أعظم غباوتنا حتى اتفقنا ع ه يثبت منملقادة لسادة السابق يف الا

و قدرنا ما قدرنا بأحط لفإنك ختطئ، ف ل تستعجالخ: ألتقدير. فأجاب الطأ يف اخلا

، فكيف نكون ملؤملادث احل نكن خمطئني بعد وخز املمة ومروءة وشيمة هناس لا

 مامي(.إلعرش الا ىلعني نسبة إلعرشي )بتسكني الخمطئني يا....... ا

عني من ملا هراس أن لم ناحية جبل معىلخ وأشار إألذا اهمت من لقد علو

ني لري رياهناحية مبرتب شلعموم الة الصلفاحتة وأركان اللمًا لعارف معملوزارة ا

عارف ملعارف املد، وأعين باه يفي إن جّد واجتال، وقد (اًليل قالني إل)أي ريا تعجز

سقم لفقر والوا هلجليت تطرد الية الالستقالياة احلا نظام اهيليت عليوية احلا

يوجد مكتب يف  هلا، فهاعتبارات فلى خمتلعظمة علفساد، وتنتج العجز والوا

صادرات لواردات والبا م أعِنلتجار فلك. أما الة حنو ذهإدارة متوجأو  كلذ

اضر غاية حلعصر الا اهتجارة قد صريلا، فاهليئة استعماها وها، وإمنا نطاقاتهذات

ية وتعبئة جيوش لمن مزامحة دو هما ترا لت، وكالآلصة االا خهغايات واعتربلا

ستئثار الا واهتجارة ونفوذلشد أزر الي هت إمنا الواستعداد معدات واخرتاع آ
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يمن لجنيب من األا، وإني أقدر ما يستفيد اهتزاحم فيلا وإيقاف اها واستثمارهب

 .هيساويأو  لاملبيت المام إلا هياضعاف ما جين

)عدد  يمنل: إن أقرب نظر أن يتعرف عدد نفوس الك؟ فقالفأجبت: وكيف ذ

ت ومشروبات، البوسات ومأكولاجات محلنفس من ا لكلزم لوما يست سكان(لا

ا لهودكم كها استغرقت متاعبكم وجهخص أنلملا اهحصر لحاجة مما يطو لوك

، لنفس ريا لجنيب من وراء كألربح ا لا، فأقها وقد تقصرون عن إيفائهيف تأمين

ية لوازم ضرورية وكمالحربية وت الكومة من آحلك حاجات ال ذىلأما إذا أضيف إ

مة، فمن أين لكلجنيب مبعنى الألشعب سخرة لإن ا لقولصة االفأمر كبري. وخ

قتصاد، الى مبدأ اليت تقوم علي اهبعثرة، ومل االنظمة ملتجارة الد ثروة، ونعين بالتو

تجارة عنوان لواردات، فالصادرات واليف ا لتبادلى الشركات، وعلى الوع

تقدم لمام يفكر يف اإلنا االة مولالج ل يزمل: هستعمار. فأجبتالا حالوس لالستقالا

كبري.  ل إقامة شركة براس ماىلإ لمشروع حيوي، وقد توص لمام يف كأل اىلإ

شرتكني ملغ عدد الا خطوات، وكم بهبعد هللوخطوة إن شاء ا هللوا ىفأجابين: بشر

م وسبعة من كبار جتار هسألنصف من المام اإلنا االة مولال: حاز جها؟ فأجبتهفي

: ه؟ أجبتلهجألذي أسست لمر األو اهخر. فأجاب: وما آلنصف العاصمة الا

 م.هشركة ومنع غريلمبعرفة ا لداخليف ا هارج وبيعخلدخان من الشراء ال

ا ها وأفزعتين حبصرهق امسالبشرى. بشرتين بإطللأجاب: ما أسرع اسرتدادك 

ا، ثم ماذا هتط يف تسميلغوأو  ط،لي وحدة غهيست شركة، إمنا ليف مثانية. إذن 

دخان ل برخص انيوطنيلى العادت ع هلا؟ هعام من إقامتلنتفاع االكان من ا

ا هتعدو هلمثان. أجاب: وألارتفعت ا لك، بلذ ل حيصمل: ه؟ أجبتلقألى الع

 ثمانية،لتسمى شركة اأو  ...... أن تسمى شركة خارجية،هلألا هحتلتقدمًا ومص

كم مندوحة أن لن اك ب. أمالسلحتكار واالء شركة االغلتسمى بإنتاج اأو 
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أو  نب،لصادراتكم ا لا رأس ماهشركة وطنية حتمون ب لاملك التؤسسوا بذ

ضرورية لاجات احلبعض ا لس معاميا تأسهمتهشركة تكون م هتقيمون ب

صوص ما خلا ىلا، وعهربح فيلرجح املا واهستبني قرب إنتاجملا واهلتقارب تناوملا

كربيت لزجاج والصابون والا، واهود ودباغتلجلاكيمن لبكثرة يف ا هتتوفر مواد

، وغري هقطن وتفرعاتلعطرية، والروائح الشمع والبياض وال، واهدخان نفسلوا

تبصر يف لارج، واخلحاجات من الل ليلتقلوا لتشغيلنفع بالا هك مما يعم بلذ

حة لصملرفق ألقرب واألرقي، وإن ال اىلتدرج إلوا لعماألى التدرب عل، واحلصاملا

 ىلوألة، اهبدالبا حتني عظيمتنيلصمليمن ل اىلدخان إلا لوطنية منع دخولا

 هلألثاني دفعًا لارج، واخلويصري يف جيوب ا هك فيهلما يست وطنللاستبقاء 

 هذهنشاء إل اختباركم ال يكن إملو ل، وهنم ويستثمروهيف أراضي هيمن أن يبذرولا

مكم إن خطومت هنافع عام، وتو لكم عن كلى ما نشرح وعدولشركة علا

صناعات فقد استحقرمت نعمة لحتم يكفي يف تسميتكم متأخرين. وأما الوأص

بداع، إلخرتاع والالة هلؤملستعدة واملب اهواملكم من ال هللا هبهوما و لعقلا

 يات فوجدتكم شديديلماكلحاجيات واللقد تصفحت درجة حاجاتكم لو

ا هتفكر يف تأمينلنظر والى الاجات عحل تبعثكم املذا هيات، ومع لكمالاجة... باحلا

ة، وإن ما تقاسون من مشقات ليحلاجة تفتق باب احلنسان، فاإلو شأن بين اهكما 

و فرض موت شعوركم لصنائع، فلحياء اإلعزائم لتأمني حاجياتكم مما يثري ا

 عجز عن أدنى مرافق حياتكما".لمة اهثارتكم ألحباجاتكم 

ى لع هدعيس مع نفسلشيخ الا هذي كان قد بدألديث احلإن ا لقولميكن ا

قد  ،لسؤوملبدور ا هندي فيهلسائح السائح ويقوم البدور ا هحوار يقوم ب لشك

د قد البلتمني مبا كانت اهملا عدد من اهيلندوات يدعى إلا ه ما يشبىلإ لحتو

 ارح. جلنسحاب( االك )اليف أعقاب ذ هيلت إلوص
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يمنيني )أبعاد للايد يصف حملي املعالنسان اإلاأو  ندي،هلسائح الوقد استمر ا

وضاع ألعميق لا ليلتحلا لالت. ومن خالاجملف الا يف خمتهيت يعانون منلأساة( املا

ذا هحظنا يف بداية الا. وقد هسيأتي دوريت لرافق املتجارة وبقية اليم والتعلا

راس(  لم ناحية جبل)مع لالد من خالبليمي يف التعلوضع النقاش كيف كان الا

 الة( والصلفاحتة وأركان الناس الم الكي يعلعارف )ملوزارة ا هذي بعثت بلا

م هم بقدر ما يلعملك الذ هذي كان يتقاضالراتب الغ المب لاجملذا اهم يف هي

دارس، مليم وعدم وجود التعلة غياب الرحملك الظروف تلدارس لواباحث لا

 ة!!الصلفاحتة وأركان الم المن يع لعارف بإرساملواكتفاء ما كان يسمى بوزارة ا

ديد جلا ليجل يصدم مشاعر االقد  -قيقةحلو عني اهو-م الكلذا اه لومث

رمان حلومن اوعي ليت عانت من تغيب الا لجياألى الع هأكثر مما قد يثري إشفاق

قتصاد فأوضح كيف كان حرص ال اىليم إلتعلنقاش من الا ل، وقد انتقلشاملا

شعب لإزاء ا هياتلأبسط مسؤو هدود ينسيحملسريع والكسب الى النظام علا

 وطن.لوا

ت الندي مبشكهلسائح الو يستنطق اهو-دعيس لشيخ الوقد كشف ا 

سياسي لغزو البا هقتالوع هوتقنياتقتصاد المية اهعن وعي متقدم بأ -يمنلا

دارية يف إلوضاع األي عن اهو-ية لتالصفحات العسكري. وسوف تكشف الوا

 عاصرة.ملكم احلصائص يف أنظمة اخلا مهأل هشيخ واستيعابلمعرفة ا -دالبلا

ذا وترددي يف ه: "-نديهلسائح السان الى لع لديث ما يزاحلوا- ليقو

يئات ه: عدم وجود لوأل. ااًلما احتماهل أجد ملدارية إلشؤون القان يف الأمرين يتع

ضرورة لك بالذلاجة حلا مع مساس اهكومة ودوائرحلمراكز ا ليف ك ىشور

بت يف لما تعقد، وا لح، وحلصألح واالصلا هى وجولمور عألان ايتشاور جبّرلل

قرآن لا هتشاور تنويليك بعظم شأن اه، ونالحواألسري مبقتضى الفات واالخلا
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طأ خلم عن اهوى وأبعدهلم من اهرهوقني وأطلخملا لعقأل هوأمر هكريم بشأنلا

 زمًا ضروريًاالك لمع أن ذ لهى أحد يف أعمالية علسؤوملثاني: عدم ال. واللزلوا

بيث من خليتميز الجتماع النظام ال رفع(لو اه لصألاأن كذا مع ه لصأل)يف ا

سيء جراءة مل يزيد االشر حتى لا ىلري وشرًا عخلى الًا عريطيب فيجازي خلا

 .هسن يف إحسانحملد اهومتاديًا، ويز

ى لة عالولمور، وكان تعيني األزم عدم إتقان االت لحواأل: إن مبادئ اهفأجبت

ة لدو ليت حتدث عند إقبالمور األمات اهمام مبإلة الالج لوفة وشغلأملود اهعلا

ة الولمام أن يعني اإلنا االموة لالك... واضطر جلة خاصة متى كان ذلوإدبار دو

ا ها وكبريهصغري ها بهويربط لعماألى الم، وأن يشرف عه فالم وهلبدون اختبار 

ا ملية، ولسؤوملة االولا ل حتدد وظيفة يصح حتمملحتى  لتداخلخمافة.. فاتسع نطاق ا

 ىلشريف إلم اهفت نظرللمام إلة الال جىلضرر رفع غري واحد إلا لاستفح

تقيد لة أبت االولددة، غري أن نفوس احملنظامات الداركة وكثريًا ما أصدرت املا

ة لوسي لية فتذرعوا بكلسؤوملا لك، وعدم محلا عدم ذهحلنظام، وكان من صالبا

قام مل)ا هى ما يصدرلعتماد عالثقة وال حتى كاد يفقد احلصاملب الا بقواهوأفرغو

 هإساءة إذا رفع صوت لكلمعرضًا  هووطن هتلى دولغيور علشريف(. وأصبح الا

 ية.لسؤوملذا ارتفعت اهلح، والصإلب النتقاد وطالبا

أيام  هيلأشد مما وقعت ع لقبيلذا اهين أمر من لاهك وما ل يبعد ذالفأجاب: 

تتبع لى الا أيامًا، فقد كان شغفي شديدًا عهعاصمة وإقاميت فيلمروري يف ا

شريف(، فكنت لقام املم كتبة )اهسمونمن ت لك تتبع أحوالوقوف، ومن ذلوا

م، وكنت أستعد وريقة هخروجأو  ذنإلا نتظارالواقفني لم مع اهقف بأبوابأ

م، هبوابى ألا ترددي عهأجوز ب لكوني عابر سبي لاملغين من الا ما يبهب فيلطأ

فت لكاتب لما خرج الي، فلب، فرق ل: إني طاهفأجبت .واقفنيلين أحد الويوم سأ
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: من إحسانك اًلوريقة قائلا لهمت لفضاء حباجيت، فسإلي بالي فسمح لإ هنظر

مت ما هحسان منك، استفإل: ابتداء ااًلا قائها بسرعة وأعادهعلقضاء حاجيت، فطا

ة لبادملا لصدقة، وأقلخراج اإلدي جنواي صدقة يأراد فاستفدت بأن أقدم بني 

واحد ذا نفي وذاك صمني يف أمر خل. وأغرب ما استغربت مطابقة غرض الريا

ا أعترب ملتعدد لشريف.. ووجدت نفسي كثري التم اخلإثبات يف آن واحد حتت ا

ا إقدام عنرتة هون جبنبها وخيانة عظيمة فأسخط، وجرأة يهارة فأقدرهك ملذ

عواصم، وما استغربت أمرًا لا يف أحد بورصات اهرباح كأنألومضارية عظيمة ا

قام، وما ملعظمة ال لسؤوملدم حتاشي افوضوي وعلوك السلذا اهكما استغربت 

 ية.لسؤومليراد وعظم اإلصدار واإلمن حفظ وإتقان نظام ا هيق بلي

ية لسؤوملعتربت او ُال هتمك أنك نالم فلقد كان وقوفك فوق ما نعل: هفأجبت

 ئة.ملعصابة تسعة وتسعني يف الك الكان نصيب تل لسؤوملزم تعرف الو

من  هيلما وقفت ع هكمة فيحلا ل أتعقمل: ومما لقصص فقالثم استأنف ا

 ىلجمرم يساق إ هأنكند جلي حماطًا بالوالا ى وأرالم أمر مبركز إلة، فالولم امراسي

كم حلا هيغلسجن بعد تبلخارجًا من اأو  عدام،إلكم باحلا هيغلسجن بعد تبلا

 هتلخوفًا من تفح السلم شاكوا اهقربة، فمل اىلسجن إلخارجًا من اأو  عدام،إلبا

ا ثكنات ها كأنهفأجد هز أمر بكمر لكومة يف كحلم، وكنت أقصد دور اهمن يد

ا حكومة هإن لباب فأقول مانع فأدفع اال هكأن لدخولر باهعسكرية، ومرارًا أتظا

عباد ل احلمصا ليهتسلشاء، وخصصت  متىو ىأن لدخولن شاء املا هتوح بابمف

 هذهتفردي ب لعنيف. وكنت أحتملدفع الماذا متنعونين؟ فيكون جوابي الف

كومة حل اىلرائحني إلغادين والوغربيت، وأمكث بعيدًا أتصفح ا يتغرابلة لعامملا

اضر حلساواة بني املوا لعدل االم أجد إلم، فهف طبقاتالى اختلع لحملا هلمن أ

 .همتكح ل أتعقملذا ما هباد )!!( فلوا
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ي لوالا هكومة، وشيء يتعرف بحليبة اهي حفظ هة ولكمة معقوحل: اهفأجبت

 .هوميتاز ب

قرب ل، واهعن ل يعدالذي لا لعدليبة يف اهليبة يف شيء، فاهليس من الفأجاب: "

 حجاب الموا أن لفسد إذا عملائن واخلباغي وال واملظالراجعات، فاملا ليهوتس

ان ك ىشر. ومتليبة وأقصروا عن اهلم اه حماباة عظمت يف أنفسال تفسري والو

مور، ألرافع انتظمت الافض واخلؤخر واملقدم واملانع واملعطي واملو اهق حلا

 نسانية".إلكومة وموضوع احلت مبوضوع االاهكن جلور، وهمجلح الوص

ريف ل آخر. ومن اىلمن موضوع إ هيمن يف حوارياتلبنا حكيم ا لكذا يتنقه

، وتارة يأخذ خطاءألبعض الربر ملاأو  دافعملو تارة يأخذ موقف اهدينة. ومل اىلإ

 ل يكتف بأن جيعمل -نايما رأك-و هخطاء. وألك التلرافض لؤيد املموقف ا

 لوص ل، بلولحلخطاء ويطرح األا للوحي هينطق بامس لهذي جعلندي اهلسائح الا

قام ملا )اهيت يضج بلحنرافات االكيم من رصد احليتمكن العاصمة ل اىلإ هب

كتبة لم ذئاب اهواطنون ومتتص دماؤملمام حيث يعاني اإلقصر اأو  شريف(،لا

 فاحش.لم الظلب الواسعة وكانوا خمالثروات الاشية من كونوا احلب الوثعا

 هماتلت بعض كلذي تآكلوار احل أن نص اىلنا إهشارة إلي من ال بّد الو

واردة لفقرات الخرى قد أربك بعض األمات الكل عن تصحيف بعض ااًلفض

مات لكل عن ااًل وضع نقاط بدىلاضطررت أحيانًا إزء خباصة، وقد جلذا اهيف 

 قصود.ملعنى املم اهقارئ ارتباكًا يف فلليت قد تسبب لاأو  ومةهفملغري ا
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م هعسكريني منليمنيني والا لم كهيمن ما يلا حكيم زء من حديثجلذا اهيف 

مية عن أوضاع لعلم اهذين يعدون دراساتلئك ال سيما أوالصوص خلا هى وجلع

يش جلك اليعة وطنية من ذلا طهيت قادتليدة اجملثورة القيام ا ليمين قبليش اجلا

 نجاح.لا اهل يكتب ملت البائس بعد حماولا

ذي كان ليش اجلا لاص بأحواخلديث احلك الى نص ذلوقوف علا لوقب

 أجد مفرًا من ال ،هللى الع لتوكملطة السل صاحب اىلي نسبة إلتوكمليسمى با

أن  -اهغفرية منلحتى ا-شعوب لا لاذا تقبمليوش، وجلمية بناء اهعن أ لتساؤلا

تكون قوة لناسبات، أم ملتكون زينة يف ال هلحة بسخاء؟ لسملا اهى قواتلتنفق ع

غزاة ومحاية لد من االبلماية احلكي تكون قوة لأو  فرد،لاكم احلباطشة بيد ا

 نتقاص.العدوان والية من الدولا اهحدود

 شعبلا اهيليت ينفق عليوش اجل يكن من امل يلتوكمليش اجلإن ا لق يقاحلوا

و هرثاء، ولى الة تبعث علنظام، فقد كان يف حالل يكن زينة ملة بسخاء، ولدولاأو 

دود، وقد اكتفى بأن يكون حلد ومحاية االبلدفاع عن الى القادرًا ع يكن ملك لذل

 هذي كان يتقاضاليد اهزلجر األا لف يف مقابلتخملنظام القوة باطشة يف كف ا

 رعية.لمن ا هينتزعأو  ةلدولمن ا

عربية حتى ليوش اجلق احلذي لتطور اللديدة جلقائق احلا هيلت إلوعندما انتق

 انتظار، ىلإ ه مترد وصمتىلإ هرضا لحتو، صحراءلب القيت كانت تعيش يف لك الت

ن لرمان. واعتقد أن أحدًا حلر واهقلوعي بالنسحاب بداية االوكان حادث ا

ا هيعتلكان طأو  يشجلا اهيت قادلثورات التمردات واليتمكن من إدراك أبعاد ا
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ثينات الثلتاريخ اة من لوهملصفحات الا اهيت كشفت عنلعاناة امل يتبني أبعاد املما 

شيخ لمع ا هندي يف حوارهلسائح السان الى ليت جاءت علصفحة الا هذها هومن

 كيم:حلا

 

ت ل أني أعمالعسكرية أجاب: وقويف بسيط إلة اهبجلى الع هوقوف هتل"وسأ

م شخصية ه أجد فيمليش وجلأيام استعراض ا لضباط يف كلكثريًا فراسيت يف ا

ت لديث وقحلنا الروسي بضابط مرارًا، فتعارفنا وتبادلستشفى املبارزة. ومجعين ا

 :له

 جند مليدي لذا؟ أجاب: مستشفى تقهعسكرية مستشفى يغنيك عن لليس لأ

مة ألغرض ا لمر سواء محألنعكاس االشت هذا. فاندهعناية كلتيسري والا هفي

 الوطنيون لغرضًا غامضًا، فاأو  نسانيةإلستشفى جمانًا رمحة باملروسية بإنشاء الا

  غرض.الرمحة و

ضروريات، ل تؤمن بعض املا ه، وأنلعشرة ريا هوأجابين أن مقدار مرتب

 10الـعسكرين ما بني لب الحيث أن مرتبات غا لهمثاألو لهشكوى لوأفاض ا

يش أربعون، جل امريلعشرين، ومرتب أيتقاضون ما بني ا لئالوأفراد ق 20والـ

ا إن كانوا مقيمني يف هؤمنونيم؟ أفاد: هضرورياتنون ن يؤّميمت: من أهواستف

جر ألى الع لراكز فنحصمل، وإن كنا يف بعض اهوما حتت لٍّب كلعاصمة من سلا

: لفقا -سنيلراء وفتح البكسر ا-م؟ َسرِّلر واَجأُلي اهت: وما لرسم. فقلوا

قوق وتشكي حلرعية بأسباب الى العسكر علكام احلوا لعمالا لر يرسَجأُلا

ابيس حملرسم مما يؤخذ من الرتاضي، والاأو  سافةملم باهبعضًا فيأخذ من مهبعض

جر، وأغرب ما ألقد كنت مستغربًا مما أشرت من الت: لبوس. فقحملا لحبسب حا
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اجة؟ حلا لستعماالذا اهى لأم دفعكم ع ك واجب رمسيلذ هلرسم، ف هتسمي

ريًا، هش لنفر ريا لى كلع لاملبيت اليمات شريفة وعايد لجر تعألأجاب: إن يف ا

بقاء.. لا لن وطويتعالتسد الن فوقنا ملدات ئعالى الوة عالع هقطع من معاشي

زايدين فما ملدة ايحتت مزا لاملبيت الرسم عائد لى القد كان علرسم.. لوكذا ا

جانب يف ألغ من نظام سجون العجب فقد بللت: يا لذا فقهسماع كشين هأد

غ لما بهكومة محلى حساب الك علذ لصحة، وكلسكن واملشرب واملوا لأكملا

غ حب لرعاية، فكم بلمي أحق باالسإلنظام السجون. واملغنى اأو  جرامإلا

ك يا صديقي أن يوفقك يف ل هللا لبوس. فأسأحملى الوس حتى تفرض علفلا

رتفيع لتقدير والا اهما تستحق ب لنزالسبق يف ميادين الثبات والطبية والدمة اخلا

 عما ذكرت. هوراتبك، فتستغين ب فيزداد قدرك

ى لرتفيع عليس الوأجاب خبشونة:  هثارت في هوشعرت كأن ثائرة غضب 

سي لندألفاتح الو فتح ال، فه ما حيسنال لهرء ما يبذملية فثمن اهلأل االو لعماألا

فأفوز.  لهبذأل لاملي الصديق أن يتوفر لا اهي أيلفاتح فادع لى الع لباذلسبق ال

ا، هحرفة يتوفر ب ل تقبالد خبدمة يقنك مألك لدعاء بذل: أعفين من اهفأجبت

جرمية وإثم. وما  هدعاء فيلب ما حتتك وأجر ورسم مما يكون الن سك ِملفدخ

ك بسوء يف لتحابب أن أدعو لتعارف من الأنسي فيك وما عقد ا لقابألكنت 

 عسكري.لقك ومقامك الدينك وخ

 كلمنكرًا مث هذا، وما مسعته الا إه يقصد بالداعني لدعوات اذا إن ه: يا لفقا

 لوضيع، بلشريف والوا هلاجل واملعالك الذا مسهمعتربًا اعتبارك. وإن أو 

وة.. بنية التللم هيات فإنا نستأجرآلوة االوات وتلصلداء األساجد ملعاكفني يف الا

 .لرجلذا اهأن يتيسر من 
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ب لوتكرر فينق لستعماالعم ا ىا ذكرت متمل استبعاد الخ ألا اهت: أيلفق

 نوا فاعذرني..يناس يف خري ما تبالنكر معروفًا واملا

نا إمارة جيش لنا وزارة وليس لة؟ أجاب: لربية مستقحلوزارتكم ا هل: هتلوسأ

ت: ل؟ فقلالستقالك، وما تعين بالملة الالشيء مربوط جب لا حمدودة، وكهمتهم

 ال يف حرب والنا تدبري ليس ل: لربية حركة وسكونًا. فقاحلشؤون التدبري يف الا

تدبري ل اىليش، ويتوجلعاصمة انقطع ارتباطنا بإمارة الم، فمتى خرجنا من اليف س

ركات حلى الت: وكيف تدربون عل. فقهيلإ لذي نرسلا، 2لعاملونًا وحركة اكس

 لعاصمة نتدرب كلإقامتنا باتدريب يف ل: أما الد غريكم؟ فقايربية وأمركم بحلا

تدريب ل جتدي نفعًا، وأعين باالركات حلك الذا إن تهت: يا لأسبوع يومًا. فق

ارة وتعرف مواقع هملتدبري والكة الم لما حتص َمالروب فعحلقيادة يف الا لالاستق

 هذي تدرك فيلو اهوادث حليبة فقود اخلفوز والصواب ومواقف الطأ واخلا

 تكن واقعة ملك. ولنا يف ذل ل دخالقد أفدتك ان لقائق غري مشوبة. أجاب: حلا

 يعترب إن أبدى ال يسمع والة، وقد لعسكرية مستقلة اهجلا اهالوقعت تتو

 أحد....".

 

يمين يف ليش اجل عن أوضاع ااًلرًا شاميوجز تقرملوار احلذا اهفقرات  لتشك

 هذهو -نسحابالدت اهيت شلفرتة الا-قرن لذا اهثينات من الثلمنتصف ا

يش جليت كانت حتيط بالسيئة الظروف الادات عن اهشلفقرات من أقدم الا

د. البلدفاع عن حدود الو اهو لوألا همن ممارسة واجب هومتنع هوتؤثر يف إمكانيات

ديدة آنذاك حل وجود مستشفى روسي يف اىلفقرات إلا هذهوقد أشارت إحدى 

 

 اللفظ يطلق على مسؤولي المديريات والمحافظات   -   2
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ا لهقت برحيلك، وأغلد بعد ذالبليت غادرت الروسية التجارية الية الاجلج االعل

ون أجلواطنني يملضباط وبعض النود واجلذي كان بعض الوحيد الستشفى املا

ذكور ملروسي الستشفى املاصة باخلفقرة الرض. وقد تضمنت املعند اشتداد ا هيلإ

نسانية إلا الو رمحةل اال همبواطني ه تكن تربطملذي لا يمامإلنظام الإشارة ساخرة با

 سيرولستشفى املدفني وراء إنشاء اهما واحد من هسياسي ولغرض ال االو

قات العلبكر من تاريخ املوقت الك اليمنيني يف ذلمواطنني الل هوفتح أبواب

 سوفيتية..ليمنية الا

أسوأ صورة ممكنة يف تاريخ  -تقريرلا-وار حلوقد حددت فقرات أخرى من ا

ق لنظام قد أطلرواتب وكيف أن الديث عن احلا لالمن خ ..ملعاليوش يف اجلا

كومة حلرشوة قانونًا تأخذ الا لصغار، وجعلتنفذين املكبار يف التنفذين املأيدي ا

ف بني الخلوة اهقانون( يف توسيع لذا )اه عن جناح اًلا فضهمضياف همبوجب

 ىل تكن قادرة عمليت لحة السملقوات الفقراء والحني االفليش بني اجلشعب والا

يد حممد هشلشاعر الو اها هائعني. وجلا هعيش من أفوالقمة البقاء دون انتزاع لا

 :لزبريي يقولحممود ا

 ضعيف مقاُمليف غري أكواخ ا    لهد، وما البلا ليش حيتجلوا

 ّداُمه ليفة معولخللو ه     ب ما يشاء، كأمنا   هيسطو وين

 

في خلدف اهلأدركوا أبعاد اضباط قد لوطنيني من الستنريين وامل بّد أن االو

 سيما الواطن، ملندي مصدر خوف اجلا لذي جيعلخطط املك النظام من وراء ذلل

صدر ملقد أصبح ا هة أنملظالمارسات املا لالمن خ هنهذي استقر يف ذلح االفلا

ى لة حيرصون علدولة موظفي ايضباط وبقليش، وأن اجلا هذي يرتزق منلوحيد الا

ك لدائم. وقد تسبب ذلرزق ال ينقطع مورد االحني حتى الفلبني ا لشاكملق الخ
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 يكونوا يرغبون يف ملذين لحني االفلجرة عدد كبري من اهيب يف هرلخطط املا

دن ملناجم وتنظيف شوارع املضراء باخلا لقوحلستعاضة عن االم واهمغادرة قرا

 بعيدة.لا

ي( من لتوكملندي اجلذي استطاع أن جيسد موقف )الشعر الحظ أن االوي

فقرة لليدًا كساجني تاملمن ا هك عن جتسيد موقفلكذ ل يغفملبائس لح االفلا

سجني  لنود من كجلا هيلع ل ما كان حيصىليت تشري إلوار، واحلفة من السالا

 حيث تتم مراعاة حقوق ملعال حيدث يف أي مكان من امل و ماهرسامة( ولباسم )ا

ك لن ذألنفاق. إلوا لبذلى الو كان غنيًا قادرًا علحتى  هسجني واحرتام ظروفلا

 بتزاز.الا ليف جما لعقوبات ويدخلف قانون الخيا

ية لتالبيات األزبريي اليد حممد حممود اهشلشاعر اللومما جاء يف قصيدة أخرى 

 يفة:لخلتعذيب وبطش جنود الا قسوة اهمن قصيدة يصف في

 هإذا استفاق أسري من متاعب

 ُهالندي ورججلبندقة ا هبتل

 تعذيب مبتكرلبطش والفٌن من ا

 ُهداهأ لجيالأل هلليفة الخ

 ُمهب يسمح معذِّملسيقوا جياعًا و

 ُهاولأن يستعدوا بزاد يوم ب

 م جند زبانيةهفلوسار من خ

 واهم تاهإذا أتوا خزية من أمر

 ملهسرى مآكأليستمنحون من ا

 ُهؤم من راح يستجدي ضحايال يا 
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قة العليستخرج أبعاد الخري ألبيت الا عة مل وقفة طويىلقارئ إلحيتاج ا ال

، هدالة جل إعاىلمضطرًا إ هذي جيد نفسلسري األمنوح. بني املانح واملغريبة بني الا

ت ذات ل. وقد سأهى حساب أسريلمن أن يعيش ع ل خيجالذي لد االاجل ىلوإ

يت كان لساعدات املعن أثر ا هسرى بعد أن حترر من سجنألئك المرة أحد أو

 تكن تغري شيئًا، ورمبا ملا هإن لم. قاهسجانيلًا هرأو ك ا طوعًاهساجني يقدمونملا

 ملقسوة، ولسجان يف ممارسة الك كانت تضاعف من رغبة العكس من ذلى الع

ا حقًا هحتى رشوة، وإمنا كان يعتربأو  سجني مساعدةلا هيكن يعترب ما يقدم

ف ويقدم صورة لتخللتدني ملستوى املو ما يفضح اهدفع، ولوضريبة واجبة ا

 عار. لنظام بشكلا

انت ك مواطن شريف ىلإ لهمام، وحتويإلضابط يف جيش الح االية إصلإن عم

ضابط لح االنجاح يف إصلندي، كما أن اجلح االية إصلضرورة تسبق عملبا

ت حركة لذا ما توهعيشية، وملما اهح أوضاعالى إصلندي معًا يتوقف عجلوا

 .هص من آثارالخللوحتديد برامج  هحيك توضلحرار بعد ذألا

دنيني فقد مليش ويف صفوف اجلشرفاء يف الة من اليلقلة القلوباستثناء ا 

 ،ثيناتالثلضابط يف حوار الا لتميز كما يقولوث عامة. وكان التلية الكانت قاب

 لاملسب اكرباعة يف لى الكفاءة، وإمنا على العأو  بهواملى ال يتوقف عال

سبب لو اهذا هكون. ولب ما ميلبرياء وسألب اهنلناسبة ملا لوسائلواخرتاع ا

يدري أن  هنألثراء لضابط باللدعاء لا هن رفضلندي يعهلسائح الا لذي جعلا

توفري  ليومي يف سبيلم اهلنضا قفقراء وعرل من دماء االن يكون الك لحتقيق ذ

باد من شؤون وشجون، ملد اهعليش يف اجلديث عن احلعيش. وكم يثري القمة ال

صورة لى تكوين اليت تساعد علومات العمليام عن مزيد من األرمبا كشفت الو

 ة.لشاملوضوعية املا
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نسحاب الحادث ا لندي حوهلسائح الدعيس والشيخ الوار بني احلوكما بدأ ا

قًا الا بدأ انطوار مبحلى اهفقد انت ، هيمن بشطريلق عم المن ق هيلوما ترتب ع

زء جليمنيني سكان الفاجئ يف نفوس املنسحاب االا هذي تركلفائر الرح اجلمن ا

 لذي يشكلمحر واألبحر الى الع لطملزء اجلو اهامة( وهد )تالبلغربي من الا

ياة، فقد حليوية واحلجزاء باأليت متد بقية الرئة الا، وطنلا لشمالنسبة لجغرافيًا با

واطنني يف ملثقة بالناتج عن عدم اليش اجلتحاوران آن انسحاب قوات املحظ اال

م هوطنلم هئالصادقني يف ولواطنني املء االؤهد قد وضع البلزء من اجلك الذ

ة هم يف مواجهنسحاب قد وضعالإن ا لة، أقوملظالة الدوللم هئالشكوك يف وملوا

غزاة لوا اهغزو أن يواجلتكرار ات الم يف حاهيلم أن عهلغازية، وأكد لقوات الا

ة لة إجياد وسيلك حنو حماولوار بعد ذحلا هك فقد اجتلذلاريث. وحملعصي والبا

 شعب.لثقة بني الق الخلحقيقية 

ندي جمسدة هلسائح السان الى ليمن علا حكيم اهة كما حددلوسيلوقد كانت ا

ذي لم اهألا لسؤالكن الياة. وحلص يف تطوير مرافق االخإلوا لشاملتغيري اليف ا

 و: ه هكيم نفسحلا هطرح

ى لكومة عحلستوافق ا هلكن ل، ولمألثقة والستعادة االتغيري ضروري لإن ا

يستبعد  ها إذا ما وعدت. إنهشعب وعدلسيصدق ا هلتغيري، ولك الإحداث ذ

 ك.لذ

 

 

 

 



75 

 

 

 :اًلو جييب قائهندي فهلسائح الأما ا

قائق ناصعة، وأقنع حلستار وأبرز الادث كشف احلتغيري( فإن ال أستبعد )اال"

ي اجتماع هقوة لتضامن، وأن الحتاد واالجتماعية يف االياة احلقنوعًا نفسيًا أن ا

ا هعامة ومحايتل احلصاملكومة رعاية احلا، وأن موضوع اها بنفسهوب وثقتلقلا

ادث من حلدمار، فالراب واخلاصة أسباب اخل احلصاملور اها. وأن ظهوتوسيع دائرت

 ما انعكس من الإ هكافة من أثرل تدرك املتغيري ولليت تكون لية اهلإلوادث احلا

ؤمنني مل يكن أمري املذات ولم باهيلإ هوجملسامية فإن القامات املم يف اهوقفة وف

، لهة وأكملدوللح لصأل متحريًا االإ ،سابقةلت االعاممليف جريان ا هللم اهأيد

ح الصلا اهرهب ظالا بقواهلت أعمالأغراض خفية قوية عم لكن عواملو

ادث كان مؤذيًا وموقظًا حلفا هيني يف جوفلمن ق لرجللفساد، وما كان لا اهرهوظا

ؤمنني ملمري األقائق حلبعد كشف ا لاحلات أن يدوم اهيها سرت، فملومعرفًا وكاشفًا 

 ح.الصإلح واالصلى الريص عحلا

صدق لرجاء فإن لا لياس حملا لوإن قد ح هفإن وعدنالامة هت هلأما تصديق أ

ى لثبات علتكرر الية وهلسامع سنة إلب التأثريًا يف ق هصالوإخ هم وعزميتلتكملا

د من لي متولصألف االخلم وايعظ هح فأمرلصلثقة، وأما البادئ متكينًا يف املا

ى يد لح علصلنفجار... فإن يكن أساس االد بعد التوملمي والسلف االختالا

تسامح، لوا لينا، بلم حمتم علسللنوح جلي، فالوألف االختالى المية عالسإليئة اهلا

 ىلكرامة يتولك الفظ تحلطرفني، ولما ميس كرامة ا لتدخلبا لفقد حص

د البلا لحا هح بلوما يص لوألبني الح ذات االحون بصورة خصوصية إصلصملا

 لوحشة، ومثلا لمام بتقرير ما يزيإلامة واهت هلبني أ لاحلح االعباد، وكذا إصلوا
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كومة حلى صورة خصوصية بني الا عهفي لتداخليت كانت الت االحملك الذ

 م..هتفالتقوى واللذا أقرب ها، وهوتبعت

وا ملسابقة وما ألم اهوماتلرتمة أن يستشعروا من معحمليئة اهلمن ا لكما يؤم

خصوا لياة ويحلا هما في لتوصية بكلم أن يستوصوا ويؤكدوا اهن ما يدفعآلا هب

 غايات.لوغ الب لت ووسائالعامملاجات وسري احلا هيلما تدعو إ

يأ هصواب، ولطأ واخلن مواقع اب وأيقظ، وبّينافع، فقد أّدملادث جم احلفا

روحية لا اهبزعامت لفعلر باهرتمة أن جتتمع ذاتًا ورأيًا، وأن تظحمليئة اللهسباب ألا

 قومية.لقات االعلنتجة وربط املاة حلصالا وبذور اهمتهداء مأل

رفض لنف، فاألوادث وحبس مشوخ احلى الح علصلذا وإن يكن أساس اه

ا ميناء لهامة وسواحهامة خوض يف نفس حياتنا، فتهوض يف أمر تخلينا، والحمتم ع

 لاحلغ الما بهم ل تنازالمر وألم يف اه تفاالنسان فلإلواء هلة الي مبنزهيمن، ولا

 الو لفاصلا هسام فإنحلخر، أجاب: حيكم اآلتقرر ما حيس إن كان ازم أن ليلو

يط حليوش حميطة باجلا إن اهعدة ولعدد والنا الة، وقد توفر وقلل الاحرتام إ

 يكن.لعام فلجوم اللهي حمضرة لبجلامي واهتلا

نا لحا ىى مقتضلة علعجلسام يف احلحتكيم ا ل نستعجالأجاب: عندي أن 

نا لوضعفنا وذ هعدو وشجاعتل من حيث قوة االوبة لطملغاية ال تفتح االاضر، حلا

بنا ما لوان وسهلوا لذلبنا وومسنا بالذي غلعدو اليس الذي.... فلمر األكن بالو

يس غري أنفسنا لارجية، فخلوب القلواحرتام يف ا لالإج نا من مقاماتلكان 

يتنا غري لوتضامننا فداخووحشتنا بعضنا من بعض، وسوء تدبرينا وعدم نظامنا 

 ال تقوم إالرب حلوب متباينة والقلا غري مرجوة فاهغري مأمونة. أما أن لمرجوة، ب

 يكن من ملا، وها غاية فتصدق عزائمها من وراء إقدامهل يصور ملناصحة وملبا
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يج هادث حلا غري مأمونة فاهثبات. وأما أنلى التحفظ علا لنظام ما يكفلا

ى لعأو  كم،حلص من التخلنتقام والال لوب أميلقلا بية وصريلقلمراض األا

ص خَّليتنا وُيلح داخالد يف إصهتجنأن جند و لسبلك، وأجنى الترجيح ذ لقألا

 ا.هوحشة وأسبابلة البإزا

ى لقضاء علوا لذلليد كرفض تألسكون بعد التأخري، فالأجاب: حسنت ا

 عتبار.البقية من الا

شيء من حقوقنا وما  لى تنازلح علصلا لبقبو وبيةلغملوحتقيق ا لذلأجاب: ا

كثرة ل نظر الشئنا، و ىب حقوقنا أنلد، وأن نطه عال نتقيد بقيد وملينا إن لع

ة أعظم إنتاجًا مع لقلوب مع القلوبنا، فاجتماع العترب اجتماع قملَعددنا وُعددنا فا

وسنة  هللبحان اوس هللا لرجو حبوألوان. وإني هل جناة من اال إنتاج، وال لتفرق، بلا

ى لنا عليئة من خنبة رجاه لمت أن تشكهلوقد أ حتاد ما نرجو.التضامن والبا هللا

 ان حياتنا".كسائر أرلحات الصإلح تفرض يف تقرير االصلإلف طبقاتنا الاخت

*** 

ثينات دون أن يتوقف الثلة من حوار الوهجملصفحات الد توقف احلذا اهعند 

رغم من أن لبا هحظ أنالقد فقدت. وي هصفحات أخرى من بّد أن الذي لوار احلا

ي ظروف اتسمت هفاجعة، ولنسحاب االصفحات قد كتبت يف ظروف الا هذه

 ترتك ملا، وهت أمينة يف رؤيتلعامة، فقد ظلاصة واخلسرة احلوطنية والرارة املبا

صفحات قد ضمنت لا هذهن إن كانت وتحاورملاأو  كاتبلأن يفقد ا لنفعالال

ستنريون رؤية ملأن يفقد ا لنفعالالصفحات ل ترتك من امل لراء، أقوآلعددًا من ا

ى لدث حرصًا عحلك الذي حدث، وإمكانية جتاوز ذلا للخللقيقية حلبعاد األا

 وطنية.لا اهى وحدتلد، وحفاظًا عالبلكيان ا
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ذي لعدو الوطين أن يؤكد أن الا لنفعاالو يف قمة اهكيم وحل ينسى االو 

من  ه حنن مبا أشعنااليس إلا ها وانتقاص أرضهرهد وتسبب يف قالبلب الغ

يس ل، وهلألخوة واإلوحشة بني اليت تسببت يف نشر الرة اهقالكم احليب الأسا

نظام لتدبري وفقدان السوء ا ىزمية سوهذي أحدث ما أحدث من لا لوألعدو الا

يئة ه هستقوم بذي لدور اليف ا لمألكيم عظيم احلتضامن. وكان الوضياع ا

فكرية لوطنية والشخصيات الفت من عدد من اليت تألمية االسإلتحكيم الا

م ممن ه، وغرييبلثعالعزيز الاسيين، وعبدحلن، وأمني االشكيب أرس لبارزة أمثالا

أو  يئةه تأسيس ىلكان يدعو إ -يمنلأي حكيم ا- هح، كما أنالصإلوا راية المح

 لولحلد، واقرتاح االبلدراسة أوضاع الم هيمنيني أنفسلية من اهلمجاعة أ

امة يرفضون هيمن يف تلبناء اأت ليت جعلسباب األقائمة، ومعرفة الت االمشكلل

ديد حلفروض بقوة امل واملظالنظام ال عن ضعف وإمنا نكاية باالغزاة، للتصدي لا

 .ىرضلم واهتفالختيار واال باالنار لوا
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بتهمة أول محاكمة 

 المروق واإللحاد
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يمن ل يف آثار حكيم اىلوألقراءة الا هذهسابقة من لصفحات الإذا كانت ا

سياسي لمود اجلوصف ا لدعيس قد تركزت حولشيخ حسن حممد الا

يمنية لرض األشعب وتساقط أجزاء من اليف تفكيك وحدة ا هجتماعي وأثرالوا

كة لمملة حتى انكمشت )الزيهمبقاومة أو  بدون مقاومة، لستقملشطر اليف ا

شؤوم تغدو شريطًا ملنسحاب االادت بعد اكية( يف حدود جغرافية ضيقة، لتوكملا

سابقة مما تبقى من لصفحات الإذا كانت ا لات، أقوهجلًا حماصرًا من مجيع ايلجب

س، فإن بعض ساألو اهوضوع وملك الذ لكيم قد تركزت حوحلك الآثار ذ

جمود للطبيعي لناتج الو اهفكري، ولمود اجل اىلا قد أشارت إهصفحات منلا

 لإعماأو  تفكريل اعتبار استخدام اىلإ لاحلا لجتماعي، وقد وصالسياسي والا

س ملمور وألدد استقرار اهذي يلتجديف الكون ضربًا من الاأو  ياةحلنظر يف الا

 عقيدة..لا

زندقة لروق واملاد واحلإلبا هامهقصة اتلكيم حلشيخ الرواية ا لالومن خ

د البلخرية يف األوا ىلوألزمن، وكانت اليت استغرقت وقتاً من السرية الا هوحماكمت

 لالمن خ لحماكمة. أقو لفردية ما يغين عن كلا همام يف قراراتإلبعد أن وجد ا

 هوقت ذاتلاب، ويف اهرإلفكري والجمود اللطرية خلبعاد األتحدد اترواية لك الت

ك ليف ذ-ا ه وقدرتىلوألئع االطلشجاعة ا ة،ة نظر فكرية حبتهتتأكد من وج

ى أن لفكرية من مجود وافتقار علياة احلرغم مما كانت تعاني من البا -نيحلا

روبي هلنظام الز كيان اهيمن، وأن تلا لضروب حوملصمت الك التكسر حدة ذ

دنيا تبقى عاجزة عن لتواضعة أن أية قوة يف املعرفة املح االذعور. وتثبت بسملا

فكرية لا عارفملت االة يف جمالائهلتطورات العن ا هشعب بأسر لأن تستمر يف عز
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ا هفة، ويف مقدمتلختملا ليصاإلا ليت باتت تتحرك عرب فضاء عريض من وسائلا

ذي يتخطى لثري األبشرية عرب التجارب الا لذي كان قد بدأ يف نقلراديو( ال)ا

 روحي.لي والعقلا ه زاداًلكان حامملدود اح

 لم يف حهادئة، يقرأ، ويفكر، ويسهلا هدعيس يعيش يف قريتلشيخ الكان ا

 هأن هتلاورة، وكانت مشكجملقرى الوا هأبناء قريت هيت تواجلصغرية الا لشاكملا

خبار ألعاصمة مصنع التحرر، وكانت اتى أن تتقدم وليمن، حريص عللعاشق 

سفر لا غري عابئ مبشاق اهيلرتدد علك فقد كان دائم الذلتقدم. لحركة اومقياس 

 يكن يرضى ملابا. وهوصنعاء يف مخسة عشر يومًا ذ هسافة بني قريتملحيث يقطع ا

اقش ينذين كان لصدقاء األ اىلدائم إلا ه عن شوقاًلخبار، فضألا هيلبأن تساق إ

 لما طاهتغيري ملًا يف اي حقيقاًلم أمهأحاديثا، وجيد يف همومهد والبلم قضايا اهمع

 .همدا

 ندوات ىلإ لتتحو هساتلكيم يف صنعاء فقد كانت جحلشيخ الوحني يكون ا

دينة مل تكن صنعاء بامل، وملعالدب وآخر أخبار األتاريخ والدين والا لفكرية تتناو

سياسية، لفكرية والنشطة األا اها وأحيائها وميادينهيت ختفي يف شوارعلكبرية الا

ا هنظام أن يعد أنفاس سكانلقرية، وكان يف مقدور الف عن ال ختتالكانت  لب

معدودة،  هشيخ معروفة وأنفاسلك قد كانت ندوات الذلا، هيلقادمني إلوأنفاس ا

ني لشغوملميني األناس من الحيث بسطاء ا ه قريتىلدينة إملا هذهيف  هوكان وجود

أحد كبار  ليوم كان يف مدينة صنعاء ويف منزا، وذات هرض وحصدألبزراعة ا

شيخ لبا ها، وقد ربطتهتالد ومشكالبلتمني بقضايا اهملثرياء واألني السؤوملا

مام. ودارت إلة وكتبة الدولعدد من موظفي ا لنزملصداقة فكرية محيمة، وكان يف ا

يف  هعبادلم مقيم يمن نع هللا هوت، وماذا أعدملياة واحلا لث حوي( أحادلقيمليف )ا

سفية مما لوت من زاوية صوفية فملياة بعد احلشيخ الا لخر. وقد تناوآل املعالا
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 ىلا إهغونلويب له أقواىلم يزيدون ويضيفون إلهاضرين وجعحلنق بعض احأ

 مام.إلا

ى مغادرة ما لصري وعملى الم عهقلم وأقهوت قد أزعجملويبدو أن ذكر ا

ى لم عهفقراء، فزاد حقدلرومني واحملمن عرق ا هبولصح ما سألباأو  ،هكولامت

تعة ملى مصري الم عهإزعاج هن يريد من وراء حديثك يملذي لكيم احلشيخ الا

 ما وراء ىل إاًلو أحسنوا عملم ها بقدر ما كان يرغب يف أن يطمئنهيت ينعمون بلا

 رض.ألسماوات والا اهدة ومن )جنة( عرضلفانية من حياة خالياة احلا هذه

ا فرصة ه، ووجده( حتى قامت قيامتلقيملك )المام ما دار يف ذإلغ اليكد يب ملو

دينة، ملّز سكون اهذي بدأ يلسف التفملثائر الك الى ذلقضاء عللن تعوض ل

 ىليت سوف تؤدي حتمًا إلت االتساؤلستنريين بعض املسنة الى ألويطرح ع

 بقاء.لل هحياتالتشكيك يف صلنظام والزعزعة ا

خر مبا آليوم النة واجل، وحتدث عن اه يعنيالدعيس فيما لشيخ الا لقد تدخل

يم لى تعالم وخيرج عالسإلف الك خيالو بذهقرآني، ولوم اهفمليتناقض مع ا

 الزنادقة يف صف واحد. ولسفة ويقف مع االفلا لو يردد أقواهنيف، وحلدين الا

اكمة أثبتت أن حملكن الشريعة، لساس باملمة اهبت همسعت هوتشوي هبّد من حماكمت

كمني لت من ال، وأن يفه، فقد استطاع أن يدافع عن نفسهاًل يكن سملشيخ لا

يستقرئ لعاصمة ل اىلكي يعود مرات أخرى إلًا ملصغرية سالا ه قريتىلويعود إ

غائب، ومد آفاق لا اهركق فيتعم لالدوء من خهيت تتكون يف لثورة المح االم

 .ل أمىلقنوط إلا ل، وحتوينك أقصى أفق إنساني ممىلؤثرات إملا

اكمة، حملبسات االعن م هدعيس خبطلشيخ حسن الا هقارئ ما كتبل اىلوإ

، هتثري غضبأو  مامإل تضاعف من سخط االا، بطريقة ها، وما أحاط بهمسببات
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ن ألشيخ للكمني ليت شاركت يف إعداد المساء األر اه تظالنا أن هت لوقد حاو

م يكونوا سوى أدوات حمكومة. لشخاص فألأما ا، هنظام نفسلرمية من صنع اجلا

ة ليانات، وإمنا حماوخلادث رصد احلذا اهغرض من اسرتجاع وقائع ليس الو

ثينات الق يف ثالخألفكر والى تدني مستوى الابي، وعهرإلواقع الى التعرف علا

فكرية، لقوق احلد حمرومًا من أبسط االبلا هذهواطن يف ملقرن، وكيف كان الذا اه

ثورة، لسنوات ما بعد الفكري لنتاج الى الع هيعكس نفس لذي ما يزالمر األا

 غرابة!!لف والصلغ النظام بالك البد ذأل اىلوبعد أن اختفى إ

وبًا، ومع تتابع لستنري مطمليمين الواطن املذرائع إذن كان الف الحتت خمت

ستنري ملا لعقلصح صار األباأو  يمنية،لرأس الت اهقمعي تشولوب السألا

نور أن لياة يف احل تتمكن سبعة وعشرون عامًا من املمدجنًا وتابعًا ومصادرًا، و

تداعيات، وسوف ليف ا لن نسرتسل، ولعتقاالمن معسكر ا لعقلذا اهخترج 

اكمة حمل واقعة اىلدعيس إلشيخ الا هذي أشار فيلنص الي بإثبات النكتفي فيما ي

 :لا يقوهيليت أدت إلسباب األوا

س لكريم، و.. و.. و.. وجملا له.. وجنلـ يف منزه 1350"يف يوم من أيام ربيع 

شجار خفت ألبوط، واهلصمود يكون ال. وبقدر اةر بأمانة ورئاسهي ويزدهيزد

ا ضاحكة ها باسقة وجنومه، غصونللحلي والحلربيع الا اهيلقى علتفت، قد ألوا

نسان منذ إليف تطور ا هللشيئة املكثرية  هذكر حياة من وجو لاحلك الفانبعث من ت

يف  هنني ببطن أمجلًا فحياة احمًا فبشرًا سوّيلقة فمضغة فعظامًا فلكان نطفة فع

قرب عرب لوحياة ا تسع.ملفضاء اليف ا هبعد وضع همات تتنافى مع حياتلضيق وظ

ياة حلا تطور اهاء ومنملزاد وال فقد االواء وهلضغط ا ل تتحمالياة حلا هذهتباين 

م ومتتع لم ما عهم وفل يدرك من عال هنة، وأنجلي حبياة اها تنتهتالوارتقاء حا
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ادية ملا هذاتل لروحية ما يشغلعنوية املذات اللدنيا من الا هذهقائق يف حلبإدراك ا

 .هاعتبارات لفرد يبد لاعتبارات ك ل، بهاعتبارات لوتبد

م أن ما ل، فعهدحل ىلإ هدهنسان من مإلتطورات ا استقراء ىلديث إحلوجر ا

ا ويبكي همن هذة ويسر بتمكنلينعم خبري و هيف بطن أم لطفلويثبت أن ا ليقو

طيبة لوات اهشلل، ثم وثم لوألا هخر اعتبارآلطور الا له، تنعكس بدخوهفراقل

ام كضعف أحلعوارض واللذات وللري واخلباعتبارات ا تحكملنفسانية الوا

نسان يف إلا هما يعترب ليس كلة فلعلكم مع احلكذا يدور اهتنور. وملا لعقللو

و هعنويات ملياة واحل ما قد تصور ارتسم واستقر يف االذة، ولياة خريًا وحلا هذه

يستشعر  هيقظة فإنلا حياة اهن اعتباراتينوم تبالحياة ا هذهخرة، فآلك يف الكذ

 لوبطن وبدون يد وميشي بدون رج فم الب ل نور وأكال حاجة والبصار بإلا

تصورات حياة ما ليدا هسرور وقد يكون متل واملألنفس يف الت االوحيس انفعا

 وت.ملبعد ا

كمة حل هرأي أنل، واستقر اهذتلنكاح ولية يف اهلإلكمة احل اىلديث إحلوجر ا

نكاح لعدم ا لقولذا اهزم الم أحدنا أن من هنا توهنة. جليف ا ل تناسالو لتناسلا

ور حلم من زواج اليع هإن له لعني فقيلور احلقد صرح بزواج ا هللنة مع أن اجليف ا

ا هتطور ومنليق بدرجة الما سبق اعتبارات تكذات للنة، وجلذة حياة ال لاستكما

عترب، ملوف والأملود واهعملنكاح الذة الحبضور  هزواج منليس النة، وجلحياة ا لكمال

طباع لطافة الق والخألرم اكشم ولنظر والذة الياة، فحلا هذه يف طور الو لب

ا أعظم ها بانفرادهواحدة من لك، فكل غري ذىلومات إلعملة العشر ومبادملوأنس ا

دين لخملدان الولور واحلذكر ا هللقد أعقب النكاح. ولذة الا هان جبنبهذة يستل

رائع لنظر املاذا هصفات لا هذهيراد من جمموع  لكنون، ومعقوملؤ الؤللا لكأمثا

 ذاب.جلعجب الا
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، وإذا كانت بإذن هلل بإذن االا متعذرة إهإن لشفاعة، وما قيلديث احلا لوتناو

 لا دخهليس لقربني، وملا ها بعض عبادهب هللتكريم خيتص الا ضرب من اهفإن هللا

 هميان ما مييزإلمن ا لهشفوع ملب ال، وأن يكون يف أعماق قهلليف نقض ما أبرم ا

قد كانت لذكرة، ولا هي مما دارت بلذا ما خطر ه. له يشفع العمن  شفاعةلبا

ص لخملا اهيم، وكان من جمموع من أدارلسلفكر الا اهلذيذة يرتاح لحماضرات 

من  هوحيوط ب هسماء، وما حيفلاء واملمن منظر ا ه( وما بني يديهنفس ىعني)

 لطيار ومتايألوتغريد ا صنوان ريوان صنوان وغلألار ذات اهزألشجار واألا

 لم أحواهوتف لقواألم اهيف تفا لفضلبيت الـ)....( صاحب الغصان.... وكان ألا

ب. ثم كان هاي مذهما تشتيف نفس للب فهواملية والقابلطوار حبسب األا

 فرتاق.الا

نة جلربزخ والت: إن الي بأني قلع ى بتصريح دعوال أشعر إملتاريخ.. لويف ا

 ال مثانية أجزاء، وأن ىلإ هإني اختصرأو  قرآنلرت اصوإني اختنار رؤيا، لوا

م هم عن تصور حياتهم من بعدلم ما أعهلم من حالا أني أعملسان. ولشفاعة ب

بحث لمت بعد الرثاء فعللرًا هسوء ومصدرًا ومظللة لم آهلصورة باستعماحملا

صراحة، فكانت لا هذهك بلذ هيلموحى إ ه( وأن۰۰۰۰۰) لالم يف استغهأن

دًا هسيكون شا هأمسع أنأو  ذاهغرض )....( من  لوما أحتم لرية مباذا أمححلا

س لجملذكورة آنفًا يف املاورات احملاضر، واحملمما جرى من ا هيلك مما وقف علبذ

جار ئبي من تصورات عابثة من است ل أستطيع تصوير ما نزالنا هو هيلنسوب إملا

ت حتى الحتماالب باهفكر مذالب اهواقع، فذلف االم خهقينلستأجرين وتملا

تحريف لم يف اهما تعودا. وعادات هرهامرئ من د لكلعادة حمكمة لمت أن اهات

 قائق.حلق واحلا هوتشوي
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يت لا ه نطرق دنيامل، فإنا هسلمة ما جرى يف جمالسمع بسيأن  ىرجيقد كان لو

كمة حلا لقو لإعما هب لوت، وكان جيمملا خنوض مبا بعد املا حتى يفزع هاستحجر

حفظ  لمانات(. وأقألس بالاجملي )اه ومروءة، واًلناس عقلا أحط اهليت يتأثر لا

 هسلرامة جمكمن حب  له، وهو يشالنقص وي الواقع ولى ال يزاد عالمانة أن لأل

ستنكار وما العرفة دواعي املفكر لريم أن يكرم. وصرت أرجع اك لكما حيب ك

غري ل اىلساءة إإليف ا هذة نفسل ها إرادتهت منالاحتماة ل، فحضرني مجلحتماالا

ا هشر غايتلكان ا هى تعودلرسخت عأو  نفس شريرةلبغري ما سبب، فمتى كانت ا

ى لع هغ شرل، فقد يبهحين لا حاهلحا هبيانمل هنة أغضبجلديث يف احلأن اأو  ا.هذتلو

 لغراء بأحواإلا لوسائا أتقن مل هأنأو  فرضًا عن زيادة، لأن مياث هرء أن يكرملا

اتساع حياة ما  لا يعقمل هأنأو  خرة،آلا لاغراء بأحوإلا لدنيا فأراد اختاذ وسائلا

 لوسائلا لخرة فشرع يستعمآلا لغنم يف حاملوت وتصور أن عظيم املبعد ا

ديث أن حلة الاستشعر من مساج هأنأو  ،لهت قبلوت كما حصملة بعد الوصملا

شكورة، وأحس من ملعامة الريية اخلا لعماألمودة واحملصفات النة باجلإدراك ا

 بتعاد".البعد والا هنفس

 

جزءًا من  لذي يشكلنص الكان من املذا اهيف  لتدخل يكن يف نييت امل

تدبري لقذرة الاكمة احمليت ارتبطت بالا همأسات لكيم حوحلشيخ المذكرات ا

و هشيخ ول أن اىلشارة إإلنص الم اهى فلقارئ علمما يساعد ا ه أنالعداد، إإلوا

مام فيتأجج إل اىلا إلهأن تقع يف يد من حيم ىواقعة كان خيشلعن ا هيكتب مذكرات

، واكتفى بناء هصفاتأو  ،هدون أن يذكر امس هن يعرض بأ لك، فقد حاولذل هحقد

حريص  هزور، كما أنلود اهناوئني كما يستأجر شملو يستأجر اه، فلوهجمل لفعاألا

 .خل.. إهكي يضرب خصوملقائق حلى حتريف الع
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طمس قد تضمن جوانب لش وادخلو من ال خيالذي لنص الويبدو أن بقية ا

-ديث حلن اإ لهك قولة، ومن ذلباطلمة اهتلة اهواجمل ُهدِّذي أَعلدفاع المن ا

إن  هفي لوت". ومما قيملقرآن بعد الوة االانتفاع "ت لقد تناو -ليقملحديث ا

دى فمن اتبع هم مين كنيأتيفإما ): ىلتعا لهقو ىمعن هكتاب ليف إنزا هللحكمة ا

كذا ه. و(معيشة ضنكا لهى، ومن أعرض عن ذكري فإن ق يشالو ل يضالداي فه

ث شتى يمن أحاد لقيملى صحة ما دار يف الجج عحلة والدألميضي يف إيراد ا

 :لقويف

م شأن هلمن أثروا وكان  لر حاكوت ذملقرآن بعد الوة االى ذكر انتفاع تل"وع

 هتلوغف هيتيقظ من نومل لهمن أحوا ليتغري حا هدنيا... إذا ذكر بآيات ربلذا اهيف 

 ل بذىلكن يفزع إل، وهيلريجع إل هف منلعرف ما خيلقرآن فزعًا ل اىلفيفزع إ

أن يتفقد شيئًا  هنفسل ل دخالو هذكر غريمل، كأن اهسان غريلقرآن بلوة االتلم هدرا

قرآن لبا ل، ويكون قد عمل مبا أخرج أن يتصدق مبا بذىلوأل، وكان الهمن حا

ى لع ه، وأن تصرفاتهى غري وجلم أن ما مجع علحتى يع لستعماالذا اهغ من لوب

 همرادك هللقدر مراد ا هسان غريلقرآن بلوة االبت هف.. وإذا ذكر بآيات ربالخ

ا هملمما مجع ويس ليلقلذكر فيسمح باملبعضًا أن يشرك ام هإن ذكر بعض لهوأمثا

 ل دخال.. وهونيت لهما يف حالقرآن وكلوة االم حمرتفو تهو هلل أمناء صناديق اىلإ

مر يعمي أليت قدمت وكاد الا هتغيري أي شيء من سيئاتلستمرار الدوام والى الع

داعي  ...هقدمت يداا ونسي ما هفأعرض عن هم ممن ذكر بآيات ربل، فمن أظهصواب

رمحن لو اهواحد،  لهم إهلهشقاء فإلسوء والشفاعة إما رمحة تنبعث عن مصارع الا

 ه تأخذالقيوم لي احلو اه الإ له إال هللا"طأ، خلة حتى يقع الغفلم اهتوأو  رحيم،لا

م لعلاأو  ،ه بإذنالإ هذي يشفع عندلطأ من ذا اخلة الغفل، فتكون ا" نومالسنة و

 حييطون بشيء من الم وهفلم وما خهم ما بني أيديليع"، هوما حيسن فيواقع لبا
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ي لعلو اهو" ةلاثمل، وا"رضألسماوات والا ه مبا شاء وسع كرسيالإ هملع

 عظيم".لا

قرآن قربة لفظة احلا همن ليلقلثم يقدم ا لمواألذي جيمع الك الو ذهمن 

"فكم بني من  ؟هنفسلا هغري ويضملب حقوق الذي يسلك الو ذهوشفاعة، من 

سنة لى الع هنفسلا هغري وضملب حقوق الينفع وبني من يضر فاندفع بعادة س

قائق حلمام ببعض اإلفزع من ا هأنأو  تحاء.لالوا لوسائلر واهظاملتبعة يف املا

 الف هوتدرج رمس هوضاح تغيب مشسلقيقة احلا هور وجهم يقينًا أن ظلحيث يع

و هسبب لا أدرك امل هأراد أن )....( وان هأنأو  ا،هة يف موضوعلة مزاولاوحمليسمح 

 هأنأو  ب.هم مواهفلم والعلا لذاكرة يف حمملا عنىملم هفلعدم اأو  نسبلا

عرفة حياة مليدًا هرؤيا متلقوم وحمسوسات الإن حياة ا لقولا هلاستبعد واستج

 هللواور ه ظالخفاء بإلار اهإظ هغة وفائدتالبلمن أعظم معاني ا هتشبيلخرة، فاآلا

حياة  هنهقد رسخ بذ هأنأو  نرباس.لشكاة وامل من ااًلمث هنورل لثملقد ضرب ا

ياة حلشيء بعمي ويصم، وأن الليتصور، وحبك أو  اهم غريهدنيا فتعذر أن يفلا

وظائف وأن )......( لة والاحلحتى يف ا ل تبدالو ل حتوالدنيا، ولياة احلخرة غري اآلا

اكم حل اىلتنازعني إملا ل)....( فيحو لي حتويلمتون آلو اهخرة كما آلسيكون يف ا

 دنيا..ليف ا لاحلو اهما ك )هكذا وردت( نافعملني الويكونا متباد

ما تعودا يا ).....( إنا نؤمن حبريتك وإقدامك يف عبئك،  هرهامرئ من د لكلو

نا لبقى تبنا أثر من آثارك، ورجاؤنا أن  لما نز لفة. ونؤمن أن كالخلمبقام ا

 ميكن أن النا بأمرك". ولر هدل، فقد تنكر اشيء لكرمحة فوق لمعتقداتنا رمحة، فا

صادرًا  لعدلمن ا هكيم ويأسحلذي يعرب عن غضب الديث احلذا اه ليكون مث

نص ل، وإن كان القيملمام مبا دار يف اإل اىلقى إلذي ألشخص الك المن مواقف ذ

 ىلمام تارة، ثم يعود إال اىليشري او ه أكثر من طرف، فىلإ هذي بني أيدينا يتوجلا
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و هذكرات، وملقريب من كتاب الرصد الاأو  توثيقيةلحدث بقدر من ا سرد ما

كان مدفوعًا وأداة  ه أنىلشارة إإلنة مع احملذي كان سببًا يف الشخص ال ينسى اال

بقاء يف لكيم من احلتقدير أن متنع ا لى أقليت أرادت عليا العلطة السلبيد ا

نظام لى الجوم عللهكنايات لرموز والبا لمحملطاب اخلصنعاء، ومن استخدام ا

 .هوجربوت هفلتعريض بتخلوا

ة لعن مواص ه متنعملكيم حلشيخ اليت أثارت فزع الزمة األا هذهويبدو أن 

باشرة ملة اهواجمليتجنب ا هتل، وجعلعمللآفاقًا أخرى  ه، ورمبا فتحت أمامهنشاط

 ىلديث إحلًا اهواقعة موجلك العن ت هو خيتم ذكرياتهاشية، وحلط باالختالوا

 :اًلا قائهثارتإلدفوع ملشخص الا

ب جفاء وأما ما ينفع هزبد فيذلكتاب، فأما ا لأج لكل يا )....( فهال"فم 

 ".لمثاألا هللك يضرب اليتق من يضر، كذلرض، فألناس فيمكث يف الا

قي الخألفكري والستوى املحنطاط االذكرات صورة صادقة وبريئة ملا هذهتقدم 

نتقام من الم واالسإلا لالستغالفة لختملطرائق الد، وتكشف عن اهعلك اليف ذ

ثينات، الثل بداية اىلاكمة يعود إحملنيف، وإذا كان حادث احلدين الصوم باسم اخلا

يؤرخ  هفإن يالدي،م 1930ذي يتوافق مع لا هجرية 1350 عام ىلتحديد إلوبا

 ه وعي أبنائىلوطن إلوطنية، ويكشف عن احتياج الت االتفاعلبداية ال

شيء  ل كاًلذي بدأ ميتد مستغلطغيان الا ليلة هواجملم هم وقوة إميانهوكفاءات

ا حتى هدهنقطة ضوء يف م لمن إطفاء ك هيدالجلتمكني لنظام والت أقدام ايتثبل

 نائمني.لا اهف وتوقظ بأشعتهكل أعماق اىلعصر إلحضارة ا تنفذ ال

 لا تتقبهتل، وجعىلوألئع االطلتجربة قد أفادت الا هذهوما من شك أن 

امية هتالية العقلا اهيت تفتقت عنلفقة الملدانات اإلا لبصدر رحب دون خوف ك
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عصري لا اها ومنطقهباتلمتط لديدة بكجلياة احلة اهعاجز عن مواجلنظام الل

ذا عندما هل، هرهم وظاالسإل يتعارض مع باطن االذي لتحديث، وال اىلداعي إلا

 لرعيلة عدد من اهك خبمسة أعوام يف مواجلقرآن بعد ذلمة اختصار اهتكررت ت

 ت بسخرية عميقة.لستنري فقد قوبملا

زمن، فإن لشعب فرتة قصرية من ال أوساط اىلا إهوإذا كانت قد وجدت طريق

 هوكلذي اختصر بسلنظام الا لذي جعلسبب الأن أدرك ا بثلشعب ما لا

كم حلني يعي عجز احلك المن ذ)الشعب( شريعة، وبدأ لقرآن والا لهوأفعا

 فكرية.لقية واالخألقدرات الا لوضع من كلس االيطة، ويدرك إفحملا هوحاشيت

ريي همجا ل فعىلإ لدودة، ثم يتحوحملئع االطلتاريخ من وعي الق الودائمًا ينط

اصرة يف حملك الحتى ت-شعوب لتغيري. والرغبة يف ال شعور عام يعكس اىلوإ

 تستطيع أن ختون التطور، وللا هره تستطيع أن تدير ظال -فلتخلقماقم ا

شارع ضد لى حتريك الع ًاقادر هاكم نفسحلطغيان الا َرّوَصا. وقد َتهمالأح

مشروع  لضرب كلة لحماوارة، ويف هدين بذكاء وملا لالاستغ لالمن خ همعارضي

عاجز  هوان أنألأدرك بعد فوات ا -اكمحلطغيان الأي ا- هكنلتقدم، لح واالصلإل

دودة حملعارضة املموجات ا لهعصر، وأثبتت لزمن، ومؤثرات العن حتدي عنصر ا

رمان حلشعور بالشعب من ال يستطيع أن مينع االش وضعيف، وهنظام  هأن

ئع الوب، وقد متكنت طلطملتغيري اللمن تصورات غامضة  هعميق وما يتبعلا

م السإلا لم أن جتسم فضائيكحلشيخ الا اهثينات، ويف مقدمتالثلعارضة يف املا

نظام لا اهيت خانلتطورة املسمحة الا هيملب بتطبيق تعالشعب، وأن تطاليف وعي ا

 ملمن مظاا هعضوض، وما يصدر عنلك المليد الا مبجموعة من تقاهواستعاض عن

 ا من واقع مضطرب عاجز.هوعسف، وما حييط ب
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 حسن الدعيس الفيلسوف الفطري

 (1)حممد بن علي األكوع احلوالي

هو احلسن بن حممد بن سعيد الدعيس لقبًا، البعداني بلدًا، اخلوالني 

سبأ  هجرية، بقرية منزل ۱۳۰۰ نةس وقيل هجرية، ١3٠3ولد عام ، نسبا

بعدان، ووفاته يف مجادى اآلخرة ويلقب بالشيخ عزلة القرية من خمالف 

 ألن عليه املعول يف بلده.

كان أحد القادة األذكياء وأحد زعماء األحرار املمتازين، والفيلسوف 

الفطري الذي مل يأخذ الفلسفة عن دراسة وتعلم بل كان ذا فطرة فصار 

ر كافة نابعة عصره وباقعة دهره، واحد الساسة النبالء، وكان هو الذي يدي

املذاكرة يف اجمللس ويعمر مقيل األمري إمساعيل باسالمة.. ال سيما يف تفسري 

القرآن الكريم، فقد كان يعجب ويغرب، إذ كان يربهن عن جدارة فائقة، 

ويظن به الظنون فريجع إىل الكتب وعلم التفسري فيجد احلق يف جانبه 

 وكالمه الصائب. وكذلك آراؤه الفلسفية. 

ه حممد رشيد ذده، املصري، وتلمي موافقة الشيخ حممد عبوكان يهدف إىل

رضا، حتى كنت أظن أنه يطالع تفسريهما وكتبهما، فسألته يوما هل لديك 

 تفسري املنار حملمد رشيد رضا أو تفسري الشيخ حممد عبده؟ فأجابين بالنفي. 

 األحاديثكما كان مييل إىل آراء ابن تيمية وآراء تلميذه ابن اجلوزية يف 

والتأويل والفقه اإلسالمي، ويشدد النكري على من يعتقد يف القبور  

راء احلرة واليت ال تقبلها امة األولياء، إىل غري ذلك من اآلأو يقول بكر

 العامة.

 

 من كتاب حياة عالم وأمير  - ١
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واخلالصة أنه كان عبقريًا كما كان سياسيًا حاذقًا إال أنه مل تتح له 

األتراك، وكان يرشد الرعايا بقوله: الفرصة. وكان يتشيع يف اإلمام حييى ضد 

مسنكم لكم، بقركم لكم، ُبّركم لكم"، ويعدد أشياء كثرية على  يا"يا رعا

اإلمام وعدالته  اعةهذا املنوال إشارة منه إىل ظلم األتراك، ويدعوهم إىل ط

وأن حقوقهم مصونة بقانون الشريعة احملمدية. وملا ظهرت دعوة اإلمام حييى 

احلكم بيد من حديد وخبل شديد فكان الدعيس هذا  وبسط نفوذه وقبض

أول من جترع الغصص وازدادت حمنته معه مضاعفة يف والية حييى بن حممد 

 وعدم التقدير ملكانته نة،بن عباس.. فإنه لقي منه َعرف القربة من املها

 السالفة.  وألياديه

ما من عادته إذا قدم من بلدته نزل على األمري إمساعيل ملا بينه وكان

صهارة وِلما عند إمساعيل من جود وكرم. وكان خيصص له غرفة خاصة يف 

أعلى الدار فكان إذا مت أكلة الغداء عاد إىل غرفته لينام ثم ينزل للمقيل 

غاص  هويف الديوان )اجمللس العام(، فبمجرد أن يظهر من باب الديوان و

رعية مسنكم لكم بركم : يا ًادراألمري إمساعيل مازحا عليه ومتن ههباهله يواج

لكم غنمكم لكم، إىل آخره، فيجاوبه الدعيس بقوله: هيا عََ خّلنا يا 

 إمساعيل. بينما اجمللس يضحك ساخرا.

عجز من مصارعة حييى بن حممد عباس وأخفق، عزم إىل اإلمام  وملا

حييى إلزالة شكواه فلم يستجبه. ويف مدة إقامته بصنعاء كانت تعقد جمالس 

ه ولدى غريه وحيضرها أمثال أمحد بن أمحد املطاع وأخيه حممد القبيلة لدي

 ةبن أمحد والعزي صاحل السنيدار وحممد احمللوي وتدار كؤوس املذاكر

وتشتد املناقشة ويتبادلون أطراف السياسة يف حذر وانكماش، وكانت تبلغ 

اإلمام حييى فخاف مغبة ذلك، فعّينه عاماًل يف ناحية "جبل راس"، من بالد 

 ألشاعرة )من أعمال فضاء زبيد، لبث فيه حنو عامني ثم عزل(.ا

 جمموعة مع حجة إىل ونفي القبض عليه ألقي هجرية ١363سنة  ويف

. اليمن رجال صفوة من شخصا ومخسني واحدا عددهم يبلغ الذين األحرار
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ه قاهرة حجة ثالث سنوات وكسر، وكان من آخر من أفرج منفا يف ومكث

 حيث  صنعاء على طريقه وكانت هجرية، ١367عنهم يف ربيع األول سنة 

املؤامرة اليت كانت على قاب قوسني أو أدنى من  رجال بكبار التقى

تفجريها وتنفيذها فلم ميكث غري شهر حتى ُأعلنت اإلمامة الدستورية 

ملقدس، وعّين فيه وكيال لرئيس جملس الوزراء ونشر امليثاق الوطين ا

فاستدعي إىل صنعاء لتسلم منصبه يف احلكومة، فلما وصل إىل مدينة إب 

خصوصا بعد أن ختلص أمحد بن حييى محيد الدين  بوعرف األمور عن كث

 من القتل بتعز، ووصل حجة معلنًا إمامته، اعتذر باملرض.

اجتمعنا به ليلة وصوله وحنن يف فرح ومرح كأمنا كنا يف أكثر من  ولقد

عيد سعيد وموسم جديد. وبعد مذاكرة ومناقشة قال لنا بهذا اللفظ: "ولو 

 ة من بيت محيد الدين لتملكت اليمن". أتبقى امر

 لسوفيبرأيه وسخرنا بأفكاره، وحتقق لي جمددا أنه ف فاستخفينا

بعاد القضايا ومصائر األمور وإن كنا خرجنا باملعنى الكامل وأنه يعرف أ

من عنده وامجني. ثم نزل إىل تعز فعرف األوضاع عن كثب وأكثر فأكثر 

فاستأذن من أمري تعز حممد بن أمحد بن علي باشا بالسماح بنزوله عدن 

عن األحداث  یوهناك ألقى عصاه وتكشفت له األحوال وهو مبنأ اويللتد

 ان وَوْجٍه من اإلمام أمحد. فلم يرجع إىل وطنه إال بأم

إنه قد نهبت بيوته وأخرب البعض منها، وُحبس أكرب أوالده  واحلال

ومات غيظًا يف السنة املذكورة آنفًا، بعد وصوله إىل بيته بأسبوع واحد يف 

 هـ. ١367آخر مجادى اآلخرة سنة 

عشر سنوات أو أكثر وقفت على سرية ذي الشرفني وفيها كلمة  وبعد

لفاضل ردا على حماولة اهلمدانيني بقيامه باإلمامة ضد آل الشريف ا

الصليحي وهي، واهلل لو مل تبق من بين الصليحي إال جارية لقاتلتنا، 

كما أرجعت تفسري هذه  ۱۱۸عمارة ص  فيدوأثبتناها يف تعليقنا على م

 ذوق القراء. الكلمة إىل
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 إمساعيل وكان مواقفه احلامسة وقت املذاكرة العلمية يف مقيل األمري ومن

من مجلة املقّيلني احلاج العالمة حممد بن حييى مداعس، وكان يشغل منصب 

أمني صندوق مالية قضاء إب، فدارت املذاكرة حول ميثة املسلم هل هي 

طاهرة أم جنسة، وكان غالبية أهل اجمللس شافعية ومذهبهم طهارة ميتة 

يتة املسلم. واشتدت نجاسة مباملسلم، واحلاج حممد هادوي زيدي، يقولون 

املناقشة وكل أدىل برأيه وحجته ومل يقتنع احلاج حممد مداعس، فقال الشيخ 

حسن الدعيس: "هيا ينفع صلح: من ُسمارة فمنزل ميتة املسلم طاهرة، 

 واستغرقومن مسارة فمطلع ميتة املسلم جنسة". فكانت كلمته فاصلة 

 اجمللس بالضحك للنكتة.

 كلماته املأثورة: إن جناح احلركة الوطنية ترجع إىل ثالثة عوامل: ومن

 حركة األحرار، وهم )أي نسبة إسهامهم( واحد باملائة. األول

والثاني جهود بعض أهل املعافر ومتوينهم حلركة املعارضة. وهم ثالثة  

 يف املائة.

 عناد وإصرار بيت محيد الدين وعدم استجابتهم لصوت احلق. وثالثهما

وهم ستة وتسعون باملائة.
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 احلركة الوطنية قبس ريادي يفحسن الدعيس: 

 (1)حممد بن عبداهلل الفسيل

أن جتعل يف كل منطقة  ،هكذا شاءت األقدار، أو شاءت اإلرادة اإلهلية

 مينية قبسا للحرية يشع بالفكر املستنري.

وكان بني هذا القبس وذاك اتصال متني، وصداقة أكيدة، وتوافق 

عقلي وروحي. وقد تأثر كلٌّ بصاحبه، وتعاون معه يف أداء الواجب، 

وأقسم له أن حيمل رسالة التحرير، ويبث نور احلرية واملعرفة واحلكمة 

 نفوس والضمائر، حتى يلفظ النفس األخري من احلياة.يف العقول وال

 فمن يكون هذا القبس؟

انه الشيخ العامل الفيلسوف حسن بن حممد الدعيس البعداني، 

ولئن كان احمللوي )الثائر حممد بن عبداهلل احمللوي موضوع حديث 

الفسيل يف حديث متقدم من كتابه( كما وصفنا، فقد كان هذا أوسع 

ز شخصية يف اجملتمعات اليمنية، وإن كان احمللوي أسبق منه شهرة، وأبر

 منه جهادا.

وللدعيس أثر كبري، ال يف القسم الشافعي من اليمن فحسب، بل  

انتشرت أفكاره، وأثرت على عدد من الشخصيات الفاعلة يف أحناء 

 اليمن.

وكان الدعيس رمحه اهلل واسع التفكري، قوي التعبري، تسيطر هلجته 

ني، وخيلب منطقه احلاضرين. وكان أسلوبه آسرًا قويًا، على املستمع

 

 .  ١953، من كتاب نحو النور - ١
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وبديهته حاضرة طيعة، وال يستطيع السامع الفكاك منه إال مقتنعا، 

 معجبا بقوة عارضته، ومتانة منطقه.

كان يغشى اجملتمعات اليمنية العالية ويسيطر مبنطقه عليها، فال جتد 

رتم له، حيذر الناس إال بني معجب به أشد اإلعجاب، وبني متهيب حم

أن يتورط معه يف نقاش؛ فقد كان قوي احلجة إذا بدأ احلديث، مفحم 

 اجلواب إذا رد. 

احلديث دائما بالسؤال، ثم يستمع إىل جواب حمدثه،  ئوهو يبتد

ويلف معه ويدور بطريقة االستدراج فال يشعر حمدثه إال وقد سلم أو 

 تورط فيا ال خالص له منه.

قدره وحتقد عليه يف وقت معا، وكان األمراء وكانت السلطة تهابه وت

يتهيبون اخلوض معه يف الكالم، حتى اإلمام حييى نفسه، إذ كان صرحيًا 

جريئا قوي السخرية، عميق النكتة خّلاقها، جيعلك ُيضحك من ال شيء، 

 وكانت إمياءته تعبريا قويا واضحا.

ها يف كانت آراؤه كلها حرة، ال يبخل يف عرضها، وال جينب عن نشر

حماضراته اليت كانت أحب شيء إليه وإىل مستمعيه. ولقد ناصبته 

السلطة العداء، وضايقته، فعاش عيشة الفالسفة املصلحني، مقتنعا 

 -بآرائه، مدافعا عنها بكل وسائله؛ حتى لقد اتهمته السلطة املتوكلية 

أو على األصح اتهمه اإلمام حييى بالزندقة، وطعن عليه يف معتقده، 

ل حمكمة صورية حملاكمته، ليسفك دمه أمام اجلمهور بتهمة مروقه وشّك

عن الدين، وإنكاره البعث. وهو بعيد كل البعد عن هذا، فقد كسب 

القضية، وأوقع رجال احملكمة يف خزي وعار، وسخر منها ومن أذناب 

 السلطة سخرية اثارت إعجاب اخلصوم أنفسهم.

وأنه قد أبتدأ كفاح وعندما ملس أن األفكار قد بدأت تستنري، 

الشعب ضد ظامليه، برز غري مرتدد رافعا صوته يف األحرار، فقست عليه 

السلطة قسوة عنيفة، وصبت عليه جام سخطها، فقيدت ذلك الشيخ 
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الوقور خبمسة قيود يف بيته، وأبقته عشرة أيام ال يستطيع النهوض لثقل 

تقّدر جهاده السابق  القيود، فسقط مريضا، ثم مل تشفق عليه ملا أمل به، ومل

يف تثبيت قواعد عرش اإلمام حييى، فقد كان من أعظم انصاره باملال 

والرجال يف خالل الثورة ضد االتراك. فأخرج من بيته مريضا، وسيق 

هجرية، من األحرار الذين عذبوا،  ١363مع من سيق من معتقلي سنة 

دا كثريا أو طوف بهم اإلرهاب الناس يف صنعاء وإب وتعز، وكانوا عد

طالبوا برفع املظامل، وتنظيم شؤون البالد، فُنفوا وزج بهم يف سجون 

 »حجة«.

ويف سجن حجة عاش هذا الفيلسوف املسلم ما يقرب من أربع 

سنوات، مل يتضعضع ومل يتربم، وكانت شخصيته قوية حمرتمة عند 

املعتقلني، وحتى حرس السجن القساة، وزبانيته الغالط استطاع أن 

 جابهم، وبذلك خففوا شيئا ما من قسوتهم على املعتقلني.يكسب إع

وخرج من السجن قبل االنقالب بأشهر، مريضا، وكانت طريقه 

من صنعاء، وهناك كانت النفوس متبلبلة، واخلواطر مضطربة واجلو 

يوحي باقرتاب العاصفة، فأملّ الفيلسوف املصلح بكل ما جيري، ومل مينعه 

سه عن االطالع وتتبع احلركة، فكان يدا مرضه، وال أثر السجن يف نف

قوية يف دفعها إىل األمام، وبهر رجاهلا جبرأته وحكمته، فقد كان كثري من 

الشخصيات البارزة يرتددون يف إقرار "امليثاق الوطين املقدس"، 

والتوقيع بأمسائهم عليه، فكان الشيخ الفيلسوف، أول من أقسم ميني 

ى "امليثاق"، ثم تكلم جبرأة عن اإلخالص، وتناول القلم ووقع عل

احلرية والدستور، وبّين للحاضرين أن املسلم احلقيقي هو الذي ال يقر 

الظلم واالستبداد، وال يرتدد يف أداء واجبه الوطين، فتأثروا به وأقسموا 

 ووقعوا »امليثاق الوطين املقدس«.

وغادر الشيخ املريض صنعاء إىل بيته، ومل متض فرتة حتى حدث 

 ۱۳۹۷قالب اليمين املعروف يف السابع من شهر مجاد الثاني سنة االن
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 اليمن رأس على وقامت حييي، اإلمام فصرع ،(١948للهجرة)فرباير 

 والعدالة باحلرية ونادت اإلسالمي، الدستور فأعلنت رشيدة، حكومة

ن أن يقوموا بواجبهم، فهب واملفكري املصلحني من وطلبت. واملساواة

وشارك القائمني باحلركة يف  -ال يزال يشكو املرض وكان  -الشيخ 

الدستور منصب وكيل  أعماهلم الوطنية، وال سيما وهو حيتل يف حكومة

 رئيس "جملس الشورى" أو »جملس األمة«.

لكنه أحس بوطأة املرض تقعد به، فصمم أن يذهب للتداوي يف 

ه برغم حاجت -«، وبذلت له احلكومة الدستورية املال فرفض، ن»عد

إليه. وقال: إن احلكومة الرشيدة "الدستورية أشد حاجة مين إىل املال، 

ألن عليها اليوم أن ترمم باملشروعات الضخمة خراب مئات السنني 

 الظاملة املدمرة اليت مرت على اليمن".

وذهب الفيلسوف للتداوي يف »عدن« وشاءت األقدار أن تنهار 

مة الطغيان املتغلب من حكومة احلرية والدستور وتسقط، وتقوم حكو

جديد، وتهدم وتدمر ؛ وكان من أعماهلا اإلرهابية أن أمرت بنهب بيوت 

هذا الفيلسوف وهدمها، ونهب القرى اجملاورة لبيوته، واليت يقيم بها 

بعض قرابته؛ وتلقى الفيلسوف هذه األخبار بعدم اكرتاث، مصمما أن 

 ، ولكن ماذا؟.. خيوض معركة اجلهاد ضد البغي واالستبداد من جديد

ماذا حدث ؟... هذا البوليس يضايقه يف »عدن« وهذه الشيخوخة 

املقعدة ال تسمح له بالتسكع يف املهاجر، وتلك عائلة كبرية من النساء 

واألطفال يلقي بها املستبد إىل الكهوف واألغوار، ويهدم بيوتها 

 ذا يصنع!وأكواخها، وهذا الفقر واجلوع يهدده ويهدد عائلته باملوت، فما

واذن، فليطلب من حكومة اإلمام أمحد األمان، وسرعان ما أجيب 

إىل ذلك. وبه عاد، وتدارك اإلبقاء على بعض األسرة واإلبقاء على 

 بعض البيوت اليت صدرت األوامر بهدمها.
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ووصل إىل مقام اإلمام أمحد فتلقاه بالرتحيب، ومثل معه رواية عبد 

لكن.. ولكن ليموت بعد ذلك احلميد مع مدحت، فاهتم بشأنه، و

 بقليل، موتة »سقراطية« فقد دس له السم فمات شهيدا رمحة اهلل عليه.

هكذا مات »القبس الثاني« يف تاريخ قضيتنا اليمنية، وأوالده يف 

 السجون، وعائلته منكوبة. ولكنه يف سبيل اهلل واحلق والوطنية.

نعرفه بالضبط، بقي أن نسأل مبن تأثر هذا الفيلسوف؟ وهذا ما ال 

وكل ما نعرفه عنه، أنه كان ذكي الفؤاد، عميق الفكر، خصب العقل 

عبقرية متفوقا، وكان له نظرات ثاقبة يف الطبيعة وما وراء الطبيعة، ويف 

 الروحانيات واملاديات.

وكان مسلمًا بكل ما يف الكلمة من معنى، وله آراء يف تفسري آيات 

. وهو تفسري على منط تفسري الشيخ من القرآن نابعة من إميانه القوي

 اإلمام حممد عبده.

وكان واسع األفق، كثري املطالعة، الَزَم أحد علماء مدينة »إب« وهو 

العامل اجلليل عبدالرمحن بن علي احلداد، وتأثر بأديب كبري، آية يف 

 احلفظ والذكاء وهو احلاج حممد الصباري البعداني.

  الشهداء.رحم اهلل الشهيد الدعيس، ورحم اهلل
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 مت حبمد اهلل؛


