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 المقدمة

ـ سمسػمة 1962كحتػى العػاـ  -1918عاصػر خػبلؿ الفتػرة الممتػدة مػف عػاـ شيد المجتمع اليمنػي الم     
مف التحكالت كالتطكرات البارزة في المجاالت السياسػية كاالجتماعيػة كالثقافيػة كػاف مػف نتائجيػا اإلفصػاح 

كتاليتيػا ثػكرة الرابػع عشػر  ،ـ1962عػاـ  عف ميبلد يمني جديد تكج بثكرة السادس كالعشػركف مػف سػبتمبر
ثقػافي ماػاير لمػا قبمػو.  –كعػف تشػكؿ مبلمػع كعػي سياسػي  ـ فػي جنػكب الػكطف.1963ر عاـ مف اكتكب

احتمت فيو الصحافة، بكافة تعبيراتيا كتكجياتيا، مكػاف الصػدارة كػأداة لقيػادة التاييػر فػي القػيـ كالمفػاىيـ، 
 كتكجيو الرأم، أيان كاف مستكاه كنكعو.

عمكمات كتحكيو مف مادة تاريخية غنيػة كمتنكعػة، تعػد كبما تختزنو مف م –بشكؿ عاـ  –فالصحافة      
رافػػػدان ىامػػػان مػػػف ركافػػػد عمميػػػة التػػػأريخ ألم فتػػػرة زمنيػػػة عايشػػػتيا. كمػػػا تشػػػكؿ مصػػػدران ثريػػػان لمتػػػأريخ لمفكػػػر 
االجتمػػاعي السػػائد كنػػذاؾ. لػػيس ألنيػػا تكػػكف بمثابػػة الكعػػاء الػػذم اسػػتكعب مختمػػؼ األفكػػار كالتكجيػػات 

ة التاريخيػة زمنيػا، أك أنيػا تكػكف بمثابػة السػجؿ الػذم يحػكم بػيف دفتيػو مختمػؼ الفاعمة كالصػانعة لمحركيػ
نما، إلى جانب ىذا كذاؾ، تككف البكصمة التي تحدد ما كانت  التفاصيؿ كاألحداث لمفترة ذاتيا كحسب، كا 
عميػػػو ديناميػػػة المجتمػػػع مػػػف فاعميػػػة كتكجػػػو، كالراصػػػد الػػػذم يعكػػػس مػػػدل مػػػا كصػػػؿ إليػػػو المجتمػػػع مػػػف 

تكػكف بمثابػة الكتػاب الػذم يطػكم  –فػي كػؿ األحػكاؿ  –في التفكيػر كالثقافػة كالتقانػة . بػؿ أنيػا مستكيات 
بػػيف صػػفحاتو العديػػد مػػف المشػػاىد كالمكاقػػؼ كاألحػػداث عظمػػة أك صػػارت، كالمػػركة التػػي تعكػػس حركيػػة 

 المجتمع بكؿ تجمياتيا، كتجمٌي مختمؼ تكجياتو كتياراتو الفاعمة. 

الدراسػػة فػػي نظرتيػػا لمصػػحافة اليمنيػػة كالتػػي تبػػدت، كعمػػى مػػا يربػػك القػػرف مػػف كىػػك مػػا اعتمدتػػو ىػػذه     
ـ(، بمثابػػة الكعػػاء الػػذم اسػػتكعب جػػٌؿ مفػػردات الخطػػاب السياسػػي كاإليػػديكلكجي 1962 -1872الػػزمف )

ميػة . كالػذاكرة النخبكيػة كاإلعبليمنية بكؿ تعبيراتيا خبلؿ تمػؾ الفتػرةالذم أفرزتو العقمية الثقافية كالفكرية ال
كتعبيراتيا. كما كانت بمثابة اإلطار الثقافي كاإلعبلمػي  بكؿ تفاصيميا التي اختزنت ما حكتو ذاكرة األياـ

العاـ الذم تفاعمت كتبلقحت معو كخبللو معظػـ، إف لػـ يكػف كػؿ، األفكػار كالتكجيػات السياسػية كالفكريػة 
نػػذاؾ، كالتػػي خمقػػت بػػدكرىا كعيػػان ثقافيػػان الثقػػافي لمػػيمف ك –كالثقافيػة ... الػػخ التػػي شػػكمت المشػػيد السياسػػي 
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تقميدية كرتابة ما كػاف سػائدان فػي المشػيد اليمنػي، كاف  –إلى حد ما  –مائزان، كخطابان سياسيان تعبكيان غايرا 
عمى صعيد الثقافة السياسية، كذلؾ بيدؼ البحث أك صياغة أنمكذجو سياسػيو مثػاليو كمتطػكرو كفقػان لثقافػة 

مكانيػػػة تمػػػؾ المرحمػػػة )ممكيػػػة مطمقػػػة، ممكيػػػة  كصػػػي :، كالتػػػي تشػػػكمت منطمقاتيػػػا الفكريػػػة تبعػػػان لنمػػػاذج كا 
دستكرية، اتحاد الجنكب العربي، حكـ ذاتي لعدف... الخ(، كغذتيا نزعػات )حػؽ مقػدس، شػكركية األمػر، 
قكمكيػػػة الدكلػػػة، كقطريتيػػػا أك كطنيتيػػػا ... الػػػخ(، لتتجاذبيػػػا مػػػف ثػػػـ دعػػػكات )إمامػػػة رسػػػمية، كمعارضػػػة 

 كاتحاد فيدرالي، كعدف لمعدنييف...الخ(، كما سنرل في ثنايا الدراسة. شرعية،

 –ـ، كالتي أبانت أنيػا 1962 -1918تتناكؿ ىذه الدراسة تاريخ الصحافة اليمنية المعاصرة في الفترة    
قػػد اتخػػذت اتجاىػػات عػػدة، كحممػػت أىػػدافان متباينػػة، كعبػػرت عػػف رؤل كتيػػارات مختمفػػة،  –أم الصػػحافة 

ان لمػا أنػػيط بيػا مػف كظيفػػة ككفقػان لثقافػة الجيػػة المعبػرة عنيػاا إذ عكسػػت صػفحاتيا كنػو كطبيعػػة كذلػؾ تبعػ
الصػػػراعات كالمجػػػادالت التػػػي خاضػػػتيا بالنيابػػػة أك بمسػػػاف القػػػكل المتصػػػارعة كالمتجادلػػػة فػػػي كثيػػػر مػػػف 

ع لتمػؾ القػكل، الجكانب، كأجمت تناكالتيا حقيقة كنكعيػة الخطػاب السياسػي كاأليػديكلكجي المتنػكع كالمتقػاط
كالتػػي أثبتػػت أنيػػا ال تخػػرج عػػف إطػػار معادلػػة  )مػػع أك ضػػد أك بػػيف بػػيف(، أم مػػع السػػمطة )رسػػمية( أك 

 ضدىا )معارضة( أك بيف بيف محايدة )أىمية(.

سياسػػي امتػػدادان متطػػكران لتراكمػػات  –فػػي حػػيف مثمػػت الصػػحافة اليمنيػػة، كمػػا تحكيػػو مػػف تػػراث ثقػػافي    
اليمف منذ أكائؿ القرف العشػريف، كربمػا مػا قبمػو متػأثرة فػي ذلػؾ بمحيطيػا العربػي فكرية، شيدتيا  –ثقافية 

كالػػدكلي كمػػا تمخػػض عنػػػو مػػف تفػػاعبلت سياسػػػية كثقافيػػة عكسػػت نفسػػيا عمػػػى الكاقػػع السياسػػي الثقػػػافي 
لاػػة الصػػحافة كتناكالتيػػا، لتبػػدك بعضػػيا، السػػيما الحزبيػػة  –ضػػمنان أك صػػراحة  –اليمنػػي، كعبػػرت عنيػػا 

باعتبػػار الصػػحافة تجميػػان حقيقيػػان لمفػػردات  مثابػػة امتػػداد ايػػديمكجي لمكافػػد سػػكاءن االقميمػػي اك الػػدكلي.منيػػا، ب
الخطػػاب السياسػػي كالفكػػرم الػػذم أنتجتػػو  مختمػػؼ التكجيػػات كالتيػػارات، كتجسػػيدان حيػػان لمضػػاميف كفحػػكل 

مؼ التعبيرات السياسػية تمؾ الدعكات كاإلتجاىات، كما أنيا كانت بمثابة الكعاء الذم أستكعب كأطر مخت
الفكريػػػة كنػػػذاؾ. لػػػيس ألف النخػػػب الفكريػػػة كالسياسػػػية لػػػـ تجػػػد كسػػػيمة لمتعبيػػػر عػػػف أفكارىػػػا كتكجياتيػػػا  –

نمػػا ألف الصػػحافة فػػي حػػد ذاتيػػا  السياسػػية سػػكل الصػػحافة، عمػػى الػػرغـ مػػف محدكديػػة تػػداكليا، فحسػػب كا 
األفكػػار، متنفسػػان ىامػػان لمخاطبػػة الػػكعي كانػػت تعػػد، إلػػى جانػػب ككنيػػا المجػػاؿ الحيػػكم كالمتػػاح لنشػػر تمػػؾ 



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 11  

 

السياسي الجمعي كالنخبكم عمى حد سكاء، كتأكيدان قكيػان لحضػكر كفاعميػة مختمػؼ االتجاىػات كالتعبيػرات 
 السياسية كالفكرية عمى كامؿ الساحة اليمنية.

فػػي كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ تػػـ تحديػػد كاختيػػار مكضػػكع )الصػػحافة كالسػػمطة فػػي الػػيمف المعاصػػر(، كالبحػػث   
س...الػػخ(، كمحاكلػػة إجػػبلء رسػػالتيا )خطابػػان، تعبئػػة، تيػػذيبا، أدلجػػة، تفاصػػيميا )ىكيػػة، انتمػػاء، اتجػػاه، نفى 

 منػػي(الدكلػة فػي الفكػػر السياسػي اليمكضػكع بعنػػكاف ) الػخ..(. حيػث بػػدأت الفكػرة عنػػدما كنػت أنػكم كتابػػة
مكضػكعيا يحقػؽ المػراد،  كلكف سرعاف مػا تايػرت الفكػرة كتحػددت فػي التػأريخ لمصػحافة كػكف البحػث فػي

لبلعتبػػارات سػػالفة الػػذكر ، كرغػػـ إقػػدامي عمػػى ىػػذا المكضػػكع )الصػػحافة كالسػػمطة( إال أنػػو ظػػؿ يبلزمنػػي 
خكؼ مف عدـ التزاـ "المكضكعية" كمنيا الخكؼ مف التقصير في بعض الجكانػب كالرغبػة فػي اإلجػادة . 

نمػا اعتمػدت منيجيػػ ة مػف شػأنيا اسػػتنطاؽ كػؿ صػحيفة كمػػا لػذا حاكلػت أف ال أسػػير كفػؽ نمطيػة معينػػة كا 
تحكيػػو بصػػرؼ النظػػر عػػف اخػػتبلؼ الصػػحؼ فػػي المضػػاميف كالتكجػػو. كاعتمػػاد مػػنيج تحميػػؿ المضػػمكف 

دكف التػدخؿ كمحاكلػة تقكيميػا مػا لػـ تقػؿ أك تبريرىػا لمػا تبػرر. ككتابيػا كالتزاـ الحياد التاـ حياؿ المقاالت 
ا تـ التركيز عمى قضية ما  في صحيفة دكف أخػرل،  فانػو كاألمر الذم ينباي أف أشير إليو ىك  انو  إذ

نمػػا سػرت كفػػؽ منيجيػة مػػف شػأنيا تحديػػد  ال يعنػي بتاتػػان أف الصػحؼ األخػػرل قػد تاافمتيػػا أك تجاىمتيػا، كا 
األكلكيات كفقا لدرجة التركيز كاالىتماـ . بمعنى كخر إذا كجػدنا لػدل أم صػحيفة اىتمامػان زائػدان تجػاه أم 

دك لكأنيػػػا قضػػػيتيا المركزيػػػة جعمنػػػا تمػػػؾ القضػػػايا ابػػػرز محاكرىػػػاا فمػػػثبلن قػػػد نجػػػد أف قضػػػية مػػػا بحيػػػث تبػػػ
صحيفة مف الصحؼ تركز اىتماميا  عمى مكضكع الكحدة اليمنية بينما صحيفة أخرل تجاىمتيػا كتكتفػي 

اإلصػػبلح مػػثبلن ،األمػػر نفسػػو مػػع الكحػػدة كباإلشػػارة السػػريعة إلييػػا كتصػػب اىتماميػػا عمػػى مكضػػكع كخػػر 
يػػة كالجامعػػة اإلسػػبلمية كغيرىػػا مػػػف المكاضػػيع. كىػػك مػػا جعػػػؿ عمميػػة الفػػرز المكضػػكعي كالتبكيػػػب العرب

المنيجػػي التػػي اعتمػػدتيا الدراسػػة تكػػكف خاضػػعة لطبيعػػة المكاضػػيع التػػي تناكلتيػػا تمػػؾ الصػػحيفة، كالتػػي 
ىتمامػات ىنػاؾ، ممػا ابػرز تعػدد كتنػكع المكاضػيع كاال –إلى حػد مػا  –كجدنا صداىا بكثافة ىنا كتبلشت 

أننا اعتمدنا منيجية مػف شػأنيا  عمى حد سكاء. فضبل عمى لمصحافة اليمنية المكالية كالمعارضة كاألىمية
بػراز مكاقفيػا تجػاه أم قضػية مػف القضػايا. جبلء نفىسٌٍ الجية التي تعبر عنيا الصػحيفة كا  كمػا اننػا  تتبع كا 

كافػة الخارطػة السياسػية لمػيمف الطبيعػي، لـ نعتمد التقسيـ الجارافي لكافػة الصػحؼ اليمنيػة بحيػث تشػمؿ 
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نما ركزنا اىتمامنا عمى النماذج ذات الكفرة الفكرية التي عبرت عػف اىػـ التيػارات السياسػية اليمنيػة، أيػان  كا 
 كاف تمركزىا أك تمكقعيا. 

لقد كاجيت الباحث عدة صػعكبات مػف أىميػا كثافػة المػادة العمميػة كاإلعبلميػة التػي حكتيػا الصػحؼ     
تنكعيػػا كالتػػي اتسػػمت فػػي الاالػػب بالخبريػػة كالتقريريػػة كافتقارىػػا إلػػى الكتابػػات ذات المػػدلكؿ الفكػػرم  عمػػى

أم أف جػػٌؿ المػػادة الصػػحفية التػػي  سػػيا كتكجييػػا. بمػػا يمبػػي  احتياجػػات دراسػػتنا.كالنظػػرم  الػػذم يبػػرز نفى 
إلى مسػتكل الكتابػات  حكتيا تمؾ الصحؼ كانت عبارة عف كـ ىائؿ مف األخبار كاألحداث التي ال ترتؽً 

كمتابعػػة الخػػيط ذلػػؾ تػػـ اسػػتنباط مػػا نريػػده مػػف رغـ الفكريػػة كالسياسػػية التػػي يعتمػػد عمييػػا. كلكػػف كعمػػى الػػ
الكػػـ اليائػػؿ مػػف الكتابػػات كالمػػادة الصػػحفية المتنكعػػة. فضػػبل عػػف عمميػػة  الرفيػػع لمػػا نركمػػو مػػف بػػيف ذلػػؾ

  كبيريف.   ككقتان  ت منا جيدان الفرز كالتحميؿ كاالستنطاؽ كالصياغة... الخ. التي أخذ

فػي ككنيػا تحػاكؿ منيجيػان التٌػأريخ لمصػحافة اليمنيػة، كدراسػة كتتبػع أىػػـ تكمػف أىميػة ىػذه الدراسػة  إف    
االتجاىات الفكرية كالسياسية في اليمف المعاصر مف خبلؿ الصحافة ، كمحاكلػة إبػراز مبلمػع اتجاىاتيػا 

تمػػاـ إجػػبلء رسػػالتيا. كمػػا تسػػعى إلػػى تك  ضػػيع نفىٌسػػيا كاىتماماتيػػا. باإلضػػافة إلػػى أنيػػا حاكلػػت اإلجابػػة كا 
عمػػى جممػػة مػػف التسػػاؤالت التػػي أثارتيػػا الدراسػػة فػػي ىػػذا السػػياؽ، كمػػا يتحػػدد ىػػدفيا العػػاـ فػػي محاكلتيػػا 
دراسػػػػة الصػػػػحافة اليمنيػػػػة بنػػػػكع مػػػػف التعمػػػػؽ كالشػػػػمكلية، كمحاكلػػػػة اسػػػػتنطاؽ بعػػػػض مضػػػػامينيا لتحديػػػػد 

تمػػاـ إجػبلء رسػػالتيا.اتجاىاتيػا كمرامييػػا. كقػػر  كمػػا تناكلػػت ىػػذه  اءة محتكياتيػػا كفقػان لثقافػػة ذلػػؾ العصػػر، كا 
الدراسػػة بشػػيء مػػف المكضػػكعية التاريخيػػة كالمػػنيج العممػػي مكضػػكع الصػػحافة اليمنيػػة كتناكالتيػػا المتنكعػػة 

(، الفتػػرة التككينيػػة )الجنينيػػة –مػػف كجيػػة نظرنػػا  –ـ كالتػػي تعػػد 1962 -1918كالمتشػػعبة خػػبلؿ الفتػػرة 
 –لمفكػػر السياسػػي اليمنػػي بكػػؿ تعبيراتػػو كاتجاىاتػػو، إذ تشػػكؿ ىػػذه المرحمػػة كمػػا تحممػػو مػػف ارث سياسػػي 

 ثقافي مرحمة ىامة كخصبة مف تاريخ اليمف المعاصر جديرة بالدراسة كالبحث.

كثمػػػة دراسػػػات أكاديميػػػة تناكلػػػت مكضػػػكع الصػػػحافة اليمنيػػػة بشػػػيء مػػػف المينيػػػة اإلعبلميػػػة كالرصػػػد     
ألتكثيقي، دكف التعمؽ في الجكانب التاريخية كاألبعاد الفكرية كالسياسية التي تبمكرت كحكتيػا  –م اإلخبار 

صفحات تمؾ الصحافة، مع التفاكت النسبي فيما بيف دراسة كدراسة مف ناحية، كمػع األخػذ فػي االعتبػار 



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 12  

 

مثمػػػت أيضػػػان فػػػي  مػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة ىػػػي األىػػػـ: أف الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػت الصػػػحافة اليمنيػػػة،
ثارتيا جممة مف  راجع مفيدةمجمكعيا كمفرداتيا، م لدراستنا ال غنى عنيا كذلؾ لريادتيا في ىذا الجانب كا 

المعمكمات كاآلراء التي اسػتفدنا منيػا . أبرزىػا دراسػة عبػد اي الػزيف )الػيمف ككسػائمو اإلعبلميػة(، كدراسػة 
ا السياسػية كاالجتماعيػة(، كػذلؾ دراسػتي عمػكم عبػد اي محمد عبد الجبار سبلـ )اإلعبلـ اليمني كالقضاي

ـ( كسيؼ عمي مقبؿ )تاريخ الصحافة اليمنية مطمع 1962سبتمبر  26طاىر )الصحافة اليمنية قبؿ ثكرة 
القرف العشػريف(، المتػاف ركزتػا   بشػكؿ رئػيس عمػى الجكانػب المينيػة كاإلعبلميػة مػع اإلشػارة الضػمنية أك 

اريخي دكف التعمػػػػؽ فػػػػي اتجاىاتيػػػػا الفكريػػػػة كالسياسػػػػية. باإلضػػػػافة إلػػػػى بعػػػػض السػػػػريعة إلػػػػى البعػػػػد التػػػػ
مثػؿ أطركحػة محمػد  -فػي حينػو  – أك منػاطقي ،األطركحات التي تناكلت الصحافة بشكؿ ميني شطرم

عبد الممؾ المتككؿ )الصحافة اليمنية نشأتيا كتطكرىا( التي ركزت عمى الشطر الشمالي سابقان. كدراستي 
)الصحافة النقابية في عدف(، كعبد الرحمف خبارة )نشكء كتطكر الصحافة في عػدف( المتػيف عمر الجاكم 

 ركزتا عمى صحافة عدف كحسب. 

شػكاالتيا الخاصػة كالتػي تعػكد فػي إجماليػا إلػى صػعكبة ىنا كالجدير ذكره       أف لكؿ دراسػة مبرراتيػا كا 
إلصػدارات كتنكعيػا مػف جيػة، ككجػكد نظػاميف اإللماـ بالمكضكع كتقديمو في دراسة مسػتقمةا نظػران لكثػرة ا

مػف جيػة  –كنػذاؾ  –)سمطتيف( كمعارضتيف، بؿ تيارات عدة شكمت فسيفسػاء الخارطػة السياسػية اليمنيػة 
ثانيػػة. كىػػي نفػػس اإلشػػكالية التػػي كاجيػػت ىػػذه الدراسػػة، إلػػى جانػػب عامػػؿ الكقػػت ، كالتػػي حٌتمػػت عمييػػا 

األىمية اليمنية كعينات قابمة لمتطكير كالتعمؽ، كتاافميػا  االكتفاء باستعراض بعض النماذج مف الصحافة
كالتي كانت رسمية  في جنكب الكطف المتعمد لمصحافة الرسمية التي دارت في فمؾ االستعمار البريطاني
 لو، ككذلؾ الصحافة اليمنية الميجرية، لذات األسباب كالمبررات. 

ىػك التعمػؽ فػي الطػرح  –أك نحسػب ذلػؾ  –دراسػة كعمى أية حاؿ يمكف القكؿ: إف مػا تفػردت بػو ىػذه ال 
ا فػي الفصػؿ كالشمكلية في التناكؿ، كاف كانت ثمة ىفكة أك قصكر ىنا كىناؾ  أبدتو ىػذه الدراسػة، السػيم

كمالو في  –بإذف اي تعالى  –كثرة اإلصدارات كغزارة محتكياتيا كالذم نعد الرابع كالذم حٌتمتو  تاطيتو كا 
 بحكث قادمة.
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تبػدك كحيػدة المصػدر ككنيػا اعتمػدت بشػكؿ رئػيس عمػى الصػحؼ  -فيما ازعػـ أنيػا  –الدراسة إف ىذه   
مكضكع الدراسة كالتي تمثػؿ بالنسػبة ليػا المصػدر الرئيسػي كاليػاـ الػذم اعتمػدت عميػو، كالػذم حػتـٌ عمػى 
الباحػػػث الرجػػػكع إلػػػى تمػػػؾ الصػػػحؼ كالػػػى نسػػػخيا المتػػػكفرة فػػػي المركػػػز الػػػكطني لمكثػػػائؽ كبعػػػض مراكػػػز 

كمحاكلة قراءتيا قراءة فاحصة كشاممة عمى النحػك الػذم سكاء في اليمف اك خارجو، دراسات كاألبحاث، ال
 كاف.

كقد احتكت بعض المراجع الثانكية، خصكصان الصحفية كاإلعبلمية، مادة عممية قيمة لبحثنػا، كمعمكمػات 
 بحث.كافرة ال يمكف االستاناء عنيا، فكانت عكنان لنا في استكماؿ الدراسة كال

مكضػكعان خاصػان  –بحسػب عممنػا  –أما الكتابات بالماة األجنبية فمػـ نعتمػد عمييػا كثيػران ككنيػا لػـ تفػرد   
لمصحافة اليمنية، كاف أشارت إلييا ضمنان أك عرضيان في سياؽ تناكليا لمتاريخ العاـ لميمف. كاكتفينػا منيػا 

 بشكؿ عاـ. بالمعاجـ كالقكاميس أك بعض المراجع التي تناكلت الصحافة 

كقػػد قسػػمنا دراسػػتنا ىػػذه إلػػى أربعػػة فصػػكؿ: قػػدمنا فػػي الفصػػؿ األكؿ خمفيػػة تاريخيػػة عػػف الصػػحافة     
اليمنية كبداياتيا استيممناه بمياد نظرم يبػيف تعػاريؼ الصػحافة: ماىيتيػا كظيفتيػا، كتبػايف البػاحثيف حػكؿ 

صػػػػنعاء التركيػػػػة، كبدايػػػػة عػػػػدف مفاىيميػػػػا. كمػػػػا استعرضػػػػنا بػػػػدايات الصػػػػحافة اليمنيػػػػة الػػػػثبلث: بدايػػػػة 
 البريطانية، كبداية حضرمكت الميجرية.

كخصصػػنا الفصػػؿ الثػػاني لدراسػػة الصػػحافة اليمنيػػة المكاليػػة )الرسػػمية( لئلمامػػة، حيػػث بينػػا فيػػو مػػا       
كانت عميو مف رسمية في الطرح كالتناكؿ، كالتزاـ مذىبي في التعبئة كالجدؿ، ككيؼ نظرت إلػى كػؿو مػف 

لمعارضة في سياؽ مفػاىيمي ثابػت ال يتبػدؿ باعتبػار ذلػؾ تطبيقػان لمػنص الػديني كالثبػات عميػو، السمطة كا
بحيث بدت بمثابة أكعية تستكعب مخرجات كجدليات الفكر السياسي اليادكم )الزيدم( .كما تطرقنػا إلػى 

ظػة كمحاربػة مكضكع تمازج الديني بالقكمي بالكطني لدل الصحافة المكالية ككيؼ كانت تنزع إلى المحاف
الجديد بدعكل الدفاع عف الديف كالتػراث اإلسػبلمي، فضػبلن عػف محاكلتنػا إبػراز التكجػو الكحػدكم كمحاربػة 
االستعمار لدل الصحافة اليمنية الرسمية المكالية لئلمامة كالتي أبدت نفسان كحدكيان يحسػب ليػا، كاف عػٌده 
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يػػا  لئلصػػبلح مػػف الػػداخؿ كمفيكميػػا لمكحػػدة الػػبعض نػػكع مػػف المنػػاكرة السياسػػية لػػيس غيػػر. كأبرزنػػا رؤيت
.  العربية كاإلسبلمية عمى كجو العمـك

كفػػي الفصػػؿ الثالػػث تناكلنػػا الصػػحافة المعارضػػة لئلمامػػة كبينػػا فيػػو خمفياتيػػا الفكريػػة كالسياسػػية التػػي     
يػػا  إلػػى انطمقػػت منيػػا فػػي دعكاتيػػا لئلصػػبلح كالحريػػة كمحاربتيػػا لمظمػػـ كاالسػػتبداد، كالتػػي تنتمػػي فػػي كمٌيت

منظكمػة اإلصػبلحية العربيػة كاإلسػبلمية بشػقييا القػػكمي كاإلسػبلمي. كأبرزنػا فيػو تجميػات الفكػر السياسػػي 
اليمنػػػػي المعػػػػارض الػػػػذم اسػػػػتكعبتو الصػػػػحافة المعارضػػػػة، ككرسػػػػتو حػػػػاالت: )اإلصػػػػبلحي، كاإلخػػػػكاني، 

، كالصػكفي الثػكرم( كالقكمي( "صكت الػيمف"، ك)الػكطني، كالقػكمي، كاليسػارم( "الفضػكؿ"، ك)اإلصػبلحي
"السبلـ". كما حاكلنا إبراز مكاقفيا مف الكحدة اليمنية التي بدت جميعيا محككمة بػأمر كاقػع فػرض عمييػا 
مػػف قبػػؿ االسػػتعمار التػػي عاشػػت فػػي كنفػػو حػػتـٌ عمييػػا نسػػياف أك تجاىػػؿ ىػػذا المكضػػكع إلػػى حػػيف. عمػػى 

 كانحيازىا التاـ إلييا. عكس ما بدت عميو مف صبلبة تجاه القضايا القكمية كاإلسبلمية

أما الفصؿ الرابع كاألخير فقد تناكلنا فيو نماذج مػف الصػحافة اليمنيػة األىميػة كالتػي تركػزت معظميػا     
فػػي مسػػتعمرة عػػدف بفضػػؿ الطفػػرة العمميػػة كاالقتصػػادية التػػي شػػيدتيا المدينػػة إبػػاف االسػػتعمار البريطػػاني، 

رمكت غمػب عمييػا الطػابع الػديني كاألدبػي كمػا رأينػا فػي كتعددىا في الرؤل كاالىتمامات. فمثبلن فػي حضػ
حالة التيذيب كاإلخاء. أما في مستعمرة عدف فقد تنكعت الصحافة األىمية بتنكع االتجاىات كالتيارات مػا 
بيف الحزبية كالنقابية كالمعارضة كالمكالية ... الػخ، كالتػي يمكػف القػكؿ معيػا: إف أبػرز التيػارات السياسػية 

لتي استكعبتيا الصحافة األىمية في عدف ىي التيار القكمي بكػؿ تعبيراتػو )الناصػرم، البعثػي(، كالفكرية ا
كالتيػػار اإلسػػبلمي كالتيػػار اليسػػارم كالميبرالػػي ... الػػخ . كالتػػي كجػػدت ليػػا صػػدل فػػي صػػفحات الصػػحافة 

ييػػا الػػنفس اليمنيػػة األىميػػة. فضػػبلن عػػف التطػػرؽ إلػػى صػػحيفة " الطميعػػة" الصػػادرة فػػي تعػػز كالتػػي بػػرز ف
 احمد ليا في بداية األمر لمتدليؿ عمى كحدكيتو .   ـالشيكعي بشكؿ جمٌي كتشجيع اإلما

 أما الخاتمة فقد ضمناىا النتائج التي تكصمنا إلييا مف خبلؿ دراستنا ىذه.      

كمػػع ذلػػؾ كرغػػـ مػػا بذلتػػو مػػف جيػػد فػػي ىػػذا البحػػث، فانػػو يظػػؿ مشػػكبان بالقصػػكر كالنقصػػاف، مػػا دمػػت   
نا فالكمػاؿ ي كحػده، كاف كػؿ شػػيء فػي الحيػاة نسػبي ال مطمػػؽ إال اي . غيػر أنػي اسػتطيع أف أؤكػػد أنسػا
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أني قد تحريت الحقيقة المجردة، ما استطعت كجعمتيا غػايتي كالتزمػت بمػا قػادتني إليػو دراسػتي المنيجيػة 
 لممكاد التي يسر لي العثكر عمييا، كجميا مف الصحؼ. 

أ.د. حسػيف  لقديرأف اشكر اي الذم كفقني النجاز ىذا العمؿ، كما اشكر أستاذم ا ختامان، ال بد أكالن     
 العمرم. بف عبد اي

ىػػذا كانػػي ألرجػػك أف أكػػكف قػػد أسػػيمت فػػي بحثػػي ىػػذا فػػي إعطػػاء صػػكرة اقػػرب إلػػى المكضػػكعية عػػف    
ت فحسػػبي ـ، فػػاف أصػػبت فػػذاؾ مػػا أرجػػك كاف أخفقػػ1962 -1918تػػاريخ الصػػحافة اليمنيػػة خػػبلؿ الفتػػرة 

 أنني حاكلت جادا كمتجردا، 

 كاي مف كراء القصد.        
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 الفصل األول
 الخمفية التاريخية
 لمصحافة اليمنية

 
تادك بمثابة بنية  حتى -أيان كاف طيفيا  -كتتكثؼ االيدكلكجيا  -أيان كاف نكعيا  -عندما تتراكـ السمطة 

مؤسسػػػػػػػية قائمػػػػػػػة بػػػػػػػػذاتيا ليػػػػػػػا اشػػػػػػػتراطاتيا كأعرافيػػػػػػػػا الزمانيػػػػػػػة كالمكانيػػػػػػػػة، كتكػػػػػػػكف فػػػػػػػي حالػػػػػػػػة مػػػػػػػف الثبػػػػػػػػات 
إلػػػى  متاحػػػات كمتنفسػػػات لمتنفػػػيس عػػػف  -كمرحمػػػة تاليػػػة  -بالضػػػركرة –(، فإنيػػػا تحتػػػاج Staticaeaكاالسػػػتقرار)

كمػػا أنيػػا فػػي ذات الكقػػت بحاجػػة إلػػى  قنػػكات النظػػرم،  -مخزكنيػػا اإليػػديكلكجي كالتعبيػػر عػػف مكنكنيػػا الفكػػرم
ككسائؿ تتبنى خطابيا كتعكس رؤاىا كاتجاىاتيا بؿ كتستكعب مفردات ذلؾ الخطاب، كقد أشار إلى ىذه القاعدة 

بػػف خمػػدكف فػػي مقدمتػػو عنػػدما اعتبػػر كظيفػػة القمػػـ ضػػركرية كتاليػػة لكظيفػػة السػػيؼ فػػي بنػػاء القػػكة  فعبػػد الػػرحم
السػػيؼ كالقمػػـ كلػػة لصػػاحب الدكلػػة يسػػتعيف بيػػا عمػػى أمػػره. إال أف الحاجػػة فػػي أكؿ  كتثبيػػت  السػػمطة : "فكػػؿ مػػف

الدكلة تككف إلى السيؼ ماداـ أىميا في حاجة لتمييد أمرىـ اشد مف الحاجػة إلػى صػاحب القمػـ، كػذلؾ فػي كخػر 
يػد الدكلة حيث تضػعؼ عصػبيتيا.أما فػي كسػط الدكلػة فيسػتاني صػاحبيا بعػض الشػيء عػف السػيؼ ألنػو قػد تم

أمره كلـ يبقى ىمو إال في تحصيؿ الثمرات في الجباية كالضبط كمباىاة الدكؿ كتنفيذ األحكػاـ كالقمػـ ىػك المعنػي 
لو في ذلؾ. كيككف أصحاب القمـ في ىذه الحاؿ أكسع جاىا كأعمى رتبة كأعظـ نعمة كثركة كاقرب مف السمطاف 

 . (1)مجمسان كأكثر إليو ترددا"
ىػي أنسػب الكسػائؿ كأجػدل القنػكات، ككنيػا تمثػؿ كعػاء يسػتكعب معظػـ   –لة بدييية كحا –كلعٌؿ الصحافة     

مفػػردات خطػػاب  السػػمطة، كتعكػػس مجمػػؿ رؤاىػػا كتكجياتيػػا، كمػػا أنيػػا التعبيػػر الظػػاىرم عػػف مجمػػؿ األكضػػاع 
 ىبػػرز  البنػػالسياسػية كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالثقافيػػة السػػائدة فػػي المجتمػػع، باعتبارىػػا بنيػػة فكقيػػة ميمػػة، بػػؿ أ

، ناىيػؾ عػف أنيػا تمثػؿ لػدل مارشػاؿ ماكمكىػاف تجمٌيػان (2)الفكقية التػي تعبػر عػف كاقػع البنػى التحتيػة أفضػؿ تعبيػر
فكريان لتفاعؿ مجمكعة اجتماعية متجانسة : " ال يمكف البحث عػف مكضػكع الصػحافة فػي مجمكعيػا إال  –ثقافيان 

                                                 
 .32ـ، ص 2114، يكنيك 547مجمة العربي: العدد  -1

النظريػػة كالتطبيػػؽ، مػػدخؿ نظػػرم ذيبػػاف، سػػامي: الصػػحافة اليكميػػة كاإلعػػبلـ، المكضػػكع التقنيػػة كالتنفيػػذ، اإلعػػبلـ الحػػديث فػػي  - 2
 .13، ص 2ـ، ط 1987كعممي إلى عمـ اإلعبلـ، دار المسيرة، بيركت، 
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ة . لذا كاف أساسيان أف نثبػت منػذ البدايػة أف المصػطمع )الصػالع باالتصاؿ المباشر بالنماذج الشكمية ليذه الكسيم
اإلنساني( ىػك اصػطبلح تقنػي يصػؼ مػا يحػدث حػيف نجمػع عمػى كرقػة عػدة صػفحات مختمفػة فػي كتػاب، كعػدة 

مػػف األخبػػار فالكتػػاب ىػػك نػػكع مػػف كرسػػي االعتػػراؼ الشخصػػي الػػذم يقػػدـ )كجيػػة نظػػر( أمػػا  ةعناصػػر مختمفػػ
جمػػػػػاعي يتػػػػػيع مشػػػػػاركة مشػػػػػتركة،  إذ أف فػػػػػي اسػػػػػتطاعتيا )تمكيف(األحػػػػػداث  الصػػػػػحافة فيػػػػػي كرسػػػػػي اعتػػػػػراؼ

باستخداميا أك بعدـ استخداميا، كلكف العرض الجماعي اليكمي لعدة مقاالت متجاكرة ىك الذم يعطي الصػحافة 
 .  (3)أبعادىا المركبة في)الصالع اإلنساني("

مشتركا أك صػكرة جماعيػة انػو صػكت شػخص .  إلى أف يصؿ إلى القكؿ : "إف شكؿ الكتاب ليس فسيفساء     
إف لكؿ مف الكتاب كالجريدة ناحية  )اعترافيو( فيما يثيراف شعكر استشفاؼ )خفايا المشكمة( بحكـ شكميما نفسػو 

محتكاىمػػا، فالكتػػاب يكشػػؼ صػػفحة بعػػد صػػفحة )خبايػػا( الماػػارات العقميػػة لمؤلفػػو . كتكشػػؼ صػػفحة  فبعيػػدا عػػ
جتماعية كتفاعميا، بيذا نجػد أف الصػحافة تبػدك بحريػة اكبػر حػيف تكشػؼ النػكاحي الجريدة خبايا عمؿ مجمكعة ا

 . (4)القبيحة لمحياة"
كبالفعػػؿ ثمػػة فػػركؽ فػػي األدكار كالػػدالالت كاألىميػػة بػػيف الكتػػاب كالصػػحيفة تمحػػظ   بشػػكؿ جمػػٌي كسػػريع مػػف    

بيػر بػيف مػف يعػرؼ زمنػان مػف خبلؿ المضمكف كالمحتػكل .  قػاؿ جػابر عصػفكر فػي ىػذا الصػدد : " إف الفػارؽ ك
األزمنػػة، حقبػػة أك فتػػرة أك مرحمػػة، بكاسػػطة اسػػتعادتو فػػي كتػػاب لمػػؤرخ مػػف المػػؤرخيف كمػػف ينفػػذ إلػػى ذلػػؾ الػػزمف 
مباشرة بكاسطة مجبلتو كجرائػده . فػي الحالػة األكلػى، تختػزؿ مبلمػع الػزمف كتفاصػيمو فػي مبلمػع عامػة ال تخمػك 

رؤيػة المػؤرخ التفسػيرية التػي ال تخمػك مػف قػدر  –فػي النيايػة  – ية ىمف التجريد بالضركرة، كتنبني عمى صياغ
مػػف التحيػػز، صػػار أك كبػػر، يػػدفع إلػػى تصػػاير داللػػة كقػػائع كتكبيػػر أخػػرل بالقػػدر الػػذم يعيػػد بنػػاء األحػػداث بمػػا 

لى يبرز نظرة المؤرخ كمقصدىا. كفي الحالة الثانية، يدخؿ القارئ، مباشرة، بكاسطة صفحات الجرائد كالمجبلت إ
الكاقع الحي لتفاصيؿ المشيد التاريخي لمزمف الذم يسػترجعو، كيتحػرؾ حركػة حػرة مػا بػيف الكقػائع كاألحػداث بمػا 

                                                 
ـ، ص 1975ماكمكىاف، مارشاؿ: كيؼ نفيـ كسػائؿ االتصػاؿ، ترجمػة خميػؿ صػابات ككخػركف، دار النيضػة العربيػة، القػاىرة،  – 3

227 ،228. 

 .228، 227، ص نفس المصدرماكمكىاف، مارشاؿ:  – 4
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يسمع لو أف يرل أسبابيا كنتائجيا مف أكثػر مػف منظػكر أك زاكيػة ، ككػؿ ذلػؾ فػي مػكازاة مػا يتػاح لػو مػف مراقبػة 
 .  (5")إلى أف يفرض نفسو فيادك تايران حاسمان عبلمات التحكؿ البطيء الذم يتراكـ دكف أف يمفت اإلنتباه 

 ماىية الصحافة :
الػػكظيفي منيػػا، شػػكبلن تطكريػػان كمتباينػػان، كفقػػان لتطػػكر كظيفتيػػا  اأخػػذ مفيػػـك الصػػحافة كتعريفاتيػػا، السػػيم 

 كأدكارىػػا المختمفػػة عمػػى مػػركر الػػزمف. فثمػػة مػػف يػػرل أف الصػػحافة قديمػػة قػػدـ الحيػػاة االجتماعيػػة لئلنسػػاف مقسػػمان 
. (  6)عممية تبادؿ األخبار إلى ثبلث مراحؿ: المرحمة السػمعية أك الصػكتية كالمرحمػة الخطيػة كالمرحمػة المطبكعػة

كيبدك أف ىناؾ نكعان  مف الخمط بيف معنى الصحافة كبيف معنػى اإلعػبلـ ،  فػاإلعبلـ أقػدـ مػف الصػحافة حيػث 
، فػػي حػػيف أف (7)دء الحيػػاة االجتماعيػػة لئلنسػػافنشػػأ منػػذ ظيػػرت الحاجػػة إلػػى نقػػؿ المعمكمػػات كتبادليػػا أم مػػع بػػ

مػف لػـ يكتػؼ  –أيضػان  –الصحافة لـ تظير إال بعد اكتشاؼ المطبعة في أكركبا في القػرف الرابػع عشػر. كىنػاؾ 
نمػا شػمؿ بقيػة كسػائؿ اإلعػبلـ التػي ظيػرت بعػد اكتشػاؼ المطبعػة كاإلذاعػة  بشمكؿ المفيكـ عمى ذلػؾ النحػك، كا 

 -، كىػػذا الػػرأم خمػػط (8)ا إلػػى جانػػب الصػػحافة المقػػركءة صػػحافة مسػػمكعة كصػػحافة مرئيػػةكالتمفزيػػكف، باعتبارىػػ
بػػيف مفيػػـك اإلعػػبلـ كمفيػػـك الصػػحافة ، فالصػػحافة كالراديػػك تشػػترؾ مػػع التمفزيػػكف ككسػػيمة مػػف كسػػائؿ  –أيضػػان 

 اإلعبلـ . اإلعبلـ أك االتصاؿ بالجماىير إال أف لكؿ منيا ىكيتو الخاصة التي تميزه عف غيره مف كسائؿ
 تكنحػػف ىنػػا إذ نػػرٌجع المفيػػكـ الػػذم يتبنػػى الصػػحافة المطبكعػػة التػػي ظيػػرت بعػػد اكتشػػاؼ المطبعػػة،  ذا       

اليكيػػة الخاصػػة كالمميػػزة، فػػإف ىػػذه الدراسػػة سػػكؼ تعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي ىػػذا المفيػػـك ككنػػو يمبػػي ىػػدفيا كيحقػػؽ 
 منيجيا .
، كالصػحيفة كجمعيػا صػحؼ ، ىػي الجريػدة ، كىػي مجمكعػة فالصحافة لاة الكرقػة مػف الكتػاب بكجيييػا        

.  (9)مػف الفرسػػاف، كىػػي قمػة مػػف المػػاؿ كىػي النشػػرة الدكريػػة التػي تحمػػؿ األخبػػار السياسػية كاالقتصػػادية المتنكعػػة

                                                 
ـ، 2117، يكليػك 69، سمسػمة كتػاب العربػي، الكتػاب 1عصفكر، جابر: المجبلت الثقافية ميمة اإلصػبلح كسػؤاؿ المعرفػة، ج  - 5

 . 31كزارة اإلعبلـ، الككيت، ص 

 .49ـ، ص 1986أبك زيد، فاركؽ: مدخؿ إلى عمـ الصحافة، عالـ الكتب، القاىرة،  – 6
7  - rimond ،aroin: massmedia (apelican book) 1969 ،pp ،32 ،35.   

 
8  – Row lands D.G.H.: communication and change (Thomson foundation>great ،Britain ،1973 ،pp ،
42. 

 . 153، ص المصدر السابؽ ذيباف، سامي: –  9
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(ىي شيء مرتبط بالطبع كالطباعة كنشر األخبػار كالمعمكمػات، كىػي تعنػي أيضػان pressككممة صحافة بمعنى )
(journalكيق )( صػػػد بيػػػا الصػػػحيفة كjournalism( بمعنػػػى الصػػػحافة ك )journalist  . بمعنػػػى الصػػػحفي  )

. كما تعني قطعة جمد أك قرطاس كتب فيو  (10)فكممة الصحافة تشمؿ إذف الصحيفة كالصحفي في نفس الكقت 
 . (12)، أك إضمامة مف الصفحات تصدر يكميان أك في مكاعيد منتظمة كجمعيا صحؼ كصحائؼ(11)

أمػػا المعنػػى المتعػػارؼ عميػػو اليػػـك لمصػػحافة فػػي الػػببلد العربيػػة كمنيػػا الػػيمف، فيرجػػع الفضػػؿ فيػػو لمشػػيخ        
نجيػػب حػػداد منشػػة صػػحيفة لسػػاف العػػرب فػػي اإلسػػكندرية كىػػك أكؿ مػػف اسػػتعمؿ لفػػظ الصػػحافة بمعنػػى صػػناعة 

أف الصػػحافة تعنػػي  .  كبعػػض التعريفػػات المعاصػػرة رأت (13)الصػػحؼ كالكتابػػة فييػػا كمنيػػا أخػػذت كممػػة صػػحافي
opinions، كاآلراء  ideas، كاألفكػار  situations، كالمراكػزfactul materials االتصاؿ بكػؿ الحقػائؽ 

(14) 
. 

كمػػػػع تطػػػػكر العبلقػػػػات االجتماعيػػػػة تطػػػػكر بالتػػػػالي مفيػػػػـك الصػػػػحافة ، كمػػػػا اختمفػػػػت تعريفاتيػػػػا بػػػػاختبلؼ      
ة السياسػػػػية كاالجتماعيػػػػة كاالقتصػػػادية التػػػػي يقػػػػكـ عمييػػػػا االيػػػدكلكجيا التػػػػي تتبناىػػػػا كىػػػي التػػػػي ارتبطػػػػت بالفمسػػػف

لػػػى نمػػػط  (،15)المجتمػػػع فقػػػد عرفيػػػا د . ف . رافػػػيكس : " الصػػػحافة ىػػػي ظػػػاىرة تنتمػػػي إلػػػى الثقافػػػة المعاصػػػرة  كا 
أيديكلكجي كاضع كمحدد، حيث تعد جزءا مف الصراع الذم يحتدـ فػي المجتمػع فيػي بالتػالي تعبػر عػف مصػالع 

 .( 16)رالية أك تقدمية.كىي كذلؾ منبر لآلراء السياسية ليذه الطبقة أك تمؾ"جماعات سياسية ليب
نزعػػات إيديكلكجيػػة –بشػػكؿ أك بػػ خر  –سياسػػي  تاذيػػو   –بعبػػارة أخػػرل ىػػي نتػػاج ثقافػػة حػػراؾ اجتمػػاعي      

 فتبػػيكتراكمػػات فكريػػة كحسػػب . يقػػكؿ بيػػار ألبيػػر عنيػػا : " إنيػػا فػػي كف كاحػػد إنتػػاج صػػناعي، كخمػػؽ فكػػرم، كال ت
                                                 

10   –  Onions ،C.T. the Oxford dictionary ،''Clarendon. Press ،Oxford'' third editicn ،volane ii ،
London. 

، المكتبة العمميػة ، بيػركت ) 1بف محمد بف عمي المقرم: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، ج دالفيكمي، احم –11
 .  334د . ت ( ، ص 

حيػػػاء التػػػراث، مجمػػػع الماػػػة العربيػػػة  : المعجػػػـ الكسػػػيط،  ج تاإلدارة العامػػػة لممعجميػػػا -12 ، ، مطػػػابع دار المعػػػارؼ، القػػػاىرة1كا 
 .    518ـ، ص 1981 -ىػ 1411

 .33، 32ـ ص 1913، المطبعة األدبية، بيركت، 1طرازم، فيميب: تاريخ الصحافة العربية، ج  – 13

 .24، 23ـ، ص 1992عبد الحميد، محمد: بحكث الصحافة، عالـ الكتاب، القاىرة،  - 14

 .42، ص المصدر السابؽ أبك زيد، فاركؽ: –   15
ص )د.ت(، (، )د.ـ، ، شػػركة األمػػؿ لمطباعػػة كالنشػػر1967-1937شػػكء كتطػػكر الصػػحافة فػػي عػػدف، خبػػارة، عبػػد الرحمف:ن - 16
19 . 
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العمػػة الحقيقيػػة لكحػػدتيا إال مػػف خػػبلؿ تحديػػد الكظػػائؼ االجتماعيػػة التػػي تؤمنيػػا كػػؿ كاحػػدة مػػف منشػػكراتيا فػػي 
بأنيػػػا " كػػػؿ نشػػػرة مطبكعػػػة تشػػػتمؿ عمػػػى أخبػػػار كمعػػػارؼ عامػػػة،  -أيضػػػان  –، كعرفػػػت (17)مسػػػتكيات متفاكتػػػة "

العػاـ، كتعػرض عمػى الجميػكر عػف  كتتضمف سػير الحػكادث كالشػكاىد كاالنتقػادات التػي تعبػر عػف مشػاعر الػرأم
، باإلضػػافة إلػػى أنيػػا "أم مطبكعػػة دكريػػة تشػػمؿ عمػػى أخبػػار عامػػة ( 18)طريػػؽ البيػػع اإلفػػرادم كاالشػػتراؾ السػػنكم"

أف تكػػكف ذات طػػابع   -كفقػػان لمتعريػػؼ الاربػػي  -، كيشػػترط فػػي ىػػذه النشػػرة(19)كتعميقػػات عمػػى األخبػػار العامػػة "
أف تنشػر األخبػار  -أيضػان  -ؿ خاص باألحداث الجارية، كما يشترط فييا عالمي، كذات فائدة عامة تتعمؽ بشك

، كيبلحػظ ىنػا أف (20)كتذيع األفكار كتحكـ عمى األشياء، كتعطي معمكمات بقصد تككيف جميكرىا كاالحتفاظ بػو
التعريؼ اإليديكلكجي لمصحافة يركز بشكؿ خػاص عمػى الجانػب  الػكظيفي لمصػحافة أكثػر مػف أم جانػب أخػر، 

 ما يكتفي التعريؼ الميني  بالتعريؼ القامكسي .بين
 

 وظيفة الصحافة :
ثمة اتجاىاف متضاداف حكؿ المفيـك الكظيفي لمصحافة،  تمحػكرا بػيف تقسػيميا إلػى صػحافة ذات ميػكؿ  

، األكؿ يقػػـك عمػػى اعتبػػار الصػػحافة أداة لمتعبيػػر عػػف حريػػة الفػػرد مػػف (21)ليبراليػػة، كصػػحافة ذات ميػػكؿ سػػمطكية
، كفي مقدمتيا حقو في التعبير عف أفكاره ككرائو كىػك األمػر (22)في ممارسة حرياتو السياسية كالمدنية خبلؿ حقو

، كعميػػػو ينباػػي أف تكػػػكف الصػػحافة جسػػػران إعبلميػػان يػػػربط بػػيف الحككمػػػة (23")ةالػػذم يمخصػػػو مبػػدأ "حريػػػة الصػػحاف

                                                 
: مدخؿ إلى لاة اإلعبلـ، دار الجبؿ، ط  - 17  .27ـ، ص 1992ـ(، -، )د2جاف جيراف اكـر

18  - Donald m. MacKay ،information ،mechanism and meaing them. I .t press aass achusetts ،
1972. p. 39-40. 

 .  23ص ، نفس المصدرخبارة، عبد الرحمف: - 19
صػػبلح عبػػد الطيػػؼ، عػػكض اي، غػػازم زيػػف: دراسػػات فػػي الصػػحافة المتخصصػػة، المجمكعػػة اإلعبلميػػة لمطباعػػة كالنشػػر  - 20

 . 15، ص 1411كالتكزيع، جدة، السعكدية، 

، 1419د خضػر العرابػي ألحػارثي، دار المػريخ، الريػاض، ميرؿ، جكؿ، لكنيشتايف، رالؼ:اإلعبلـ كسيمة كرسالة، تعريب ساع - 21
 .231ص 

22 - Omerrilltohn. C.:the foreign press.(Louisiana state university press) u. s. 1973. p. 21 . 
23 - Rowlands ،d.g.h.: communications and change.(tom son foundation) Cardiff. Great. Britain 

p.14 ،16. 
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نشاط اجتماعي  –تاريخيان  –لصحافة كالناس دكف ما رقابة رسمية أك اجتماعية  . كالثاني يقـك عمى أساس أف ا
نسػػانية عامػػة تخػػػدـ  يقػػكـ عمػػى نشػػر المعمكمػػات التػػي تيػػـ الػػرأم ا لعػػػاـ، كأنيػػا كانػػت كمازالػػت ظػػاىرة ممتزمػػة كا 

، ككفقػا ليػذا (24)باستمرار أىداؼ طبقة معينة، باإلضافة إلػى اإلسػتراتيجية كالتكتيػؾ الػذيف تسػتخدميا ىػذه الطبقػة
عميميػػػة كمكجيػػػة كدعائيػػػة، كأداة مػػػف أدكات السػػػيطرة  ينباػػػي اإلشػػػراؼ عمييػػػا كتكجيػػػو المفيػػػـك تعتبػػػر الصػػػحافة ت

 سياستيا . 
  

ىذا التبايف في مفيكـ الصحافة كطبيعتيا انعكس، بطبيعة الحاؿ، عمى فيػـ دكرىػا ككظيفتيػا،  فثمػة مػف رأل    
ا تعبيػػران مكضػػكعيان كصػػياة ضػػركرة إتبػػاع الصػػحافة السػػمطة بحيػػث تكػػكف ناطقػػة باسػػميا كمعبػػرة عنيػػا باعتبارىػػ

جماعيػػة تعبػػر عػػف الػػرأم الجمعػػي لممجتمػػع كتفاعبلتػػو، كثمػػة مػػف رأل عكػػس ذلػػؾ كاعتبػػر الصػػحافة لسػػاف حػػاؿ 
في . انطمؽ الفريؽ األكؿ  (25)المجتمع المتمثؿ في األفراد كالمؤسسات، أم إنيا تعبير ذاتي أكثر منو مكضكعي

إلى نابميكف  ى ضكئيا أىمية الصحافة ككظيفتيا، تعكد بجذكرىاتحميمو مف إرث نظرم كحجية تاريخية حددت عم
، مؤصبلن  (26")بكنابرت، كربما إلى ما قبمو ، فقد قاؿ صراحة "ينباي عمى الحاكـ أف يجعؿ الصحافة في خدمتو 

بػػذلؾ الكيفيػػة التػػي ينباػػي  أف تكػػكف عمييػػا الصػػحافة الرسػػمية، معربػػان فػػي الكقػػت ذاتػػو عػػف أىميتيػػا بالنسػػبة لػػو 
كحاكـ، كمف تخكفو مف تمردىا عمى سمطتو كخركجيا مف قبضػة يػده :" إف ثػبلث صػحؼ معاديػة تخيفنػي أكثػر 

، كىػػك الخػػكؼ الػػذم لػػو مػػا يبػػرره إذا مػػا أدركنػػا أىميػػة الصػػحافة فػػي صػػناعة الػػرأم العػػاـ، (27)مػػف ألػػؼ سػػكنكي "
 كدكرىا في تأجيجو، سكاءن لصالع الحاكـ أك ضده .

، يؤكػد (28)د المؤرخيف  بالقكؿ : " إف ميمة رئيس الدكلة تكجب تكجيو القمػـ الصػحفي "كلعٌؿ ما ذىب إليو أح   
، كالػػذم لػػـ يقتصػػر عمػػى التثقيػػؼ كالتنػػكير ك اتمػػؾ األىميػػة، كيبػػيف  الػػدكر المنػػاط بالصػػحافة كعظمػػة مسػػؤكليتي

نمػػا عمػى صػناعة الػػرأم العػاـ كتكجييػػو كالػتحكـ فيػو، األمػػر الػذم يجعػؿ مػػ ف مسػالة التكجيػػو األدلجػة  كحسػب، كا 
كاإلشراؼ، السيما في المجتمعػات األبكيػة )البطريركيػة (، مػف أكلكيػات ميػاـ رئػيس الدكلػة .  عػزز ىػذا المفيػـك 

عنػػدما كتػػب قػػائبل : " لػػك تػػرؾ لػػي الخيػػار بػػيف إف تكػػكف لنػػا  ـ1789عػػاـ  فالػػرئيس األمريكػػي  تكمػػاس جيفرسػػك 
                                                 

 .6، 5، ص 1971فابر، فرانس:الصحافة االشتراكية، ترجمة نكاؿ حنبمي ككخركف، معيد اإلعداد اإلعبلمي، دمشؽ،  – 24
 .43، 44، 94، 95، ص المصدر السابؽ ذيباف، سامي: - 25
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.  كىػك المفيػـك الػذم  (29)د فػي اختيػار الثػاني "حككمة مػف دكف صػحؼ أك صػحؼ مػف دكف حككمػة، فمػف أتػرد
فػي الكقػت ذاتػو، ال يخمػك فػي بعػض  وفاؽ في تصكره دكر الحككمة ذاتو  ك قد يكػكف فيػو نػكع مػف المبالاػة، لكنػ

جكانبػػو مػػف حقيقػػة، خصكصػػان إذا مػػا كضػػعناه ضػػمف سػػياقو التػػاريخي، حيػػث تنامػػت فػػي فتػػرات الحقػػة مشػػاعر 
الصحافة ككظيفتيا، نتيجة لدكرىا البارز فػي صػنع اإلحػداث .  فقػد  هلحكاـ، تجاالاضب كاالستيجاف، مف قبؿ ا

ـ،  قػػػاؿ عػػػف 1915ذكػػػر فػػػي ىػػػذا الصػػػدد أف الػػػرئيس المكسػػػيكي )بػػػكفيز بكديػػػاز( الػػػذم أطاحػػػت بػػػو  ثػػػكرة عػػػاـ 
، تعبيػػػران عػػػف حنقػػػو كسػػػخطو (30)الصػػػحافة : " أكد إف أكػػػكف صػػػاحب معامػػػؿ الػػػكرؽ كالحبػػػر فػػػي العػػػالـ ألحرقيػػػا"

الثاني( إذ يركل عنو أنو قاؿ بعد خمعو مف العػرش  دذات األمر مع السمطاف )عبد الحمي مييا، كعمى كظيفتيا.ع
، تعبيػػران عػػف حنقػػو  ك (31): " إننػػي لػػك عػػدت إلػػى قصػػر يمػػدز لكضػػعت محػػررم الجرائػػد كميػػـ فػػي أتػػكف كبريػػت"

يسػتياف بػو فػي عزلػو كاإلطاحػة بعرشػو. مكقفو المنفعػؿ مػف الصػحافة كالتػي عمػى مػا يبػدك أنيػا قػد لعبػت دكران ال 
فضبلن عف ذلؾ فإف )سبرياتككاسترك( أحػد رؤسػاء حككمػة فنػزكيبل السػابقيف مطمػع القػرف العشػريف، قػد ذىػب فػي 
تفسيره لػدكر الصػحافة ككظيفتيػا حػدان بعيػدان، يعكػس حالػة الخػكؼ التػي قػد تسػيطر عمػى النخبػة السياسػية عمكمػان 

 (32)بة جينـ إذا فتحت بكجيي، كلكني أرتعش مف صرير قمـ بيد محرر في جريدة "حياليا : " إنني ال أخاؼ بكا
. 
 

لقػػد تعػػزز، فػػي أجػػكاء الحػػرب البػػاردة، المفيػػكـ الػػكظيفي االجتمػػاعي لمصػػحافة، كأخػػذ  منحػػىن أيػػديكلكجيان،        
ء يظنػػكف أف حريػػة ـ : " ىنػػاؾ حمقػػاء كجيػػبل1921تبعػػان لمفمسػػفة السياسػػية التػػي تتبناىػػا .  قػػاؿ لينػػيف فػػي عػػاـ 

ننػي أرد عمػى ىػؤالء الحمقػاء كالجيػبلء قػائبل : إف حريػة نشػر  الصحافة تعني حرية نشػر اآلراء أيػان كػاف لكنيػا، كا 
.  كيبػػدك أف ىػػذا (33)، إال حريػػة السػػماح ألعػػدائنا بالقضػػاء عمػػى أرائنػػا كمػػذىبنا"ياآلراء المعارضػػة آلرائنػػا ال تعنػػ
مػا قبػؿ كالتخكؼ مف اآلخر،  كػاف نتاجػان طبيعيػان لثقافػة  –از ىذا التعبير إف ج –النكع مف الضبط اإليديكلكجي 

، كلػػػذلؾ يؤكػػػد لينػػػيف أيضػػػان : " دعػػػكني أكضػػػع لكػػػـ بصػػػراحة أف الشػػػيكعي الثػػػكرم ، كربمػػػا أثناىػػػاالحػػػرب البػػػاردة
                                                 

ص ، 1991- 1411، ، 1السػماؾ، محمد:تبعيػػة اإلعػػبلـ الحػػر، المؤسسػػة الجامعيػة لمدراسػػات كالنشػػر كالتكزيػػع، بيػػركت، ط  - 29
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مبػرران ، كربمػا كجػد (34)المحترؼ ىك ذلؾ الذم ال يؤمف بمنع الصحفييف داخؿ ببلدنا الحرية في قكؿ كؿ شيء "
ميػػػاـ  -مػػف كجيػػة نظػػره -لطرحػػو ىػػذا فػػي سػػياؽ السياسػػة الدكليػػة الشػػائكة كنػػذاؾ، لكنػػػو فػػي الكقػػت نفسػػو حػػدد

ف ركػػز بشػػكؿ رئيسػػي  عمػػى دكرىػػا اإليػػديكلكجي، إذ قػػاؿ عػػاـ  ككظيفػػة الصػػحافة، كمػػا ينباػػي أف تكػػكف عميػػو، كا 
شػعب، فيػي تنقػؿ إلػي الشػعب كراءنػا ـ : " يجب أف تقكـ الصحافة بدكر الكسيط بػيف الحػزب الشػيكعي كال1921

كيجب عمييا في الكقت ذاتو أف تنقؿ كراء الشعب إلينػا ال عػف طريػؽ نشػر المعمكمػات كاألنبػاء التػي تكشػؼ عػف 
نما عػف طريػؽ )جػس نػبض( الشػعب كمعرفػة ميكلػو حتػى نسػتطيع أف نكجػو الػرأم العػاـ تكجييػان  تذمر الشعب، كا 

طره الػػػرأم  سػػػتاليف، ربمػػػا لتماثػػػؿ ثقافتيمػػػا السياسػػػية، حػػػيف قػػػاؿ فػػػي عػػػاـ . كقػػػد شػػػا (35)يجعمػػػو مؤمنػػػان بمبادئنػػػا "
ـ : " يجػػػػػب أف تخضػػػػػع الصػػػػػحافة كدكر النشػػػػػر خضػػػػػػكعان مطمقػػػػػان ال تسػػػػػاىؿ فيػػػػػو كال تسػػػػػامع لؤلجيػػػػػػزة 1927

 . (36)الشيكعية"
 
ألىميػة الكبيػرة ، تكضػع  االشػمكليةىذه المفاىيـ الكظيفية كالتفسيرات الظرفية، التي نٌظر ليا أصػحاب النزعػة    

التػػي حظيػػت بيػػا الصػػحافة، كعظمػػة دكرىػػا المتنػػامي فػػي صػػنع الػػرأم العػػاـ كتكجييػػو، كالػػذم حػػتـٌ عمػػى قػػادتيـ 
 مراقبتيا كتكجيييا بما يخدـ سياستيـ كتكجياتيـ .

حكا فإنيـ نظركا إلى الصحافة ككظيفتيا بشكؿ مااير، ربما استك  –الفريؽ الثاني  –أما أصحاب النزعة الميبرالية 
. بمعنػى  أف الصػحافة   (37)فػي العيػد القػديـ :"الصػحافة حبػر ككرؽ كحريػة " (كميمنصػر)داللة ذلؾ  مف  مقكلة 

إذا انتفت عنيا صفة الحرية، باعتبارىا سمة مبلزمة، فإنيا بالتالي ال تعد مجرد أكراؽ محبرة  غير ذم جػدكل ، 
مسػكؼ الفرنسػي )فرانسػكا فػكلتير ( مؤلػؼ مسػرحية أكديػب كأداة لنقؿ األخبار لػيس أكثػر  .  أكػد ىػذا المفيػـك الفي

، باعتبارىػا كلػة ضػركرية اـ عندما رأل استحالة ثني الصػحافة عػف ممارسػة دكرىػا المنػاط بيػ1778المتكفى عاـ 
إعػػادة صػػياغة العػػالـ عمػػى أسػػس حديثػػة : " الصػػحافة ىػػي كلػػة يسػػتحيؿ كسػػرىا، كسػػتعمؿ عمػػى ىػػدـ  ايمكػػف بيػػ

نما جاءت نتيجة  (38)سنى ليا أف تنشة عالمان جديدان"العالـ القديـ حتى يت ، كىي النبكءة التي لـ تأت مف فراغ، كا 
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لقػػراءة مجتمعيػػة كاعيػػة، تعػػد مقدمػػة لمػػ الت ثقافيػػة تاليػػة، سػػكؼ تنتجيػػا مسػػتقببلن الصػػحافة، بفعػػؿ خمخمتيػػا لمبنػػى 
 التقميدية السائدة .

ـ، حػيف حػذر مػف محاكلػة الحػد مػف 1911لمتػكفى عػاـ ( ا مكذلؾ األمر لدل الفيمسكؼ الركسي )ليػكف تكلسػتك  
كظيفػػة الصػػحافة، كاعتبرىػػا بمثابػػة األداة الثكريػػة التػػي ال تيػػادف  الظمػػـ عمػػى اإلطػػبلؽ، كالتػػي تصػػنع أحيانػػان مػػا 
تعجز عنو بعػض الجيػكش : " الصػحؼ نفيػر السػبلـ كصػكت األمػة كسػيؼ الحػؽ القػاطع، كنصػيرة المظمػكميف، 

، كمػا أف )جػيمس جػكردف ( قػد ذىػب فػي (39)عػركش القياصػرة كتػدؾ معػالـ الظػالميف " كشكيمة الظالـ فيي تيز
تحميمو إلى ما ىػك أبعػد مػف ذلػؾ كاعتبػر الصػحافة بمثابػة صػككؾ غفػراف لػيس إال ، إذ يمكػف ليػا بفعػؿ كظيفتيػا 

: " لمكتػب  ـ1826الركحية، أف تقكد الناس إلى الخير كمف ثـ إلػى الجنػة ، حيػث كتػب فػي جريػدة الييدالػة عػاـ 
أياميػػا التػػي عاشػػتيا كلممسػػرح أيامػػو التػػي عاشيا،كلممسػػاجد أياميػػا التػػي عاشػػتيا، كيمكػػف اآلف إصػػدار صػػحيفة 
تسػػتطيع قيػػادة كػػؿ ىػػذه الحركػػات الكبيػػرة فػػي الفكػػر كالحضػػارة اإلنسػػانية، حيػػث تسػػتطيع، باإلضػػافة إلػػى تحقيقيػػا 

تمنػػع ذىػاب عػػدد كخػر منيػا إلػػى النػار يفػػكؽ مػا تقػػدر لمكاسػب ماديػة، أف ترسػػؿ إلػى الجنػػة عػددان مػف األركاح، ك 
 .(40)عميو كنائس مدينة نيكيكرؾ مجتمعة "

كثمػػػة تعبيػػػر لطيػػػؼ يتعمػػػؽ بػػػالمفيـك الػػػكظيفي لمصػػػحافة، يبػػػرز دكرىػػػا الفػػػردم فػػػي صػػػنع التاييػػػر، تضػػػمنتو    
عممػػت بأنػػؾ تصػػدر  الحكاريػػة التاليػػة : سػػأؿ األكؿ عػػف مينػػة الثػػاني فأجابػػو، أسػػتاذ مػػؤدب قػػاؿ األكؿ : كلكنػػي

صػػػحيفة، قػػػاؿ نعػػػـ  ألننػػػي رأيػػػت النػػػاس ال يرسػػػمكف أكالدىػػػـ إلػػػى المدرسػػػة فأرسػػػمت المدرسػػػة إلػػػى أكالدىػػػـ فػػػي 
متكاممػػة ذات رسػػالة فكريػػة  ةبكظيفتيػػا الرئيسػػية، مدرسػػ كبالفعػػؿ تمثػػؿ الصػػحافة بكػػؿ أطيافيػػا، ك  . (41)بيػػكتيـ"

 . .ليس غير  (42)كمصباح عقيدة " أنيا "صناعة فكر كمشعؿ حضارة ؿكاجتماعية كعقدية، ب
ك ليسػػت النظػػرة تجػػاه الصػػحافة  مثاليػػة فػػي كػػؿ األحػػكاؿ، فقػػد القػػت بعػػض االسػػتيجاف كالنقػػد مػػف قبػػؿ 

ـ : " 1895( حػػكالي عػػاـ Stephen craneبعػػض المثقفػػيف كالكتػػاب، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ كتػػب )سػػتيفف كػػريف 
طفػػاؿ عبػػر مسػػافات بعيػػدة، تنشػػر كراءىػػا الاريبػػة بػػيف الصػػحيفة مجمكعػػة نصػػفيا ممػػيء بالمظػػالـ ينػػادم بيػػا األ

مبلييف الرجاؿ المميئيف بالرحمة كالسخرية . كبينما تستمتع العائبلت بالدؼء المنبعث مف المكاقد، تعمؿ قصص 
                                                 

 . 69، ص المصدر السابؽالعكؼ، بشير: -39

دم فمكر، ـ . م .باؿ رككاخ .س .ؿ: نظريات اإلعػبلـ، ترجمػة محمػد نػاجي الجػكىر، دار األمػؿ لمنشػر كالتكزيػع، اربػد، ط  – 40
 . 52ص ـ،  2111-2111، 2

 . 71، ص المصدر السابؽ العكؼ، بشير: – 41

 . 31، ص المصدر السابؽ العكؼ، بشير: – 42
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اآلالـ عمى إثارتيـ . الصحيفة ىي سػاحة محكمػة يحػاكـ فييػا الجميػع، فسػاد الرجػاؿ الشػرفاء بكػؿ المطػؼ كبكػؿ 
حيفة ىػػي سػػكؽ تبيػػع الحكمػػة فييػػا حريتيػػا، كتضػػع فييػػا القطعػػاف التيجػػاف عمػػى الػػرؤكس الفارغػػة . الظمػػـ . الصػػ

الصحيفة ىي لعبة حيث األخطاء تعتبر نصران لبلعبيف، كحيث ميارة اآلخريف تقكد إلػى المػكت . الصػحيفة ىػي 
فػػي  شائـ، كتعػػيمجمكعػػة مػػف الحكايػػات الصػػاخبة تركػػز عمػػى الابػػاء الػػد يرمػػز كىػػي تػػاريخ شػػاحب لمحيػػاة، ىػػ

. كربما يقصد ىنا الصحافة الخبرية المتخصصػة فػي الحػكادث  (43)األجياؿ البعيدة كتطكؼ في عالـ ببل حدكد "
كاألخبػػػار السياسػػػية السػػػاخنة . كقػػػد شػػػاطره الػػػرأم الفيمسػػػكؼ الفرنسػػػي )جػػػاف جػػػاؾ ركسػػػك ( حػػػيف سػػػأؿ : " مػػػا 

كال إفػادة فييػا، ال تفيػد قراءتيػا الميممػة كالمحتقػرة  الصحيفة ؟ "  كأجاب : " ليست سكل نشرة عػابرة ال فضػؿ ليػا
. كمػا أف المفكػر الفرنسػي  (44)مف قبؿ الرجاؿ المثقفيف .. إال في إعطاء النساء كاألغبياء غركر فكؽ غػركرىـ "

)ديػػػدرك( كصػػػؼ فػػػي مكسػػػكعتو الصػػػحؼ بػػػالقكؿ : " ىػػػذه األكراؽ جميعيػػػا غػػػذاء الجيمػػػة، كمػػػكرد الػػػذيف يريػػػدكف 
 .( 45)بدكف قراءة " التحدث كالحكـ

، فعنػػػدما انتقمػػػت  مػػػف ءبيػػػد أف ىػػػذه األحكػػػاـ المتشػػػنجة تجػػػاه الصػػػحافة ككظيفتيػػػا قػػػد تمطفػػػت بعػػػض الشػػػي     
مرحمتيػا الخبريػػة المحضػة إلػػى مرحمػة التكعيػػة كالتثقيػػؼ كاألدلجػة ، قػػاؿ )فػيف كركسػػبيس( فػي ىػػذا الصػػدد : "إف 

أنػكاع السػمع كالبضػائع التػي يمكػف أف تمبػي احتياجػات كمطالػب الجريدة المطبكعة تشبو مستكدعان تجاريان فيو كؿ 
كأذكاؽ جميع العمبلء . كلكف أصػحاب المسػتكدع يصػركف عمػى عػدـ بيػع سػكل أشػياء معينػة بالػذات، يتحكمػكف 
ىػػـ فػػي اختيارىػػا  كعرضػػيا دكف مراعػػاة ألذكاؽ كرغبػػات ىػػؤالء العمػػبلء، كلػػذا ينباػػي عمػػى الجرائػػد المطبكعػػة أف 

تيا كتراعػػي التنػػكع بقػػدر اإلمكػػاف فيمػػا تنشػػره بمػػا يشػػبع رغبػػات اكبػػر عػػدد مػػف القػػراء ذكم الميػػكؿ تراجػػع سياسػػا
 .  (46)كالعقميات كاألمزجة كاالتجاىات المختمفة كالمتباينة، بؿ كالمتضاربة في كثير مف األحياف "

لػى كظيفتيػا، فػي البدايػة متكاضػعة، ك  كانػت تبعػان لماايػة أما في اليمف فقد كانت النظػرة، إلػى الصػحافة كا 
التػي صػػدرت مػف أجميػػا، ككفقػان لمػػدكر المتػكخى منيػػا تحقيقػو .  تركػػزت فػي الػػيمف اإلماميػة عمػػى دكرىػا الػػكعظي 

كفي خصكصا المكالية لمسمطة االستعمارية في عدف، كاإلرشادم، كفي اليمف المستعمرة عمى التطبيع كالتطكيع، 
فركؽ بيف النظرة الرسػمية  كبػيف المعارضػة سػكؼ تشػير إلييػا حضرمكت عمى التثقيؼ كالتنكير، كاف كانت ثمة 

                                                 
 . 242، ص المصدر السابؽ دم فمكر، ـ.، باؿ رككاخ، س: – 43
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الفصكؿ القادمة . فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر اختزؿ المػؤرخ ) ألكاسػعي ( المفيػـك الػكظيفي لمصػحافة، السػائد 
 في الػببلد كنػذاؾ،  فػي الػنص التػالي : " الجرائػد ىػي القػكة الكبػرل كالمدرسػة التيذيبيػة، كىػي ميػزاف أعمػاؿ األمػة
كعنػػكاف حاليػػا، كىػػي المسػػيطر الرقيػػب عمػػى الحككمػػة، بػػؿ إف رقابتيػػا تنػػاكؿ كػػؿ شػػيء، كىػػي قائػػد لؤلمػػة إلػػى 
مػػكاطف السػػعادة كالينػػاء، كالصػػارفة بيػػا عػػف معػػاطف البػػكار كالشػػقاء . )الجرائػػد (، تكضػػع أسػػباب الرقػػي كمػػا بػػو 

ألسػرار، كانتظػاـ أمػكر الدكلػة كالحػث عمػى يككف التكقي، كتنشر أخبار العالـ كترقػي األمػـ كالتنقيػر عمػى دقػائؽ ا
االشتااؿ بالصنايع في ترقي الببلد، كتبث فييـ أفكارا تككف سببان لتنػكير البصػيرة كتطييػر السػريرة، كتحػرؾ فػييـ 

 .    (47)حمية الايرة فينتبيكف بذلؾ مف غفبلتيـ كيستيقظكف مف سباتيـ "
اطقة باسـ اإلمامة فقد رأت أف الصحافة بشكؿ عاـ األمر نفسو لدل صحيفة اإليماف الرسمية األكلى الن

ينباػػي أف تكػػكف ذات رسػػالة أخبلقيػػة دينيػػة قبػػؿ أم شػػيء كخػػر، كاف تمتػػـز اإلخػػبلص فػػي خدمػػة األمػػة  كجمػػع 
كممتيػػا" ... الصػػحؼ بيػػذه األزمنػػة األخيػػرة ىػػي المعبػػرة عػػف أخػػبلؽ األمػػـ المختمفػػة كالمترجمػػة ألفكارىػػا كعمييػػا 

الدينية كالدنيكيػة، ... ليػا المكػاف الممتػاز بػيف الخػاص كالعػاـ، كالمكقػع األعمػى فػي  اشؤكنيكخدمة  انشر معارفي
نظر األناـ ... مف الكاجب المحتـ كالعمػؿ المقػدـ أف تمتػـز كػؿ جريػدة اإلخػبلص ألمتيػا فػي مبادييػا كفػي خدمػة 

لنشر في المكضكعات النافعة التي كمع التمسؾ باآلداب الدينية كمجانبة كؿ شائبة دينية كالمثابرة عمى ا اشؤكني
تعكد بالخير عمى األمة كترفعيا مف الحضيض إلى قمة الترقي كالتعالي في كؿ األمكر كتدأب دائما إلى ما فيػو 
جمػػع الكممػػة كتقريػػر االتفػػاؽ بػػيف أفػػراد تمػػؾ األمػػة حتػػى تكػػكف الاايػػة الكحيػػدة لكػػؿ صػػحيفة كجريػػدة إسػػبلمية ىػػي 

لعامػػػة مػػػع التفػػػادم فػػػي سػػػبيؿ خدمػػػة الػػػديف كحػػػث العمػػػـك عمػػػى المحافظػػػة خدمػػػة الحػػػؽ كمبلحظػػػة المصػػػمحة ا
كالمكاظبػػة لمػػا أمػػر اي  ... "،  كتسػػتيجف الصػػحيفة النقػػد الجػػارح خػػارج إطػػار المعركػػة الحقيقيػػة ليػػا كىػػي ترقيػػة 

اآلداب  البمد ماديان كأدبيػان كالػذكد عػف الػديف اإلسػبلمي " ك إذا لػـ تكػف الصػحؼ حارسػة لمفضػيمة كناشػرة لمحاسػف
فيػػػي أداة شػػػركر كميمػػػا فػػػات الاػػػرض األصػػػمي منيػػػا كىػػػك الػػػدعكة إلػػػى الخيػػػر كاإلرشػػػاد كعنيػػػت بايػػػر ذلػػػؾ مػػػف 
المطػػػاعف الشػػػنيعة كالتخػػػبط فػػػي ليػػػالي االنتقػػػاد الجػػػارح كالتجػػػاكز عمػػػى اآلداب اإلسػػػبلمية كمكػػػاـر األخػػػبلؽ فمػػػا 

 .  (48)حؿ شرىا كيعـ ضرىا "أجدرىا بالطي كاإلغبلؽ كمنعيا عف اإلسماع كاألحداؽ قبؿ أف يستف

                                                 
ألكاسعي، عبػد الكاسػع بػف يحػي: تػاريخ الػيمف، المسػمى فرجػة اليمػـك كالحػزف فػي حػكادث كتػاريخ الػيمف، الػدار اليمنيػة لمنشػر  - 47

 . 145، ص 3ـ، ط 1982كالتكزيع، ) د.ـ (، 

 .2ـ، ص 1943تمكز سنة  -ىػ 1346، السنة األكلى، محـر سنة 9اف: العدد صحيفة اإليم - 48
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ـ(،   فقػػػد حػػػدد كظيفػػػة الصػػػحافة كرسػػػالتيا فػػػي عػػػدة نقػػػاط يمكػػػف 1941أمػػػا )احمػػػد عبػػػد الكىػػػاب الكريػػػث. ت   
 تمخيصيا عمى النحك االتي: 

 التعميـ كالتنكير كمحاربة الجيؿ  . -
 التثقيؼ كالتيذيب  . -

 الدعكة إلى الفضيمة كاألخبلؽ الحسنة  .  -

 محاربة الرذيمة . -

 نجاز العممي النافع .اإل -

 نشر مبادئ اإلصبلح الديني كاالجتماعي . -

 .(49)الحد مف انتشار البدع كالخرافات -

 
فػػي حػػيف تركػػزت رؤيػػة مجمػػة )اإلخػػاء( فػػي تػػريـ بحضػػرمكت حػػكؿ الصػػحافة عمػػى التربيػػة كالتيػػذيب    

ف كظيفتيػػا إف األمػػـ شػػعرت بأىميػػة الصػػحافة منػػذ انػػببلج فجػػر النيضػػة الحديثػػةكاالدلجػػة، إذ قالػػت:  ، كا 
نػػػارة العقػػػكؿ كتيػػػذيبيا كتطييػػػر المجتمعػػػات مػػػف األمػػػراض االجتماعيػػػة  تكمػػػف فػػػي دؾ صػػػركح الظمػػػـ  كا 
كالتخمؼ، ككذلؾ الصكلة في ميداف األدب الثقػافي السياسػي كالتكفيػؽ بػيف اآلراء كاألفكػار كصػكغيا فػي 

. (50)طاعػات الشػعب المختمفػةبكتقة كاحدة، باعتبار الصػحافة تمثػؿ أداة التكاصػؿ بػيف مختمػؼ شػرائع كق
% مػػػف عػػػدد 2كانتقػػػدت النظػػػرة السػػػمبية لمصػػػحافة فػػػي حضػػػرمكت، كقالػػػت: إف نسػػػبة ضػػػئيمة ال تتعػػػدل 

السكاف في حضرمكت يعرفكف قدر الصحافة كيدرككف ماليا مف األىمية " عمى أف الصحافة، إنمػا ىػي 
مريػػػدم اإلفػػػادة كاالسػػػتفادة عامػػػؿ ميػػػـ مػػػف عكامػػػؿ التشػػػجيع كالتنشػػػيط كشػػػحذ األفكػػػار، كميػػػداف كاسػػػع ل

العممية". أما الاالبية العظمى منيـ فإنيـ ينظركف إلييا عمػى اعتبػار أنيػا تمثػؿ " أداة شػر كفسػاد كألييػو 
 .(51)تنشر فييا األكاذيب كالترىات كالسفسطة "

يث عػف كػؿ كغيرىا مف الكظائؼ التربكية كالتيذيبية كاإلعبلمية ...الخ ، كالتي سكؼ ترد تباعان عند الحد   
 صحيفة عمى حده. 

                                                 
 . 3، 2، 1ىػ، ص  1357، السنة األكلى، ذم القعدة 1الحكمة اليمانية: العدد  - 49

 (.1المجمد ) .2ص ـ، 1938مارس  -ىػ 1357محـر الحراـ ، السنة األكلى، 1اإلخاء: العدد - 50
 .  14، ص 1938أغسطس كسبتمبر  – 1357األكلى، جمادم اآلخرة كرجب ، السنة 7، 6اإلخاء: العدداف - 51



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 28  

 

سياسية  –عمى أية حاؿ يمكف القكؿ إف الصحافة بكافة تعبيراتيا، تمثؿ صكرة نمطية،  لثقافة مجتمعية 
نسػػػقان فكريػػػان مػػػائزان، كصػػػياة إيديكلكجيػػػة معينػػػة . ك بشػػػكؿ عػػػاـ  حظيػػػت  –ضػػػمنان أك صػػػراحة  –سػػػائدة، تعكػػػس 
راؼ ككػػؿ مػف كتػػب عنيػا، بصػػرؼ النظػػر عػف طبيعػػة كمسػػتكل لػػدل كػؿ األطػػ -سػمبا أك إيجابػػان  –بأىميػة كبيػػرة 

ىػػذه األىميػػة ، كمػػا أنيػػا القػػت، فػػي الكقػػت نفسػػػو، إجماعػػان حػػكؿ إمكانيػػة تأثيرىػػا عمػػى القػػارئ  ك قػػدرتيا عمػػػى 
صناعة الرأم العاـ كتكجييو كالتأثير فيو كعميو، بكػؿ تشػعباتيا كفمسػفاتيا دكف اسػتثناء . فيكفػي القػكؿ فػي نيايػة 

ف الصحافة، بدكرىا الفعاؿ كقكتيا المؤثرة قػادرة عمػى تييئػة الػرأم العػاـ فػي المجتمػع كتحريكػو كاسػتقطابو األمر إ
لمدفاع عف اتجاه ما أك فكرة بعينيا، بؿ عمى التدخؿ في تحريؾ مجريات األمكر كتكجيو ىذا الرأم العػاـ الكجيػة 

دة الجميػكر . حيػث أصػبحت بمػا ترسػمو مػف المطمكبة، ك ىذا يعني قػدرة الصػحافة عمػى التػدخؿ فػي تشػكيؿ أجنػ
مضاميف مقصكدة تتدخؿ في تحريؾ كتحديػد اتجاىػات الجميػكر نحػك قضػية معينػة، كأصػبحت أكثػر تػأثيران عمػى 
مجريػات األمػػكر كاسػػتقرار الشػػعكب مثػػؿ تعبئػػة الجمػػاىير التخػاذ قػػرار مػػا، ك تكػػكيف عقائػػد كأفكػػار جديػػدة، األمػػر 

امػان جماىيريػان بصػكرة مػا صػكب الفكػرة أك القضػية المقصػكدة مػف قبػؿ الصػحافة، الذم يصنع فػي النيايػة  رأيػان ع
كذلػؾ حػيف تػكدع فػي عقػكؿ األفػػراد بإلحػاح مػا تريػد إيداعػو مػف قػػيـ كأفكػار كحقػائؽ كمعمكمػات، كىػك مػا حاكلػػت 

تباعػو طػكاؿ الفتػرة الممتػد –مكالية لمسمطة أك معارضة ليا أك أىمية  –الصحافة اليمنية  -1918ة مػف تحقيقػو كا 
 اليمف الحديث كالمعاصر. أك ما تبدت عميو بكؿ تعبيراتيا كأطيافيا. خـ مف تاري1962
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 بدايات الصحافة اليمنية :
كمػػا تبػػايف البػػاحثكف كالكتػػاب، فػػي طركحػػاتيـ حػػكؿ مفيػػـك الصػػحافة ككظيفتيػػا، العتبػػارات إيديكلكجيػػة 

رىاصات تطكرىا .في تح –أيضان  –تباينكا  –كما مٌر بنا سابقان  –كمينية   ديد البدايات األكلى لنشكئيا كا 
. انطبلقػػا مػػف كظيفتيػػا اإلخباريػػة،  (52)فمػػنيـ مػػف قػػاؿ إف الصػػحافة قديمػػة قػػدـ الحيػػاة االجتماعيػػة لئلنسػػاف     
مارسػيا اإلنسػاف القػديـ، تمثػؿ شػكبل أكليػان لمصػحافة، أيػان كػاف  يحاالت التدكيف كالتسػجيؿ كاإلعػبلف، التػ رباعتبا
 ا كمادتيا .مستكاى
مف رأل أف الصحافة، تعد إفرازان طبيعيان لمثقافػة البرجكازيػة الناتجػة عػف صػراع األخيػرة مػع  –أيضان  –كمنيـ     

. كمػا أف مسػالة ( 53)اإلقطاع في أكربا القرف الخامس عشر، حيث شكمت ضركرة إعبلمية لمدفاع عػف مصػالحيا
في ألمانيا أدت إلى تطكر  الصحافة كانتشارىا إلى مناطؽ  اختراع جكتنبرج لممطبعة أكاخر القرف الخامس عشر

 كثيرة مف العالـ .
ـ بعػػػد إصػػػدار  فتػػػكل تجيػػػز الطباعػػػة، كمػػػف ثػػػـ 1727فالدكلػػػة العثمانيػػػة لػػػـ تعػػػرؼ الصػػػحافة إال فػػػي عػػػاـ      

 .      (54)لمجكار األكربي المزدىر ثقافةن كنئذ ددينية، ككتقمي تصدرت الصحؼ لاايا
ـ مثمػت أكؿ إصػدارة صػحفية شػيدتيا  1828ف العربي فػإٌف جريػدة الكقػائع المصػرية الصػادرة عػاـ أما الكط     

ثقػػػافي  –. لتتػػػكالى مػػػف ثػػػـ اإلصػػػدارات المختمفػػػة كالمتنكعػػػة فػػػي بقيػػػة أقطػػػار المنطقػػػة كتجػػػؿو فكػػػرم  (55)المنطقػػػة
 لمختمؼ التعبيرات كاالتجاىات . 

ـ كانػت  ممزقػة، تجاذبتيػا كيانػات  سياسػية مختمفػة، 1962-1918سياسيا اليمنيػة  فػي الفتػرة  -كألف الجك     
كرسػػمت مبلمحيػػا تيػػارات فكريػػة متنكعػػة، أبرزىػػا االسػػتعمار البريطػػاني كالقػػكل المحميػػة فػػي الجػػزء الجنػػكبي مػػف 
جيػػػة، كالكجػػػكد العثمػػػاني كالقػػػكل المحميػػػة فػػػي الجػػػزء الشػػػمالي مػػػف جيػػػة ثانيػػػة، بالتػػػالي أخػػػذت بدايػػػة الصػػػحافة 

الػيمف،  أشػػكاالن كبػػدايات مختمفػة، يمكػػف تقسػيميا إلػػى مػػرحمتيف :  المرحمػة األكلػػى كىػي اآلتيػػة مػػف  كنشػكءىا فػػي

                                                 

- 
 .13، 12، 11، ص المصدر السابؽ العكؼ، بشير: 52

 . 21، صالمصدر السابؽ خبارة، عبد الرحمف: - 53

 . 21، 19، 18ـ، ص 2111، 1أبك عرجة، تيسير: دراسات في الصحافة كاإلعبلـ، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، ط - 54

، 1المؤيػػد، عبػػػد الكىػػاب: مكسػػػكعة الصػػػحافة اليمنيػػة، نقابػػػة الصػػػحافييف اليمنيػػيف، مؤسسػػػة فػػػؤاد بعينػػك لمتجميػػػد، بيػػػركت، ط  - 55
 . 37ـ، ص 2113 -ىػ 1424
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عػدف البريطانيػة كبدايػة  ةالخارج كالمرحمة الثانية النابعة مف الداخؿ . ككانت لممرحمة األكلى بػدايات ثػبلث، بدايػ
 صنعاء التركية كبداية الميجر الحضرمية .

ث لػػـ يتػػكفر ألمو منيػػا كامػػؿ العناصػػر اليمنيػػة الرئيسػػية، حسػػب المؤيػػد : " إف تنبػػع مػػف ىػػذه البػػدايات الػػثبل    
الداخؿ مخاضا لتفاعؿ تاريخي كتطكر طبيعػي كمعطيػات ثقافيػة، كنتيجػة إللحػاح الحاجػة الحضػارية كاإلحسػاس 

ثـ تظير كتتدرج  بكجكدىا كالبحث عف الكسائؿ البلزمة لمكاكبتيا، ضمف بداية تنطمؽ مف الفراغ أك مف الصفر،
 .  (56)تدرجان طبيعيان متسقان مع طبيعة المخاض كالنمك"

رىاصػان كتحػديان كمقدمػة، لظيػكر البدايػة الذاتيػة      لكنيا عمى أية حاؿ تمثػؿ بػدايات ككجػكدان مطمقػان مػف ناحيػة كا 
كضػكعية التػي يحسػب لمصحافة اليمنية في الداخؿ كىي " البداية التي تتكفر فييا عناصػر البػدايات الطبيعيػة الم

كمػػػػا أف لكػػػػؿ بدايػػػػة مػػػػف البػػػػدايات الػػػػثبلث  ( . 57)ناتجػػػػان ذاتيػػػػان كتطػػػػكران ثقافيػػػػان كمؤشػػػػران حضػػػػاريان لمػػػػيمف كاليمنيػػػػيف"
 خصكصيتيا كظركؼ نشأتيا الزمانية كالمكانية.          

 بداية صنعاء التركية :
ـ مكلػػد صػػحافة تعنػػى بالكاليػػة، 1918 -1872شػػيدت الػػيمف إبػػاف الكجػػكد العثمػػاني الثػػاني فػػي الفتػػرة مػػف      

كتمثؿ حمقة الكصؿ بينيا كبيف المركز في اسطنبكؿ. تمثمت في الثبلثة اإلصدارات )يمف، صنعاء، سمنامة كالية 
 اليمف(.. كفيما يمي استعراض ليذه اإلصدارات:   

 م:9878 -ىـ 9889صحيفة يمن -
ىػػػ 1289العثمانيػػة كالعربيػػة صػػدرت فػػي الػػيمف، عػػاـ تعػػد صػػحيفة يمػػف أكؿ نشػػرة رسػػمية مطبكعػػة بػػالماتيف    

 . (58)ـ، بإشراؼ كادر عثماني، بكصفيا لساف حاؿ اإلدارة العثمانية في كالية اليمف1872المكافؽ 
يذكر أنيا كانت تصدر مف الحديدة قبؿ دخكؿ العثمانييف صنعاء، كإجراء إعبلمي أكلػي كمسػبؽ يكضػع مػف    

( تبريريػػة تسػػٌكغ propagandaفػػي أسػػباب دخػػكليـ صػػنعاء، كككسػػيمة دعائيػػة )خبلليػػا كجيػػة النظػػر العثمانيػػة 
سيطرتيـ عمى اليمف، باإلضافة إلى ككنيا كانت طارئة كلحظية في إصدارىا أفرزىا ظرؼ عسكرم، بيدؼ رفع 

. فقػد معنكيات كحماسة الجنكد العثمانييف، كتثبيط ىمة الطػرؼ اآلخػر المتمثػؿ بػالقكل المحميػة )القػكل الزيديػة ( 
                                                 

  . 48، ص المصدر السابؽ المؤيد، عبد الكىاب: -56

 . 49، ص  المصدر السابؽ  المؤيد، عبد الكىاب: - 57

 - 1289 –ا الػػػػػزيف، عبػػػػػد اي يحيػػػػػى: الػػػػػيمف ككسػػػػػائمو اإلعبلميػػػػػة  41، ص  در السػػػػػابؽالمصػػػػػ المؤيػػػػػد، عبػػػػػد الكىػػػػػاب: - 58
 .25، ص 1، ط1985، )الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع(، مطابع الطكبجي التجارية، القاىرة، 1872-1974\1394
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( ، 59)اىتمت بنشر القػكانيف كأىػـ أخبػار العاصػمة المركزيػة )اسػطنبكؿ (، كأخبػار التحركػات العسػكرية فػي الكاليػة

ىكيتيػػػا الرسػػػمية  –إلػػػى  حػػػد كبيػػػر  –كىػػػي الرسػػػالة التػػػي أنيطػػػت إلييػػػا ىػػػذه الميػػػاـ منػػػذ البدايػػػة، كالتػػػي حػػػددت 
سان كمكقفان إيديكلكجيان كاضحان كمحددان، بمنألن عف كرسمت أفقيا بشكؿ عاـ، فمف الصعب إذان أف نستشؼ منيا نف

سياؽ ككنيا تمثؿ الصحيفة الرسمية الناطقػة باسػـ اإلدارة العثمانيػة فػي الػيمف، كالتػي يبػدك  مػف الضػركرة بمكػاف 
تكجياتيا كفمسفتيا السياسية، باعتبارىا أداة الربط كالتكاصؿ اإلعبلمي بيف المركز  –بشكؿ أك ب خر –أف تعكس 

 لعاصمة( كالكالية )اليمف(، كلك مف الناحية المعنكية . )ا
مثمت ظاىرة يمف مرحمػة تككينيػة فػي مجػاؿ نشػأة الصػحافة الرسػمية فػي الػيمف . كخػبلؿ ىػذه الفتػرة تفتحػت      

إمكانيات أخرل لظاىرة الصحافة الرسمية غير التفنف في تحسيف صكرة الحاكـ كالسمطة لػدل العامػة كالجميػكر. 
لخدمػة أىػداؼ  –بشػكؿ أك بػ خر  –الكظيفة اإليديكلكجية كالرسالة التعبكية، كالتػي مارسػتيا الصػحيفة  تمثمت في

ىػذا الػدكر مػف خػبلؿ تناكليػا لممعػارؾ  –بطريقػة أك بػأخرل  –كغايات محددة كمرسكمة . فقد مارسػت الصػحيفة 
كانت تصؼ انتصاراتيا العسكرية بػػ  التي خاضتيا القكات العثمانية مع القكل المضادة في المناطؽ المتمردة، إذ

)الفتع المبيف (، كالمتمرديف بػ )الفاسديف( الخارجيف عػف الػديف الػذم يعػد بالضػركرة، كفػؽ الفقػو السياسػي السػني 
 ليس إال.( 60)الذم تبنتو الدكلة العثمانية منيجان سياسيان رسميان ليا، طاعة السمطاف )كلي األمر(

سػػالة العقديػػة المكجيػػة، سػػكاءن كانػػت بريئػػة أك غيػػر بريئػػة، أسسػػت مفيكمػػان ىػػذه المسػػحة اإليديكلكجيػػة كالر 
أكليان لمكيفية التي ينباي أف تككف عمييا الصحافة الرسمية اليمنية فتػرة الدراسػة، فعمػى مػا يبػدك أنيػا اسػتندت إلػى 

رث سياسي متراكـ منذ كماد، إذ مف المعػركؼ أف الدكلػة العثمانيػة فػي عيػد ال سػمطاف عبػد الحميػد خمفية فكرية كا 
ـ( كانت تتبنى فكرة الجامعة اإلسبلمية كالرابطة العثمانية التي ركب مكجتيا جماؿ الديف األفااني 1919الثاني )
ـ(، كػػػإجراء كقػػػائي كمشػػػركع مضػػػاد لتنػػػامي دعػػػكات القكميػػػة كالنزعػػػات 1915محمػػػد عبػػػده )ت  –ـ( 1897)ت 

إلػػى االنضػػكاء تحػػت لػػكاء مشػػركع الخبلفػػة اإلسػػبلمية المتجسػػد االثنيػػة، ذات النزعػػة الشػػكفينية، كالداعيػػة صػػراحةن 
فػػي طاعػػة كلػػي األمػػر )السػػمطاف (، عمػػى اعتبػػار أف أم دعػػكة أك حركػػة خارجػػة عػػف ىػػذا اإلطػػار أك المنظكمػػة 

خارجة عمى القانكف، بؿ عمى الديف ذاتػو، كىػك مػا  –العثمانية  ةمف كجية نظر الدكل –السياسية، تعد –الفكرية 
.  كمػػا أنيػػا كظفػػت نكعػػان مػػف المثيكلكجيػػا كالػػنص الػػديني لػػذات (61)حيفة فػػي تناكالتيػػا ألىػػـ األحػػداثكرسػػتو الصػػ
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الاػػرض كاألىػػداؼ، كالتػػي تصػػب فػػي مجمميػػا فػػي خدمػػة السػػمطة كأجنػػدتيا، السػػيما العسػػكرية منيػػا، فقػػد صػػكرت 
بشػػػيء مػػػف األسػػػطكرة  انتصػػػاراتيا العسػػػكرية كاقتحػػػاـ جنكدىػػػا لمحصػػػكف الشػػػاقة فػػػي طريػػػؽ تحركاتيػػػا العسػػػكرية،

، لتبػدييـ (62)كؿ ممػزؽ " ـالمدعكمة بالعناية اإلليية، ككصفت الميزكميف بالفاسقيف "كجعمناىـ أحاديث كمزقنا ى
أماـ الرأم العاـ بمثابة الخارجيف عف الديف الكاجب عمى السمطة محاربتيـ شرعان كقانكنان، محذرة في الكقت نفسو 

تيا مستشيدة بنص ديني يبرر عنؼ الدكلة كيسكغ جبركتيا : " فاعتبركا يا مف عكاقب الخركج كالتمرد عمى سمط
 .  (63)أكلي األبصار"

 

 م :9887-ىـ 9897صحيفة صنعاء 
تعد صحيفة "صنعاء" ثاني إصدار رسمي مطبكع في اليمف، مثمت لساف حػاؿ السػمطة العثمانيػة، إف لػـ 

. فضبلن عػف أنيػا مثمػت لػدل عمػر  (64)ة العربيةأكؿ إصدار رسمي في اليمف كالجزير  –في نظر البعض  –تكف 
لسػػاف حػػاؿ االحػػتبلؿ التركػػي،  –حسػػب كصػػفو  –الجػػاكم بدايػػة تػػاريخ الطباعػػة كليسػػت الصػػحافة، ككنيػػا كانػػت 

حدل دعائـ حكمو الدعائية  . كمف خبلؿ قراءة ما تكفر لمباحث مف أعدادىا خرج بالتصكر األتي:(65)كا 

 ة الموالية في اليمن:  صنعاء واإلرىاصات األولية لمصحاف 
ـ  كصػحيفة 1878ىػػ  المكافػؽ 1297أمر بإصدار صحيفة "صنعاء" السػمطاف عبػد الحميػد الثػاني سػنة 

سػمفان  –مف ثػـ  دغرار الكاليات األخرل التابعة لئلمبراطكرية العثمانية، لتتحد ىأسبكعية رسمية  لكالية اليمف، عم
الكقت ذاتو ىكيتيا كافقياا إذ بدت منذ الكىمة األكلى، السيما في حددت في  اكظيفتيا  كعبلقتيا بالسمطة، كم –

عسكر تارية  تقتصر في رسالتيا عمى تبني الخطاب الرسمي لمسػمطة –صياتيا التركية، بمثابة صحيفة نخبكية 
حػكاؿ بػأم حػاؿ مػف األ –العثمانية المكجو بالدرجة األكلى إلى النخب اإلداريػة كالعسػكرية فػي الكاليػة . كلػـ تكػف 

بريئػػة مػػف الػػنفس ذم الطػػابع اإليػػديكلكجي المكجػػو ، أيػػان كػػاف مسػػتكاه، كالػػذم أممتػػو طبيعػػة كظيفتيػػا كظػػركؼ  –
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، إذ كرسػت (66)(248تجمى بشكؿ اكبر فػي إصػداراتيا بػالماتيف العربيػة كالتركيػة ابتػداءن مػف العػدد) منشأتيا، كالذ
ف لػـ يكػف بمقػاييس الػراىف  -كجػو  بعض مقاالتيا ىػذا الػنيج كجسػدت بعػض افتتاحياتيػا ىػذا الت حتػى بػات  -كا 

، -ضػمنا أك صػراحة  -يشكؿ لدييا ىاجسان  ككعيان مبلزميف طكاؿ مراحؿ صدكرىا .  ففي احد أعػدادىا عكسػت
فػػي معػػرض حػػديثيا عػػف المشػػاريع العمرانيػػة التػػي نفػػذتيا حككمػػة الكاليػػة فػػي بعػػض منػػاطؽ الػػيمف، رسػػالة ذات 

ديثي  مػػؤداه محاكلػػة عثمنػػة الػػيمف كتحديثػػو : " كأمػػا القبائػػؿ كالعشػػائر الػػذيف تحػػ –مضػػمكف إيػػديكلكجي  نيضػػكم
مقيميف خيـ البداكة في داخؿ اليمف لما يرك أنكار العمراف كالمعارؼ التي بدت بأشعة نػكر المسػرة مػرة مػف حػكاز 

دائػػرة التمػػدف الكاليػػة ال يقػػدركف عمػػى اإلنجػػذابات فػػي المعػػارؼ كمػػف عػػالي خصػػائص اقتػػدار العمػػراف فسػػيدخمكف 
تػػػدريجيان كسػػػيؤتكف الحصػػػكؿ بكمػػػاؿ السػػػيكلة فػػػي قضػػػية نشػػػر العمػػػكـ كالفنػػػكف التػػػي ىػػػي أسػػػاس مقاصػػػد عمكيػػػة 

. كتؤكػد ىػذه الرسػالة كىػذه الاايػة بمػدحيا لمػيمف كقابميػة أىمػو لمتمػدف : " كأمػا الشػجاعة كالػذكاكة  (67)الممككانية "
كافمػة إليصػاؿ مسػتقبؿ عمػراف قطعػة المػذككرة إلػي درجػة تبيػر كالفعالية التي مجبكليف بيا فطرة أىؿ اليمف فيي 

، معممػػػػة ذلػػػػؾ بامتيػػػػاز اليمنيػػػػيف بسػػػػمتيف رئيسػػػػيتيف، ذاتيػػػػة كمكضػػػػكعية " مسػػػػعكديف بخصيصػػػػتيف (68)العقػػػػكؿ "
مفتخػػرتيف مثػػؿ حيػػث ىػػـ إسػػبلـ ذاتػػان كأيضػػان كجػػكدىـ فػػي تابعيػػة السػػمطنة السػػنية كبيػػذه المناسػػبة ستشػػكؿ لكحػػة 

ة تجذب العقؿ كالكجداف بالشكر المخصكص التي ترتبػت ليػذه كػؿ ممػة العثمانيػة مػف العبكديػة الصداقة في صكر 
إال بحسػػف التربيػػة مػػف خػػبلؿ ارتيػػاد المكاتػػب   -مػػف كجيػػة نظرىػػا  –. كال يتػػأتى ذلػػؾ كيتعمػػؽ  (69)كالصػػداقة "

تربيػػة باعثػػة لترقػػي )المػػدارس( " كلػػيس محتػػاج اإليضػػاح إف المكاتػػب ىػػي مراكػػز تربيػػة العمكميػػة مػػع إف حسػػف ال
. باإلضػػافة إلػػى أف  الصػػحيفة كانػػت تتنػػاكؿ بعػػض المكاضػػيع ذات (70)الممػػؾ كالممػػة كمؤسسػػة لممدنيػػة كالحريػػة "

البعػػد الػػػديني، التػػي تعكػػػس اىتمػػاـ الدكلػػػة العثمانيػػة بقضػػػايا اإلسػػػبلـ العامػػة مثػػػؿ إيرادىػػا مقػػػاالن مطػػكالن فػػػي احػػػد 
ضػػت  فيػػو عظمػػة الػػديف الحنيػػؼ كعالميػػة اإلسػػبلـ، الػػذم يػػدعك إلػػى اإلسػػبلمية" استعر  فأعػػدادىا بعنػػكاف "الشػػؤك 

التكحػػد ككحػػدة البشػػرية، كالػػذم اعتنقػػو العديػػد مػػف األجنػػاس كأقبمػػت عميػػو الكثيػػر مػػف البمػػداف، لسػػماحتو كعظمتػػو، 
كأف الدكلة العثمانية استطاعت بو، أف تفتع األمصار، كتصؿ برسالتو إلى معظػـ األقطػار، حتػى الصػيف كالينػد 

أف  –حسب تعبيػر الصػحيفة  –أدغاؿ إفريقيا . متجاكزة القكمية ك االثنية كالجيكية، كاآلف كف األكاف لممسمميف ك 
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يترقكا في العمكـ كالمعػارؼ كػي يحققػكا بيػا مػا عجػز عنػو السػيؼ، مػذكرة فػي الكقػت ذاتػو أف اإلسػبلـ فػي بعػض 
ينباي عمى المسػمميف الحفػاظ عمييػا كتاييػر أسػاليب األقطار األكربية حقؽ نكعان مف المساكاة كاألخكة اإلنسانية، 

دعػػكتيـ المرتكػػزة أصػػبلن عمػػى العمػػـ كالمعػػارؼ كاألخػػبلؽ " كانػػو كممػػا كثػػر أربػػاب العمػػـ كالمعػػارؼ ظيػػرت مقػػادير 
، مجسػػػدة بػػػذلؾ نفػػػس الجامعػػػة اإلسػػػبلمية كركح الرابطػػػة العثمانيػػػة الرائجػػػة أيػػػديكلكجيان (71)عظمػػػة ديػػػف اإلسػػػبلـ "

ميان كنػػذاؾ، بصػػفتيا كانػػت تمثػػؿ بالنسػػبة لمدكلػػة العثمانيػػة، إطػػاران أيػػدلكجيان عامػػان كمرنػػان، قػػادران عمػػى كالمباركػػة رسػػ
اسػتيعاب كىضػـ مػا اسػػتجد مػف دعػكات كنزعػات سياسػػية ماػايرة،  حفمػت بيػا تمػػؾ المرحمػة . فعمػى سػبيؿ المثػػاؿ 

الزاكية  ألف الصحيفة كانػت رسػمية تمثػؿ تناكلت اآلخر  اليمني )القكة الزيدية ( في كثير مف المكاقؼ، مف ىذه 
الفكػػرم كالمتمثػػؿ بػػالقكة الزيديػػة،   -لسػػاف حػػاؿ اإلدارة العثمانيػػة فػػي الػػيمف، لػػذلؾ تبػػدك عبلقتيػػا بػػاألخر السياسػػي

متػػكترة نػػكع مػػا، حػػددتيا طبيعػػة الصػػراع بػػيف الطػػرفيف، تجمػػى ذلػػؾ فػػي نعتيػػا ليػػذه القػػكة فػػي كػػؿ مراحػػؿ صػػراعيا 
 ردة عمى الشريعة .معيا بالفاسدة المتم

كأنيػا  إحػدل الكسػائؿ  –حسػب الػزيف  –صحيع أف الصحيفة كانت تمثػؿ أداة الدعايػة العثمانيػة فػي الػيمف      
التي استخدمتيا الدكلة العثمانية في فرض سيطرتيا عمى اليمف ، لكف ىذا ال يكفي لتفسير عزكؼ اليمنييف عػف 

 لثقافية التي كانت سائدة في اليمف . قراءتيا فيناؾ أسباب أخرل مف أىميا األمية ا
مثاليػػة عػػف السػػمطاف  –نمطيػػة  ةعكسػػت الصػػحيفة بتناكليػػا ألخبػػار الكاليػػة كأخبػػار الدكلػػة العثمانيػػة، صػػكر      

صػػكرتو بمثابػة الممثػػؿ لممشػيئة اإللييػػة كالخميفػة الشػػرعي لمرسػػكؿ  ثكممارسػاتو بماػػت أحيانػان درجػػة العصػمة، حيػػ
سياسية  ترل أف  السمطاف أك الخميفة  يمثػؿ  ظػؿ اي  –مستندة عمى مرجعية  فقيية ، (72)صمى اي عميو كسمـ

فػػي األرض كخميفػػة لرسػػكلو عمػػى عبػػاده . كىػػي القاعػػدة المنبثقػػة  مػػف صػػميـ الفقػػو السياسػػي السػػني، حيػػث مػػف 
دت الصػػحيفة فػػي فقػػد أكر  ، االمعػركؼ أف الدكلػػة العثمانيػػة، قػػد تبنتػػو كنظريػػة سياسػػية كمػنيج لمحكػػـ  منػػذ تككينيػػ

أحد أعدادىا مقاال مطكالن بعنػكاف "كثػار الجديػدة لحضػرة ممجػأ الخبلفػة الجميمػة"، تناكلػت فيػو أىميػة الشػكر كالثنػاء 
لمسػػمطاف كحػػددت عبلقتيػػا بػػو " ىػػؿ يمكػػف لئلنسػػاف إذا نظػػر إلػػى أيػػة مػػف الجرائػػد المنتشػػرة فػػي ببلدنػػا الكاسػػعة 

حمد كثنػاء مبشػرة بمػ ثر سػيدنا كمكالنػا الخميفػة األعظػـ إمػا بإحيػاء  األرجاء أف ال يرل في كؿ عدد منيا مقاالت
مػػا  مػػا بإعاشػػة المصػػابيف كالمحتػػاجيف، كا  مػػا بإنشػػاء أنػػكاع الخيػػرات كالمبػػرات، كا  المعابػػد كالمسػػاجد كدكر العمػػـ، كا 

مػ ثر بكؿ أمر خيرم يعكد نفعو عمى الممة كالكطف معا .  كبل كمنذ سنيف عديػدة عجػز الكتػاب عػف أف يحصػكا 
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الحضػػرة العميػػة السػػمطانية كيقػػدركىا حػػؽ قػػدرىا، أمػػا اآلف فقػػد اسػػتحاؿ عمػػييـ ذلػػؾ اسػػتحالة كميػػة كصػػار إيفػػاء 
 . (73)كظائؼ الشكر كالثناء تجاه تمؾ العكاطؼ الجميمة خارجان عف استطاعة األلسف كاألقبلـ "

 
عثمػػػػانييف فػػػػي الػػػػيمف لقػػػػد اىتمػػػػت الصػػػػحيفة منػػػػذ بدايػػػػة صػػػػدكرىا بػػػػالتركيز عمػػػػى رصػػػػد حركػػػػة الػػػػكالة ال 

كتنقبلتيـ، كعمى نشر األخبار الرسمية كالتعيينات كالقرارات كانجاز بعض المشػاريع ك...الػخ، ليشػكؿ لػدييا ثابتػان 
شػػػؤنات  –اعتياديػػػان كتقميػػػدان صػػػحفيان تمحػػػكر بػػػيف العنػػػاكيف الثابتػػػة التاليػػػة: " كقكعػػػات كاليػػػت )أحػػػداث الكاليػػػة ( 

بلف"، كىػػي العنػػاكيف التػػي اختزلػػت سياسػػة  الصػػحيفة، كتكجييػػا الراميػػة إعػػ –تكجييػػات  –مقتبسػػات  –عسػػكرية 
إلى خدمة المصالع العثمانية في اليمف، إلى جانب إظيار الكالة العثمانييف أماـ الرأم العػاـ اليمنػي بمثابػة خػداـ 

 (.74)الشريعة اإلسبلمية كالكالية ليس إال
الت الرسمية لتكرس ىذا المفيـك في عقػكؿ النػاس ككعػييـ ، ك كما أنيا تناكلت المناسبات الدينية كاالحتفا      

تضػػػفي عمػػػى الدكلػػػة العثمانيػػػة نكعػػػان مػػػف القداسػػػة كاالحتػػػراـ  ،  فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ تناكلػػػت فػػػي أكثػػػر مػػػف عػػػدد 
مكضػػكع االحتفػػاؿ بمكلػػد الرسػػكؿ صػػمى اي عميػػو كسػػمـ بنػػكع مػػف الرسػػمية المناسػػباتية، لتصػػكر الدكلػػة العثمانيػػة، 

بالسمطاف كالكالي في اليمف، ككأنيا حامية الديف كالممثمة لو المقدرة لشعائره كمقدساتو. لترسي بػذلؾ تقميػدان  ممثمة
، ينباػي عمػى  النخبػة المثقفػة )عممػاء، كفقيػاء( ككػذلؾ الرعيػة عمػى حػد سػكا، -صار معتادا في مراحؿ تالية  -

لػػخ( ، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ ترديػػد  الػػدعاء التقميػػدم أداؤه فػػي كػػؿ مناسػػبة احتفاليػػة )عيػػد الجمػػكس، جمعػػة رجػػب ...ا
ف كاف ترديػده عمػى مػا يبػدك عفكيػان الكاعيػان ، باعتبػار السػمطاف "  القائؿ: " ليعيش سمطاننا كثيران ككفيران "  حتى كا 

 . (75)ظؿ اي في األرض كحامي الديف كككيؿ رب العالميف "
 

م أىمية كبيرة، حيث  تناكلت مسائؿ الجباية كالضرائب كالجدير ذكره أف الصحيفة أكلت  الجانب االقتصاد     
كالزكاة كغيرىا مف األمكر االقتصادية التي تصب في خدمة اإلدارة العثمانيػة كتػنظـ ديمكمػة مكاردىػا، لتبػدك فػي 
معظػػـ أعػػػدادىا ككػػػأف أمػػكر االقتصػػػاد تمثػػػؿ القضػػية المركزيػػػة، التػػػي مػػف أجميػػػا جػػػاءت الدكلػػة العثمانيػػػة ك بيػػػا 
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كعمييا تقاتػؿ، باعتبػار ذلػؾ يمثػؿ فريضػة دينيػة كضػركرة سياسػية جبمػت الدكلػة العثمانيػة عمػى تحقيقيػا  ديمكمتيا
. كىك ما يبرر تعاطييا في بعض أعدادىا مع ما  (76)السياسي تجاه "الراعي كالرعية" –كجزء مف كاجبيا الديني 

اعتبػاره كنيػان كلحظيػان تفرضػو حاجيػات كعػدـ االكتػراث، لػيس فقػط ب ةفكرم مااير بنػكع مػف البلمبػاال –ىك عقدم 
نما بككنو استثنائيان ال يشكؿ كقتئذ خطران سياسيان يمس الكجكد.  السياسة الطارئة، كا 

فقػػػد طالعػػػت قراءىػػػا فػػػي إحػػػدل افتتاحيتيػػػا بمقػػػاؿ عنكانػػػو "أمػػػكر الماليػػػة" تناكلػػػت فيػػػو طػػػرؽ جمػػػع الزكػػػاة        
اإلنفاقػػات العسػػكرية الباىظػػة كتكريػػد بقيتيػػا إلػػى خزينػػة الكاليػػة، كالجبايػػة، ككيفيػػة تكزيعيػػا عمػػى بنػػكد المرتبػػات ك 

كثػػػار تكريػػػدىا، يعطػػي أكلكيػػػة كأفضػػمية لمقػػػائميف عمييػػا لػػػدل الػػػكالي  معتبػػرة أف عمميػػػة إتقػػاف تكزيعيػػػا كتحسػػيف كا 
. كفػي عػدد كخػر كتحػت عنػكاف "كقكعػات كاليػة" أم أحػداث الكاليػة، تناكلػت بشػكؿ  (77)كالسمطاف عمػى حػد سػكاء

ؼ مكضكعات الجباية كتحصيؿ الضرائب، كالتي تػنـ عػف أف ثمػة إشػكاالت كعكائػؽ الزمػت عمميػة الجبايػة، مكث
مف أبرزىا تدخؿ المشايخ كالكجياء كبعض القائميف عمييا  "...اتفقا في أمػر التحصػيبلت لتػأميف حسػف جريانيػا 

 .  (78)في مجارييا البلئقة مصكنة عف المظالـ كالمشكبلت السابقة... "
صػػبلح  تتكػػررت نفػػس المكاضػػيع كاإلشػػكاالت فػػي أعػػداد مختمفػػة، جعمػػ          الدكلػػة العثمانيػػة تيػػتـ بػػأمر كا 

الطرقػات، السػيما الرئيسػية منيػػا التػي تصػؿ العاصػػمة بمراكػز األلكيػة كالنػكاحي، لتضػػمف بػذلؾ اسػتمرارية كتػػدفؽ 
حسػب  –عتبػار الطػرؽ كالمكاصػبلت ، با(79)المؤف كاالحتياجات كتسييؿ حركة الجيكش كالتنقبلت بشكؿ طبيعػي

مفػاتيع المدنيػػة كالتحػػديث: " إف  طػرؽ البمػػداف كعػركؽ األبػػداف فػػي تزييػد رتزكيػػد  المعمكريػػة  –كصػؼ الصػػحيفة 
راألرض  كتسييؿ كسائؿ الثركة كتسريعيا بمبادلة المحصكالت رالمحاصيؿ  الزراعية كالصػناعية، كمػا أف الػدماء 

دامػػة الحيػػات رالحيػػاة ، كنسػػتنيض ىمػػـ المشػػايخ كالعقػػاؿ عمػػى تسػػكية الطػػرؽ الحيكانيػػة تتجػػكؿ فػػي مجاالتيػػا إل
 . (80)المكصمة إلى منازؿ اآلماؿ في السيكؿ كالجباؿ..."
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 م:9889سالنامة والية اليمن 
 سجل اإلنجازات وتوثيقيا :

سػمية أك السمنامة كممة عثمانية تتككف مف كممتيف ساؿ، كتأتي بمعنى سنة، كنامة تػأتي بمعنػى رسػالة ر 
كتػػاب رسػػمي كتػػـ جمػػع الكممتػػيف عمػػى شػػكؿ سػػالنامة بمعنػػى الكتػػاب الرسػػمي السػػنكم، ككانػػت تصػػدر سػػػمنامة 

. ك سػمنامة  (81)خاصة بالدكلة العثمانية ك سمنامة خاصة بكؿ كالية ك سػمنامة خاصػة بكػؿ نضػارة )كزارة( سػنكيا
.  صػدر  (82)بمثابػة الدكريػة الرسػمية لمكاليػة سالنامة سي( تعنػي الحكليػات اليمنيػة، ككانػت -اليمف )يمف كالياتي
ـ، كعػددىا تسػعة أعػداد، كقػد كانػت جميػع سػالنامات كاليػة الػيمف 1898ـ ككخػر عػدد 1881أكؿ عػدد منيػا عػاـ 

ـ فقػػػػػد صػػػػػدرت بالماػػػػػة العربيػػػػػة كالماػػػػػة 1898تصػػػػػدر بالماػػػػػة العثمانيػػػػػة مػػػػػا عػػػػػدا السػػػػػالنامة التػػػػػي صػػػػػدرت فػػػػػي 
المشايخ كاألعياف كاألشراؼ في العممية السياسية، التي بدت لمعثمػانييف منػذ ، كذلؾ مف أجؿ إشراؾ (83)العثمانية

الكىمة األكلى عديمة الجدكل، عصية التحقؽ بدكنيـ، كما ىي حالة اليمف في معظـ الفترات " إف السمنامة التػي 
ألشػراؼ كالمشػايخ صدرت إلى حد ىذا العدد كميا بالماة التركية، كعمى ىذا األساس كبناء عمى رغبػة األعيػاف كا

المحمية، كتحقيقا لمفائدة المطمكبة، تقرر إصدار السمنامة بالماتيف التركية لممكظفيف كالعربية مترجمة عف التركية 
. كتأتي أىمية السمنامة في أنيا تكرد معمكمػات ىامػة عػف كاليػة الػيمف  (84)لممشايخ كاألعياف كاألشراؼ كغيرىـ "

 اكلتيا ما يمي:سنكيان، كأىـ المعمكمات التي تن
 معمكمات عامة عف الدكلة العثمانية .  -
ـ إلػى العػاـ الػذم صػدرت فيػو السػالنامة، 1539أسماء  جميع الكالة الذيف حكمكا كالية اليمف ابتداء مف عػاـ   -

 مع ذكر نبذة عف األعماؿ التي قاـ بيا كؿ كاؿو في اليمف .
الكاليػػة، ابتػػداء مػػف الػػكالي كانتيػػاء بأسػػماء المػػكظفيف فػػي أسػػماء جميػػع المسػػئكليف المػػدنييف كالعسػػكرييف فػػي   -

 أصار كحدة إدارية كىي الناحية، كالذيف ىـ عمى رأس أعماليـ في السنة التي صدرت فييا السالنامة .
تقدـ معمكمات مختصرة عف كؿ سنجؽ مف سناجؽ كاليػة الػيمف األربعػة، تكضػع مػف خبلليػا أىميػة السػنجؽ   -

 قتصادم، كفي بعض األحياف تقدـ معمكمات عف بعض القضكات كالنكاحي الكبيرة .كجارافيتو كنشاطو اال
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 معمكمات عف عدد السكاف في الكالية كطرؽ البريد كطرؽ الحج كالمسافات بيف المدف الرئيسية .  -
 . (85)إيرادات الكالية كمصركفاتيا  -

صػػادرة فػػي كاليػػة الػػيمف، فػػي حمػػؿ كقػػد ال تختمػػؼ سػػمنامة الػػيمف، كثيػػران عػػف بقيػػة الصػػحؼ العثمانيػػة ال
رسػػالة إعبلميػػة مكجيػػة، أيػػان كػػاف شػػكميا كمضػػمكنيا، غايتيػػا خدمػػة مصػػالع العثمػػانييف السياسػػية فػػي الػػيمف، فقػػد 
نشائي انجازات السمطاف عبد الحميد الثاني كالتي تركزت فػي معظميػا فػي الجكانػب  استعرضت، بشكؿ مسيب كا 

مٌركزة الدكلة كالتحكـ عمى األطراؼ : " كبيذا الزماف األخير أيضا مد خػط  العسكرية كالحربية كالتي تدفع باتجاه
التماراؼ مابيف جدة كسكاكف كالشيخ سعيد ك يريـ كبيف الحديدة كقمراف ركمراف  تحت البحػر ك بػو ربطػة القطعػة 

الرقي كالمدنية في إلى  –مف كجية نظرىا –، كىك األمر الذم يؤدم (86)الحجازية كاليمانية بدار الخبلفة العمية "
كافػػة الجكانػػب كاألصػػعدة، ك يعػػزز مػػف مسػػائؿ التثػػاقؼ كالحػػكار بػػيف كافػػة الشػػعكب كالبمػػداف، السػػيما المنضػػكية 
منيا تحت حكـ الدكلة العثمانية : "كالحاصؿ أنيا قد اسػتكممت جميػع األسػباب الخادمػة لحصػكؿ ترقػي المعػارؼ 

بفضؿ تمػؾ الطػرؽ كاإلنشػاءات : " فػاف لكسػائط النقػؿ درجػة عاليػة ، كذلؾ (87)كالصنايع، كتزايد الثركة كالسعادة "
مؤثرة في أمر الصنايع، فقد عمـ مف طالع التكاريخ ما حازتػو المحػبلت التػي فػي السػكاحؿ مػف التقػدـ فػي التجػارة 

بػت كالصنايع، إذ صارت منشاء ليا، ككؿ ذلؾ اثر ما نالتو بالطبع مف تسييؿ النقػؿ، كاف الطػرؽ المػذككرة قػد قر 
المحػػبلت البعيػػدة إلػػى بعضػػيا، كسػػيمت كارداتيػػا، فكسػػائط النقػػؿ ىػػي أقػػكل معػػيف لكافػػة الصػػنايع، فكممػػا تعػػددت 

محػدكدة،  اكتكسعت ترقت الصنايع كميا بنسبتيا. كأمػا المحػبلت الايػر السػيمة فػي النقػؿ، فػاف تجارتيػا كصػنايعي
مػػف كبػػائيـ كتػػدبرىـ أمػػر المدنيػػة، كأسػػباب  كمػػف المحػػاؿ تصػػكر أىميػػا حػػاال ألمػػر معاشػػيـ، غيػػر مػػا انتقػػؿ إلػػييـ

الترقي، فبل نجد أكثرىـ إال أسرا رأسرل  الضركرات . كاف لتكسع كسائط النقؿ تأثير عظيـ في أمر دائرة المدنيػة 
أيضػػا، فانػػو بمبادلػػة األشػػياء بػػيف أىػػؿ الممالػػؾ أيضػػا يقػػع تعػػاطي األفكػػار المختمفػػة، ككممػػا عػػرؼ اإلنسػػاف أناسػػا 

، كأمكنو تعديؿ أفكار المخاصمة الكاىية، كاستيقظ حس المنافع المشػتركة، كاسػتفادت كػؿ بمػدة مػف استعد لمتفكير
 . (88)تجربة األخر كمعمكماتيا..."
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أف سػػمنامة الػػيمف قػػد أكضػػحت الاايػػة مػػف كصػػكؿ العثمػػانييف إلػػى الػػببلد العربيػػة كىػػي حجيػػة الػػدفاع عنيػػا كعػػف  
مػػف الخطػػر البرتاػػالي الػػذم كػػاف يجػػكب البحػػار الشػػرقية كاالسػػتيبلء األراضػػي المقدسػػة )مكػػة، كالمدينػػة المنػػكرة( 

فريقيػػا : " فاسػػتجمب ذلػػؾ نظػػر السػػمطنة السػػنية التػػي غايػػة أفكارىػػا خدمػػة  عمػػى بعػػض سػػكاحؿ الجزيػػرة العربيػػة كا 
ب الديف المبيف كحماية المسمميف، فرأل رالسمطاف  مف الكاجب المبادرة إلى إزالة ذلػؾ كحفػظ كصػيانة جزيػرة العػر 

، كعمػػى ىػػذا األسػػاس المنطمػػؽ مػػف (89)كالسػػيما ارض الحجػػاز المقدسػػة التػػي ىػػي مشػػرؽ أنػػكار الػػديف المبػػيف " 
في إرساء دعائـ الخبلفة  ترسميتيا،  صكرت  حركب العثمانييف في اليمف عمى أنيا حركب دينية مقدسة، تمثم

مقدسة . ليصبع بالتالي، كؿ تمرد كخػركج اإلسبلمية المجسدة بالسمطاف العثماني، كحماية األراضي اإلسبلمية ال
، كىك ما كرستو كؿ الصحؼ كالمطبكعػات التركيػة فػي (90)عف طاعتيا أنما يمثؿ خركجان كتمردان عمى الديف ذاتو

 اليمف، كربما غيرىا .
كىكذا كانػت الصػحؼ كالمجػبلت العثمانيػة الصػادرة فػي الػيمف، فػي عيػد السػمطاف عبػد الحميػد الثػاني، كالتػي لػـ 

أم إصػػدار قبػػؿ كبعػػد عصػػره، كانػػت تمثػػؿ كعػػاءن اسػػتكعب خطػػاب السػػمطة  كدارت فػػي فمكيػػا كعبػػرت عػػف  نجػػد
فػػػرازان إيػػػديكلكجيان لتكجياتيػػػا كمعتقػػػدىا، لتؤصػػػؿ بػػػذلؾ مبػػػدٌأ  مصػػػالحيا كتكجياتيػػػا، بكصػػػفيا منتجػػػان ثقافيػػػان ليػػػا، كا 

-1918رسػػمية اليمنيػػة فتػػرة الدراسػػة أساسػػيٌا، أصػػبع فػػي مراحػػؿ تاليػػة ثابتػػان إعبلميػػان مبلزمػػان لمعظػػـ الصػػحؼ ال
1962. 
فكريػة مميػزة،  اتسػمت فػي  –كما انو يمكػف القػكؿ أنيػا بخطابيػا، مثمػت مقدمػة، كحالػة تجمػيو لثقافػة سياسػية     

 إجماليا بنسؽ فكرم معيف، بات يشكؿ رافدان ىامان مف ركافد أطياؼ الفكر السياسي اليمني الحديث كالمعاصر .

 نية :بداية عدن البريطا-
ارتػػبط نشػػكء الصػػحافة فػػي عػػدف بػػالكجكد البريطػػاني، إذ جػػاءت البدايػػة عمػػى أيػػدييـ، لػػذلؾ ال غرابػػة أف        

تكػػػكف ىػػػذه البدايػػػة ذات طػػػابع اسػػػتعمارم، ال تمبػػػي سػػػكل طمكحػػػات كرغبػػػات المسػػػتعمر نفسػػػو، ك ال تحمػػػؿ مػػػف 
الفكػػػرم اليمنػػػي، الميػػػـ إاٌل مػػػا يمكػػػف  – الفكريػػػة أم قيمػػػة تػػػذكر لمصػػػمحة المشػػػركع الثقػػػافي -الػػػدالالت الثقافيػػػة 

 إرىاصان أكليان لمكلد ذلؾ المشركع الحقان .  -كلك جدالن  –اعتباره 
ـ، كذلػؾ إلحساسػيـ بالحاجػة إلييػا، حيػث  1853يذكر أف المطبعة ادخميا البريطػانيكف إلػى عػدف فػي العػاـ     

 أصدركا أكؿ صحيفة ناطقة باسميـ في عدف ىي : 
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 م :9911جريدة عدن 
ـ ، كاشػػػرؼ عمييػػػا 1911صػػػحيفة أسػػػبكعية أصػػػدرتيا سػػػمطات االحػػػتبلؿ البريطػػػاني فػػػي عػػػدف فػػػي أكتػػػكبر عػػػاـ 

بأخبار مستعمرة عدف كالرياضة، كأخبار اليمف رالمقصكد  تالكابتف بيؿ، مساعد المقيـ السياسي في عدف، اىتم
ة كتكجيػػات االحػػتبلؿ فػػي عػػدف ، ككانػػت بالضػػركرة تعكػػس سياسػػ(91)شػػماؿ الػػيمف  كحضػػرمكت كالجزيػػرة العربيػػة

باعتبارىا لساف حالو كناطقة باسمو  كىي السياسة الرسمية االستعمارية، اليادفة إلى تحقيؽ المصالع البريطانية 
 –في المنطقػة، كلتعػذر الحصػكؿ عمػى أم نسػخة مػف أعػدادىا، بالتػالي فإنػو يصػعب تحديػد اتجاىاتيػا السياسػية 

ا كانت ناطقة باسـ االحتبلؿ،  يمكف القكؿ إف اتجاىيا ىك نفس اتجاه المحتؿ الفكرية بشكؿ دقيؽ، لكف كبما أني
 كىك االتجاه االستعمارم اإلمبريالي  .

 م :9995صحيفة البؤرة العدنية  
كما ينطبؽ عمػى جريػدة "عػدف" ينطبػؽ أيضػان عمػى صػحيفة "البػؤرة العدنيػة"، نظػران لكاحديػة المصػدر كتماثػؿ      

 14رسمية ذات ثقافة اسػتعمارية أصػدرىا المجمػس التنفيػذم لفػرع نػادم عػدف أألممػي فػي الاايات، فيي صحيفة 
، لتكػػػكف ناطقػػػة باسػػػمو كمعبػػػرة عػػػف ثقافتػػػو (92)ـ1917ـ، كقػػػد اسػػػتمرت فػػػي الصػػػدكر حتػػػى ابريػػػؿ 1915ابريػػػؿ 

 " الشيرية ذات الثقافة العسكرية  .  الكوكبكاتجاىاتو، األمر نفسو مع مجمة " 
ـ،  سكل تمؾ الصحيفتيف، عمى الرغـ مف أف اإلصدارات الصحفية تكالػت  1918صدار قبؿ ىذا كلـ نجد أم إ 

في الحقبة االستعمارية بشكؿ كبير في فترات الحقة بعيد الحرب العالمية األكلػى، كحتػى خػركج المسػتعمر، كىػك 
 ما ستتناكلو الدراسة عمى شكؿ نماذج في مكضعو .

 : بداية حضرموت المحمية
حسػب  –انت البداية الصحفية في كؿ مف صنعاء كعدف، مفركضة مف الخارج ك بإرادة غير يمنيػة إذا ك       
فاف بدايػة الصػحافة اليمنيػة الحضػرمية، كانػت عكػس ذلػؾ، فقػد كانػت يمنيػة المبػادرة كالعناصػر، كلكػف  –المؤيد 

قػد كانػت نتػاج طبيعػي . تركػزت بشػكؿ رئيسػي فػي بمػداف جنػكب شػرؽ كسػيا كالقػرف اإلفريقػي . ك  (93)خػارج الػيمف
الفكريػػة  التػي أنتجتيػػا كثػػرة الجمعيػات كالمنتػػديات،  المتعػػددة األغػراض، كالمتنكعػػة المضػػاميف،  –لمػكفرة الثقافيػػة 
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كالتي أنشأىا الحضارمة ىناؾ، كالف مكضكع دراستنا ىك )الصحافة كالسمطة في اليمف المعاصػر(، بالتػالي فإننػا 
 فة داخؿ اليمف، سكاءن مكضكعان أك إصداران  .  سنكتفي بالتركيز عمى دراسة  الصحا

 م:9999صحيفة السير
ـ ، بجيػػكد 1911تعتبػر أكؿ صػػحيفة صػػدرت فػي حضػػرمكت، أصػػدرىا األديػػب محمػد بػػف عقيػػؿ بػف يحيػػى عػػاـ 
مكانياتو،  لتككف بػذلؾ  أكؿ صػحيفة أىميػة صػدرت فػي الػيمف ، كلعػدـ حصػكلنا (94)ذاتية، اعتمدت عمى ثقافتو كا 

نيػػػا اكتفينػػػا بيػػػذا االقتضػػػاب، حيػػػث لػػػـ يتسػػػف لنػػػا معرفػػػة مكقفيػػػا مػػػف االحػػػتبلؿ أك افقيػػػا الفكػػػرم عمػػػى نمػػػاذج م
 كالسياسي .    

 م:9997صحيفة حضرموت 
صحيفة أدبية إخبارية  أسبكعية، أصدرىا في مدينة تريـ األديب شيخ بف عبػد  الػرحمف بػف ىاشػـ السػقاؼ، عػاـ 

جمعية الحؽ ( . كيبدك مػف تكصػيؼ خبػارة ليػا أنيػا كانػت  – ـ، تمثؿ لساف حاؿ ) جمعية نشر الفضائؿ1917
ذات نفس حداثي ال نعرؼ مبلمحو : " صدر منيا أربعة أعداد خطية كتكقفت نتيجة لمحممة العدائيػة التػي شػنيا 

 .(95)عمييا المحافظكف"
المعارضة أك األىميػة، كىنا البد مف اإلشارة إلى أننا سكؼ نكتفي بدراسة الصحؼ اليمنية، سكاءن المكالية أك     

الصػػػادرة فػػػي أم مكػػػاف مػػػف خارطػػػة الػػػيمف الطبيعيػػػة، أك حتػػػى فػػػي خػػػارج الػػػكطف، الميػػػـ أف مكضػػػكعيا يمنػػػي 
كرسػػػالتيا يمنيػػػة، ال التػػػي كجيتيػػػا غيػػػر يمنيػػػة  كافقيػػػا غيػػػر يمنػػػي . أمػػػا بقيػػػة الصػػػحؼ اليمنيػػػة مثػػػؿ الصػػػحافة 

لتػػي أخػػذت طػػابع الرسػػمية فسػػكؼ نكتفػػي باإلشػػارة الميجريػػة الحضػػرمية كصػػحافة عػػدف الرسػػمية )االسػػتعمارية( ا
إلييػػا ضػػمف الجػػداكؿ الممحقػػة، ككنيػػا تحتػػاج إلػػى أبحػػاث مسػػتقمة بحػػد ذاتيػػا، نظػػران الخػػتبلؼ مكاضػػيعيا كتعػػدد 

 رساالتيا، فضبلن عف كثرتيا.
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 الفصل الثاني
 الصحافة الموالية لإلمامة

 م9998-9968
، أىميػػة الصػحافة كدكرىػػا فػػي صػناعة الػػرأم العػاـ  كالتػػأثير فيػػو، أدركػت السػػمطة األماميػة،  منػػذ كقػػت مبكػر    

قبػػػؿ أف ييسػػػمع بإصػػػدارىا رسػػػميان داخػػػؿ الػػػببلد، إذ اعتمػػػد اإلمػػػاـ يحيػػػى فػػػي مصػػػادره اإلخباريػػػة عمػػػى الصػػػحؼ 
العربيػػة، السػػيما المصػػرية كالسػػػكرية كالعراقيػػة، حيػػث نشػػػر أكلػػى بياناتػػو السياسػػية فييػػػا، كعبػػر عػػف بعػػػض رؤاه 

، األمػػر الػػذم أكجػػد لديػػو نكعػػان مػػف القناعػػة حػػكؿ جػػدكل الصػػحافة، (96) تجػػاه بعػػض القضػػايا مػػف خبلليػػا كمكاقفػػو
جعمتػػػو يسػػػمع بإصػػػدار صػػػحيفة رسػػػمية ناطقػػػة باسػػػـ نظامػػػو كمعبػػػرة عػػػف سػػػمطتو، ككنيػػػا  أداة العصػػػر األنسػػػب 

 كالكسيمة اإلعبلمية األنجع  القادرة عمى  إيصاؿ خطابو إلى أكبر مساحة ممكنة.
 –إلػػى حػػد مػػا  –الحػػكار الػػذم دار بػػيف نزيػػو مؤيػػد العظػػـ كاإلمػػاـ يحيػػى حػػكؿ الصػػحافة، يعكػػس  كلعػػؿى 

فػي  مفيكـ اإلماـ لكظيفة الصحافة، إذ أبدل، في بداية األمر، عزكفان  كتشاؤمان نحكىػا، قػاؿ اإلمػاـ يحيػى لمعظػـ
نػو يعيػػدرده عمػى سػؤاؿ لمػاذا ال يشػػترؾ فػي الصػحؼ؟ أكثرىػا إلػى أصػػحابيا أكالن   : إنػو ال يشػػترؾ فػي الصػحؼ كا 

كثانيان كثالثان كعمى الرغـ مف إعادتيا ليـ فإنيـ يستمركف في إرساليا حتى يقبميا. ثـ قاؿ العظـ: كلكف يػا مػكالم 
إف الممػػػػكؾ كاألمػػػػراء كرؤسػػػػاء الجميكريػػػػات كالعظمػػػػاء جمػػػػيعيـ يشػػػػترككف فػػػػي الصػػػػحؼ كيػػػػدفعكف اشػػػػتراؾ ىػػػػذه 

رضاءن ألصحاب ىذه الصحؼ كشراء أللسنتيـ. فرد عميو الصحؼ غاليان ال حبان في قراءة أخب ار العالـ فقط بؿ كا 
اإلمػاـ يحيػػى: أنػا التيمنػػي ىػذه األمػػكر أبػدان كال أعتنػػي بالػػدعايات كال أرغػب فػػي شػراء لسػػاف احػد، فالمسػػاف الػػذم 

 . (97)دراىـ يكيؿ المديع بالدراىـ يكيؿ القدح إذا انقطعت الدراىـ، فبل خير في المدح كالقدح إذا كاف بال
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 م:9957 -9986صحيفة اإليمان 
فكرية  لحاجات سياسية ، ـ، استجابة مكضكعية 1926جاء إصدار صحيفة اإليماف رسميان عاـ       

ـ، كتسمـ اإلماـ يحيى مقاليد السمطة 1918كتراكمات ثقافية امتدت منذ ما بعد  خركج األتراؾ مف اليمف عاـ 
تتكيجان  –حسب المتككؿ  –ـ، التي عدت  1926االيطالية عاـ –اقية اليمنية كالحكـ،  كحتى زمف انعقاد االتف

. كقد كانت رسمية، شيرية كمف ثـ نصؼ شيرية. صدرت في صنعاء (98)ليا كضركرة إعبلمية لنشرىا رسميا
ـ بأمر اإلماـ يحيى، لتككف لساف حاؿ حكمو كمصدر اخباره كاخبار دكلتو، كرأس تحريرىا 1926في أكتكبر 

. كأىـ ما يميزىا ما تحكيو (99) ـ( 2111ـ( كمف ثـ عبد الكريـ األمير )ت 1946الكريـ مطير )ت  عبد
 العناكيف التالية:

 اإليمان بين الرسمية وااللتزام المذىبي: -9
، يفسػػػر داللػػػة (100)مػػػف نػػػص الحػػػديث الشػػػريؼ "اإليمػػػاف يمػػػاف كالحكمػػػة يمانيػػػة""لعػػػٌؿ اشػػػتقاؽ اسػػػـ "االيمػػػاف     

ؿ عمى ماىية الرسالة ككنو الخمفية، التي حممتيا، حيث صدرت في ظركؼ شبو اسػتثنائية أفرزتيػا التسمية، كيدل
 معطيات ما بعد ممة الفراغ، الذم تركو األتراؾ، كشكمتيا ثقافة ما اقتضاه كاقع الضـ كاالحتكاء.    

حيفة كىكيتيػػػا كجيػػػة الصػػػ –إلػػػى حػػػد مػػػا  –كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف  ثمػػػة نصػػػان تبريريػػػان مختػػػزالن قػػػد حػػػدد    
مفاده:"كبعػػد اكتمػػاؿ مرافػػؽ الدكلػػة أصػػدرت صػػحيفة رسػػمية تعبػػر عػػف لسػػاف الحككمػػة لنشػػر أنبػػاء الػػيمف كمكاقػػؼ 

أف الصػػحيفة  قػػدمت  فضػػبلن عػػف ،(101)الدكلػػة كعبلقتيػػا بالػػدكؿ األخػػرل كالػػدفاع عمػػا ينشػػر فػػي الخػػارج ضػػدىا"
ذم رسػػالة   -أيػػان كػػاف مسػػتكاه  -ي ثقػػافي نفسػػيا، كسػػكغت مبػػررات صػػدكرىا، حتػػى تبػػدت بمثابػػة مشػػركع إعبلمػػ

تنكيريػػة كعظيػػو تػػدفع باتجػػاه تعزيػػز الرابطػػة الدينيػػة "جريػػدة أدبيػػة عمميػػة أىميػػة لبػػث الحػػكادث كاألخبػػار كمػػا يرجػػا 
عمػػى ، (102)ىػػدفيا خدمػػة الػػديف كالرابطػػة الدينيػػة"نفعػػو مػػف النصػػع العػػاـ كالمعمكمػػات التاريخيػػة كشػػحذ األفكػػار..

أف ثمة كتابات ذات طابع ميني  تناكلت الصػحيفة، بشػيء مػف التبػايف ك التحيػز منطمقػة فػي إال الرغـ مف ذلؾ 
ذلػػػؾ مػػػف خمفيػػػة إيديكلكجيػػػة كعقميػػػة انطباعيػػػة مسػػػبقة، فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال الحصػػػر قػػػاؿ المتككػػػؿ فػػػي سػػػياؽ 

 –ليمنيػػػة الكظيفػػػة اإليديكلكجيػػػة لمصػػػحيفة: إف مبػػػررات صػػػدكر صػػػحيفة اإليمػػػاف، إلػػػى جانػػػب نشػػػر المعاىػػػدة ا
                                                 

 .36ص  ـ،1983المتككؿ، محمد عبد الممؾ: الصحافة اليمنية نشأتيا كتطكرىا، مطابع الطكبجي التجارية، القاىرة،  - 98
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ثػارة الحمػاس الػكطني  االيطالية، ىك إحساس اإلماـ يحػي بأىميػة كجػكد صػحيفة لػدعـ تماسػؾ الجبيػة الداخميػة كا 
لتحقيػػؽ كحػػدة األرض اليمنيػػة كلمكاجيػػة الحمػػبلت اإلعبلميػػة التػػي يقػػـك بيػػا  االسػػتعمار لتمزيػػؽ الكحػػدة الكطنيػػة 

، ( 103)ع، كالنعػػرات العنصػػرية بػػيف القحطػػانييف كالعػػدنانييفعػػف طريػػؽ إثػػارة النعػػرات  الطائفيػػة بػػيف الزيػػكد كالشػػكاف
الثقافيػػػة  –كىػػػي فػػػي تصػػػكره عبػػػارة عػػػف أداة  أك مشػػػركع  إعبلمػػػي  كقػػػائي كمضػػػاد أفرزتػػػو الظرفيػػػة السياسػػػية 

الطارئة، بعبارة أخرل  إنيا كليدة المطمػع كالحاجػة السياسػية المتطػكرة كحصػيمة الضػركرة الثقافيػة المتراكمػة. فػي 
ل عمر الجاكم أف اإليماف صػدرت ألسػباب تتعمػؽ بطمػكح اإلمػاـ فػي إيجػاد سػمطة مركزيػة عمػى منػاطؽ حيف رأ

يتطمع لمسيطرة عمييا كمنيا تيامة كالمخبلؼ السميماني فيي لـ تكػف فػي نظره:"سػكل أكراؽ صػفراء تكيػؿ المػديع 
تيػا اإلعبلميػة فقػد كانػت "مػف ضػمف ، مقمبلن فػي الكقػت ذاتػو مػف شػأنيا كمػف أىمي(104)لئلماـ كعائمتو شعران كنثران"

سػبلـ  ر. شػاطره الػرأم محمػد عبػد الجبػا(105)أسمحة الدعاية األمامية لتكطيد السمطة المركزية لعائمة حميد الػديف"
حينمػػػػا رأل أنيػػػػا مجػػػػرد أداة إعبلميػػػػة تيػػػػتـ بنشػػػػر كاسػػػػتعراض أخبػػػػار الدكلػػػػة الشػػػػيرية، سػػػػكاءن كانػػػػت قػػػػرارات أك 

يتيا لديو في أنيا كانت تمثؿ التعبيػر الظػاىرم  لطمكحػات اإلمػاـ كقائػد لمدكلػة استقباالت في القصر كتكمف أىم
. أمػػا الػػزيف فقػػد اقتصػػرت نظرتػػو عمػػى اعتبػػار أنيػػا صػػحيفة قصػػرية لػػيس غيػػر "تخصػػص (106)المركزيػػة المسػػتقمة

مكظفيف صفحاتيا لكؿ تعاليـ القصر كأخبار األمطار عمى اختبلؼ المكاسـ...، كما كانت تنشر قرارات تعييف ال
بكؿ اىتماـ تنفيذ  -أيضان  -الجدد كالترقيات العسكرية كنشر القكانيف كاالتفاقيات  كالمعاىدات. كما كانت تنشر 

حكػػـ القصػػاص كاألحكػػاـ بحػػد شػػرب الخمػػر كالزنػػا. كػػذلؾ كانػػت تنشػػر مػػف أقػػكاؿ الصػػحؼ العربيػػة المتفقػػة مػػع 
، كغيرىػػػػا مػػػػف الكتابػػػػات (107)ي كأىػػػػـ أخبػػػػار العػػػػالـ"سياسػػػػة المممكػػػػة... كأخبػػػػار العػػػػالـ العربػػػػي كالعػػػػالـ اإلسػػػػبلم

قػػػد  –عمػػػى مايبػػػدك  –اإلختزاليػػػة التػػػي التػػػذىب بعيػػػدان عػػػف التكصػػػيؼ اإليػػػديكلكجي كالتحميػػػؿ االنطبػػػاعي، كالتػػػي 
 صاغتيا االيدكلكجيا كتجاذبتيا جدليات السياسة. 

عبلميػػة مكجيػػة، أيػػان تعػػد صػػحيفة رسػػمية ذات رسػػالة إ -بػػأم  حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ -إف صػػحيفة اإليمػػاف   
كػػاف مسػػتكاىا، ليػػا  سياسػػتيا الخاصػػة، كليػػا شػػركطيا كظركفيػػا الزمانيػػة كالمكانيػػة التػػي صػػاغتيا كتشػػكمت كفقػػان 

                                                 
 . 37، ص : المصدر السابؽؾالمتككؿ، محمد عبد المم - 103

 . 63ـ، ص 1974، يناير 26الجاكم، عمر: مجمة الحكمة، العدد - 104

 .  41ـ، ص 1974، فبراير 2ديدة، عدف، العدد الجاكم، عمر: مجمة الثقافة الج - 105

 سبلـ، محمد عبد الجبار: اإلعبلـ اليمني كالقضايا السياسية كاالجتماعية النشأة كالتطكر،الجزء الثاني، مؤسسة  - 106
 . 12، ص 1ـ، ط 1997-ق1417الكممة، صنعاء،     

 .63، 62، ص : اليمف ككسائمو االعبلميةالزيف، عبداي يحي - 107
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لمعطياتيا كالتي ال ينباي قراءتيا بمنألن عف سياقاتيا، فقد مثمت في زمنيا صكتان إعبلميان رسميان لػو خصكصػيتو 
ف جػػػاء محاكػػػاة لمجػػػكا ، أك امتػػػدادان أدكاتيػػػان لمصػػػحافة الرسػػػمية (108)ر اإلعبلمػػػي المتطػػػكر نسػػػبيان كىكيتػػػو المػػػائزة كا 

التركيػػة. ريسػػـ خطيػػا اإلعبلمػػي كفقػػان لفمسػػفة السػػمطة، كتشػػكؿ أيفقيػػا الفكػػرم تبعػػان لممنطػػؽ اإليػػديكلكجي الرسػػمي 
الخطػػاب لئلمامػػة، إذ تبػػدت، فػػي ظػػؿ المعطيػػات الرسػػمية اإلماميػػة، بمثابػػة الكعػػاء الػػذم اسػػتكعب جػػٌؿ مفػػردات 

السياسػي الرسػػمي لمسػػمطة، كمنبػران لمفكػػر السياسػػي الزيػػدم )اليػادكم( الػػذم تبنتػػو اإلمامػة كنظريػػة كمػػنيج لمحكػػـ، 
ف غايرتو الصحيفة في كثير مف جكانبو  كتبرير كالية العيد كتكريث السمطة كغيرىا كما سنرل الحقان .   كا 

فكػػػػرم لتمػػػػؾ الثقافػػػػة، كفقػػػػان لتمػػػػؾ  –ى ثقػػػػافي كمػػػػف ىػػػػذا المنطمػػػػؽ يمكػػػػف القػػػػكؿ: أف صػػػػحيفة اإليمػػػػاف معطػػػػ   
حممػػت عمػػى عاتقيػػا  –إف جػػاز ىػػذا الكصػػؼ  -االعتبػػارات،  كمػػا تعػػد تجمٌيػػان إعبلميػػان لمػػنفس السياسػػي الزيػػدم 

ىػػػػ 1345رسػػػالة إيديكلكجيػػػة ذات بعػػػد سياسػػػي مػػػذىبي تجمػػػت منػػػذ صػػػدكر العػػػدد األكؿ فػػػي جمػػػادم األكؿ سػػػنة 
لثقافػة )األحقيػة...التميهز...ظؿ اي ...الػخ (، باعتبارىػا الثقافػة التػي كانػت  ـ، جكىرىا التركيج1926أكتكبر سنة

رائجة سياسيان  كمستسػاغة إيػديكلكجيان لػدل كثيػر مػف النخػب، العتبػارات فقييػة كسياسػية، مكظفػة فػي سػبيؿ ذلػؾ 
ؽ أىدافيا كالتػي النص الديني كالمثيكلكجيا كالشعر ككؿ ما مف شأنو أف يصب في مصمحة اإلمامة الزيدية كيحق

عانتو قد تـ لجريدتنا اجتيازىا مرحمة عاميا األكؿ سالكة ". (109)غدت  سياسة ثابتة كدائمة ليا نو بمنو تعالى كا  كا 
فػػي نيجيػػا الكاضػػع كمستصػػبحة بمنػػار اليػػدل البلئػػع بخطػػى غيػػر قصػػيرة كأقػػداـ ثابتػػة فػػي انتيػػاج الخطػػة التػػي 

خػكاف جعمناىا نصب العيكف... رامية بأىػداب رجائيػا  إلػى الطريقػة المثمػى كمجػددة فػي إيقػاظ شػعكر المسػمميف كا 
الػػديف كالحػػث عمػػى اإلتبػػاع كاإلرشػػاد إلػػى الكحػػدة الدينيػػة... كالتحػػذير مػػف ميػػاكم حفػػر الشػػقاؽ، كلػػيس ليػػا غيػػر 
جػػادة الػػديف تعػػريج، كال بسػػكم تقكيػػة رابطػػة الكحػػدة الدينيػػة عػػـك عبػػاب أك خمػػيج، فقصػػارل ىمتيػػا تثقيػػؼ العقػػكؿ 

يو األفكار مف سنة الافكؿ، كاإلرشاد إلى ما يككف بو إعبلء كممة اي تعالى كالعمػؿ بكتػاب اي كسػنة رسػكلو كتنب
كالتمسؾ بيدم السػمؼ الصػالع، كتػرؾ االبتػداع فػي الػديف كالعػض بالنكاجػذ عمػى تعػاليـ الشػرع المبػيف، كالتحػذير 

 ؼجديػدة ليػػا عمػى الػرغـ مػػف اخػتبلؼ الظػػرك . أكػدتيا فػػي بدايػة كػػؿ سػنة (110)مػف مزالػؽ الضػػبلؿ كالمضػميف..."
كتبدؿ األساليب، معتبرة ذلؾ نكعان مف المبدئية كااللتزاـ الديني المذيف  حممتيما عمى عاتقيا منذ بدايػة صػدكرىا: 

دائمة السير في مسالؾ الفضيمة كطرؽ اليداية ال يصدىا صاد، كتمػؾ طريقػة مثمػى كنعمػة عظمػى فمػا أصػعب "
                                                 

 .2ـ، ص 1926 رىػ، اكتك ب1345، السنة األكلى، جمادم األكلى 1اإليماف: العدد  - 108

 .2، 1، السنة األكلى،  ص 1اإليماف: العدد  - 109
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كال سػػيما بيػػذه العصػػكر التػػي تضعضػػعت فييػػا أركػػاف األخػػبلؽ الفاضػػمة... كىػػا ىػػي اآلف  ،ئالثبػػات عمػػى المبػػاد
تبتػػػدم عاميػػػا الثػػػامف جػػػادة فػػػي منيجيػػػا الكاضػػػع، ال تػػػألك جيػػػدان فيمػػػا تػػػراه نافعػػػان لممسػػػمميف جالبػػػان لمخيػػػر مسػػػببان 

ركؼ كالنيػي عػف المنكػر لمعمراف... داعية إلى سبيؿ الحؽ بالحكمة كالمكعظة الحسنة قائمة بكاجب األمر بالمع
عاممػػة بمنطػػكؽ كنػػتـ خيػػر أمػػة سػػائرة عمػػى مػػنيج التعػػاليـ اإللييػػة فػػي التكاصػػي بػػالحؽ غايتيػػا العظمػػى اجتمػػاع 
كممة المسمميف إلى نقطة كاحدة كىي االعتصػاـ بحبػؿ اي... اإلخػبلص مادتيػا كاإليمػاف شػعارىا كالحػؽ مطمبيػا 

 .(111)كمرماىا..."
ف السياسة الثابتة التي انتيجتيا الصػحيفة كاألسػمكب النمطػي، الػذم اتسػمت عمى أية حاؿ يمكف القكؿ إ

ف تايرت بعض الشيء في مرحمتيا األخيرة -بو طكاؿ مراحؿ صدكرىا  بفعؿ ديمكمة الفكر الذم تبنتو ، ك   -كا 
اػػزارة كاحديػػة نمػػكذج الدكلػػة  التػػي عبػػرت عنيػػا شػػكؿ لػػدييا تضػػخمان أيػػديكلكجيا ككفػػرة فكريػػة ظمػػت تنضػػع بيمػػا ب

 حتى نياية صدكرىا.

 تمازج الوطني والقومي بالديني لدى اإليمان: -8
تمازجػػت الكحػػدة كالكطنيػػة كالقكميػػة لػػدل صػػحيفة اإليمػػاف فػػي مفيػػـك اختزالػػي كاحػػد ىػػك الرابطػػة الدينيػػة، 

ـ يفػادكف بػأركاحيـ لممحافظػة عمػى كحػدتي"حيث جعمت الديف أسػاس اليكيػة كأصػؿ االنتمػاء، فػاليمنيكف بفطػرتيـ 
الدينية كالقكمية بكؿ معانييا كبكؿ صكرة ككجو منيا... فكؿ فرد مف أفػراد الػيمف يػدافع بذاتػو عػف شػعائره الدينيػة 

، عمػػى اعتبػػار أف الػػديف اإلسػػبلمي  ىػػك مػػف صػػاغ اليكيػػة (112)كحياضػػو المٌميػػة كالكطنيػػة بكػػؿ شػػيامة كشػػجاعة"
نحػف أىػؿ الػيمف باجمعنػا ممػة "تمػؾ الشخصػية  اليمنية كطبعيا بطابعػو، بحيػث أصػبع جػزءان أساسػيان مػف مككنػات

إسػػبلمية حػػرة بػػالطبع نػػأبى الضػػيـ كلسػػنا ممػػف يسػػعى كراء الاكائػػؿ إلدراؾ كمػػاؿ الحػػرص كالطمػػع... فمػػا أريقػػت 
. أكدت ذلؾ في مقالة بعنكاف "بحث في الكحدة (113)دماؤنا... إال لااية كاحدة يجمعيا محافظة الديف كالكطف..."

د لػػػبعض الطركحػػػات الماػػػايرة فػػػي مفيكميػػػا لمكحػػػدة، استعرضػػػت فييػػػا ماىيػػػة الكحػػػدة كأىػػػـ اليمنيػػػة" عبػػػارة عػػػف ر 
مرتكزاتيػػا، إذ رأت أف كحػػدة الػػديف كالعقيػػدة أىػػـ ركابػػط الكحػػدة عمػػى اإلطػػبلؽ، ككنيػػا تمثػػؿ جػػكىر دعػػكة األنبيػػاء 

د جمعػت كػؿ عكامػؿ قػ –فػي نظرىػا  –كالرسؿ، كتأتي مػف بعػدىا رابطػة الجػنس كالماػة كالػكطف، فالكحػدة اليمنيػة 
ف التبػػػايف المػػػذىبي طػػػارئ عمييػػػا، التفسػػػير لػػػو سػػػكل التنػػػكع  الكحػػػدة )الػػػديف، الػػػكطف، الجػػػنس، الماػػػة.. الػػػخ (، كا 
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فيػـرأم اليمنيػيف  عمػى ىػذه الحػاؿ مػف قػكة الرابطػة الدينيػة كاالحتفػاء بيػا، ال "كالتعدد في إطارىا المتيف لػيس إال 
يا بيف ظيرانييـ، كليس الماثؿ أماـ أعينيـ كالمرتكز في أذىانيـ إال معنى حظ لمفركؽ المذىبية لدييـ كال تأثير ل

، منتقػػدة كػػؿ مػػف يػػدعي أك يػػرل أف لمفػػركؽ المذىبيػػة فػػي (114)اإلخػػكة الدينيػػة كااللتفػػاؼ حكليػػا كاألخػػذ بناصػػرىا"
م مقت فػي فيػافي كربما سافر فكر كاىـ أك جاىؿ أك ذ"اليمف دكران في التمزؽ كالفرقة كعدـ إمكانية تكحيد اليمف 

األكىاـ كالتخرص فادعى إف لمفركؽ المذىبية بيف الزيدية كالشافعية تأثيران يقضي بنقصاف معنػى القػكة فػي رابطػة 
، فعمػػػى الػػػرغـ مػػػف االختبلفػػػػات (115)الػػػديف كالتكػػػاتؼ كالتسػػػاند كالتعاضػػػد فػػػي السػػػراء كالضػػػراء كالسػػػكء كالرخػػػاء"

فاف المذىبيػة فػي  –حسب الصحيفة –ف ذلؾ سنة بشرية مبلزمة الطبيعية بيف البشر في المسالؾ كالمذاىب، كك 
، أما االختبلؼ مف أجؿ المعارضة (116)اإلسبلـ تعني "مشركعية الحرية الفكرية كاالستقبللية الحكمية ليس غير"

يجػػاد الضػػػدية كالمخالفػػػة فممقػػكت مػػػف كجيػػػة نظرىػػػا، فالمذىبيػػة فػػػي الػػػيمف ال تشػػػكؿ خطػػران عمػػػى كحػػػدة الػػػيمف  كا 
كالحػػاؿ أف الػػيمف مػػف حػػيف خمقيػػا اي "، ك إف ركج ليػػا االسػػتعماريكف كحمفػػاؤىـ كعمقػػكا رىانػػاتيـ عمييػػا: الطبيعيػػة

قطعة كاحدة، ليا تحت ىذه السماء نصيبيا المكفكر لـ تدرؾ افتراقان كال عرفػت انفصػاالن مػف يػكـ عرفػت األرض، 
ـ ثابت مستقر بأنيـ كتمة كاحػدة... كال سػكاف ككما إف ىذا الحكـ مسمـ بالبديية...  فكذلؾ الحكـ عمى أىميا كلي

اليمف سكل عنصر كاحد كىك العنصر اليمني، فكيؼ يجد المباىتكف كسيمة إلنكار كحدة ىذا العنصر مع انو ال 
فػػرؽ بػػيف يمنػػي كيمنػػي كخػػر ال فػػي العركبػػة كال السػػحنة كال الشػػكؿ كال المػػزاج كىػػـ بػػأجمعيـ مسػػممكف مػػف دكف 

عاداتيـ متحدة ككطنيـ كاحػد... ىػذه الرابطػة المتينػة الكاحػدة منيػا كافيػة فػي نفػي الفػركؽ استثناء كلاتيـ كاحدة ك 
 . (117)كاالختبلؼ كأعبلىا كأمتنيا في اعتقادنا كاعتقاد كؿ ذم ديف قكيـ كبصيرة في دينو ىي رابطة الديف"

ى  صػػير إلػػ –بطريقػػة أك بػػأخرل  –تجمػػت ىػػذه العاطفػػة كىػػذه النزعػػة فػػي مكضػػكع التعمػػيـا إذ دعػػت  
الشخصية اليمنية، السيما الطبلب، في بكتقة فكرية كاحدة قكاميا الديف ثـ الكطف مف خبلؿ الشركط التي ينباي 

مف غير تفرقة بيف غني كفقير كمأمكر كأمير كحاضر كباد كال "مراعاتيا عند قبكؿ الطبلب في المدرسة العممية 
قيقيػة ىػي إخػكة الػديف كالػكطف، كالمقصػد األسػنى ىػك تخصيص بمذىب مف المذاىب اإلسبلمية، إذ الجامعػة الح
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أنيػا "معنػى الكحػدة الكطنيػة  –فػي نظرىػا  –، كىي المدرسػة التػي سػكؼ تجسػد (118)نشر العمكـ كترقية المعارؼ"
ف أىػؿ الػيمف بػأجمعيـ مػف  أنمكذج اإلخكة كالحرية في الػيمف... ال تفرقػة بػيف زيػدم كشػافعي كبػدكم كحضػرم كا 

لكطنيػػػة كجسػػػـ كاحػػػد يجمعيػػػـ قمػػػب كاحػػػد... كسػػػندىـ فػػػي السػػػنة السػػػنية النبكيػػػة أيضػػػان كاحػػػد اإلخػػػكة الدينيػػػة  كا
، كال تنسػػى ىنػػا (119)كمكاسػػبيـ الكطنيػػة كاحػػدة، كأضػػؼ إلػػى ذلػػؾ كحػػدة المسػػاف العربػػي كجامعػػة النسػػب اليعربػػي"

مػف أىػؿ البيػت كمػركر األزمنػة عمػى تعػكدىـ الكقػكؼ تحػت ظػؿ عدالػة األئمػة "األدلجة المذىبية في ىذا الصدد 
كال  ـالنبكم، كاستكماؿ كؿ كاحد مف السكاف في اليمف حريتو في نفسو كمالػو كمذىبػو كعرضػو اليضػاـ كال ييضػ

 . (120)"ـيعتدم عميو كال يظم
كألف الثابت تاريخيان لدل اليمنييف ىك الكحدة التي قكاميػا الػديف، ك المتايػر لحظيػان ىػك التفػرؽ كالمذىبيػة 

بالتػػالي ال مجػػاؿ لمخػػكؼ عمييػػا  مػػف أم طػػارئ ،  –حسػػب الصػػحيفة –تكظػػؼ إيػػديكلكجيان التػػي تسػػتاؿ سياسػػيان ك 
 عقائدية تمازج  فييا الكطني بالقكمي باإليديكلكجي.  -فالكحدة أضحت بجذكرىا تشكؿ ىكية جك

 –إلػػى حػػد مػػا  –كلعػػٌؿ مػػف المفيػػد ىنػػا اسػػتعراض الػػنص الػػذم أكردتػػو فػػي عػػددىا السػػابع، كالػػذم يعكػػس 
فة  لمكحدة اليمنية، كيؼ تأصمت عقيدةن كجنسان كجارافيا؟ ككيؼ تحكلت إلى عاطفة كغريزة عقائديػة رؤية الصحي

كممػا يخطػر عمػى البػاؿ ىينػا رىاىنػا  أنػو ربمػا انتقػد عمينػا "سياسية  تجػاه الظرفيػة السياسػية اآلنيػة الممزقػة ؟  –
مجمكعان كاحدان كبػركز ذلػؾ إلػى حيػز الكجػكد  أحد المطمعيف عمى ما قمناه في صدد كحدة األقكاـ اليمنية كتككينيا

المسعكد متكئان عمى ما يراه في أطراؼ بعض جيػات القطػر مػف المتخمفػيف عػف االنضػماـ إلػى تمػؾ الكحػدة فعػبلن 
لعكائؽ حالت دكف ذلؾ كنحف نجيب عميو سمفان باف الباقيف كاف لـ ينضمكا فعػبلن إلػى الكحػدة اليمنيػة فقػد انضػمكا 

ال يسػػتطيع المنتقػػد أف ينكػػر ذلػػؾ عمػػى إف مػػا خمفػػو فػػييـ أسػػبلفيـ مػػف الشػػيامة كالحميػػة كالايػػرة إلييػػا بقمػػكبيـ ك 
اليعربيػػة كمػػا ىػػـ عميػػو مػػف اإلخػػكة الدينيػػة كالكطنيػػة كالجنسػػية مػػع سػػائر مػػكاطنييـ، قػػد جعػػؿ حػػب كطػػنيـ الكاحػػد 

كف إلػى إدخػاؿ فكائػد خيػر كخير المجمكع كمصمحتو غريزة فييـ، فبل يستطيع احد أف يقكؿ بإنصاؼ أنيػـ يحتػاج
اإلجماع كاالتحاد مع إخكانيـ إلى أفئدتيـ كاثبات ذلؾ في عقكليـ بناءن عمػى أنيػا خاليػة مػف تقػدير مزايػا الكحػدة، 
بػؿ يمكػػف الباحػػث الخبيػػر أف يجػػـز بػاف ذلػػؾ النبػػات الصػػالع انخػػذ مجػراه فػػي نمػػكه الطبيعػػي كاف قضػػت الظػػركؼ 

ؽ سكؼ تزكؿ كتتحقؽ بيا أمانييـ المرجكة بفضػؿ اي ككرمػو، كعمػى سػبيؿ بتأخرىـ عف ىذا المكرد المعيف لعكائ
االسػػتطراد نحػػف نعجػػب ممػػف يػػذىب بزعمػػو الفاسػػد إلػػى إف فػػي قطرنػػا الػػيمف الميمػػكف ككطننػػا المحبػػكب المبػػارؾ 
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المشػيكد لػو بالحكمػػة فػي أىمػو مػػف الرسػكؿ األعظػـ صػػمى اي عميػو كسػمـ عػػبلكة عمػى مػا يشػػيد لػو ماضػيو مػػاال 
نيا قد كصمت مف درجات التبػايف إلػى حػد تكػكيف عصػبية مذىبيػة يس تياف بو مف اختبلؼ المشارب كالمذاىب كا 

نػػا مػػع التسػػميـ بػػاف قطرنػػا ىػػك مثػػؿ سػػائر األقطػػار اإلسػػبلمية فػػي كجػػكد المػػذاىب  بػػيف ذكل المػػذاىب المختمفػػة، كا 
المػذاىب فػي ىػذا القطػر كال تشػاجر كال اإلسبلمية في أنحائو، نرد عمى ذلؾ الكاىـ ما زعمػو فػبل تبػايف بػيف ذكم 

تنػػاحر كال تعصػػب كمعظػػـ مػػا ىنالػػؾ مػػع تمسػػؾ كػػؿ فريػػؽ بمذىبػػو إنيػػـ يعممػػكف جميعػػان بػػأنيـ إخػػكاف فػػي الػػديف 
كالجػػنس كالػػكطف كالماػػة، كمػػا عػػدا ذلػػؾ مػػف الفػػركؽ ىػػي كػػبل فػػركؽ بػػؿ ربمػػا رجػػع ذك النظػػر السػػديد بػػاف الػػيمف 

يف عريكػة سػكانو كحسػف تفػاىـ ذكم المػذاىب المختمفػة فيػو كرعايػة اإلخػكة يمتاز عف سائر األقطار اإلسبلمية بم
اإلسبلمية فيو حؽ رعايتيا كانػو لػـ يشػيد التػاريخ عمػى تطػاحف مػذىبي كمػا يػركل عػف بعػض العصػكر الماضػية 
فػػي مختمػػؼ األقطػػار اإلسػػبلمية كفػػي ىػػذا مػػا يػػدم  فػػي الحجػػة ككفػػى بالتػػاريخ شػػاىد عػػدؿ لمػػف أنصػػؼ كبػػالحؽ 

 .(121)اعترؼ"
كطنية،  ةتعاممت الصحيفة مع القضية الجنكبية بمسؤكلي  -كمف الناحية المبدئية  -كعمى ىذا األساس 

، مجسػدة (122)عمى اعتبار أف اليمف جػزء ال يتجػزأ كال تعتػرؼ بػأم حػؽ أك مشػركع يفرضػو االسػتعمار البريطػاني
عمػػػى المنػػاطؽ الجنكبيػػػة مسػػػمى بػػذلؾ معنػػػى الكحػػدة الكطنيػػػة بكػػؿ معانييػػػا، حتػػى أنيػػػا كانػػت تػػػرفض أف تطمػػؽ 

نمػػا أصػػرت عمػػى تسػػميتيا بػػالنكاحي التسػػع تمييػػزان ليػػا  المحميػػات ألنيػػا رأت أنيػػا مجػػرد تسػػمية اسػػتعمارية كنيػػة، كا 
، كىػك مػػا يحسػػب ليػا فػػي الجانػب االيجػػابي، فػػي الكقػت ذاتػػو طالعتنػا بالعديػػد مػػف (123)عػف بقيػػة المنػاطؽ اليمنيػػة

ا حريصػة عمػى كحػدة الػكطف الجارافيػة  مػف مثػؿ إيرادىػا مقػاالن فػي العػدد ) المقاالت التي كانػت تبػدك مػف خبلليػ
(  بعنػػػػكاف "بيػػػػاف أف عػػػػدف جػػػػزء ال ينفػػػػؾ عػػػػف قطػػػػر الػػػػيمف كال يقبػػػػؿ االنفصػػػػاؿ عنػػػػو" ردان عمػػػػى ادعػػػػاءات  85

 االستعمار البريطاني كعمبلئو، القاضية بانفصاؿ عدف كالمناطؽ الجنكبية عف خارطة اليمف الطبيعية .  
المفيكـ الذم قكامو الديني قبؿ الكطني كالقكمي انسحب كليان عمى مفيكـ الكحػدة العربيػة كاإلسػبلمية  ىذا

كمػف "عمكمانا إذ دعت في أكثر مف عػدد إلػى الكحػدة العربيػة كاإلسػبلمية التػي قكاميػا الػديف قبػؿ أم شػيء كخػر 
، ففػي (124)سػبلمية بػدالن عػف القكميػة"تصفع التاريخ اإلسبلمي يجد عمػى مػا لمػديف الحنيػؼ مػف تكػكيف الكحػدة اإل

كانػو "الكقت الذم ال تنكر فيو  دكر الكحدة الكطنية، ترل أف القاعػدة ىػي الكحػدة الدينيػة كاالسػتثناء ىػك الكطنيػة 
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ليؤسػػؼ كػػؿ عاقػػؿ أف يػػػرل األقػػكاـ كالشػػعكب عمػػى اخػػػتبلؼ نزعاتيػػا تتبػػارل فػػي مضػػػمار المسػػابقة إلػػى تكػػػكيف 
.. كىػػذه الجامعػػة الكطنيػػة كاف كنػػا ال ننكػػر تأثيرىػػا فػػي األقػػكاـ كالجمػػكع كتككينيػػا كحػػدتيا... تحػػت اسػػـ الكطنيػػة.

لعكاطؼ مشػتركة بػيف ذكييػا، إال إف مسػماىا إذ نسػبت إلػى مسػمى الجامعػة الدينيػة كرابطتيػا القكيػة، كػاف معنػىن 
مػػف الحميػػة كالايػػرة  ضػػئيبلن بػػالنظر إلػػى معنػػى الرابطػػة الدينيػػة كقػػكة مػػا تكلػػده مػػف العكاطػػؼ فػػي النفػػكس، كتثيػػره

 .(125)كالتفاني في مصالع المجمكع"
كتػػرل أف عمميػػة إىمػػاؿ تنميػػة الرابطػػة الدينيػػة، يػػؤدم بالضػػركرة إلػػى الخنػػكع كالتفكػػؾ، كتنػػامي النزعػػات   

االثنيػػة كالجيكيػػة، التػػي تسػػيؿ عمميػػة االحػػتبلؿ كالاػػزك فمػػيس أمػػاـ العػػرب كالمسػػمميف إال اإلتحػػاد كجعػػؿ الرابطػػة 
، حيث طرحت سػؤاالن جكىريػان أمػاـ مشػركع الكحػدة الػذم دعػا إليػو الممػؾ (126)مة عمى أم رابطة أخرلالدينية مقد
اتحاد العرب أك اتحاد اإلسػبلـ ؟" ألف الكحػدة اإلسػبلمية فػي نظرىػا أىػـ "ـ( ممؾ العراؽ، فحكاه 1933فيصؿ )تػ 

، معػػززة ذلػػؾ بمقالػػة تؤيػػد رؤيتيػػا (127)كأشػػمؿ مػػف الكحػػدة العربيػػة، فػػإذا تحققػػت األكلػػى فسػػتتحقؽ الثانيػػة ال محالػػة
فػبل جػداؿ فػي أف األقطػار اإلسػبلمية فػي "كتصب في ذات االتجاه منقكلة عػف صػحيفة "النػديـ" المصػرية تقػكؿ: 

مشػػػارؽ األرض كمااربيػػػا تنظػػػر بعػػػيف الثقػػػة كاالطمئنػػػاف إلػػػى ىػػػذه الكحػػػدة المباركػػػة التػػػي جمعػػػت بػػػيف شػػػعكب 
ئؿ، لقد خمقت ىذه الكحدة كطنية مف نكع جديد ال تعرؼ الحدكد اإلقميمية المسمميف في ىذا المعترؾ العالمي اليا

أك الحكاجز الجارافية، فأصبحت شعكب اإلسبلـ فػي كػؿ بقعػة مػف بقاعػو تفػيض بػاإلخكة اإلسػبلمية الصػحيحة، 
 .(128)كغدا كؿ مسمـ يؤمف بأف كطنو ىك كؿ أرض يقاؿ فييا ال الو إال اي محمد رسكؿ اي..."

نظرة المثالية في مفيكـ الكحدة اإلسبلمية، ظمت نسبية كخاضعة لممكاقؼ السياسية، فعمى سبيؿ المثػاؿ ىذه ال   
ال الحصر نظرت إلى  مكضكع الكجكد العثماني في اليمف،  كفي المنطقة العربية سابقان عمى أنػو بكػؿ معطياتػو 

لرابطػة العثمانيػة التػي كانػت قػد ركجػت ليػا يمثؿ احتبلالن بمفيكمو الكاسع، متجاىمة دعكات الجامعة اإلسبلمية كا
، فضػبلن عػف أنيػا دعػت صػراحة إلػى (129)مف قبؿ الدكلة العثمانية ، السيما في عيد السمطاف عبد الحميد الثاني

إقامة تحالؼ سياسي عمى أسس جيكية كليست إسبلمية  يضػـ مختمػؼ الػدكؿ كالشػعكب  الشػرقية يسػمى "اتحػاد 
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، كىك المشركع الذم كاف قد دعت إليو ركسيا مف (130)ازم كمضاد التحاد الاربالشرؽ" يككف بمثابة مشركع مك 
 .(131)قبؿ لكنو لـ يتحقؽ بسبب مسمكيا البمشفي حسب كصفيا

كربمػػا مػػا يفسػػر بػػركز مثػػؿ ىػػذه النزعػػة فػػي تمػػؾ المرحمػػة ىػػك مسػػمكية السياسػػة االسػػتعمارية الاربيػػة فػػي  
ما يجعمنا نجـز أف ذلؾ نكعان مف المناكرة السياسية كردة الفعػؿ  المنطقة، السيما البريطانية في جنكب اليمف كىك

 ليس أكثر.

 السمفية الفقيية ونزعة المحافظة: -3
مثمػػت صػػحيفة اإليمػػاف، بخطابيػػا التقميػػدم المحػػافظ، اتجاىػػان فكريػػان راديكاليػػان، ينػػزع إلػػى السػػمفية الفقييػػة 

كػػرم بإنطباعيػػة حديػػة كرؤيػػة انتقائيػػة، دعػػت مػػف الف –كالتقكقػػع عمػػى الػػذاتا حيػػث نظػػرت إلػػى اآلخػػر الػػديني  
خبلليػا إلػػى قطيعػة ثقافيػػة كفكريػة معػػو، باعتبػاره يمثػػؿ  شػػران مطمقػان عمػػى اليكيػة الدينيػػة كالكطنيػة، فقػػد اسػػتيجنت 
بشػدة التػػأثر بػالارب كمحاكػػاة مدنيتػػو التػي كصػػفتيا بالزائفػػة، كصػؿ بيػػا األمػر إلػػى درجػػة التطػرؼ كالتكفيػػر كػػكف 

ثقافػة شػكمية غرائزيػة خادعػة  ال تسػتيكم غيػر السػطحييف كغيػر ذم لػب، داعيػو  –فػي نظرىػا  –ربيػة الثقافة الا
العمماء كرجاؿ الديف إلى تحمؿ مسؤكلية  التصدم ليذه الظاىرة الثقافيػة، ك ممارسػة دكرىػـ ككاجػبيـ تجػاه أمػتيـ 

اىر الحضػػارة األكركبيػػة الميترئػػة، ككطػػنيـ كالكقػػكؼ بحػػـز تجػػاه المقمػػديف المػػذيف أضػػحكا بتقميػػدىـ البلكاعػػي لمظػػ
 .(132)تحت مسمى المدنية كالتحديث، يشكمكف خطران ثقافيان كأخبلقيا ال محالة

كانطبلقان مف ىذه الرؤية حددت عمى ضؤىا ما ينباي أف تككف عميو رسالة الصحافة األخبلقية األكلػى: 
ر مػف الشػر كالتنبيػو عمػى مكػاـر األخػبلؽ، الشؾ إف أكؿ كاجباتيا رأم الصحافة  ىك الدعاء إلى الخيػر كالتحػذي"

كتنكير األفكار كتاذيتيا بالمكاعظ الحسنة كاإلرشادات النافعة، كجعميا مستعدة لبلئتمار بالمعركؼ كاالنتياء عف 
المنكر، كتذكيرىا بأيػاـ اي كتعكيػدىا عمػى اإلقبػاؿ إلػى مػا يسػتحؽ الرغػكب كالنفػكر عػف كػؿ  مرىػكب، كبيػاف مػا 

 . (133)رد مف أفراد األمة، باعتباره فردان مكمفان بتكاليؼ امره اي بالمحافظة عمييا..."يمـز عمى كؿ ف
ىػذه النزعػة المحافظػػة المنجذبػة إلػػى مثاليػات الثقافػػة اإلسػبلمية الماضػػكية، كالمتجػذرة فػػي الثقافػة الفقييػػة 

حػداثي، رأت  -ىػك تجديػدم التقميدية السائدة، شكمت المبرر المكضكعي أماـ إشاعة ثقافػة الخػكؼ تجػاه كػؿ مػا 
أف مصػػدره الاػػرب االسػػتعمارم، فقػػد أرجػػأت سػػبب تػػدىكر المسػػمميف كعػػدـ نيكضػػيـ إلػػى تػػأثرىـ بقشػػكر المدنيػػة 
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، كػػكف الماػػايره (134)جػػذر التقػػدـ كأسػػاس النيػػكض –فػػي نظرىػػا  –الاربيػػة كتػػركيـ لمرابطػػة الدينيػػة، التػػي تشػػكؿ 
،  معممػػة ذلػػؾ  بمحاكلتيػػا (135)بلالن كتفسػػخان أخبلقيػػا لػػيس غيػػراألخبلقػػي يعػػد انحػػ –كالتمػػرد عمػػى السػػائد الػػديني 

عف مجتمع كثقافة أكثر مصداقية، أم ىكية عربية أقػؿ اتكػاالن عمػى الاػرب،  كمتجػذرة   –قدر اإلمكاف  –البحث 
بأصػػالة أكبػػر فػػي التػػراث كالقػػيـ اإلسػػبلمية، حيػػث إف أكركبػػا نفسػػيا بػػدأت تعػػكد إلػػى ىكيتيػػا الدينيػػة، عمػػى عكػػس 

قطػػار اإلسػػبلمية التػػي تتكػػاثر فييػػا دعػػكات التحػػديث كالتاريػػب بفعػػؿ التقميػػد كالمحاكػػاة البلكاعيػػة كتػػأثير الثقافػػة األ
جاعمػة مػف ىػذه السياسػة قضػيتيا المركزيػة كديػدنيا الػدائـ فػي مكاجيػة مػف كصػفتيـ بػالمتفرنجيف  (،136)الصناعية

سػػة كيػػذه ىػك كقػػكع معظػػـ أقطػار العػػالـ اإلسػػبلمي المتػأثريف بثقافػػة الاػربا كلعػػؿ مػػا دفعيػا إلػػى انتيػػاج مثػؿ سيا
 .(137)كنذاؾ تحت نير القكل الاربية باسـ المدنية كالتحديث

نظػرت الصػحيفة  إلػي مكضػػكع  اإلصػبلح مػف منظػكر دينػػي، عمػى غػرار نظرتيػا إلػػى مكضػكع الكحػدة، فقػػد 
صبلح أحكاليـ إال باالتحػاد ا لمبنػي عمػى أسػس دينيػة، بحيػث رأت أنو ال يمكف تجاكز كاقع المسمميف المتخمؼ كا 

تككف الرابطة الدينية فيو مف أكلكيات مشركع االتحاد، أما إذا كانت مجرد نٌمذجةن كتقميدان حرفيان لمتجربة األكربية، 
كػكف التقميػد ال يػأتي  "سػيئة التقميػد كأعجكبػة التمثػؿ"، كصػفتو  بػػ (138)فما ذاؾ إال مزيػدو مػف االنحػبلؿ كاإلنيزاميػة

إف بعػػض أىػػؿ اإلسػػبلـ المػػذيف ابتمػػكا بضػػعؼ الػػديف كاإليمػػاف، تػػراىـ قػػد سػػمككا "ج حراكػػان أك فاعميػػة بجديػػد كال ينػػت
طريؽ التقميد السيئة كبالاكا في أعجكبة التمثؿ حتى كصمكا إلى الدرؾ األسػفؿ، كعػدكا التفػرنج كالتشػبو بػالاربييف 

أف رسػالتيا ىػذه مكجيػة بالدرجػة األكلػى  ، مؤكػدة(139)طريؽ السبلمة كاستحسنكا تقميدىـ، كانو لنظر عميؿ ساقط"
كلػيس مػف شػايف جريػدتنا دعػكة مػف أظػػؿ "إلػى الشػريحة التػي رأت أنيػا مازالػت  متمسػكة بالػديف  كرافضػة لمتقميػد، 

طريقػػو... كلكػػف جريػػدتنا إنمػػا تػػدعكا أكلػػي األبصػػار مػػػف المسػػمميف الػػذيف لػػـ يصػػابكا إلػػى اآلف كي الحمػػد بعمػػػة 
يمانػػػػو مقتػػػػؼ كثػػػػار األسػػػػبلؼ العاليػػػػة محػػػػب أخبارىػػػػا كتسػػػػتمد   صػػػػيانتيـ العمػػػػى، فمػػػػف ىػػػػك متمسػػػػؾ ب دينػػػػو كا 

، فعمػػى الػػرغـ مػػف أف الطػػابع الػػكعظي المحػػافظ قػػد غمػػب عمػػى  الصػػحيفة فػػي تناكليػػا لممكاضػػيع (140)الصػػمدانية"
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و مػػف يمكػػف مبلحظتػػ –أيػػان كػػاف مسػػتكاه  –الفكػػرم، إال أف ثمػػة نفسػػان إصػػبلحيا تجديػػديان  –ذات البعػػد العقائػػدم 
لػػى بعػػض الحركػػات اإلسػػبلمية،  خػػبلؿ بعػػض المقػػاالت النقديػػة المكجيػػة بالدرجػػة األكلػػى إلػػى المدنيػػة الاربيػػة كا 
كالتي لـ تكف في كميتيا تجريػدان نقػديان فحسػب، بػؿ كانػت تنظيػران مثاليػان حتػى كلػك فػي صػياتو العمكميػة التبريريػة، 

ذا شػاء القػارئ "ة اإلسػبلمية، كال يتنػافى مػع جكىرىػا، أساسو اإلصػبلح الػذم ال يبتعػد كثيػران عػف أصػكؿ الشػريع كا 
أف يقؼ عمى نزر مف األمثاؿ التي تحقؽ بعضان مما يشككه العالـ اإلسبلمي، كتصكر الداء في شػكمو الطبيعػي، 
فمينظػػػر فػػػي أدكار الحالػػػة االجتماعيػػػة التػػػي شػػػامت بيػػػا األفكػػػار كتكجيػػػت إلييػػػا األنظػػػار كأطالػػػت بيانيػػػا لسػػػف 

أمػػؿ فػػي كػػؿ مػػا يعػػزل إلييػػا مػػف حركػػة إصػػبلحية، فػػأطكار الحركػػات اإلصػػبلحية عمػػى الػػرغـ مػػف الصػػحؼ، كليت
كثرتيا، كتمكف أثكابيا كتعدد أنكاعيا لـ تخؿ عف تمخضيا في النيايات بما ال يراد منيا في البدايات، بؿ حصؿ 

اع اإلسػػػبلمي المحكػػػـ، منيػػا مػػػا لػػـ يكػػػف فػػػي الحسػػباف كاسػػػتخدميا ذكك األىػػكاء الممقكتػػػة فػػػي ىػػدـ نظػػػاـ االجتمػػ
كمصداؽ ذلؾ ما كثر كركده عمى األسماع مف التضميؿ كالدعكة إلى اإللحاد كنبذ الديف تحػت سػتار اسػـ الػدعكة 

، كقػػد رأت أف ال سػػبيؿ إلػػى إنجػػاح تمػػؾ الػػدعكات اإلصػػبلحية (141)إلػػى اإلصػػبلح أك مػػا يسػػمكنو باسػػـ التجػػدد..."
إال بإقصى مػف كصػفتيـ بػالمنحرفيف كالمشػعكذيف،  –نظرىا  في –التي انحرفت بسبب جيؿ المجتمع اإلسبلمي 

كىـ المتأثريف بالثقافة الاربية، كالعكدة إلى أصكؿ اإلسػبلـ الصػحيحة، ألنػو إذا صػمع الجانػب االجتمػاعي صػمع 
. مسػػتاربة فػػي الكقػػت ذاتػػو ممػػف يحػػاكؿ التشػػكيؾ فػػي (142)بالتػػالي الجانػػب السياسػػي كتػػـ التحػػرر مػػف االسػػتعمار

مكانيػة تعاطيػو مػع كػؿ مػا ىػك جديػد كمسػتجد: إمكانية شم لػيس مػف الارائػب "كلية اإلسبلـ لكؿ مناحي الحيػاة، كا 
كال مػػف العجائػػب أف نجػػد ممػػف ال يػػدينكف باإلسػػبلـ مػػف يقػػكؿ بػػاف أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية غيػػر كافمػػة بسػػعادة 

لػديف اإلسػبلمي كتعاليمػو القكيمػة، البشر كتنظيـ أحكاليـ االجتماعية كضماف الحقكؽ،  فاؤلئؾ قد جيمكا حقائؽ ا
كتقكلكا عف جيؿ بإصكلو كأحكامػو، كلكػف الاريػب كاألمػر العجيػب أف نجػد ممػف يػدينكف باإلسػبلـ كيػدعكف أنيػـ 
رشاده كيعرفكف ما كاف لمسمؼ الصالع مف مجػد تالػد كطريػؽ ك فخػر خالػد... كمػع كػؿ  مف المتمسكيف بيدايتو كا 

، خمصػت فػي نيايػة األمػر إلػى بعػض النتػائج التػي (143)الكضػعية يييمػكف" ذلؾ ىـ عف الحؽ يعػدلكف كبػالقكانيف
 رأت أنيا السبب المباشر في انحطاط كتخمؼ المسمميف مف أىميا:

 إىماؿ قكاعد الديف كتعاليمو. -
 التفرؽ السياسي كتشتت الكممة كالمكاقؼ. -
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 قمة الناصحيف المرشديف ككثرة الدجاليف. -

 .(144)ألجنبية كالتخمؽ بياالميؿ إلى العادات ا -     
كلعػػٌؿ تػػكالي العنػػاكيف ذات الػػنفس اإلصػػبلحي المشػػركط، فػػي أكثػػر مػػف عػػدد يػػكحي بػػأف ثمػػة اىتمامػػان خاصػػان 
حياؿ مكضكع اإلصبلح، أكلتو الصحيفة، كالذم يفسر حقيقة أف الصحيفة مالػت إلػى اإلصػبلح لمحاكلػة شػٌرعنو 

إلصػبلح الػػذم سػكقتو، أك بمعنػػى أدؽ الػذم ادعتػػو كركجػػت حكػـ اإلمامػػة كسياسػتيا خصكصػػان إذا مػا عممنػػا أف ا
الدينيػػػة،  –لػػػو، ال يعػػػدك ككنػػػو إصػػػبلحان مشػػػركطان ال يخػػػرج عػػػف القكالػػػب النمطيػػػة لئلمامػػػة كمفاىيميػػػا السياسػػػية 

، فقد تمحكرت عناكيف اإلصبلح فػي (145)كالمتمثمة في الدعكة إلى طاعة اإلمامة التي تدعي أنيا تمثؿ كؿ البيت
إلصػػػبلح، األخػػػبلؽ، السػػػعادة، األمانػػػة، التعػػػاكف،...الخ( ،  كالتػػػي مثمػػػت مرتكػػػزات دعكتيػػػا، ككنيػػػا مكاضػػػيع ) ا

الشخصػية اليمنيػػة  ةمكاضػيع رأت أنيػا تمثػؿ الفضػيمة، كتحقػؽ الاايػة اإليديكلكجيػة، كىػي تيػذيب كتطكيػع كأد لجػ
ـ الظػػالـ كال أجػػـر الخػػائف كال لػػكال فسػػاد األخػػبلؽ مػػا ظمػػ": (،146)بمػػا يتػػكاءـ  كمشػػركع اإلمامػػة السياسػػي الرسػػمي

استبد الحاكـ، كال سػاءت الظنػكف كاستكحشػت طبػاع البشػر، كتحجػرت قمػكب بنػي اإلنسػاف، كال باػى القػكم مػنيـ 
. كرأت أف لكػػؿ مػػرض جسػػدم برانػػي دكاءن اكتشػػفو اإلنسػػاف بفضػػؿ عقمػػو كعمميتػػو، (147)عمػػى أخيػػو الضػػعيؼ..."

عميو عمماء النفس كعمماء االجتماع، إال بالتربية كالتػركيض  لكف "مرض األخبلؽ" شيء ركحي جكاني، ال يقدر
 كالتجريع أحيانا، كمف أىـ مظاىره:

اإلعػػػراض عػػػف كتػػػاب اي كسػػػنة رسػػػكلو كاالشػػػتااؿ بقشػػػكر الػػػديف كجيػػػؿ الفػػػركؽ الدقيقػػػة بػػػيف الفضػػػائؿ  -
 كالرذائؿ.
قفار القمػكب مػف ترؾ الصدؽ كالكفاء كاألمانة كحب الذات، كالميؿ إلى الشيكات كعدـ الشع - كر بالكاجب كا 

 الرحمة.

خيانة الزعمػاء لمػكاطنييـ كأكطػانيـ، كجػبف العممػاء كمػكت ضػمائرىـ، كتكػالبيـ عمػى الحطػاـ فػبل يػأمركف  -
 بمعركؼ كال ينيكف عف منكر.
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سػػقكط األدب كخمػػكؿ األدبػػاء كالكتػػاب كفقػػداف الشػػجاعة األدبيػػة، فػػبل تسػػمع ألديػػب كممػػة حػػؽ كال صػػكت  -
 .(148)تنظر لشاعر لمحة فضؿ كال أثر كرامة  كال صفة مجد يمتاز بيا عف أبناء السكقة العامةعظمة، كال 

عمػػػى ضػػػديف: األكؿ ينكفػػػي عمػػػى ذاتػػػو، كييػػػتـ بالقشػػػكر  –فػػػي نظرىػػػا  –فالعممػػػاء فػػػي ىػػػذه الحالػػػة يككنػػػكف 
، فيػـ أسػاس صػبلح كالمظاىر الزائفػة، ال تيمػة مصػالع األمػة. بينمػا  الثػاني يكػكف إمعػة لمقػكة كتسػيره المصػمحة

أمػػػا العممػػػاء فحػػػدث كال حػػػرج فانػػػؾ تجػػػدىـ فػػػي األمػػػة المصػػػابة بمػػػرض "األمػػػة فػػػإذا فسػػػد العممػػػاء فسػػػدت األمػػػة.:
األخػػبلؽ صػػػنفاف ال ثالػػث ليمػػػا تجػػد أقػػػكميـ طريقػػة كاقميػػػـ شػػػران مػػف أطػػػاؿ سػػبحتو ككػػػكر عمامتػػو كشػػػاؿ زاكيػػػة 

ع ؽ ( رىكػػذا في العػػرض كالجػػكىر، كابعػػد عػػف فكػػره المسػػجد كأتقػػف فمسػػفة المناقشػػة فػػي الرفػػع كالجػػر كأجػػاد )التػػ
األمة خيرىا كشرىا، فبل يرحـ بائسان كال يعطؼ عمػى منكػكب كال يرثػى ألمػة، كال يبكػي عمػى كطػف،  فجميع شؤك 

كذلؾ حظو مف العمـ كحظ  أمتو منو، فما أشبيو بالعضػك الفاسػد فػي البػدف كالحممػة الطفيميػة فػي جسػـ المجتمػع 
نؼ الثػػاني فيتمػػكف تمػػكف الحربػػاء، كالمػػاء بمػػكف اإلنػػاء كيػػدكر مػػع مصػػالحو دكراف ) النيمػػكافر( اإلنسػػاني، أمػػا الصػػ

مع الشمس في اإلصباح كاإلمساء، قد اخمد إلى األرض كاتبع ىكاه، غايتو الحصكؿ عمػى المػاؿ كالجػاه، )ىكذا( 
 . (149)فبل يأمر بمعركؼ كال ينيي عف منكر"

يع ) السػػػػعادة، األمانػػػػة، التعاكف..كغيرىػػػػا(، كالتػػػػي تناكلتيػػػػا ىػػػػذه األحكػػػػاـ القيميػػػػة تنسػػػػحب عمػػػػى مكاضػػػػ
الصػػحيفة كنػػكع مػػف التيػػذيب ك األدلجػػة، باعتبارىػػا مكاضػػيع ذات مػػدلكالت قيميػػة  كأخبلقيػػة تػػؤثر عمػػى النفػػكس 

بالضػركرة  –كتصب في ذات الااية ، لتنقميا مف حالة القمؽ كالتيياف إلى حالة الدعة كاالطمئناف، كالتي تفضي 
لػػػى تػػػركيض الفػػػرد كتطكيعػػػو  بسػػػيكلة، ألف انتفػػػاء مثػػػؿ ىػػػذه القػػػيـ مػػػف حيػػػاة الشػػػعكب يفقػػػدىا معنػػػى الحػػػراؾ إ –

، غيػػػر أف (150)كالفاعميػػػة االيجابيػػػة، كىػػػك مػػػا أضػػػحى بالتقػػػادـ ثقافػػػة معتػػػادة لػػػدل غالبيػػػة المجتمعػػػات اإلسػػػبلمية
ث اآلمػػاؿ كتحقيػػؽ الطمكحػػات، يقػػكد إلػػى انبعػػا –كمػػا رأت الصػػحيفة  –التكػػرار فػػي النصػػع كالمزيػػد مػػف الػػكعظ 

، كػكف التقػدـ كاالزدىػار (151)كالتي ال تتأتى إال باألخذ بسنة السمؼ الصالع كالعكدة إلى إصػكؿ اإلسػبلـ الحنيػؼ
ال فانيا تادك بمثابة الطفرة  التػي سػرعاف مػا تػذكب  منظكمة إصبلحية متكاممة، ال تقبؿ االختزاؿ أك االجتزاء، كا 
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كلػػذلؾ يجػػب القػػكؿ بصػػراحة تامػػة أف التقػػدـ كاالرتقػػاء "معػػي التقميػػدم المػػألكؼ:كتتبلشػػى فػػي خضػػـ الكػػؿ المجت
الحيكاة رالحياة  كأف يتسايرا كينساقا في كؿ منيما عمى سنة صالحة كافمػة  فالحقيقييف، ال بد أف يطأ جميع شؤك 

ـ المنشكد... لعمميا باف بالنجاح كالفكز كالفبلح كاف ال يخمك عنيا فرع مف الفركع التي ليا عبلقة مؤكدة باالنتظا
ذىػػاب العػػز الفػػردم فػػي سػػبيؿ العػػز ألجمػػكعي، ىػػك مػػف بػػاب التضػػحية بالجميػػؿ الػػذاىب لنيػػؿ األجمػػؿ الثابػػت 

، حيػػث إف سػػرى تقػػدـ كازدىػػار المسػػمميف فػػي الماضػػي كػػاف بفعػػؿ الطاقػػة الركحيػػة التػػي أحيتيػػا فػػي (152)المسػػتقر "
انحطػاط إنمػا يرجػع إلػى فتػكر كتضػاءؿ تمػؾ الطاقػة، األمػر نفكسيـ العقيدة اإلسبلمية كما تػبل ذلػؾ مػف ضػعؼ ك 

الػػذم سػػيؿ لمقػػكل الطامعػػة احػػتبلؿ العػػالـ اإلسػػبلمي  كالتجػػرؤ عميػػو، فػػبل خػػبلص يرتجػػى كال نشػػداف لمتقػػدـ إال 
حيائيا في ضمائرىـ مف جديد:  لبثت راألمة  إعصاران كىي في طكر النمػك "بإذكاء تمؾ الطاقة في نفكس األمة كا 

عػػػيف العنايػػػة اإللييػػػة بالمػػػدد كاإلسػػػعاد كاسػػػتمرار الصػػػعكد فػػػي مراقػػػي الكمػػػاؿ حينمػػػا كػػػاف ركح الرسػػػالة تبلحظيػػا 
، لكف عندما (153)الحياة الفردية كاالجتماعية..." فالمحمدية ككدابيا كتعاليميا ىي المرشد كاليادم في جميع شؤك 

، اخذ جدؿ اإلصبلح ـ1945-1939نية الحرب العالمية الثاتأثر المسممكف بقيـ كحضارة الارب، خصكصان بعد 
مسػػاران أكثػػر تطػػكران، ركػػز اىتمامػػو نحػػك الػػداخؿ، إذ ظػػؿ سػػجاالن بػػيف السػػمطة اإلماميػػة، ك فػػي مقػػدمتيا صػػحيفة 

كتسػػمـ اإلمػػاـ أحمػػد مقاليػػد  48اإليمػػاف، كبػػيف المعارضػػة بكػػؿ أطيافيػػا كصػػحفيا، كصػػؿ إلػػى ذركتػػو بعػػد انقػػبلب 
 المعارضة.السمطة كالحكـ  إثر انتصاره عمى 

 السمطة والنزعة الساللية:  -4
ىػػػ،  282تػراكـ مفيػػـك السػمطة عنػػد األئمػػة اليػادكييف كمػػف شػايعيـ، منػػذ دخػػكؿ اإلمامػة إلػػى الػيمف عػػاـ 

. تحددت، عمى ضكء ذلؾ  كظيفة اإليماف، كالتي تركزت بالدرجة (154)باعتقاد األحقية المقدسة كاإلرث المسمكب
 الرامي إلى شرعنة سمطة األئمة كتبرير مسألة تأبيد احتكارىا. األكلى عمى الدكر اإليديكلكجي

كقد كظفت في سبيؿ ذلؾ العديػد مػف اآليػات كاألحاديػث التػي رأت أنيػا تؤكػد أحقيػة األئمػة العمػكييف فػي 
الحكـ، كأف اليمنييف، كفقان لتمؾ النصكص، قد استساغكا حكـ األئمة كتطبعكا مع سياستيـ، عمى اعتبار قدسيتيا 

تماؿ الديف بيا، حتى أضحت بالتقادـ ثقافة سياسية معتادة، كاف مف نتيجتيا الترابط العضكم كالمصيرم بيف كاك
كلػػيس ذلػػؾ باريػػب فػػاف ارتبػػاط اليمػػانييف باإلمػػاـ "أئمػػة الػػديف كالشػػعب المنقػػاد كالنصػػير حسػػب تعبيػػر الصػػحيفة: 
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ة اي كمرضػػاتو، أمػػر كاجػػب مػػف الػػديف عميػػو السػػبلـ كمحبػػتيـ إيػػاه كتمسػػكيـ بطاعتػػو كبػػذليـ ميجيػػـ فػػي مرضػػا
كفػػػرض عنػػػد الكػػػؿ أجمعػػػيف تكارثيػػػا األخػػػبلؼ عػػػف األسػػػبلؼ، كمسػػػئمة  رمسػػػألة  مجمػػػع عمييػػػا بػػػيف الجميػػػع بػػػبل 
خػػبلؼ، فمحبػػة اليمػػانييف لؤلئمػػة اليػػداة الميػػاميف شنشػػنة قديمػػة كعػػادة مسػػتمرة عمػػى مػػركر العصػػكر، كمػػا سػػطره 

ر قبيػؿ، كلػـ يكػف تفػانييـ فػي الطاعػة كمحبػتيـ لبلنتظػاـ فػي سػمؾ الجماعػة، التاريخ جيبلن بعد جيؿ كقبيبلن في اثػ
نقياند قباليـ عمى الرشاد بػاألمر الػذم لػـ يتقػادـ عيػد كجػكده فػييـ كارتكػازه فػي طبػا يعيػ كاتصافيـ بايالن بػؿ كػاف  ـكا 

بجميػػػػؿ مػػػػف جممػػػػة مػػػػا جبمػػػػت عميػػػػو الارائػػػػز كعمػػػػرت بػػػػو الضػػػػمائر كاشػػػػتاقتو القمػػػػكب كرمقتػػػػو عيػػػػكف األمػػػػاني 
 .(155)الرغكب"

ىػػذا المفيػػـك ذك النػػزكع  السػػبللي نحػػك السػػمطة، عمػػدت الصػػحيفة عمػػى تقديمػػو كمسػػممة كثابتػػة ال تقبػػؿ 
فػإنيـ "إعػادة إنتاجػو :   –بطريقػة أك بػأخرل  –الجدؿ رأت أف اليمنييف جبمكا عمييا منػذ القػدـ، كىػي ىنػا تحػاكؿ 

مػػى مػػركر األجيػػاؿ، ينقػػادكف ألكامػػرىـ كنػػكاىييـ، كال يخػػالفكف بػبل ماػػاالة أطػػكع أقػػكاـ البسػػيطة كميػػا ألئمػػة اآلؿ ع
ليـ رأيان كال يبتاكف غير ىدييـ ىديان، كيتمسػككف بيػـ تمسػكان يعرفػكف أنػو مػف الػديف، كيتبعػكنيـ إتباعػان نطقػت بػو 

كار (، إلى نزعة سبللية عارمة، تجمت في إن 22، حتى تحٌكؿ، منذ العدد ) (156)اآليات في محكـ الذكر المبيف"
الصحيفة حؽ غير الياشمييف في السمطة كالحكـ، كاتياـ كؿ مف يخالؼ اعتقادىا بالعمالة كالكفػر  كالتػ مر ضػد 

 .              (157)الديف كضد كؿ البيت
الفكرم الذم خاضتو مع قكل المعارضة، مف  –كعمى ىذا األساس انطمقت اإليماف في جدليا السياسي   

قية اإلماـ يحيى كسبللتو في الحكـ حؽ مقدس ال ينباي منازعتو، كأف أم نقد يكجو خمفية إيديكلكجية ترل أف أح
إليو أك إلى سياسػتو يعػد تطػاكالن كتجنيػان عميػو كعػداكة آلؿ البيػت، بػؿ خركجػان عمػى الشػريعة ذاتيػا كدعػكة صػريحة 

عػػػراض المخػػػدرات نعػػػـ نعػػػـ الػػػيمف ال تعػػػرؼ الحريػػػة التػػػي أباحػػػت المحظػػػكرات كىتكػػػت أ"إلػػػى اإلباحيػػػة كالتفسػػػخ:
نما  المستكرات، كال تعرؼ اليمف الثقافة غير المبنية عمى قكاعد شريعة اي كسنة رسكلو كسيرة السمؼ الصالع، كا 
تمشي اليمف عمػى اآلداب الشػرعية كالقكاعػد اإلسػبلمية المرعيػة، فمػف كػاف مػف أىػؿ الديانػة كالعمػـ كالتقػكل كيريػد 

بزيػارة الػيمف كسػيقؼ عمػى مػا ارتكبػو أىػؿ الجرائػد رالمقصػكد صػحؼ  الكقكؼ عمى حقيقة أحػكاؿ الػيمف فميتفضػؿ
. فضػػبلن عػػف (158)المعارضػػة فػػي عػػدف  ممػػا حممػػتيـ عميػػو عػػداكة كؿ محمػػد كاألغػػراض المشػػؤمة كاليػػكل المػػردم"
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أنيػػػػا رأت أف ال إمكانيػػػػة كال سػػػػبيؿ إلػػػػى اإلصػػػػبلح  خػػػػارج إطػػػػار ىػػػػذه الرؤيػػػػة، كاعتبػػػػرت دعػػػػكة المعارضػػػػة إلػػػػى 
يكجػد بعػدف رىػط يفسػدكف فػي األرض كال يصػمحكف، ليسػكا "مف اليرطقة كالتجاكز عمػى الثكابػت:  اإلصبلح نكعان 

مػػف السػػادة اليمػػانييف ؟ركىػػذا ذنػػبيـ  كال مػػف العممػػاء العػػامميف كال مػػف طمبػػة العمػػـ المتػػكرعيف كال مػػف أىػػؿ التقػػكل 
ؿ كالمعرفة، فصػاركا يتظػاىركف لمنػاس كاليقيف كال مف الرؤساء المتقيف، كلكنيـ شذكا عف طريقة أىؿ الديف كالعم

باير الحقيقة في أمرىـ، ينتحمكف اسـ اإلصبلح خطاءن كقكالن كىـ أعداؤه كضعان كفعبلن... كقد خالفكا جميػع أقػكاؿ 
المػػذاىب المشػػيكرة فػػي اإلمامػػة الشػػرعية التػػي ىػػي مػػف إصػػكؿ الػػديف التػػي مرجعيػػا إلػػى فضػػبلء العممػػاء الكاجػػب 

 . (159)ر أىؿ العقكؿ كالديف عف االغترار بأقكاؿ السفياء كاألكغاد..."إتباع إرشاداتيـ، فميحذ
السياسػي ضػد اآلخػر المػذىبي  –مدل تعصب اإلمامػة المػذىبي  –إلى حد كبير  –عكست ىذه الحدية 

ف أبػػدت ثمػػة تسػػامحان كتعايشػػان معػػو فػػي مسػػألة اإلخػػتبلؼ المػػذىبي  جميػػع أىػػؿ "الفقيػػي:  –مػػف ىػػذه الزاكيػػة ، كا 
اتبطكف باستظبلليـ بالرعاية النبكية العمكية الفاطمية، متمتعكف بكؿ الخيػرات، يػركف كجػكب طػاعتيـ اليمف... م

 .(160)لؤلئمة مف كؿ رسكؿ اي ديانة، كينقمكف عمى جريدة ) صكت اليمف ( كتكريرىا االفتراء..."
مسػمطة، حيػث نشػرت بعد ىذا حرصت الصحيفة عمى نشر المكاضيع التػي رأت أنيػا تعػزز المفيػـك السػبللي ل   

أكثر مف مقالة في أكثر مف عدد لمكاتب السكرم )حسف زكريا الدمشقي(، كالذم أبدل تناغمان سبلليان مع خطػاب 
الصػػحيفة، اعتبػػر بمقتضػػاه اإلمػػاـ يحيػػى رمػػزان لمكحػػدة الدينيػػة كاألخػػكة اإلسػػبلمية، ككنػػو يمثػػؿ أحػػد أبنػػاء العتػػرة 

السػبللي تجسػيدان حيػان لمقػانكف اإلٍليػي الػذم رأل تطبيقػو فػي الػيمف: ، كما اعتبر حكمو (161)الطاىرة مف كؿ البيت
الحػاكـ فييػػا رالػػيمف  اليػػـك ىػػك القػػانكف اإلليػػي، كالمنفػػذ لحكمػو بضػػعة مصػػطفاة كخيرتػػو مػػف خمقػػو زعػػيـ السػػبللة "

اء كممػكؾ الياشمية... مف الكجية السياسية استقبلؿ كبير السبللة الياشمية كعظػيميـ التػاـ شػيد لػو بػو إلػو السػم
 .(162)األرض ال يمتنع عف اإلقرار بذلؾ إال مكابر..."

ـ (، ك تحكلػػػت إلػػػى نزعػػػة 1962 – 1948تجمػػػت ىػػػذه النزعػػػة بشػػػكؿ أكبػػػر  فػػػي عيػػػد اإلمػػػاـ أحمػػػد )
)شػػػكفينية( ال تػػػرل غيػػػر الياشػػػمييف صػػػبلحيةن  لمسػػػمطة كالحكػػػـ ، فقػػػد اىتمػػػت الصػػػحيفة بػػػذكرل مػػػا أسػػػمتو عيػػػد 

رمػز الخبلفػة الياشػمية، كمصػدر سمسػمة اإلمامػة "مفصميان في حياة األمة، يكمان يمثػؿ  الادير، الذم اعتبرتو يكمان 
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. كمػػا (164)، بايػػة التأكيػػد عمػػى ادعػػاء حقيػػا فػػي السػػمطة كالحكػػـ، كتجػػريـ مػػف ينازعيػػا ذلػػؾ(163)العمكيػػة الفاطميػػة"
ضػػػد أعػػػدائيـ  ـ عمػػػى المعارضػػػة، انتصػػػاران لمياشػػػمييف )كؿ البيػػػت(1948اعتبػػػرت انتصػػػار اإلمػػػاـ أحمػػػد عػػػاـ 

حسب  –التقميدييف ممف كصفتيـ بالخارجيف عف طاعة كؿ البيت، التي ىي بالضركرة طاعة اي، كالذيف فضمكا 
حكػػـ المسػػتعمر األجنبػػي عمػػى حكػػـ األئمػػة كؿ البيػػت، الكاجػػب  طػػاعتيـ، محػػذرة مػػف عكاقػػب الخػػركج  –تعبيرىػػا 
د كالمقاالت كالتياني المعبرة عف التأييد كالمناصرة، ، االنتصار الذم كاف عمى أثره تكالي نشر القصائ(165)عمييـ

،  تكممػػت بإصػػدار اإلمػػاـ أحمػػد مرسػػكمان ممكيػػان يسػػمي يػػكـ االنتصػػار (166)كالتػػي تفػػكح بػػالنفس السػػبللي المتعصػػب
 . (167)عيدان رسميان لمنصر

كالػت فػي فػي عيػد اإلمػاـ أحمػد، كثػرة المقػاالت المنشػكرة التػي ت ا يدلؿ عمػى بػركز النزعػة العنصػريةكمم
مدحػػو كمػػدح أبيػػو، القائمػػة بأحقيػػة الياشػػمييف فػػي الحكػػـ كالمتعصػػبة ليػػـ، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر مقػػاالت 

ـ( مفتي حضرمكت، التػي كانػت تنشػرىا اإليمػاف عنػد كػؿ مناسػبة، 1956عبد الرحمف بف عبيد اي السقاؼ )ت 
( 294خطبو التي نشرتيا الصػحيفة فػي العػدد )كالتي تجمت فييا تمؾ النزعة بشكؿ فاضع، فقد اعتبر في إحدل 

إف بني ىاشـ مميزكف عف غيرىـ مف البشر في الخمقة كالجنس، كىك ما يسكغ حقيـ في الحكـ كيبرر احتكػارىـ 
لمسمطة مف كجية نظره، نافيان مسألة تساكم البشر  كبشرية الرسكؿ كالمتكلديف عنو، األمر الذم ال يخٌكؿ غيرىـ 

.. كمف ىنا يشرع الباب إلى فضائؿ أىؿ البيت، كال يسػقط القػكؿ بتسػاكم الػذكات، كال متمسػؾ الممؾ كالسمطة: ".
أل صػػحابو بمػػا جػػاء فػػي اآلم كالسػػنة مػػف أنػػو صػػمى اي عميػػو ككلػػو كسػػمـ بشػػر مػػثمكـ، إذ ال يختمػػؼ اثنػػاف فػػي 

و كسػمـ كمػف تكلػد عنػو تفاضؿ بني اإلنساف حتى في األلػكاف،... أفػيمكف أف تتسػاكل بشػريتو صػمى اي عميػو ككلػ
كبشػػػريات مػػػف سػػػكاىـ ؟ فتعػػػيف أف المثميػػػة ليسػػػت إال فػػػي الصػػػكرة النكعيػػػة عمػػػى اإلجمػػػاؿ، كلقػػػد قالػػػت العػػػػرب 
بالتفاضػػؿ حتػػى فػػي الػػدماء، كزعمػػت أف فػػي دمػػاء األشػػراؼ شػػفاء مػػف بعػػض األمػػراض، كمػػا يشػػير إليػػو أمثػػاؿ 

 الكميت ) شاعر أىؿ البيت (: 
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 .(168)كما دماؤكـ تشفي مف الكمب" –أحبلمكـ لسقاـ الجيؿ شافية 
كيؤكد ذات النزعة في احتفالية عيػد الجمػكس كذكػرل عيػد النصػر، التػي كانػت تقيميػا اإلمامػة كػؿ عػاـ  

، حيث نشرت الصحيفة مقاالتو التي تعػج بالتعصػب 48بمناسبة اعتبلء اإلماـ أحمد كرسي الحكـ كانتصاره في 
قػاد أف فػي ىكػذا أدلجػة ضػمانة باسػتمرارية احتكػار السػمطة كديمكمػػة العنصػرم كادعػاء النقػاء السػبللي، عمػى اعت

 .(169)بقائيا
كعمػػى أيػػة حػػاؿ يمكػػف القػػكؿ فػػي نيايػػة الحػػديث عػػف مفيػػكـ السػػمطة، إف صػػحيفة اإليمػػاف كانػػت صػػدلن 
ف كانػػت ثمػػة ماػػايرة اقتضػػتيا  إعبلميػػان لمػػنفس السياسػػي اليػػادكم، الػػذم تبنتػػو اإلمامػػة كنظريػػة كمػػنيج لمحكػػـ، كا 

 ضركرة السياسية، أبدتيا الصحيفة كمسألة كالية العيد كتكريث السمطة .                          ال
ىكذا كانت صحيفة اإليماف سجبلن متنكعان  احتضف في دفتيو تػراث اإلمامػة الزيديػة          )اليادكيػة(   

ان حػػافبلن بالمكاضػػيع كاألحػػداث، كفكرىػػا التقميػػدم بكػػؿ تنكعاتػػو، كاسػػتكعب جػػؿ مفػػردات خطابيػػا، كمػػا كانػػت سػػفر 
سكاءن الداخمية التي سطرتيا السمطة أإلمامية فػي عيػدم اإلمػاـ يحيػى ككلػده، أك الخارجيػة التػي رصػدتيا كعمقػت 

 ـ.    1957عمييا، كالتي تعمدنا تجاىميا نظران لكثرتيا كالتي تتطمب بحثان مستقبلن بحد ذاتو، إلى اف تـ تكقفيا عاـ 

 م:9949 -9938انية مجمة الحكمة اليم
ـ.رأس تحريرىػػا أحمػػد عبػػد 1938مجمػػة عمميػػة جامعػػة شػػيرية. صػػدرت فػػي صػػنعاء فػػي ديسػػمبر عػػاـ 

ـ(، فكمػػا اشػػتؽ اسػػـ صػػحيفة "اإليمػػاف" الرسػػمية  مػػف الشػػؽ 1948الكىػػاب الكريػػث كمػػف ثػػـ أحمػػد المطػػاع )ت 
مػف الشػؽ  -أيضػان  -مجمػة "الحكمػة" اشػتؽ اسػـ  "األكؿ لمحديث النبكم الشريؼ: "اإليماف يماف كالحكمة يمانية 

الثاني لمحديث ذاتو، كانتزعت عنكانيا مف مضمكف عنكاف "االيماف" لتعرؼ باسـ الحكمة اليمانيػة. كىػي التسػمية 
معنكيػة لػدل اليمنيػيف، إذ تناسػب االسػـ مػع المسػمى، كأكحػت كممػة  –التي حممت بعػدان إيػديكلكجيان كداللػة فكريػة 

معيػػد "ة كالفػػف كمعبػػر، كالتكجيػػو كالتعمػػيـ ككظيفػػة فنيػػة فكريػػة، كدلمػػت بيػػذا العنػػكاف عمػػى الحكمػػة بالمعرفػػة كالفكػػر 
 .(170)يتنقؿ عمى الكرؽ "

إلػػى أنيػػا أكردت  -فػػي اعتقادنػػا–كلقػػد تباينػػت اآلراء حػػكؿ رسػػمية المجمػػة مػػف عػػدميا، كربمػػا يعػػكد ذلػػؾ 
كتكصػيفاتيـ مػذاىب شػتى، إذ عرفػت نفسػيا  تعريفان عامان كمبيمان، جعػؿ الكتػاب كالبػاحثيف يػذىبكف فػي تحمػيبلتيـ

                                                 
، 324. لممزيػػد انظػػر اإليمػػاف: العػػدد  4، 1ـ، ص 1952مػػارس  12 -ىػػػ1371جمػػادم األخػػر  15، 294اإليمػػاف: العػػدد  - 168

 ـ . 1954مارس  5 -ىػ1372جمادم األخر  31، 28السنة 

 . 6، 3، 2، 1ـ، ص 1954يناير  23ىػ، 1374جمادم األكؿ  29، 29، السنة 336يماف: العدد اإل - 169

 . 38ـ، ص 1978، 2البردكني، عبداي: قضايا يمنية، دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ط - 170
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غيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف  أـ أىميػػػػة، رسػػػػمية كانػػػػت أـ ، دكف تحديػػػػد صػػػػفتيا،(171)مجمػػػػة عمميػػػػة جامعػػػػة شػػػػيرية ""بأنيػػػػا:
التكصػػػيفات التػػػي تحػػػدد ىكيتيػػػا بشػػػكؿ دقيػػػؽ. فثمػػػة مػػػف اعتبرىػػػا حككميػػػة رسػػػمية، مبػػػرران ذلػػػؾ بحجػػػة تمكيميػػػا 

شراؼ كزيرى صدارىا عف كزارة المعارؼ، كا  ا السيؼ عبداي، باإلضافة إلى انتسػاب محررييػا كمكظفييػا كظيفيػان كا 
 .(172)إلى الدكلة، كعدـ تقاضييـ أم شيء مقابؿ كتاباتيـ فييا

في حيف رأل البعض األخػر عكػس ذلػؾ، كاعتبرىػا مجمػة غيػر رسػمية، كعػٌدىا فػي خانػة الصػحافة المعارضػة    
مؾ المبررات غير كافية، مستنديف إلػى: محتكاىػا المتسػـ بػالنفس لمسمطة أإلمامية فكران كتكجيان، عمى اعتبار أف ت

اإلصػػػػبلحي المعػػػػارض كممكيػػػػة محررييػػػػا ليػػػػا، حتػػػػى لػػػػك كػػػػانكا مػػػػكظفيف رسػػػػمييف ككانػػػػت تحػػػػت إشػػػػراؼ كزيػػػػر 
كانػػت مجمػػة شػػيرية، رسػػمية التمكيػػؿ، شػػعبية المحتػػكل، تعػػالج ". كمػػا أف ىنػػاؾ رأيػػان تكفيقيػػان مفػػاده: (173)المعػػارؼ

 .(174)امة كالعممية... ككاف يحرر فييا رجاؿ الفكر كاإلصبلح... "المكضكعات الع
ذا مػا عممنػا أف ثمػة دكافػع ذاتيػة كأخػرل مكضػكعية، كانػت كراء إصػدار مجمػة الحكمػة، تمثمػت األكلػػى  كا 

التػػي رأل أنػػو ـ( 1955)تػػػ فػػي رغبػػة اإلمػػاـ يحػػي الذاتيػػة فػػي دعػػـ الثقافػػة كالمثقفػػيف، كطمكحػػات السػػيؼ عبػػداي 
قيقيا مف خبلؿ األدباء كالمفكريف، ككمنت الثانيػة  فػي محاكلػة الحككمػة اإلماميػة مكاكبػة العصػر ثقافيػان يمكف تح

عبلميا ، فإنػو يمكػف القػكؿ: إف مجمػة الحكمػة قػد مثمػت صػياة ثقافيػة تكفيقيػة (175)كمماثمة الجكار العربي عمميان كا 
ثقافيػػة رسػػمية كغيػػر رسػػمية، كجػػد كػػؿ طػػرؼ لكػؿ مػػف الحككمػػة كالنخبػػة المثقفػػة، كلبػػت حاجػػات فكريػػة كتراكمػػات 

ف كانػت أضػيؽ بالنسػبة لمطػرؼ الثػاني، التػي أخػذت  شػكؿ  –أحيانػان  –فييا مساحة لمتعبير عف كرائو كمكاقفو، كا 
اإليمػػاءات كالتمميحػػات. الميػػـ انيػػا احتػػكت عمػػى جممػػة مػػف المكاضػػيع تركػػز اىميػػا فػػي مكضػػكع اإلصػػبلح فػػي 

 يف األتية:اليمف، كيمكف محكرتيا في العناك 
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 الحكمة والنفس اإلصالحي األول في اليمن:    -9
مجمػة أخػذت عمػى عاتقيػا السػعي فػي "إذا كانت المجمػة قػد أفصػحت عػف ىػدفيا العػاـ عمػى ىػذا النحػك: 

قامػة سػكؽ عكاظيػة  اإلصبلح كالدعكة إلى الخير كتيذيب األخبلؽ كبث الثقافة الحقة، كنشػر أخبػار صػحيحة، كا 
، فػػإف ىنػػاؾ أىػػدافان كغايػػات، لػػدل  الحككمػػة كالنخػػب المثقفػػة، كراء إصػػدارىا، فالحككمػػة (176)لػػؤلدب كالمتػػأدبيف"

كانت ترمي مف كراء إصػدارىا إلػى خدمػة أغراضػيا السياسػية كتػدعيـ حكميػا، كػذلؾ نشػر المقػاالت الدينيػة التػي 
د رأت أف مجػػرد إصػػدار تخػػدـ أىػػدافيا، كالتػػي عمػػى ضػػكئيا حػػددت طبيعػػة العبلقػػة بينيمػػا، أمػػا النخػػب المثقفػػة فقػػ

ف بػػدا ذلػػؾ  المجمػػة يعػػد فرصػػة سػػانحة لمتكعيػػة كالتثقيػػؼ كالتنػػكير باألفكػػار اإلصػػبلحية بػػيف أكسػػاط المجتمػػع، كا 
 .(177)عصي  التحقؽ بادئ األمر

كانػػت كليػػدة ظػػركؼ دراماتيكيػػة، كمعطيػػات ثقافيػػة أفرزتيػػا تػػداعيات  –فػػي رأم الكثيػػر  –إف مجمػػة "الحكمػػة"    
ـ أمػػػاـ كػػػؿ مػػػف االنجميػػػز فػػػي الجنػػػكب، كالسػػػعكدييف فػػػي 1934يػػػت بيػػػا السػػػمطة اإلماميػػػة عػػػاـ النكسػػػة التػػػي من

الشػػماؿ، فقػػد مثػػؿ ظيكرىػػا ردان إيػػديكلكجيا لتمػػؾ اليزيمػػة، كاسػػتجابة لتطػػكر الفكػػر فػػي الػػيمف، كظيػػكر عػػدد مػػف 
جػػػػد بػػػػدان مػػػػف السػػػػماح النبيػػػاء كاألدبػػػػاء، الػػػػذيف شػػػػكمكا تيػػػػاران فكريػػػػان ضػػػػاغطان عمػػػػى السػػػػمطة الحاكمػػػػة، كالتػػػػي لػػػػـ ت

 -. فقػػد رأل المتككػؿ، فػػي سػياؽ تحميمػػو اإليػديكلكجي، أف المجمػػة معطػى ثقػػافي لمظرفيػة السياسػػية (178)بصػدكرىا
فػػي  –الثقافيػة الطارئػػة، التػػي شػػيدتيا الػيمف عقػػب اليزيمػػة فػػي كػؿ مػػف الشػػماؿ كالجنػػكب حينػذاؾ، كمػػا أنيػػا تعػػد 

إشػكالية: لحظػة تأمػؿ  –نظريػان  –دل النخػب المثقفػة، كالػذم كثفتػو تتكيجان ثقافيان لتصاعد الحس الثكرم ل –نظره 
، بالقيػػاس إلػػى زمنيػػا  –مػػف منظػػكر أدبػػي  –. بينمػػا اعتبرىػػا البردكنػػي (179)الحػػاكـ، طمػػكح السػػيؼ، سػػخط عػػاـ

اجتمػػػاعي  شػػػيده الػػػيمف منػػػذ مطمػػػع العشػػػرينات كحتػػػى كخػػػر  –كمكانيػػػا،  بمثابػػػة زبػػػدة تمخػػػض لحػػػراؾ ثقػػػافي 
، كما كانت عصارة التحكالت الثقافية كاألحداثية، بؿ خاتمة مرحمة تطكرية كبداية  الثبلثينات  مف القرف المنصـر

، في حيف عدىا ىشاـ عمي، ضمف قراءتو الفكرية، صياة إيديكلكجية (180)أطكار مف األحداث السياسية كالثقافية
 ماكس مشركعيا، كذلؾ تبعان لمقكلة  ةأنتجتيا السمطة باية تبرير كجكدىا كشٌرعن

                                                 
 . 5، 4ىػ، ص 1357، السنة األكلى، ذم القعدة سنة 1الحكمة اليمانية : العدد  - 176
 .  51، ص سالـ، سيد: المصدر السابؽ - 177
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لػى مشػركعية المقػدس بحكػـ أف الحيػاة السياسػية ال تقتصػر "فيبر: إف كػؿ سػمطة سياسػية محتاجػة إلػى التبريػر، كا 
نما عمى الشرعية بإعادة إنتاجيا كتكظيفيا حسب السياقات"  . (181)عمى احتكار كسائؿ العنؼ كحسب، كا 

المكضػػػكعي، إذ رأل أف مسػػػألة أمػػػا السػػػيد سػػػالـ فقػػػد سػػػاؽ رأيػػػان غمػػػب عميػػػو الطػػػابع السياسػػػي أكثػػػر منػػػو 
إصدار مجمػة الحكمػة جػاءت تمبيػة لحاجػة السػمطة إلػى معرفػة مػا يػدكر فػي أذىػاف كعقػكؿ النخبػة المثقفػة، كذلػؾ 

فانػو يجػب عمػى الدكلػة أف تتػيع مجػاالن كمتنفسػان أمػاـ "مف اجؿ احتكائيا كمحاكلة تأطيرىػا بمػا يتناسػب كسياسػتيا:
رىـ، فيسػػػػػػيؿ عمػػػػػػى الحككمػػػػػػة تممػػػػػػس التيػػػػػػارات الفكريػػػػػػة كالسياسػػػػػػية ىػػػػػػؤالء لينفثػػػػػػكا فيػػػػػػو مػػػػػػا يػػػػػػدكر فػػػػػػي صػػػػػػدك 

 –ىػػػ 1357،األمػػر الػػذم دفػػع اإلمػػاـ يحيػػى إلػػى المكافقػػة عمػػى إصػػدار المجمػػة فػػي ذم القعػػدة عػػاـ (182)المختمفػػة"
يكػػػاؿ أمػػػر صػػػدكرىا إلػػػى السػػػيؼ عبػػػداي، شػػػريطة أف ال يتػػػرؾ 1939، ينػػػاير 1938ديسػػػمبر  الحبػػػؿ عمػػػى "ـ، كا 
 يف فييا.لممحرر  "الاارب

"إف  السػيؼ عبػداي  –حسػب مػا جػاء فػي افتتاحيتيػا  –كعمى الرغـ مف اإلشػراؼ عمػى إصػدارىا رسػميان 
اىتـ بػالفكرة فػدعا إليػو عػددان مػف األدبػاء لبحػث المكضػكع كطمػب مػنيـ تكػكيف جماعػة مػنيـ تقػكـ بإنشػاء المجمػة 

الثقػػػافي الرسػػػمي  –اير لمسػػػائد اإلعبلمػػػي ا إال أف الػػػنفس اإلصػػػبلحي الماػػػ(183)كعكلػػػكا عميػػػو فػػػي الرعايػػػة ليػػػـ "
مػػا   –فػػي رأينػػا   –المفتػػرض كنػػذاؾ، قػػد تجمػػى فػػي ثنايػػا خطابيػػا، كعكسػػتو بعػػض محتكياتيػػا كمضػػامينيا، كىػػك 

جعػػؿ البػػاحثيف يتبػػاينكف فػػي مسػػألة تصػػنيفيا مينيػػان )رسػػمية، أىميػػة، حزبيػػة...الخ (، كتسػػميتيا انتمػػاءن )سػػػمطة، 
 معارضة...الخ (. 
ائيػة التػي اتسػمت بيػا المجمػة، قػد مزجػت بػيف الرسػمية كنقيضػيا فػي كًف معػان ا فقػد غمػب الػنفس ىذه الثن

اإلصبلحي المااير عمى طػابع المجمػة، فػي الكقػت الػذم كانػت فيػو تمثػؿ الرسػمية الحككميػة التػي مػف المفتػرض 
اإلعبلمػػي التػػابع كالمكجػػو  بمثابػػة الصػػكت -أيضػػان  –أف تكػػكف لسػػانان ناطقػػان بالثقافػػة السياسػػية الرسػػمية، كتكػػكف 

ذلػػػؾ المػػػألكؼ   –إلػػػى حػػػد مػػػا  –لػػيس غيػػػر، كفقػػػان لمتقميػػػد الرسػػػمي المتبػػػع. لكػػػف كعمػػػى مػػػا يبػػدك أنيػػػا قػػػد غػػػايرت 
اإلعبلمػػي الرسػػمي،  كاسػػتامت فرصػػة إشػػراؼ الحككمػػة عمييػػا فػػي التنػػكير كاإلصػػبلح كنقػػد األكضػػاع، فػػي حػػدكد 

سػػميتيا، فالمجمػػة بكػػؿ معطياتيػػا كظػػركؼ نشػػأتيا، إف لػػـ تؤكػػد الممكػػف ككفػػؽ المتػػاح. كىػػذا بػػالطبع ال يماػػي  ر 
صراحةن رسميتيا، فاف السمطة قػد أشػرفت عمييػا كمكلتيػا، األمػر الػذم يعطػي إنطباعػان عامػان عػف رسػميتيا، حتػى 

                                                 
 .  249، ص : المصدر السابؽىشاـ عمي - 181

 . 36، ص سالـ، سيد: المصدر السابؽ - 182

 . 45، ص المتككؿ،  محمد: المصدر السابؽ - 183



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 64  

 

إف كػػاف ثمػػة نفػػس إصػػبلحي نخبػػكم قػػد تجمػػى فػػي ثنايػػا خطابيػػا، ككعػػي معػػارض تعبػػكم قػػد بػػرز فػػي محتكاىػػا 
 كمضمكنيا.  

ىك أف المجمة قد اعتمدت في نيجيا عمى مجارات  –في اعتقادنا  –تفسير األقرب إلى المكضكعية فال 
الثقافي كي يتسنى ليا كمف خػبلؿ  –مع مشركعيا السياسي  تالسمطة، كمحاكلة نقدىا مف الداخؿ، حيث أندغم

يب )لممفركض( باعتبارىػا مجمػة فكما كانت تستج"المثقفيف المستنيريف القياـ بميمة التنكير كالتثقيؼ كاإلصبلح، 
حككمية، كتقع تحت ضاط سياسي كاجتماعي معيف، فقد كانت تعبر عف )الممكف( في ىذه الظركؼ الخاصػة، 

. بعبػارة أخػرل كانػت رسػالتيا (184)كرغـ ىذا كذاؾ ظؿ اإلمػاـ حػذران متكجسػان منيػا حتػى تكقفػت بعػد عمػر قصػير"
انحيازان )مع أك ضد( بقدر  –في كؿ مراحميا  –رسميةا إذ لـ تبدم  في المقاـ األكؿ تنكيرية أكثر منيا حزبية أك

 ما كانت تمثؿ نمكذج )بيف بيف( جاعمة مف اكلكياتيا التنكير كحسب.

 عالقة الحكمة بالسمطة: -8
كانطبلقان مػف تمػؾ الفرضػية ، ككفقػان لمعطيػات ذلػؾ الكاقػع، يمكػف تحديػد نػكع العبلقػة بػيف مجمػة الحكمػة          

إعبلمػػي سػػادت فيػػو الرسػػمية كتفشػػت خبللػػو ثقافػػة  –طة أإلمامية.فقػػد تفاعمػػت "الحكمػػة" فػػي سػػياؽ ثقػػافي كالسػػم
االستقطاب، األمر الذم فرض عمييا نمطان عبلئقيان مع السمطة، اتسـ في الاالب بالمجاراة كالنقد )المامػؼ( متػى 

 ما سنحت بذلؾ الفرصة .
ا اإلصبلحية، لـ تحاكؿ االصطداـ مع السػمطة، كمػا أف يذكر أف مجمة "الحكمة" كانت حذرة في دعكاتي
ف كانت متيمػة  بتييئػة الظػركؼ المناسػبة إلسػكاتيا  –حسػب سػيد سػالـ  –السمطة لـ تتخذ مكقفان عنيفان إزاءىا، كا 

 .(185)كتكقيفيا
كالكاقػػع أف "الحكمػػة"، باعتبارىػػا مجمػػة حككميػػة، أرادت ليػػا السػػمطة أف تكػػكف الكجػػو اإلعبلمػػي كالثقػػافي 
المضػػيء فػػي نظاميػػا فبقيػػت تحػػافظ عمػػى العبلقػػة الرسػػمية المنسػػجمة نػػكًع مػػا بينيػػا كبػػيف السػػمطة، فاإلمػػاـ كػػاف 
يػػدرؾ أف المجمػػة بػػذرة لحيػػاة ثقافيػػة كاسػػعة كمنبػػر التجػػاه عصػػرم إصػػبلحي، ككانػػت مػػكاد المجمػػة تعػػرض عميػػو 

نػػت تحػػرص عمػػى اإلصػػبلح كالنيضػػة سػػمفان، كىػػك الػػذم يجيػػز مكادىػػا قبػػؿ النشػػر. كىػػذا يعنػػي أف المجمػػة التػػي كا
كانت تعمؿ تحت نظر اإلماـ كعممو، كربما بتأثير مػف قػكة اإلصػبلح اإلدارم كالعممػي الػذم كػاف األميػر عبػداي 
يتكخى تحقيقو. عمى خبلؼ ما كاف شائعان لدل الباحثيف أف اإلماـ يحي لػـ يكػف راضػيان عمػا يكتػب فػي الحكمػة، 

                                                 
 .111، 51، ص سالـ، سيد: المصدر السابؽ  -184

 . 148، ص سالـ، سيد: المصدر السابؽ - 185



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 65  

 

و فحسػػػب، بػػؿ ألنػػػو أدرؾ بعػػض التمميحػػػات اليادفػػػة إلػػى نقػػػد األكضػػػاع  لػػيس ألنػػػو  لمػػس بعػػػض مػػػا يخػػالؼ رأيػػػ
، ألف مسػػػألة نقػػػد السػػػمطة، (186) السياسػػػية السػػػائدة كنػػػذاؾ، كىػػػك مػػػا أعتبػػػره تجػػػاكزان لمحػػػدكد كتعػػػديان لممتفػػػؽ عميػػػو

 كالمتمثمة في اإلماـ كأسرتو، كاف  يشكؿ أماـ الصحافة بشكؿ عاـ، خطان أحمر ال ينباي تجاكزه.
األسػػػاس بينيػػػت العبلقػػػة بػػػيف الحكمػػػة كالسػػػمطة كتحػػػددت معالميػػػا، إذ تشػػػكمت ضػػػمف إطارىػػػا  كعمػػػى ىػػػذا

الرسمي كتبدت منذ الكىمة األكلى منسجمة كشبو حميمية ال يشكبيا أم تعكير، حيث لـ نجد نصػان جػدليان مكجيػان 
إلسػػػتثناءات لمسػػػمطة  بشػػػكؿ مباشػػػر، كمػػػا لػػػـ نممػػػس ثمػػػة تحريضػػػان كاضػػػحان ضػػػد سياسػػػتيا، الميػػػـ إال  بعػػػض ا

كالتمميحػػات التػػي كانػػت تػػرد تباعػػان كعمػػى شػػكؿ عمكميػػات ضػػمف سػػياقات عامػػة، كنقػػد أكضػػاع المسػػمميف عامػػة، 
شػاعة ثقافػة الجيػؿ كالخرافػة فػي  كنقد ثقافتيـ السياسية المتخمفة، بػؿ كاسػتيطاف ثقافػة االسػتبداد فػي مجتمعػاتيـ كا 

 أكساطيـ كىمـ جراء..

 إتجاه المجمة: -3
لـ اتجػػػاه المجمػػػة فػػػي ثبلثػػػة محػػػاكر رئيسػػػية ىػػػي: االتجػػػاه الػػػديني، كاالتجػػػاه اإلصػػػبلحي، حػػػدد السػػػيد سػػػا

 .(187)كاالتجاه العمماني، كفقان لظركؼ كمعطيات مف أبرزىا تكجيات كثقافة المحرريف فييا
ذا مػػػا سػػػممنا  بظيػػػكر االتجػػػاه الػػػديني عمػػػى صػػػفحات مجمػػػة الحكمػػػة، عمػػػى اعتبػػػار الخمفيػػػة  –جػػػدالن  –كا 

ررييػػا كتكجػػو الدكلػػة الػػديني، كػػذلؾ ظيػػكر االتجػػاه اإلصػػبلحي، الػػذم تجمػػى عمػػى صػػفحاتيا، بفعػػؿ الدينيػػة لمح
الثقافػػة اإلصػػبلحية التػػي اعتنقيػػا أؤلئػػؾ المحػػرركف، فػػاف االتجػػاه العممػػاني، بمعنػػاه الحػػالي كبمقاسػػات الػػراىف، لػػـ 

ا عف اتجاه عمماني برز في خطاب نكد نجد لو أثران، أما إذا قصد بو عممية المجمة فذاؾ شأف كخر. فالحديث ىن
نمػا ألف مجػرد الحػديث  -فقط   -المجمة، أمر فيو نكع مف المبالاة، ليس  لعدـ كركد نص صػريع يبػرر ذلػؾ، كا 

يعد في األساس أمران مبكران بالنسػبة لمثقافػة السياسػية اليمنيػة ، كالتػي مػا   -كفي تمؾ المرحمة بالذات  -عف ذلؾ 
الخمػػط بػػيف معظػػـ المفػػاىيـ كالمصػػطمحات السياسػػية، إذ بػػدت فػػي سػػياؽ مفػػاىيمي برحػػت كقتػػذاؾ فػػي التفريػػؽ ك 

 كاحد، ليس ثمة فرؽ بيف الكطني كالقكمي كالديني، فضبلن عف العمماني ك البلعمماني.
منػػذ أعػػدادىا األكلػػى اىتمػػت بكػػؿ مجػػاالت "أمػػا عمػػر الجػػاكم  فقػػد اعتبرىػػا مطمقػػان،  مجمػػة شػػاممة حيػػث قػػاؿ:   

. بيد أف المجمة قد رسػمت  أفقيػا (188)ثناء ألنيا المجمة اليتيمة في اليمف كمو إذا استثنينا االيماف "الحياة ببل است
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كحػػػػددت اتجاىاتيػػػػا منػػػػذ العػػػػدد األكؿ، بػػػػالقكؿ: "...عمػػػػى أف تكػػػػكف تمػػػػؾ المجمػػػػة جامعػػػػة تتنػػػػاكؿ شػػػػتى الفنػػػػكف 
اإلصػػبلحية كالمسػػائؿ العمميػػة كالمكاضػػيع، كتػػكافي قراءىػػا مػػف كػػؿ ذلػػؾ بمقػػاالت تبحػػث فػػي الشػػؤكف اإلسػػبلمية ك 

كالمباحث األدبية كالفصكؿ التاريخية كاإلخبارية، كتاذيتيـ بمباب كراء المفكريف، كعصارة أقكاؿ الكاتبيف، كنتيجػة 
مقدمات الباحثيف، كتككف حمبة سباؽ تتبارل فييا أقبلـ  بعض أدباء الػيمف الناىضػيف، فتشػحذ ىمميػـ، كتصػقؿ 

. فأفكارىػا اذان ليسػت كليػدة المحظػة التػي أفرزتيػا (189)ميـ، كتنمػي فػييـ ممكػة البيػاف"مف أفكارىـ، كتقكم مػف عػزائ
ظػػركؼ الثبلثينػػات ، كلكنيػػا اسػػتمرار كتأصػػيؿ لتيػػار فكػػرم يمتػػد فػػي الزمػػاف كالمكػػاف، داخػػؿ الػػيمف كفػػي المحػػيط 

تػػػي مثميػػػا )ابػػػف (، ال1834 -1769العربػػػي، فيػػػي، كفقػػػان لمضػػػامينيا، امتػػػداد فكػػػرم لمدرسػػػة اإلصػػػبلح اليمنيػػػة )
إلى حد ما  –الكزير، ابف األمير، الشككاني، الجبلؿ، ألمقبمي(، كغيرىـ، كما أنيا نبض إصبلحي متطكر، تأثر 

بطركحات  ركاد النيضة العربيػة، )األفاػاني، محمػد عبػده، رشػيد رضػا، الكػكاكبي،...الخ(، لتشػكؿ بػذلؾ رافػدان  –
 . (190)ة لمجامعة اإلسبلمية ثقافيان إصبلحيا نيضكيان كفؽ الصي  التعبيري

بعد ىذه المقدمات عف التعريؼ بمجمة الحكمة،  كالظركؼ التي ىيأت صػدكرىا، كالتبػايف حػكؿ ماىيتيػا 
كىكيتيا، كمعرفة اتجاىاتيا كعبلقتيا بالسمطة، يجدر بنا تقميب صفحاتيا كقراءة أفكارىا لمعرفة كيؼ تناكلت أىـ 

 حداث .المكاضيع ككيؼ عالجت أىـ القضايا كاأل
قتصػاد كغيػر ذلػؾ، سػكؼ تركػز  نقساـ محتكياتيا إلى ديػف كسياسػة ككداب كتػاريخ كا  كعمى الرغـ مف شمكليتيا، كا 

األيديكلكجي لممجمة كالتي سكؼ تدعـ منيجيا كتحقؽ  –دراستنا عمى المكاضيع  التي سكؼ تبرز األفؽ الفكرم 
 ىدفيا.   

تثقيفيػػة، ذات أىػػداؼ إصػػبلحية تحديثيػػة، أفصػػع  – مػػف المعػػركؼ أف مجمػػة الحكمػػة حممػػت رسػػالة إعبلميػػة
عنيا الكريث منذ العدد األكؿ في سياؽ حديثػو عػف رسػالة الصػحافة العامػة، كالحكمػة جػزء منيػا بػالطبع،  يمكػف 

 إجماليا في الكظائؼ التالية:
 التنكير كمحاربة الجيؿ. -
 األدلجة كالتثقيؼ كاإلصبلح. -

 لرذيمة.نشر الفضيمة كمحاربة الفساد كا - 

 نشر الحقائؽ العممية كاألبحاث األدبية كالتاريخية. - 
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 تعزيز  الصبلت كالتثاقؼ بيف مختمؼ األمـ كالشعكب.  - 

 تنمية ممكات اإلبداع كصقؿ المكاىب الكتابية. - 

 .(191)عكس الحاضر كاالحتفاظ بالتراث كصيانة المكركث - 
إذا كانػػت الصػػحافة جػػادة كممتزمػػة تحمػػؿ مشػػركع أمػػة، ال  فالكريػػث يػػرل أف ىػػذه الكظػػائؼ ال يمكػػف تحقيقيػػا إال 

كنعني بيذه الصحافة ما يككف مسمكيا فػي اإلرشػاد كالحػث عمػى مكػاـر األخػبلؽ، "نزكات أفراد كرغبات سمطاف: 
كعمػػك الشػػمائؿ، ال تمػػؾ الصػػحائؼ التػػي مػػؤلت صػػدكرىا بالخبلعػػات كالعػػزكؼ عػػف الديانػػة كالخػػركج عػػف قكاعػػد 

، كك صػؿ بػو األمػر إلػى (192)ككف بعضو داعيان إلى ىكة الفسػاد كسػحيؽ اإلخػبلؽ الذميمػة..."االيماف، كبث ما ي
إف "المطالبة بضركرة أف تككف القضية المركزية لمصحافة ىي الكظيفة االجتماعية قبؿ أم شيء كخرا إذ يقػكؿ:

ىا العاممة في الذكد عف الصحافة ىي لساف األمة الناطؽ كترجمانيا المعبر كدماغيا المفكر كعرقيا النابض كيد
حياضػيا، كالمطالبػػة بحقكقيػػا، كاإلىابػة بالمائػػؿ منيػػا عػػف طريػؽ الحػػؽ، كالسػػائر فػػي سػبيؿ الاػػي، كىػػي مػػذياعيا 
الػػذم تسػػمع بػػو العػػالـ صػػكتيا، كميػػذبيا المقػػـك ألخبلقيػػا كالمربػػي ألبنائيػػا، كىػػي الكاسػػطة بينيػػا كبػػيف زعمائيػػا 

 .(193)األدب"كمفكرييا كمصمحييا كرجاؿ العمـ فييا ك 
االجتمػػاعي، التػػي تػػرفض الجمػػكد كالتقميػػد كالتػػي  –تمػػؾ ىػػي رسػػالة الحكمػػة الشػػاممة، ذات البعػػد اإلصػػبلحي 

لى النيضة الشاممة.  تسعى إلى التنكير كالتحديث، بؿ كا 

 موقف الحكمة من الوحدة اليمنية: -4
فػػػي الػػػدفاع عنيػػػا كالػػػدعكة إلػػػى  شػػكمت الكحػػػدة اليمنيػػػة لػػػدل مجمػػػة الحكمػػة ىاجسػػػان كطنيػػػان عامػػػان، لػػػـ تتػػكاف  

تحقيقيػػا كالحػػث عمػػى المحافظػػة عمييػػا بكافػػة السػػبؿ كالكسػػائؿ، تجمػػى ذلػػؾ فػػي خطابيػػا الكحػػدكم، الػػذم عكسػػتو 
معظـ مقاالتيػا، فيػي ال تختمػؼ فػي مكقفيػا ىػذا عػف صػحيفة االيمػاف الرسػمية، فقػد تطابقػت رؤيتيمػا  كتكحػدت 

 ا  كتعبيرىما عف ذات المكقؼ. مصدرىم  ةمكاقفيما إزاءىا، نظران لكا حدي
حيػػزان مكانيػػان تحػػدده الجارافيػػا، أك مجػػرد ىكيػػة كطنيػػة تؤطرىػػا   -فقػػط  –فػػالكطف فػػي مفيػػـك الحكمػػة لػػيس 

الكطف كيػا ليػا مػف كممػة تبعػث فػي الػركح الحيػاة، "مرجعية تراثية فحسب، إنما ىك كؿ ذلؾ، بؿ ىك الحياة ذاتيا،
تمعػػب بشػػجي ألحانيػػا أكتػػار القمػػكب، كيسػػتيكم المػػرء فػػي سػػبيميا الاػػالي كتػػكحي بجزالتيػػا إلػػى الػػنفس السػػركر، ك 
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عػبلءن لشػأنيا كرفقػان لكممتيػا كصػكنان ليػا،  كالرخيص، كالاث كالثميف، كيستيكم المكت حرمة ليا، كدفاعػان عنيػا، كا 
مييػا الكطف كممة ضمت جميع معاني الحياة كحكت عمكـ أنكاع المسرات، كحمػؽ فكقيػا طػائر البشػر، كرفرفػت ع

رايات السعادة كاليناء، الكطف منشأ العزة كمبعث الرفعة كمصدر الشرؼ كمحط األمؿ، كمكطف الرغد كالرفاىية، 
 .(194)كمكاف الفخر كالمباىاة..."

تمػػؾ ىػػي صػػكرة الػػكطف لػػدل الحكمػػة لػػيس غيػػر، كتكاصػػؿ الحػػديث عػػف فضػػؿ الػػكطف عمػػى أبنائػػو ككاجبػػاتيـ   
ف حممػػٌت دعػػكة نحػػكه، حتػػى تصػػؿ إلػػى كضػػع القيمػػة المع ياريػػة لمكطنيػػة الحقػػة، كالتػػي قرنتيػػا بالتػػديف كااللتػػزاـ، كا 

المتػديف الػكطني إذا رأل مػا ينػافي الػديف كاألخػبلؽ "ضمنية تكرس سمطة أبكية )بطريركيػة(، لخصػتيا فػي األتػي:
، الفاضػػمة مػػف أم فػػرد مػػف أبنػػاء كطنػػو يؤسػػفو ذلػػؾ، فيسػػعى فػػي إصػػبلح ذلػػؾ الفػػرد بكػػؿ قكتػػو ناصػػحان كمعممػػان 

الكطني المتديف يخمص إلمامو كأمتو كحككمتو... كيسعى في تكطيد األمػف يخضػع لؤلحكػاـ الشػرعية بػبل حػرج، 
يطيع اي كرسكلو ككلي األمر، الكطني المتديف ال يرضى أف يعيش بػدكف كحػدة، بػدكف اسػتقبلؿ، بايػر حككمػة، 

ط... ال يرضػى أف يػرل دينػو أك أمتػو أك ال يرضى أف يرفػرؼ فػي جػك بػبلده غيػر رايتيػا اإلسػبلمية التػي ال تسػق
حككمتو ميانة مف أجنبي بالقكؿ أك بالفعؿ، يدافع عنيا بكؿ قكتو، ييكىٌذب الدعايات كالدسائس األجنبية المفسػدة، 
كال يسمعيا كال يصدقيا كال يسمع بانتشارىا بؿ يبطميا ببيانو كيفسدىا ببراىينو، ال تسمـ فكره كال تزعػزع عقيدتػو، 

 .(195)نشرىا بيف ذكم العقكؿ البسيطة كالسذج الذيف يتطرؽ إلييـ تسمـ الفكر ببل ركية " يقضي عمى
ىكػػذا حاكلػػت الحكمػػة صػػياغة شخصػػية كطنيػػة يمنيػػة مكحػػدة مشػػبعة بػػالركح اإلسػػبلمية، ال تتنازعيػػا الػػدعكات   

ترل ىػذا الجنػدم "لجيش:المذىبية، كال تؤثر فييا النعرات المناطقية، رأت أف خير تجسيد ليا قد بدأ في مؤسسة ا
المؤلؼ مف مختمؼ القبائؿ، كمتعدد المناطؽ، قد صار كتمة كاحدة يشعر بشعكر كاحػد كيرمػي إلػى غػرض كاحػد 

 .(196")كيسير تحت لكاء كاحد، كىك صكرة مصارة لكؿ الشعب اليمني
األكؿ، فقػد نشػرت  أما فيما يخص الكحػدة اليمنيػة الجارافيػة، فقػد اىتمػت  المجمػة بيػذا المكضػكع منػذ عػددىا    

مقػػػاالن طػػػكيبلن بعنػػػكاف "انكمتػػػرا ال تعتػػػرؼ بحقػػػكؽ العػػػرب"، أشػػػارت فيػػػو إلػػػى مماطمػػػة انكمتػػػرا فػػػي كعكدىػػػا لمعػػػرب، 
كانحيازىا التاـ إلى الييكد، لتصؿ في نياية المقاؿ إلى إدانة  انكمترا كسياستيا االستعمارية  في الجنكب كمكقفيا 

ـ، 1934ف الخيانة كعدـ  اإللتزاـ  ببنكد االتفاقية المبرمة بيف الطرفيف عاـ مف المحميات، كالتي رأت أنو نكع م
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. كما نشرت نص االحتجاج  الرسمي الذم أرسمو اإلماـ يحيى إلى ممؾ (197)كىك األمر الذم ال يمكف القبكؿ بو
كة كالعبػر ـ( بخصػكص اعتػداء القػكات االنجميزيػة عمػى منطقتػي شػب1952انجمترا اإلمبراطكر جػكرج السػادس )تػػ 

الكاقعتيف شرؽ اليمف كالمتاخمتيف لممحميات، بعنكاف "شبكة كالعبر عضكاف مف بػدف الػيمف، ال بػد مػف إرجاعيمػا 
،  كالذم دعت مف خبللو إلى ضركرة تحريػر المنطقتػيف بػأم ثمػف كػاف، باإلضػافة إلػى أنيػا ىاجمػت (198)مطمقان"

طؤ مػػػع المشػػػركع االسػػػتعمارم، كالتػػػي كانػػػت تطػػػرح بشػػػكؿ الذع بعػػػض الػػػدعكات المناطقيػػػة التػػػي أتيمتيػػػا بػػػالتكا
شػبكة كحضػرمكت اليمنيتػاف، ميػازؿ "انفصالية المناطؽ المحميػة عػف الػيمف الطبيعيػة، مثػؿ إيرادىػا مقػاؿ بعنػكاف 

، كىػك عبػارة عػف رد عنيػؼ لمػف نفػى يمنيػة  (199)بعض الكتػاب، الػيمف يسػتميت فػي الػدفاع عػف كػؿ قطعػة منػو "
إف مف الحمؽ البيف كالسفو الكاضع أف يسػأؿ كاتػب غيػره أك يتسػاءؿ :أشػبكة مػف "و:شبكة كحضرمكت، إذ جاء في

اليمف أـ مف حضرمكت ؟ كأف يظف أف اليمف شيء كحضرمكت شيء كخر، فػاي جعػؿ لمػيمف حػدكدان طبيعيػة ال 
إلػػى يػدخميا لػبس كال يعترييػا غمػػكض، إذ أحاطػو بػالبحر مػف غربػػو كجنكبػو كشػرقو، ككػؿ مػػا شػممتو ىػذه الحػدكد 

، كعمى مقتضى ىذا الرد حاكلت رسػـ الحػدكد السياسػية لمػيمف الطبيعيػة  (200)أطراؼ الحجاز الجنكبية فيك اليمف"
إف اليمف كما يعرفو  كؿ أحد محػدد بػالبحر األحمػر غربػان، "كتأكيدىا، التي رأت أنيا ال تقبؿ التجزئة  كاإلنقساـ: 
ان، ككػؿ مػا دخػؿ فػي ضػمف ىػذه الحػدكد فيػك يمػف، فعػدف كخميج عدف جنكبان، كبحر عماف أك البحر العربػي شػرق

يمػػف كالنػػكاحي التسػػع التػػي منيػػا حضػػرمكت يمػػف، ك شػػبكة يمػػف كالحديػػدة يمػػف ك صػػنعاء يمػػف كذمػػار يمػػف كتعػػز 
، غيػر أف اإلسػتعمار ىػك مػف يحػاكؿ (201")يمف... الخ، كاليمف كطف كاحد ال يقبؿ التجزم رالتجػزؤ  كاإلنقسػاـ...

ؽ زرع الفتف كالتفرقة بيف أبنائو، كفقان إلعتبارات مذىبية ك مناطقية ، كالتي قد تمقى بعػض تفتيت اليمف عف طري
 إستجابة كقابمية لدل بعض البسطاء كالسذج. 

كلتحقيؽ الكحدة اليمنية كالحفاظ عمى المحمة الكطنية طرحت المجمة رؤية مثالية، تمثمت في الدعكة إلى 
ف كانػت ال تخػرج عػف إطػار المفيػكـ التقميػدم السػائد فػي الػيمف تشكيؿ حككمة كطنية قكاميا العدؿ كال مسػاكاة، كا 

كنذاؾ كالقائـ عمى تأكيد حؽ كؿ البيت في الحكـ كالسمطة،:"... حككمة ساىرة عمى مصالحيا رالقبائؿ  تنتصػؼ 
 مػػػف القػػػكم لمضػػػعيؼ، كتأخػػػذ مػػػف الظػػػالـ لممظمػػػكـ، كتزجػػػر ذا الطايػػػاف كالفسػػػاد، كتقمػػػـ أظفػػػار كػػػؿ ذم مخمػػػب،
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كتضرب عمى يد المفسػديف، كال تتسػامع مػع المسػتعمريف، كتنشػر العػدؿ بػيف رعيتيػا ... حككمػة دسػتكرىا القػركف 
، كيبػػدك أف المجمػػة ىنػػا قػػد خمطػػت (202")كقانكنيػػا السػػنة النبكيػػة كأمراؤىػػا مػػف كؿ بيػػت رسػػكؿ اي )ص( الطػػاىريف

 بيف كظيفة الحككمة كالدكلة.
أخبلقيػة،  –كلػت القضػايا الكطنيػة، كمنيػا الكحػدة، مػف زاكيػة دينيػة الميـ في األمػر أف مجمػة الحكمػة تنا

كحاكلػػػػت معالجتيػػػػا كفقػػػػان لتمػػػػؾ الخمفيػػػػة، ألنيػػػػا رأت أف الػػػػديف اإلسػػػػبلمي ىػػػػك الكحيػػػػد القػػػػادر  عمػػػػى حػػػػؿ تمػػػػؾ 
كالنزعػػات  ةاإلشػػكاالت، كمػػا أنػػو الكحيػػد القػػادر عمػػى صػػياغة شخصػػية كطنيػػة تػػذكب أماميػػا كػػؿ العقػػد الجيكيػػ

 المذىبية.

 إشكالية التاريخ عند الحكمة: -5
تناكلت الحكمة المسػألة التاريخيػة بنػكع مػف النقػد المكضػكعي، إذ انتقػدت، عمػى لسػاف الكريػث، الكتابػات 

عسػػكرية اقتصػػرت فػػي كظيفتيػػا عمػػى تمجيػػد الحػػاكـ،  –التاريخيػػة الرسػػمية التػػي رأت أنيػػا مجػػرد بيانػػات سياسػػية 
 يخ اإلسبلمي لدييا، ىك تاريخ المنتصر ليس غير.كرصد حركاتو كانتصاراتو، أم إف التار 

كعمى ىذا األساس رفضت اإلنتقائية فػي التػأريخ، خصكصػان المفضػية إلػى إغفػاؿ دكر الشػعب، باعتبػار 
التػػاريخ صػػٌيركرة مجتمعيػػة متكاممػػة ال تقبػػؿ اإلختػػزاؿ أك اإلجتػػزاء: "... خبلفػػان لمػػا يسػػكد بعػػض األفكػػار مػػف أف 

ؿ السياسية فحسب، كىذا الكىـ جرثكمة مف جراثيـ الماضي المظمـ، الذم كاف ال يػرل التاريخ قصر عمى األحكا
غيػػر المكاقػػع الحربيػػة، كالم سػػي الداميػػة كتنػػازع األقطػػار كالتكالػػب عمػػى السػػمطة كتجػػاذب أطػػراؼ الػػببلد كسػػفؾ 

 .(203")الدماء... ال يرل غير ذلؾ جديران بالذكر كال أىبلن لشيء مف العناية كاإلىتماـ...
ىػػذه الظػػاىرة، التػػي اتسػػمت بيػػا الكتابػػات الرسػػمية،  مػػا لبثػػت أف تحكلػػت إلػػى تقميػػد مػػألكؼ لػػدل بعػػض 
الكتاب كالمؤرخيف الرسمييف، لػيس بفعػؿ تػراكـ الجيػؿ كاإلسػتبداد عمػى األمػة منػذ كمػاد فحسػب، إنمػا  إلستسػاغة 

ر الػػذم كػػاف يامػػره كال يػػزاؿ يامػػر ذلػػؾ ألف التيػػا"منطػػؽ القػػكة كالامبػػة عمػػى حسػػاب الجيػػؿ بقػػيـ العػػدؿ كالمسػػاكاة:
حاضر بعض األقطار، تيار يقذؼ بالجيؿ كيرمي بمكجبات كميا غطرسة كجبركت، ككميا تحكـ كتضييؽ ككميا 
قيكد كأغبلؿ، ككميا سمكـ كمخػدرات، تيػار جينمػي، تقػدس الامظػة كالفظاظػة  فػي أشػخاص أفػراد مخصكصػيف، 

ي ىيػاكميـ، فيػك ال يحسػب لايػرىـ حسػاب كال يقػيـ لسػكاىـ كزنػان كال كيعبد العظمة المزعكمة كالعبقرية المكذكبة فػ
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، (204)"يسمع كال يػرل غيػر أصػكاتيـ كحركػاتيـ، فمػـ يحتفػؿ بايػر أعمػاليـ كلػـ يسػجؿ فػي صػحافتو إال مػ ثرىـ...
تقتصر عمى التأريخ لمنخبة السياسية كصراعاتيا العسػكرية كحسػب،  –في نظرىا  –ألف مثؿ ىكذا كتابة رسمية 

كىػك رفريػؽ مػف الكتػاب  يعتقػد التػاريخ كقفػان "يؿ بإحالة مكضكع التاريخ إلى تاريخ نخبكم إستعبلئي لػيس إال : كف
أما غيرىا مف الحاالت العممية كالعقمية كاإلجتماعية كاإلقتصادية ككؿ  –أم السياسية  –عمى ذكر تمؾ األحكاؿ 

ريخ في شيء، ألف األمػة عنػده أىػكف مػف أف يعنػي مف التا –في اعتقاده  –ما ىك بمجمكع األهمة ألصؽ، فميس 
، إلػػػى أف تصػػػؿ إلػػػى تأكيػػػد شػػػمكلية التػػػاريخ كضػػػركرة األخػػػذ بعبػػػره (205")بشػػػأنيا، كأرذؿ مػػػف أف ينظػػػر فػػػي حاليػػػا

كاإلتعػػاظ بحكادثػػو بايػػة الكصػػكؿ إلػػى الكاقػػع المنشػػكد، كػػكف اليػػدؼ العػػاـ لمتػػاريخ ىػػك:"... أف التػػاريخ... دراسػػة 
ع مناحييػػػا... فميسػػػت غايتػػػو اسػػػتعراض حيػػػاة الممػػػكؾ كاألبطػػػاؿ، أك سػػػرد كقػػػايع الحػػػركب أحػػػكاؿ األمػػػـ فػػػي جميػػػ

نما غايتو الكقكؼ عمى جميع... النكاحي... كقكفان يستفاد منو في الحاضػر، كيرشػد األمػة  كحكادث السياسة... كا 
الشػؤكف العامػة، كمػف إلى سكاء السبيؿ في حالتيا الراىنة كيدرب ممكات العقػؿ لمعالجػة مػا يماثػؿ مكاضػيعو فػي 

ثمة كاف التاريخ األستاذ األكبر كالمعمـ األكؿ الذم يعمـ األفراد كالشعكب، كيػؼ تكػكف الحيػاة ؟ ككيػؼ يجػب أف 
، لكنيػػا تقػػر بكجػػكد صػػعكبات عمػػى صػػعيد صػػياغة التػػاريخ، السػػيما التػػأريخ لؤلحػػكاؿ (206")يعػػيش بنػػك اإلنسػػاف؟

عدـ الكعي بتجمياتيا، كتزداد  الصعكبة عندما تتدخؿ األيديكلكجيا الفكرية كالنكاحي العقمية، يكمف سبب ذلؾ في 
كنحف مكقنكف بػأف أعظػـ العقبػات التػي تعتػرض الباحػث يجػدىا "السياسية كالتحزبات المذىبية في تمؾ الصياغة:

عنػػػد أف يتنػػػاكؿ بحػػػث األحػػػكاؿ الفكريػػػة كالنػػػكاحي العقميػػػة، لامػػػكض مؤشػػػراتيا كأسػػػباب تطكرىػػػا كصػػػعكبة إدراؾ 
ىرىا التي تتجمى فييا جميع أدكارىا... كعبلكة عمػى ذلػؾ فالتعصػبات المذىبيػة كالميػكؿ كالنزعػات السياسػية، مظا

قػػد لعبػػت دكران ميمػػان، كلكنػػت التػػاريخ اليمنػػي بػػألكاف مختمفػػة كغمطػػت كثيػػران مػػف حقائقػػو كقمبتيػػا رأسػػان عمػػى عقػػب 
"(207). 

بعػد كفػاة الكريػث.  فبعػػد استعراضػيا عمػى لسػػاف  ىػذه الظػاىرة النقديػة إلشػػكالية التػاريخ كاصػمتيا الحكمػػة
المطاع، في سمسػمة مػف المقػاالت بعنػكاف "مػف التػاريخ اليمنػي، الػيمف فػي مػدارج التػاريخ، التػاريخ كفكائػده"، فكائػد 
التػػاريخ كأىميتػػو بالنسػػبة لمفكػػر اإلنسػػاني، كمعالجتيػػا بعػػض إشػػكاالتو، خمصػػت إلػػى نتيجػػة مفادىػػا: أف التػػاريخ 
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خصكصػػان إذا مػػا تضػػمف مػػا يزيػػد المعنكيػػة كيبعػػث "ضػػركرة بقػػاء "، كأف دراسػػتو تشػػكؿ "رة كالتقػػدـ أسػػاس الحضػػا"
. كما نقدت الرسمية التابعة كالمكجية في كتابة التػاريخ، كأف تصػكغو (208)عمى الحيكية كالنشاط في كياف األمة 

شػاعة ثقافػة عدميػة غايتيػا تسػكي  أدعػى إل –فػي نظرىػا  –المذىبيػة، الف ذلػؾ  تاإليديكلكجيا السياسية كالتحزبا
إف بعػػض المػػؤرخيف قػػد تػػأثر بالنزعػػات الدينيػػة كالعصػػبية "احتكػػار السػػمطة، كاالبتعػػاد عػػف قضػػايا األمػػة الحقيقيػػة:

القكميػػة كالمػػذاىب السياسػػية كالمقاصػػد الشخصػػية، كجعػػؿ البحػػث التػػاريخي شػػبكة لصػػيده كمطيػػة لنػػزكات ركحػػو، 
راء األلسػػنة القكيػػة، كاألقػػبلـ السػػميطة لتسػػتفيد مػػف نصػػرتيا كتعتػػز بشػػيرتيا كالسػػيما أيػػاـ كانػػت السياسػػة تػػركض ك 

ليتـ ليا احتكار السمطة في أشخاص القائميف بيا، كصرؼ الببلد كالعباد عف التفكير المثمر كالعمؿ النافع، إلػى 
...  .(209)"ما يعكد بالمجد األجكؼ كالخير المزعـك

ادر تػاريخ الػيمف القػديـ، تػرل المجمػة فػي نيايػة السمسػمة، أف كأماـ ىذه اإلشكالية، إلى جانب انعداـ مص
ال منػػاص أمػػاـ البػػاحثيف مػػف األخػػذ مػػف كتابػػة المستشػػرقيف، باعتبارىػػا جػػزءان مػػف إحيػػاء التػػراث، أيػػا كػػاف ىػػدفيا، 

خ اإلجابة عف حالة إبياـ تاريخي، كسد فجكة اتسـ بيا التاري –بطريقة أك بأخرل  –الميـ في األمر أنيا حاكلت 
 دعكة مكضكعية متقدمة في زمانيا كمكانيا. –في اعتقادنا  –اليمني القديـ، كىي 

 الحكمة ودعوة اإلصالح:                  -6
كيػؼ يسػتعيد المسػممكف "منذ العدد األكؿ لمجمة الحكمػة بػدأت تطػرح سػؤاالن جكىريػان مػف أسػئمة النيضػة: 

يػػث تحػػت عنػػكاف "اإلصػػبلح، حالػػة العػػرب قبػػؿ اإلسػػبلـ سػػيرتيـ األكلػػى ؟"، فػػي سػػياؽ سمسػػمة مػػف مقػػاالت الكر 
 كبعده، ماضي المسمميف كحاضرىـ".

ففي المقالة األكلى مف مقاالت اإلصبلح التي صدرت في العدد األكؿ مف المجمة، كجاءت بمثابػة بيػاف 
ادت بالنقمػة عف المجمة كالدكر المتكخى ليا، فقد أشارت، عمى لسػاف الكريػث، إلػى حالػة العػرب قبػؿ اإلسػبلـ كأشػ

النكعيػػة التػػي حققتيػػا األمػػة اإلسػػبلمية بفعػػؿ اعتناقيػػا لئلسػػبلـ، كالػػذم رأت أنػػو نقميػػا، فػػي مػػدة زمنيػػة كجيػػزة، مػػف 
، ذلػؾ ألف العقيػدة (210)طكر حياتي تسكده ثقافة القطيػع كقػانكف الاػاب إلػى طػكر حيػاتي أكثػر رقيػان كأحفػؿ مدنيػة

اريان، في زمف قياسي، ما ال تستطيعو الماديات، كىك ما انطبؽ الصحيحة التي جاء بيا اإلسبلـ تنجز فعبلن حض
عمى حالة اإلنساف العربي القديـ، إذ نقمتو العقيدة اإلسبلمية، بفعؿ الطاقة الركحية اليائمػة التػي بثتيػا فػي كيانػو، 
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در عمػػػى مػػػف إنسػػػاف بػػػدائي متخمػػػؼ تحكمػػػو الارائػػػز كاألىػػػكاء كتقيػػػده حػػػدكد البيئػػػة المحميػػػة، إلػػػى إنسػػػاف راشػػػد قػػػا
أتػػى مرشػػػدان إلػػى األخػػبلؽ الفاضػػػمة كالشػػيـ العاليػػػة "التجػػاكز، كالتفاعػػؿ بايجابيػػػة فػػي فضػػاء األمميػػػة اإلسػػبلمية: 

كالمزايػػا الطيبػػة، أنحػػى عمػػى االختبلفػػات الحزبيػػة كىػػدـ أركػػاف العصػػبية الجنسػػية كالفرقػػة الجاىميػػة، كعمميػػـ أف 
. كدعت في ذات المقالة إلى ( 211) كرسكلو كتنفيذ أكامرىما"المسمميف كتمة كاحدة، ال تفاضؿ بينيـ إال بطاعة اي

اختياراتػػو الحياتيػػة، كىػػك مػػا يعتبػػر تجميػػان فكريػػان ذك نزعػػة  ة، كفػػردا نيػػةمػػا يمكػػف تسػػميتو ليبراليػػة اإلسػػبلـ العباديػػ
بيػا كػؿ  عقبلنية إعتزالية : "... إف مناط السعادة فػي الػدنيا كاآلخػرة ىػك األعمػاؿ الشخصػية التػي يجػب أف يقػكـ

فػػرد...  إف العقػػؿ منػػاط التكميػػؼ كمحػػؾ التمييػػز بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿ كانػػو قسػػطاس الحكػػـ كميػػزاف اإلمػػكر، كنعػػى 
 .(212)عمى اآلخذيف بالظنكف كاألكىاـ ، كأكضع خطر اإلعتقاد بدكف عقؿ كال عمـ"

قية( التي يػراد بيػا كما بشرت بمجتمع مدني قكامة العمـ كالمعرفة، كاستيجنت الدعكات الايبية )الميتافيزي
تخػػػدير العقػػػكؿ، كالجمػػػكد عنػػػد مسػػػتكل فكػػػرم معػػػيف، فضػػػبلن عػػػف محاكلتيػػػا التنظيػػػر لمدكلػػػة اإلسػػػبلمية المثاليػػػة 
المنشكدة: "... إف السعادة األخركية ال تنافي السعادة في الدنيا، كأف المدنية كالحضارة إذا قصد بيا خيػر البشػر 

ظيار بدائ ع الكجكد فيما مما يدعك إليو )اإلسبلـ(،... إف أكبر سبب في بقاء األمـ كتسييؿ المنافع في الحياة كا 
زجاء اآلماؿ السرابية،...  ىك صبلحيتيا لمبقاء بالعمـ كالعمؿ، كاألخذ بأسباب الحياة، ال بتمني األماني الباطمة كا 

اإلنسػانية كصػبلحيا، ال  فتتألؼ دكلة متينة القكاعد،... ثـ تندفع إلى الخػارج حاممػة لػكاء الحػؽ، داعيػة إلػى خيػر
تػػدعك لتكػػكيف دكلػػة تفػػتع الػػببلد، كتػػدكخ الشػػعكب لتانػػى بإفقارىػػا كتحػػي بإىبلكيػػا، كتنػػتعـ بػػإنزاؿ البػػؤس كالشػػقاء 

عبلء كممة اي" زىاؽ الباطؿ، كرفع منار اإلخبلؽ، كا    ( .213)عمييا، كلكف لمقياـ بتأييد الحؽ كا 
ضػت المجمػة عمػى لسػاف الكريػث انطبلقػة اإلسػبلـ نحػك كفي المقالة الثانيػة مػف مقػاالت اإلصػبلح استعر 

العالمية، ككيؼ أف المسمميف حممكا لكاءه كنشركا دعكتو في أقطار األرض، باية إيجػاد مجتمػع إسػبلمي عػالمي 
الخيػر كالعػدؿ كالسػبلـ، بعػد أف كػاف العػالـ يعػػيش حالػة مػف اإلنقسػاـ كالصػراع ك الػبل إنسػانية، ككيػػؼ أف  يسػكده

لعالـ استساغت قيمػو، كاسػتكعبت مبادئػو، بحيػث قبمػت بػو دينػان كىكيػة، بفضػؿ مركنػة المسػمميف مختمؼ شعكب ا
فيمكا مبادئ الديف كمػا أرادىػا اي كرسػكلو، كطبقكىػا عمػى "األكائؿ كتعاطييـ االيجابي مع كاقعيـ الجديد كفقيو: 

رجاعيا إلى غيػر مػ ا أراده الشػارع الحكػيـ، كال قصػركا فػي جميع أحكاليـ، كلـ يسيؤا فيميا كال عكسكىا بتأكيميا كا 
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، كيحػػاكؿ الكريػث فػي نيايػػة المقالػة تفنيػػد أسػباب تػدىكر المسػػمميف، كالتػي رأل أف مػػف (214)"أعماليػا كتطبيقيػا...
أىميػػا انفػػراط عقػػد الجامعػػة اإلسػػبلمية بػػيف جميػػع المسػػمميف، باإلضػػافة إلػػى نشػػكب الحػػرب الصػػميبية كاكتسػػاح 

 اإلسبلمي.معظـ مناطؽ العالـ  رالتتا
ثـ تكاصؿ المجمة فػي المقالػة الثالثػة البحػث فػي تفكػؾ الدكلػة اإلسػبلمية كمػا كلػت إليػو األكضػاع الدكليػة 
بعػد الحػػرب العالميػػة األكلػػى، لتصػػؿ فػي نيايػػة المقالػػة إلػػى حػػث الشػعكب اإلسػػبلمية عمػػى الحفػػاظ عمػػى إسػػتقبلؿ 

 .( 215)ببلدىـ، كالحذر مف االستعمار كحبائمو
لمجمة في األعػداد السػابقة سػؤاليا الجػكىرم "كيػؼ يسػتعيد المسػممكف سػيرتيـ األكلػى؟" كبعد أف طرحت ا

ضمف سمسمة مقاالت اإلصبلح لمكريػث، اسػتأنفت فػي العػدد الثػامف بطػرح رؤيػة تحميميػة لكاقػع المسػمميف "عكامػؿ 
األمػػة  انحطػػاطيـ بعػػد العمػػك" فػػي ذات السػػياؽ حاكلػػت مػػف خبلليػػا كشػػؼ مكػػاف الخمػػؿ كالقصػػكر الػػذم أصػػاب

زدىارىػػا، كالػػذم اختصػػرتو فػػي سػػبب إجمػػالي ىػػك إىمػػاؿ المسػػمميف: العمػػؿ بقكاعػػد ديػػنيـ "كأعػػاؽ مسػػيرة تقػػدميا كا 
القكيـ في كؿ أحكاليـ، كتعمقيـ بالقشكر كالظػكاىر فيمػا حػافظكا عميػو مػف العبػادات كسػائر الكاجبػات الشخصػية، 

دخاليـ فيو ما ليس فيو، كغمكىـ في ذلؾ حتى جعمكا ماال يرضاه اإلسبلـ دينان صادقان، كصٌيركا ما ىك لئلسبلـ  كا 
 (. 216)"ركح كلمديف قكاـ بدعة كضبلؿ

 كىناؾ أسباب أخرل متفرعة عف األصؿ، منيا ما يتعمؽ  بالعمماء مثؿ:
 العمماء كتيافتيـ عمى الماؿ كالجاه. -1
 العمماء كالمداجاة . -2

 العمماء كالجمكد. -3

 إسمان متفرنجكف فعبلن(. مف مخترعات العصر الحديث )عمماء مسممكف -4

 العمماء كتفريؽ الكممة.  -5

ككميػػا ترتكػػز عمػػى  العممػػاء كدكرىػػـ، إذ حممػػتيـ فػػي ىػػذه المقالػػة  كػػؿ مػػا لحػػؽ باألمػػة مػػف جمػػكد كتخمػػؼ، 
السيما عمماء السمطة الػذيف جػكزكا ليػا مػا ال يجيػزه الشػرع مػف إسػتبداد ك إحتكػار لمسػمطة، كمػا أتيمػتيـ بإشػاعة 

 لخنكع بيف  أكساط العكاـ، إذ خمقكا بذلؾ مجتمعان نمطيان مأسكران عصيان عمى التجاكز ك اإلبتكار.ثقافة الخرافة كا
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حسػػب  –كمػػا ينطبػػؽ عمػػى العممػػاء الجامػػديف المقمػػديف ينطبػػؽ أيضػػان عمػػى العممػػاء المتفػػرنجيف )العممػػانييف( 
ـ، كذلؾ بدعكتيـ إلػى الثػكرة عمػى إذ رأت أنيـ ال يختمفكف عف اآلخريف في جنايتيـ عمى اإلسبل –تعبير المجمة 

تعاليمو كالتمرد عمى قيمو، تحت ذريعة مكاكبة العصر كعٌممنتو، معتبرة أف مثؿ تمؾ الدعكات ال تمثؿ سكل تقميد 
فارغ لمارب ال قيمة لو، كأنيا مجرد محاكاة ال كاعية، اليدؼ منيا تزييؼ كعي الجمػاىير لػيس غيػر، لػذا نجػدىا 

الفرقة المذىبية كتداعياتيا بيف العمماء، الف تفريؽ الكممة بينيـ كتنافسيـ غير المبرر  في كخر المقالة تحذر مف
قػػاد فػػي حػػاالت كثيػػرة إلػػى التعصػػب المػػذىبي كاالناػػبلؽ السياسػػي، المفضػػي بالضػػركرة إلػػى الصػػراع كالتحػػزب، 

المنطقػػػي ىػػػك  حيػػػث تضػػػيؽ فػػػي ىػػػذه الحالػػػة عقػػػكؿ العممػػػاء كال تكػػػاد تستسػػػي  اآلخػػػر المػػػذىبي، كيكػػػكف البػػػديؿ
 .(217)اإلنحطاط  كالتشرذـ ال محالة، كىك ما جسده الكاقع اإلسبلمي بكؿ تجمياتو 

كقد كاصمت الحكمة في األعداد البلحقة الحػديث عػف عكامػؿ إنحطػاط األمػة اإلسػبلمية كأجممتيػا فػي النقػاط 
 التالية: 
دخاؿ ما ليس مف الديف فيو. -1  اإلعراض عف الكتاب كالسنة كا 
(.218)جيؿ ركح الديف -2

 

 تصدع كحدة العقائد كظيكر اإلختبلؼ المذىبي.  -3

 .(219)إىماؿ مبدأ التضحية بالنفس كالماؿ -4

 التخاذؿ كمكت الشعكر األخكم. -5

 .(220)ضعؼ األخبلؽ كفسادىا -6

 .(221)نزع السمطة اإلدارية كالعسكرية مف أيدم العرب كقبض العناصر الاريبة عمى زماميا -7
ادسػػة الخاصػػة بضػػعؼ اإلخػػبلؽ كفسػػادىا، حيػػث طرحػػت المجمػػة ك يجػػدر بنػػا الكقػػكؼ قمػػيبلن عنػػد النقطػػة الس

عمى لساف الكريث إشكالية الحاكـ في خضـ حديثيا عف تفشي تمؾ الظاىرة عند المسمميف، كذلؾ بكضع مقارنػة 
بيف نمكذجيف متضاديف لصكرة الحاكـ، صكرة مثالية رأت أنيا منبثقة مف مفيـك النص الديني، كيجسدىا الحاكـ 
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رل سػػػمبية مػػػف إنتػػػاج التػػػراث االجتمػػػاعي، يجسػػػدىا الحػػػاكـ المسػػػتبد، كيمكػػػف تمخيصػػػيا عمػػػى النحػػػك العػػادؿ، كأخػػػ
 التالي:

 أوال صفات الحاكم العادل:
 الشكركية في الحكـ. -
 اإلخبلص لممصمحة المشتركة. -

 مف أجؿ إقامة الشريعة. ةإعتقاد المسؤكلي -

 الشعكر بالمسؤكلية الكبرل كالجدية . -

 يمقراطية، القبكؿ بالنصيحة.التكاضع، األخبلؽ، الد -

 العدؿ كاإلنصاؼ. -

 اليقظة الشديدة كالعناية بأمر الرعية.  -

 إنفاؽ األمكاؿ العامة في الصالع العاـ. -

 تشجيع العمماء عمى تحصيؿ العمـ. -

 إقامة األحكاـ الشرعية كفقان إلحكاـ الديف.  -

 اإلمارة في مفيكمو تكميؼ ال تشريؼ. -

 ثانيًا صفات الحاكم المستبد:
 مبة السمبية في كؿ أمكره.غ -
 ال يأبو بالشكرل كال يعمؿ بيا. -

 أسير أكىامو كحاشيتو. -

 فاقد اإلخبلص كالجدية. -

ال يفيػػـ مػػف معنػػػى الكاليػػة غيػػر ككنيػػػا كسػػيمة إلركاء الشػػيكة، كتنميػػػة الثػػركة، كالتمتػػع بمظػػػاىر  -
 الاطرسة كالجبركت.

 بمدانيـ.، ال يبالي بقتؿ المسمميف كاحتبلؿ ةفاقد الشعكر بالمسؤكلي -

 عنيد معجب بنفسو. -

 ال يقبؿ النصيحة الماايرة لرأيو. -

 يجعؿ بينو كبيف الناس حكاجز. -
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 يعشؽ األلقاب كالتعالي كالمظاىر الخادعة. -

 ثقافتو االستبداد كمصادرة الحقكؽ. -

ال ييػػػتـ إال بمصػػػالحو الخاصػػػة، كمصػػػالع حاشػػػيتو كأسػػػرتو، التػػػي يسػػػمطيـ عمػػػى الرعيػػػة، عمػػػى  -
 .حساب المصالع العامة

 يجعؿ الكظيفة المركزية لمدكلة الجباية كجمع الضرائب كتأميـ الممتمكات. -

 يتباىى بالممذات كبناء القصكر كدكر الرقص كالاناء...الخ. -

 ال يمتـز بقكانيف الشريعة، كال يؤدم الشعائر اإلسبلمية. -

 يحارب العمـ كالحكمة بحجة أف العمماء خطر عمى السمطة. -

 .(222)ضد بني دينو ككطنومف صفاتو العمالة لؤلجنبي  -

 –ىذه المصفكفة مف شركط كمكاصفات نمكذجٌي الحاكـ، التي أكردتيا المجمة لكبل النمػكذجيف، حاكلػت 
إسػقاطيا كمكاءمتيػا عمػى الكاقػع اليمنػي كنػذاؾ، بايػة المماثمػة كانتقػاء العبػر كالعضػة المفضػية  –بشكؿ أك بػ خر 

 بالضركرة إلى اإلصبلح كالتثكير في كف معان.  
إلػى النقطػة السػابعة كاألخيػرة، الخاصػة بنػزع السػمطة اإلداريػة كالعسػكرية  –أيضػا  –ككما تجدر اإلشػارة 

 . فمف أيدم العرب كقبض العناصر الاريبة عمى زماميا، كالتي كررتيا في مقالتيف متتاليتي
تبػر بمقتضػاىا تمؾ النقطة التي استند إلييا بعض البػاحثيف فػي تحمػيبلتيـ، كالتػي خمصػت إلػى نتيجػة اع

أف المجمة ذات اتجاه قكمي، في مقدمتيـ سيد سالـ الذم بنى رأيو عمػى تمػؾ الفرضػية، كاعتبػر أف مجػرد اىتمػاـ 
المجمة بالقضايا العربية، إلى جانب إيرادىا تمؾ النقطة ضمف عكامؿ إنحطػاط المسػمميف، إنمػا يمثػؿ تجميػان فكريػان 

 تيا.لئلتجاه القكمي كبركزان لمؤشراتو عمى صفحا
القػكمي  هليس شرطان كافيان أك تبريران مكضكعيان، يمكف االعتماد عميػو لمجػـز  ببػركز اإلتجػا –في اعتقادنا  –كىذا 

لخدمػػة فكػػرة مػػا، الػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ  –فػػي حينػػو  –عمػػى صػػفحات المجمػػة، بقػػدر مػػا ىػػك اجتيػػاد شخصػػي كظػػؼ 
في مجمة الحكمة... ظيػرت ميػزكزة  –العربية  كالكحدة –إف ظيكر فكرة القكمية "التناقض الكاضع حينما يقكؿ: 

، باإلضافة إلى قكلو في (223)مختمطة بفكرة الكحدة اإلسبلمية، ككف الفكر اإلسبلمي ىك الفكر السائد في المجمة"
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كىكذا يتضع أف الكريث كاف مفكران إسبلميان كداعيان إلى الجامعة اإلسبلمية، أكثػر مػف "نياية حديثو عف الكريث :
 (.  224)ا فكر قكمي بحت أك مؤمنان بالقكمية العربية في حد ذاتيا"أف يككف ذ

إف الكريػث عنػدما يتحػػدث ىنػا عػف إقصػػاء العناصػر الاريبػة عػػف السػمطة ال يعنػي بػػذلؾ تعصػبان لمجػػنس 
نمػا يقصػد بػذلؾ نقػد بعػض سػبلطيف المسػمميف  العربي أك العركبػة عمػى حسػاب الجنسػيات اإلسػبلمية األخػرل، كا 

العناصػػر الاريبػػة غيػػر المشػػبعة بػػركح  اإلسػػبلـ الحنيػػؼ كقيمػػو، كالتػػي رأل أف تسػػمطيا أدل إلػػى فػػي اسػػتعانتيـ ب
اسػػتابلؿ السػػمطة  اسػػتابلالن سػػيئان كغيػػر سػػميـ، باإلضػػافة إلػػى إشػػاعة ثقافػػة الدسػػائس كالمػػؤامرة بػػيف السػػبلطيف، 

لثقافػػة اإلمبراطكريػػة فػػي الفكػػر كتسػػيد منطػػؽ القػػكة كالامبػػة عمػػى حسػػاب مبػػدأ الكفػػاءة كالقػػيـ، بمعنػػى أدؽ  بػػركز ا
السياسػػي اإلسػػبلمي،  كالتػػي كػػاف مػػف تبعاتيػػا إزاحػػة العناصػػر النزييػػة كالناضػػجة، كالتػػي مػػف ضػػمنيا العناصػػر 
العربية الميمشة، كالمفضية بالضركرة إلى انحطاط كتخمؼ المسمميف عامة ، عزز مكقفو ىذا في نياية المقالػة، 

 .(225)كفاح األمة في سبيؿ إحياء الجامعة اإلسبلمية كليس العربيةبتحديده شرط اإلصبلح كالنيضة، في 
اعتبػار مجمػة الحكمػة ذات إتجػاه قػكمي، أك أف  –بأم حاؿ مف األحػكاؿ  –كعمى ىذا األساس ال يمكف 

فكران سياسيان ذا نزعة قكمية مستقمة  قد تجمػى فػي خطابيػا، كاف كانػت ثمػة إشػارات كردت ىنػا كىنػاؾ،عمى سػبيؿ 
لعػاطفي المنجػذب بػبل كعػي نحػك العركبػة، كالتػي حػددتيا بعػض المقػاالت المنقكلػة عػف بعػض الصػحؼ التجٌمي ا

العربيػػػة، كالتػػػي يمكػػػف تفسػػػيرىا فػػػي إطػػػار االىتمػػػاـ العػػػاطفي غيػػػر المػػػؤدلج الػػػذم تمػػػاىى فيػػػو الػػػكطني كالقػػػكمي 
فػة السياسػػية اليمنيػة كنػػذاؾ، ال بالػديني، باإلضػػافة إلػى أف الفكػػر السياسػي القػػكمي كػاف سػػابقان ألكانػو بالنسػػبة لمثقا

سيما رجاؿ الحكمة، الذيف أبدكا تشبعان بالثقافة السياسية المتراكمة منذ مئات السنيف كفقػان لمخمفيػة اإلسػبلمية ذات 
 المرجعية القركنية كالسنة النبكية.        

العمكـ، تؤكد إف مقاالت اإلصبلح التي كتبيا الكريث عمى كجو الخصكص، كمقاالت المجمة عمى كجو 
إسبلمية المجمة تكجيان كمضمكنان، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف دعكاتيا المتكررة إلػى إحيػاء الجامعػة اإلسػبلمية، فػي 
معظـ أعدادىا، إما بشكؿ كاضع كصريع أك عمى شػكؿ إيمػاءة ضػمنية، فعمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر، أكردت 

لكريػػث، تؤكػػد صػػحة مػػا ذىبنػػا إليػػو،  بعنػػكاف "الجامعػػة مقالػػة  خاصػػة فػػي العػػدد السػػابع مػػف السػػنة األكلػػى بقمػػـ ا
 –زمنيػا  –اإلسبلمية أقكل رابطة بيف األمػـ، إنبناؤىػا عمػى الكحػدة العربيػة"، فبعػد أف رأت اسػتحالة تكحيػد األمػة 

لعدة  عكامؿ ) جارافية، كاجتماعية، كثقافية، كاثنيو،...الخ (، ذكرت أف اإلسبلـ أسػتطاع، بصػحة دعكتػو كنقػاء 
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لتو، تكحيد تمؾ المتناقضات كالكتؿ البشرية المتباينة المنازع كالمتعددة المشارب كالثقافات، تحت رايػة كاحػدة، رسا
ما مف شؾ في أف األمـ المختمفة أجناسان، المتباعدة أكطانان، المتباينػة عػادات كأخبلقػا، المتفاكتػة "كىكية جامعة: 

مػػة كاحػػدة كجماعػػة غيػػر متفرقػػة... شػػاعرة بأنيػػا كاألسػػرة فػػي المصػػالع كأسػػباب العػػيش، ال تسػػتطيع أف تكػػكف كت
البيتيػػة فػػي كحػػدة الجػػنس كالػػكطف كالحقػػكؽ كالمصػػالع... أمػػة ذات كحػػدة فػػذة كرابطػػة قكيػػة تشػػعر بشػػعكر كاحػػد 
كتتجو اتجاىان كاحدان كتسعى إلى غاية كاحدة، ما مف شؾ في أنيا ال تستطيع ذلؾ، إال إذا كاف ىناؾ عامؿ قكم 

مى نبذ الفكارؽ كيقضػي عمػى أسػباب التباعػد، كيكجػد بػيف تمػؾ األمػـ جامعػة كبػرل كرابطػة عظيمػة مؤثر يعمؿ ع
تصػؿ بعضػػيا بػبعض... فتمتػػزج بيػا امتزاجػػان قكيػان كيتػػألؼ مػف مجمكعيػػا أمػة تعتبػػر كػؿ جػػزء مػف أكطانيػػا كطنػػان 

كشػػػػػدة شػػػػػعكرىا  لمجميػػػػػع... كعمػػػػػى مقػػػػػدار ذلػػػػػؾ العامػػػػػؿ تكػػػػػكف قػػػػػكة الرابطػػػػػة كمتانػػػػػة الجامعػػػػػة كتضػػػػػامف األمػػػػػة
، بؿ أنيا اعتبرت جػكىر رسػالة محمػد صػمى اي عميػو كسػمـ، ىػك الرابطػة اإلسػبلمية كتكحيػد العػالـ (226)"بكحدتيا

عمػى مقتضػػاىا كشػركطيا، كأقرنػػت إسػػبلـ المػرء بيػػا:"...كمف أىػػـ مػا بمػػ  عػف ربػػو فقػػد جػاء بالجامعػػة اإلسػػبلمية 
تمؼ األمـ، كجمعػت شػتات الشػعكب كسػاكت بينيػا فػي الحقػكؽ كاألخكة الدينية كالرابطة اإليمانية التي كحدت مخ

كالمصػػالع، أخػػكة إسػػبلمية كرابطػػة دينيػػة دعػػى إلييػػا خػػاتـ المرسػػميف... كجعميػػا مبػػدأن عظيمػػان مػػف مبػػادئ الػػديف 
الحنيؼ كدستكران مف دساتير القػركف الحكػيـ، ال يتحقػؽ إسػبلـ فػرد حتػى يعتنقػو كال يػتـ إيمػاف مػؤمف إال بػو ككػرر 

لى الحث عميو الدعك  ،  كبعد أف ساقت العديد مف ٍاآليات القركنية كاألحاديث النبكية التي تدعك إلى (227)"ة إليو كا 
كحػػدة المسػػمميف كتحػػث عمػػى المحافظػػة عمييػػا كصػػمت إلػػى القػػكؿ: "... كػػؿ ىػػذا يػػدلنا عمػػى مقػػدار الرابطػػة التػػي 

الرابطػػػة الكطنيػػػة، كتحػػػؿ محػػػؿ العصػػػبية  شػػػرعيا اإلسػػػبلـ ألبنائػػػو كجعميػػػا جامعػػػة بػػػيف شػػػتيت األمػػػـ، تقػػػـك مقػػػاـ
القكمية، ال بؿ تفكقيمػا فػي تكثيػؽ الصػبلت كقػكة الػربط كالػدفع بأبنائيػا إلػى التضػحية فػي سػبيؿ حفػظ مصػالحيـ 
المشتركة...اإلسبلـ ديف عاـ يشترؾ فيو الشرقي كالاربػي، كاألبػيض كاألسػكد كاألحمػر كاألصػفر، كالعربػي كغيػر 

ـ كانػػت جامعتػػو فػػكؽ الفػػكارؽ الجنسػػية العربػػي، كيطمػػب مػػف جميػػع ال بشػػر الػػدخكؿ فػػي حظيرتػػو ألمقدسػػة، فػػبل جػػرى
كالتحزبات الكطنية، كالتقسيمات الجارافية، كال جـر كانت تمؾ الفكاصؿ ممااة فػي نظػره، فػبل جنسػية فػي اإلسػبلـ 

نمػا أبنػاؤه المنضػككف تحػت رايتػو كاألسػرة الكاحػدة مػف أ م جػنس كػانكا كفػي كال قكمية في نظر الػديف الحنيػؼ، كا 
أيػػة بمػػدة قطنػػكا قػػد جعػػؿ ليػػـ محيطػػان جامعػػان، تكحػػدت فيػػو العقائػػد كاألخػػبلؽ كالمبػػادئ كالاايػػات، كجميػػع األنظمػػة 
السياسية كالمالية كاإلدارية، كتساكت فيو الحقكؽ كالكاجبات، كأقاـ ليـ مف ىذا المحيط كطنان خاصان يجب عمػييـ 
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عتػػدم عمػػى أم حػػد مػػف حػػدكده، كبػػذلؾ كانػػت حػػدكد اإلسػػبلـ ىػػي حػػدكد كحمايػػة ثاػػكره كمنػػع الم والقيػػاـ بشػػؤكن
الػػكطف ككػػؿ مػػا أحاطػػت بػػو تمػػػؾ الحػػدكد فيػػك مػػف المنػػاطؽ التػػي يتحػػػتـ عمػػى المسػػمميف حياطتيػػا... ىػػذه ىػػػي 

، كتحاكؿ المجمة ىنا التدليؿ عمى ما لمرابطة، أيا كاف نكعيا، مف أىمية في بناء (228)الجامعة اإلسبلمية الكبرل"
، فقد تطرقت إلى نمكذجي بريطانيا كأمريكا الشمالية كرابطتيما الصػناعية، ككػذلؾ نمػكذجي ألمانيػا كايطاليػا األمـ

كلكػف ىػذه الػركابط كتمػؾ الصػبلت إذا قكرنػت بالجامعػة اإلسػبلمية "كرابطتيما القكمية، حتى خمصت إلػى القػكؿ: 
 . (229)يئان مذككرا"التي جاء بيا الديف الحنيؼ كراعاىا المسممكف األكلكف لـ تكف ش

كعمى الرغـ مف نظرتيا المثالية نحػك الجامعػة اإلسػبلمية،التي أمبلىػا ضػميرىا اإلسػبلمي،  تعاممػت مػع 
ظركؼ كمعطيات زمنيا كمكانيا بكاقعية سياسية مجردة، حيث طرحت، في سػياؽ حػديثيا ذاؾ، صػياة تكفيقيػة، 

يػة الكصػكؿ إلػى كضػع أسػس كاسػتراتيجيات إشػكاؿ الحاضػر، با ةحاكلت مف خبلليا  تشخيص الماضػي كحمحمػ
ف كػػػاف بصػػػكرة متدرجػػػة، ك تكتيػػػؾ مرحمػػػي، كىػػػك مػػػا رأتػػػو ابتػػػداءن فػػػي تحقيػػػؽ الكحػػػدة العربيػػػة  لبنػػػاء المسػػػتقبؿ، كا 
الصػػادقة: "... كلكػػف تجديػػد ىػػذه الجامعػػة كجعػػؿ جميػػع األقطػػار اإلسػػبلمية كطنػػان كاحػػدان كمػػا كانػػت، كتػػأليؼ كػػؿ 

عادة بني القركف إلى مػا كػانكا عميػو، كػؿ ذلػؾ ال يمكػف أف يكػكف طفػرة كبػبل المسمميف كتمة كاحدة، أماـ  عدكىـ كا 
تدرج كبدكف أف يكضع لو الحجر األساس الذم يبنى عميو كحده... كأف أساس الجامعة اإلسػبلمية العامػة تحقػؽ 

 .(230)الكحدة العربية الصادقة"
يحة أك ضػػمنية، لمقكميػػة العربيػػة، أك دعػػكة، صػػر  –بػػأم شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ  –كالمرحميػػة ىنػػا ال تعنػػي   

نمػػا تعتبػػر الكحػػدة العربيػػة فػػي ىػػذه  نزكعػػان عنصػػريان نحكىػػا، كمػػا ذىػػب إلػػى ذلػػؾ سػػيد سػػالـ كبعػػض مػػف شػػايعو، كا 
الحالة، حالة عبكر بؿ مقدمة كجسر لمكحدة اإلسبلمية العامة، ككف العرب يمثمكف جزء مف مشركع إسبلمي عاـ 

ة العربيػة كنصػرائيا، كلكػف ال باعتبارىػا نزعػة قكميػة كعصػبية جنسػية تسػتقؿ نحف مف دعاة الكحد"كليس خاص: 
بنفسيا ضمف أسكارىا كتقصر جيكدىا عمى العػرب كبػبلد العػرب، رافضػة لايػر العػرب مػف المسػمميف، فيػذا أمػر 

كمػػا يحاربػػو اإلسػػبلـ كينكػػره القػػركف كتأبػػاه الجامعػػة اإلسػػبلمية، التػػي لػػيس ليػػا كطػػف محػػدكد كال عصػػبية قكميػػة 
أسمفنا، بؿ ندعكا إلييا مف حيث أنيا األس الكحيد لبناء صرح مجد المسمميف، كباعتبار أف عػز اإلسػبلـ مرىػكف 
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بعػػز العػػرب، كبصػػفتيا الكسػػيمة الطبيعيػػة الفػػذة إلػػى تحقيػػؽ الجامعػػة اإلسػػبلمية، كبػػذلؾ نػػتمكف مػػف الجمػػع بػػيف 
عادة كحدة العرب دعاة اإلسبل  . (231)"ـ كأبطالو كمؤسسي مجده األثيؿتطبيؽ المبدأ اإلسبلمي العاـ كا 

اإلصبلحية، في خطاب مجمة الحكمة، كالتي كانت ترد  –تمؾ صكرة مف صكر تجمي النزعة اإلسبلمية 
 عمى  شكؿ دعكات صريحة، كرستيا مقاالت اإلصبلح لمكريث، أك متضمنة  بعض االفتتاحيات كالمقاالت.

لة العاشرة مف مقػاالت اإلصػبلح المعنكنػة بػػ "نيضػة تبمكرت تمؾ النزعة بشكؿ كاضع كصريع  في المقا
اإلسبلـ الحاضرة"، كالتي نشرت في العدد الخامس مف السنة الثانيػة بعيػد كفػات الكريػث، عنػدما  أشػارت المجمػة 
عمى لسانو إلى النيضػة اإلسػبلمية التػي بػدأ العػالـ اإلسػبلمي يشػيد بعػض مؤشػراتيا النسػبية، كنػكع مػف الماػايرة 

ئد كما كاف عميو المجتمع اإلسبلمي في أكاسط القرف الثامف عشر كما قبمو، حيث أكعزت حدكث تمؾ لما ىك سا
الطفػػػرة إلػػػى عامػػػؿ الصػػػدمة الحضػػػارية التػػػي أحػػػدثيا المشػػػركع اإلسػػػتعمارم فػػػي بنيػػػة الفكػػػر اإلسػػػبلمي، كالتػػػي 

اقا كتطكران، باإلضافة إلى بمقتضاىا أصبع المجتمع اإلسبلمي يحس ب المو ككمالو كيتطمع إلي مستقبؿ أكثر إشر 
تنامي نزعة التمرد عمى السائد السياسي كالثقافي، كتكثؼ الحس الثكرم ضد سياسة  احتبلؿ األكطػاف كمصػادرة 

 الحقكؽ كالحريات، كالتي حتىمت عميو تقدير قيمة العمـ  كتحرير العقؿ مف قيكد التقميد كالجمكد.      
قالػة القػكؿ: إف الصػحكة اإلسػبلمية التػي بػدأ المجتمػع اإلسػبلمي كبعبارة أخرل أرادت المجمة فػي ىػذه الم

يشيد إرىاصاتيا كنذاؾ، ما ىي إال ردة فعؿ طبيعية لمسياسة االستعمارية التػي مكرسػت عمػى المنطقػة، كمػا أنيػا 
حصيمة منطقية لمراجعات أثارتيػا الصػدمة الحضػارية، كحتىمتىيػا ظػركؼ اإلنحطػاط كالتخمػؼ، كمػف أبػرز مبلمػع 

قد انتقؿ مف طكر إلى كخر، انتقؿ مف طكر الجمكد كالافمة، كالكسػؿ "النيضة، ىي أف المجتمع اإلسبلمي:  ىذه
إلػػى  –كالبطالػػة، كالجيػػؿ كالتخريػػؼ، كاالستسػػبلـ كالتبمػػد، كالتقميػػد كالخنػػكع، كالذلػػة كالميانػػة، كاالسػػتعباد كالتقػػديس 

ففيػػو شػػيء مػػف التحػػرر العقمػػي، كاإلصػػبلح الػػديني،  ال أقػػكؿ انػػو ياػػايره تمامػػان، كلكنػػو يخالفػػو شػػيء مػػا، –طػػكر 
كالنيػػكض العممػػػي، كالرقػػػي األدبػػػي، كالنشػػاط العممػػػي، كالتقػػػدـ االقتصػػػادم كالنظػػاـ السياسػػػي، كالشػػػعكر القػػػكمي، 

، لتككف في المحصمة بمثابة الفريضة الدينية كالضركرة السياسية، التي ال بد مف تحقيقيا (232)كاإلعتزاز الكطني"
مػػف ذا الػػذم ال يشػػعر بالحركػػة "كاقػػع، كىػػك مػػا رأتػػو المجمػػة فػػي دعػػكة الحركػػة اإلسػػبلمية الصػػاعدة: عمػػى ارض ال
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اإلسبلمية النزاعة إلى التقدـ في كؿ كجية مػف كجيػات الحيػاة، كػؿ ذلػؾ ممػا ال مجػاؿ لئلسػترابة فيػو، ككػؿ ذلػؾ 
            .  ( 233)يدؿ عمى أف ىناؾ نيضة إسبلمية أخذت في الظيكر، كدخمت دكر الترعرع"

 -كبالعكدة إلى مكضكع ) اإلصبلح ( الذم دعت إليػو مجمػة الحكمػة، كجعمتػو محػكر قضػيتيا المركزيػة 
كاصمت دعكتيا تمؾ بعد مكت الكريث، إذ حمؿ راية اإلصبلح عنو زميمو في الفكر المطػاع، حيػث   -كما رأينا 

مف السنة الثانية، أخذ المطػاع يكتػب مقػاالت استأنؼ المشركع الفكرم مف حيث كقؼ الكريث، فمنذ العدد الرابع 
متتاليػػة تحمػػؿ نفػػس العنػػكاف كنفػػس الػػركح التػػي بثيػػا الكريػػث. اسػػتيؿ ذلػػؾ بمكاصػػمة مكضػػكع البحػػث فػػي عكامػػؿ 

 انحطاط المسمميف، مركزان في ذلؾ عمى عامؿ ضعؼ الماة كتضعضعيا، كغمبت الرطانة كالعجمة عمييا.
ذا كاف الكريث قد تحدث عف أىمية  قػد  –مػف كجيػة نظػره  –العنصر العربي في مسألة القيادة،  ألنػو كا 

ىضػػـ اإلسػػبلـ كتشػػبع بقيمػػو كاسػػتكعب مفرداتػػو، كالتػػي خكلتػػو فقػػو كاقعػػو الجديػػد كالمتجػػدد كالتخمػػي عػػف نزعتػػو 
العنصػػرية، عمػػى عكػػس العناصػػر الكصػػكلية التػػي اعتنقػػت اإلسػػبلـ بايػػة الكصػػكؿ إلػػى مرادىػػا السياسػػي، حيػػث 

 منجذبة إلى ثقافتيا المحمية، التي شكمت حضكران دائمان في أثناء ممارسة السمطة.ظمت حاضنة ك 
أما المطاع في مقالتو األكلى فقد بدا أكثػر حماسػة تجػاه العنصػر العربػي كأكثػر انجػذابان نحػك العركبػة إذ 

اصػو كجػكىره كالشػؾ أف العػرب جرثكمػة اإلسػبلـ كدعامتػو كمص"لـ يجد ثمة فػرؽ بينيمػا، بػؿ اعتبرىمػا صػنكاف: 
كبحبكحتػو كمعدنػو، بػػؿ سػنامو كذركتػو، كأثافيػػو كبنيانػو، كاف العركبػػة كاإلسػبلـ صػنكاف ال يفترقػػاف، حيػاة أحػػدىما 
مرتينػػػة بحيػػػاة األخػػػر، ال بقػػػاء لئلسػػػبلـ إال بالعركبػػػة كال بقػػػاء لمعركبػػػة إال باإلسػػػبلـ، فيمػػػا كجنػػػاحي الطػػػائر إذا 

بيػػـ تربعػػت "إلػػى االعتػػداد بالػػذات كاإلفتخػػار باإلنجػػاز:  ، كصػػؿ بػػو األمػػر(234)ىػػيض أحػػدىما انخفػػض اآلخػػر"
األمػػػكر أحقابػػػا، فػػػي ظػػػؿ سػػػمطاف قػػػاىر كذرل ممػػػؾ ثابػػػت كعػػػز غالػػػب أخضػػػع ليػػػـ مػػػف األمػػػـ رقابيػػػا، فػػػاخترقكا 
صفكفيا، كأختطكا ديارىا، كألقت إلييـ الممالؾ أزمة أمرىا، فممؤكىا نكران كعدالن، كأكسعكىا كماالن كفضبلن، كأسسكا 

 .(235)طر دخمكه ممكان كاسعان كحكمان مطاعا"بكؿ ق
أف ثمػة كعيػان سياسػيان قكميػان قػد بػدأ يعتمػؿ خػارج سػياؽ الفكػر  –بأم شكؿ مف األشػكاؿ  –كىذا ال يعني 

نمػػا ىػػك محاكلػػة إحيائيػػة لمشػػركع رأل صػػاحبو  اإلسػػبلمي السػػائد، أك فػػي طريػػؽ التشػػكؿ كالتبمػػكر كنقػػيض لػػو، كا 
عػػادة تشػػكيمو ك  فػػؽ أسسػػو األصػػيمة، التػػي ركىػػا متجميػػة فػػي صػػدؽ إسػػبلمية العػػرب، كمػػا ال يعنػػي إمكانيػػة بعثػػو كا 

 تعصبان صارخان لمعرب ضد المسمميف مف غير العرب المنصيريف مشركعان  في بكتقة اإلسبلـ الكاحدة. 
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ليػػػذا نجػػػد أف المطػػػاع فػػػي بقيػػػة مقاالتػػػو المعنكنػػػة "فػػػي سػػػبيؿ اإلصػػػبلح"، كالتػػػي تعػػػد امتػػػدادان مكضػػػكعيان 
ت الكريث اآلنفة الذكر، يركز عمى إشكالية الماة كمحاكلة معالجتيػا مػف منظػكر حضػارم، باعتبارىػا  أس لمقاال

، فقد اسػتعرض تػاريخ الماػة العربيػة منػذ القػدـ، كتػأثير الماػات القديمػة عمييػا، ثػـ يبػيف (236)التقدـ كجذر اإلزدىار
الحميريػػة مبينػػان جػػذكرىا العربيػػة، ككيػػؼ أثػػر  إزدىارىػػا بنػػزكؿ القػػركف بمسػػاف عربػػي مبػػيف، كتنػػاكؿ لاػػة أىػػؿ الػػيمف

عمييػػا اإلحػػػتبلؿ الحبشػػػي، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف تشػػػكيكو فػػػي قػػػدرة االسػػػتعمار عمػػػى محػػػك لاػػػة األمػػػة كالسػػػيطرة عمػػػى 
ال جـر أف االستعمار مػف األدكاء القاتمػة "في ضياعيا:  –بطريقة أك بأخرل  –عكاطفيا كأفكارىا، إال أنو يساىـ 

النفكس كيمسخ األخبلؽ كالنظـ كالمبادئ، داء خبيث ال دكاء لو غير التخمص مف نيره كالفرار الفتاكة، كأنو يقتؿ 
بأقداـ )السميؾ( رىكذا  مف أسبابو كعبلماتو، كأنو ال يعز سمطاف الماة كاآلداب كال يشرؽ منارىا كيطرد رقييا إال 

ة ضػػػعؼ الماػػػة بضػػػعؼ األمػػػػة ، كمػػػا أقػػػرف مسػػػأل(237)فػػػي ذرل المجػػػد كاالسػػػتقبلؿ كبحبكحػػػة الخصػػػب كالقػػػرار"
كمما ضعؼ سمطاف األمة المادم تقمص نفكذىا األدبي، كتدىكرت لاتيا، قضية مسممة ال يشؾ فييا "اقتصاديان: 

 .(238)أحد"
كيبحث المطاع في التثاقؼ بيف المجتمعات المتجاكرة كتػأثير ذلػؾ عمػى الماػة عمكمػان، كالتػأثير المتبػادؿ 

ة عمػػى كجػػو الخصػػكص، ككيػػؼ أف شػػكمية األكضػػاع العامػػة تػػؤثر عمػػى الماػػة بػػيف لاػػة العػػرب الشػػمالية كالجنكبيػػ
إجماال، فضبلن عف أف الماة تعمؿ عمى تكحيد الشعكر كالشعكب معان، كتكثؼ حس اإلنتماء الكاحد.إلى أف يصؿ 
يا إلػى اسػػتعراض كيفيػػة انتقػػاؿ الماػة العربيػػة مػػف إطارىػػا العربػي المحمػػي الضػػيؽ بفضػػؿ القػركف الكػػريـ إلػػى فضػػائ

 .   (239)العالمي الرحب

 محور األدب:  -7
كظفت الحكمة األدب، كايره مف المكاضػيع، فػي خدمػة أىػدافيا المعمنػة كغيػر المعمنػة كتحقيػؽ غاياتيػا، 
التػػي تػػدفع باتجػػاه اإلصػػبلح الشػػامؿ، حيػػث أفػػردت لػػو محػػكران خاصػػان لخصػػتو فػػي العنػػكانيف التػػالييف: "نظػػرة فػػي 

 األدب العربي القديـ، كحظ اليمف منو". األدب ككيؼ يكتب ؟" ك"نظرة في
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فالشػػعر كالشػػعراء فػػي "كلقػػد اسػػتيمت ذلػػؾ بمحاكلتيػػا تحديػػد رسػػالة األديػػب، خاصػػة الشػػعراء حيػػث قالػػت: 
الحقيقة، السيما مف جعؿ قريحتػو كقفػان عمػى مصػالع دينػو كقكمػو ككطنػو، ىػـ لسػاف ىػذه األمػة العربيػة كترجمػاف 

، كمػػا عػػدت األدب فػػي الدرجػػة الثانيػػة بعػػد الػػديف مػػف حيػػث األىميػػة (240)الػػخ" بيانيػػا كمقيػػدك شػػاردىا ككاردىػػا...
كتػػأثيره عمػػى القمػػكب كالعقػػكؿ كقيػػادة الجمػػاىير، خصكصػػان األدب ذا البعػػد الػػديني: "... فيػػك فػػي الدرجػػة الثانيػػة 

ارب فػػي فاعميتػػو تػػأثيران كارتباطػػا باألفئػػدة كالمشػػاعر، السػػيما إذا كػػاف عميػػو مسػػحة دينيػػة قكميػػة عنصػػرية، فانػػو يقػػ
فاعميػػػػة الػػػػدعكة الدينيػػػػة ككثارىػػػػا المممكسػػػػة، فانػػػػو يصػػػػطب  بصػػػػباة الػػػػديف، كتكػػػػكف قكتػػػػو أثػػػػران مػػػػف ذلػػػػؾ الػػػػديف 

، حتػى خمصػت إلػى إقػرار حقيقػة ثابتػة ىػي اقتػراف األدب بالػديف، كػكف الػديف يػؤثر بشػكؿ دائػـ عمػػى (241)المتػيف"
ه يميػػب العكاطػػؼ كيحيػػي األفئػػدة، كيرىػػؼ الشػػعكر، فالػػديف بمظػػاىره كصػػكر "األدب كيعمػػؿ عمػػى رقيػػو كازدىػػاره: 

كييػػز الكجػػداف كيبعػػث فػػي الػػنفس معػػاني تمػػدىا قػػكة غيبيػػة ىائمػػة، يستشػػعرىا الفكػػر فيمتمػػة ركعػػة كنشػػاطان فينػػاؿ 
. فضػػػبلن عػػف أنيػػا اعتبرتػػو عمػػى لسػػاف )عبػػد اي العػػػزب(  (242)"األدب مػػف الصػػكر الدينيػػة ثػػركة ال يسػػتياف بيػػا

يجابا، كانو بمثابة محػرؾ التػاريخ لػيس إال: انعكاسان لمحياة اال جتماعية كتفاعبلتيا، حيث يتأثر كيؤثر فييا سمبان كا 
حقػػػان أف األدب... ىػػػك ظػػػؿ الحيػػػاة االجتماعيػػػة يمتػػػد بامتػػػدادىا كيػػػتقمص بتقمصػػػيا، كعبلقتػػػو بيػػػا كعبلقػػػة الػػػركح "

ر، ككثيػػران مػػا أذؿ ككضػػع كأعػػز بالجسػػد... إف األدب طػػاؿ مػػا بنػػى كأشػػاد كىػػدـ كأبػػاد كقمػػب الكضػػع كعكػػس األمػػ
 .  (243)كرفع"

جكىريػػان حػػددت بمقتضػػاه كيفيػػة صػػياغة األدب "نظػػرة فػػي األدب ككيػػؼ  كفػػي ضػػكء ذلػػؾ طرحػػت سػػؤاال ن
يكتػػػب؟"، كحاكلػػػت مػػػف خبللػػػو اإلجابػػػة عمػػػى أسػػػئمة الكاقػػػع اليمنػػػي الممحػػػة، كالتػػػي أثارتيػػػا ثمػػػة تقاطعػػػات فكريػػػة 

إف اليمف في الدكر اإلسبلمي قد تعددت ألكاف أدبو كتمكنت صكر "زمف: كتنكعات ثقافية سادت اليمف لفترة مف ال
حياتو، فقد شيد اليمف الخكارج كحماسة أدبيـ كاإلسماعيمية كالتكاء مشاربيـ كالمطرفية كغمػكض غايػاتيـ، كشػيد 

لعػيش، األئمة كشيعتيـ يطالبكف بالحؽ الميضػكـ كالػدـ المطمػكؿ، كرأل إمػارات كحككمػات أكلعػت بػالترؼ كلػيف ا
كاتصمت بحككمات مصر كباداد، فتأثر األدب بمنازعيا كعكاطفيا، ككؿ ىػذا يجػب عمػى كاتػب األدب أف يكفيػو 

 .(244)"حقو كأف يقؼ كقفات طكيمة ليعرض صكر األدب عند كؿ طائفة ثـ يضع الكؿ في الميزاف كيحمؿ كيكازف

                                                 
 .49، 48ىػ، ص 1357، السنة األكلى، ذم الحجة 2الحكمة: العدد  - 240
 . 51، 49، السنة األكلى، ص 2الحكمة: العدد  - 241

 . 117 – 112ـ، ص 1941ىػ، مارس / أبريؿ 1359، السنة الثانية، المجمد الثاني، صفر 4الحكمة: العدد  - 242

 . 82 – 79ىػ، ص 1358، السنة األكلى، محـر 3العدد الحكمة:  - 243

 . 82، السنة األكلى، ص 3الحكمة: العدد  - 244
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ية السكية، لذا نجػد  العػزب قػد صػاغ كتكمف أىمية األدب لدل المجمة في دكره المحكرم في صياغة الشخص   
عنكاف مقاالتو بما يتناسب كالػدكر المتػكخى منػو "نظػرة فػي األدب العربػي القػديـ كحػظ الػيمف منػو" اسػتعرض مػف 

، حيػػث يبلحػػظ فػػي (245)خبللػػو فػػي أكثػػر مػػف عػػدد تػػاريخ األدب العربػػي قػػديمان كحػػديثان كنصػػيب الػػيمف منػػو كفيػػو 
ليمنية، كذلؾ مػف خػبلؿ اإلشػادة بتػاريخ الػيمف القػديـ المتمثػؿ فػي تػاريخ معػيف معظـ تمؾ المقاالت بركز النزعة ا

 .(246)كسبأ كحمير... الخ، كمحاكلة إثبات أف اإلنساف اليمني صانع حضارة ككارث حضارة في كف معان 
عمى أية حاؿ إذا كاف األدب  لدل مجمة الحكمة ىك ظؿ الحياة كانعكاسيا، فاف الديف ىك أعظـ جانػب 

كقػػد فشػػؿ مػػف أراد الػػتخمص منػػو رالػػديفر، كالفػػرار مػػف سػػمطانو قػػديمان "ة البشػػر بالتػػالي ال يمكػػف فصػػميما: فػػي حيػػا
 .                  (247)"كحديثان، فميس مف السداد أف نجيؿ أك نتجاىؿ صمة األدب بالديف كترافقيما، كسيرىما جنبان إلى جنب

تحػديثيان كػاف يبشػر  –كرية، تحمؿ مشركعان تنكيريػان ف –كىكذا بدت مجمة الحكمة اليمانية ككمضة ثقافية 
نضػػاج ثمػػاره، حيػػث تػػـ  ف خطفتيػػا يػػد القػػدر فػػي مػػدة كجيػػزة، قبػػؿ اكتمػػاؿ تحققػػو كا  بالجميػػؿ القػػادـ ال محالػػة، كا 

 ـ.1941اغبلقيا في مارس عاـ 

 م:9968 -9949صحيفة سبأ 
حريرىػػػا محمػػػد عبػػػده ـ. رأس ت1949صػػػحيفة نصػػػؼ شػػػيرية أصػػػدرت فػػػي البدايػػػة فػػػي عػػػدف فػػػي ينػػػاير 

الشػػرجبي. فعنػػدما تكقفػػت صػػحيفة  "صػػكت الػػيمف" عػػف الصػػدكر فػػي عػػدف، لظػػركؼ اسػػتثنائية فرضػػتيا شػػركط 
ـ، صػػػػدرت عمػػػػى الفػػػػكر صػػػػحيفتي "السػػػػبلـ" ك 1948كتػػػػداعيات انتصػػػػار اإلمػػػػاـ أحمػػػػد عمػػػػى المعارضػػػػة عػػػػاـ 

يػػدان لممعارضػػة  حػػاكؿ سػػد الفػػراغ كإمتػػداد  إعبلمػػي ليػػا، كصػػكتان إعبلميػػان جد –حينيػػا  –"الفضػػكؿ" حيػػث بػػدتا 
 اإلعبلمي الناتج عف ذلؾ الاياب.

يناير  -ىػ 1368ربيع األكؿ  12صدكر صحيفة سبأ في عدف في  –حسب المتككؿ  –ككاف مف نتيجة  ذلؾ   
ـ لتمثػػؿ حضػػكران إعبلميػػان لمسػػمطة أإلماميػػة ىنػػاؾ، أكريػػد ليػػا أف تكػػكف كسػػيمة إعبلميػػة مضػػادة كمنافحػػة 1949

. كبعػػد الػػتمعف فػػػي (248)معارضػػة اليمنيػػة المنبعػػث صػػداه مػػف جديػػػد فػػي صػػفحات "السػػبلـ كالفضػػكؿ"لخطػػاب ال
 مضامينيا كجدنا أنيا تمحكرت في العناكيف األتية:

                                                 
 .  268 – 265، السنة األكلى، ص 9الحكمة : العدد  - 245
 . 313 – 297، السنة األكلى، ص 11الحكمة: العدد  - 246
 . 117 – 112، السنة الثانية، ص 4الحكمة: العدد  - 247
 .  62، ص : المصدر السابؽؾمد عبد الممالمتككؿ، مح - 248
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 م:9949المرحمة األولى في عدن والميمة الناقصة:  -9
كلكجيان ييدد المؤسسػة شكؿ تنامي خطاب المعارضة كثكريتو المنبعثة مف جديد ىاجسان إعبلميان كخطران أيدي      

اإلماميػػة كبنيتيػػا الفكريػػة كالسياسػػية، كىػػك مػػا قادىػػا إلػػى محاكلػػة صػػده كمجابيتػػو بػػنفس السػػبلح كفػػي عقػػر داره، 
ـ، عمى إصدار صحيفة سبأ 1948 -ىػ 1366حيث شجعت جمعية الشباب اليمني التي تأسست في عدف عاـ 

 ية ذلؾ الخطاب.لتككف ناطقة باسـ الجمعية، كالتي أنيط بيا صد كمجاب
كلمعرفػػة اتجػػاه الصػػحيفة يجػػدر بنػػا اإلشػػارة السػػريعة إلػػى أىػػداؼ جمعيػػة الشػػباب اليمنػػي المعمنػػة، كالتػػي ىػػي 

 عمى النحك التالي:
الطاعػػػػة كاإلخػػػػبلص كالػػػػػكالء ألكلػػػػى األمػػػػر، كاالعتصػػػػػاـ بالشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية الاػػػػػراء المطيػػػػرة اآلمػػػػػرة  -1

 بالمعركؼ الناىية عف المنكر.
يجػػػاد جػػػٌك تسػػػكد فيػػػو ركح التعػػػاكف كالتػػػ لؼ كحسػػػف التفػػػاىـ إحيػػػاء الػػػركح  -2 القكميػػػة كالكطنيػػػة كاإلخػػػاء، كا 

 كاالحتراـ بيف أفراد الشعب اليمني عمكمان.

 القياـ بخدمة الشعب اليمني كأبنائو كالحككمة المتككمية أعبل اي رايتيا. -3

حػػة األشػرار كمناضػػمتيـ الػدفاع عػف أعػػراض أبنػاء الػيمف سػػكاء كػاف فػػي الصػحؼ أك المجتمعػات، كمكاف -4
 أينما كانكا سكاءن في الكطف أـ في الميجر.

صبلحية إلى  -5 نشر األخبلؽ اإلسبلمية كبثيا بيف الشعب اليمني خصكصان، كذلؾ بتكزيع نشرات عممية كا 
 أف تكجد صحيفة تككف لساف حاليا.

 . (249)العمؿ عمى تحسيف حالة المعكزيف مف أبناء كطننا خصكصان أدبيان كماديان  -6

ىػػػػػي األىػػػػػداؼ التػػػػػي كرسػػػػػت بالمجمػػػػػؿ الػػػػػكالء كالطاعػػػػػة لممؤسسػػػػػة اإلماميػػػػػة ك سػػػػػكغت سػػػػػمطتيا األبكيػػػػػة ك 
 )البطريركية(، كىدفت إلى محاصرة كتجريـ أم فكر مااير ليا.

قػؿ ال أسػألكـ عميػو أجػران إال "كذلؾ األمر مع شعار الصحيفة الذم رفعتو في مرحمتيا األكلى فػي عػدف كىػك     
، كالذم يحمؿ مف المعاني كالدالالت ما يحدد بشكؿ كاضع اتجاه الصحيفة كنفسػيا السياسػي، المكدة في القربى"

إذ اختيػػر بمػػا يتناسػػب كطبيعػػة دكرىػػا المػػراد تحقيقػػو حينػػذاؾ، كالػػذم يعكػػس طبيعػػة الكظيفػػة األيديكلكجيػػة التػػي 

                                                 
ـ، منشػػكرات مجمػػة دراسػػات الخمػػيج كالجزيػػرة العربيػػة 1962سػػبتمبر  26طػػاىر، عمػػكم عبػػداي: الصػػحافة اليمنيػػة قبػػؿ ثػػكرة  - 249
 .  32، 31ـ، ص 1985 -ىػ1415( ، 17)



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 87  

 

لصحيفة، كفقان لمخمفية التي تحمميػا أنيطت بيا في تمؾ األثناء، كيكحي باف ثمة دكران أيديكلكجيان بارزان قد مارستو ا
 مدلكالت ذلؾ الشعار.

كمػػػف خػػػبلؿ أىػػػداؼ جمعيػػػة الشػػػباب اليمنػػػي، كشػػػعار الصػػػحيفة ذك المػػػدلكؿ اإليػػػديكلكجي المػػػائز يمكػػػف 
 –القكؿ: إف صحيفة سبأ رسمية التكجػو أىميػة االنتمػاء إذ أبػدت انحيػازان كاضػحان نحػك السػمطة اإلماميػة، ك تبنػت 

خطابيػػا كفكرىػػا، فػػي حػػيف كانػػت ناطقػػة رسػػمية باسػػـ جمعيػػة الشػػباب اليمنػػي األىميػػة التػػي  – بطريقػػة أك بػػأخرل
 تماىت أىدافيا مع مشركع كتكجيات السمطة اإلمامية الرسمية.

كما أظيرت بذلؾ أنيا تنتمي إلى الثقافة السياسية المتسمة بالتشيع آلؿ البيت )بني ىاشـ(، كالمتخاصمة سياسيان 
تكف إحدل نتاجاتيا. فقد كانػت تعتبػر نفسػيا حاممػة مشػركع )كؿ البيػت( كناطقػة باسػمو، كالػذم مع الاير، إف لـ 

 رأت انو متجسد في السمطة اإلمامية كممثميا الشرعي اإلماـ أحمد.
كانطبلقان مف ذلؾ كجيت خطابيا التحريضي بالدرجػة األكلػى نحػك المعارضػة اليمنيػة فػي عػدف، كجعمتػو 

فػػػي اليجػػػكـ عمييػػػا كعمػػػى مشػػػاريعيا، عمػػػى اعتبػػػار أف المعارضػػػة  تمثػػػؿ تمػػػردان سياسػػػيان  خيػػػاران اسػػػتراتيجيان تركػػػز
عبلميان عمى سمطة كؿ البيت المتجسدة في سمطة اإلماـ أحمد.  كا 

ـ( احد كتابيا أف مف أىـ الػدكافع التػي كانػت كراء إصػدار سػبأ 1962كلقد ذكر عقيؿ عثماف عقيؿ )ت 
دعايػة مػف المارضػيف فػي الػداخؿ كالخػارج كػاف ال بػد مػف إظيػار الحقػائؽ كمػا كثػرت ال"ىي عمى النحػك التػالي: 

ىػػػ المكافػػؽ 1368ربيػػع األكؿ سػػنة 12الناصػػعة أمػػاـ الػػرأم العػػاـ، كليػػذا تأسسػػت سػػبأ لمػػديرىا الشػػرجبي بتػػاريخ 
، كالمقصػػػكد ىنػػػا بالمارضػػػيف ىػػػـ المعارضػػػيف لسياسػػػة  اإلمػػػاـ أحمػػػد فػػػي عػػػدف (250)ـ "1949األكؿ مػػػف ينػػػاير 

. كمػػا قػػاؿ رئػػيس تحريرىػػا )محمػػد عبػػده الشػػرجبي( بصػػريع (251)ر كصػػحافتيـ الجديػػدة )الفضػػكؿ كالسػػبلـ(كالميجػػ
. (252)لقد كاف اليدؼ مف إصػدار سػبأ الكقػكؼ ضػد االسػتعمار كضػد الجمعيػة اليمنيػة الكبػرل كأنصػارىا""العبارة:

لنظػػاـ اإلمػػامي كسػػر كىنػػاؾ مػػف رأل أف اليػػدؼ األساسػػي مػػف إصػػدار صػػحيفة سػػبأ فػػي عػػدف إنمػػا ىػػك محاكلػػة ا
كمحاربػػػة المعارضػػػة بػػػنفس اسػػػمكبيا فػػػي اكبػػػر مركػػػز لتجمعيػػػا،  48العزلػػػة االعبلميػػػة التػػػي طكقتػػػو بعػػػد انقػػػبلب 

 .(253)كتجميؿ صكرة اإلمامة كالدعاية ليا
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استيمت سبأ ىجكميا عمى المعارضة بكصفيـ بالخارجيف عمػى الػديف كالعمػبلء لبلسػتعمار، فقػد نشػرت  
مػف النػاس "مػة كشػركطيا" كصػفت فييػا رجػاؿ المعارضػة باألدعيػاء كالمتطفمػيف عمػى السػمطة:مقالة بعنػكاف "الزعا

في عدف مف يتصدركف لمزعامة كىـ ليسكا أىبلن ليا، فبل تػدكـ زعػامتيـ إال حينػان قمػيبلن قػد ال تتجػاكز أشػيران ميمػا 
ريب إف أفضػؿ مقيػاس لمزعامػة ىػك تقربكا ألكلياء األمر كعظـ شأنيـ بإغراء بعض المرتزقة الذيف يؤيدكنيـ، كال 

النفػػع الػػذم يعػػكد عمػػى الػػكطف كالرخػػاء الػػذم يفشػػي بػػيف أىمػػو كالتػػاريخ خيػػر غربػػاؿ لمرجػػاؿ العظمػػاء كمػػا أكثػػر 
، كمػا (254)الزعماء الذيف ماتكا فماتت معيـ أعمػاليـ، ألنيػا كانػت تقػكـ عمػى الجشػع كاألنانيػة كالمصػمحة الذاتيػة"

التي ألقاىا بمناسبة عيد مػيبلد اإلمػاـ أحمػد كجعمتيػا  –فمسطيني الجنسية  – كظفت كممة )عبد الحكيـ األبيض(
ف معارضػػيو مجػػرد  إحػػدل افتتاحيتيػػا، كالتػػي اعتبػػر فييػػا اإلمػػاـ أحمػػد إمػػاـ حػػؽ يػػرفض االسػػتعمار كمشػػاريعو كا 

مػػة عمػبلء كخكنػػو، طالػػب فييػا الشػػعب االلتفػػاؼ حكلػػو كعػدـ الرضػػكخ كالتصػػديؽ لممعارضػػة، كػذلؾ األمػػر مػػع كم
)رشػػيد عمػػي الحريػػرم( التػػي ألقاىػػا فػػي نفػػس المناسػػبة، كالتػػي اعتبػػر تمػػؾ االحتفاليػػة كاجػػب كطنػػي كشػػعيرة مػػف 

فيػػذه العػػادة، عػػادة االحتفػػاؿ بعيػػد مػػيبلد الناصػػر لػػديف اي إضػػافة إلػػى ككنيػػا كاجػػب "شػػعائر الػػديف حيػػث قػػاؿ: 
مػف تقػكل القمػكب( فإحيػا مثػؿ ىػذه المناسػبة كطني، تعتبر شعيرة مف شعائر الػديف )كمػف يعظػـ شػعائر اي فإنيػا 

السػػعيدة لػػيس بكاجػػب قػػكمي فحسػػب بػػؿ انػػو كاجػػب دينػػي أيضػػان قػػاؿ سػػبحانو كتعػػإلى )أطيعػػكا اي كرسػػكلو كأكلػػي 
 .(255)األمر منكـ(، فيجب إبراز ىذه الطاعة بكؿ معاني االحتراـ كاإلجبلؿ كالتقدير"

ؤيػة الصػحيفة كأفقيػا السياسػي فػي تمػؾ المرحمػة، ر  –إلػى حػد كبيػر  –كىنػاؾ مػف المقػاالت التػي تعكػس 
فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ المقالػػة التػػي ىاجمػػت فييػػا صػػراحة الثػػكرة الدسػػتكرية كأشػػادت بػػدكر اإلمػػاـ أحمػػد فػػي إفشػػاليا 

مػف قػاـ بحكػـ الػيمف راإلمػاـ أحمػد  عقػب ثػكرة عميػاء انشػبتيا أيػدم الباػاة كالمػارقيف مػف أىػؿ "كالتي قالت فييػا: 
يػػاف، قػػاـ ىػػذا الخميفػػة الطػػاىر عقيػػب ثػػكرة غيػػرت األكضػػاع الدينيػػة كأىمكػػت النفػػكس كانتيبػػت فييػػا الفسػػاد كالطا

األمكاؿ كانعكس فييا حكـ اليمف إلػى قػكانيف ككراء كجميكريػة كأىػكاء مػف أمػكر يسػتفز منيػا الشػعكر كتضػيؽ ليػا 
 .       (256)الصدكر"

كجيػػػة المرتكػػزة فػػي األسػػاس عمػػى التػػركيج كاألدلجػػػة كبػػنفس الػػكتيرة كالحمػػاس كاصػػمت سػػبأ كظيفتيػػا اإليديكل    
لصػػالع السػػمطة اإلماميػػة، كالتحػػريض ضػػد المعارضػػة كشػػف اليجػػـك عمػػى االسػػتعمار، إلػػى أف أغمقتيػػا السػػمطات 

 االستعمارية في عدف لتنتيي بذلؾ ميمتيا الناقصة ىناؾ، لتستكمميا في مرحمتيا الثانية في تعز كما سنرل.
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 م: 9968 -9958ي تعز وتجديد الوالء والطاعة المرحمة الثانية ف -8
عمى الرغـ مف أف سمطة االحتبلؿ البريطاني في عدف قد أغمقت صحيفة "سبأ" كصادرتيا بسبب نيجيا 

، إال (257)كسياستيا المعادية لئلستعمار كتبنييا قضايا الجنكب التحررية حسػب تصػريع رئػيس تحريرىػا الشػرجبي
ف غيػرت شػعارىا األكؿ إلػى شػعار جديػد إنيا عاكدت اإلصدار ثانية مف م دينة تعز بنفس السياسة كاألسمكب، كا 

أكثر مينيةا كىك "كجئتؾ مف سبأ بنبأو يقيف"، كالذم يمحظ منو أف ثمػة نػزكع مينػي نسػبي قػد طػرأ عمػى سياسػتيا 
، كمػػػا النزعػػػة األيديكلكجيػػػة الطاغيػػػة التػػػي اتسػػػمت بيػػػا فػػػي مرحمتيػػػا األكلػػػى فػػػي عػػػدف -إلػػػى حػػػدو مػػػا  -مقمصػػػان 

 استأنفت إصدارىا بنفس الخطاب كنفس الرسالة نظران لكاحدية الكظيفة كالجية الداعمة في كبل المرحمتيف.  
استيمت "سػبأ" مشػكارىا الصػحفي الجديػد فػي تعػز بتجديػد العيػد كالػكالء لئلمػاـ أحمػد مبتدئػو بتأكيػد أىػـ  

عيدىا مف جديد لتستأنؼ سيرىا نحك أىدافيا السامية، كبعد فيا نحف نعيد لمقراء كألبناء اليمف ن"أىدافيا الكطنية: 
جادة في جيادىا حتى تأخذ بجنكب اليمف إلى حياة أفضؿ كتقضي عمى أداة التفرقػة كمعػاكؿ التشػتيت كاأليػادم 
العابثػػة بيػػػذا الجنػػػكب... فيصػػػبع جػػػزءان مػػػف الػػػكطف الكبيػػػر ككحػػػدة ال يتجػػػزأ تحػػػت رايػػػة اإلسػػػبلـ كقانكنػػػو اإلليػػػي 

، كمثمنو جيكد اإلماـ أحمد في إعادة إصػدارىا "شػدك الثنػاء كاالعتػراؼ" كمعاىػده إيػاه بػالكالء (258)"ـالكتاب الكري
كالطاعػة كالسػػير فػػي ذات الطريػؽ التػػي ابتػػدأتيا كالتػي تػػرل إنيػػا الرسػالة التػػي تصػػب فػي خدمػػة الػػكطف كالعركبػػة 

 . (259)كاإلسبلـ
حٌديػة فػي تعاطييػا مػع ىػذا الشػأف، سػمطة  كانت سبأ أحادية في نظرتيا لمسػمطة كالمعارضػة، كمػا كانػت

تمثػػؿ فػػي اعتقادىػػا امتػػدادان لمخبلفػػة اإلسػػبلمية الشػػرعية، يمثميػػا داعػػي )كؿ البيػػت( كىػػك اإلمػػاـ أحمػػد، كمعارضػػة 
 متمردة عمى الثكابت الدينية كالمصالع الكطنية، يحركيا استعمار كطمكح غير شرعي نحك السمطة.

تة إعبلمية كالزمة مبدئية طكاؿ مراحؿ صدكرىا، سػكاءن فػي عػدف أك فػي كقد ظمت ىذه الثنائية بمثابة ثاب
ـ(، أك بعػػده، أكػػدت 1955ـ( كالسػػيؼ عبػػداي )1955ـ الػػذم قػػاده الثبليػػا )ت 1955تعػػز، كسػػكاءن قبػػؿ انقػػبلب 

تنػا ذلؾ العديد مف المقاالت كالمكاضيع التي أطمقت العناف لكتابتيا كنشػرىا، فعمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر طالع
في إحدل افتتاحياتيا بالعنكاف "مػا أعجبنػي فػي حككمػة الػيمف" كىػك عبػارة عػف انطباعػات شخصػية ألحػد كتابيػا 
القادميف مف حضرمكت إلى تعػز، كالناتجػة مػف مشػاىدتو عػف كثػب لممككػب الرسػمي لئلمػاـ أحمػد فػي تعػز:"... 
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الخصػاؿ، عمػرم العدالػة كالخػبلؿ، كيؼ ال يعجب مثمي بمظير ممؾ محمدم الييبػة كالجػبلؿ، عمػكم الشػجاعة ك 
عثماني الحاؿ كالمقاؿ، بكجكده أعز اي دينو ككطد شريعتو المدعمة بكتابو المجيد، فاخضع بقكة باسو كؿ جبار 
عنيػػػد، ىػػػذا ىػػػك اإلسػػػبلـ فػػػي أسػػػمى معانيػػػو كىػػػذه ىػػػي الخبلفػػػة سػػػاطعة عمػػػى كجػػػو مكالنػػػا أميػػػر المػػػؤمنيف أيػػػده 

 .(260)اي"
مفيػـك  –بشػكؿ أك بػ خر  –لكثير غيرىا لسنا ىنػا بصػدد حصػرىا، كالتػي تعكػس إف مثؿ ىذه المقالة، كا

اإلسػػػبلـ فػػػي سػػػمطتو  –بطريقػػػة أك بػػػأخرل  –بعػػػض رجػػػاؿ النخبػػػة كنػػػذاؾ لسػػػمطة اإلمػػػاـ أحمػػػد، كالتػػػي اختزلػػػت 
كشخصػػوا عمػػدت سػػبأ إلػػى نشػػرىا كتعميميػػا عمػػى مسػػتكل الػػرأم العػػاـ، كشػػجعت الكتابػػة المماثمػػة ليػػا فػػي ىػػذا 

ر، كػػذلؾ األمػػر مػػع الشػػعر كظفتػػو فيمػػا يخػػدـ أىػػدافيا كيعػػزز تمػػؾ الثقافػػة، ككنمػػكذج لػػذلؾ نقتطػػؼ مػػف المضػػما
قصػيدة عبػػد الػرحيـ القرشػػي التػػي ىنػأ فييػػا اإلمػػاـ أحمػد بمناسػػبة الػذكرل السػػابعة النتصػػاره عمػى المعارضػػة عػػاـ 

 مقدسان ال مندكحة مف تحققو.  ـ كالتي اعتبر فييا إمامة اإلماـ أحمد قضاءن مقدران ال مناص منو كحقان 48
 كقفػػػػػت طيػػػػػكر الممػػػػػؾ فػػػػػكؽ سػػػػػماؾ
 جػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػذم بالممػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػد أكالؾ

ك منػػػػػػكا بعػػػػػػدلؾ أنػػػػػػت راعػػػػػػييـ فػػػػػػبل          
 كالػػػػػػػػػرب قػػػػػػػػػد أعطػػػػػػػػػاؾ كػػػػػػػػػؿ منيػػػػػػػػػة
 ككقفػػػػػػت يػػػػػػكـ الفػػػػػػتع منصػػػػػػكران بمػػػػػػا
 سػػػػػػػػػػبحاف ربػػػػػػػػػػي ال يريػػػػػػػػػػد ظبللػػػػػػػػػػػو

 كمنيا قكلو: 
 يػػػػػػا عػػػػػػاىبلن لممػػػػػػذىبيف كفػػػػػػارس الػػػػػػػ  

 إلى أف يصؿ لمقكؿ: 
 رب إف القػػػػػػػـك قػػػػػػػد كمنػػػػػػػكا فمػػػػػػػايػػػػػػػا 

 

 كتجميػػػػػػػػر الشػػػػػػػػعب الكػػػػػػػػريـ يػػػػػػػػراؾ. 
 فالشػػػػػػػػعب محتػػػػػػػػؼ بعيػػػػػػػػد عػػػػػػػػبلؾ.
 شػػػػػػػػػاب كال خػػػػػػػػػكؼ يظػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػكاؾ.
 كىػػػػػػػػداؾ نحػػػػػػػػك الحػػػػػػػػؽ ثػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػداؾ 
 أعطػػػػػػػػػػاؾ ربػػػػػػػػػػؾ ىديػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػاؾ .
 فػػػػػػػػػػػػػي األرض حتػػػػػػػػػػػػػى انػػػػػػػػػػػػػو كالؾ.

 
 بيػػػػػػػػػػػػداء مػػػػػػػػػػػػاذا يحػػػػػػػػػػػػذركف كراؾ  .

 
 .(261)بعػػػػػػػد الػػػػػػػذم كليتػػػػػػػو نيػػػػػػػكاؾ "

 

 

مػػاـ أحمػػد خصصػػت سػػبأ معظػػـ أعػػدادىا المصػػادفة لػػذكرل مكلػػده كمػػف صػػكر إبػػراز الػػكالء كالطاعػػة لئل
لتمؾ المناسبات، كالتي أسمتيا كفقان لمتسمية اإلمامية الرسػمية )عيػد  55، ك48كاعتبلئو سدة الحكـ كانتصاره في 

                                                 
 .1ـ،ص 1952مايك  25 -ىػ 1371رمضاف  1، السنة األكلى، 2: العدد سبأ - 260

 .  4ىػ، ص 1373جماد الثاني،  3، السنة الثانية، 19سبأ: العدد  - 261
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كعظي  الميبلد، عيد الجمكس، عيد النصر(، كاعتبرتيا أعيادان كطنية كقكمية لميمف، كتناكلتيا افتتاحياتيا بأسمكب
اإلماـ أحمد، كشرعيتو في اإلمامػة كالحػؽ المقػدس... الػخ، كمػا  ةتقميدم ركزت عمى طبيعة االنتصار، ككاريزمي

استعرضػت بإسػياب انجازاتػو كسياسػتو الداخميػة كالخارجيػة التػي كصػفت بعضػيا بػالمعجزات كالخػكارؽ التػي قممػػا 
 .(262)تحققت لايره ممف سبقكه في حكـ اليمف

بشػكؿ أك بػ خر  –كرس مبدأ السمطة األبكية  لئلماـ أحمػد، كالتػي كانػت سػبأ  –ادنا في اعتق –كؿ ذلؾ 
تركج  ليا، كما أشاع في أكساط الرأم العاـ نكع مف ثقافة القبكؿ باألمر الكاقع، كاإلستسبلـ البلكاعي لمتفسير  –

 كريثيا. التعسفي لمنص الديني الذم يشيء بتسكي  احتكار السمطة في سبللة معينة كيشٌرعف ت
الػذم قػاده الثبليػا كالسػيؼ عبػداي  55كلقد ازدادت تمؾ النزعة كضكحان أثناء تاطية سػبأ لحػادث انقػبلب 

 حيث تناكلتو في أربعة أعداد متتالية خبران كتحميبلن كتداعيات. 
ستعرضػة استيمت ذلؾ بافتتاحية العدد الذم صدر عقب الحادث مباشرة كالتي عنكنتيا بػ "كيؼ تـ االنتصػار؟" م

، ككررت نفس المكضكع فػي افتتاحيػة (263)فييا الكيفية التي سارت عمييا خطكات االنقبلب، ككيفية التامب عميو
العدد الذم يميو كالتي عنكنتيا بػ "ىكذا انتصر بطؿ الجزيػرة ثانيػان"، ككصػفت فييػا منفػذك االنقػبلب بػالمارر بيػـ، 

صػػالحيا كمراكزىػػا بشػػتى الكسػػائؿ كالتػػي مػػف ضػػمنيا الدعايػػة كبػػأنيـ الفئػػة الباغيػػة التػػي أرادت أف تحػػافظ عمػػى م
كأعػزت انتصػار اإلمػاـ أحمػد، الػذم حققػو فػي غضػكف يػـك كاحػد  –حسب تعبيرىػا  –المظممة كاإلرىاب الكحشي 

فػي بقيػة األعػداد  –، عبلكة عمى ذلؾ بٌررت (264)إلى قكتو الشخصية كصبلبة إرادتو المستندة إلى اإلرادة اإلليية
ماـ أحمد ضػد  منفػذم  االنقػبلب كحاكلػت صػباو بالصػباة الدينيػة حيػث نشػرت كممتػو تحػت عنػكاف عنؼ اإل –

طكيؿ "جبللة اإلماـ يمقي كممة أثناء إعداـ بعض الباػاة، القبائػؿ تيتػؼ بحياتػو عنػد سػماع كممتػو، مػا ىػك ىػدؼ 
ييا عف بعض عناصر الجيش البااة مف كراء االنقبلب"، كالتي ألقاىا أماـ الجيش عقب االنتصار، كالتي عفى ف

الػػذيف كصػػفيـ بػػالمارر بيػػـ، كاتيػػـ فييػػا رجػػاؿ االنقػػبلب بالتػػ مر عمػػى الػػببلد بيػػدؼ إفسػػاح المجػػاؿ لممسػػتعمريف 
 .  ( 265)عمى حد تعبيره

                                                 
ىػػ، ص 1374جمػاد اآلخػر 22، السػنة الثالثػة، 18ا العػدد  1ىػػ، ص 1374جمػاد اكؿ  21، السػنة الثالثػة، 16سبأ: العػدد  - 262
 لى األعداد التي صادفت ذكرل تمؾ المناسبة .  ا لممزيد يمكف الرجكع إ1

 . 1ىػ، ص 1374شعباف  14، السنة الثالثة، 21سبأ: العدد - 263

-
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ذا كانت سبأ قػد أبػدت ثباتػان فيمػا كمنػت بػو أك اعتقدتػو حيػاؿ السػمطة، كدافعػت عػف قناعاتيػا بصػبلبة،  كا 
بعػػػض قكاعػػػد المػػػذىب  –بقصػػػد أك بػػػدكف قصػػػد  –العيػػػد كتكريػػػث السػػػمطة قػػػد غػػػايرت فانيػػػا فػػػي مكضػػػكع كاليػػػة 

اليادكم )الزيدم( في ىذا الخصػكص،  اسػتجابة لمحظػة سياسػية طارئػة كمجػاراة لسػمطة عسػكرية قائمػة، إذ كػاف 
ة إعبلف كالية العيد رسػميان كنشػرىا فػي الصػحؼ الرسػمية، كىػك مػا باركتػو صػحيف 55مف أبرز تداعيات انقبلب 

سبأ عمى الفكر كنشرتو تحت عنكاف "قضية كالية العيد قضية شرعية كليست باألمر المبتكر أك العمؿ المردكد"، 
يصػاؿ رسػالة  قاصدة بذلؾ شٌرعنتيا كتبٌريرىا فقييان كسياسيان، بؿ كتقديميا كنكع مف النكاية بالخصكـ السياسييف كا 

عيػده البػدر،  بػرغـ مػا فػي ذلػؾ مػف مخالفػة صػريحة  إلى كؿ مف يحاكؿ التشػكيؾ فػي سػمطة اإلمػاـ أحمػد ككلػي
لشػػركط كقكاعػػد المػػذىب الزيػػدم )اليػػادكم(. كربمػػا إنيػػا فػػي ذلػػؾ قػػد لبػػت رغبػػة الحػػاكـ تبعػػان لقاعػػدة عػػدـ الخػػركج 

 عميو مف منظكر أىؿ السنة، كمثمت بذلؾ نفسان سياسيان سنيان في تمؾ الفترة ربما !.

 المواجية من جديد مع صوت اليمن: -3
اسػػتأنفت المكاجيػػة االعبلميػػة  بػػيف "سػػبأ" ك"صػػكت الػػيمف" مػػف جديػػد بعػػد أف رتبػػت المعارضػػة اليمنيػػة 
أكضػػػاعيا فػػػي القػػػاىرة. فقػػػد خصصػػػت سػػػبأ ليػػػذه الميمػػػة معظػػػـ افتتاحيػػػات أعػػػدادىا المزامنػػػة كبعػػػض مقاالتيػػػا، 

 ككجيت خطابيا شطر تمؾ الميمة القديمة الجديدة.
ي طالعتنػا بيػا تمػؾ االفتتاحيػات كالمقػاالت مػف مثػؿ "أييػا الشػعب أنػت فعمى الرغـ مػف كثػرة العنػاكيف التػ

الحكػـ"، "مػنيـ تجػػار الكطنيػة ؟"، "تجػػار الدسػاتير كالكطنيػػة"، كغيرىػا مػف العنػػاكيف السػاخنة التػػي تعكػس مسػػتكل 
تياميػػا الجػػدؿ بػػيف الطػػرفيف، إال أف خطػػاب سػػبأ ظػػؿ تقميػػديان منحصػػران بػػيف شػػتـ كذـ المعارضػػة تػػارة، كتكفيرىػػا كا

. فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ اكتفػػت بعػػض االفتتاحيػػات التػػي خصصػػت ليػػذا الاػػرض بكصػػؼ (266) بالعمالػػة تػػارة أخػػرل
، كتكقفت (267)خطاب المعارضة المضاد باألراجيؼ كاإلساءات الشخصية التي تطاكلت عمى قدسية اإلماـ أحمد

. (268)بالتػ مر عمػى الػكطف مػف جديػدعند شتـ كاستيجاف مكاقؼ زعيمي المعارضة الزبيرم ك النعمػاف كاتياميمػا 
فضبلن عف إثارتيا سؤاالن جكىريان مفاده "مف ىـ تجار الكطنية ؟" حاكلت اإلجابة عميو بصكرة مستعجمة كمتشنجة 
حممػػػػت فيػػػػو رجػػػػاؿ المعارضػػػػة مسػػػػؤكلية التحايػػػػؿ عمػػػػى الشػػػػعب كأخػػػػذ أمكالػػػػو كتكظيفيػػػػا كاسػػػػتابلليا لمصػػػػالحيـ 
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الحككمػة المصػرية الراميػة إلػى إصػدار قػرار بحػؿ االتحػاد اليمنػي فػي  ، كما اكتفت بمباركة خطػكة(269)الشخصية
 .(270)القاىرة

إف المسػػاجمة كاالتيامػػات التػػي أطمقتيػػا سػػبأ ضػػد المعارضػػة، ال تتجػػاكز الخطػػاب التحريضػػي كالماػػة التكراريػػػة  
لصػراع العقػدم الحافمة بمفردات الشتـ كالمعف ليس أكثر، لػذا يصػع القػكؿ فييػا: إنيػا سػطحية لػـ تبلمػس جػكىر ا

ف كانػت ثمػة إشػارات  نيا لـ ترؽ إلى مستكل الجدؿ اإليديكلكجي العميػؽ، كا  بيف الطرفيف السمطة كالمعارضة،  كا 
 مبيمة كردت ىنا كىناؾ في سياؽ بعض المقاالت يمكف أف نستشؼ منيا نكية ذلؾ الصراع. 

مػػة قبػػؿ جيكبيػا" خيػػر مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ، كالتػػي كلعػٌؿ االفتتاحيػػة المعنكنػػة بػػػ "فمتتػػؽ اي ىػذه الفئػػة فػػي نفػػكس األ   
الفئػة الخارجػة عػف الػيمف كالتػي كانػت تفكػر "سنكردىا ىنا عمى عكاىنيا كنمكذج يعكس مستكل ذلػؾ الخطػاب : 

جديان بإيجاد نقطة تحكؿ في كاقع مييف إلى كاقع كريـ، كأرادت أف تفرض ذلؾ التحػكؿ عمػى الحيػاة فرضػان، كأكؿ 
خركجيا عػف الػكطف ثػـ قياميػا ضػد الكضػع فػي الػيمف الػذم تحاممػت عميػو كىكشػت مػف  ما عممتو ىذه الفئة ىك

أجمو، كلكنيا فشمت في أف تنظـ عبلقة تحامميا ذاؾ كتيكيشيا مع ظركفيا كأكضاعيا، ألف اتجاىيا كاف اتجاىان 
ضػمميف األمػة تقميديان مارضان إذ لـ يكف عف عقيػدة راسػخة لخدمػة الػكطف حسػب مػا يزعمػكف أربابيػا كيتبجحػكف م

ليكطػػدكا ال نفسػػيـ عمػػى حسػػابيا مركػػزان محترمػػان يخمػػدكف إليػػو بالسػػكينة كالينػػاء.. كالكاقػػع المممػػكس كالػػذم أظيرتػػو 
كبرىنت عميو األياـ ىك ىذا ثـ التطمع إلى الكاقع الكريـ المرجػك الػذم ذكرنػاه كنفػان كالػذم لػـ يصػؿ إليػو المؤممػكف 

نت النتيجة ؟ كانػت النتيجػة طبعػان انتقػاص مػف قيمػتيـ فػي المبػدأ الػذم كػاف مف الفئة الخارجة المذككرة، فماذا كا
يرمػػي دائمػػان إلػػى اليػػدؼ المسػػتتر كىػػي المػػادة مػػف جيػػكب الضػػحايا اليمنيػػيف، ككانػػت النتيجػػة أيضػػان إف ذلػػؾ لػػـ 

العميػؽ  يتجاكب أبدان مع شعكر األمة اليمانيػة كأحاسيسػيا التػي قػد اسػتمدت ىػذا الشػعكر الجديػد كذلػؾ اإلحسػاس
 ، فمتتؽ اي ىػذه الفئػة المتػاجرة 55ك  48مف م سييا ككالميا التي تجرعتيا في حادثتيف مريرتيف رتقصد حركتي 

بأمكاؿ األمة اليمانية كأركاحيا، كلتتقي األركاح قبؿ اتقاء الجيكب كلترجع ألىؿ الفاقة شيئان مف تمؾ األمكاؿ التي 
، كػػػذلؾ األمػػػر مػػػع االفتتاحيػػػة المعنكنػػػة بػػػػ  "تجػػػار الدسػػػاتير (271)"ابتزتيػػػا كأنمػػػت فييػػػا متػػػاجر كبيػػػرة فػػػي عػػػدف

كالكطنيػػة"، فعمػػى الػػرغـ مػػف اإلشػػارات الصػػريحة كالضػػمنية إلػػى الخمفيػػة النظريػػة لممعارضػػة اليمنيػػة المتمثمػػة فػػي 
فػت الميثاؽ الكطني المقدس، إال أف سبأ في ىذه االفتتاحية لػـ تصػؿ إلػى مسػتكل النقػد الفكػرم كالنظػرم، بػؿ اكت
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نػػو  يتعػػارض مػػع (272) كعادتيػػا بمياجمػػة المعارضػػة كنٍعػػت دسػػتكرىا بالماركػػة الجديػػدة المسػػتكردة لػػيس إال.. ، كا 
، كعمػى ىػذا األسػاس طالبػت المعارضػة بالعػدكؿ عػف (273)القركف الكريـ المتمسكة بنصكصػو ميمػا كانػت النتيجػة

يـ بػػػالعكدة إلػػػى أرض الػػػكطف إلصػػػبلح نيجيػػػا فػػػي المعارضػػػة  "تعػػػالكا إلػػػى كممػػػة سػػػكاء بيننػػػا كبيػػػنكـ"، كطػػػالبت
 (.274)األكضاع مف الداخؿ كعف طريؽ اإلماـ أحمد

 سبأ وقضية تحرير الجنوب: -4
كضػػعت سػػبأ قضػػية تحريػػر الجنػػكب اليمنػػي مػػف االسػػتعمار البريطػػاني فػػي مقدمػػة أكلكياتيػػا، إف لػػـ تكػػف 

حتػى "لجياد ضػد االنجميػز كعمبلئػو قضيتيا المركزية األكلى، فقد حددت ىدفيا بعد صدكرىا ثانية مف تعز في ا
، فبل يكاد يخمك أم عدد مف أعدادىا إال كسمط األضكاء عمػى القضػية ( 275)يأخذ بجنكب اليمف إلى حياة أفضؿ"

 الجنكبية كفضع جرائـ االستعمار بكؿ الكسائؿ.
كلعػػػٌؿ مػػػف أىػػػـ أسػػػباب إيقافيػػػا فػػػي عػػػدف مػػػف قبػػػؿ السػػػمطات االسػػػتعمارية ىػػػك تبنييػػػا قضػػػايا الجنػػػكب  
كلكف لما شعر المستعمركف بأف تأثيرىا أصبع قكيان فعاالن كأنيا أصبحت مثيرة لكػكامف النفػكس كميميػا "التحررية: 

إلػػى الحػػؽ كأنيػػا صػػارت قػػذل فػػي أعيػػنيـ، اضػػطرتيـ ظػػركؼ سياسػػتيـ اليكجػػاء أمػػاـ صػػراحة مكاضػػيعيا إلػػى 
، فمنػػذ ( 276) فػػي غيػػر حػػؽ..."مصػػادرتيا تحػػت قػػانكف إف دؿ عمػػى شػػيء فإنمػػا يػػدؿ عمػػى سػػمطة جػػائرة كتحكػػـ 

البدايػػة أبػػدت سػػبأ حماسػػةن كتعاطفػػان كطنيػػان كدينيػػان مػػع الجنػػكب اليمنػػي المحتػػؿ  بػػداعي كحػػدة األرض كاإلنسػػاف، 
اسػػتيمتو بػػدعـ قضػػية السػػمطاف فضػػؿ عبػػد الكػػريـ سػػمطاف لحػػج الػػذم عزلتػػو سػػمطات االحػػتبلؿ فػػي عػػدف بػػدعكل 

إلى تعز، كىناؾ أجرت معو سبأ مقابمة عمى الفكر باية تكضيع  إصابتو بمرض عقمي، أرغـ حينيا إلى الماادرة
عمػى حػد  –، إذ صارت بمقتضى ذلؾ منطقة تحت االحتبلؿ االنجميزم (277) المكقؼ كفضع ادعاءات االحتبلؿ

األمػػػر الػػػذم يتطمػػػب مػػػف أبنػػاء الجنػػػكب كعمػػػى رأسػػػيـ األمػػػراء كالسػػبلطيف اإلفػػػراج عػػػف أفكػػػارىـ التػػػي  –تعبيرىػػا 
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ينة، كطالبتيـ بعػدـ االكتفػاء بالمػاؿ الػذم يحصػمكف عميػو مػف قبػؿ االحػتبلؿ، كانػو البػد مػف يقظػة كصفتيا بالسج
 . (278) ثكرية لمشعب اليمني تنفض عف كاىمو ركاـ االحتبلؿ

كعمى ىذا األساس أدٍت سػبأ بمينيػة صػحفية متكاضػعة دكرىػا اإلعبلمػي فيمػا يتعمػؽ بالقضػية الجنكبيػة، 
اتيا صكرة البشاعة كالقمع التػي مارسػيا االحػتبلؿ ضػد أبنػاء الجنػكب، كنافحتػو بمػا كنقمت لمقارئ في حدكد إمكان

أتيع ليا مف فرص، فقد ناشدت العػالـ الحػٌر بإنقػاذ مػا كصػفتو بػػ "الديمقراطيػة الذبيحػة فػي الجنػكب"، عمػى خمفيػة 
بػػػػار ( ك إقػػػداـ سػػػػمطات االحػػػتبلؿ إيقػػػػاؼ صػػػحيفتي )النيضػػػػة ( ك )الشػػػباب (، ككػػػػذلؾ سػػػحب رخصػػػػتي ) األخ

، كانتقػػدت بشػػدة عيػػكب السياسػػة (279) )البعػػث( الصػػادرات فػػي عػػدف، كنتيجػػة مػػف نتػػائج تػػداعيات احػػتبلؿ لحػػج
البريطانيػػة فػػي الجنػػكب العربػػي حسػػب تعبيرىػػا، كالتػػي كصػػفتيا بالسياسػػة القمعيػػة التػػي رٌكجػػت لمعمػػبلء كأٍقصػػت 

ا في الجنكب اليمني أك عمى مناطؽ التمػاس ، كما تابعت باىتماـ بال  مكاضيع اعتداءات بريطاني(280) الكطنييف
 . (281)في كؿ مراحؿ حدكثيا إما شجبان أك استنكاران كنحك ذلؾ

إف صػػحيفة "سػػبأ"، مثميػػا مثػػؿ بقيػػة الصػػحؼ اإلماميػػة الرسػػمية، قػػد عارضػػت بشػػكؿ كاضػػع كػػؿ مشػػركع 
ر أك ركج لو، ليذا نجدىا سياسي رأت انو يمت إلى االستعمار بصمة أك اعتقدتو مشركعان سياسيان أنتجو االستعما

تشػػكؾ فػػي مشػػركعية مػػا أسػػمتو بريطانيػػا "اتحػػاد الجنػػكب العربػػي"،  كعارضػػت بشػػكؿ قػػاطع فكػػرة االتحػػاد عمػػى 
منتجػان اسػتعماريان تسػعى بريطانيػا مػف كراء إقامتػو إلػى احتػكاء كػؿ  –فػي نظرىػا  –الصياة البريطانية ككنو يمثػؿ 

يسػػيؿ عمييػػا فيمػػا بعػػد السػػيطرة عميػػو كسػػحب امتيػػازات األمػػراء السػػمطنات كالمشػػيخات فػػي كيػػاف سياسػػي كاحػػد 
كالسػػبلطيف، كطالبػػت فػػي المقابػػؿ بالكحػػدة اإلسػػبلمية مػػع الػػيمف األـ "نريػػد تكحيػػدان جنكبيػػان تحػػت رايػػة اإلسػػبلـ ال 

، كصػػؿ بيػػا األمػػر إلػػى حػػد اعتبػػار مشػػركع ) الجنػػكب العربػػي( مػػؤامرة (282)تكحيػػد المحميػػات تحػػت االسػػتعمار"
رية جديدة عمى الكطف كاألمة "المػؤامرة االسػتعمارية الجديػدة عمػى الجنػكب العربػي" بػدأت خيكطيػا تتضػع استعما

عنػػدما اسػػتدعى حػػاكـ عػػدف المسػػتر ) ىكمبػػكثف ( بطمػػب رسػػمي أمػػراء كمشػػايخ الجنػػكب لمتباحػػث بشػػأف االتحػػاد 
ريطانيػػا قػػد أجبػػرت األمػػراء المزمػػع اإلعػػبلف عنػػو، كالػػذم كصػػفتو باالتحػػاد المزعػػـك كغيػػر الشػػرعي، لػػيس الف ب
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نما ألنو في حد ذاتو مجرد خدعة كذريعة تشف بريطانيا باسػمو الاػارات  كالمشايخ عمى االجتماع قسران كحسب، كا 
خضاع القبائؿ  . (283)عمى المناطؽ كا 

كعمى ىذا األساس كجيت سبأ خطابيا التثكيرم صكب القضية الجنكبية حيث حفزت أبناء الجنكب بكؿ 
فشػالو "سػبلطيف كأمػراء شرائحيـ عمى  رفض مشركع االتحاد الذم دعت إليو بريطانيا، كالدفع بيـ باتجاه الثػكرة كا 

، كعػػبلكة عمػػى ذلػػؾ نشػػرت كػػؿ (284)كمشػػائخ الجنػػكب ال يرضػػكف باالتحػػاد الػػذم يحػػاكؿ تأليفػػو مػػنيـ حػػاكـ عػػدف"
 .(285)كاالستعمارمكاقؼ الحككمة المتككمية مف بيانات كاستنكارات كغيرىا بخصكص القضية الجنكبية 

كمما تجدر اإلشارة إليو أف صحيفة سبأ لـ تكف تعارض االتحاد في حد ذاتو، بقدر ما كانت معارضػتيا 
سػبلمية تكػكف بمثابػة خطػكة أكلػى  لصياتو البريطانية االستعمارية، حيث دعت إلى كحدة يمنيػة بصػياة كطنيػة كا 

 .(286)عمى طريؽ الكحدة القكمية الشاممة
تيجنت ما أسمتو بػاالفتراءات عمػى اإلمػاـ أحمػد التػي أشػاعتيا بعػض الصػحؼ فػي كفي ذات السياؽ اس

عدف حكؿ مكضكع الحدكد ككضع أبناء الجنكب في المناطؽ الشمالية، إذ دافعت بشدة عف سياسة اإلمػاـ أحمػد 
تجػػػاه أبنػػػاء الجنػػػكب ككػػػذبت مػػػا تناقمتػػػو األنبػػػاء مػػػف انػػػو كضػػػع الحػػػكاجز كحػػػاؿ بػػػيف حضػػػرمكت كالػػػيمف أك بػػػيف 
نسػػانا عمػػى مػػر  المقاطعػػات الجنكبيػػة كالػػيمف بحسػػب تعبيرىػػا، كاعتبػػرت ذلػػؾ مجػػرد افتػػراء فػػاليمف كاحػػدان أرضػػان كا 

، فضبلن عف أنيا انتقدت صػحيفة ) النيضػة ( الصػادرة فػي عػدف التػي اعتبػرت الشػمالييف (287)العصكر كاألزماف
ادح التػركيج لمثػؿ تمػؾ الثقافػة الف عػدف المتكاجديف في عدف غرباء، كقالت في ىذا الصدد: انػو مػف الخطػاء الفػ

جزاءن ال يتجزاء مف اليمف األـ، كاف الحككمة المتككمية مستمرة في المطالبة بيا، كترفض حكاية إيجاد مػا أسػمتو 
، كمػػا رفضػػت بشػػكؿ قػػاطع مشػػركع الحكػػـ (288)"الكطنيػػة العدنيػػة" التػػي سػػكؼ تضػػر بالكحػػدة الكطنيػػة ال محالػػة

و بريطانيا فيما بعد كقبمتو بعض األحزاب في عدف التي تبنػت فكػرة "عػدف لمعػدنييف"، الذاتي لعدف الذم دعت إلي
 . (289)كقالت باف عدف جزء مف أرض الجنكب ال يمكف فصميا عنو بتاتان 
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 سبأ والقضايا القومية:  -5
احتمت القضايا العربية التحررية حيزان كاسعان في صػفحات سػبأ، كجػاءت، ضػمف سػياؽ ىػدفيا العػاـ، فػي 

كاليػػكـ تػػدخؿ سػػبأ عاميػػا التاسػػع كىػػي حاممػػة نػػكر "لمرتبػػة الثالثػػة، بعػػد إصػػبلح الػػداخؿ كمحاربػػة االسػػتعمار : ا
بمثابػة حاممػة لػكاء القكميػة العربيػة  –حينػذاؾ  –، األمػر الػذم أبػداىا (290)الحرية كلكاء العزة كالقكميػة العربيػة..."

 في اليمف،  تبدت كذلؾ كحسب،  رغـ ما في ذلؾ مف تحفظ .
فقػػد تفاعمػػت بحمػػاس كبيػػر  مػػع مجمػػؿ القضػػايا العربيػػة التحرريػػة دكف اسػػتثناء، كأبػػدت نحكىػػا تعاطفػػان كبيػػران،     

كانحيػػػازان كاضػػػحان ، كعمػػػى كجػػػو الخصػػػكص البمػػػداف المسػػػتعمرة منيػػػا، كالتػػػي طالمػػػا نػػػادت بتحريرىػػػا عمػػػى أسػػػاس 
ص األمػػة العربيػػة مػػف بػػراثف االسػػتعمار القكميػػة العربيػػة الصػػاعدة كقتػػذاؾ، كالتػػي رأت فػػي صػػعكدىا حتميػػة خػػبل

، كما ىاجمت السياسة القمعية التي مارستيا الدكؿ االستعمارية، في الشرؽ األكسط، (291)الاربي عاجبلن أك كجبل
، (292)كعمى رأسيا السياسة البريطانية التي كصفتيا في إحدل افتتاحيتيا بػػ "الحركػات الثعمبيػة فػي الػببلد العربيػة"

الثكرات العربية التحررية بكؿ تعبيراتيا ، رافضة سياسة األحبلؼ العسػكرية المرتبطػة  –حينو  كؿو في –كباركت 
 .(293)بالدكؿ االستعمارية، ككنيا تمثؿ في المحصمة  قيكدان استعمارية جديدة

اتبعػػت سػػبأ نفػػس السياسػػة مػػع القضػػية الفمسػػطينية، كأكلتيػػا اىتمامػػان خاصػػان ككنيػػا تمثػػؿ قضػػية العػػرب 
كاؿ مراحؿ تاريخيـ الحديث كالمعاصر، فمـ تأؿي جيدان في تناكليا الدائـ كالمتكاصؿ بكؿ أبعادىػا خبػران المركزية ط

كتحمػػػيبلن كتػػػداعيات، مسػػػتنكرة التكاطػػػؤ كالتخػػػاذؿ حينػػػان، كمحفػػػزة لمعػػػزائـ كاليمػػػـ حينػػػان كخػػػر منطمقػػػة فػػػي ذلػػػؾ مػػػف 
 . (294)خمفيتيا الدينية ككاجبيا القكمي كاإلنساني
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ذا كانت سبأ  قد أبدت تعاطفان كحماسان تجاه القضايا العربية عمى ذلؾ النحػك، فيػا تػرل ىػؿ تجمػى عمػى كا 
صفحاتيا نفسان قكميان ممنيجان يمثؿ صدان إيديكلكجيان لمتيار العركبي العاـ ؟ أـ إف ذلؾ مجرد عاطفػة عػابرة أممتيػا 

 ظركؼ السياسة كحكـ اإلنتماء ليس إال.. 
جػد كمػػان ىػائبلن مػػف العنػاكيف التػي تحمػػؿ مػدلكالن قكميػان، ككفػػرة فكريػة نحػػك إف المتصػفع الحصػيؼ لصػػفحات سػبأ ي

ىػػذا االتجػػاه، لكنيػػا فػػي الكاقػػع مجػػرد عنػػاكيف أكثػػر منيػػا مضػػاميف كمحتكيػػات ، فعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ يمكػػف أف 
يستشػؼ مػف تمػؾ العنػاكيف ثمػة نفػػس قػكمي كاف عمػى شػكؿ إشػارات كتمميحػػات، تركػزت أكلػى ىػذه اإلشػارات فػػي 

المصرية  التي اعتبرتيا انتصاران لمقكمية العربية، حيث عنكنت إحدل افتتاحيتيػا بػػ "عيػد  52إلشادة بثكرة يكليك ا
العركبػػػة كاإلسػػػبلـ"، لكػػػف  مضػػػمكف تمػػػؾ االفتتاحيػػػة يقتصػػػر عمػػػى اإلخبػػػار بػػػالثكرة، كعمػػػى الحػػػديث عػػػف جػػػبلء 

، كاكتفػت (295)ـ فػي المػدف المصػرية لػيس غيػر..البريطانييف عف قناة السكيس، كعف الزينة كاالحتفاالت التي تقا
فػػػي مكضػػػكع كخػػػر بمباركػػػة خطػػػكة  تػػػأميـ قنػػػاة السػػػكيس التػػػي أعمنيػػػا الػػػرئيس المصػػػرم جمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر )تػػػػ 

 .  (296)ـ، كالتي اعتبرتيا خطكة عمى طريؽ التقدـ كاالستقبلؿ العربي1956ـ( عاـ 1971
يػا الحككمػة المصػرية فػي ىػذا المضػمار كتػدفع كعمى ىذا األساس كانػت سػبأ تبػارؾ أم خطػكة تقػدـ عمي

عػػبلف الجميكريػػة العربيػػة  باتجػػاه تعزيػػز الػػركابط القكميػػة، كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ مباركتيػػا الكحػػدة المصػػرية السػػكرية، كا 
ـ، حيث تناكلتيػا بشػكؿ خبػرم فػي افتتاحيػة عػدديف متتػالييف تحػت عنػكاف "الجميكريػة 1962  -1958المتحدة  

، كنػػكع مػػف (298)كمػػا استعرضػػت بنػػكد مػػا أسػػمتو "الميثػػاؽ المقػػدس لمػػدكؿ العربيػػة المتحػػدة"، (297)العربيػػة المتحػػدة
 الدعـ المعنكم كالسياسي لمجميكرية الفتية.

كعنػػػػػػدما انضػػػػػػمت الػػػػػػيمف إلػػػػػػى الكحػػػػػػدة المصػػػػػػرية السػػػػػػكرية، كفقػػػػػػان لمصػػػػػػياة الفيدراليػػػػػػة حسػػػػػػب تعبيػػػػػػر 
كح منيا رائحة التيار القكمي العربػي الصػاعد، ، نشرت سبأ مقاالت متسمسمة عف القكمية العربية تف(299)الصحيفة

مف أمثمة ذلؾ مقالة الكاتب ) محمد إسماعيؿ اإلبي ( أبرز كتاب سبأ، المعنكنة بػ "قكل العركبة الزاحفػة"، كالتػي 
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اسػػتعرض فييػػا مراحػػؿ انبعػػاث الحػػس القػػكمي العربػػي، بفعػػؿ طايػػاف االسػػتعمار الاربػػي عمػػى األمػػة، حتػػى غػػدت 
ىي المسيطرة عمى عقكؿ كأفكار األمة العربية، كأصبحت المحػرؾ األكؿ لنيضػتيا  –في نظره  –النزعة القكمية 

، ككذلؾ (300)كعزتيا، كذلؾ لما تعممو مف حشد لمرأم العاـ العربي، كتشكؿ كقكدان كحافزان يدفع بيا صكب التحرر
ي حػػاكؿ فييػا الكاتػػب البحػػث ـ( التػػي عنكنتيػا بػػػ "العركبػػة"، كالتػ1971األمػر مػػع مقالػة الكاتػػب مطيػػع دمػاج )ت 

العركبة ىي دكحة المجد التي سارت مع الػزمف عػزة قعسػاء "عف جذكر مصطمع العركبة كتأصيميا كالتفاخر بيا 
كمكانة شماء، كعظمة لـ تترؾ فراغػان فػي التػاريخ، شػرؼ اي العػرب فكػاف أكؿ نبػي مرسػؿ إلػى أكؿ امػة مػف كلػد 

اي العرب فكاف خاتـ األنبياء كالمرسميف عربيان كىك محمد عميو السبلـ ساـ، عربيان كىك ىكد عميو السبلـ كشرؼ 
المبعػكث إلػى الػدنيا بػبل اسػتثناء كشػرؼ اي العػرب إذ أمػر رسػكلو أف ال يقبػؿ مػنيـ غيػر أف يػدينكا بدينػو ليككنػػكا 

زعتيػا الطبيعيػػة مسػؾ الختػاـ كحممػة أمانتػػو عمػى الػدكاـ، سػػارت العركبػة عمػى كػػر العصػكر كالقػركف فمػػـ تفارقيػا ن
باء الضيـ، كاعتزاز العربي بعركبتو كمبادئيا أمر ال  إلى الحرية كمكاـر اإلخبلؽ كحميد الشيـ كاألنفة مف الذؿ كا 
يقبػػؿ التعػػديؿ كال يتنػػاىى عنػػد حػػد ميمػػا كاجػػو الخطػػكب كميمػػا تعاظمػػت األىػػكاؿ كميمػػا كاجػػو الحظػػكظ كميمػػا 

 .  (301)تكاثرت الماريات..."
انسجامان مع الخطاب القكمي المنحاز إلى مصر عبػد الناصػر، كأيػدت سياسػة الحيػاد  ىذا كقد أبدت سبأ

، كمػػا أيػػدتيا فػػي صػػراعيا العقػػدم (302)االيجػػابي كعػػدـ االنحيػػاز التػػي اتبعتيػػا مصػػر فػػي عبلقتيػػا الدكليػػة كنػػذاؾ
عبلميػة ضػد مػا ، حيث شنت حربان إيـ( الذم تبنى الفكر الشيكع1963السياسي مع العراؽ عبد الكريـ قاسـ )تػ 

 . (303)أسمتو الخطر الشيكعي في العراؽ
فعمى الرغـ مف مكاقؼ سبأ المؤيدة لسياسة االتحاد السكفيتي ضد الارب، كالتي أبدتيا في مكاقؼ كثيرة استجابة 
لرغبػػة السػػمطة اإلماميػػة، كلعػػٌؿ مػػف أىميػػا مباركتيػػا لمػػؤتمر السػػبلـ العػػالمي الػػذم دعػػى إليػػو الػػرئيس السػػكفيتي 

، ككػػذلؾ مطالبيػػا بإنشػػاء ىيئػػة أمػػـ شػػرقية بزعامػػة (304)الػػذم كصػػفتو حينيػػا بحػػامي السػػبلـ العػػالمي خركتشػػكؼ
ركسيا تضػـ إلػى جانبيػا  الصػيف كالينػد... كالجميكريػة العربيػة المتحػدة عمػى غػرار اتحػاد الػدكؿ الاربيػة، لتكػكف 
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في مرحمة تالية  – ىكادة فييا ، عمى الرغـ مف ذلؾ إال إنيا شنت حربان إعبلمية ال(305)مشركع نقيض كمضاد لو
عمػػى  مػػا أسػػمتو الخطػػر الشػػيكعي القػػادـ ضػػد القكميػػة العربيػػة كاإلسػػبلـ، كجعمػػت مػػف محاربػػة األفكػػار التػػي  –

كصفتيا باليدامة  أىػـ أىػدافيا عمػى اعتبػار أف لػيس ثمػة فػرؽ بػيف الشػيكعية كاالسػتعمار، إف لػـ تكػف الشػيكعية 
تأثيرىػػػا المباشػػػر عمػػػى األفكػػػػار كالمبػػػادئ، كتصػػػيب مػػػف ثػػػـ  العقيػػػػدة أكثػػػر خطػػػران، حيػػػث تكمػػػف خطكرتيػػػػا فػػػي 

اإلسػبلمية فػػي الصػػميـ حسػب تعبيرىػػا: "... الشػػيكعية ليػػا مبػادئ ىدامػػة ضػػد الػػديف اإلسػبلمي كنكايػػا سػػيئة ضػػد 
القكميػػة العربيػػة كضػػد األكطػػاف ككرىكػػذا . كخطػػر االسػػتعمار اشػػد عمينػػا مػػف الناحيػػة السياسػػية ككػػبل الخطػػريف 

إال أف خطػر االسػتعمار كاضػع قصػده اسػتابلؿ ثػركة الػببلد كامتصػاص حقػكؽ الشػعكب... كنسػتطيع فػي  شديد،
يكـو ما إزاحة ىذا الخطر بقكة االيماف كالحديد كالنار ألنو عدك اسػتعمارم ظػاىر... أمػا الشػيكعية فيػي سػـ قاتػؿ 

الطبقػػات الكضػػيعة بصػػكت خفػػي تتسػػرب مػػف كراء الحيطػػاف كتتفشػػى بكاسػػطة األيػػدم القػػذرة اليدامػػة كتجػػرم فػػي 
 ككممات جذابة ككك... فأييما اشد خطران ؟ طبعان الشيكعية.

فيػػػا أبنػػػاء الػػػيمف السػػػعيدة إف صػػػحيفتكـ الشػػػعبية تكجػػػو ىػػػذا النػػػداء إلػػػى كػػػؿ مسػػػمـ يعتنػػػؽ اإلسػػػبلـ كيحمػػػؿ رايػػػة 
التػػػي تعفنػػػت أفكػػػارىـ القػػػركف... فػػػي أف يحػػػارب ىػػػذه المبػػػادئ اليدامػػػة كيزيميػػػا مػػػف أفكػػػار أكلئػػػؾ النفػػػر القميمػػػكف 

، ككاصػػمت فػػػي مكضػػكع كخػػػر، (306)"بالسػػمـك القتالػػػة كرسػػمت فػػػي خبليػػا عقػػػكليـ ىػػذه الكممػػػة الممحػػدة الشػػػيكعية
تعتمػػد الشػيكعية فػػي الدرجػػة األكلػى عمػػى اضػػطياد المعػاني الركحيػػة كمحاربػػة "ىجكميػا عمػػى الشػيكعية  كقالػػت: 

لتقضي بذلؾ عمى كؿ المقكمات الفطريػة التػي فطػر النػاس  األدياف كبث ركح الفساد كاإللحاد في الفرد كالمجتمع
عمييػػا مػػف حػػب التػػديف كاإليمػػاف بػػديف سػػماكم شػػرعو اي لصػػبلح األمػػة كالػػببلد. كترتكػػز الشػػيكعية فػػي الدرجػػة 
الثانية عمى محاربة الممكيػة كالقضػاء عمػى حريػة اإلنسػاف... كىػذا مػا يعتمػد إليػو االسػتعمار دائمػان كلكػف أسػاليب 

ية تتميز كثيران عف أساليب االسػتعمار المخفيػة، فالشػيكعية ال تتػكرع أبػدان مػف التعػاكف مػع ألػد أعػدائيا فػي الشيكع
سػػبيؿ الكصػػكؿ إلػػى الاايػػة المنشػػكدة، إذ أنيػػا اليػػـك تتفػػؽ كتتعػػاكف مػػع االسػػتعمار الاربػػي لمقضػػاء عمػػى القكميػػة 

 .(307")العربية
 -حسػػب مػػا ادعتػػو الصػػحيفة -لعربيػػة كعقيػػدة األمػػة كانطبلقػػان مػػف ذلػػؾ كفػػي سػػبيؿ الػػدفاع عػػف القكميػػة ا

ىاجمت الشيكعية كحذرت القراء مػف خطرىػا كزيػؼ مبادئيػا، كسػاكت خطكرتيػا بخطػكرة االسػتعمار، ففػي المقالػة  
المعنكنة  بػ "ت مر الشيكعية كالارب عمػى القكميػة العربيػة، لػف نسػتكرد مبادئنػا الضػالة مػف الكػافر الػداعر" قالػت: 
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لخير ال يرجى إطبلقان ممف أتحنا ليـ مساعدتنا عمى االستعمار فحاكلكا التيامنػا، ففػي الشػرؽ األكسػط كحقان إف ا"
منطػػػؽ القكميػػػة العربيػػػة الػػػذم حػػػارب االسػػػتعمار طػػػكيبلن  –اليػػػـك معركػػػة يشػػػعؿ أكارىػػػا منطػػػؽ الحيػػػاد االيجػػػابي 

 بي. كاإلقطاعيات فانتصر عمييا كحارب األىكاء كحارب االستابلؿ كالتدخؿ األجن
نعػػػـ حػػػارب فػػػي ميػػػاديف شػػػتى كمعػػػارؾ مختمفػػػة فكانػػػت القكميػػػة العربيػػػة ىػػػي المنتصػػػرة ككػػػاف الحيػػػاد االيجػػػابي 
كاالسػػتقبلؿ الكامػػؿ كالحريػػة المطمقػػة. حريػػة الفػػرد كالجماعػػة ىػػي أسػػاس أىػػداؼ كمبػػادئ تمػػؾ القكميػػة... كىكػػذا 

كالبمشػػفة ىػػي البمشػػفة المعركفػػة كالتػػي ال الشػػيكعية يػػا أخػػي القػػارئ ال ترعػػى معركفػػان كال تقػػؼ عنػػد حػػد أك مبػػدأ 
ترضػػػييا إال السػػػيطرة كالػػػتحكـ كاإلرىػػػاب كالقضػػػاء عمػػػى معػػػالـ الػػػديف أم ديػػػف كػػػاف كىػػػذا مػػػا عمػػػدت إليػػػو فػػػي 
العراؽ...  كمف ىنا عرؼ الشرؽ العربي غمطتو إذ كاف يعتقد إف الشيكعية رغـ ككنيا ال مبدئية فقد تحتـر نظاـ 

كلكنيػػا ظيػػرت جميػػة بشػػكميا الحاضػػر أنيػػا قػػد خرجػػت عمػػا تقمصػػت مػػف مبػػادئ مزيفػػة الػػببلد الصػػديقة كمبادئيػػا 
كعرفت عمى حقيقتيا أنيا نظاـ استعمارم متقف لمااية تسعى لفرض سيطرتيا عمػى جميػع المجتمعػات الحػرة فػي 

 . (308)مختمؼ أرجاء العالـ العربي الذم فتع يديو لمصادقتيا "
ت الشػيكعية نقػدان كتحػذيران كاسػتيجانان، إلػى جانػب المكاضػيع التػي كىناؾ العديد مػف المكاضػيع التػي تناكلػ

قارعت االستعمار، كأشادت بالقكمية العربيػة كاإلسػبلـ، تجعمنػا نقػكؿ فػي نيايػة الحػديث عػف صػحيفة سػبأ انػو قػد 
ـ تجمى عمى صدر صفحاتيا نفسػان قكميػان مختمطػان بػالفكر اإلسػبلمي، إلػى جانػب الفكػر اليػادكم )الزيػدم( حتػى تػ
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 م: 9968 -9951صحيفة النصر 
فبرايرسػنة  9ىػػ المكافػؽ 1369ربيػع ثػاني سػنة  21صحيفة رسمية نصػؼ شػيرية. صػدرت فػي تعػز فػي 

أحمػػد مكسػػى. مػػف خػػبلؿ ـ، لتكػػكف لسػػاف حػػاؿ حككمػػة المممكػػة المتككميػػة اليمنيػػة. رئػػيس تحريرىػػا محمػػد 1951
 مطالعتيا برزت فييا المحاكر التالية:

 النصر وثقافة المعارك:
ـ، أمػػر بإصػػدار صػػحيفة 1948بيعيػػد االنتصػػار العسػػكرم الػػذم حققػػو اإلمػػاـ أحمػػد عمػػى المعارضػػة فػػي 

عػػبلـ بالدرجػػة األكلػػى. فقػػد اختيػػ ر "النصػػر" إلدراكػػو أف طبيعػػة المعركػػة القادمػػة مػػع خصػػكمو ىػػي معركػػة فكػػر كا 
ليذه الكسيمة اإلعبلميػة الجديػدة اسػـ "النصػر"، كنػكع مػف التفػاخر كالزىػك، كىػك االسػـ الػذم اسػتكحت داللتػو مػف 
ذلؾ االنتصار، كبدت معو الصحيفة  كأنيا تتكيج  لو كنتاج لثقافتو، تكمػؿ ذلػؾ فػي رفعيػا شػعار "نصػر مػف اي 

العسػػكرم،  –يان، غمػػب عميػو الطػػابع اإليػػديكلكجي كفػتع قريػػب"، كىػػك الشػعار الػػذم يػػكحي بػػاف ثمػة ىػػدفان اسػػتراتيج
كاف مف ضمف أجندتيا، كالذم أظيرىا بمثابة الكسيمة التي جاءت مف مخاض ظرؼ ثكرم عنيؼ تمبيػة إلشػباع 

 غركر إماـ منتصر ليس غير..
فػػإلى جانػػب نشػػكة النصػػر التػػي غمبػػت عمػػى اإلمػػاـ أحمػػد، كرغبتػػو العارمػػة فػػي اإلنتقػػاـ مػػف المعارضػػة 

، ككػػذلؾ شػػعكره بعػػدـ جػػدكل صػػحيفة اإليمػػاف، التػػي يسػػيطر عمييػػا أخيػػو الحسػػف كابتعادىػػا عػػف ببلطػػو كصػػحفيا
كعػػدـ تعبيرىػػا عػػف عيػػده الجديػػد، فضػػبلن عػػف إغػػبلؽ صػػحيفة سػػبأ فػػي عػػدف، لكػػؿ ىػػذا صػػدرت صػػحيفة النصػػر 

 لتككف األداة اإلعبلمية األكلى بيد اإلماـ أحمد المعبرة عف عيده  .   
باب كالػدكافع كراء إصػدار صػحيفة النصػر، فانيػا تكحػدت مػع زميمتييػا "اإليمػاف" ك "سػبأ" كأيان كانت األس

فػػي ذات الرسػػالة، كتماثمػػت معيمػػا فػػي ذات الخطػػاب كالتكجػػو، كاف تايػػرت نكعػػان مػػا الظػػركؼ كاألسػػاليب، حيػػث 
 شكمت استمراران إعبلميان ليما، كامتدادان أيديكلكجيان  لخطاب ذات السمطة.

اتيا كداللة مضامينيا، تؤكد رسميتيا كتابعيتيػا لمسػمطة اإلماميػة ، كاف ادعػت غيػر ذلػؾ فيي بكؿ معطي
جريدة شعبية ال تعبر عف كراء الحككمة كال تنطؽ باسميا ،... كألنيا جريدة "كما كرد في إحدل افتتاحياتيا أنيا: 

فقػػد أصػػدرتيا السػػمطة ، (309)شػػعبية صػػميمة فيػػي تػػردد مػػا يػػردده الشػػعب مػػف كالء لحضػػرة صػػاحب الجبللػػة..."
أإلمامية لتككف لساف حاليا كناطقة باسـ نظاميا، كمعبػرة عػف عقيػدتيا كثقافتيػا. إذ  ظيػرت  منػذ الكىمػة األكلػى 
كسػػػػيمة دعائيػػػػة ) بركبكجنػػػػدا عسػػػػكرية (، تحمػػػػؿ مشػػػػركعان تحريضػػػػيان ضػػػػد اآلخػػػػر، كردة فعػػػػؿ إعبلميػػػػة لخطػػػػاب 

حفيا،  كالذم غايرىا فكران كتضاد معيا إيديكلكجياا إذ كجد لػو قبػؿ المعارضة المتصاعد في عدف المتجمٌي في صي
 ذلؾ صدلن  كاسعان في صفكؼ المثقفيف في الداخؿ كالخارج. 
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ذكر الػزيف أف صػحيفة النصػر كػاف قػد أصػدرىا  اإلمػاـ أحمػد فػي تعػز عمػى غػرار صػحيفة اإليمػاف فػي 
معانػان فػي الضػبط لـ تعبر عف كجية نظ  -أم صحيفة اإليماف  –صنعاء  التي رأل أنيا  ر القصر في تعػز، كا 

كالتكجيو لمنصر كمراقبة مكادىا أككؿ أمرىا إلى )عبد الرحمف عبد الصمد أبك طالب( كمرحمػة أكلػى، شػريطة أف 
تعػػػرض عميػػػو بركفػػػة منيػػػا لممكافقػػػة عمػػػى الطبػػػع أك عدمػػػو، كخمػػػص مػػػف تحميمػػػو العػػػدد األكؿ منيػػػا إلػػػى كصػػػفيا 

،  كمػػا اعتبرىػػا سػػبلـ (310)سػػت نفسػػيا لمدعايػػة السياسػػية الرسػػمية لمقصػػربػػالمطبكع الػػذم أتخػػذ صػػكرة صػػحيفة كر 
تجسيدان إعبلميػان لاػركر اإلمػاـ أحمػد بانتصػاره عمػى المعارضػة، كدلٌػؿ عمػى ذلػؾ مػف خػبلؿ  تسػميتيا بػػ"النصر"، 

ات كاختيارىػػا شػػعار "نصػػر مػػف اي كفػػتع قريػػب"، كاف ميمتيػػا الرئيسػػية قػػد اقتصػػرت عمػػى نشػػر الببلغػػات كالقػػرار 
الرسػػػػمية الحككميػػػػة المتعمقػػػػة بتعيػػػػيف المػػػػكظفيف كتػػػػنقبلتيـ كأخبػػػػار األمطػػػػار كالجػػػػراد، ككانػػػػت تعػػػػالج القضػػػػايا 

مػػف منظػػكر دينػػي، كتػػتيكـ كتسػػخر مػػف المعارضػػة فػػي عػػدف كتحػػرض ضػػدىا، لكنيػػا بػػدت أكثػػر قػػكة  ةاالجتماعيػػ
مػػاف كسػػباء فػػي ذات الكظيفػػة . فػػي حػػيف تماثمػػت لػػدل عمػػكم طػػاىر كػػؿ مػػف النصػػر كاإلي(311)كتميػػزان مػػف اإليمػػاف

كذات التكجو كىي االقتصػار عمػى كيػؿ المػديع لئلمػاـ أحمػد كتكجيػو معظػـ المقػاالت لمدعايػة لنظػاـ حكمػو، كاف 
معظػـ مكضػكعاتيا لػـ تخػرج بحػاؿ مػف األحػكاؿ عػػف مكضػكعات التكجػو اإلعبلمػي لصػالع حككمػة اإلمػاـ أحمػػد 

 .(312)كالتعرض لخصكمو
فة النصر كليدة لظركؼ مكضكعية كعكامؿ ذاتية مكاتيػة شػجعت اإلمػاـ أحمػد عمػى أما المتككؿ فقد اعتبر صحي
 إصدارىا كمف ىذه العكامؿ:

انتقػػػػاـ اإلمػػػػاـ أحمػػػػد مػػػػف المعارضػػػػة كمػػػػف صػػػػحيفتيا "صػػػػكت الػػػػيمف" التػػػػي شػػػػنت عميػػػػو أقسػػػػى  - 
الحمبلت، كحصكلو عمى المطبعة التي كانػت تطبعيػا ) مطبعػة النيضػة اليمانيػة ( عمػى اثػر تكيػف 

 منجمو.
 عكدة صكت المعارضة بقكة مف خبلؿ جريدة الفضكؿ كجريدة السبلـ. -

 قرار اإلنجميز بإغبلؽ صحيفة سبأ في عدف.  - 

 كقكع جريدة االيماف تحت سيطرة الحسف في صنعاء كعدـ تعبيرىا عف العيد الجديد. - 
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لطمػػػكح فػػػي كصػػػكؿ شػػػاب فمسػػػطيني مثقػػػؼ ) طمعػػػت يعقػػػكب الاصػػػيف ( لديػػػو القػػػدرة كالرغبػػػة كا -
 إصدار صحيفة.

لػػى جانػػب تمػػؾ العكامػػؿ  كصػػفيا بأنيػػا جريػػدة حككميػػة قانكنػػان كمكضػػكعان كتمػػكيبلن، كاف الدكلػػة ىػػي مػػف  كا 
في بداية الستينات إرىاصػان حقيقيػان "، فضبل عف أنو عدىا (313)تممكيا كتصدرىا كتنفؽ عمييا كعمى العامميف فييا

كبالطرح الثكرم ذك االتجاه اليسارم "، استند في رأيو ىذا عمى امتػداح  لمثكرة فقد اتسمت في ىذه الفترة بالتقدمية
)أحمد دىمش( لمكاقفيا في خدمة المجتمع ككطنية العامميف بيا، ككذلؾ عمى إشادة )عبداي باذيػب( بتطكرىػا إذ 

ضػد كػؿ إف تطكر النصر قد أتى في أكانػو تمبيػة لحاجػات شػعبنا كضػركراتو فػي معركتػو ضػد االسػتعمار ك "قاؿ: 
 .(314)ما ىك فاسد... فيذه الجريدة لـ تتطكر شكبلن بؿ كمضمكنان قبؿ ذلؾ "

 أىداف النصر: -8
ثمة أىداؼ معمنة ك أخرل غير معمنػة حممتيػا صػحيفة النصػر، تمثمػت األكلػى فيمػا صػرحت بػو عبلنيػة فػي     

كالراميػة إجمػاالن إلػى تكػريس صدر صفحاتيا، ك كمنت الثانية في سياؽ اليدؼ العاـ لمصحافة اإلمامية الرسػمية 
الكالء كالطاعة لئلمامة. فقد حممت "النصر" عمى عاتقيا رسػالة ذات بعػد أيػديكلكجي سياسػي تيػدؼ فػي جكىرىػا 
إلى تأكيد الكالء كالطاعػة لئلمػاـ أحمػد، كتبريػر مسػألة احتكػار السػمطة كتكريثيػا، تجمٌػت فػي العديػد مػف المقػاالت 

مػػف النصػػكص الدينيػػة كالسياسػػية التػػي حفػػؿ بيػػا التػػراث السياسػػي المػػذىبي لئلمامػػة كاالفتتاحيػػات الزاخػػرة بالعديػػد 
 الزيدية ) اليادكية (.

يسرنا أف نزؼ "كقبؿ صدكر صحيفة "النصر" ظير بياف بإشيارىا حدد بمكجبو برنامجيا كسياستيا جاء فيو 
اإلمػامي الشػريؼ، كعمػبلن بالرغبػة إليكـ بكؿ فخر بشرل قرب صدكر العدد األكؿ مف جريدة النصر تنفيذان لؤلمر 

الممكيػػة الكريمػػة إلصػػدار جريػػدة فػػي مدينػػة )تعػػز(، كال شػػؾ أف الجميػػع يػػدرؾ الحاجػػة الماسػػة إلػػى جريػػدة حديثػػة 
تجمع أخبار الببلد كتسجؿ نيضتيا كتككف ىمزة كصؿ بيف أنحائيا، كخير رافض لؤلراجيؼ التػي ينشػرىا بعػض 

بػػإذف اي أصػػدؽ رسػػكؿ لمعػػالـ الخػػارجي العربػػي منػػو كالاربػػي كخاصػػة المارضػػيف عػػف الػػيمف، كمػػا أنيػػا سػػتككف 
لمعالـ اإلسبلمي الذم ينظر إلى اليمف نظرة أمؿ... كاف تعالج أبكابان سياسية كاجتماعية كأدبية، باإلضافة إلى ما 

رجي كتنػكرىـ تحكيو مف حكادث الكطف كأحداث العالـ فتؤدم بذلؾ خدمة جميمػة لمقػراء... إذ تػربطيـ بالعػالـ الخػا
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كما أف ىذا البياف عدد األعمدة الثابتة كالدائمة في الصحيفة،  ( ،315)بالتطكرات الدكلية كاالجتماعية كالتجارية..."
 كالتي حدد لكؿ منيا ىدفان خاصان بو، كىي عمى النحك التالي:

 مع العمـ: نافذة تطؿ الصحيفة مف خبلليا عمى العالـ كمخترعاتو العممية. -1
 الزراعة كيعالج قضاياىا. فعية: يختص بشؤك إرشادات زرا -2

 صفحة األدب كالعمـك كالفنكف: ييتـ بقضايا األدب كالعمـك كالفنكف كفي مقدمتيا الشعر. -3

 مف أظرؼ ما قرأت: مختارات عامة.  -4

 الركف الصحي: يحاكؿ تشخيص بعض األمراض المنتشرة كعرض طرؽ الكقاية منيا. -5

 .(316)كتاب الشير: استعراض بعض الكتب -6

كعمى الرغـ مف الركتينية التي أبػداىا ىػذا المنشػكر كمحاكلػة الصػحيفة االلتػزاـ بمػا جػاء فيػو، إال أنيػا حفمػت 
بالعديد مف المكاضيع كالمقاالت المتنكعة في أىدافيا كخطابيا، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر خاطبت القراء في 

أٌييػػا القػػارئ الكػػريـ "ت مػػنيـ إبػػدائيا نحػػك سياسػػتيا،: ( بنػػكع مػػف الديمقراطيػػة كالقبػػكؿ بػػ رائيـ التػػي طمبػػ21العػػدد )
لى إحاطتػؾ بمختمػؼ الشػؤكف االجتماعيػة كالسياسػية  ؿكانت النصر كما تزا تسعى إلى خدمتؾ بالدرجة األكلى كا 

كالعممية، كذلؾ بالقدر الذم نستطيعو كالذم نؤمؿ منؾ أف تستسياو، كقد قدمنا لؾ فيمػا مضػى عػدة أبػكاب منيػا 
ؾ كخػػر المخترعػػات كمنيػػا مػػا ىػػدؼ إلػػى إرشػػادؾ فػػي النػػكاحي الطبيػػة كالعمميػػة، كمنيػػا مػػا ىػػدؼ إلػػى مػػا سػػرد إليػػ

تسػػميتؾ فػػي المضػػمار األدبػػي،، كنحػػف اآلف أحػػكج مػػا نكػػكف إلػػى مسػػاعدتؾ كأرائػػؾ كاقتراحاتػػؾ كمقاالتػػؾ، نحػػف 
تػػي ال تريػػد إدماجيػػا فػػي نيػػدؼ إلػػى إرضػػائؾ فيػػبل أحطتنػػا باألشػػياء التػػي تريػػد أف تقرأىػػا فػػي النصػػر كاألشػػياء ال

النصػػر، تأكػػد أننػػا سػػندرس كػػؿ اقتػػراح بالعنايػػة البلئقػػة كنعػػدؾ أف ننفػػذ جميػػع االقتراحػػات العمميػػة التػػي بكسػػعنا 
  (.317)تنفيذىا..."

ككانػػػػت أكلػػػػى اإلشػػػػارات المحػػػػددة ألىػػػػدافيا قػػػػد كردت  عمػػػػى لسػػػػاف رئػػػػيس تحريرىػػػػا األكؿ )طمعػػػػت يعقػػػػكب 
يػػدؼ إلػػى خدمػػة الػػكطف اجتماعيػػان كثقافيػػان كسياسػػيان كتكجيػػو الشػػعب تكجييػػان الاصػػيف( عنػػدما قػػاؿ: إف الجريػػدة ت

، كػػذلؾ حينمػػا قػػدمت نفسػػيا لمقػػراء (318)متخػػذة مػػف اإلخػػبلص لمعػػرش كصػػاحب العػػرش نبراسػػان كنػػكرا ""صػػحيحان 
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ت ادعت أنيا جريدة يمنية شعبية تستميـ كرائيا ككتاباتيا مف كمػاؿ الشػعب اليمنػي كتيػدؼ إلػى خدمػة الػكطف تحػ
 .(319)لكاء اإلماـ أحمد "رائد النيضة اليمنية الحديثة"

عمى أية حاؿ أيان كانت األىداؼ كالشعارات التي رفعتيا كادعتيا النصر تبدت في نياية المطػاؼ كاحػدة مػف 
 األبكاؽ اإلعبلمية لمسمطة أإلمامية التي لـ تصدر إاٌل تمبيةن لرغباتيا كتحقيقان لااياتيا.

 مضمون:النصر الداللة وال -3
ظيػػرت صػػحيفة النصػػر منػػذ أعػػدادىا األكلػػى  كأنيػػا نشػػرة خاصػػة بالتاطيػػة الخبريػػة إلنتصػػارات اإلمػػاـ 

أكلكيػػػات مياميػػا باعتبػػػاره الحػػػدث األىػػػـ  48أحمػػد ضػػػد خصػػػكمو، إذ تصػػدر الحػػػديث عػػػف انتصػػػاره عمػػى ثػػػكار 
(، 2مت ذلػؾ بافتتاحيػة العػدد)ـ ،  فقػد اسػتي1955كاألبرز في حياتو، كمف ثـ أضافت إليو فيما بعد انتصاره في 

، كاعتبػػرت ذلػػؾ  حيػػث بالاػػت فػػي اإلشػػادة بانتصػػار اإلمػػاـ عمػػى خصػػكمو، كصػػكرتو بمثابػػة البطػػؿ الػػذم ال ييػػـز
نكعان مف اإلسناد اإلليي لو، كانو بإتباعو النيج السكم يمثؿ الحقيقػة المطمقػة، مقابػؿ مػا يمثمػو خصػكمو مػف شػر 

لعديػػػد مػػػف قصػػػائد التينئػػػات  كالتبريكػػػات التػػػي تمتػػػدح كتتفػػػاخر بػػػو مطمػػػؽ حسػػػب تعبيرىػػػا، معػػػززة ذلػػػؾ بنشػػػر ا
 .(320)كبانتصاره

كزيادة في المبالاة، كاالعتداد بػذلؾ النصػر حرصػت الصػحيفة عمػى نشػر كممػات كمقػاالت األحػرار بعػد 
أف أف تػػـ إطػػبلؽ سػػراحيـ، لتبػػدييـ أمػػاـ الشػػعب بمثابػػة النػػادميف كالنػػاكثيف المرتػػديف عػػف مشػػاريعيـ، التػػي سػػبؽ 

ـ( التي ألقاىا بمناسبة عيد 1996بشركا بيا كأعمنكىا في صحافتيـ، إذ استعرضت كممة أحمد محمد نعماف )ت 
كممػػة الشػػيخ  -أيضػػان  -النصػػر، لتبػػيف كيػػؼ انػػو تحػػكؿ مػػف معػػارض لئلمػػاـ أحمػػد إلػػى حميػػؼ لػػو، كاستعرضػػت 

ؿ فييػػا التشػػٌفع لػػدل اإلمػػاـ أحمػػد ال ـ(التػػي ألقاىػػا فػػي نفػػس المناسػػبة كالتػػي حػػاك 1972محمػػد سػػالـ البيحػػاني )تػػػ 
ـ( التػػي 1965، كمػػا أنيػػا نشػػرت رسػػالة محمػػد محمػػكد الزبيػػرم )ت (321)طػػبلؽ سػػراح بقيػػة المسػػاجيف السياسػػييف

بعث بيا إلى زميمو في النضاؿ أحمد محمد نعماف كىػي بعنػكاف "إف الحيػاة فػي حمػى عفػكه أفضػؿ ألػؼ مػرة مػف 
مف  اإلرباؾ كاليأس الػذم أصػابيما  جػراء  –كنذاؾ  –المناضبلف خصكمتو"، كالتي عكست مدل ما كصؿ إليو 
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استعصاء تحقؽ مشاريعيما عمى أرض الكاقع، فضبل معو الدخكؿ في طاعػة اإلمػاـ أحمػد كلػك إلػى حػيف  كعػدـ 
 . (322)معارضتو

كبصكرة تكرارية أعادت إنتػاج نفػس الخطػاب فػي كػؿ مناسػبة احتفاليػة )عيػد الجمػكس، عيػد الفطػر، عيػد 
حى، عيػػد مػػيبلد اإلمػػاـ،... الػػخ(، حتػػى غػػدت سياسػػة اعتياديػػة كدائمػػة ليػػا. كمػػع تقػػادـ الػػزمف كفتػػكر نشػػكة األضػػ

النصػػر كانػػت الصػػحيفة تكتفػػي فػػي ذكرىػػا ليػػذا الحػػدث بكصػػؼ األضػػكاء كالزينػػة الكيربائيػػة التػػي كانػػت تقيميػػا 
ان يعكػػس مػػدل فرحػػة اليمنيػػيف اإلمامػػة فػػي الطػػرؽ العامػػة كعمػػى أسػػطع المنػػازؿ كقمػػـ الجبػػاؿ، كتعتبػػر ذلػػؾ حػػدث

الطابع الػديني  ءحككمةن كشعبان بيذا النصر، ككانت تسكؽ اآليات القركنية الدالة عمى االنتصار كتكظفيا  إلضفا
ككاف حقان عمينا نصر المؤمنيف "، ككذلؾ كانت تكغؿ في شتـ كلعف المعارضػة "عميو مثؿ ترديدىا لقكلو تعإلى: 

 ( . 323)حتى اإلسفاؼ
لعتيػػا القػػراء بالعديػػد مػػف العنػػاكيف السػػاخنة مػػف مثػػؿ "تشػػيد الػػيمف أركع احتفػػاؿ بػػأكبر أعيادىػػا كلعػػٌؿ مطا

الشػػعبية عيػػد النصػػر المجيػػد"، ك "صػػاحب الجبللػػة مكالنػػا أميػػر المػػؤمنيف أيػػده اي يشػػرؼ حفػػبلت أيػػاـ العيػػد"، ك 
"... الػخ، يؤكػد تمػؾ السياسػة، "الشعب اليمني بأسره يعبر عف مػدل تعمقػو بحػب مميكػو كاإلخػبلص كالػكالء لعرشػو

كيعكس مدل ما كصؿ إليو اإلماـ أحمد ككلتو اإلعبلمية مف غركر كزىك جراء ذلؾ االنتصار، كىك األمػر الػذم 
أف تطعػػف فػػي كطنيػػة  رجػػاؿ المعارضػػػة  كتبػػدييـ أمػػاـ الػػرأم العػػػاـ   –كفقػػان لثقافػػة المنتصػػػر  –خػػكؿ لمصػػحيفة 

كف، مقابػػػؿ تصػػػكيرىا اإلمػػػاـ المنتصػػػر بالشػػػرعي المػػػدافع عػػػف الحػػػؽ كػػػالمجرميف الخػػػارجيف عػػػف الطاعػػػة كالقػػػان
  ( .324)المقدس

ـ 1955ازدادت ىػػػػذه السياسػػػػة حػػػػدةن لػػػػدل الصػػػػحيفة ، بمعنػػػػى أدؽ تجػػػػددت تمػػػػؾ الثقافػػػػة بيعيػػػػد إنقػػػػبلب 
كانتصار اإلماـ أحمػد عمػى خصػكمو، فقػد قػدمت منفػذم اإلنقػبلب، كعمػى رأسػيـ السػيؼ عبػداي عمػى الػرغـ مػف 

تمي سبلليان إلى النخبة الحاكمة كالذم كاف احد أقطابيا كالذم سبؽ أف مدحتو مف قبؿ، قدمتيـ عمى أنيـ انو  ين
مجرمكف ناكثكف لمعيد كناكركف لجمايؿ اإلماـ عمييـ ككصفتيـ بمثيػرم الفػتف: "... فػي السػابع مػف شػعباف كفػي 

كثمػػة مػػف الجػػيش بػػدكر إنقػػبلب الحكػػـ فػػي شػػير الرحمػػة كالحنػػاف كالمافػػرة كاإلكػػراـ قامػػت فئػػة الضػػبلؿ كالخسػػراف 
الشعب اليمني كصكرت ليـ أنفسيـ إلى تايير الحكـ الحالي فقامكا بالعدكاف كالػتيكـ كالبيتػاف... أظيػركا العقػكؽ 
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، كىػػذا أمػػر طبيعػػي لػػدل كػػؿ كسػػائؿ اإلعػػبلـ الرسػػمية فػػي العػػالـ (325)كالعصػػياف كالخػػركج عػػف حػػد الطاعػػة... "
 مثبل  كحيدان لمشٌرعية السياسية كما دكنو ىك الشٌر المطمؽ كىمـ جرا. الثالث إذ تعتبر الحاكـ  م

كلتبريػػػر عنػػػؼ السػػػمطة تجػػػاه منفػػػذم اإلنقػػػبلب، ذكػػػرت الصػػػحيفة أف الشػػػعب اليمنػػػي مػػػع العػػػالـ العربػػػي 
كاإلسػػبلمي يسػػتنكر ىػػذا اإلنقػػبلب كيعبػػر عػػف رفضػػو كتضػػامنو مػػع اإلمػػاـ أحمػػد، الػػذم كصػػفتو بػػالعظيـ المتربػػع 

، مما حدا بيا األمر إلى تخصيص عدد خاص بػذلؾ الحػدث  (326)القمكب قبؿ عرش الحكـ كالسمطةعمى عرش 
طرزتػػو بالعنػػاكيف الناريػػة التاليػػة: "كيػػؼ تجمٌػػت البطكلػػة الخالػػدة فػػي المػػع شخصػػياتيا العالميػػة ؟" ك "تنفيػػذ أحكػػاـ 

حػػكؿ مميكػػو كاإلخػػبلص لعرشػػو الشػػرع فػػي الػػذيف قػػامكا بحركػػة الباػػٌي عمػػى إمػػاـ الحػػؽ" ك "التفػػاؼ الشػػعب بأسػػره 
، كغيرىا  مف العناكيف الكثيرة التي ال حصر ليا، كالتي تعكس طبيعة  الصحيفة ك الدكر الذم كاف (327)المجيد"

منكطان بيا تحقيقو كنذاؾ، كالذم تبىٌدل في كثير مف جكانبو أنو قػد اقتصػر عمػى تمجيػد حكػـ اإلمػاـ أحمػد كتبريػر 
 ..  عنفو دينيان كسياسيان ليس أكثر

برىنػػت عمػػى ذلػػؾ العديػػد مػػف القصػػائد كالتينئػػات التػػي تكالػػت عمػػى اإلمػػاـ أحمػػد عقػػب انتصػػاره، كالتػػي 
حرصػػت الصػػحيفة عمػػى نشػػرىا، السػػيما قصػػائد الشخصػػيات البػػارزة سياسػػيان كثقافيػػان  أمثػػاؿ )البردكنػػي، النعمػػاف، 

، كالتػي (328)عزم مصكعي... الخ( عمي بف عمي صبره، أحمد حسيف المركني، السكرم، اإلرياني، الشماحي، أل
لعنػؼ السػمطة  ةىي في المحصمة شكؿ مف أشكاؿ ذاؾ التمجيد كالمديع المفضي بالضركرة إلى التبرير كالشػٌرعن

 ليس غير..    
كممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو ىنػػا كممػػة أحمػػد محمػػد نعمػػاف التػػي قاليػػا بمناسػػبة إنتصػػار اإلمػػاـ أحمػػد فػػي  
ممكػان ككمػاؿ الػكرل قػد تخمػؽ"، كالتػي أعتػذر فػي بػدايتيا    -ذم خمقؾ كماؿ الكرل   ـ، المعنكنة بػ "أنت ال1955

نػاتج فقػط عػف تييبػو لممكقػؼ،  أكػد فييػا  "كلػيس عجػزان عػف الكتابػة كالبيػاف"عف تأخير  تقديميا لتحرج في نفسػو 
درسان لف ننساه ىػك  إف التجارب كالعبر كالمصائب كالمحف كميا قد كعظتني كغيرم"انو كصؿ إلى قناعة مفادىا 

أنو لف تصمع أحكالنػا كأحػكاؿ ببلدنػا إال إذا أتينػاه مػف طريقػؾ راإلمػاـ  كسػمكناىا مػف سػبيمؾ، ككلجناىػا مػف بابػؾ 
خبلصػػنا عمػػى الحػػاؿ الػػذم بػػدأناىا معػػؾ... كقػػد أشػػاد فييػػا  "فسػػٌرنا فػػي أثػػرؾ كعػػدنا إليػػؾ بقمكبنػػا كأمانينػػا كحبنػػا كا 
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ـ، كقػػاؿ إف انتصػػاراتو 1948عقػػب انتصػػار اإلمػػاـ أحمػػد عمػػييـ فػػي ثػػكرة  بػػالعفك الػػذم نالػػو ىػػك كبعػػض زمبلئػػو
نيا تعطي الناس انطباعان كدركسان كثيرة مف أىميا:   المتكررة  تؤكد صكابية نيجو كعدالة قضيتو، كا 

 معرفة الشعب أف اإلماـ  ىك حامي حمى الكطف مف االستعمار كعمبلئو. -
 حكلو كتفانييا في سبيمو كحبيا لو. كجكب إيماف األمة باإلماـ كالتفافيا -

إف اإلمػػػاـ أحمػػػد يشػػػكؿ صػػػماـ أمػػػاف لمشػػػعب اليمنػػػي، كانػػػو أمػػػؿ الػػػببلد المرتجػػػى كسػػػند العركبػػػة  -
 .  (329)كاإلسبلـ

ىػػذا كقػػد اعتبػػرت صػػحيفة النصػػر اإلخػػبلص فػػي الػػكالء لئلمػػاـ أسػػاس المكاطنػػة الصػػالحة، كاف جػػٌذر  
إف بػػػبلدان مثػػػؿ الػػػيمف خاصػػػة "لصػػػالع كلػػػيس المسػػػؤكؿ أك الخبيػػػر: اإلزدىػػػار كالتقػػػدـ يكمػػػف فػػػي كجػػػكد المػػػكاطف ا

كاألقطار العربية عامة في حاجة إلى مكاطنيف صالحيف قبؿ حاجتيا إلى أم شػيء كخػر، فػاف المػكاطف الصػالع 
خيػػر ليػػذه الػػببلد مػػف جميػػرة مػػف الميندسػػيف كاألطبػػاء كالمدرسػػيف... إف انجػػاز مػػا يككػػؿ إلينػػا مػػف أعمػػاؿ بدقػػة 

سرعة ىك أىـ عامػؿ مػف عكامػؿ نجاحنػا... كليبػدأ كػؿ كاحػد منػا بنفسػو فيحاسػبيا... عمػا قدمتػو لكطنيػا كأمانة ك 
، ألنو ال يمكف في نظرىا تحقيؽ نيضة في اليمف بػالخبراء كاآلالت كحػدىا إذا لػـ يػؾ (330)كمميكيا كعشيرتيا..."

ف القػػيـ اإلنسػػانية لصػػالع قيمػػة ، محػػذرة فػػي نفػػس الكقػػت مػػف انحسػػار الكثيػػر مػػ(331)ثمػػة إنسػػاف راشػػد كخبيػػر بيػػا
المصنع كاآللة التي مػا فتػأت أف تنامػت حتػى أضػحت المعيػار األكؿ فػي تحديػد العبلقػات بػيف مختمػؼ الشػعكب 

أمػػا عالمنػػا فعػػالـ أصػػبع إيمػػاف النػػاس بػػو إيمانػػان بػػالقكة، عػػالـ كػػادت تضػػيع بػػو القػػيـ اإلنسػػانية... عػػالـ "كالبمػػداف  
نتاجيا في مختمؼ نكاحيو"أصبحت الكممة النيائية فيو ل  .(332)ممصنع كعظمة األمة تقاس بصناعتيا كا 

ىػػذه المعياريػػة فػػي شػػرط النيضػػة ) المػػكاطف الصػػالع (، حػػددت الميمػػة المركزيػػة التػػي ادعتيػػا النصػػر، 
كالمتمثمة في إيجاد كصياغة مكاطف صالع، يتكاءـ كمشاريع السمطة اإلمامية كيتناغـ مع فكرىا كخطابيػا بحيػث 

 المحصمة مكاطنان أكثر تطكيعان كأسيؿ إنقيادان  يستجيب كليان لمضخ اإليديكلكجي الرسمي المكجو. يككف في
انطمقت  النصر في رسالتيا المؤدلجة تمؾ، كالمكجية بالدرجة األكلى إلى المكاطف العادم ككػذلؾ المثقػؼ       

حكـ لؤلسرة العمكية الحاكمػة فػي الػيمف، سياسية تعتقد الحؽ اإلليي في السمطة كال -النخبكم، مف قاعدة أصكلية
لذا طرحت ىذه القضية اإلشكالية كمسممة دينية كثابتػة إعتقاديػة، تراكمػت فػي الػكعي السياسػي اليمنػي منػذ فجػر 

                                                 
 . 12، 4، ص السنة الخامسة ،115النصر: العدد  - 329
 . 1، ص ، السنة األكلى3صر: العدد الن - 330
 . 1ـ، ص  1951فبراير  9 -ىػ 1369ربيع ثاني  21، السنة األكلى، 1النصر: العدد  - 331

 . 25ـ، ص 1951مايك  11 -ىػ 1369رجب  24، السنة األكلى، 7النصر: العدد  - 332



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 111  

 

اإلسػػبلـ، ال تقبػػؿ النقػػاش كال يجػػكز التشػػكيؾ فييػػا، شػػأنيا فػػي ذلػػؾ شػػأف بقيػػة الصػػحؼ الرسػػمية اإلماميػػة. ككفقػػان 
يصػالو إلػى لذلؾ اقتصرت ميمتيا ف عادة نشره باية  تأكيػده كا  ي ىذا الجانب،  عمى تكرار  ما تراكـ مف تراث، كا 

 مف جية ثانية. (333)الجميكر مف جية، كالرد عمى مف ال يعتقده كيعتقد ) الشكركية (
كلقػػد تجمػػت تمػػؾ األدلجػػة، ذات النزعػػة المذىبيػػة، بشػػكؿ مكثػػؼ فػػي أثنػػاء تناكليػػا مكضػػكع الاػػدير، الػػذم 

كمان فاصبلن بيف الحؽ كالباطؿ أصؿ لحؽ إليي كأسس ألرث مقدس، كالذم جعمتػو اإلمامػة عيػدان مقدسػا اعتبرتو ي
مف أعيادىا الرسمية، كحاكلت تعميمو عمى كافة المناطؽ اليمنية، بما فييػا المنػاطؽ التػي ال تعتقػده )الشػافعية(. 

)قػركف، حػديث( فػي فضػؿ كؿ البيػػت  مػذكرة، فػي نفػس الكقػت، بنػكع مػػف التكراريػة  بمػا اسػقط مػف نصػكص دينيػػة
رضكاف اي عمييـ ، أعتقد منذ زمف أنيا أدلة قطعية  تؤكد الحػؽ السياسػي ليػـ دكف غيػرىـ مػف البشػر، كجٌيرتيػا 

قػػػؿ ال أسػػػألكـ عميػػػو أجػػػران إال "لحسػػاب السػػػمطة اإلماميػػػة، فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال الحصػػػر فٌسػػػرت اآليػػػة القركنيػػػة  
لتػػي كثيػػراي مػا استشػػيدت بيػػا،  عمػى أنيػػا تصػريع إليػػي يػػدلؿ عمػى التمكػػيف السياسػػي ، كا(334)المػكدة فػػي القربػى "

  (335)إنمػػا يريػػد اي ليػػذىب عػػنكـ الػػرجس أىػػؿ البيػػت كيطيػػركـ تطييػػرا""األبػػدم لبنػػي ىاشػػـ، كأيضػػان فسػػرت اآليػػة 
النصػػر فػػي  عمػػى أنيػػا دليػػؿ قطعػػي فػػي االصػػطفاء السياسػػي ألسػػبللي كغيرىػػا مػػف اآليػػات القركنيػػة التػػي كظفتيػػا

 خدمة السياسة اإلمامية كأجندتيا .
تركت فيكـ ما إف تمسكتـ بو لف تضػمكا مػف بعػدم أبػدل "كذلؾ األمر مع األحاديث النبكية الشريفة مثؿ الحديث 

مػػػػف كنػػػػت مػػػػكاله فعمػػػػي مػػػػكاله، الميػػػػـ كاؿ مػػػػف كااله كعػػػػاد مػػػػف "، كالحػػػػديث (336)"رتػػػػي أىػػػػؿ بيتػػػػيتكتػػػػاب اي كع
، كالعديػد مػف األحاديػث التػي فسػرت عمػى  (338)"كسػفينة النجػاة بػأييـ اقتػديتـ اىتػديتـ  أىػؿ بيتػي"، ك (337)"عاداه

أنيػػا أدلػػة شػػرعية مٌمزمػػة تؤكػػد حػػؽ كؿ البيػػت )بنػػي ىاشػػـ( فػػي السػػمطة كالحكػػـ، كالتػػي ينباػػي تطبيقيػػا، كال يجػػكز 
 .(339)مخالفتيا
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اد، عمػػى أنيػػا امتػػداد دينػػي كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ، قػػدمت "النصػػر" سػػمطة اإلمػػاـ أحمػػد، ككفقػػان لػػذلؾ االعتقػػ
نيا تمثؿ شٌرعية اإلسبلـ السياسية، "... قائـ حؽ مف ىذه األركمة التي طاب أصميا  كسياسي لمخبلفة النبكية، كا 
رشػاد  كزكا فرعيا يتبكأ ىذه المكانة السامية كعرش الخبلفة النبكية، كيتحمؿ أعباءىػا كيػؤدم رسػالتيا مػف ىػدم كا 

قامة الشريعة الاراء المح  مدية كحماية رايتيا المقدسة العظيمة، مف ىذه السبللة الزكية الطاىرة .كا 
 سمسمة مف ذىب                     منكطة بالشيب
 .(340)كنسبة ترددت                       بيف كحٌي كنبي "

مػػاـ كمػػا  اعتبػػرت تمػػؾ السػػمطة فػػي مقالػػة عنكنتيػػا  بػػػ "قدسػػية مقػػاـ أميػػر المػػؤمنيف" إنيػػا مقدسػػة كاف اإل
أحمػػد  قػػد نػػاؿ قدسػػيتو أيضػػان مػػف انتمائػػو ألسػػبللي إلػػى الرسػػكؿ صػػمى اي عميػػو كسػػمـ، لػػذا طالبػػت النصػػر مػػف 

المحافظػػػة كاالحتػػػراـ ليػػػذه القدسػػػية، معػػػززة ذلػػػؾ باالستشػػػياد   –حسػػػب تعبيرىػػػا  –النػػػاس، لكػػػي يكتمػػػؿ إيمػػػانيـ 
سػبؽ تكضػيحو، كصػؿ بيػا األمػر فػي ىػذه المقالػة باآليات القركنية كاألحاديث النبكية اآلنفة الذكر عمى غرار مػا 

إلػػى االعتقػػاد الجػػاـز بػػأف ذات الرسػػكؿ صػػمى اي عميػػو كسػػمـ متحػػدة بػػذات اي سػػبحانو كتعػػإلى، كمرتبطػػة بػػذكات 
لػػى تكحيػػد النػػاس  خمفائػػو مػػف بعػػده الػػذيف ىػػـ كؿ البيػػت )بنػػي ىاشػػـ(، المتػػكاتركف  نسػػبان إلػػى اإلمػػاـ أحمػػد "... كا 

الرسكؿ  كذاتػو الشػريفة متحػدة بػاي سػبحانو كتعػالى حتػى إذا انتقػؿ األمػر رالخبلفػة  مػف بعػده إلػى بذاتو الشريفة ر
خػػبلص أصػػحابو كأىػػؿ  خػػبلص المسػػمميف مثػؿ نصػػيب النبػػي )ص( مػػف حػب كا  خمفائػو كػػاف نصػػيبيـ مػف حػػب كا 

لػـ يحػب أميػر المػؤمنيف زمانو لو... كاتحادىـ في ذاتو الشريفة مشػركطان فػي ىػذا أف المسػمـ ال يكتمػؿ إيمانػو إذا 
 .(341)أكثر مف نفسو كمالو... كىكذا تممس أف مقاـ أمير المؤمنيف محاطان بقدسية كجبلؿ عظيميف..."

الشعر لذات الااية كاليدؼ، كطالعتنا في -أيضان  -ككما كظفت "النصر" النص الديني سياسيان، كظفت 
ثػػؿ قصػػيدة السػػفير اإليرانػػي التػػي أىػػداىا لئلمػػاـ أكثػػر مػػف عػػدد بالعديػػد مػػف القصػػائد ذات الػػنفس ألسػػبللي، مػػف م

 أحمد بمناسبة عيد الفطر  قاؿ في مطمعيا:
 كالبػػػػػػػػػػػػػػدر فػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػير يػػػػػػػػػػػػػػػتـ لمػػػػػػػػػػػػػػػرة

 

 كمف ضمنيا:   
 كألنػػػػػػػػػت لئلسػػػػػػػػػبلـ سػػػػػػػػػيؼ مػػػػػػػػػا انحنػػػػػػػػػى 

 
 

 كبػػػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػػػيكر تػػػػػػػػػػػػتـ كاألعػػػػػػػػػػػػكاـ   
 

 
 حتػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػتقاـ بحػػػػػػػػػػػده اإلسػػػػػػػػػػػبلـ

 

 

 إلى أف قاؿ: 

                                                 
 . 3، 2، السنة األكلى، ص 18، 17النصر: العدد  - 340
 ( . 113) 4 ـ، ص1951أغسطس  9 -ىػ 1371ذم القعدة  7، السنة األكلى، 26النصر: العدد  - 341



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 112  

 

 يػػػػػا فػػػػػرع دكحػػػػػة أحمػػػػػد ككحيػػػػػو     
 ركقػػػؾ يػػػا ابػػػف بنػػػت محمػػػدشػػػدت ع

 إف كػػػػػػػػػػػاف لمػػػػػػػػػػػدنيا سػػػػػػػػػػػكاؾ متػػػػػػػػػػػكج 
 

 عػػػػػف طيػػػػػب عرقػػػػػؾ تزىػػػػػر األكمػػػػػاـ   
 بعػػػػركؽ مػػػػف طيػػػػرت بػػػػو األرحػػػػاـ   

 فػػػػػػػػػاليمف لػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػكاؾ إمػػػػػػػػػاـ 
 

 
 

 كمنيا أيضان:
 يػػػػػػػػا إخػػػػػػػػكة ىػػػػػػػػـ كاألصػػػػػػػػابع فػػػػػػػػي يػػػػػػػػد 

 ككنػػػػػػػػػػػػػكا يػػػػػػػػػػػػػدان يػػػػػػػػػػػػػػا كؿ أحمػػػػػػػػػػػػػد إنمػػػػػػػػػػػػػػا
 أتػى(   ىذا الكتاب فيؿ أتى فػي )ىػؿ  
 مكلػػػػػػػد جػػػػػػػدىـ يػػػػػػػا أىػػػػػػػؿ بيػػػػػػػت صػػػػػػػار  

 إف كػػػػػػػاف بعػػػػػػػد الػػػػػػػكحي قػػػػػػػكؿ مرتضػػػػػػػى
 

 قػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػد مقػػػػػػػػػػػبض سػػػػػػػػػػػيفيا اإلبيػػػػػػػػػػػاـ                  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػد الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػى يعمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الصمصػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكـ التفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ كاإلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ 
 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػج كاإلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ    
 (.342)فػػػػػػػػػػػػيكـ فشػػػػػػػػػػػػعرم إنػػػػػػػػػػػػو اإلليػػػػػػػػػػػػاـ  

 

 
 
 
 

 ككذلؾ القصيدة التالية: 
 كيػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػاة اليػػػػػػػػػػػدل أدكا أمػػػػػػػػػػػػانتكـ
 فػػػػػأنتـ عػػػػػف معػػػػػاني الػػػػػديف أكؿ مسػػػػػػػػػػ
 كبػػػػػػػػػػػػػػيف أظيػػػػػػػػػػػػػػركـ فرقػػػػػػػػػػػػػػاف ديػػػػػػػػػػػػػػنكـ 

 كمػػػػػا أتػػػػػى عنػػػػػو )إنػػػػػي تػػػػػارؾ( ليػػػػػػدا  
 

 كزكدكا الجػػػػػػػػػػػػػػػػاىميف العمػػػػػػػػػػػػػػػػـ تزكيػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤؿ  بيانػػػػػػػػػػػػػػان أمػػػػػػػػػػػػػػاـ اي تفريػػػػػػػػػػػػػػدا  
 كعتػػػػػػػػػرة المصػػػػػػػػػطفى لميػػػػػػػػػدل تشػػػػػػػػػييدا 

 .(343)كػػػػػػـ عترتػػػػػػي ككتػػػػػػاب اي تخميػػػػػػدا
 

 
 
 

 التي تمجد اإلماـ أحمد كتتفاخر بنسبو الياشمي: فضبلن عف القصيدة التالية 
 كفيػػػػػػؾ مػػػػػػف جػػػػػػدؾ المختػػػػػػار أكسػػػػػػمة 

 تمثمػػػػػػت فيػػػػػػؾ مػػػػػػف أخبلقػػػػػػو جمػػػػػػؿ  
 

 عنكانيػػػػػػػػػا )المثػػػػػػػػػػؿ العميػػػػػػػػػػا كالقػػػػػػػػػػيـ ( 
 غػػػػػػػػػػرر األخػػػػػػػػػػبلؽ كالشػػػػػػػػػػيـ  جماعيػػػػػػػػػػا

 

 
... 

 ال غػػػػرك إف كنػػػػت مػػػػػركة لػػػػو انطبعػػػػػت 
 فأنػػػػػػػػػػػػػػػت كارثػػػػػػػػػػػػػػػو عرشػػػػػػػػػػػػػػػان كخالفػػػػػػػػػػػػػػػو 
 كمػػػػػػف سػػػػػػكاؾ بيػػػػػػا أحػػػػػػرل كأنػػػػػػت بيػػػػػػػػ

 

 يػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػػػػؽ ترتسػػػػػػػػػػػػـ في 
 ىػػػػػػػػػػػػػديان كقافيػػػػػػػػػػػػػو فيمػػػػػػػػػػػػػا تقتضػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػنظـ  

 .(344)ذا العصػػػػػر فػػػػػي كػػػػػؿ ذاؾ المفػػػػػرد العمػػػػػـ
 

 
 

 كالكثير مف القصائد عمى ذات المنكاؿ التي تصب في ذات المحتكل، كالتي تعج بالنفس ألسبللي المذىبي.  
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 موقف النصر من االستعمار في جنوب اليمن: -4
دكيػػة فػػي خطابيػػا تجػػاه القضػػية الجنكبيػة كمكقفيػػا مػػف االسػػتعمار االنجميػػزم، بػػرز ىػػذا كانػت النصػػر كح

نسػػانا، كالمتمػػرد عمػػى المشػػاريع  الخطػػاب، الػػداعي صػػراحة إلػػى الكحػػدة اليمنيػػة  كالػػرافض لتمزيػػؽ الػػيمف أرضػػان كا 
ال يكػاد يخمػك منيػا أم السياسية االستعمارية، في العديد مف المقػاالت كالمكاضػيع التػي نشػرتيا الصػحيفة، كالتػي 

 عدد.
فقػد تخاطبػػت  مػع السػػمطات االسػتعمارية فػػي عػدف، عمػػى اعتبػار أنيػػا تمثػؿ سػػمطة احػتبلؿ غاشػػـ ال بػػد   

مػػف رحيمػػو يكمػػان مػػا، كاف أم مشػػاريع سياسػػية يفرضػػيا االحػػتبلؿ تحػػت منطػػؽ القػػكة كاالحػػتبلؿ ال بػػد أنيػػا غيػػر 
الػػة، كفػػي مقدمػػة ىػػذه المشػػاريع التػػي تطرقػػت إلييػػا النصػػر شػػرعية كأنيػػا طارئػػة سػػكؼ تػػزكؿ بػػزكاؿ المػػؤثر ال مح

قضػػية )المحميػػات(، التػػي تمخضػػت عػػف عقػػد معاىػػدات الحمايػػة بػػيف سػػبلطيف كأمػػراء الجنػػكب مػػف جيػػة  كبػػيف 
سمطات االستعمار في عدف مف جية ثانية ، حيث اعتبرتيػا غيػر شػرعية، طالمػا أنيػا مػف إفػرازات االسػتعمار ك 

نمػا ألنيػا مثمػت عائقػان أمػاـ النيضػة   ليس ألنيا شكمت حػائبلن  دكف تحقيػؽ كحػدة الػيمف عمػى كجػو الخصػكص، كا 
كممػا ال شػؾ فيػو أف بقػاء ىػذه المحميػات بشػكميا الحػالي، كحػدكدىا التػي "العربية كاإلسبلمية عمى كجػو العمػكـ: 

ل فػػي نيضػػة فرضػػيا االسػػتعمار أمػػر ال يسػػتفيد منػػو سػػكل مػػف يخشػػى سػػمطاف العػػرب، كيرىػػب عػػٌز اإلسػػبلـ كيػػر 
، ك حرصػػػػت النصػػػػر عمػػػػى تأكيػػػػد يمنيػػػػة (345)الػػػػديف الحنيػػػػؼ خطػػػػران عمػػػػى مصػػػػالحو كمطامعػػػػو الايػػػػر مشػػػػركعة"

)المحميات( ، كدحض ادعاءات االستعمار كأعكانو، كاسػتيجنت الػدعكات التػي تفضػؿ العػيش كالبقػاء تحػت نيػر 
الحػػرب التػػي شػػنتيا انجمتػػرا عمػػى ، ذاكػػرة أف سػػر (346)االسػػتعمار دكف الػػدخكؿ فػػي الػػكالء كالطاعػػة لئلمػػاـ أحمػػد

منطقة شبكة كبعض مناطؽ التماس في المنطقة الشرقية ىػك مػف أجػؿ السػيطرة عمػى منػابع الػنفط "أسػرار خطيػرة 
، كمطالبػػػػة، فػػػػي نفػػػػس الكقػػػػت، أبنػػػػاء الجنػػػػكب كعمػػػػى رأسػػػػيـ (347)تكمػػػػف كراء النػػػػزاع البريطػػػػاني بمممكػػػػة بمقػػػػيس"
عكب تقضٌي عمى االسػتعمار"، كالػدخكؿ الفػكرم تحػت لػكاء اإلمامػة، السبلطيف بالثكرة عمى االستعمار "يقظة الش

كمػا كاف تنسػحب ربريطانيػا  "مستيجنة مكقؼ السبلطيف الذم أبػدكه فػي لنػدف تجػاه المسػتعمر أثنػاء مفاكضػاتيـ: 
أيضان عف أرض الجنكب الذم ىػك جػزء ال يتجػزأ مػف الػيمف كيصػبع تحػت سػيادة الحككمػة اليمنيػة، التػي مازالػت 
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ب بخػػػركج بريطانيػػػا عػػػف كخػػػر شػػػبر منػػػو كمطالبػػػة أىاليػػػو الػػػذيف ال يزالػػػكف يرزحػػػكف تحػػػت أثقػػػاؿ االسػػػتعباد تطالػػػ
كاالستعمار مسخريف لمطامع بعض سبلطينيـ الذيف تستخدميـ بريطانيا كتطبؿ ليـ كتزمر... ليعممكا عمى تنفيذ 

نػػكب... ككػػـ كػػاف يسػػرنا... أف مقاصػػدىا، كيسػػخركف ليػػا الجمػػاىير تسػػخير األنعػػاـ، فيػػؿ مػػف صػػحكة ألبنػػاء الج
 ـنسػػمع أصػػكات سػػبلطيف الجنػػكب ... صػػرخات مدكيػػة... معمنػػة... المطالبػػة بحػػريتيـ... كتكحػػدىـ مػػع إخػػكاني

 .(348)تحت الراية األحمدية كالحككمة المتككمية كالخبلفة النبكية..."
د الجنػػػكب( الػػػذم كمثممػػػا ىػػػك الحػػػاؿ مػػػع المحميػػػات، أبػػػدت النصػػػر أيضػػػان مكقفػػػان رافضػػػان لمشػػػركع )اتحػػػا 

ـ  ، حيػػث اعتبرتػػو مشػػركعان سياسػػيان اسػػتعماريان كخػػران ييػػدؼ  1954أعمنتػػو السػػمطات االسػػتعمارية فػػي عػػدف عػػاـ 
إلػػى عػػزؿ المنػػاطؽ الجنكبيػػة عػػف الشػػمالية، كاف بريطانيػػا تريػػد منػػو أف يكػػكف بمثابػػة السػػياج األمنػػي الػػذم يحمػػي 

ـ بػػيف الطػػرفيف، األمػػر الػػذم جعميػا تسػػارع إلػػى مناشػػدة أمػػراء 1934أمنيػا ، كمػػا اعتبرتػػو خرقػػان صػػارخان لمعاىػدة 
كسبلطيف الجنكب بعػدـ التفػريط بػالكطف "ال تجنػكا عمػى أكطػانكـ أييػا السػبلطيف كاألمػراء بػالجنكب"، محػذرة مػف 
مابػػة اإلنجػػرار البلكاعػػي كراء االسػػتعمار كمشػػاريعو الراميػػة فػػي المحصػػمة إلػػى تفتيػػت كتمزيػػؽ الػػكطف لػػيس إال.. 

 .(349)العة إياىـ بنشر البياف الصادر عف الجامعة العربية الذم استنكر كرفض ىذا االتحادمط
كمػػع ىػػذا التحػػذير، كانطبلقػػان مػػف اعتقادىػػا بكحدكيػػة أبنػػاء الجنػػكب، تحػػٌدت بريطانيػػا إجػػراء اسػػتفتاء حػػٌر   

كعٌكلت الشػيء الكثيػر  (،350)حكؿ مكضكع االتحاد "اليمف تتحدل بريطانيا في إجراء استفتاء حٌر في الجنكب..."
عمػى الجامعػة العربيػة، كمػا أشػػادت بمكقفيػا النبيػؿ تجػاه القضػية الجنكبيػػة "صػكرة لممكقػؼ االيجػابي النبيػؿ لػػدكؿ 
الجامعة العربية ضد مػؤامرة االسػتعمار البريطػاني كاالتحػاد المزعػكـ ضػد جنػكب الػيمف كأثػره فػي جميػع األكسػاط 

عتبرت ذلؾ صػكرة لمتضػامف العربػي المنشػكد، الػذم ينباػي أف يكػكف سػاريان ، كا(351)السياسية العربية كاإلسبلمية"
 بيف جميع األقطار العربية. 

كمػف حيػث المبػدأ أكضػحت النصػر أف الحككمػة المتككميػة لػػـ تعػارض اإلتحػاد فػي حػد ذاتػو، بقػدر مػا كانػػت 
 عمى النحك التالي: تعارض الكيفية كالاائية منو، فقد اقترحت صياة تكفيقية إلتحاد تدريجي مشركط  ك 

 اتحاد طكعي يصكف الكرامة كيكفؿ الحقكؽ كالحريات كال ينتقص مف السيادة. -1

 عدـ الكصاية عمى قرار السبلطيف كاألمراء في مكضكع  تقرير المصير. -2
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 لمسبلطيف كاألمراء حرية االختيار في العبلقات الدكلية، ال سيما مع الجكار العربي كالمجاؿ اإلسبلمي. -3

تفاقيػػػات كالمعاىػػػدات غيػػػر المتكافئػػػة بػػػيف السػػػبلطيف كانجمتػػػرا المفضػػػية إلػػػى المزيػػػد مػػػف عػػػدـ فػػػرض اال -4
  .(352)التكبيؿ كمصادرة الحقكؽ كالمخمة بالديف كاإلسبلـ كالعركبة

كعمػػى ىػػذا األسػػاس أفػػادت النصػػر أف ثمػػة محادثػػات أجريػػت بػػيف الطػػرفيف فػػي مدينػػة تعػػز كصػػفتيا بالكديػػة، 
تمسكة بحقيػا فػي الجنػكب كمحتفظػة بمطالبيػا  المشػركعة إزاء الجنػكب الػذم ىػك كاف الحككمة المتككمية ظمت م

 .(353)جزء ال يتجزاء مف اليمف الطبيعية
جاءت ىذه المحادثات عمى خمفية تبادؿ االتيامات بيف الطرفيف، حيث اتيمت بريطانيا الحككمػة المتككميػة  

كير الشػعب ضػد المسػتعمر عػف طريػؽ الخطػاب أنيا تعمؿ عمى تاذية المشاكؿ في الجنكب كأنيػا تسػعى إلػى تثػ
الحماسػػي التحريضػػي الػػذم تمارسػػو، لكػػف اإلمػػاـ أحمػػد أنكػػر تمػػؾ االدعػػاءات ككصػػفيا باالمسػػؤكلة، كأعػػرب عػػف 
قمقو مف تزايد المشاكؿ كالقبلقؿ في المناطؽ الجنكبية، كقاؿ إنيا إفراز طبيعي لمشػركع االتحػاد. كمػع ذلػؾ أبػدل 

ط  مػػػع البريطػػػانييف فػػػي المجػػػاالت االقتصػػػادية كالسياسػػػية، مقابػػػؿ عػػػدـ تخميػػػو عػػػف اسػػػتعداده لمتعػػػاكف المشػػػرك 
صػحيع "الجنكبييف أك تجاىؿ مطالبيـ، صرح بذلؾ اثنا مقابمتو لممقيـ البريطاني في تعز بعد انتياء مدة إقامتػو: 

ىػذا، إذ مػف المعمػـك إف رجاالن مف الجنكب يفدكف إلينا فنسػتقبميـ كنأخػذ بأيػدييـ كنمػد ليػـ يػد العػكف صػحيع كػؿ 
أف سكاف الجنكب شعبي كأكالدم كأنا إماميـ كزعيميـ الركحػي، فمػف يصػمني مػنيـ جائعػان أك خائفػان أك طريػدان أك 
مسترشدان فبل يتصكر أف أتجاىؿ مشاكمو أك أرده خائبان، كالاريب أنكـ حتى اآلف لـ تعرفكا نفسية الشعب اليمني، 

مع حككمتػؾ يػا حضػرة القػائـ باألعمػاؿ، كمػد أيػدينا لتحسػيف حالػة الػببلد  كعمى كؿ حاؿ فنحف مستعدكف لمتفاىـ
االقتصادية كالسياسية كالتعاكف عمى تسكيف القبلقؿ كاالضطرابات عمى أسس معقكلة، أىميػا أف أىػالي الجنػكب 
 يجػػػب أف يككنػػػكا أحػػػراران فػػػي تقريػػػر مصػػػيرىـ كاختيػػػار الكضػػػع الػػػذم يبلئميػػػـ، كأف االسػػػتعمار يجػػػب أف يػػػتقمص

 .(354)كيزكؿ"
ىذا المكقؼ الرافض لمشركعٌي )المحميات( ك)اإلتحاد(، انسحب كليػان عمػى مشػركع الحكػـ الػذاتي لعػدف، فقػد 
رفضتو رفضان قاطعان، كاعتبرتػو مشػركعان اسػتعماريان ييػدؼ، عمػى المسػتكل البعيػد كالقريػب، إلػى تفتيػت الػيمف إلػى 

عمييػػا، جػػاء ىػػذا الػػرفض عمػػى لسػػاف القاضػػي محمػػد  مقاطعػػات كتمزيقيػػا إلػػى كنتكنػػات يسػػيؿ مػػف ثػػـ السػػيطرة
ـ( نائػػب كزيػػر الخارجيػػة اليمنيػػة الػػذم صػػرح لصػػحيفة األىػػراـ المصػػرية عػػف مكقػػؼ 1961عبػػداي العمػػرم )تػػػ 
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إف ىػذا المشػركع مػا ىػك "البريطػاني  إذ قػاؿ:  ثالحككمة اليمنية مف إعطاء عػدف حكػـ ذاتػي فػي إطػار الككمنكلػ
يػػر مػػف قبػػؿ فػػي مجمػػس العمػػكـ البريطػػاني بنػػاءن عمػػى اقتػػراح مػػف أحػػد أعضػػاء المجمػػس، إال محاكلػػة فاشػػمة كقػػد أث

ككجد فؤادان فارغان لدل مف يزعمكف أنيػـ يمثمػكف )عػدف( كليسػكا بممثمػيف ليػا... ذلػؾ أف الييئػات العربيػة تعمػـ أف 
ستعمار في ىذه المنطقة، ىذا المشركع كسيمة لفصؿ عدف نيائيان عف الجزيرة العربية كالقصد منو تثبيت أقداـ اال

كأضػاؼ العمػرم أف الحككمػة  "كرابطة الجنكب كغيرىا مف الييئات تعتبر عدف جزءان ال يتجزاء مػف جنػكب الػيمف
اليمنية  لف تسكت عمى ذلؾ إطبلقا كأنيا ستعارض ىذا المشركع االنفصالي بكؿ ما أكتيت مف قكة، كسكاء كاف 

المبرمػػة بػػيف  51كاتفاقيػػة  34يعػػد خرقػػان صػػارخان لمبػػادئ معاىػػدة ذلػػؾ يخػػص عػػدف أك الجنػػكب بأسػػره، ألف ذلػػؾ 
 .(355)الطرفيف

 صحيفة النصر والنزعة العربية: -5 
تحديػدان ضػحكة الخمسػينات  -تزامف صدكر صحيفة النصر كالمػٌد القػكمي العربػي فػي أكج زخمػو الثػكرم 

مع الخطػاب   –إلى حد ما  –متناغمة -بالضركرة  -األمر الذم   أبداىا  -كحتى مطمع ستينات القرف الفائت 
اإلعبلمػػي القػػكمي، كمتفاعمػػة  مػػع قضػػاياه التحرريػػة، كاف لػػـ يصػػؿ بيػػا األمػػر إلػػى درجػػة الػػدعكة الصػػريحة إلػػى 

كربما أف ذلؾ الحماس أتى متساكقان مػع  النظرم. رتبنٌي الفكر القكمي كنظرية كمنيج في الحكـ، كلك في إال طا
تجمٌػى ذلػؾ فػي العديػد مػف المقػاالت  عبد الناصر حينان ثـ اعقبتيػا قطيعػة كتضػاد.تقارب سياسة االماـ احمد مع 

كالمكاضػػيع التػػي تناكلتيػػا النصػػر، كالمتسػػمة فػػي الاالػػب  بػػالنفس القػػكمي كالنزعػػة التحٌرريػػة المنجذبػػة إجمػػاالن إلػػى 
الثكريػة، التػي أعقبػت االسػتقبلؿ مثاليات القكمية العربية الكاعدة التي بشر بيا التيار القكمي العربي أثناء الحقبة 

 . 
كلقد كانت أكلى اإلشارات تجسيدان لذلؾ، ىك العنكاف التالي: "في خدمة قضايا العركبة" الذم أكردتػو فػي 
أكثػػر مػػف عػػدد،  كالػػذم عبػػرت مػػف خبللػػو عػػف تضػػامنيا مػػع مختمػػؼ القضػػايا التحرريػػة العربيػػة،  كأبػػدت حماسػػان  

ة، كاألردنيػػػة، كالتكنسػػػية، كالماربيػػػة ، كالمصػػػرية كالعراقيػػػة قبػػػؿ االسػػػتقبلؿ... كبيػػػران تجاىيػػػا،  كالقضػػػية الجزائريػػػ
، باإلضافة إلى اىتماميا بنقؿ اخبار بعض مؤتمرات القادة العػرب التػي كانػت تعقػد لمتباحػث فػي قضػايا (356)الخ

ـ( كالرئيس جمػاؿ 1969الكحدة كالتحرر كػ "مؤتمر األقطاب العرب الثبلثة"، الذم جمع كبلن مف الممؾ سعكد )تػ 
                                                 

 . 2ـ، ص 1956يكنيو  8 -ىػ 1375شكاؿ  29، السنة السادسة، 127النصر: العدد  - 355

 31،السػػنة السادسػػة، 122ا العػػدد 5ـ، ص 1956مػػارس  2 -ىػػػ 1375رجػػب  21، السػػنة السادسػػة، 121النصػػر: العػػدد  - 356
، 1956مػػػارس  29 -ىػػػ  1375شػػعباف  17السادسػػػة، ، السػػنة 123ا العػػدد  3، 1ـ، ص 1956مػػػارس  12 -ىػػػ  1375رجػػب 
 . 1ص  ـ،1958ديسمبر  11 -ىػ 1378ألكؿ جمادم ا 31، السنة الثامنة، 191ا العدد   1ص 
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ـ(، كالذم اعتبر في حينو انػو يمثػؿ تتكيجػان حقيقيػان لتنػامي الػكعي 1967عبد الناصر كالرئيس شكرم القكتمي )تػ 
 . (357)القكمي العربي المرحب بو شعبيان كرسميان 

كما أنيا استعرضت كبدكف تحميؿ أك مجرد نقاش  كممة أميف عاـ الجامعة العربية حينذاؾ عبد الخالؽ  
سكنة التي ألقاىا بمناسبة مركر عشر سنكات عمى تأسيس الجامعة كالتي قاؿ في مستيميا: "... إف تمؾ الفكرة ح

رالقكمية العربية  ىي اليكـ أبعد عمقان كأكسع انتشاران مف كؿ عيد مضى، فقد تامامت تمؾ الفكرة في عقكلنا حتى 
ة البقػاء بػدكنيا كنجاىػد فػي سػبيؿ تحقيقيػا شػعكبان أصبحت راسخة نؤمف بفائػدتيا بػؿ بضػركرتيا، بػؿ بعػدـ إمكانيػ

كىي الفكرة، التي عمى أساسيا انبنت الجامعػة العربيػة، كالتػي  (،358)كحككمات رغـ تعدد األقطار كاختبلؼ اآلراء
ركجػػت ليػػا النصػػر سػػكاءن بػػكعٌي أك بػػدكف كعػػٌي، لكنيػػا عمػػى مػػا يبػػدك كانػػت  مجػػرد عاطفػػة ك ردة فعػػؿ فرضػػتيا 

 كطبيعة العبلقة مع االستعمار ليس أكثر.. مقتضيات السياسة 
ذا كاف ثمة حديث عف نزكع قكمي قد تجمٌػى  فػي خطػاب النصػر، فػإف ذلػؾ يػأتي  –بشػكؿ أك بػ خر  –كا 

ضمف سياؽ عاطفي عاـ  أبدتو الصحيفة تجاه القضايا العربية عمى كجو العمكـ جعميا تخمط بيف ما ىك كطني 
سػػبلمي، خصكصػػان زمػػف تقػػارب اإل مػػاـ احمػػد كالػػرئيس المصػػرم عبػػد الناصػػر أكؿ األمػػر، كتاييػػد الػػيمف كقػػكمي كا 

 لمكحدة المصرية السكرية.
لكحظ ذلؾ مف خبلؿ تأكيػد النصػر لرسػالتيا فػي مسػتيؿ كػؿ عػاـ جديػد ليػا خصكصػان األعػكاـ األخيػرة، إذ       

نيجيػػا المرسػػـك  تسػػتيؿ النصػػر عاميػػا السػػادس... فػػي متابعػػة خطكاتيػػا فػػي"قالػػت فػػي مسػػتيؿ عاميػػا السػػادس: 
لمزاكلة أعماليا كتأدية ميمتيا كمكاصمة جيكدىا في خدمة الصالع العاـ، كخدمة لؤلمػة كالػكطف، كخدمػة قضػايا 

لقػد قضػت صػحيفة النصػر الشػعبية "، ككػذلؾ األمػر فػي مسػتيؿ عاميػا الثػامف إذ قالػت: (359)العركبػة كاإلسػبلـ "
لمكاضػيع االجتماعيػػة كالنضػاؿ فػػي سػبيؿ مجػػد العركبػػة أعكاميػا الماضػػية فػي خدمػػة المجتمػع كمعالجػػة مختمػػؼ ا

عامة كاليمف جنكبو كشمالو خاصة، كالذكد عف حياض العركبة، كاليػـك كىػي عمػى أبػكاب عاميػا الثػامف يسػعدىا 
أف تؤكػػد عزميػػا عمػػى أداء رسػػالتيا الصػػحفية كسػػيرىا قػػدمان إلػػى األمػػاـ مسػػتعينة بػػاي فػػي أداء ميمتيػػا المقدسػػة 

كـ الذم كلت عمػى نفسػيا أف تكػرس جيكدىػا فػي سػبيمو كاف تسػعى دائمػان كأبػدان فػي خدمػة المجتمػع ككاجبيا المحت
 .(360)كاألمة العربية جميعا كمعالجة مشاكميا..."

                                                 
 . 1ـ، ص 1956مارس  12 -ىػ 1375رجب  31، 122النصر: العدد  - 357
 . 4ـ، ص 1955يكنيو  31 -ىػ 1374القعدة  11، السنة الخامسة، 116النصر: العدد  - 358
 .  1ـ، ص 1956يناير  18ىػ، 1375جمادم اآلخر  5، السنة السادسة، 118النصر: العدد  - 359
 .  1ـ، ص 1958أغسطس  14ىػ، 1378المحـر  26، السنة الثامنة، 182النصر: العدد  - 360
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ىػػذا التطػػكر الممحػػكظ فػػي خطػػاب النصػػر، المنجػػذب نحػػك العمػػؽ العربػػي، ازداد كضػػكحان عقػػب انضػػماـ   
ـ، فقػػد قالػػت فػػي افتتاحيػػة العػػدد 1958 -ىػػػ 1377يػػة المتحػػدة عػػاـ الػػيمف رسػػميان كاتحادىػػا مػػع الجميكريػػة العرب

(: "... تدخؿ النصر بيػذا العػدد فػي عاميػا التاسػع سػائمة المػكلى العمػي القػدير أف يييػة ليػا تمػاـ التكفيػؽ 213)
 لبلضػػطبلع بميمتيػػا كاطػػراد النجػػاح فػػي تأديػػة رسػػالتيا الصػػحفية كالقيػػاـ بكاجبيػػا نحػػك المجتمػػع العربػػي كالػػكطف
العربي الكبير، نحك األمة اليمنية كالكطف اليمني الحبيب بكجو خاص عاممة بذؿ قصػارل مجيكداتيػا فػي خدمػة 
الصػػالع العػػاـ كالقضػػايا العربيػػة، مكطػػدة عزميػػا عمػػى أف تظػػؿ المنبػػر الحػػر المناضػػؿ فػػي سػػبيؿ خدمػػة القضػػايا 

 .(361)مة..."العربية كرفع كياف القكمية العربية كمحاربة الفساد كالمبادئ اليدا
كميمػا يكػػف مػػف دعػكات ذات نفػػس قػػكمي قػد تجمػػت فػػي خطػاب النصػػر، بفعػػؿ مكقفيػا مػػف االسػػتعمار،  

ليػػذا  –كمػػا ذكرنػػا  –فػػاف ذلػػؾ ينػػدرج ضػػمف الحمػػاس العػػاطفي غيػػر المػػؤدلج الػػذم أبدتػػو تجػػاه القضػػايا العربيػػة 
يمكػػػف لػػػو أف يحقػػػؽ الكحػػػدة  نجػػػدىا فػػػي مكاضػػػيع كثيػػػرة تػػػركج لمقكميػػػة العربيػػػة كمشػػػركع سياسػػػي بػػػديؿ كنػػػاجز،

 دكنما تنظير عقدم كاضع يحدد شكمية النظاـ السياسي كىكيتو المائزة . ( 362)كاالتحاد،
حاكلت النصر عمى لساف احد كتابيا كىك )محمد إسماعيؿ اإلبي(، تقديـ صياة أكلية  لمشػركع الكحػدة 

ة بالعاطفػػة الدينيػػة، كحاكلػػت التأصػػيؿ ليػػا العربيػػة، كذلػػؾ كفقػػان لرؤيتيػػا المتكاضػػعة التػػي تبػػدت فػػي كميتيػػا متشػػبع
ف ذات الشػػركط  كذات المعطيػػات ال زاؿ الكثيػػر  كالبحػػث عػػف مبػػررات إمكانيػػة تحققيػػا فػػي الػػراىف، خصكصػػان كا 
منيا حيان في عقكؿ ككجداف األمة، فقد ذكرت في مقالة متسمسمة في أكثر مف عدد بعنكاف "قصة الكحػدة العربيػة 

" إف الكحػػػدة العربيػػػة فػػػي حقيقتيػػػا قصػػػة أٌلفيػػػا اي سػػػبحانو كتعػػػالى، كصػػػٌكر فصػػػكليا ارتكػػػاز القصػػػة كتأليفيػػػا –
كأخرجيػػػا الرسػػػكؿ محٌمػػػد صػػػمى اي عميػػػو كسػػػمـ بإسػػػناد العنايػػػة اإللييػػػة. كحػػػدة ارتكػػػزت فػػػي األصػػػؿ عمػػػى القػػػكة 

لشخصػية السياسػية الخارقػة قػكة ا"أكثر مف ارتكازىا عمى القكة المادية البحتة  "قكة العقيدة كاإليماف باي"المتحررة 
أك قػػػػكة المػػػػاؿ أك األعمػػػػاؿ"، كنتيجػػػػة لقػػػػكة إيمػػػػاف كعقيػػػػدة العػػػػرب تػػػػـ ائػػػػتبلفيـ كاتحػػػػادىـ كانتقػػػػاليـ إلػػػػى رحػػػػاب 

 .(363)العالمية
ككضػػعت أمػػاـ تحقيػػؽ ذلػػؾ  شػػركطان كأكلكيػػات، قالػػت انػػو ال بػػد مػػف تحقيقيػػا قبػػؿ انجػػاز الكحػػدة، فػػي  

مجازفػػة  –مػػف كجيػة نظرىػػا  –م محاكلػة خػػارج نطػػاؽ ىػذه المعادلػػة تعػد مقػدمتيا كحػػدة العقيػدة كالمػػذىب، الف أ
إف كحػػدة العقيػػدة كالمػػذىب ىػػي الدعامػػة االجتماعيػػة األكلػػى التػػي يجػػب أف نضػػعيا قبػػؿ أف "عبثيػػة ال قيمػػة ليػػا 

                                                 
 . 1ـ، ص  1959مايك  7ىػ، 1378شكاؿ  29، السنة التاسعة، 213النصر: العدد  - 361
 . 1ـ، ص  1958نكفمبر  13ىػ، 1377رجب  24ة، ، السنة السابع171، 171النصر: العدد  - 362

 . 2ـ، ص  1956مارس  29ىػ،  1375شعباف  17، السنة السادسة، 123النصر: العدد  - 363
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مػػا . ك(364)"نضػػع سػػائر الػػركابط االجتماعيػػة اقتصػػاديان كثقافيػػان فػػي مقدمػػة خطتنػػا العربيػػة االيجابيػػة المشػػتركة...
الكحدة  الكجدانية بيف العرب باعتبارىا مقدمة عمى الكحدة السياسية كالجارافية "كحدة القمكب  –أيضان  –شرطت 

إف الشرؽ العربي بحكـ طبيعتو الجافة كنزعتو األنانية المتمػردة "قبؿ كحدة الشعكب" بشرط جامعة الديف كالعقيدة 
شعكبو جامعة مػا اقتصػاديان أك ثقافيػان حتػى تجمعيػـ قبػؿ كػؿ كعصبيتو القبمية الراسخة، ال يمكف أف تجمع شتات 

ذلػػؾ جامعػػة الػػديف الخػػالص كالعقيػػدة الركحيػػة الكاحػػدة، كحتػػى تػػأتمؼ قمػػكبيـ كعقػػكليـ قبػػؿ أف تػػأتمؼ مصػػالحيـ 
 . (365)كشعكبيـ..."

نمػا قػدمت نمكذجػان   كلـ تكتؼ النصر بالتنظير التبريرم الذم يبحث عف المسببات كالتعميبلت كحسب، كا 
حيػػان ككاقعيػػان اعتبرتػػو مػػدخبلن لتحقيػػؽ الكحػػدة اإلسػػبلمية عامػػة  كىػػك مػػؤتمر الحػػج السػػنكم، فقػػد أكردت فػػي إحػػدل 
افتتاحيتيػػا مقالػػة مطكلػػة لػػنفس الكاتػػب )محمػػد إسػػماعيؿ اإلبػػي( بعنػػكاف "الجميكريػػة اإلسػػبلمية  كالحػػج"، رأت أف 

يػػػان كمجسػػػدان لمشػػػركع سياسػػػي ىػػػك الجميكريػػػة فريضػػػة الحػػػج التػػػي يؤدييػػػا المسػػػممكف كػػػؿ عػػػاـ، تشػػػكؿ نمكذجػػػان ح
لػػػيس الحػػػج بتعاليمػػػو كتشػػػريعاتو "اإلسػػػبلمية، متجػػػاكزة بػػػذلؾ كػػػؿ الػػػدعكات القكميػػػة ك االثنيػػػة كالجارافيػػػة.. الػػػخ، 

كأىدافػػػو كغاياتػػػو غيػػػر مظيػػػر مػػػف مظػػػاىر الجميكريػػػة اإلسػػػبلمية الحقػػػة، كصػػػكرة  رمزيػػػة ناصػػػعة مػػػف صػػػكرىا 
كرية التي ترتكػز فيمػا ترتكػز عميػو عمػى اطػراد الحػب كاالتحػاد كمضػاعفة التعػاكف االجتماعية الرائعة، تمؾ الجمي

كاالعتماد، تمؾ الجميكرية التي ترتكػز فػي سػبيؿ بقائيػا كعزتيػا عمػى اطػراد الصػدؽ فػي األقػكاؿ كاألعمػاؿ كعمػى 
ثػرة كحػب الػذات اإلحساس المشترؾ الدائـ بخطر اآلالـ كاآلماؿ، كمف أىـ قكاعدىا التحرر الكامؿ مف أغبلؿ األ

خػبلص القصػػد كالتػػدبير فػػي تكزيػع األعبػػاء كالتبعػػات، أمػػا بعػػض أىػدافيا فإرسػػاء العدالػػة االجتماعيػػة كالمسػػاكاة  كا 
قرار حرية الفرد كالمجتمع في حدكدىا الشػرعية عمػى السػكاء كمػا يتكقػؼ إرسػاء سياسػتيا اإلسػبلمية الحػرة عمػى  كا 

كعمػى إيسػػاد راسػناد  أمػػر األمػة عمػػى اخػتبلؼ مسػػؤكلياتو كأسػػبابو  تػدعيـ أنظمتيػػا االشػتراكية الشػػكركية مػف جيػػة
 . (366)إلى أىمو كأربابو مف جية أخرل

ليػػػذا رأت أف فريضػػػة الحػػػج التػػػي يؤدييػػػا المسػػػمميف كػػػؿ عػػػاـ، إنمػػػا تمثػػػؿ فػػػي جكىرىػػػا مػػػؤتمران إسػػػبلميان  
ف كػاف "إلسػبلـ الكاحػد تنصير أثناءه  كؿ اختبلفات كتباينات المسمميف في بكتقػة فكريػة كاحػدة قكاميػا ا كالحػج كا 

فػػي حػػد ذاتػػو مظيػػران عباديػػان بحتػػان إال انػػو بحكػػـ ممارسػػتو الرياضػػية الركحيػػة كتػػأثيره الخمقػػي كاالجتمػػاعي العظػػيـ 
ليجعؿ الحجاج المسمميف عمى اخػتبلؼ ألسػنتيـ كأكطػانيـ كطبقػاتيـ يشػعركف كيحسػكف بنعمػة الكحػدة اإلسػبلمية 

                                                 
 . 3ـ، ص  1956مارس  29ىػ،  1375شعباف  31، السنة السادسة، 124النصر: العدد - 364
 . 3ـ، ص  1956 مايك 21ىػ، 1375رمضاف  21، السنة السادسة، 125النصر: العدد  - 365
 . 7، 1ـ، ص 1956يكليو  5ىػ، 1375ذم القعدة  27، السنة السادسة، 129النصر: العدد  - 366



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 121  

 

إلسػػبلـ ككتػػب عمػػييـ مػػف اجػػؿ تكطيػػدىا فػػي العقػػكؿ كالنفػػكس الحػػج السػػنكم الكبػػرل التػػي نػػص عمييػػا دسػػتكر ا
المشيكد إلى بيت اي الكعبة الحراـ، كىناؾ ال يسعيـ كقد جمعػتيـ جامعػة الكحػدة المقدسػة كأسػتميـ الكػؿ أشػتات 

ربػانيكف مشاكميـ االجتماعية كاالقتصػادية، إال أف يشػترككا فػي درسػيا كحميػا عمػى الكجػو الػذم يرتضػي طريقػو ال
المصمحكف كييدؼ إلى غايتو العباقرة المجددكف كشعارىـ في كػؿ ذلػؾ كىػـ يمبػكف كيكبػركف )إف ىػذه أمػتكـ امػة 

 . (367)"كاحدة كأنا ربكـ فاعبدكف(، ) كأمرىـ شكرل بينيـ ( 
إف الجميكريػػة المثاليػػة التػػي نظٌػػرت ليػػا النصػػر فػػي ىػػذه المقالػػة قػػد كًضػػعت أمػػاـ مقارنػػة مػػع جميكريػػات 

بايػػة  إجػػبلء الفػػكارؽ بػػيف مػػا ىػػك ربػػاني سػػرمدم كمػػا ىػػك بشػػرم محػػدكدا إذ  –حسػػب كصػػفيا  –ع الحديثػػة الكاقػػ
اعتبرت األكلى جميكرية "إليية" بكؿ تفاصيميا ال مجاؿ فييا لمظمػـ كاالسػتبدادا إذ أف تكسػعيا نابعػان مػف عػدالتيا 

نسانيتيا، بؿ ارتكازىا عمى مبدأ"األخبلؽ"، بينما الثانية جميكري ة "بشرية" كؿ شػيء فييػا نسػبي يشػكبو القصػكر كا 
كالنقصػػاف ميمػػا اجتيػػد منظركىػػا فػػي تحسػػيف صػػكرتيا كتنميػػؽ قكانينيػػا ألنيػػا تعتمػػد فػػي بقائيػػا عمػػى معيػػار القػػكة 
المادية ال األخبلقيةا لذا ال تقتصر قكتيا المعنكية إال عمى العصبية الكطنيػة كالنزعػة القكميػة كحسػب، فػي حػيف 

ية "لمجميكريػة اإلسػبلمية" تكمػف فػي العصػبية المطمقػة لمحػؽ كالمستضػعفيف فػي األرض، أيػان كػاف أف القكة المعنك 
مكطنيـ كجنسيـ أم في عالميتيا. كاختتمت المقالة بالقكؿ: "... كما تمتاز أصكؿ ىػذه الجميكريػة البريئػة الحػرة 

د األمػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف بحرية القكؿ المطمقة فػي األمػة دكف قيػد أك شػرط مػا دامػت ىػذه الحريػة فػي حػدك 
المنكر كفي حدكد الخدمة االجتماعية كالصالع العاـ... كحسبنا أف نرل فرقان جميان بيف النظاميف مػف فقرتػي لقػب 
الػػزعيـ فػػي كمتػػا الػػدكلتيف إذ األلقػػاب عمػػى تفاكتيػػا فػػي الزعمػػاء كاألمػػراء عنػػاكيف مػػا تحتيػػا مػػف خيػػر كشػػر كعػػزة 

)أميػػر المػػؤمنيف( فػػي الجميكريػػة اإلسػػبلمية عنػػكاف مبػػدئيا الصػػريع كدعكتيػػا  كجبػػركت كسػػمطة كنفػػكذ فنػػرل لقػػب
العامة كىدفيا اإلنساني المنشكد ذلؾ المبداء كاليدؼ ىك االيماف كالسبلـ، كما نرل في تركيب ىذا المقػب الكػريـ 

لػى القػكة أك رائحػة عنكاف االشتراكية كالرحمة كالصراحة كاإلخبلص عنكانان يستحيؿ أف تشـ منػو رائحػة العصػبية إ
العسؼ كاالستبداد لقب حيي متكاضع كريـ يحمؿ بيف طياتو معنى الخادـ المخمص األميف ال السيد المسيطر إذ 
الػػػػرئيس الجبػػػػار، فػػػػي حػػػػيف نػػػػرل المقػػػػب الجميػػػػكرم الحػػػػديث ال يحمػػػػؿ طياتػػػػو... غيػػػػر معنػػػػى صػػػػكرم غػػػػامض 

 .(368)محدكد..."
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سػػػػان سياسػػػػيان ذك طػػػػابع إسػػػػبلمي عػػػػاـ تجػػػػاكز القكميػػػػة كىنػػػػا يمكػػػػف القػػػػكؿ أف ىػػػػذه المقالػػػػة قػػػػد أجمػػػػت نف 
كالمذىبيػػػػة،  ظيػػػػر عمػػػػى صػػػػفحات النصػػػػر، كاف كانػػػػت فػػػػي الاالػػػػب ال تعبػػػػر إال عػػػػف الػػػػنفس السياسػػػػي الزيػػػػدم 

 )اليادكم( الرسمي، كربما انيا ال تعبر إال عف كجية نظر كاتبيا. 
كالقكميػػة كاإلسػػبلمية فػػي مفيػػـك  كىكػػذا تػػداخمت المفػػاىيـ السياسػػية لػػدل النصػػر كتسػػاكت لػػدييا الكطنيػػة

 اختزالي كاحد ىك الجامعة اإلسبلمية بحيث إننا لـ نجد ثمة فركؽ بينيا كال ثمة أكلكيات . 
فقد كانت تشيد بالقكمية العربية كتحتفؿ بأعيادىا )ثكرة مصػر، الكحػدة المصػرية السػكرية، ثػكرة العػراؽ.. 

فيو إلى الجامعػة اإلسػبلمية كتطالػب بتحقيقيػا، األمػر نفسػو  الخ( كتبشر بانتصارىا، في الكقت الذم كانت تدعك
، حتػى أنيػا أبػدت خكفػان مػف تصػدع القكميػة العربيػة كحػذرت مػف (369)مع دعكاتيا لمكحدة الكطنية ضد االستعمار

عكاقػػب تػػأـز العبلقػػة بػػيف قطبييػػا )مصػػر عبػػد الناصػػر، كعػػراؽ عبػػد الكػػريـ قاسػػـ( كاعتبرتػػو "لاػػز دكلػػي فمػػف ىػػك 
 . (370)كالتكفيؽ فيو ؟" دكف أف تحدد طبيعة الخبلؼ العقائدم بيف الطرفيفبطؿ الحؿ 
الفكػرم الزيػدم )اليػادكم( بكػؿ  –كىكذا كانت النصر كعاءن إعبلميان رسميان تجٌمى عميو النفس السياسػي  

 مف خبللو.ك  تشعباتو كنظرت إلى العالـ كاإلحداث مف تمؾ  الزاكية

                                                 
، السػػنة الثامنػػة 211ا العػػدد  8ـ، ص 1959ابريػػؿ  23 -ىػػ 1378شػػكاؿ  15، السػػنة الثامنػػة، 212، 211النصػر: العػػدد  - 369
ـ، 1958أغسػػػطس  31 -ىػػػ 1378صػػػفر  15، السػػػنة الثامنػػة، 183ا العػػدد  1ـ، ص 1959ابريػػػؿ  2 -ىػػػ 1378رمضػػاف  24
، السػػػػنة 193، 192ا العػػػػدد  1ـ، ص 1958نػػػػكفمبر  13 -ػ ىػػػػ1377رجػػػػب  24، السػػػػنة السػػػػابعة، 171، 171ا العػػػػدد  1ص 

 .  1ـ، ص 1958ديسمبر  28 -ىػ 1378جمادم الثاني  17الثامنة، 

 . 1ـ، ص 1959فبراير  5 -ىػ 1378رجب  27، السنة الثامنة، 196النصر: العدد  - 370



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 122  

 

  الفصل الثالث 
 لإلمامة الصحافة المعارضة 

 م9955 -9946
ـ بمثابػػػة الشػػػرياف 1962الػػػى1946كانػػػت الصػػػحافة، بالنسػػػبة لممعارضػػػة اليمنيػػػة، فػػػي الفتػػػرة الممتػػػدة مػػػف        

الحيكم الذم تنفست مف خبللو، كالذم أطمػت منػو عمػى العػالـ كاألحػداث، كمػا شػكمت جسػر التكاصػؿ مػع الػرأم 
ستراتيجيان كحيػدان كمتاحػان أمػاـ المعارضػة كنػذاؾ، ال غنػى عنػو فػي العاـ في الداخؿ كالخارج، ككنيا  مثمت خياران ا

طرح قضاياىا كبث ىمكميا مف خبللو. فقبؿ أف تعمف المعارضة عف نفسيا في إطار كياف سياسي عاـ، كتتبنى 
صػحيفة ناطقػػة باسػميا، مارسػػت الصػحافة بطريقػػة سػػٌرية، فػي إطار"مبػػدأ األمػر بػػالمعركؼ كالنيػي عػػف المنكػػر"، 

ـ(، المػػذيف 1947ـ(، ك)أنػػيف الشػػباب 1943فػػي ظػػاىرة المراسػػبلت الخطيػػة السػػرية مثػػؿ )البريػػد األدبػػي  تمثمػػت
يعتبػػراف أكؿ ممارسػػة فعميػػة لمصػػحافة المعارضػػة شػػيدتيا الػػيمف فػػي عيػػد المممكػػة المتككميػػة اليمنيػػة، لتتػػكالى بعػػد 

ـ، 1951ـ، اليػػػدار 1951م ذلػػػؾ اإلصػػػدارات المخطكطػػػة مػػػف السػػػجكف كالمعػػػتقبلت كبعػػػض المػػػدف مثػػػؿ )الػػػداك 
ـ(، كالتػػي عمػػدنا إلػػى تجاكزىػػا كاالكتفػػاء باإلشػػارة السػػريعة إلييػػا، ال  لككنيػػا خػػارج 1951ـ، السػػمكة 1951النػػدكة 

نما ألنيا ال ترتقي إلى مستكل الصحافة المطبكعة كالمنتظمة اإلصدار .   نطاؽ بحثنا كحسب، كا 
ـ، فػاف المعارضػة  اسػتخدمت بعػض الصػحؼ الصػادرة 1944أما عندما تكٌكف حزب األحرار في عدف عاـ     

فػػي عػػدف أك بعػػض العكاصػػـ العربيػػة، لنشػػر بياناتيػػا كبعػػض المقػػاالت التػػي كانػػت تنقػػد فييػػا الحككمػػة اإلماميػػة، 
عف بعػض مبلمحيػا، كمػف ىػذه الصػحؼ التػي سػمحت لممعارضػة بالنشػر "فتػاة  –نكع ما  –كالتي أماطت المثاـ 
ي سكؼ نتناكليا بالتفصيؿ عند الحديث عف الصحافة األىمية، ك"الصػداقة" التػي نشػرىا عبػد الجزيرة" العدنية، الت

كغيرىػا مػف الصػحؼ التػي  (.371)الاني الرافعي، ك"الشكرل" لصاحبيا محمد عمػي الطػاىر الصػادرتاف فػي القػاىرة
يا كقتػذاؾ. كلػـ تظيػر أبدت تعاطفان مػع المعارضػة، كالتػي كجػدت فييػا المعارضػة متنفسػان نسػبيان لمتعبيػر عػف نفسػ

الصػحافة المعارضػػة فػػي الػػيمف، إلػػى حيػػز الكجػػكد، بصػػكرة كاضػػحة كصػػريحة، إاٌل مػػع صػػدكر صػػكت الػػيمف فػػي 
 ـ . 1946عدف عاـ 
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بنحػك أك  –كعمى أية حاؿ يمكف القكؿ إجماالن:  إف المعارضػة اليمنيػة بكػؿ تعبيراتيػا قػد اسػتخدمت الصػحافة    
، ككظفت رسالتيا إيديكلكجيان لخدمة تكجياتيػا كأىػدافيا، المعمنػة كغيػر المعمنػة، لاايات  سياسية كتثقيفية –ب خر 

 كالمرتكزة في األساس عمى مقارعة السمطة اإلمامية كخطابيا المضاد.
 م: 9955 – 9946صوت اليمن 

 -تعد صحيفة "صكت اليمف" أكؿ صحيفة حزبية معارضة في اليمف، حفمت مقاالتيا بالخطاب السياسي        
اإليديكلكجي  المكجو ضد فسػاد كدكتاتكريػة المؤسسػة اإلماميػة الحاكمػة كنػذاؾ، كاف عػٌدىا المتككػؿ امتػدادان فكريػان 
يديكلكجيان لمجمة الحكمة اليمانية، التي نقمت المعارضة مف حالة التمميع الضمني الذم كانت تمارسو الحكمػة،  كا 

م مدرسةن لمصػحافة الكطنيػة، التػي أرىصػت لخطػاب ثػكرم ، كما اعتبرىا الجاك (372)إلى التصريع الفعمي الصريع
، (374)فػػي حػػيف أف سػػبٌلـ صػػنفيا ضػػمف الصػحافة الجػػادة المعبػػرة عػػف الػػرأم المكجػػو كالناقػػد (373)معػارض كقتػػذاؾ

. كيمكػف لمباحػث أف (375)كمثمت  لدل البعض، المنبر األساسي لحركة المعارضة اليمنيػة طػكاؿ مراحػؿ صػدكرىا
 التي برزت في محتكاىا عمى النحك األتي: يظير سمات ىذه الصحيفة

 النفس الحزبي األول: -9  
ـ، تزامنػػان مػػع إعػػبلف تشػػكيؿ األحػػرار كيػػانيـ 1946أكتػػكبر عػػاـ  31صػػدرت صػػكت الػػيمف فػػي عػػدف فػػي        

لتكػػػكف لسػػػاف حػػػاؿ الجمعيػػػة فػػػي البدايػػػة، السياسػػػي الجديػػػد "الجمعيػػػة اليمنيػػػة الكبػػػرل"، كإصػػػدار نصػػػؼ شػػػيرم، 
ف رؤل األحػػرار كطمكحػػاتيـ، التػػي لخصػػتيا فػػي الفقػػرة: "أكؿ صػػحيفة يمانيػػة تعبػػر عػػف كمػػاؿ الشػػعب المعبػػر عػػ
 شعبية المحتكل كالمىاؿ، إصبلحية النيج كالخطاب. مف ثـ اسبكعية الئلصدار،، ككانت(376)كاألمة"
 –ـ جػامع يتناسػب ، كاختيػر ليػا اسػكالنعمػاف  زعيمػا المعارضػة الزبيػرمترأس صكت الػيمف إدارةن كتحريػرا        

مع طمكحات األحرار، ك يتكافؽ مع تكجياتيـ فيما كانكا يعتقدكنو سياسيان. اسـ يدؿ عمى أف ثمة  –إلى حد كبير
بشػكؿ  –كمػؤثرة فيػو، كيػكحٌي  –سػمطة كمعارضػة  –تجاذبات فكرية كانت متحكمة  في الكعي السياسي اليمنػي 

نحػك اليكيػة كالخصكصػية  –كلػك عاطفيػان  –نزكع كطني منجذب سياسيان ذا  –أف ىناؾ تكجيان فكريان  –أك ب خر 

                                                 
 . 135، ص لمتككؿ، المصدر السابؽا - 372

 . 78، ص الجديدة ( ـ، مجمة الحكمة )1948الجاكم، عمر: نشأة الصحافة اليمنية كتطكرىا حتى عاـ  - 373

 .41أة كالتطكر، ص سبلـ، محمد عبد الجبار: اإلعبلـ اليمني كالقضايا السياسية كاالجتماعية، النش - 374
ـ (، مركػز عبػادم لمدراسػات كالنشػر، صػنعاء، 1967 –نيػة ) مطمػع القػرف العشػريف مقبؿ، سػيؼ عمػي: تػاريخ الصػحافة اليم - 375
 . 46ـ، ص 2111 -ىػ  1421، 1ط

 .   1ص ـ، 1946اكتكبر  13 -ىػ 1365ذم الحجة  6، ، السنة األكلى1ليمف: العدد صكت ا - 376
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اليمنيػػة، بمػػكازاة النزعػػة السػػبللية المذىبيػػة المنامقػػة عمػػى ذاتيػػا كالمتحكمػػة كنػػذاؾ بػػالقرار السياسػػي، كالتػػي شػػعر 
 داللػة فكريػة –فػي الكقػت نفسػو  –األحرار بكقع تأثيراتيا طكاؿ مراحؿ تعػامميـ مػع سػمطة اإلمامػة، كربمػا يحمػؿ 

نبضػػػػػػػان كامتػػػػػػدادان فكريػػػػػػػان لمػػػػػػػا اصػػػػػػػطمع عمػػػػػػػى تسػػػػػػػميتو بالتيػػػػػػػار  -كلػػػػػػػك جػػػػػػػدالن  -كحسػػػػػػان يمنيػػػػػػػان يمكػػػػػػػف اعتبػػػػػػػاره
ربما !، حيث أف  األحرار، كعمى ما يبدك،  قد  استميمكا داللة تمؾ التسمية مف إيحاءاتو كاستقكا (377)"القحطاني"

 معناىا مف ثقافتو.
منيػػػة فػػػي السػػػؤاؿ الجػػػكىرم الػػػذم طرحتػػػو صػػػكت الػػػيمف ابتاػػػاء تجمٌػػػت أكلػػػى اإلشػػػارات ذات النزعػػػة الي        

التعريؼ بنفسػيا كالػذم بمقتضػاه يمكػف تحديػد ىكيتيػا كىػك:  "مػا ىػي صػكت الػيمف؟"ا إذ  تفػاخرت فيػو بالجػذكر 
التاريخية لمشعب اليمني كأصكلو العربية كاصفةن إٌياه بكارث حضارة كحفيد أقياؿ كسػميؿ ممػكؾ، مػف غيػر الممكػف 

يش ميمشان خانعػان ميمػا تكالبػت عميػو الظػركؼ كاسػتبٌد بػو طػارئ يعمػؿ عمػى مصػادرة ىكيتػو: "ظػؿ ىػذا لو أف يع
رمػع السػعكدية (378)الشعب صامتان نائمان في طريؽ التيار العػالمي الجػارؼ، إلػى أف حركتػو فكاجػع الحػرب األخيػرة

نطػػػبلؽ، فخفقػػػت أركاح التبابعػػػة كاالسػػػتعمار البريطػػػاني  كسػػػاعده جػػػك العػػػالـ الجديػػػد عمػػػى الحركػػػة كالتػػػنفس كاال
كاألقياؿ تػنفخ الحيػاة فػي أشػباح أحفادىػا، كانبعثػت ) صػكت الػيمف ( الػداكم مػف أعمػاؽ التػاريخ يسػكؽ اليمػانييف 

 .(379)إلى مجدىـ سىكقا كيفرض عمييـ أعباء الكفاح فرضا، كيضرب أسماعيـ بيذه األسكاط  الركحية الناطقة"
كاجترار أمجاده، بصكرة لػـ تعيػدىا الصػحؼ اليمنيػة المكاليػة، إال صػكرة مػف كما محاكلة استعادة الماضي       

صكر الكعي بو كاإلنشداد إليو، كىك ما أبدتو صكت اليمف في كثيػر مػف مقاالتيػا، فالثكريػة المنبعثػة مػف أعمػاؽ 
جديػد فػي الػكعي إثارتيػا  مػف  –بطريقة أك بأخرل –التاريخ اليمني، كالتاني بأمجاده الاابرة قد حاكلت الصحيفة 
: "...إف قػػكة االسػػتعداد كامنػػة فيػػؾ أييػػا اليمنػػي منػػذ  هالجمعػػي اليمنػػي، بايػػة تحفيػػزه كتحريػػؾ ككامنػػو بػػؿ تثػػك يػػر 

كالؼ السنيف، منػذ كانػت الػيمف مصػدر الحضػارة كأـ المدنيػة كالرقػي، إف دـ أجػدادؾ األمجػاد ال يػزاؿ يجػرم فػي 
نقاذ نفسؾ كأمتؾ مف ىكة العدـ... إف كطنؾ يستنجد بؾ فيػؿ تمبػي عركقؾ حاران متدفقان، فمماذا ال تستخدمو في إ

 .(380)نداء ضميرؾ"
                                                 

 انظر: - 377
B.R.Bridham. ed.، Contemporary Yemen: Politics And Historical Background، p. 40.  

ـ، كاالسػػػتعمار 1934خاضػػػت اإلمامػػػة حػػػربيف عنيفتػػػيف مػػػع كػػػؿ مػػػف السػػػعكدية فػػػي الشػػػماؿ انتيػػػت بمعاىػػػدة الطػػػائؼ عػػػاـ  -  378
ـ بيف الطرفيف . لممزيد حكؿ الحربيف يمكف الرجكع إلى: سيد سالـ: تككيف الػيمف 1928البريطاني في الجنكب انتيت بمعاىدة عاـ 

 .  421، 385ـ، ص 1993، 4، دار األميف لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ط1948 -1914 –اـ يحيى الحديث، اليمف كاإلم

 .2، ص ، السنة األكلى1دد صكت اليمف: الع - 379
 . 1ـ، ص 1947ابريؿ  11 -ىػ 1366جمادم األكلى  18، السنة األكلى، 23صكت اليمف: العدد  - 380
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ىكيتيػا  –كلك إلى حد معيف –كعمى الرغـ مف أف صكت اليمف لـ تضع ليا شعاران خاصان يميزىا، كيحدد        
ثنيػة المنجذبػة صػكب بما يتكافؽ كتكجييا، نجد أف العديد مف مقاالتيا يعج بػالنفس اليمػاني األصػيؿ، كالنزعػة األ

بػ )اليمننة(، مف نمػاذج ذلػؾ أنيػا حاكلػت فػي مكضػكع "نشػيد  –كلك جدالن  –العرؽ كالجنس، التي يمكف تسميتيا 
 األحرار في اليمف"، استنياض تمؾ النزعة كتكظيفيا فيما يخدـ تكجياتيا كالذم جاء في مطمعو:

 إف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا
 كانقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػز حٌميػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 فػػػػػػػػػػػعقسػػػػػػػػػػػمان لػػػػػػػػػػػف نكػػػػػػػػػػػٌؿ أك نر 
 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد   
 كخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد

 .(381)الصػػػػػكت مػػػػػف جديػػػػػد ...الػػػػػخ 
 

 
 

كما أنيا ناشدت اليمنييف، كفي طميعتيـ المثقفكف كاألحرار، بالحرص عمػى كطػنيـ مػف مػا أسػمتو بالكينكتيػة     
صػػكا عمييػػا كال تقدسػػكا مػػف الزائفػػة التػػي تمػػارس عمػػييـ قسػػران مػػف قبػػؿ اإلمامػػة "ببلدكػػـ أييػػا اليمنيػػكف عظيمػػة فاحر 

كاف سببان في شقائيا"، كطالبت منيـ، في محاكلة منيا  لبعث الػركح اليمنيػة التػي قالػت إنيػا أصػبحت غػائرة فػي 
أعماؽ التاريخ، استحضارىا مف جديد بحسبانيا مصدر عزىـ كمدنيتيـ التي سكؼ يجابيكف بيا تاػكؿ الكينػكت 

صت  لذلؾ سمسمة مف المقاالت الطكيمة مف أىميا سمسمة القاضي . كخص(382)كاالستبداد كمحاكلة طمس اليكية
إسماعيؿ األككع المعنكنة بػ "عش لحظة مع أجدادؾ"، كالتي استعرض فييا تاريخ اليمف العػاـ كأبػرز فييػا بشػكؿ 

 .               (383)مكثؼ الحس  كالنفس اليمنييف األصيميف
ف ماػػزل كداللػػة التسػػمية التػػي اختارىػػا األحػػرار لصػػحيفتيـ عمػػى أيػػة حػػاؿ يمكػػف القػػكؿ فػػي نيايػػة الحػػديث عػػ    

صكت اليمف ىك أف تمؾ اإلشػارات المتضػمنة لمعديػد مػف المقػاالت، كالتػي تفػكح منيػا تمػؾ النكيػة اليمنيػة جعمتنػا 
دراؾ عميػؽ مػف قبػؿ  نما  اختيػرت بػكعيو بػال  كا  نجـز أف تمؾ التسمية لـ تأت مف فراغ أك مجرد صدفة عابرة، كا 

ار أنفسيـ، كذلؾ لكي يبرزكا مبلمع كنكية مشركعيـ في ظركؼ الفرز اإليديكلكجي كمعطيات االستقطاب األحر 
الديني المذىبي كنذاؾ، األمر الذم أثار لدينا  التساؤؿ المشركع كالذم  حاكلنا اإلجابػة عميػو بػذلؾ النحػك، فربمػا 

يان كانت النتيجة، فكبل الحالتيف ال تمنع مف إثػارة قد نككف مصيبيف فيما ذىبنا إليو أك إننا جانبنا الصكاب، لكف أ
 السؤاؿ كمحاكلة مناقشتو بشكميو المكضكعي  كالذاتي كىك ما حاكلناه كحسب.

                                                 
 . 1ـ، ص 1947فبراير  13 -ىػ  1366ع األكؿ ربي 22، السنة األكلى، 15صكت اليمف: العدد - 381
 . 1ـ، ص 1948يناير  29 -ىػ 1367ربيع األكؿ  18، العاـ الثاني، 63صكت اليمف: العدد  -  382
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 –كىكػػذا  تبػػدت صػػحيفة صػػكت الػػيمف كػػأكؿ صػػحيفة يمنيػػة حزبيػػة معارضػػة تحمػػؿ مشػػركعان سياسػػيان          
لمشػركع اإلمامػة  كثقافتيػا  سػكؼ تتضػع مبلمػع   -إلػى حػد مػا  –إصبلحيان ماايران كنفسػان فكريػان تنكيريػان مضػادان 

 ذلؾ في السطكر القادمة  .
 رسالة صوت اليمن اإلصالحية: -8

صػػػٌرحت صػػػكت الػػػيمف فػػػي بػػػادئ أمرىػػػا أف مػػػف أسػػػباب صػػػدكرىا ىػػػك إظيػػػار رجػػػاؿ الجمعيػػػة اليمنيػػػة           
لرغبتػػو فػػي حريػػة القػػكؿ كالجيػػر بػػالحؽ كاألمػػر الكبػػرل الحػػب كالػػكالء لئلمػػاـ يحيػػى، ككػػذلؾ االسػػتجابة الطكعيػػة 

بػػػالمعركؼ كالنيػػػي عػػػف المنكػػػر، كأكػػػدت فػػػي عػػػددىا األكؿ أف رسػػػالتيا اإلعبلميػػػة ال تخػػػرج عػػػف مػػػنيج "األمػػػر 
ف جػاء ذلػؾ فػي سػياؽ الػكعظ التيكمػي، كأضػافت لػذلؾ أسػبابان أخػرل  بالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر" كأدبياتػو، كا 

لمسػػاعدة عمػػى اإلصػػدار مػػف أىميػػا: "السػػبلـ العػػالمي كزكاؿ الػػدكتاتكريات التػػي قالػػت إنيػػا مػػف ضػػمف العكامػػؿ ا
، (384)تحػػارب الحريػػة كالعدالػػة كتنػػزع إلػػى االسػػتبداد الااشػػـ الػػذم تحرمػػو الشػػريعة اإلسػػبلمية كتأبػػاه تعػػاليـ القػػركف"

، لػػـ يخػػرج عػػف أف  مشػػركع األحػػرار، الػػذم تعبػػر عنػػو –أيضػػان  –كمػػا ذكػػرت، ربمػػا مػػف بػػاب التػػذكير أك الػػتيكـ 
 .(385)المبادئ التي دعا إلييا اإلماـ يحيى أكؿ أمره عندما كاف يحارب األتراؾ كىي الشريعة المحمدية

مبلمػػع رسػػالتيا اإلصػػبلحية إذ كجيػػت خطابيػػا صػػكب مختمػػؼ شػػرائع  –منػػذ البدايػػة  –كىػػي بيػػذا تحػػدد       
فة نفسػػيا بػػػ "... حاطمػة القيػػكد كمػػا حقػػو الشػعب اليمنػػي بيػػدؼ استنياضػو كمحاكلػػة تثػػكيره، محػػددة ىػدفيا ككاصػػ

كقالػػت: إنيػػا المحكمػػة العادلػػة التػػي تػػذكد عػػف الشػػعب كتنتصػػؼ لػػو، كترفػػع رأسػػو  السػػجكف، كناسػػفة األغػػبلؿ،..."
، كفي ضكء ذلؾ حددت الصحيفة عمى لسػاف الزبيػرم أىػدافيا الرئيسػة، أك مػا أسػمتو خطتيػا (386)كتمسع دمكعو

 كمنيجيا، في النقاط التالية:
 عرض قضية اليمف السياسية عمى العالـ بصكرة كاضحة كصحيحة.  -1
 أف تككف صكت اليمف لساف الجمعية اليمانية الكبرل الناطقة باسميا.   -2

 الدعكة إلى المدنية التي ال تتناقض كركح اإلسبلـ الحنيؼ.  -3

 العمؿ عمى تكحيد أبناء الكطف اليمني الكاحد كانجاز العديد مف الخدمات.  -4

 بقضايا العرب كالمسمميف أينما كانكا كباألخص الجاليات العربية.االىتماـ   -5

 إف صكت اليمف ستككف صحيفة لمشعب اليمني كسجؿ شعكره، كالمعبره عف ضميره.  -6
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سػكؼ تعمػؿ عمػػى تحفيػز الشػػعب عمػى القػػراءة كتنمػي فيػػو نزعػة حػػب اإلطػبلع، كمػػف ثػـ سػػكؼ تقػدـ لػػو   -7
 كتاريخ كثقافة، كالتي بالطبع تركؽ ليا كتخدـ تكجياتيا. أحسف األغذية الفكرية المتنكعة مف أدب كعمـ

 ستعمؿ صكت اليمف عمى إحياء التراث العممي كالثقافي اليمني القديـ.  -8

دعكة المثقفيف بكؿ أطيافيـ إلى المشاركة الفاعمة في تحرير الصحيفة كالبحث الجاد في مختمػؼ العمػـك   -9
. 

الػػيمف مػػع كػػؿو مػػف صػػحيفة "الشػػكرل"، ك "الشػػباب"، ك  ة الصػػحفية فػػي النضػػاؿ كالكفػػاح مػػف اجػػؿأمػػالتك   -11
 .(387)"العمـ"، ك "مجمة الرابطة"، ك "فتاة الجزيرة"، ك "الصداقة"

كانطبلقان مف ذلؾ قطعت صكت اليمف عمى نفسيا عيدان كميثاقا بأنيا سكؼ تكاصؿ رسالتيا تمؾ حتى           
فو بالتعصػػػب الحزبػػي كالجيػػػكم كالمػػذىبي: "كىػػػذه تحقػػؽ مبتااىػػػا كتصػػؿ إلػػػى ىػػدفيا دكف االلتفػػػات إلػػى مػػػا تصػػ

صػػحيفتكـ كصػػكت ببلدكػػـ كمتػػنفس المكػػركبيف مػػف أمػػتكـ قػػد قطعػػت عمػػى نفسػػيا عيػػدان كميثاقػػا أف تقػػكـ بكاجبيػػا 
ـ عػػرب كتسػػير عمػػى خطتيػػا كتبتعػػد عػػف األغػػراض كتحػػارب التحػػزب كاالنقسػػاـ كال تػػرل فػػي أبنػػاء الػػيمف إال أنيػػ

 .(388)( كال عصبية جاىمية"يديةمسممكف فبل )شافعية( كال )ز 
 كما انفكت تبيف في رسالتيا اإلصبلحية ما أسمتيـ أعداء الشعب كالحككمة معان عمى ىذا النحك:      

 الذيف يتعصبكف لمحككمة تعصبان أعمى، كيطبمكف كيزمركف ليا. -
 الذيف يبرركف لمحككمة الظمـ كيؤيدكنيا عمى إذالؿ األمة. -

 ألمكف لشعب مياف مشرد بفعؿ سياسات حككمية خاطئة.الذيف ال يحزنكف كال يت  -

 الذيف يفرقكف األمة الكاحدة تحت مسميات مذىبية كسبللية كمناطقية.  -

ككصؿ بيا األمػر إلػى  أنيػا رفعػت نػداءن عامػان إلػى كافػة قطاعػات الشػعب اليمنػي، حػددت فيػو رؤيتيػا تجػاه      
نما استاؿ ىذه األلقاب كىذه المذىبية، فحكاه: "أال ال شافعية كال زيدية بعد ا نما ىي امة إسبلمية كاحدة، كا  ليكـ كا 

كحاكلػت ترجمػة ذلػؾ التسػامع  (،389)األسػماء أعػداء العػرب كأعػداء اإلسػبلـ كمػف اتػبعيـ مػف الجػاىميف كاألغبيػاء"
ة عمميان مف خبلؿ ما أبدتو مف تعاطؼ مع الطائفة اإلسماعيمية في منطقة حراز ضد اضطياد الحككمة المتككمي
 –ليـ، حيث اسػتنكرت كػؿ أشػكاؿ الظمػـ كالتمييػز الػذم لحػؽ بيػـ لمجػرد مخػالفتيـ لػبعض مػا يعتقدكنػو، كدعػت 
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إلى التضامف مع قضيتيـ كالى المزيد مف التسامع كاالصطفاؼ الػكطني ضػد مػا أسػمتو فسػاد  –في الكقت ذاتو 
 .                   (390)السمطة اإلمامية كظمميا

مػدل تقػارب   –إلى حد كبير –اسي الذم حكتو كؿ مف صحؼ السمطة كالمعارضة يبدم إف الخطاب السي     
الطػػرفيف فػػػي مفيكميمػػػا لمدكلػػػة ككظيفتيػػػا، كمػػػا يظيػػػر كاحديػػة  الثقافػػػة السياسػػػية التػػػي كانػػػت تجمعيمػػػا ككاحديػػػة 

طػار اإلسػبلمي كاحديػة المرجعيػة كتماثػؿ الخمفيػات، المتشػكمة ضػمف اإل –في اعتقادنا  –االنتماء، كالتي مبعثيا 
الجػػامع، كاف كانػػت ثمػػة فركقػػات ليسػػت بالجكىريػػة، تشػػكمت ضػػمف األطػػر المذىبيػػة المتباينػػة عبػػرت عنيػػا تمػػؾ 

 الصحافة بنحك أك ب خر.
كمػػف صػػكر التكحػػد فػػي الثقافػػة السياسػػية التػػي تشػػابيت فييػػا "صػػكت الػػيمف" مػػع الصػػحؼ المكاليػػة نظرتيػػا      

ؽ بعػػد فػػراره إلػػى عػػدف ك انضػػمامو إلػػى صػػفكؼ األحػػرار، كالتػػي ال تختمػػؼ لؤلميػػر إبػػراىيـ الػػذم لقبتػػو سػػيؼ الحػػ
كثيران عف نظرة الصحؼ الرسمية كالمكالية لئلماـ يحيى ككلي عيده أحمد ا فقد كصفت األمير فػي احػد أعػدادىا 

الػػذم  ـ( "صػػقر قػػريش"788بػػػ "صػػقر بنػػي ىاشػػـ، أميػػر الػػيمف إبػػراىيـ بػػف اإلمػػاـ" تيمنػػان بعبػػد الػػرحمف الػػداخؿ )تػػػ 
حفػػظ الممػػؾ لؤلمػػكييف فػػي األنػػدلس بعػػد فػػراره مػػف العباسػػييف كاسػػتقراره ىنػػاؾ. كقالػػت: إف التػػاريخ فػػي ىػػذه الحالػػة 

سػػكؼ ينقػػذ شػػماؿ الػػيمف مػػف  –بتشػػابو ظركفػػو كتماثػػؿ صػػفاتو معػػو  –يعيػػد نفسػػو، كتنبػػأت بػػاف األميػػر إبػػراىيـ 
عمػػى أف الثقافػػة  –إف لػػـ يؤكػػد  –كىػػذا مػػا يػػدؿ مسػػتعمرة عػػدف كيػػدخميا فاتحػػان مػػؤزران بالنصػػر عمػػى حػػد كصػػفيا، 

السياسية اليمنية، بمعظـ تعبيراتيا، تبدك في الاالب األعـ مسككنة بالبحث عف )الشخصية المنقػذة (، كميككسػة 
بػ )القائد الضركرة( الػذم طالمػا شػكؿ منػاط حمػـ الطػامحيف كالمحػركميف مػف السػمطة كالمعارضػة عمػى حػدو سػكاء 

الػػػػيمف اسػػػػػتخدمت الصػػػػػي  التعبيريػػػػة الرسػػػػػمية نفسػػػػيا التػػػػػي تفػػػػػكح منيػػػػا الثقافػػػػػة األبكيػػػػػة ، كمػػػػا أف صػػػػػكت (391)
)البطريركيػػػة( مػػػف مثػػػؿ: "أميػػػر الػػػيمف سػػػيؼ الحػػػؽ إبػػػراىيـ يحيػػػي أمتػػػو الكريمػػػة كشػػػعبو العزيػػػز"، ككػػػررت ذات 

، رغـ ما (392)."المفردات الخطابية التي تجسد نكعان مف الكصاية كادعاء الشرعية: "شعبي العزيز أمتي الكريمة..
انػو نػكع مػف الكصػاية كتكػريس األبكيػة لمصػفة الدكتاتكريػة  –سمفان  –أبدتو مف استيجاف في ىذا الشأف لما قالت 

 كالتسمطية التي زعمت أف اإلمامة مارستيا، كاف الصحؼ الرسمية ركجت ليا.                
قػػد تحػػددت مبلمحيػػا األكليػػة منػػذ العػػدد  إف إصػػبلحية صػػكت الػػيمف، التػػي ىػػي بالضػػركرة مطالػػب األحػػرار،    

 لكنيا قد  بمكرتيا بشكؿ مكثؼ في الخمس النقاط اآلتية: –كما رأينا  –األكؿ 
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 تأسيس مجمس شكرل لمدكلة يتككف مف العمماء كاألعياف كالمشايخ كأصحاب الرأم   -1
 تشكيؿ كزارة مف األكفاء ليا منيج إصبلحي شامؿ كسياسة مرسكمة. -2

 بلـ بمكانتيـ كأمراء كابتعادىـ عف تكلي المناصب في الدكلة.احتفاظ سيكؼ اإلس -3

 إصدار مرسكـ ممكي بشأف تأسيس الكزارة المسئكلة، كتشكيؿ مجمس الشكرل. -4

 . (393)المكافقة عمى تشكيؿ لجنة مراقبة مف الكطنييف يككف مقرىا عدف أك القاىرة -5

(، مػا نصػو: "خطػاب مفتػكح إلػى 2العدد ) في حيف أف الصحيفة كجيت، عمى لساف الزبيرم في افتتاحية       
كجيػػة نظػػر  –إلػػى حػػد مػػا  –صػػاحب الجبللػػة مكالنػػا ممػػؾ الػػيمف المعظػػـ أصػػمع اي بػػو العبػػاد كالػػببلد " يعكػػس 

األحرار في اإلصبلح، كيحدد طبيعة كنكع العبلقة بػيف األحػرار كالسػمطة اإلماميػة فػي بػادئ األمػر، حيػث كانػت 
نمػػا كانػػت الصػػحيفة كمػػف كرائيػػا األحػػرار  يقػػٌركف بإمامػػة اإلمػػاـ يحػػي الشػػرعية كال يعارضػػكنو مػػف حيػػث المبػػدأ، كا 

تكمػػف فػػي محاربػػة بعػػض الظػػكاىر السػػمبية المتعمقػػة بػػاألمراء كالجيػػاز اإلدارم  –حسػػب مػػا تقػػكؿ  –معارضػػتيا 
ظكمػػة الفاسػػد، كىػػك مػػا يفيػػـ أف مطالبيػػا حينػػذاؾ كانػػت متكاضػػعة ال تتعػػدل المطالبػػة باإلصػػبلح مػػف داخػػؿ المن

السياسػػية اإلماميػػة، كتحقيػػؽ قػػدر مػػف الشػػراكة السياسػػية إف جػػاز ىػػذا الكصػػؼ: "يػػا أميػػر المػػؤمنيف فانػػا نكبػػرؾ 
كنقدرؾ كلسنا بحمد اي أعداء كال خصكما، كال يتأتى لزاعـ أف يزعـ إننا نطمع إلى شاؤؾ أك نتطمع إلػى سػمائؾ 

كمفػػاتيع الممػػؾ أك نقػػتحـ عميػػؾ مقاصػػير الكنػػكز  أك نػػنفس عميػػؾ مكانػػؾ فػػي العػػرش أك نبتػػز منػػؾ مقاليػػد الشػػعب
، كربما أف خطابان مثؿ ىذا أتى مػف بػاب االسػتيجاف كالػتيكـ، كمػع ذلػؾ فػاف الصػحيفة كانػت تقػكؿ (394)المكتنزة"

إف األحرار أصحاب قضية كىي قضية اإلصبلح في اليمف، التي غدت ضركرة شرعية كحتمية دينية ال مندكحة 
إال مػف خػبلؿ الحػد مػف الفسػاد المستشػرم كتقمػيص صػبلحية اإلمػاـ  –مف كجية نظرىػا  –منيا، كالتي ال تتأتى 

 كاألمراء السيكؼ.
كفي ىذا السياؽ طرحػت صػكت الػيمف عػدة أسػئمة بػيف يػدم اإلمػاـ يحيػى الطػاعف فػي السػف، الػذم ييخشػى      

يكؿ، تمػؾ األسػئمة التػي رأت مكتو المفاجة، ككف حدكث ذلؾ تترتب عميو أمكر ىامة تتعمؽ بمستقبؿ الببلد المج
مشػػركعيتيا كالتػػي ال تتعػػارض مػػع المػػكركث الفقيػػي اإلسػػبلمي: "أيػػف تضػػعكف أمػػكاؿ األمػػة ؟ كألم يػػد تسػػممكف 
حقػػكؽ الشػػعب؟ كفػػي أم جبػػيف تعقػػدكف مصػػير األجيػػاؿ؟" لكأنيػػا تحػػذر اإلمػػاـ يحيػػى مػػف خطػػكرة تسػػميـ مقاليػػد 

 مخالفة صريحة  لشركط كقكاعد المذىب الزيدم.السمطة كالحكـ لكلي العيد أحمد، ككف ذلؾ  يعد 
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كلػػذلؾ خمصػػت الصػػحيفة فػػي نيايػػة حػػديثيا ىػػذا إلػػى مطالبػػة اإلمػػاـ يحيػػى باعتمػػاد خطػػة كمقتػػرح الجمعيػػة     
اليمنيػػػة الكبػػػرل فػػػي اإلصػػػبلح، الرامػػػي إلػػػى تشػػػكيؿ مجمػػػس شػػػكرل كمجمػػػس كزراء مػػػف مختمػػػؼ نخػػػب كشػػػرائع 

الضػػمانة الحقيقيػػة لسػػبلمة الػػببلد كتفػػادم الكقػػكع فػػي المصػػير  -رىػػا فػػي نظ -المجتمػػع اليمنػػي، كػػكف ذلػػؾ يمثػػؿ
المجيكؿ، تأسيان بالببلد العربيػة التػي انتيجػت ىػذا الػنيج: "...ىػذا ىػك الػرأم الػذم اجمػع عميػو رجػاؿ الفكػر كىػك 
 الخطػػة المثمػػى التػػي تتفػػؽ مػػع المػػذىب الزيػػدم، الػػذم سػػار عميػػو كبػػاؤكـ كأجػػدادكـ، كقامػػت عميػػو دعػػكتكـ كىػػك

 . (395)الكسيمة الكحيدة لحؿ مشاكؿ اليمف بأسرىا"
الظيػػػكر بمظيػػػر المخػػػالؼ كالمنػػػاقض  –إلػػػى حػػػد كبيػػػر  –كيمحػػػظ ىنػػػا أف صػػػكت الػػػيمف كانػػػت تتحاشػػػى       

حفػػؿ   –مػػع ذلػػؾ  –لممػػذىب اليػػادكم )الزيػػدم(، كذلػػؾ خشػػية  إثػػارة النعػػرات المذىبيػػة كالطائفيػػة، إال أف خطابيػػا 
مع مكركث اإلمامػة السياسػي كالمػذىبي، ال  –بصكرة كاضحة  –مدلكؿ، يتقاطع بنصكص كمفردات ذات نفس ك 

 سيما المتعمقة بجكانب الشكرل كالدستكر كبعض مسائؿ الحكـ.. الخ.
كلعػػٌؿ التكضػػيع الػػذم قدمتػػو صػػكت الػػيمف إلػػى الػػرأم العػػاـ ككػػذلؾ لمجامعػػة العربيػػة كزعمػػاء العػػالـ العربػػي      

اليمنيػػة الكبػػرل، مػػف أبػػرز تجميػػات ذلػػؾ التقػػاطع إذ قالػػت فػػي نيايػػة افتتاحيػػة كاإلسػػبلمي حػػكؿ مطالػػب الجمعيػػة 
(: إف الجمعيػػة ال تطالػػب مػػف الحكػػاـ فػػي الػػيمف إال مػػا يطمبػػو مػػنيـ القػػركف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة، كأنيػػا 3العػػدد )

كىػك مػا يقػكؿ بػو   .(396)تريد حكـ الشكرل الذم أمر اي بػو نبيػو المعصػـك كخاطبػو بقكلػو: "كشػاكرىـ فػي األمػر"
مع  –كاف بدت غير متكافئة  –عمكـ السنة  كلـ تقؿ بو اإلمامة اليادكية، كما كضعت حكـ اإلمامة في مقارنة 

حكػػـ الرسػػكؿ صػػمى اي عميػػو كسػػمـ، الػػذم تػػدعي اإلمامػػة تمثيمػػو، كأكردت مػػف ضػػمنيا نصكصػػان تعػػزز تكجييػػا، 
نة المعارضػػة: " يػػا أبنػػاء الػػيمف لقػػد كػػاف نبػػيكـ صػػمكات اي بيػػدؼ إبػػراز الفػػكارؽ الجكىريػػة بينيمػػا، كمحاكلػػة شػػٌرع

، كيقكؿ: )إنما أنا بشر مثمكـ أنسى كما تنسكف، فإذا نسػيت (397) دنياكـ( فكسبلمو عميو يقكؿ: )انتـ اخبر بشؤك 
ذا عكرضػػكا (398) فػذكركني( ، كلكػػف الحػػاكميف فػػي ببلدكػػـ يرغمػػكنكـ عمػى قبػػكؿ أخطػػائيـ كنسػػيانيـ كأغبلطيػػـ، كا 

، إنيػـ فػي مػدل ربػع (399)قكلكف كما قاؿ رسكؿ اي، بؿ يقكلكف: )مػا ألبػكؾ كالفضػكؿ(، )مػف يقكلػكا ألبػكؾ(فبل ي
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قرف كامؿ لـ يؤثر عنيـ أنيـ تنازلكا لمشاكرة األمة في أمر مف األمكر، أك عرضكا عمييا قضػية مػف القضػايا ال 
 .  (400)في السمـ كال في الحرب"

مناقشة صكت الػيمف مكضػكع كاليػة العيػد فػي الػيمف الػذم أثارتػو  –أيضان  –كمف صكر التحاشي كالتقاطع      
اإلمامػػة، كالػػذم أبػػدت فيػػو تأييػػدان لمػػا نشػػرتو "الصػػداقة" ك"فتػػاة الجزيػػرة"، حيػػث نقمػػت ذلػػؾ حرفيػػان كاكتفػػت بػػبعض 
ر التعميقػػات. كقػػد جػػاء فػػي ىػػذا الصػػدد أف بعػػض الكتػػاب يخطئػػكف حينمػػا يطمقػػكف لقػػب )كلػػي العيػػد( عمػػى األميػػ

ػب اإلمػاـ عمػى أسػاس االنتخػاب  نمػا يينىصب أحمد، الف الزيدية ال  تقكؿ بكالية العيد كال تقر بمبدأ تكريث الحكـ، كا 
كالشكرل اإلسبلمية، كاف اإلماـ الحؽ الكاجب طاعتو ىك الذم تنتخبو األمة بعد تكافر الشركط  فيو كالذم يسير 

يجػػب عمػػى األمػػة الخػػركج عميػػو، كىنػػا تكمػػف حساسػػية كخطػػكرة  بكتػػاب اي كسػػنة رسػػكلو، أمػػا اإلمػػاـ الظػػالـ فانػػو
المنصب، لدل الصحيفة حيث تذكر أف بعػض رجػاؿ الحاشػية قػد أكعػز لئلمػاـ يحيػى بػالخركج عػف ىػذه القاعػدة 
كطمب منو ترشيع ابنو أحمد لكالية العيد، لكػف اإلمػاـ يحيػى لػـ تركقػو تمػؾ الفكػرة كػي ال يقػاؿ عنػو انػو أكؿ مػف 

عػػد المػػذىب الزيػػدم، كفػػي الكقػػت نفسػػو تحػػذر مػػف عكاقػػب تجاىػػؿ المكضػػكع أك اإلخػػبلؿ بقكاعػػد خػػرج عمػػى قكا
المػػػذىب، ألنػػػو  إذا حػػػدث ذلػػػؾ عنػػػكةن، فػػػاف إمامػػػة أحمػػػد سػػػتككف غيػػػر شػػػرعية كمػػػف ثػػػـ ال تجػػػب عمػػػى األمػػػة 

تنا أئمػػة : "ألنػػو اتخػػذ لنفسػػو لقػػب )كلػػي العيػػد( رغػػـ إرادة كالػػده جبللػػة اإلمػػاـ كرغػػـ انػػؼ مػػذىب سػػاد(401)طاعتػػو
.  كيبدك أف الااية التي كانػت (402)الزيدية رضي اي عنيـ كرغـ انؼ األمة التي تكره شخصيتو العنيفة المتيكرة"

ترمي إلييا صكت اليمف، ىي إثارة التنافس بيف األمراء مف جية ككشؼ مخالفة اإلمامة أماـ الجميكر مف جية 
 ثانية . 
كانت ثمة ماايرة قد أبدتيا صكت اليمف في مكضكع مفيـك الدكلة، ميزتيػا كمما تجدر اإلشارة إليو، انو إذا      

عف الصحؼ المكالية لئلمامة، فيي غمبة الطابع كالنفس ذم النزكع السني عمى مقاالتيا، تمثمت في استشػيادىا 
بكثػػرة بصػػي  كتعػػابير تنتمػػي  قامكسػػيان إلػػى مصػػطمحات الفكػػر السياسػػي السػػني، عمػػى عكػػس الصػػحؼ الرسػػمية 
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المكالية لئلمامة التي حفؿ قامكسيا بصي  كمصطمحات تقكؿ بأفضمية كؿ البيػت كأحقيػتيـ فػي السػمطة كالحكػـ، ك 
 (.403)بجذكرىا إلى تبايف المرجعيات كالخمفيات -كما نعتقد  –كتمؾ التباينات التي تعكد 

تطرقػت ضػمنان أك صػراحةن  كمف أمثمة تمػؾ المفػردات كالصػي  التعبيريػة التػي ال تكػاد تخمػك منيػا أم مقالػة       
السمطة كالحكـ فػي الػيمف: "كأمػرىـ شػكرل بيػنيـ" ك "كشػاكرىـ فػي األمػر" ك "كليػت عمػيكـ كلسػت بخيػركـ  فلشؤك 

فػػإذا زغػػت فقكمػػكني" ك "أطيعػػكني مػػا أطعػػت اي فػػيكـ فػػإذا عصػػيتو فػػبل طاعػػة لػػي عمػػيكـ" كغيرىػػا مػػف المفػػردات 
ياسػي السػني، الػذم يؤكػد بشػرية الخميفػة كعػدـ عصػمتو، كضػركرة كالصي  المستنبطة مف قامكس فقػو التػراث الس

.، فضبلن عف أف صكت الػيمف قػد أشػارت صػراحةن (404)إشراؾ األمة في األمر الذم ىك شأف بشرم ال أحقية فيو
في مقاؿ ليا كتبو الزبيرم بعنكاف "كجاؿ الدكؿ ك جاؿ األفراد"، إلى مشركع دكلة ذات مممػع عممػاني ياػاير رؤيػة 

لمصػػمحة أحػػد  –اعتباطػػان  –ة كالحػػؽ اإلليػػي، كيعػػالج إشػػكالية الدكلػػة خػػارج إطػػار الػػنص المػػراد تطكيعػػو الكصػػي
طرفػػػي الصػػػراع، فبعػػػد أف أقػػػربت نظريػػػة ابػػػف خمػػػدكف فػػػي العصػػػبية القبميػػػة كبنػػػاء الدكلػػػة، كأطكارىػػػا الثبلثػػػة )قػػػكة، 

العقػػؿ االجتمػػاعي كلػػيس الػػنص  ضػػعؼ، انحػػبلؿ(، عٌرفػػت الدكلػػة: بأنيػػا ذلػػؾ الكػػائف االجتمػػاعي الػػذم يصػػنعو
الػػػديني، كمػػػا أخػػػذت تفنػػػد العمػػػؿ التػػػي تعجػػػؿ ت كػػػؿ الػػػدكؿ كتحػػػتـ تشػػػظييا كمػػػف ثػػػـ  سػػػقكطيا )= حالػػػة المممكػػػة 
المتككميػػػة اليمانيػػػة نمكذجػػػا(، كالتػػػي مػػػف أبرزىػػػا تحػػػكؿ عكامػػػؿ بنػػػاء الدكلػػػة إلػػػى عكامػػػؿ ىػػػدـ فػػػي نيايػػػة عيػػػدىا، 

كان يتػػربص بيػػا الػػدكائر، كالمػػاؿ الػػذم طػػكبع الكثيػػر مػػف الرجػػاؿ فالشػػعب الػػذم قامػػت عمػػى حبػػو ككالئػػو يصػػبع عػػد
لصالحيا يتحكؿ إلى مكضكع إغراء كأطماع. ككذلؾ " المبادئ التي انتصػرت باسػميا الدكلػة كبنػت عمييػا قكاعػد 
العػػػرش، كثيػػػراي مػػػا تكػػػكف ىػػػي التػػػي تيػػػـز الدكلػػػة كتػػػأتي عمييػػػا مػػػف القكاعػػػد " كاف رجػػػاؿ الدكلػػػة كالنخبػػػة الحاكمػػػة 

حكلػػكف إلػػى منتجػػي أعػػداء كمثيػػرم أزمػػات ال يسػػتطيعكف البقػػاء إال فػػي ظميػػا، كعنػػدما تصػػؿ الدكلػػة إلػػى ىػػذه يت
المرحمة، مرحمة التشبع،  تبشر بدنك النياية التي يعقبيا الفناء، كتنصع في نياية المقالػة الدكلػة المتككميػة بإلاػاء 

تباع النمكذج الدستكرم كالبرلماني، لتفا              (.405)دم خطر السقكط المحتـنظاميا القائـ كا 
كفػػػي خضػػػـ الجػػػدؿ اإليػػػديكلكجي الػػػذم خاضػػػتو "صػػػكت الػػػيمف" مػػػع الصػػػحؼ الرسػػػمية ردت عمػػػى صػػػحيفة     

"اإليمػػاف" فيمػػا أسػػمتو بادعػػاءات اإلمامػػة بػػالحكـ بالشػػريعة اإلسػػبلمية حيػػث أثػػارت تسػػاؤالت فحكاىػػا أم شػػريعة 

                                                 
تشير معظـ المصادر إلى أف الخبلؼ الجكىرم بيف الفكر السياسي السني كالشيعي ىك حػكؿ مفيػـك الطػرفيف لئلمامػة حيػث  - 403

ديف، بمقتضػيات: الػػنص المػؤكؿ، الكصػػية، األفضػمية ..الػػخ . بينمػا السػػنة الشػيعة بمعظػػـ تعبيػراتيـ، يعتبركنيػػا أصػؿ مػػف أصػكؿ الػػ
 بكؿ أطيافيـ يعتبركنيا شأفي بشرم يحددىا مقتضيات: النص الصريع ) كأمرىـ شكرل بينيـ (، الصبلحية .        

 .  4ـ، ص 1946، السنة األكلى، 1صكت اليمف: العدد  - 404

 .  1ـ، ص 1947أغسطس  7 -ىػ 1366رمضاف  21، ، السنة األكلى41صكت اليمف: العدد  - 405
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نقرأ القركف الذم انزؿ عمى محمػد صػمى اي عميػو كسػمـ فنجػد فيػو ىػذه  إسبلمية تقصد صحيفة اإليماف: "...ألننا
اآلية الكريمة )كشاكرىـ في األمر( كنقرأ فيو )كأمرىـ شكرل بينيـ( كنطمع عمى مبػداء الشػكرل حتػى عنػد فرعػكف 

حتػػى  )فمػػاذا تػػأمركف، قػػالكا أرجػػو كأخػػاه(، كعنػػد بمقػػيس عابػػدة الشػػمس )أفتػػكني فػػي أمػػرم، مػػا كنػػت قاطعػػة أمػػران 
تشيدكف( "، كىك ما لـ تجده صكت اليمف محققاي في اليمف، باستثناء مقكلة السيؼ أحمد التقميدية: "أطيعكا أمرم 
معانػان فػي االسػتيجاف كتكػذيب اإليمػاف قالػت: "متػى كػاف فػي ديػف محمػد بػف  كلك كاف اعكج مثؿ رجؿ الكمػب"، كا 

حرماتيـ باسـ الخطاط ؟ متى سار سػمفكـ الصػالع  عبداي تأليؼ جيش مسمع الحتبلؿ بيكت الضعفاء كاستباحة
سػػيرة الحػػاكميف بػػأمرىـ فػػي الػػيمف سػػجنكا األطفػػاؿ باسػػـ الرىػػائف... ىػػؿ فػػي شػػريعة محمػػد بػػف عبػػد اي كأخػػبلؽ 
العػػػرب كسػػػيرة السػػػمؼ الصػػػالع أف يشػػػقى شػػػعب بأسػػػره ليسػػػعد بضػػػعت أفػػػراد كاف تنػػػزؿ العقكبػػػات بالنػػػاس بػػػدكف 

اإلمامػػة كانػػت تػػدعي تمثيػػؿ الشػػريعة اإلسػػبلمية كالسػػمؼ الصػػالع، األمػػر الػػذم  ، عمػػى اعتبػػار أف(406)محاكمػػات"
حاكلػػػت معػػػو تاميػػػؼ ذلػػػؾ الجػػػدؿ بالصػػػراع المػػػذىبي، كىػػػك مػػػا اسػػػتبعدتو صػػػكت الػػػيمف حيػػػث قالػػػت عمػػػى لسػػػاف 
ا الزبيػػرم: "قػػاؿ جبللػػة اإلمػػاـ لمػػؤل مػػف جمسػػائو: يجػػب عمينػػا أف نمقػػف الشػػباب كتػػب األئمػػة الزيديػػة القديمػػة لينشػػؤ 
عمػػػى طاعتنػػػا كحبنػػػا كتقديسػػػنا.. فمػػػك أف ىػػػذا الزبيػػػرم الخبيػػػث قػػػرأ شػػػيئان مػػػف ىػػػذه الكتػػػب لمػػػا أقػػػدـ عمػػػى التمػػػرد 
كالعصياف..." كرد ت  في ىػذه المقالػة عمػى كػبلـ اإلمػاـ  أف الزبيػرم لػـ يجيػؿ كتػب الزيديػة القديمػة بػؿ انػو قػرأ 

كانػو عمػػؿ فقػط بمبػدأ الخػػركج عمػى الظممػة، احػػد ، (407)النػافع منيػا كعمػؿ بػػو، كذكرتػو باألصػكؿ الخمسػػة لمزيديػة
. كمػف (408)أىـ مبادئ الزيدية، كالذم عمؿ بو معظـ أئمػة كؿ البيػت الػذيف يعتبػركف قػدكة األحػرار فػي العػالـ كمػو

صكر حسف النية التي أبػدتيا صػكت الػيمف تجػاه )كؿ البيػت(، دفاعيػا  عػف اإلمػاـ اليػادم يحػي بػف الحسػيف )تػػ 
ردىا عمى "فتاة الجزيػرة" التػي قالػت: "نحػف نعمػـ أف اإلمػاـ اليػادم لػـ يكػف خيػران مػف اإلمػاـ ـ(، المتمثؿ في 911

يحػي" كاف األئمػػة لػـ يككنػػكا جميعػان عػػادليف، ردت عمييػػا بػرفض التعمػػيـ، كقالػت إنمػػا تعػارض أدعيػػاء كؿ البيػػت، 
ميػػػػػر الرائيػػػػػة التػػػػػي الػػػػػذيف يظممػػػػػكف النػػػػػاس باسػػػػػميـ كباسػػػػػـ اإلسػػػػػبلـ، كاستشػػػػػيدت عمػػػػػى ذلػػػػػؾ بقصػػػػػيدة ابػػػػػف األ

مطمعيا:"سماعان عباد اي أىؿ البصائر..." التي ترفض استبداد األئمة كظمميـ. لذلؾ استثنت اإلماـ اليادم مػف 
تمؾ المظالـ ككصفتو بالعادؿ الزاىد الذم يجعمو في مصاؼ )عمر بف عبد العزيز( كالخمفاء الراشديف، كاسػتدلت 

ال فالنػار" كمػا دلمػت عمػى عدالػة حكمػو بمبدئػو الػذم قػرره فػي كتابػو بمقكلتو المشػيكرة: "إف ىػي إال سػيرة عمػ ٌي كا 
                                                 

  .  4ـ، ص 1947، السنة األكلى، 26صكت اليمف: العدد  -406

األمػر  – 5القػكؿ بالمنزلػة بػيف المنػزلتيف .  – 4الكعػد كالكعيػد .  – 3التكحيػد .  – 2العػدؿ .  – 1أصكؿ الزيدية الخمسػة:  - 407
 بالمعركؼ كالنيي عف المنكر . 

 . 2ـ، ص 1947مايك  15 -ىػ 1366جمادم الثانية  24، السنة األكلى، 28لعدد صكت اليمف: ا - 408
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)األحكاـ( قكلو في باب الحدكد:"كممف حده القتؿ اإلماـ الجػائر.." كقارنػت بػيف قكلػو:"إذا جػرت فػاقتمكني"، كقػكؿ 
لػنفس السػبب،  أبي بكر رضي اي عنو:"إذا زغػت فقكمػكني"، كشػتاف بػيف تقػكيـ الحػاكـ إذا زاغ كاسػتبد كبػيف قتمػو

كفي نياية المقالة قارنت بػيف قػكؿ اليػادم ككاقػع اإلمامػة فػي الػيمف المتككمية،:"فيػذا ىػك اإلمػاـ اليػادم يػا أسػتاذ 
لقمػػػاف فنرجػػػك أف ال تكػػػكف فضػػػائع الظممػػػة السػػػفاحيف حكمػػػان عامػػػان يشػػػكه سػػػمعة كؿ البيػػػت جميعػػػان.. أمػػػا الطاػػػاة 

 .               (409)لئلجراـ كالطاياف فبل نصيب ليـ مف الشرؼ النبكم" الظالمكف الذيف يتخذكف مف شرؼ أنسابيـ كسيمة
كفي ذات السياؽ انتقدت صكت اليمف  الدكر اإليديكلكجي الذم كانت تمارسو إذاعة صنعاء، التي قالت إف     

نػػاس كعمػػى أدلجػػة ال تقصػػد اإلمػػاـ كحاشػػيتو، ميمتيػػا اقتصػػرت عمػػى ترديػػد "غػػادر العاصػػمة" ك "قػػدـ  العاصػػمة"،
بكجكب محبة )كؿ البيت(. كتساءلت مف ىـ كؿ البيت ؟ ىؿ ىـ مف جسد أخػبلؽ الرسػكؿ صػمى اي عميػو كسػمـ 
؟ فمػػيس ىنػػاؾ إشػػكاؿ حػػكليـ  فجميػػع المسػػمميف  مجمعػػكف عمػػى محبػػتيـ مػػف دكف تعبئػػة. أمػػا إذا كانػػت اإلذاعػػة 

باسػـ اإلسػبلـ، فمتبحػث إذاعػة صػنعاء تقصد بيػـ السػيكؼ الػكزراء الػذيف عػاثكا فػي األرض الفسػاد كظممػكا األمػة 
بطريقة  –. كيبلحظ ىنا  أف صكت اليمف كظفت (410)عف عالـ كخر لتسكيؽ بضاعتيا كتمارس فيو تمؾ األدلجة

نصػػكص الفقػػو السياسػػي السػػني فػػي رفػػض كاسػػتيجاف مسػػألة احتكػػار السػػمطة كادعػػاء أحقيتيػػا، فػػي  –أك بػػأخرل 
قو السياسي اليػادكم كالمتمثػؿ فػي مبػدأ الخػركج عمػى اإلمػاـ الظػالـ حيف كظفت بالمقابؿ الجانب التحررم مف الف

كاف كػػاف مبػػداء الخػػركج ىػػذا اليقتصػػر اال عمػػى بنػػي ىاشػػـ انفسػػيـ مػػف دكف  فػػي مكضػػكع خركجيػػا عمػػى اإلمػػاـ.
      عامة الناس.

كف ال يعني صحيع أف صكت اليمف أكلت الجانب السياسي جٌؿ اىتماميا، بحسبانو جذر المشكمة اليمنية، ل    
أنيا أغفمت الجكانب األخرل بشكؿ تاـ. فقد كانت تعتبر كؿ المظاىر السمبية الطافيػة عمػى السػطع مجػرد نػكاتج 

 .(411)طبيعية لفساد الجانب السياسي ليس أكثر
فمػػف دعكاتيػػا اإلصػػبلحية غيػػر السياسػػية محاكلػػة نقػػد كتصػػحيع بعػػض المفػػاىيـ السػػطحية المتعمقػػة بحفػػبلت     

كم التقميدية التي كاف يحيييا اليمنيكف تبعان لمعادة المألكفػة، كالتػي صػٌيركىا بالتقػادـ إلػى مجػرد مظػاىر المكلد النب
 –شكمية خالية مف الركح كالمعنى، كالى ركتيف ممؿ ال جديػد فيػو. فعمػى الػرغـ مػف أىميتيػا لمتيػذيب كاإلصػبلح 

المنجػػز كالػػكعي المػػدرؾ، كقالػػت لػػك أف ركح  لكػػف ال قيمػػة ليػػا إذا لػػـ تػػدخؿ دائػػرة الفعػػؿ –كمػػا قالػػت الصػػحيفة 
الرسػػكؿ صػػمى اي عميػػو كسػػمـ اطمعػػت عمػػى تمػػؾ االحتفػػاالت التقميديػػة لسػػاءىا مػػا كصػػمت إليػػو األمػػة مػػف سػػمبية 

                                                 
 . 1ـ، ص 1947يكليك  3 -ىػ 1366شعباف  14، السنة األكلى، 35صكت اليمف: العدد  - 409

 . 2ـ، ص 1947يكليك  3 السنة األكلى، ،35صكت اليمف: العدد  - 410

 . 2ـ، ص 1947فبراير  27 -ىػ 1366ثاني ربيع ال 6، السنة األكلى، 17صكت اليمف: العدد  - 411
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كجمكد، كلتساءلت مستاربة عف مصػير " النبػع اإلليػي " الػذم تركػو الرسػكؿ بػيف ظيرانػي المسػمميف، ذلػؾ النبػع 
القركنيػػة، كأنسػػف السياسػػة كالثقافػػة اإلسػػبلمية،  حتػػى غػػدا المسػػممكف بمقتضػػاه سػػادة  الػػذم عػػكلـ القػػيـ كاألخػػبلؽ

العالـ كأصحاب رسالة خالدة. أما عندما افتقدكه كغادر حياتيـ صاركا خارج نطاؽ الفعؿ اإلنساني يقبعػكف أذالء 
 خارج نطاؽ التاريخ.

كرة فيػػػـ ركح اإلسػػػبلـ الصػػػحيع، كلكػػػي تتحقػػػؽ النيضػػػة كينجػػػز اإلصػػػبلح، حثػػػت الصػػػحيفة عمػػػى ضػػػر         
كاشػػترطت لػػذلؾ صػػحة العقيػػدة. كصػػؿ بيػػا األمػػر إلػػى طػػرح سػػؤاؿ جػػكىرم كممػػع فحػػكاه: "مػػا ىػػي العقيػػدة التػػي 
يستقربيا أمر اإلسبلـ ؟"، رأت في اإلجابة العقمية عميو أساس النيػكض كأصػؿ اإلصػبلح بػؿ جسػر العبػكر نحػك 

كح الكثابة السارية في ضمير ككجداف األمة، كىي الفاعمية المتدفقة الرقي كالتقدـ، ألف العقيدة الصحيحة ىي الر 
في حياة اإلنساف، فبدكنيا تصبع الحياة مجرد حركة ميكانيكية كنػكازع غرائزيػة تتشػكؿ كفقػان لفمسػفة القػكة كمنطػؽ 

ـ كنحف بمعزؿ الامبة ليس إال: "أييا المسممكف... ال يكفينا أف نزعـ التفاني في حب الرسكؿ صمى اي عميو كسم
تمقػى كال شػعران يبتكػر كال تأكىػات ترسػؿ فػي المناسػبات  ةعف نيجو كسيرتو، كليسػت العقيػدة كبلمػان يقػاؿ كال خطبػ

كلكنيػػا المبػػدأ الثابػػت الصػػاـر الػػذم يسػػيطر عمػػى الػػركح كييػػيمف عمػػى الػػنفس كيشػػعؿ النػػار فػػي الػػدـ كيخػػرج مػػف 
ـ اآلنػػػػي الجػػػػارؼ الػػػػذم ال يمػػػػكم عمػػػػى شػػػػيء فػػػػي شػػػػعابو اإلنسػػػػانية أبطػػػػاالن يسػػػػتيينكف بالحيػػػػاة كيقػػػػدمكف إقػػػػدا

قرانيػا بالمذىبيػة:"إف كثيػران مػف النػاس يظنػكف أف العقيػدة مجػرد (412)كمنحدراتو" ، كانتقدت الفيـ الخػاطة لمعقيػدة كا 
التسػػمية إلػػى مػػذىب فػػبلف أك فػػبلف أك االقتنػػاع بػػرأم مػػف اآلراء العػػابرة المتقمبػػة كىػػـ بػػذلؾ يخمطػػكف كيتخبطػػكف، 

ع أف العقيػػدة ال تػػؤدم معناىػػا الصػػحيع إال حينمػػا تكػػكف ىػػي المتصػػرفة بمصػػير المػػؤمف المػػؤثرة عمػػى كػػؿ كالكاقػػ
قػػػد اتصػػػمت بتاريخػػػو كتحكمػػػت فػػػي سػػػمعتو كخمقػػػت لػػػو األعػػػداء كاألصػػػدقاء ككبدتػػػو الخطػػػكب  وشػػػأف مػػػف شػػػؤكن

بحت جػػػزءان مػػػف ، فػػػإذا مػػا بماػػػت العقيػػػدة تمػػػؾ الدرجػػة كأصػػػ(413)كاألىػػكاؿ كأصػػػبحت عنػػػده مسػػألة حيػػػاة أك مػػػكت"
مككنات اإلنساف الشخصية فسكؼ تيصنع عندئذو المحظة التاريخية كيحػدث التاييػر كاالنجػاز . أمػا إذا استعصػى 

 –فػي نظػر الصػحيفة  –الفيـ الصحيع كندر الرجاؿ المبػدئيكف ذكك العقيػدة الراسػخة فػإف االنػدثار كاالضػمحبلؿ 
 ىك الكائف في األمة ال محالة.

لػػيمف نقػػدىا لمػػا أسػػمتيـ أصػػحاب العقائػػد الجامػػدة الػػذيف قالػػت عػػنيـ إنيػػـ يزيفػػكف كعػػي كتكاصػػؿ صػػكت ا      
األمػػة كيطكعػػكف العقيػػدة اإلسػػبلمية لخدمػػة مصػػالع الحػػاكـ الفػػرد بايػػة التكسػػب كالػػربع المػػادم السػػريع، كحػػذرت 
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إلػى العقائػد إال مػف األمة مف خطرىـ كاالنجرار البلكاعي كراء أكىػاميـ، كقالػت: إف ىػؤالء الجامػديف ال ينظػركف 
الزاكيػػة النفعيػػة كالنفعيػػة فقػػط. ليػػذا خمصػػت فػػي نيايػػة الحػػديث عػػف العقيػػدة إلػػى النتيجػػة شػػبو الحتميػػة القائمػػة بػػاف 

 .(414)دكمان كأبدان إال لمعقيدة الصحيحة الخالية مف الجمكد كالخرافة –بالمطمؽ  –الامبة كالبقاء ال تككف 
إلشػػكاالت فػػي مختمػػؼ الجكانػػب  كاألصػػعدة  تطرقػػت إلييػػا صػػكت الػػيمف  ىػػذا كىنػػاؾ العديػػد مػػف القضػػايا كا     

كحاكلػػت إصػػبلحيا كفقػػان لرؤيتيػػا الخاصػػة التػػي ىػػي بالضػػركرة رؤيػػة المعارضػػة، كالتػػي تجاكزناىػػا خشػػية اإلطالػػة 
 كاكتفينػػا بػػالتركيز عمػػى الجانػػب السياسػػي، السػػيما االسػػتبدادم منػػو انسػػياقان مػػع جػػٌؿ مكضػػكعاتيا كمجػػاراة  ألىػػـ

 اىتماماتيا كاىدافيا. 
 مرحمة اليقين الثوري: -3

كمػا رأينػا كنفػان  –استيمت صكت اليمف مشركعيا السياسي اإلصبلحي بالمطالبة بالدسػتكر كحكػـ الشػكرل        
ـ  1948 – 1946كظمت في مطالبتيا عمى ما يربك عػف الػثبلث سػنكات مػف عمػر إصػدارىا األكؿ أك تكػاد ) –

لبتيا تمؾ، رفضت ثقافة االسػتبداد بكافػة أشػكاليا كمسػمياتيا، حتػى لػك جػاءت تحػت سػتار (، كمع استمرارية مطا
دينػػي أك غػػبلؼ كطنػػي، الف االسػػتبداد لػػدييا كػػؿو ال يتجػػزأ كلػػيس لػػو إال معنػػى كاحػػد ىػػك الظمػػـ كالجػػكر كالعربػػدة 

القبكؿ  –ف األحكاؿ بأم حاؿ م –بمصائر الناس، كالذم ال يمكف   يغير المبررة في األرض كالتحكـ البل شرع
 بو أك السككت عنو ميما بيررى سياسيان كسيكغى دينيان  كاجتماعيان.   

فيػػي منػػذ أعػػدادىا األكلػػى  شػػنت حربػػان ال ىػػكادة فييػػا ضػػد مػػا أسػػمتو اسػػتبداد المؤسسػػة اإلماميػػة الحاكمػػة،     
ككمية، كجعمػت مػف ذلػؾ دٌيػدنيا كقادت حممة إعبلمية كاسعة النطاؽ لمتشيير بفساد الجياز اإلدارم لمحككمة المت

الػػدائـ كرسػػالتيا المقدسػػة، حتػػى تبػػدت لكأنيػػا مجػػرد نشػػرة سياسػػية ضػػمت بػػيف دفتييػػا بيانػػات كمنشػػكرات األحػػرار 
 الطافحة بالثكرية كالمتمردة عمى المألكؼ اإلعبلمي الرسمي المعتاد في اليمف.

ة الحاكمة كالشعب في كف معان، ككظفتو في كلقد كجيت صكت اليمف خطابيا إلى كؿو مف المؤسسة اإلمامي     
اتجاىيف متكازييف، كعظ كتكٌعد الحاكـ المستبد مف جية كتكعية كتثقيؼ الرأم العاـ الثائر مػف جيػة ثانيػة، كمػف 

الػذم ىػدفت مػف  (415)أمثمة ذلؾ قكليا: "الجماعة المتحدة عمى الحؽ ال يامبيػا الفػرد الػذم يفػرض عمييػا الباطػؿ"
 كتحذيره مف مابة التمادم في استبداده كتقكية عزائـ األحرار كمف كرائيـ الشعب.   كرائو كعظ الحاكـ
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فػػي حػػيف كانػػت تنتقػػي حكمػػة العػػدد األسػػبكعية مػػف التػػراث الثػػكرم الػػذم يمبػػي طمكحيػػا كيخػػدـ أىػػدافيا فػػي     
ككػػػذلؾ  (416)اـ"مػػػا داـ يعػػػرؼ أننػػػا أغنػػػ -محاربػػػة االسػػػتبداد، كمػػػف نمػػػاذج ذلػػػؾ "لػػػف يبػػػرح الطايػػػاف ذئبػػػان ضػػػاريان 

الحكمػػة المنسػػكبة إلػػى اإلمػػاـ عمػػي كػػـر اي كجيػػو  القائمػػة: "كاي إف امػػرؤ يمكػػف عػػدكه مػػف نفسػػو، يعػػرؽ لحمػػو، 
كييشـ عظمو، كيفرم جمده لعظػيـ عجػزه، ضػعيؼ مػا ضػمت عميػو جػكانع صػدره. أنػت فكػف ذاؾ إف شػئت. أمػا 

اليمػاـ كتطػيع السػكاعد كاألقػداـ كيفعػؿ اي بعػد أنا فكاي دكف أف أعطػي ذلػؾ ضػرب بالمشػرفية يطيػر منػو فػراش 
 . كالكثير مف الحكـ التثكيرية التي ترفض الظمـ كاالستبداد كالتي ال مجاؿ لحصرىا ىنا.(417)ذلؾ ما يشاء"

يتضع مف خبلؿ االقتباسات العديدة التي استخدمتيا صكت الػيمف بكثػرة فػي مكضػكعة االسػتبداد أف كتػاب      
ـ( ) طبػائع االسػتبداد كمصػارع االسػتعباد ( كػاف يشػكؿ رافػدان فكريػان كثقافيػان ىامػان 1912ي )تػ عبد الرحمف الككاكب

لمعظـ محػررم الصػحيفة،  فعمػى الػرغـ مػف أف صػكت الػيمف قػد اتخػذت منػو دلػيبلن نظريػان فػي محاربػة االسػتبداد 
، مكظفػة ذلػؾ وحا تػكثقافتو، إذ استعرضت الكثير مف مضامينو كنشرت بعض مكضكعاتو كانتقت بعض مصطم

إال أف ليػا  (،418)في سبيؿ تكثيؼ الحس الثكرم كتجييش الرأم العاـ ضد ما أسمتو طاياف كاستبداد الحاكـ الفػرد
في تعريؼ االستبداد، فقد عرفتو عمى ىذا النحك: "ىك المشنقة التي تتسع حمقاتيا لخنؽ امػة  ةيا الخاصاتاجتياد

لمػػكت فمػػا عمييػػا إال أف تقطػػع حبػػؿ المشػػنقة كتحطػػـ أعكادىػػا. كىػػك بأسػػرىا فػػإذا أرادت األمػػة أف تػػتخمص مػػف ا
. كلكػػي يػػتخمص النػػاس مػػف االسػػتبداد طمبػػت (419)الجريمػػة التػػي تتبلشػػى أماميػػا جريمػػة السػػرؽ كالقتػػؿ كاالعتػػداء"

 –منيـ تيجيو حرفيان كبصكرة تكرارية فػي الصػباح كالمسػاء كفػي البيػت كالمسػجد بػؿ فػي كػؿ مكػاف، كاستحضػاره 
. ألنيػػـ لػػك  –جػػدانيان كلػك  ك  فػي صػػبلتيـ كفػي كػػؿ لحظػاتيـ، حتػػى ياػدك لػػدييـ بمثابػة الراتػػب اليػكمي الشػػبو ميمػـز

ألصبع المستبد فػي نظػرىـ جريمػة مجسػمة فػي صػكرة إنسػاف، يسػيؿ عمػييـ مػف ثػـ  –في اعتقادىا  –فعمكا ذلؾ 
المسػتبد يتحػدل قػدرة اي كعدلػو نقده كيجرئيـ عمى تجريمو، كلقػد قػدمت المسػتبد فػي أبشػع صػكره : " سػنرل ىػذا 

، حتػى خمصػت فػي (420)كيريد منا أف نقدسػو كمػا نقػدس اي سػبحانو كاف نضػفي عميػو أكصػاؼ الػرب جػؿ كعػبل"
تصكيرىا لو إلى تقرير الحقيقة الثابتة: انو ميما استبد المستبد باألمة كميما كاتتػو الظػركؼ عمػى ظمميػا فانػو ال 
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ى الػدكاـ، الميػـ إال قػكة الخػكؼ الكامنػة فػي النفػكس ىػي التػي تمػنع المسػتبد سػر يممؾ القػكة الحقيقيػة إلذالليػا عمػ
قكتو المحظية، كتجعؿ األمة تخضع لو كترضخ لحكمو، فمك غضب الشعب كثار عمى المستبد لمرة كاحػدة لتبػيف 

ا كاف لمعيػػاف ضػػعفو كتزلػػزؿ عرشػػو كسػػقطت تمػػؾ األسػػطكرة:" مػػا عمينػػا اآلف إال أف نزيػػؿ ىػػذا الخػػكؼ مػػف نفكسػػن
نستعد لماضبة عمى شرفنا الميػاف كحقكقنػا الميضػكمة كاف نثػكر ثػكرة فكريػة فػي كجػو الظمػـ كالطايػاف كلػنعمـ أف 

 (.421)اي معنا كاف النصر حميؼ الحؽ "
كفي ذات السياؽ صنفت صكت اليمف المجتمع اليمني، عمى أسس قالت أنيا مف إفػرازات ثقافػة االسػتبداد،      

ة ىي "المستبدكف، المحاسػبكف، المنػافقكف، المتمػذغكف، المجاىػدكف حقػان" كعرفػت كػؿ فئػة إلى خمس فئات رئيسي
 عمى حدة :

المستبدكف: ىـ الذيف يركف الشعب ذاىبان إلى اليبلؾ كمصيره بأيػدييـ كأمكالػو فػي خػزائنيـ، تتركػز كػؿ السػمطة  -
 في أيدييـ.

ذيف يممككف القرار، كىـ الحكػاـ ككبػار التجػار المحاسبكف: ىـ أعضاء الحككمة مف إدارييف ككبار المكظفيف ال -
 الذيف يدرككف الكاقع كيحاكلكف االبتعاد عنو لمصالع ذاتية.

المنػػافقكف: ىػػـ الػػذيف يشػػاىدكف كػػؿ السػػمبيات كال ينتقػػدكنيا، كيزيفػػكف الػػكعي كيتممقػػكف الحػػاكـ، كيػػدرككف كػػؿ  -
 األخطار لكنيـ يتجاىمكنيا كيعكسكنيا.

 المتكاكمكف. –ف المتفرجكف مف بعيد، كىـ االنسحابيكف المتمذغكف: ىـ االنتيازيك  -

بصدؽ مػع قضػايا ىػـ كمبػادئيـ بكػؿ مػا يممكػكف، كيتفػانكف بػإخبلص فػي  فالمجاىدكف حقان: ىـ الذيف يتما ىك  -
 .(422)سبيؿ عقيدتيـ

قػػد كمػػا أنيػػا رأت إف الػػيمف فػػي ظػػؿ معطيػػات ثقافػػة االسػػتبداد التػػي خيمػػت عمييػػا إبػػاف الحقبػػة المتككميػػة،     
تحكلت، بفعؿ تمفصبلتيا في شتى مناحي الحياة اليكمية لئلنساف اليمنػي،  إلػى مػا كصػفتو بػػ "مدرسػة االسػتبداد 
االبتدائيػػػة"، التػػػي كجػػػد فييػػػا االسػػػتبداد محضػػػنان مبلئمػػػان  كقابميػػػة لمتعػػػايش كالتبيئػػػة، نتيجػػػةن لجيػػػؿ النػػػاس حقػػػكقيـ  

 .(423)كسككتيـ الطكيؿ عميو
"سياسة الشدة ال  قائمة: سية المتأزمة التي كانت تعيشيا اليمف إباف الحكـ المتككميكأخذت تصؼ الحالة السيا  

تثمػر إال شػػران، متػػى ينطػػؽ ىػػذا الشػعب السػػجيف، كتػػاب الػػيمف المنيكبػػة المنككبػة، رسػػالة مػػف الجحػػيـ مػػف محػػاكـ 
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كمػا أخػذت فػي الكقػت  ، كالتػي كػاف مػف  ابػرز سػماتيا الظمػـ كاالسػتبداد،(424)التفتيش إلى محاكـ اليمف،... الػخ"
ذاتو تستنيض العاطفة اإلسبلمية، كتناشد المجتمع  اإلسبلمي المناصػرة كالكقػكؼ إلػى جانػب مػا اعتبرتػو قضػية 
الػػيمف الجكىريػػة، كاصػػفة رجػػاؿ الطبقػػة الحاكمػػة بػػالكحكش كالسػػباع الشػػاردة: "...كلػػك لػػـ تخمػػؽ ىػػذه الكحػػكش لمػػا 

  مػنكـ رمػاىـ ؾالنػاس سػبعة مبليػيف رعػدد سػكاف الػيمف تقريبػان كنػذاسجنت امة عربية مسممة أربعيف عامان...أييا 
القػدر فػػي ىػػذه البقعػة مػػف األرض يقتمػػكف باسػـ االسػػتقبلؿ كيمكتػػكف باسػـ األمػػف كيحكمػػكف بقػانكف الاابػػة كتزىػػؽ 

  .(425)أركاحيـ مخالب السباع. أييا المسممكف.. سبعة مبلييف منكـ ينيبكف باسـ الديف كينكبكف باسـ اإلسبلـ"
كقالػػت إف مػػف أسػػباب شػػقاء الػػيمف، إلػػى جانػػب اسػػتيطاف ثقافػػة االسػػتبداد، مػػا أسػػمتو بػػػ "المكاجيػػة"، كىػػي     

المكاجية أك المقابمة المباشػرة بػيف الحػاكـ كالرعيػة، كالتػي كػاف اإلمػاـ يحيػى يتبعيػا كفقػان  لمتقميػد اإلسػبلمي، ذلػؾ 
ؿ الػػػكطف كالشػػػعب فػػػي شػػػخص الحػػػاكـ كتمركػػػز كػػػؿ ألنيػػػا تجسػػػد بصػػػكرة مشػػػكىة المركزيػػػة الشػػػديدة، التػػػي تختػػػز 

السمطات في يده المطمقة،  كاعتبرتيا ظاىرة سمبية تمثؿ صكرة مف صكر الدكتاتكرية كاالستبداد في اليمف، عمى 
الرغـ مف أف اإلمػاـ يحيػى كػاف يتبعيػا تأسػيان بالخمفػاء الراشػديف بحسػب  الصػحيفة. لكػف ىػذه الظػاىرة مػع مػركر 

لتقػػػادـ إلػػػى نػػكع مػػػف المنػػػاكرة كالتأليػػو، كخمقػػػت رىابػػػان اجتماعيػػان شػػػاعت فػػػي ظمػػو ثقافػػػة الػػػذؿ الػػزمف قػػػد تحكلػػت با
 .(426)كالخنكع كتسيدت الكينكتية كالمثيكلكجيا بفعؿ ادعاء اإلماـ اف مصدر شرعيتو مستمده مف اي

شػاعة ثقافػة االسػتبداد بػيف أكسػاط المج      تمػع، بػؿ حممػت لـ تحمؿ صػكت الػيمف الحػاكـ كحػده كزر انتشػار كا 
أيضان ما أسمتو قابمية الجماىير لتمؾ الثقافة كاستساغتيا كلك قسران. كليذا نجػدىا تكجػو سػؤالن ميمػان إلػى الجمػاىير 
مفػػاده: "ىػػؿ سػػيرجع عبدةرعبىػػدٍت  الجػػرائـ كالػػدراىـ إلػػى عبػػادة اي كحػػده"، اسػػتنكرت فيػػو تحػػكؿ الكثيػػر مػػف قػػيـ 

ة مػف دكف اي، كالتػي بمقتضػاىا يتحػكؿ الحػاكـ الفػرد المطمػؽ الصػبلحية، كأخبلؽ الناس نحك تعبيد السمطة كالقػك 
الػػذم يبنػػي سػػمطتو عمػػى العسػػؼ كالجػػكر كسػػمب أمػػكاؿ الرعيػػة، إلػػى "الحػػاكـ بػػأمره"، كالػػى "مسػػتبد عػػادؿ"، يتممقػػو 

مجػرميف مػف العكاـ كيسبع بحمده المنافقيف "سػبلـ اي عميػو، صػمكات اي عميػو"، كيػزداد فػي ىػذه الحالػة عبػدت ال
فػي تحػكؿ أمػاكف العبػادة إلػى مراكػز لمضػخ االيػديمكجي  –فػي نظرىػا  –الجيػبلء، بػؿ إف الجريمػة الحقيقػة تكمػف 

. ليػػػذا (427)لمصػػػمحة اسػػػتبداد الحػػػاكـ، ككجػػػكد مػػػف "يػػػدعك لمظػػػالميف بالنصػػػر كالتمكػػػيف كالظفػػػر كالفػػػتع المبػػػيف "
–عػد فػي حػد ذاتػو ثػكرة فكريػة فجائيػة خمخمػت اعتبرت صكت اليمف إف مجرد الجير بحركة األحرار في عدف، ي
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البينػػى  كالقػػيـ التقميديػػة المتكمسػػة فػػي العقميػػة السياسػػية اليمنيػػة، بفعػػؿ مػػا قالػػت: أنػػو الجمػػكد عمػػى  –إلػػى حػػد كبيػػر
. كمػا ردت (428)العبكدية ردحان مف الزمف ينكؼ عمى األربعػيف عامػا، تحكلػت معػو الدكتاتكريػة إلػى "إلكىيػة زائفػة"

اؽ عمػػى إحػػدل النصػػائع المكجيػػة إلييػػا مػػف احػػد العممػػاء بشػػاف عػػدـ اىتماميػػا بتػػاريخ الػػيمف القػػديـ فػػي ذات السػػي
كتحرييػػا الدقػػة فػػي نقػػد السػػمطة، بػػاالعتراؼ بالتقصػػير فػػي ذلػػؾ الجانػػب، كبػػررت ذلػػؾ بػػاف ثمػػة أكلكيػػات كأجنػػدة 

فػػػي مقػػػدمتيا مقاكمػػػة قػػػد شػػػامتيا عػػػف االلتفػػػات إلػػػى تمػػػؾ المكاضػػػيع،  –كانػػػت عمػػػى سػػػبيؿ التكتيػػػؾ  –مرحميػػػة 
 .(429)االستبداد. كىك ما كرستو بالفعؿ معظـ، إف لـ تكف كؿ، مكضكعاتيا

كفػػي خضػػـ الجػػدؿ كالسػػجاؿ السياسػػي بػػيف السػػمطة كالمعارضػػة المتىجمػػٌي فػػي صػػحافتيما، يمكػػف الػػتكيف 
فػي خطػاب صػكت الػيمف، كعكسػت  –بطريقػة أك بػأخرل  –بكجكد صراع خفي ذك طابع مذىبي، فاحت رائحتػو 

صفحاتيا صداه. ففي الكقػت الػذم كانػت الصػحافة المكاليػة تقػدـ السػمطة اإلماميػة، عمػى أنيػا سػمطة دينيػة تمثػؿ 
امتدادان فكريان كتاريخيان لخبلفػة الرسػكؿ صػمى اي عميػو كسػمـ، كميجسػدة سياسػيان أفضػمية )كؿ البيػت( كأحقيػتيـ فػي 

لتػي تسػتيجف مثػؿ ذلػؾ الطػرح كتعتبػره نػكع مػف الحكـ، كانت صكت اليمف تعبر عػف كجيػة نظػر المعارضػة،  كا
االدعػػاء كتزييػػؼ الػػكعي، كذلػػؾ لتكػػريس ثقافػػة االسػػتبداد لػػيس غيػػر. لكػػف فػػي المقابػػؿ يمكػػف القػػكؿ أف "صػػكت 
ال مػػا معنػػى  الػػيمف" اسػػتندت فػػي جػػدليا عمػػى تػػراث سياسػػي ينتمػػي إلػػى الفكػػر السػػني، إف صػػع ىػػذا التعبيػػر، كا 

ات نفػػس ينػػزع إلػػى الفكػػر السياسػػي السػػني، كتكظيفيػػا فػػي سػػياقات الحضػػكر الكثيػػؼ لنصػػكص كمصػػطمحات ذ
 مضادة لفكر اإلمامة.

كلعػػٌؿ المقالػػػة المعنكنػػة بػػػػ " مػػف اإلمػػػاـ عمػػي بػػػف أبػػػي طالػػب كػػػـر اي كجيػػو إلػػػى األبنػػاء الحػػػاكميف فػػػي         
اإلمػػاـ عمػػي الػػيمف"، إحػػدل صػػكر الجػػدؿ التػػي عكسػػت طبيعتػػو كأجمػػت مبلمحػػو، حيػػث ذىٍكػػرىت بفضػػائؿ كأخػػبلؽ 

ٍر لمجػػػرد  البشػػػرية كبىٌينىػػػت مػػػا كػػػاف عميػػػو مػػػف العػػػدؿ كاإلنصػػػاؼ، كقالػػػت عمػػػى لسػػػانو إف الظمػػػـ كاالسػػػتبداد ال ييبىػػػرى
، كقالػت فػي (430)االنتماء سبلليان إليو أك إلى كؿ البيت، كمػا نقػدت بشػدة اسػتبداد اإلمامػة بػدعكل تطبيػؽ الشػريعة

يػػرفض الكينكتيػػة فػػي الػػديف كيجػػـر مػػف يسػػعي إلػػى تكريسػػيا مػػف   ىػػذه المقالػػة: إف اإلمػػاـ عمػػٌي كػػـر اي كجيػػو
الحكاـ مكجيان خطابو إلى كؿ مف يدعي االنتماء إليو كعمى رأسيـ اإلمامة في اليمف: "...متى قػاؿ لكػـ اإلسػبلـ 

عمػػى  ، كتكاصػػؿ الحػػديث(431)ككنػكا أكثانػػان تعبػػد كلػػتكف األمػػة اليمنيػة مائػػدة تأكمكنيػػا؟ الميػػـ إنػػي ابػرأ ممػػا تعممػػكف"
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لسػػاف اإلمػػاـ عمػػي معتبػػرة أف أبشػػع جريمػػة تؤسػػس ليػػا اإلمامػػة ىػػي سياسػػة التفرقػػة المذىبيػػة: "أييػػا األبنػػاء، إف 
الجريمة التي ال تاتفر ىي سياسة التفرقػة التػي اتخػذتمكىا بػيف أبنػاء األمػة الكاحػدة، فقػد فػرقتـ األمػة اليمنيػة إلػى 

، كتتضع (432)مكىا )ناصبيو شافعيو( فضربتـ األخرل باألكلى"فرقتيف فرقة سميتمكىا )شيعية زيدية( كأخرل دعكت
طبيعػػػػة الصػػػػراع بشػػػػكؿ أعمػػػػؽ كتتجمػػػػى مبلمحػػػػو بصػػػػكرة أكضػػػػع، عنػػػػدما تػػػػكرد عمػػػػى لسػػػػاف اإلمػػػػاـ عمػػػػٌي مػػػػا 
مفاده:"كعمدتـ إلى قبائؿ ) حاشػد كبكيػؿ ( فضػربتـ حكليػا نطاقػان مػف الجيػؿ كحػرمتـ عمييػا العمػـ كالثقافػة كبػذرتـ 

كثنيػة ال عبلقػة ليػا باإلسػبلـ كىػي فكػرة التشػيع كقمػتـ ليػا انػتـ المجاىػدكف كاألنصػار كنحػف كؿ  في أدماتيا فكػرة
محمد تمسككا بنا كقاتمكا في سبيؿ نصرتنا ىؤالء النكاصب فدكنكـ إياىـ ألنيـ يباضكف )كؿ محمد( كلما اسػتتب 

متيـ فجرعتمػكىـ الػذؿ ألكانػا كالضػيـ لكـ األمر عدتـ إلى ىؤالء األنصار الذيف حاربكا معكػـ إخػكانيـ كأبنػاء عمػك 
تقصد بيػذا إجػبلء زيػؼ خطػاب اإلمامػة  –بالطبع  –. كىي (433)أنكاعا خكفان أف ينتيكا إلى أغبلطيـ فيتدارككىا"

إلػػػى التبػػػايف الجػػػكىرم بػػػيف  –فػػػي اعتقادنػػػا  –كتحديػػػد رؤيتيػػػا، فػػػي الكقػػػت ذاتػػػو، لمسػػػمطة كالحكػػػـ، كالتػػػي تعػػػكد 
مفيػكـ العػاـ لئلمامػة حيػث أف الشػيعة، بمعظػـ تعبيػراتيـ، يعتبػركف اإلمامػة أصػؿ مرجعيتيما، كالذم يكمف فػي ال

مف أصكؿ الديف، بمقتضى الكصية كتأكيؿ الػنص كاألفضػمية ... الػخ، بينمػا أىػؿ السػنة يعتبركنيػا شػأف بشػرم، 
 يقتضيو النص الصريع "كأمرىـ شكرل بينيـ"، كالصبلحية ... الخ.     

ىكػذا خطػاب يبػرر القػكؿ: أف طبيعػة الصػراع بػيف اإلمامػة كاألحػرار كػاف ذك خمفيػات فيا ترل ىؿ مثؿ          
بػاف صػكت الػيمف بخطابيػا ىػذا كانػت تعبيػر جديػد عػف  –أيضػان  –مذىبية، كاف كانػت خفيػة. كىػؿ يسػكغ القػكؿ 

يػا مػف ـ، كشػاكر الجاراف1918النفس السياسي السني، الذم أيجيض سياسيان عقب رحيؿ األتراؾ مف اليمف عاـ 
ثػػـ  ليسػػد الفػػراغ المشػػركع  السياسػػي اليػػادكم )الزيػػدم(؟. بمعنػػى كخػػر ىػػؿ كظفػػت صػػكت الػػيمف الفقػػو السياسػػي 

 !.المحاججة كالجدؿ كالصراع؟  ربما السني بمكازاة فقو السمطة اليادكم في
ادؿ بػيف كمف صكر الجدؿ التػي تنطػكم عمػى خمفيػة مذىبيػة كتبػرز طبيعػة الصػراع، ذلػؾ السػجاؿ المتبػ         

( بعنػكاف "عػيف اليقػيف": " أف أىػؿ 178"اإليماف" ك"صكت اليمف"ا إذ قالت صػحيفة اإليمػاف فػي افتتاحيػة العػدد )
كردت صكت اليمف بالتعميؽ عمييا بػ "عيف (434)اليمف كميـ ناعمكف باستظبلليـ بالرعاية النبكية العمكية الفاطمية"

ة  كاالسػػػطكانة المشػػػركخة التػػػي طالمػػػا رددتيػػػا إيمػػػاف حككمػػػة اليقػػػيف.. العػػػكراء "، كاصػػػفة ذلػػػؾ بالػػػدعكة المظممػػػ
صنعاء، حسب تعبيرىػا. كلكنيػا لػـ تنكػر  أفضػمية كؿ البيػت كحػب اليمنيػيف ليػـ، لكنيػا قيػدت ذلػؾ بشػرط إلحػاؽ 
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كممتػي "الطيبػيف الطػاىريف" عمػى كممتػػا "كؿ رسػكؿ اي"  مػف بػاب المحاججػة أك ربمػػا المناكفػة. كمػف ىػذه الزاكيػػة 
لػػى األميػػر إبػػراىيـ، كاعتبرتػػػو بعػػد انضػػمامو إلػػى صػػفكؼ المعارضػػػة، أطيػػر اآلؿ الطيبػػيف فػػي الػػػيمف، نظػػرت إ

كدعت إلى مناصرتو كااللتفاؼ حكلو لمناىضة ما أسمتو بالظمـ كاالسػتبداد، ككأنيػا ىنػا تبػدم نػكع مػف المنػاكرة، 
فػي شػخكص السػمطة كلػيس فػي  التي تظير كاحدية النظرة  مع اإلمامة في مفيـك السمطة، حيث الخػبلؼ يكمػف

شػػكميا، كىػػك مػػا يمكػػف أف ينػػاقض دعكتيػػا إلػػى شػػكركية الحكػػـ كدسػػتكرية المممكػػة الػػذم عبػػرت عنػػو باستشػػيادىا 
أقػػكاؿ األئمػػة.  –إلػػى حػػد مػػا  –المكثػػؼ بػػأقكاؿ الصػػحابة فػػي مسػػائؿ الخبلفػػة كالحكػػـ، فػػي الكقػػت الػػذم تجاىمػػت 

أف تنكػػر  –حسػػب تعبيرىػػا  –يمف النبكيػػة العمكيػػة الفاطميػػة كتصػػؿ فػػي نيايػػة ردىػػا إلػػى تحػػدم إيمػػاف حككمػػة الػػ
كجكد ما كصفتو بالدكتاتكرية الفاشستية في اليمف، ككذلؾ الفردية المطمقػة كالػدجؿ باسػـ الػديف كالسػمب كالتعػذيب 

إنكػار كجػكد اإلقطاعيػة كاحتكػار السػمطة فػي الػيمف، حتػى تػدعي اإليمػاف أف  –أيضػان  –باسـ اإلسبلـ، كتحػدتيا 
أمػػا عنػػدما أنكػػرت صػػحيفة "اإليمػػاف" أىميػػة رجػػاؿ المعارضػػة  (.435)نخبػػة الحاكمػػة فػػي صػػنعاء تمثػػؿ )كؿ البيػػت(ال

لمسمطة كالحكـ بحجة عدـ انتسابيـ لمبيت الياشمي )فئة السادة( حيث قالػت: "يكجػد فػي عػدف رىػط يفسػدكف فػي 
كال مػػف طمبػػة العمػػـ المتػػكرعيف كلكػػنيـ  ليسػػكا مػػف السػػادة اليمػػانييف كال مػػف العممػػاء العػػامميف فاألرض كال يصػػمحك 

لثقافػة التمييػػز يجاف كالػرفض، كاتيمتيػا بػالتركيج شػذكا عػف طريقػة أىػؿ الػديف"، ردت عمييػا صػػكت الػيمف باالسػت
ألسبللي كالعنصرم كقالػت: "أييػا اآلثمػكف أتقػرركف فػي شػريعة جنػكنكـ انػو ال حػؽ لئلنسػاف أف يطالػب بحقػو إال 

         (.436)فان، كزيران..."إذا كاف رئيسان سيدان، سي
كحينمػػا كانػػت السػػمطة اإلماميػػة ككلتيػػا اإلعبلميػػة تصػػكر فػػرار المعارضػػة إلػػى مسػػتعمرة عػػدف عمػػى انػػو         

ارتمػػاء فػػي أحضػػاف االسػػتعمار كارتيػػاف إليػػو، كانػػت المعارضػػة تسػػارع فػػي الػػرد، كتعتبػػر ذلػػؾ ىجػػرة تماثػػؿ ىجػػرة 
المدينة مػف اجػؿ الحفػاظ عمػى مشػركعيا مػف الظمػـ كاالسػتبداد. فعمػى  الرسكؿ صمى اي عميو كسمـ مف مكة إلى

سبيؿ المثاؿ نشرت "صكت اليمف" حكارية لمحمد محمكد الزبيرم بعنكاف "بيف اخكيف.. أك بيف جيميف"، يجدر بنا 
التكقػؼ عنػدىا، ككنيػا تعكػػس رؤيػة المعارضػة لميجػرة إلػػى عػدف كمكقفيػا مػف تمػػؾ االتيامػاتا إذ قػاؿ فػي سػػياؽ 
حكاره مخاطبان الجميكر عف طريؽ أختو: أنيا تعمـ ظركؼ خركجو مف ارض الكطف كيؤكد معرفتيا بقكة إيمانػو، 
كطالبيػػػا بعػػػدـ االنسػػػياؽ كراء الشػػػائعات التػػػي تطمقيػػػا السػػػمطة كأزالميػػػا مػػػف انػػػو كرجػػػاؿ المعارضػػػة يعيشػػػكف مػػػع 

القػكم ىػك مػف حػتـٌ عميػو اليجػرة تأسػيان  النصارل كاف دينيـ قد تضعضع نتيجة االختبلط، بػؿ انػو قػاؿ إف إيمانػو
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بػػػالنبي، كاقسػػػـ ألختػػػو انػػػو لػػػف يعػػػكد إلػػػى بػػػبلده إال كقػػػد تحقػػػؽ ىدفػػػو كىػػػك الثػػػكرة عمػػػى الظمػػػـ كاالسػػػتبداد، كأبػػػدل 
استارابو مف جزع أختو عميو لكجكده في ببلد اإلفرنج مذكران إياىا بسكاف المدينة المنكرة اليجيف كىجرة الصحابة 

النصارل، كخاطب أختو بنكع مف التيكـ كاالزدراء ساخران مف االسػتبداد كالصػابريف عميػو قػائبلن:  إلى الحبشة ببلد
في عدف  مذنبكف كثمكف إال أنػت كجيرانػؾ  ؾ"أ فكؿ ىؤالء ريقصد رجاؿ المعارضة ككؿ اليمنييف المتكاجديف كنذا

اء الكيكؼ كالظبلـ، كيا ضحايا الجيػؿ في ىذه القرية الصايرة ؟ أ فيككف اي كجنتو كممككتو لكـ كحدكـ يا سجن
كالابػػػاكة ؟ أفػػػبل أكػػػكف عنػػػدؾ مسػػػممان صػػػحيع اإلسػػػبلـ إال إذا خضػػػعت لمظمػػػـ كأقمػػػت فػػػي السػػػجف كظممػػػت احمػػػؿ 
األصفاد في رجمي كاألغبلؿ في عنقي كتقبمت العنؼ كاالستعباد كالقسػكة كرضػيت أف أعػيش ذلػيبلن رعديػدان ميانػان 

ىػػذه الحكاريػػة أف يجيػػب عمػػى كثيػػر مػػف االبيامػػات المثػػارة حػػكؿ المعارضػػة،  ، كحػػاكؿ الزبيػػرم فػػي(437)مسػػتعبدا"
لعؿ مف أىميا تكضيع رأم اإلسبلـ في معارضة الظمـ كاالستبداد، فقد كضع مقارنةن بيف التػديف السػمبي كالتػديف 

بي ال يضػػع كزنػػان االيجػػابي أك مػػا اسػػماه "اإلسػػبلـ الػػذم يريػػده اي كالػػذم ال يريػػده"، قػػاؿ: إف األكؿ كراثػػي، انسػػحا
لشػػؤكف المسػػمميف كمجريػػات الحيػػاة، منحصػػران فػػي المسػػاجد كأمػػاكف العبػػادة، كالثػػاني متفاعػػؿ مػػع قضػػايا األمػػة، 

كىػػك مػػا يركمػػو ىػػك كرفاقػػو منفػػتع عمػػى الكػػكف كمػػو  كمػػتبلـز قػػكالن كعمػػبلن فػػي حركػػة دائبػػة نحػػك العطػػاء كالتجػػدد. 
 المعارضيف.
م كرفاقػػػػو بكػػػػؿ مػػػػا يممكػػػػكف فػػػػي سػػػػبيؿ قضػػػػيتيـ، ككرسػػػػكا كػػػػؿ حيػػػػاتيـ كمػػػػف اجػػػػؿ ذلػػػػؾ جػػػػاد الزبيػػػػر            

كاىتماماتيـ لخدمة ذلؾ اليدؼ النبيؿ كىك محاربة الظمـ كاالستبداد: "إف الظمـ في ببلدم يجب أف يزكؿ كيجػب 
أف يمحػى كيجػب أف ال أصػرؼ نفسػان مػف أنفػاس حيػاتي إال كأنػػا احمػؿ المعػاكؿ لتحطيمػو. كػؿ مػاؿ ال ينفػؽ فػػي 

ي كالكطف فيك ماؿ ممكث دنس، ككؿ كممة ال تخرج مف الحنايا غضبانة عمى الظمـ كالطاياف فيي كممة سبيؿ ا
لئيمػػػة األصػػػؿ خبيثػػػة المنبػػػع، ككػػػؿ قمػػػب ال يمتمػػػة بػػػالعطؼ كالحنػػػاف عمػػػى المبليػػػيف المعذبػػػة فيػػػك قمػػػب كحػػػش 

عمالػػػػة لبلسػػػػتعمار . كعػػػػبلكة عمػػػػى ذلػػػػؾ كانػػػػت صػػػػكت الػػػػيمف تػػػػرد عمػػػػى اتيامػػػػات السػػػػمطة لؤلحػػػػرار بال(438)كثػػػػـ"
البريطػاني، بأنيػا، أم السػمطة، عميمػة ىػي األخػرل لمػا أسػػمتيا بالفاشسػتية المجرمػة التػي دخمػت فػي تحػالؼ مػػع 
اإلمػػاـ يحػػي، كاف الثقافػػة "الفاشسػػتية" ىػػي التػػي تػػؤثر كتػػتحكـ عمػػى السػػيكؼ الػػكزراء كمحػػررم صػػحيفة اإليمػػاف 

 .       (439)الناطقة باسـ الحككمة المتككمية
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كىكذا جعمػت صػكت الػيمف مػف محاربػة الظمػـ كاالسػتبداد مكضػكعيا األكؿ كديػدنيا الػذم أبػداىا بمثابػة          
النشرة الثكرية التي ال تحمؿ سكل ثقافة التمرد كلاة النضاؿ، كىك ما كانت عميو بالفعؿ، فقد بررت ذلؾ بأحجية 

ف مصػكغات كأسػانيد، كجػدت معظميػا فػي الظمـ الكاقع عمى األمة كفي مقدمتيـ رجاؿ المعارضة، كبحثت لػو عػ
القركف الكريـ  "ال يحب اي الجير بالسكء مف القكؿ إال مف ظمػـ "، تمػؾ اآليػة التػي قػدمتيا كنػكع مػف التبريػر لمػا 

، (440)تقكـ بو مف ىجكـ كتعنيؼ ضد النخبة الحاكمة، كالتي حاججت بيا كافة أشكاؿ النقػد الػديني المكجػو إلييػا
الثػكرم لػبعض الشػعكب "صػكر مػف كفػاح الشػعكب: الثػكرة الفرنسػية" نمكذجػان، التػي حاكلػت  كما استميمت التػراث

 .   (441)مف خبلليا إذكاء الركح الثكرية في نفكس اليمنييف
 صوت اليمن.. والنفس أإلخواني: -4

كبيػر  إلػى حػد –أجمع معظـ الكتاب كالباحثيف عمى أف صكت اليمف كانت في رسالتيا اإلعبلمية متأثرة        
نيا كانت تقتبس العديد مف المقتطفات اإلخكانية التي تتكاءـ مػع  – بفكر كنشاط اإلخكاف المسمميف في مصر، كا 

لكأنيا صدل إعبلمي لئلخكاف في اليمف  –كلكحينان  –بطابعيا،  كأبدتيا  –بالضركرة  –مشركعيا كالتي طبعتيا 
اإلعبلميػػػػة بػػػػيف الجػػػػانبيف كانػػػػت فػػػػي إطػػػػار مػػػػف  -يػػػػة ، كقػػػػالكا إف التكأمػػػػة الفكر (442)كانعكػػػاس فكػػػػرم لتكجيػػػػاتيـ

التعػػاطؼ المرحمػػي المتبػػادؿ بػػيف اإلخػػكاف كاألحػػرار، بماػػت لػػدل الػػبعض حػػد القػػكؿ الصػػريع: إف ىكيػػة الصػػحيفة 
. ناىيؾ عف حسباف رئيس تحريرىا القاضػي محمػد محمػكد الزبيػرم، الػذم (443)األيديكلكجية ىي اليكية اإلخكانية

إلخكاف المسمميف في مرحمة دار العمـك في القاىرة، أكؿ مف شكؿ خمية سياسية ذات ىكية تـ استقطابو مف قبؿ ا
 .  (444)إخكانية في اليمف، كىك ما انعكس عمى خطاب الصحيفة في مراحؿ تالية
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كعمى كؿو أيان كانت نسبة المكضكعية في ىكػذا طػرح، كسػكاءن اتفقنػا معػو أك اختمفنػا، فػاف مػف نافػؿ القػكؿ:       
بفكػػر اإلخػػكاف  –بطريقػػة أك بػػأخرل  –ت الػػيمف يمنيػػة الثقافػػة كالمنبػػع إسػػبلمية الجػػذكر كالتكجػػو، تػػأثرت إف صػػك 

المسمميف، في لحظة مف التيو كالشعكر بفقداف اليكية  كفي زمفو كانت تبحث فيػو عػف أفػؽ تػأكم إليػو كتجػد فيػو 
خػكاف مقارنػةن مػع الكاقػع اليمنػي كنػذاؾ. حاجاتيا المصادرة كالمقمكعػة، كالتػي ظنػت أنيػا قػد كجػدتيا فػي فضػاء اإل

فقد تجمى عمى صفحاتيا النفس اإلخكاني المتمثؿ في النقؿ الحرفػي لمقػاالت اإلخػكاف التػي كجػدت فييػا نػكع مػف 
التكائـ مع أفكار كتكجيػات األحػرار، كالتبنػي الصػريع لػبعض األفكػار المتكافقػة المتعمقػة بشػؤكف السػمطة كالحكػـ، 

احػػد أعػػدادىا: "المرشػػد العػػاـ لئلخػػكاف المسػػمميف يحمػػؿ لػػكاء القضػػية اليمانيػػة فػػي العػػالـ  كالتػػي جعميػػا تصػػرح فػػي
العربي"، كتصػؼ اإلخػكاف المسػمميف عمػى ىػذا النحػك: "كمػا اإلخػكاف المسػمميف إال عصػابة اي التػي أخرجيػا فػي 

بماػػػت ذركة التجمػػػي فػػػي  .(445)كنانػػػة لتحمػػػؿ لمعركبػػػة كاإلسػػػبلـ مشػػػاعؿ اليدايػػػة كالنػػػكر كالحريػػػة كالعػػػدؿ كالسػػػبلـ"
ـ( كالتػػي 1949اختيػػار بعػػض االفتتاحيػػات مػػف رسػػائؿ المرشػػد العػػاـ لئلخػػكاف المسػػمميف الشػػيخ حسػػف البنػػاء )تػػػ 

تحدث فييا عف دعائـ الحكـ اإلسبلمي، كمسؤكلية الحاكـ، ككحدة األمة، كاحتػراـ رأم األمػة، كالمكقػؼ مػف نظػـ 
(  بثبلثة عناكيف بارزة: "الشيخ حسف البناء يقكؿ: أال ىؿ 55العدد ). كما طالعتنا افتتاحية (446)الحكـ المعاصرة

بمات ؟ الميـ فاشػيد، مشػاكمنا الداخميػة فػي ضػكء النظػاـ اإلسػبلمي، نظػاـ الحكػـ"،  كقػدمت ليػا بنػكع مػف التػأثر 
 كاالنجذاب قالت انو شكؿ مف أشكاؿ التكحد الكجداني كالتجانس الفكرم بيف األحرار كاإلخكاف.

رؤيػػػػة اإلخػػػػكاف المسػػػػمميف، لمدكلػػػػة ككظيفتيػػػػا كحػػػػدكد  –إلػػػػى حػػػػد مػػػػا  –كىػػػػي االفتتاحيػػػػة التػػػػي عكسػػػػت       
مشركعيتيا، التي قدمكىا لؤلحرار الذيف بدكرىـ استساغكىا ككجدكا فييا الرؤية المثالية التي يمكف ليا أف تمكنيـ 

عمػى  –ان عٌمنػا نقػؼ عنػد مقاربػة أكليػة مف حؿ مشاكميـ السياسية المستعصية. كألىميتيا رأينا ضركرة نقميا حرفيػ
تجمػػػع اإلخػػػكاف كاألحػػػرار حػػػكؿ مفيػػػـك الدكلػػػة كحػػػؿ إشػػػكاالتيا: " يفتػػػرض اإلسػػػبلـ الحنيػػػؼ  -المسػػػتكل النظػػػرم

)الحككمػػػة( قاعػػػدة مػػػف قكاعػػػد النظػػػاـ االجتمػػػاعي الػػػذم جػػػاء بػػػو لمنػػػاس فيػػػك ال يقػػػر الفكضػػػى كال يػػػدع الجماعػػػة 
ي صمى اي عميػو كسػمـ لػبعض أصػحابو:" إذا نزلػت ببمػد كلػيس فيػو سػمطاف المسممة باير إماـ كلقد قاؿ رسكؿ ا

ذا كنتـ ثبلثة فأمركا عميكـ رجبلن ".   فارحؿ عنو " كما قاؿ في حديث كخر لبعض أصحابة كذلؾ " كا 
فمف ظف أف الديف أك بعبارة أدؽ اإلسبلـ ال يعرض لمسياسة كاف السياسة ليسػت مػف مباحثػو فقػد ظمػـ           

فسو كظمـ عممػو بيػذا اإلسػبلـ كال أقػكؿ ظمػـ اإلسػبلـ فػاف اإلسػبلـ شػريعة اي ال يأتيػو الباطػؿ مػف بػيف يديػو كال ن
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مػػف خمفػػو كجميػػؿ قػػكؿ اإلمػػاـ الازالػػي رضػػي اي عنػػو:" اعمػػـ أف الشػػريعة أصػػؿ كالممػػؾ حػػارس كمػػاال أصػػؿ لػػو 
عمػى أسػاس الػدعكة حتػى تكػكف دكلػة رسػالة ال فميدكـ كماال حارس لو فضائع " فبل تقـك الدكلة فػي اإلسػبلـ إال 

تشػػػكيؿ إدارة كال حككمػػػة مػػػادة جامػػػدة صػػػماء ال ركح فييػػػا.. كمػػػا ال تقػػػـك الػػػدعكة إال فػػػي حمايػػػة دكلػػػة تحفظيػػػا 
 كتنشرىا كتقكييا كتبمايا. 

ظريػػان كأكؿ خطتنػػا أننػػا نسػػينا ىػػذا األصػػؿ ففصػػمنا الػػديف عػػف السياسػػة عمميػػان كاف كنػػا لػػـ نسػػتطع أف نتنكػػر لػػو ن  
فنصصنا في دستكرنا عمى أف ديف الدكلة الرسمي ىك اإلسبلـ كلكف ىذا النص لـ يمنع رجاؿ السياسػية كزعمػاء 
الييئات السياسية مف أف يفسدكا الذكؽ اإلسبلمي في الرؤكس كالفطرة اإلسبلمية فػي النفػكس كالجمػاؿ اإلسػبلمي 

عبلنيـ كعمميـ عمى أف يباعدكا د ائمان بيف تكجيو الديف كمقتضيات السياسػة كىػذا أكؿ في األكضاع باعتقادىـ كا 
 الكىف كأصؿ الفساد كببلء التقميد األعمى الذم ال خير فيو.

كالحككمة في اإلسبلـ تقـك عمى قكاعد معركفة مقررة ىي الييكؿ األساسي لنظاـ الحكػـ اإلسػبلمي، فيػي        
) نظػاـ الحكػـ ( "كاف احكػـ بيػنيـ بمػا انػزؿ اي إليػؾ كال الحاكـ ككحدة األمة كاحتػراـ إرادتيػا.  ةتقكـ عمى مسؤكلي

تتبع أىػكاءىـ كاحػذرىـ أف يفتنػكؾ عػف بعػض مػا انػزؿ اي إليػؾ"، كال عبػرة بعػد ذلػؾ باألسػماء كاألشػكاؿ فالحػاكـ 
مسئكؿ بيف يدم اي كبيف يدم الناس كىك أجير ليـ كعامؿ لدييـ كرسػكؿ اي صػمى اي عميػو كسػمـ يقػكؿ:"كمكـ 

، كأبي بكر رضي اي عنو يقكؿ حيف كليب األمر كصعد المنبر:"أييا الناس (447)اع ككؿ راع مسئكؿ عف رعيتو"ر 
كنت احترؼ لعيالي فأكسب قكتيـ فأنا اآلف احترؼ لكػـ فافرضػكا لػي مػف بيػت مػالكـ" كىػك بيػذا قػد فسػر نظريػة 

تعاقػد بػيف األمػة كالحػاكـ عمػى رعايػة  العقد االجتماعي أفضؿ كاعدؿ تفسير بؿ ىك قد كضع أساسػو فمػا ىػك إال
المصالع العامة فاف أحسف فمو أجره كاف أساء فعميو عقابو، كاألمػة اإلسػبلمية امػة كاحػدة الف اإلخػكة التػي جمػع 
اإلسبلـ عمييا القمكب أصؿ مف أصكؿ االيماف ال يػتـ إال بيػا كال يتحقػؽ إال بكجكدىػا كال يمنػع ذلػؾ حريػة الػرأم 

اير كالكبيػر لمصػاير كالكبيػر كػذلؾ، كىػك المعبػر عنػو فػي عػرؼ اإلسػبلـ ببػذؿ النصػيحة كبذؿ النصػع مػف الصػ
كبػػاألمر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر كقػػد قػػاؿ رسػػكؿ اي صػػمى اي عميػػو كسػػمـ:"الديف النصػػيحة قػػالكا لمػػف يػػا 

تػي تيػاب أف تقػكؿ لمظػالـ ،كقػاؿ "إذا رأيػت أم(448)رسكؿ اي؟ قاؿ ي كلرسكلو كلكتابو كالئمة المسمميف كعامتيـ" 
، كفي ركاية كبطف األرض خير ليـ مف ظيرىػا، كقػاؿ سػيد الشػيداء حمػزة ابػف عبػد (449)يا ظالـ فقد تكدع منيـ"

المطمػػػب: كرجػػػؿ قػػػاـ إلػػػى إمػػػاـ جػػػائر فػػػأمره كنيػػػاه فقتمػػػو. كال تتصػػػكر الفرقػػػة فػػػي الشػػػئكف الجكىريػػػة فػػػي األمػػػة 
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يضػػػميا نظػػاـ كاحػػػد ىػػػك "اإلسػػبلـ" معتػػػرؼ بػػػو مػػف أبنائػػػو جميعػػػان اإلسػػبلمية الف نظػػػاـ الحيػػػاة االجتماعيػػة التػػػي 
كالخبلؼ في الفركع ال يضر كال يكجب باضان كال خصكمة كال حزبية خاصة يدكر معيػا الحكػـ كمػا تػدكر كلكنػو 
يستمـز البحث كالتمحػيص كالتشػاكر كبػذؿ النصػيحة فمػا كػاف مػف المنصػكص عميػو فػبل اجتيػاد فيػو كمػا ال نػص 

 ي األمر يجمع األمة عميو كال شيء بعد ىذا.فيو فقرار كل
كمف حؽ األمة اإلسبلمية أف تراقب الحاكـ أدؽ المراقبة كاف تشير عميو بما ترل فيو الخيػر كعميػو يشػاكرىا      

كاف يحتـر إرادتيا كاف يأخذ بالصالع مف كرائيا كقد أمر اي الحاكميف بػذلؾ فقاؿ:"كشػاكرىـ فػي األمػر" كأثنػى بػو 
ؤمنيف خيران فقاؿ:"كأمرىـ شكرل بينيـ" كمضت عمى ذلػؾ سػنة رسػكؿ اي صػمى اي عميػو كسػمـ كالخمفػاء عمى الم

الراشػديف الميػدييف مػػف بعػده، إذا جػاءىـ أمػػر جمعػكا أىػؿ الػػرأم مػف المسػمميف فاستشػػاركىـ كنزلػكا عنػد الصػػكاب 
ي اي عنػػو فػػإف رأيتمػػكني عمػػى حػػؽ مػػف كرائيػػـ بػػؿ إنيػػـ لينػػدبكنيـ إلػػى ذلػػؾ كيحثػػكنيـ عميػػو فيقػػكؿ ابػػك بكػػر رضػػ

فػػػأعينكني كاف رأيتمػػػكني عمػػػى باطػػػؿ فسػػػددكني أك قكمػػػكني ا كيقػػػكؿ عمػػػر بػػػف الخطػػػاب:"مف رأل فػػػيب اعكجاجػػػا 
 فميقكمو".

كالنظػػاـ اإلسػػبلمي بعػػد ىػػذا ال يعنيػػو األشػػكاؿ كال األسػػماء متػػى تحققػػت ىػػذه القكاعػػد األساسػػية التػػي ال يكػػكف    
متى طبقت تطبيقان يحفظ التكازف بينيا كال يجعؿ بعضيا يطاى عمى بعػض كال يمكػف أف الحاكـ صالحان بدكنيا ك 

يحفظ ىذا التكازف باير الكجداف الحٌي كالشعكر الحقيقي بقدسية ىذه التعػاليـ كاف فػي المحافظػة عمييػا كصػيانتيا 
القػػكمي أك النضػػج  الفػػكز فػػي الػػدنيا كالنجػػاة فػػي اآلخػػرة كىػػك مػػا يعبػػركف عنػػو فػػي االصػػطبلح الحػػديث بػػالكعي

السياسػػي كالتربيػػة الكطنيػػة أك نحػػك ىػػذه األلفػػاظ كمردىػػا جميعػػان إلػػى حقيقػػة كاحػػدة ىػػي اعتقػػاد صػػبلحية النظػػاـ 
كالشعكر بفائدة المحافظة عميػو إذ أف النصػكص كحػدىا ال تػنيض بأمػة كمػا ال ينفػع القػانكف إذا لػـ يطبقػو قػاض 

ؽ الػكطني المقػدس الػذم نشػرتو فػي أكثػر مػف عػدد، ذك صػياة كعبلكة عمى ذلؾ نجػد أف الميثػا (.450)عادؿ نزيو"
أدبيات  اإلخكاف، قيؿ أف الذم صاغو مكفد المرشد العػاـ إلػى الػيمف "الفضػيؿ  –إلى حد بعيد  –إسبلمية  تشبو 
ـ( كقد استحسنو األحرار كاستساغكا مضامينو بحيث سعكا جاىديف إلى تفعيمو كتطبيقو مٌثمو 1959الكرتبلني" )تػ 

48يان حدث عمم
(451)       . 
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كىكذا ظير النفس اإلخكاني جميان عمى صدر صفحات صكت الػيمف، ليمثػؿ رافػدا فكريػان كثقافيػان ىامػان تػأثر بػو    
فىػت بعػض الشػيء فػي فتػرة الحقػة بعػد ا نتصػار ثػكرة معظـ محررم الصحيفة  كالنخبة المثقفة اليمنية حينػذاؾ. خى

 ر الناصرم كما سنرل.  كؿ كسيطرة التياالمصرية، كحم 52يكليك
 المجال العربي واإلسالمي: -5

عرفت صػكت الػيمف نفسػيا بأنيػا صػحيفة عربيػة إسػبكعية، كجػاء مػف ضػمف أىػدافيا: أنيػا تسػتمد قكتيػا مػف     
ركح اإلسػػبلـ كتتخػػذ منػػو طريقتيػػا المثمػػى، كمػػا كأنيػػا سػػتيتـ بقضػػايا العػػرب كالمسػػمميف فػػي كػػؿ مكػػاف، السػػيما 

 (.452)في المياجرالجاليات العربية 
قػد تجمػى عمػى صػدر صػفحاتيا،  –ييتجػاكز حينػان إلػى اإلسػبلمي  –األمر الذم يؤكد عمػى أف ثمػة أفقػان عربيػان    

كأنيا قد أكلت القضايا العربية كاإلسبلمية أىمية كبيرة تمثمت في احتبلليا حيزان ال باس بػو مػف صػفحاتيا. كانػت 
كلتيا مف زاكية قكمية أمبلىا داعي الكاجب الديني كالعاطفػة اإلسػبلمية، في مقدمتيا القضية الفمسطينية، التي تنا

. (453)كالتػػػي انتقػػػدت تخػػػاذؿ الحككمػػػة المتككميػػػة إزاءىػػػا كأفػػػردت ليػػػا الصػػػفحات العديػػػدة كالمقػػػاالت المتخصصػػػة
تجاىيػا، ككذلؾ األمػر مػع القضػية الباكسػتانية التػي باركػت اسػتقبلليا عػف الينػد كأبػدت حماسػان كتعاطفػان إسػبلميان 

 .(454)كصؿ إلى حد المطالبة مف اليمنييف كحثيـ عمى االستمياـ مف تجربتيا حتى ينالكا حريتيـ الميدكرة
كمما يدلؿ عمى افقيا العربي حرصيا الدائـ عمى إشراؾ الجامعة العربية في الشأف السياسػي اليمنػي، حيػث      

مراحؿ صدكرىا تشيد بػدكرىا كتعمػؽ عمييػا اآلمػاؿ لـ تافؿ دكر كأىمية الجامعة تجاه قضية اليمف، كظمت طكاؿ 
الكثيرة حتى في أحمؾ الظركؼ كأصعبيا، باعتبار أف الجامعة العربية  كانت تمثؿ كاجية العمؽ العربػي لقضػية 
األحػػرار، كالتػػي ال منػػاص مػػف االسػػتعانة بيػػا، رغػػـ مػػا أبدتػػو الجامعػػة مػػف فتػػكر كتبػػاطؤ حيػػاؿ قضػػية األحػػرار 

لـ يفقد األحرار كصحيفتيـ األمؿ فييا. فقػد تكالػت المناشػدات كالبيانػات إلػى الجامعػة العربيػة اليمنييف. كمع ذلؾ 
بالتدخؿ كحؿ قضية اليمف تكممت بإرساؿ سيؼ الحؽ إبراىيـ برسالة إلى أميف عاـ الجامعة العربية عبد الػرحمف 

تػػدخؿ لحميػػا، كىػػي الرسػػالة ( طالػػب فييػػا النظػػر فػػي قضػػية الػػيمف كال36عػػزاـ نشػػرتيا صػػكت الػػيمف فػػي عػػددىا )
خطػػػاب  –كلػػك حينػػان  –التػػي أكضػػع األحػػرار فييػػا رؤيػػتيـ لمجامعػػة كتجمػػى فييػػػا الحػػس القػػكمي الػػذم أتسػػـ بػػو 

األحرار، كالذم يرفض القطرية كالتشرذـ، فبعد أف اتيـ األمير إبراىيـ الحككمة المتككمية بالتكاطؤ كاالنحياز إلػى 
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ذا كانػػت ىػػذه ىػػي نزعػػة المسػػؤكليجانػػب األمريكػػاف كالفرنسػػييف ضػػد العػػ فػػي الػػيمف كشنشػػنتيـ  فرب قػػاؿ: "...كا 
المعركفػػػة فيجػػػب أف تنبػػػو الجامعػػػة العربيػػػة كتعػػػرؼ أف الشػػػعب اليمنػػػي كرجالػػػو األحػػػرار مػػػف مختمػػػؼ الطبقػػػات 
 يضيقكف ذرعان بيذه السياسة االنفصالية عف الػببلد العربيػة كيقدسػكف العركبػة كجامعتيػا بػؿ كال يعترفػكف بػالفركؽ
السياسية بيف الشعكب العربية، ذلؾ الف اليمف بمػد عربػي بكػر يحمػؿ طابعػان عربيػان أصػيبلن كال يكػاد يفقػو الكطنيػة 
الضيقة التػي تجػزؤ أقطػار العركبػة "، كتكاصػؿ الصػحيفة فػي ذات الرسػالة تكضػيع مكقػؼ األحػرار مػف الجامعػة 

إال أثػػران مػػػف كثػػار الجامعػػة العربيػػة التػػي أيقظػػػت كالعركبػػة قائمػػة: "كليسػػت حركػػة األحػػػرار التػػي أبػػدتيا كتزعمتيػػا 
عركبة اليمنييف كأليبت مشاعر الشباب، فذىبكا في صداىا يجاىدكف كيستبسمكف بالرغـ مف أف الجامعػة العربيػة 

 –عمى لساف )محمد عبداي الفسػيؿ( أحػد كتابيػا  –. كما قالت الصحيفة (455)احتفظت بالمكقؼ الرسمي إزاءىـ"
بيػة كػاف ليػػا أثػر ايجػابي فػػي بمػكرة الػكعي القػكمي فػػي الػيمف كظيػكر الحركػػة الكطنيػة، فػي حػػيف إف الجامعػة العر 

 .(456)كانت الحككمة المتككمية تعتبرىا منتج استعمارم ال يجكز دينيان االنضماـ إلييا
كلقػػػد بماػػػت ذركة تجمػػػٌي الحػػػس  القػػػكمي، لػػػدل صػػػكت الػػػيمف، فػػػي مرحمػػػة صػػػدكرىا الثانيػػػة فػػػي القػػػاىرة عػػػاـ     

ـ المصػػػرية، كالتػػػي اعتبرتيػػػا منػػػارة أحػػػرار الػػػيمف التػػػي قالػػػت أف 1952يكليػػػك  23ـ حيػػػث أشػػػادت بثػػػكرة 1955
، كمػا (457)مثؿ األحػرار كنمػكذجيـ –ربما بفكره  –األحرار سكؼ ييتدكف بأىدافيا كاف جماؿ عبد الناصر صار 

لقػػكمي العركبػػي مػػف مثػػؿ عمػػكد حفمػػت أعػػدادىا بالعديػػد مػػف المقػػاالت كاألعمػػدة التػػي تعػػج بالخطػػاب ذك الػػنفس ا
"عػػش لحظػػة مػػع أجػػدادؾ " الػػذم كػػاف يحػػرره )إسػػماعيؿ األكػػكع(، كالػػذم تنػػاكؿ فيػػو عبػػر سمسػػمة مػػف المقػػاالت 

سػػقاطيا عمػػى الكاقػػع اليمنػػي زمػػف اإلمامػػة . (458)مكضػػكع عركبػػة الػػيمف كأمجػػاد العػػرب الاػػابرة كحػػاكؿ مقارنتيػػا كا 
كت الػيمف فػي صػكت العػرب.."، كنشػرىا لػبعض برامجيػا ذات كذلؾ إندغاميا حينان مع إذاعة صكت العػرب "صػ

مػع بعػض تكجيػات األحػرار، كالتػي أكضػحت مػف   -كلك مرحميػان  -الطابع كالميكؿ القكمية، التي تخدـ كتتكافؽ 
ـ  الذم قاده السيؼ عبداي كالثبليا، إذ نشرت ما قالت انو مػف أحاديػث 1955خبلليا مكقؼ األحرار مف انقبلب

حمػد محمػػكد الزبيػرم فػي صػػكت العػرب مػا مفػػاده، إف مبػادئ األحػرار الكطنيػػة ال تتجسػد فػي أشػػخاص األسػتاذ م

                                                 
 . 1ـ، ص 1947يكليك  11 -ىػ 1366شعباف  21، السنة األكلى، 36صكت اليمف: العدد  -  455
 .  8، 7ـ، ص 1947، السنة األكلى، 26صكت اليمف: العدد  -  456
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نيا ليست إال حقكؽ الشػعب كسػيادة الشػعب كسػعادتو كحكمػو نفسػو بنفسػو عمػى النحػك الػذم يسػترد بػو  بعينيـ، كا 
لمبػػادئ المجػػردة مػػف كرامتػػو كيحتػػؿ مكانتػػو بػػيف األمػػـ، كتصػػؿ إلػػى القػػكؿ: إف الػػذم يتمسػػؾ بػػو األحػػرار ىػػي ا

األشػػخاص سػػكاء كػػانكا ىػػؤالء األشػػخاص مػػف المبلئكػػة أـ مػػف الشػػياطيف، كبعػػد المقدمػػة االسػػتيبللية قالػػت عمػػى 
لساف الزبيرم: "... كفي مكقفنا مف االنقبلب اليمني األخير رأينا أمامنا طػريقيف اثنػيف الطريػؽ األكؿ فيمػا سػيؼ 

عض الدكؿ الكبرل عمػى التفػريط فػي حقػكؽ الشػعب كعمػى الػدخكؿ فػي اإلسبلـ عبداي كمعو تفاىمو المؤكد مع ب
التركي كمعػو نزعتػو االسػتبدادية كعنجييتػو كنكرانػو لحػؽ الشػعب كاغتصػابو ألمكالػو كاسػتخفافو  –الحمؼ العراقي 

"... الطريؽ الثػاني:  –حسب الزبيرم  –بمبادئ األحرار..." ككذلؾ خطكرة الحمؼ عمى مصر راعتو المعارضة 
ا سيؼ اإلسبلـ البدر كقػد كنػا عمػى تفػاىـ معػو عمػى مطالبنػا فػي سػبيؿ الشػعب، كرأينػا ىػذا الشػاب يسػير فػي فيم

طريػػػؽ السياسػػػة العربيػػػة االسػػػتقبللية مػػػع مصػػػر كالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية فأطمأنينػػػا إليػػػو مػػػف ناحيػػػة السياسػػػة 
اؿ أدنػػى إلػػى االحتفػػاظ بسػػبلمة الػػببلد الداخميػػة كالخارجيػػة... كلكػػف كنػػا نػػدرؾ أف االتجػػاه مػػع البػػدر عمػػى كػػؿ حػػ

، كغيرىا مف المقاالت التػي ال يتسػع المجػاؿ لحصػرىا ىنػا. بيػد أف أىميػا كالػذم يسػتحؽ (459)كحريتيا كاستقبلليا
التكقػػؼ عنػػده ىػػك مػػا نشػػرتو صػػكت الػػيمف فػػي احػػد أعػػدادىا، حيػػث نشػػرت  صػػكرة الػػرئيس المصػػرم جمػػاؿ عبػػد 

" الميػـ أعطنػا القػكة لنػدرؾ أف الخػائنيف ال يصػنعكف الحريػة كالضػعفاء ال  الناصر كبجانب الصكرة قكلو المػأثكر:
، كالػذم قدمتػو كشػعار مرحمػي، (460)يخمقكف الكرامة كالمتردديف لف تقػكل أيػدييـ المرتعشػة عمػى التعميػر كالبنػاء "

الكحػدكم صػحيفة بعض صحؼ التيار الناصرم التػي اتخػذت مػف ىػذه العبػارة شػعاران ليػا )=   –راىنان  –يحاكي 
 –نمكذجػان(، كىػػك مػا يجعمنػػا نتسػاءؿ، فػػي ىػذه الحالػػة، مػػا إذا كانػت الصػػحيفة قػد تػػأثرت بالمػد القػػكمي الناصػػرم 

في مرحمتيا الثانية، أك أنيا تعاممت مع األمػر الكاقػع بحيػث أنيػا لػـ تجػد ثمػة فػرؽ جػكىرم بػيف  –كلك إلى حيف 
لشػػعار بعفكيػػة، مجػػاراةن لظػػركؼ كأجػػكاء أممتيػػا المرحمػػة، التيػػاريف القػػكمي كاإلسػػبلمي حػػيف ذاؾ؟ أـ أنيػػا رفعػػت ا

 دكف ارتباط  عقدم أك أية غايات إيديكلكجية   .
أف النزعػػػػة العربيػػػػة كاإلسػػػػبلمية التػػػػي اتسػػػػمت بيػػػػا صػػػػكت الػػػػيمف انعكسػػػػت تمقائيػػػػان عمػػػػى مكقفيػػػػا المبػػػػدئي       

ية ما مف شانيا اإلخبلؿ بسيادة اليمف، كالمتصمب تجاه أمريكا الرافض ألية عبلقة معيا أك مع أم دكلة استعمار 
حيػػػث ىاجمػػػت بشػػػكؿ الذع  مػػػا أسػػػمتو المشػػػاريع االمبرياليػػػة  التػػػي قالػػػت إف السػػػيؼ عبػػػداي بػػػدأ بشػػػكؿ فاضػػػع 
التػػركيج ليػػػا فػػي الػػػيمف عػػف طريػػػؽ عقػػػد االتفاقيػػات االقتصػػػادية مػػع أمريكػػػا. كصػػػؿ بيػػا األمػػػر إلػػى حػػػد اتيامػػػو 

                                                 
 .  4ـ، ص 1955أغسطس  22 ،2ا العدد  9، ص ـ1955أغسطس  15 ،1ف: العدد صكت اليم - 459
 . 1ـ، ص 1955سبتمبر  26 -ىػ 1375صفر  9، القاىرة، 6صكت اليمف: العدد  - 460
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. كلقد قيؿ في ىذا الصػدد إف مكقػؼ الصػحيفة (461)يعرض اليمف لبلستعمار بالعمالة ألمريكا كقالت انو،  سكؼ
المتصػمب، الػػذم أبدتػػو تجػػاه أمريكػػا كػاف بإيعػػاز مػػف بريطانيػػا، كذلػػؾ عمػى سػػبيؿ النكايػػة بالسياسػػة األمريكيػػة فػػي 

كراء ذلػؾ المكقػؼ، المنطقة، كانو لـ يكف سكل مناكرة كحسب، ال مكقفان مبدئيان ثابتان، كأيان كانت األسباب كالدكافع 
الميـ في األمر ىك التأكيد عمى أف صػكت الػيمف قػد انحػازت مخمصػة إلػى القضػايا العربيػة كاإلسػبلمية، ككقفػت 
سػػبلمية، كىػػك تكػػريس حػػي  فػػي كػػؿ الظػػركؼ كاألحػػكاؿ إلػػى جانػػب قضػػاياىا العادلػػة، انطبلقػػان مػػف رؤيػػة عربيػػة كا 

    (.462)لمكقؼ األحرار اليمنييف
: إف خطابيػػا حفػػؿ بمفػػردات  –عمػػى كجػػو اإلجمػػاؿ  –يث عػػف صػػكت الػػيمف يمكػػف القػػكؿ كفػػي نيايػػة الحػػد    

كمصطمحات تشيء  بتامب النزعة اليمنية كالعربية كاإلسبلمية، بمعنػى كخػر تجمػى عمػى صػدر صػفحاتيا  نفػس 
ج، كذلػؾ لتنتيي بػالنفس  القػكمي غيػر المػؤدل –زمف ما  –إخكاني محاكاةن    –ابتداءن  –فكرم ذك مممع  يمني  

تبعا لمظرفية السياسية المتايرة كالمتطػكرة التػي مػرت بيػا الصػحيفة، كعايشػت ثقافتيػا، فيػي فػي مرحمتيػا األكلػى، 
زمف "األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر" بدت يمنية النزعة كالتكجو،  أعقبتيػا تػأثران  بػالنفس اإلخػكاني كمػف ثػـ  

ـ. كمػػا يمكػػف 1958ء خمسػػينات القػػاىرة . حتػػى تػػـ إغبلقيػػا عػػاـ الػػنفس القػػكمي عيػػد ) االتحػػاد اليمنػػي ( كأجػػكا
، 62ك  48إف رسػػػػالتيا قػػػػد كصػػػػمت كحققػػػػت بعػػػػضو مػػػػف نجاحػػػػات مػػػػثبل ذركتيمػػػػا حػػػػػدثي   –أيضػػػػان  –القػػػػكؿ 

                                                                                                                                                                                                                                          المفصمييف  مف تاريخ اليمف الحديث كالمعاصر.                                                                           
 م:9953 – 9948حيفة الفضول ص                     

نتيجػػة إلسػػكات لسػػاف حاليػػا الكحيػػد كنػػذاؾ "صػػكت  –برىػػة مػػف الػػزمف  –عنػػدما انقطػػع صػػكت المعارضػػة       
ـ. اسػػتأنؼ بعػػض رجػػاؿ المعارضػػة، ممػػف تمكنػػكا مػػف 1948الػػيمف"، اثػػر تػػداعيات فشػػؿ حركػػة الدسػػتكر عػػاـ  

لػكطني ضػد اإلمامػة كاسػتخدمكا نفػس السػبلح المتػاح ليػـ الفرار خػارج حػدكد المممكػة المتككميػة، مسػيرة النضػاؿ ا
 ب)كىػػػي الصػػػحافة(، كعمػػػى ذات الػػػكتيرة كالحمػػػاس. فػػػي طميعػػػتيـ المرحػػػـك األسػػػتاذ الشػػػاعر عبػػػداي عبػػػد الكىػػػا

نعمػػاف)ت..(  المحػػرر سػػابقان فػػي "صػػكت الػػيمف"، حيػػث اصػػدر صػػحيفة الفضػػكؿ التػػي اسػػتنبطنا مػػف مضػػمكنيا 
 المحاكر اآلتية:

                                                 
، السػػنة األكلػػى، 37ا العػػدد 2، 1ـ، ص 1947يكنيػػك  25 -ىػػػ 1366شػػعباف  6، السػػنة األكلػػى، 34صػػكت الػػيمف: العػػدد  -  461
ا 1ـ، ص1947يكليػك  24 -ىػػ 1366رمضػاف  6، السػنة األكلػى، 38ا العػدد  1ـ، ص 1947يك يكل 17 -ىػ 1366شعباف  28

 .  1ـ، ص 1947سبتمبر  18 -ىػ 1366ذك القعدة  5، السنة األكلى، 45العدد 

، ـ، مركػػز الدراسػػات كالبحػػكث اليمنػػي1948 – 1918الػػذيفاني، عبػػداي أحمػػد: االتجػػاه القػػكمي فػػي حركػػة األحػػرار اليمنيػػيف  - 462
 .  188، 178، 185ـ، ص 1999 -ىػ 1421، 1المركز الفرنسي لمدراسات اليمنية، صنعاء، ط 
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 اف مسيرة النضال، ونشدان العدالة والحرية:استئن -9
كاصػػمت صػػحيفة ا"لفضػػكؿ" مشػػكار النضػػاؿ كحممػػت ذات الرسػػالة التػػي بػػدأتيا "صػػكت الػػيمف"، كاف بنكيػػة       

، كالتي بصدكرىا دلمت عمى أف ثمػة بقيػة مػف رمػؽ الزالػت تنػبض فػي عػركؽ كنفػس –نكع ما  –جديدة كمختمفة 
عػػػف أف ثمػػػة اسػػػتمرارية فػػػي المشػػػركع المشػػػترؾ، كديمكمػػػة فػػػي  –ك بػػػأخرل بطريقػػػة أ –المعارضػػػة، كمػػػا عبػػػرت 

 االعتقاد الكاحد الزالت ليا أصداء ثاكية في عقكؿ مف تبقى مف رجاؿ المعارضة.
صػحيفة الفضػكؿ، التػي أصػدرىا عبػداي عبػد الكىػاب نعمػاف مػف  –فػي اعتقػدنا  –ليذا السبب كغيره  تعد       

، ثػاني األصػكات، بعػد "السػبلـ"، المنبعػث مػف جديػد،  المعػارض (463)ـ1948ر ديسػمب 25، كقيؿ 15عدف في  
لئلمامػػة، كثالثػػػة الصػػحؼ المعارضػػػة التػػي كانػػػت تعنػػى بشػػػؤكف المممكػػة المتككميػػػة. جػػاء إصػػػدارىا نتيجػػة لخمػػػك 
السػػػاحة االعبلميػػػة مػػػف أم صػػػكت معػػػارض، إلػػػى جانػػػب رفػػػع معنكيػػػات أنصػػػار المعارضػػػة، كمكاصػػػمة مشػػػكار 

م حممتو ابتداءن "صكت اليمف"، ضد استبداد اإلمامة، كتأكيدان لحضػكر كاسػتمرارية المعارضػة كقتئػذ. النضاؿ، الذ
ككانت نصؼ شػيرية فػي اإلصػدار، إال فػي الحػاالت النػادرة. كرغػـ صػدكرىا فػي عػدف كػاف مكضػكعيا الػرئيس، 

 ماىير ضد حكـ اإلمامة. ككجيتيا المركزية ىي المممكة المتككمية، حيث لعبت دكران رياديان في تعبئة الج
صحيع أف الفضكؿ قد عرفت نفسيا بثبلث صي  متقاربة، كعمى فترات متتالية عمى ىذا النحك: "صحيفة،       

( فػي سػنتيا 17( بػػ "صػحيفة، عربيػة، فكاىيػة، جامعػة" كغيرتيػا مػف العػدد )7عربية، جامعة" أعقبتيا مف العدد )
عة"، كلـ تكرد أية عبارة تؤكد نسبتيا  صراحة إلى أم جمعية أك أم  األكلى بالصياة "صحيفة، عربية، حرة، جام

كانت مكقفان كمضاميف كأىدافان معارضة لحكـ اإلماـ ك"معبػرة عػف حػاؿ  –عمى أية حاؿ  –تنظيـ سياسي، لكنيا 
ثمػت بعبػارة أخػرل م (،464)الجماىير المنككبة كناطقة باسـ المشرديف كالياربيف مف اضطياد حكـ كؿ حميد الديف"

بخطابيػػػا المكجػػػو كرسػػػالتيا المؤدلجػػػة امتػػػدادان لخطػػػاب األحػػػرار الػػػذم حممتػػػو كتبنتػػػو ابتػػػداءن "صػػػكت الػػػيمف". فقػػػد 
ربطتيا عبلقة كطيدة بحركة المعارضة اليمنية التي كاف صاحبيا احد أبرز رجاليا، كما كاف محرران في صحيفة 

يػة، القػى تشػجيعان مػػف بعػض رجػاؿ المعارضػة فػػي األحػرار "صػكت الػيمف". إذ يقػػاؿ انػو، إلػى جانػب جيػػكده الذات
ناطقة، غير رسمية، مف جديد باسميـ، بإسمكب أميؿ إلى الفكاىة كاليزؿ  –بالضركرة  –إصدار الفضكؿ لتككف 

عمػػػى اعتبػػػار أف ذلػػػؾ  أجػػػدل نفعػػػان كأسػػػرع كصػػػكالن كأكسػػػع انتشػػػارا. فقػػػد تباينػػػت تعبيػػػرات البػػػاحثيف حػػػكؿ عبلقػػػة 
                                                 

 انظر كؿ مف:  - 463
 – 1937ا خبػػػارة، عبػػػد الػػػرحمف: نشػػػكء كتطػػػكر الصػػػحافة فػػػي عػػػدف،  59المتككػػػؿ، محمػػػد عبػػػد الممػػػؾ: الصػػػحافة اليمنيػػػة ، ص 

 .  49ـ، ص 1967
 . 46ص ، طاىر، عمكم عبداي: المصدر السابؽ - 464
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، فيناؾ مف يرل أف رجاؿ المعارضة كانكا دافعان مباشران فػي إصػدار صػحيفة الفضػكؿ الفضكؿ بتنظيـ المعارضة
نعمػػاف إلصػػػدار  بلٌمػػا رأكا خمػػك السػػػاحة مػػف صػػكت معػػػارض "فػػاجمعكا أمػػرىـ عمػػػى تشػػجيع عبػػداي عبػػػد الكىػػا

 قتيػػا بػػاألحرار بعبػػارة، فػػي حػػيف كصػػؼ باحػػث كخػػر عبل(465)صػػحيفة تجعػػؿ اإلمػػاـ يػػدرؾ أف فػػي العػػركؽ بقيػػة"
"ميميػػػا إلػػػى حركػػػة األحػػػرار" مؤكػػػدان اسػػػتقبلليتيا بأنيػػػا "لػػػـ تعتبػػػر نفسػػػيا ممزمػػػة بحػػػؿ سياسػػػي كال مكاليػػػة لتجمػػػع 

اقػرب  (467)كلعؿ الرأم القائؿ باف الفضكؿ جاءت: "لتعبر بصكرة غير مباشػرة عػف حركػة األحػرار" (،466)سياسي"
فػػي االعتبػػار، كمػػا ىػػك معػػركؼ، أف  إلػػى المكضػػكعية، كىػػك مػػا نرجحػػو، كنميػػؿ إلػػى القػػكؿ: " إف مػػا يجػػب أخػػذه

)الفضػػػكؿ( كػػػاف البػػػد أف تكػػػكف مسػػػتقمة كغيػػػر معارضػػػة بشػػػكؿ معمػػػف، حتػػػى ال تبلقػػػي مصػػػير )صػػػكت الػػػيمف( 
 .   (468)بإغبلقيا أك حتى منع إصدارىا"

اتخػذت صػحيفة الفضػكؿ تسػمية ليػا تعػكد بجػذكرىا التاريخيػػة إلػى حػزب الفضػكؿ، الػذم كػاف قائمػان فػػي          
اختػػارت اسػػـ "الفضػػكؿ" لمػػا   –عمػػى األرجػػع  –. كمػػا أنيػػا (469)ة كالػػذم عمػػؿ عمػػى إنصػػاؼ المظمػػكميفالجاىميػػ

يتناسػػب كأسػػمكبيا السػػاخر فػػي الطػػرح كالنقػػد، كاسػػتكحت داللتػػو مػػف خػػبلؿ معايشػػة كاقػػع يتسػػـ بشػػدة القيػػر كالقمػػع 
لمتجاكز، كيعد نكعان مػف  لكؿ ما ىك معارض، بحيث بات معو مكضكع نقد السمطة كالمجاىرة بو خطان غير قابؿ

 الفضكؿ كالمخاطرة ليس إال.. 
ليػػػذا أكحػػػت الفضػػػكؿ بتسػػػميتيا، كالتػػػي صػػػارت فيمػػػا بعػػػد كنيػػػة لصػػػاحبيا نتيجػػػة لشػػػيرتيا، لكأنيػػػا صػػػحيفة     

فػػي كػؿ شػأف مػػف  –تطفػبلن  –فػي غيػر مػػا ىػك مسػمكح بػو، كتقحػػـ نفسػيا  –اعتباطػػان  –)فضػكلية( تحشػر نفسػيا 
كأنيػا بمكاضػيعيا السػاخرة كالعديػدة تبػدك متجرئػة فيمػا يفتػرض أف تيػادف فيػو كىػك مجػاراة  شؤكف اليمف المختمفػة،

الحاكـ. انعكس ذلؾ بكضكح مف خبلؿ تعريفيا لنفسيا بإسمكب فكاىي سػاخر عمػى ىػذا النحػك: "الفضػكؿ جريػدة 
حبيا(: بنػػت نػػاس إمبراطكريػػة مسػػتقمة ذات سػػيادة مطمقػػة.. لسػػاف حػػاؿ الطفػػارا كالزعػػاال كمخػػازيؽ الجيػػكب. )صػػا

متصاحبش ! )مديرىا( لقميا دكرم دارت. )مركزىا( مترتكزش! )رئيس تحريرىا( بياع كبلـ يصدؽ كيكذب حسب 
ذا عصػاؾ "فقشػيك"  الطمب ! )أىدافيا( مؿء البطف كتخريب مجمس األمػف ! )شػعارىا( انصػع صػديقؾ "مػرتف" كا 

اإلدارة( فػػي السػػائمة نيػػاران، كفػػي مخػػزاف الشػػككي ! )المراسػػبلت( مػػع جػػازع الطريػػؽ. )االشػػتراكات( جيػػز النػػاس )
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زد عمػػى ذلػػؾ أنيػػا أكردت فػػي سػػياؽ إحػػدل مقاالتيػػا مػػا مفػػاده: "إف الفضػػكؿ ىػػي يػػد كرجػػؿ  (.470)رالسػػجف  لػػيبلن"
 طبعان المصادر كالمزيؼ إماميان حسب مفيكميا.  (471)كلقؼ كلساف كحمؽ الرأم العاـ"

(  "أمػا قبػؿ"، بشػكر مدينػة عػدف التػي ككت المشػرديف 1حية العػدد )كلقد استيمت الفضكؿ إصدارىا، في افتتا    
مػف رجػاؿ المعارضػة، كاعتبػرت ذلػؾ دينػان عمػى األحػرار ال تبػرأ ذمميػـ إال بػرده، ككػذلؾ تأكيػدىا مكاصػمة مشػكار 

إليػو النضاؿ  الذم بدأه األحرار ضد ظمـ  كاستبداد اإلمامة: "كليس لنا فضؿ األكليػة كال مجػد السػبؽ فيمػا نتجػو 
تقصد بيـ األحرار، كىك ما يدعـ انتماءىا إلى المعارضة. كمف ثػـ قػدمت  (،472)فما نحف إال تبلمذة لمف سبقكنا"
ىكيتيػا كيبػيف كنػو  –إلػى حػد مػا  –( "أما بعد"، بإسمكب فكاىي ساخر يعكس 2نفسيا لمقراء في افتتاحية العدد )

العاـ: "كامػا بعػد فيػذم ىػي الفضػكؿ الػذم انتظرىػا القػراء اتجاىيا الذم ال يبتعد كثيران عف خط المعارضة كافقيا 
غير صػابريف فاضػطررنا إلػى إخراجيػا ليػـ بيػذا الثػكب )الكئيػب( "، متيمػة إيػاىـ بالجيػؿ كعػدـ الػكعي كاإلدراؾ 
بأىميػػة الصػػحافة   "كىػػـ لػػـ ينتظػػركا كلػػـ يمٌحػػكا ألف الصػػحافة جديػػدة عمػػييـ، أك غريبػػة عػػنيـ، أك طارئػػة عمػػى 

نمػػا الجديػػد الػػذم الٌحػػكا فػػي طمبػػو كانتظػػركه ىػػك "الفضػػكؿ" فقػػد عقػػكليـ"،  لكنيػػا تسػػتثني مػػف ىػػذا الحكػػـ كتقػػكؿ: "كا 
شاقيـ ما في ىذه التسمية مف معاف كثيرة ثـ ىػي تػكحي بمػا سػتحممو ليػـ الصػحيفة فػي مادتيػا مػف طػابع المػرح 

مف اسػتكنو  بستككف مامفة في ذلؾ كالمبي كركح النكتة كألكاف التندر كالتسمية كاإلمتاع"، ككأنيا تقكؿ إف رسالتيا
داللتيا كأدرؾ أبعادىا كمعانييا. كيمكف تحديد ىكية الفضكؿ كمعرفة اتجاىيا مف خبلؿ المقارنة التي أجرتيا مع 
بعض الصحؼ المعركفة الصادرة في عدف، كالتي أكردتيا عمى ىذا النحك: "ككذلؾ أردنا أف يجدىا في الفضكؿ 

رؼ أبنػاء الجنػكب صػحيفتيـ كلسػانيـ )الفتػاة( كمػا عرفػكا فييػا غيػر الجػد كالصػرامة كتعقيػد قراء الفضكؿ. كلقد ع
الحكاجب كالبرطاـ رالعبكس "، كأرجات سبب  كمبررىا في ذلؾ إلى طبيعة الحياة في عدف كنذاؾ، كالتػي جعمتيػا 

ؾ الحيػاة" حتػى قالػت إف تقكؿ: "ال بد لكؿ صحيفة مجاىدة أف تنتزع مادتيا مف لكف تمؾ الطبيعة كمف صميـ تمػ
القارئ "لفتاة الجزيرة": ال يرل فييا  "إال ما يراه عمى كجػو جنػدم عبػكس ال يجػكد عمػى احػد بنسػمة إال أف تكػكف 
قد فتحت ليا شػفتيو بالكبلليػب". كتكاصػؿ الحػديث عػف اختبلفيػا عػف الصػحؼ األخػرل فتضػيؼ: "ثػـ عرفػكا مػف 

دم العاقؿ المتزف الرصيف فما يشعر قارئيا إال انو قد تقمص ركح شيخ بعد )الفتاة( أختيا )األفكار( بطابعيا الج
جميؿ كقكر، ياطػي بمحيتػو الػبطف، كيتقػي بعمامتػو الشػمس، كيبلمػس بسػبحتو التػراب" كتضػيؼ "ثػـ جػاءت عمػى 
إثرىا )صكت اليمف( فما كانت العيف تقع منيا إال عمى الشكؾ كالجمر كالجراح كسكد األخبار حتى لكأنيا تحرر 
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بأقبلـ نفر مف رجاؿ المطافة يعػددكف لمنػاس فييػا حػكادث اليػدـ كالحريػؽ" كأخيػران تختػتـ االفتتاحيػة بالمقارنػة مػع 
"الػػذكرل" كالتػػي قالػػت: "كأخيػػران ظيػػرت الصػػحيفة الدينيػػة كاسػػميا )الػػذكرل(، كمصػػدرىا "كذكػػر فػػاف الػػذكرل تنفػػع 

 .  (473)المؤمنيف" كمعناىا االنتقاؿ بنا إلى اآلخرة رحمنا اي"
كىنػا يبػػيف صػػاحب الفضػكؿ، بصػػكرة ىزليػػة مسػػتيجنة، مػا كػػاف مزمعػػان عميػػو مػف جعػػؿ صػػحيفتو ذات ىكيػػة      

دينيػة محافظػػة لػػكال الظػػركؼ غيػػر المكاتيػػة التػػي حالػػت دكف تحقيػػؽ مأربػػو، كالتػػي يمكػػف لنػػا معيػػا أف نتصػػكر مػػا 
ة كاف نطمؽ عمييا اسـ )المقبرة( مبالاػة ىية صحيفتو ككجيتيا "كقد كاف في عزمنا أف تخرج الفضكؿ جريدة ديني

فػػي التػػذكير بػػاآلخرة كممحقاتيػػا مػػف العػػذاب كالنكػػاؿ كالجيػػنـ كالاػػبلظ الشػػداد، حتػػى يشػػعر كػػؿ قػػارئ بػػأف الػػنعش 
معمػػؽ فػػي عنفقتػػو كاف خيشػػكمو يمتمػػة برائحػػة تػػراب القبػػر. كلكنػػا لػػـ نكفػػؽ إلػػى ذلػػؾ" كلػػـ يكضػػع األسػػباب، لكنػػو 

فة تمؾ نحك الصحافة الدينية، كأردؼ قائبلن: "فجزل اي أصحابنا خيران كمرحبان بالػديف حاكؿ تمطيؼ نظرتو المتطر 
كمرحبػػان )بالػػذكرل(، إذ النػػاس قػػد أصػػبحكا مػػف الافمػػة كاالشػػتااؿ بالػػدنيا بحيػػث يحتػػاجكف إلػػى جرائػػد دينيػػة كثيػػرة، 

. كقػد نستشػؼ مػف كبلمػو (474)كبحيث يمـز عمى كؿ جريدة منيا أف تبعث لكػؿ قػارئ مػع نسػختو مارفػان لمكضػكء"
ىػػذا أنػػو ربمػػا كػػاف يقصػػد القػػكؿ لتمػػؾ الصػػحؼ المحافظػػة ذات الطػػابع الػػديني الػػكعظي مػػا معنػػاه: لسػػتف صػػحؼ 
المرحمػػة، إذ المطمػػكب صػػحؼ مػػف نػػكع خػػاص تػػتممس ىمػػـك النػػاس كتنحػػاز إلػػى الكػػادحيف كالمستضػػعفيف فػػي 

أف الفضكؿ  -بشكؿ أك ب خر –لنيابة. كما يعكس األرض كىك ما لـ نجده لديكف، كما تنكم الفضكؿ القياـ بو با
كصاحبيا كانت ليما مكاقؼ كمجادالت مع التيار الديني )اإلسبلمي( المتجٌمي فػي صػحيفة "الػذكرل" كمػا سػنرل 

 الحقا.  
كلعٌؿ ما قدمو صاحب الفضكؿ مف صػكرة كاريكاتكريػة متخٌيمػة لحكاريػة ىزليػة جمعػت الػدكؿ الكبػرل              

فػي  إجػبلء بعػض مبلمػع صػحيفتو،  –بشػكؿ أك بػ خر  –قشة ما اسماه "كتاب مجمس الفضكؿ" يسػاعد باية منا
ٌيؿ( في خضـ التنافس كاالستقطاب الدكلييف  كيعيف في نفس الكقت عمى معرفة شكميتيا كصكرتيا )كلك في الميتىخى

 كنذاؾ كالتي نقتطؼ بعض مف فقراتيا : 
 ركسيا: ذا مجمس الفضكؿ أيش أصمو ؟  -
 سكير: ذا كاحد ديمقراطي ىرتكع.ال -

 أمريكا: ذا مش دمقراطي ذا دمكراظي ذا شكعي ممعكف. -
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 بريطانيا: يجماعة ذا مش شيكعي كلحاجة ذا "جيكعي" أنا اعرفو تمامان طكؿ عمر أبكه شحات. -

 ركسيا: طيب كجالس فيف ىذا المجمس ؟ -

 بريطانيا: في عدف في حفرة ما فيش بينو كبيف الجمي إال جدار. -

 . (475)ذا المجمس أيش أصمو، أنا اعرفو كحدم ذا ابف سكؽ ناجع..." شسا: كمكـ متعرفك فرن -

اعتبرت الفضكؿ نفسيا جنديان متكاضعان مف جنكد الجياد كالنضاؿ في اليمف، إذ كصفت نفسيا بػالقمـ            
كصػعاب فانػو ظػؿ  ؼسػالمناضؿ الذم أكقؼ نفسو ضد مقارعة الباطؿ كاالستبداد اإلمامي، رغـ ما القاه مػف تع

ثابتػػػان ككفيػػػان لمبادئػػػو: "كلػػػيس اشػػػؽ عمػػػى طػػػبلب الحػػػؽ كدعػػػاة الحريػػػة مػػػف أف يظيػػػركا فػػػي مجػػػاؿ ضػػػنؾ، يقفػػػكف 
برسالتيـ مخيمػيف منػو عمػى ميػب مرتجػؼ الجكانػب ممػا تبػاكره العكاصػؼ كتااديػو.. كمػف كػاف فػي ىػذا الكضػع 

ال تقصفت عمى رأسػو األطنػاب". كتبػيف فػي ىػذه فاف عميو في كثير مف األحياف أف يطكم "الخيمة" كينتحي.. ك  ا 
المقالػػة أىميػػة الصػػحافة بالنسػػبة لمشػػعكب الحيػػة، كدكر الصػػحفي العضػػكم الحامػػؿ ىمػػـك األمػػة كعقيػػدتيا، حيػػث 
تقكؿ: "كالشعكب اليقظة اليكـ ال تعتمد بالمدفع كالسبلح في حراسة حياتيػا أكثػر مػف اعتػدادىا بػأقبلـ المخمصػيف 

ىػػي أثمػػف شػػيء  –ال المرتزقػػة كال المػػأجكرة كال المسػػخرة  –منػػاء األكفيػػاء كالصػػحافة الكريمػػة مػػف شػػباب بنييػػا األ
تممكػػو األمػػػـ كتعتػػػز بػػػو الشػػػعكب كالصػػػحفيكف األحػػػرار ذكك العقائػػػد الثابتػػػة ىػػػـ الطميعػػػة الممتػػػازة فيمػػػا تفػػػاخر بػػػو 

قمػكبيـ تسػتمد األمػـ نكرىػا فػي  أكطانيـ مف ثركة في العقكؿ كالرجاؿ كالمصمحيف كالحكماء كاألبطاؿ. كمػف شيػعىؿ
الطريػػػؽ إلػػػى كرامػػػة الحيػػػاة"، كتصػػػؿ فػػػي نيايػػػة حػػػديثيا ىػػػذا  إلػػػى تأكيػػػد: أف طريػػػؽ الصػػػحافة محفػػػكؼ بالمكػػػاره  
خصكصان في بمػد تتجػذر فيػو ثقافػة االسػتبداد كينتشػر فيػو الجيػؿ كىػك مػا يزيػد مػف تعقيػد عمػؿ الصػحافة، كلػيس 

عب الذم يطمب لو الحؽ كينشد لو الكرامة يتنكر لو كيجحد نضػالو اشد عمى الصحفي المناضؿ مف أف يرل الش
 . (476)كيقاتؿ حجتو بؿ يتجند ضده ممثبل في "ىذا الجيش المنافع مف عساكر البطكف"

كتكمف عظمة الرسالة كنبؿ المقصد لدل الفضكؿ ىاىنا ا إذ كلت عمػى نفسػيا مكاصػمة رسػالتيا                 
مػػػف نتػػػائج، كميمػػػا كػػػاف حجػػػـ الصػػػعاب التػػػي تعترضػػػيا، فقػػػد صػػػدبرت عاميػػػا الثالػػػث الشػػػاقة ميمػػػا كمفيػػػا األمػػػر 

باإلصػػػرار كالعزيمػػػة "عػػػاـ جديػػػد.. كعػػػـز حديػػػد" كالتأكيػػػد عمػػػى مكاصػػػمة النضػػػاؿ ضػػػد الظمػػػـ كالطايػػػاف: "تسػػػتقبؿ 
يمانػان كأكفػر الفضكؿ بيذا العدد ثالث أعكاـ حياتيا في الكفاح. كىي أقكل ما تككف ثباتػان كأشػد مػا تكػكف تصػمبان ك  ا 

مػا تكػػكف جػرأة عمػػى الجيػر بػػالحؽ كعزيمػة عمػػى النضػاؿ... كلقػػد ابتػدأت ىػػذه الصػحيفة المتكاضػػعة كفاحيػا منػػذ 
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عاميف اثنيف كدخمت المعركة لتكاجو بكرقاتيا األربع طايانان ىائبلن قكيان، يتأبط المدفع كتفكر في رأسو نشػكة التألػو 
ذىب كشػػعاع السػػيؼ.. كمضػػت ىػػذه الصػػحيفة المتكاضػػعة فػػي طريقيػػا كالامبػػة كالقيػػر، كيمتمػػع فػػي يػػده شػػعاع الػػ

سػػاخرة بالمتػػألييف مؤمنػػة بػػاف العػػزة ي كانػػو ال الػػو إال اي"، كتحػػدت فػػي مسػػتيؿ تصػػديرىا ىػػذا مػػا أسػػمتيـ عبيػػد 
البطكف الذيف راىنكا عمى إسكاتيا باف ينالكا منيا كمف مشركعيا الػذم سػكؼ تػدافع عنػو بكػؿ مػا أكتيػت مػف قػكة 

. كفي مكضكع كخر أكدت الفضػكؿ سػيرىا فػي طريػؽ (477)كمشركعية شعبية منحتيا شرؼ المقصد كنبؿ القضية
األحػػرار كمكاصػػػمتيا ذات المشػػكار، كاف كرد فػػػي شػػكؿ نػػػداء كاسػػتااثة كجيتػػػو إلػػى األحػػػرار  خكفػػان مػػػف التكقػػػؼ، 

ت بقضػيتكـ إلػى الحيػاة كررتو في أكثر مف عدد: "ىذم ىي صػحيفتكـ التػي أعػادت صػكت حقكػـ داكيػان.. كرجعػ
مػف تحػت األنقػاض  –بعد أف تألبت عمى قتميا قكل المبطميف كالطكاغيت مػف كػؿ مكػاف ! كحممػت عمػى عاتقيػا 

كمػػاؿ شػػعب مػػدكخ صػػريع، ككالـ أمػػة منككبػػة فػػي حقيػػا كحريتيػػا كدميػػا كأمكاليػػا.. مطعكنػػة ! لػػـ تبػػؽ خنػػاجر  –
صػػحيفتكـ التػػي رضػػيت أف تػػدافع عػػف حػػؽ امػػة قػػاؿ  الجبلديػػف مػػف جسػػدىا الجػػريع مكضػػعان لجػػرح.. نعػػـ ! ىػػذه

ضػػعاؼ النفػػكس بأنػػو حػػؽ قػػد مػػات.. كرضػػيت أقبلميػػا المؤمنػػة الصػػابرة أف تقػػـك لتنػػافع عػػف قضػػية شػػعب، فػػي 
 –كقت نرل األقبلـ المتاجرة فيو تحـك حكؿ مكائد المستبديف كتتياكل ىينة ناكصة تحت أقداـ الطاياف.. كتظف 

بأنيا إذا انتصرت ليذا الشعب كحريتو كقضيتو فيي إنما تراىف عمى جكاد  –صكلتو كقد راعيا جبركت الباطؿ ك 
 خاسر..
أف نرفػع عمػـ الجيػاد عاليػان. كأف نعػكد بقضػية الػببلد  –دكف أف ننظر إلػى مػا حكلنػا  –أما نحف فقد رضينا      

. كقػػد خرجنػػا بيػػذه مػػف جديػػد كأف نضػػحي بصػػكالحنا فنحمػػؿ جػػراح امتنػػا بأيػػدينا لنعرضػػيا عمػػى ضػػمائر النػػاس
. (478)الصحيفة ليذه الااية ! فما حرؼ مف حركفيا إال كىػك يحمػؿ دمعػة مظمػـك أك أنػة مجمػكد أك كىػة ضػعيؼ"

كىك النداء الذم ينطكم عمى  دالالت كأبعاد تجعمنا نجـز أف "الفضكؿ" كزميمتيػا "صػكت الػيمف" تمػثبلف كجيػيف 
 ة، كشاطرتيما "السبلـ" الرسالة ذاتيا كما سنرل.  لرسالة كاحدة جكىرىا محاربة ظمـ كاستبداد اإلمام

كانػػت الفضػػكؿ تعتبػػر اليجمػػة الشرسػػة كالمعاديػػة، المكجيػػة ليػػا كلممعارضػػة مػػف قبػػؿ السػػمطة اإلماميػػة         
ككلتيا اإلعبلمية، إنما ىي مف باب النكاية كاالنتقاـ منيا، كمحاكلة إسكات صػكتيا، كذلػؾ بسػبب مػا أعمنتػو مػف 

كمكاصمة النضاؿ مف اجؿ الشعب ككفاحيا ضد الظمـ كالطاياف، الذم بدأه األحرار. كعمى ىػذا  مكاقؼ صريحة
األسػػػاس بنيػػػت عبلقتيػػػا مػػػع السػػػمطة، إذ قالػػػت: إذا كػػػاف ثمػػػة ذنػػػب ليػػػا أكغػػػر صػػػدر السػػػمطة عمييػػػا ككثػػػؼ مػػػف 

                                                 
 . 1، ص 1371ربيع اكؿ  5 – 1951ديسمبر  15، السنة الثالثة، 1الفضكؿ: العدد،  -  477
 .  7،  ص 1949يكنيو  15 – 1368شعباف  18، السنة األكلى، 13الفضكؿ: العدد  -  478



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 158  

 

البػة الحكػاـ "بالسػير عداكتيا إزاءىا، فإنما ىك ناتج مف مطالبتيا حقان ألمػة ككرامػة لػكطف كعدالػة لشػعب، بػؿ مط
في طريؽ اي الذم سنتو شرائعو كنزؿ بو سمطانو لػيحكـ بػو لمشػعكب حكػاـ الشػعكب"، انطبلقػان مػف القاعػدة التػي 
ال يعػػد معيػػا طمػػب الحػػؽ كفػػران، كال ابتاػػاء العدالػػة نكػػران، كال التػػألـ مػػف الظمػػـ جريػػرة، كال نقػػد الظػػالميف حرامػػان كال 

 يات االستبداد الشرقي المتخمؼ.الصراحة إجرامان. إال في عقم
صػػرارىا عمػػى مكاصػػمة رسػػالتيا فػػي محاربػػة الظمػػـ كمناىضػػة االسػػتبدا    فػػي  دلػػذلؾ أكػػدت الفضػػكؿ عزيمتيػػا كا 

إنيا  قد أخذت عمى عاتقيا مسؤكلية الػدفاع عػف قضػية الػيمف، كالمتمثمػة فػي  –في ىذا الصدد  –اليمف. كقالت 
الػػذم أمػػبله عمييػػا دافػػع الايػػرة، كفػػرض اإلنسػػانية كالعركبػػة كالضػػمير، الػػدفاع عػػف حقػػكؽ الضػػعفاء كالكػػادحيف، ك 

بحسباف ذلؾ حقان يقره الديف كيخكلو اي. كبعد أف  حممت أكضاع العػالـ بعػد خركجػو مػف الحػرب العالميػة الثانيػة 
العربيػة كمنيػا قالت: إنو خرج بقػيـ جديػدة تنػزع إلػى الحريػة كتػدفع باتجػاه التقػدـ كالتطػكر باسػتثناء بعػض البمػداف 

اليمف، فانيا لـ تتأثر بتمؾ القيـ كظمت بمنائ عنيا ردحان مف الزمف، كما ظمت كما زالػت تعػايش ثقافػة االسػتبداد 
بفعػػؿ تفسػػػير الرضػػػكخ لمظمػػـ عمػػػى انػػػو "شػػػريعة" كالسػػخرة كاإلذالؿ لمظػػػالميف كالمسػػػتبديف عمػػى انػػػو "طاعػػػة أكلػػػي 

. كالطايػػاف قضػػاء كقػػدر مػػف عنػػد اي، كىػػك مػػا كرثػػو حكػػاـ الػػيمف األمػػر"، كالمػػرض كالمجاعػػة كالفقػػر بأنػػو الحريػػة
عػػف أسػػبلفيـ كعممػػكه عمػػى الشػػعب اليمنػػي بحيػػث بػػاتكا يحٌبػػذكف سػػماع المػػديع كالتبجيػػؿ كنعػػكت اآلليػػة كصػػفات 

 .   (479)األرباب
عمػػػى مػػػا أسػػػمتو بحكػػػـ "األسػػػياد" فػػػي الػػػيمف. فقػػػد أطمقػػػت عميػػػو  بشػػػكؿ مكثػػػؼركػػػزت الفضػػػكؿ ىجكميػػػا       

شػدة  الصػراع السياسػي الػذم خاضػو  –بطريقػة أك بػأخرل  –كصاؼ العديدة كالنعػكت المختمفػة، التػي تعكػس األ
الطرفػاف: السػمطة، كالمعارضػػة ضػد بعضػيما، كعنػػؼ الجػدؿ الناشػب بينيمػػا. كمػف نمػاذج ذلػػؾ أنيػا كصػفت فػػي 

افتتاحيػة أخػرل بػػ "حكػـ األسػياد إحػدل افتتاحياتيػا حكػـ اإلمامػة لمػيمف بػػ "حكػـ الحديػد..كالنار"، كمػا كصػفتو فػي 
 –لمعبيد"، كقالػت إنيػـ يظممػكف اإلنسػانية فػي الػيمف باسػـ الػديف كباسػـ الشػريعة بػؿ باسػـ االنتسػاب إلػى الرسػكؿ 

الذم أرسؿ ليحقؽ عدالػة اي عمػى األرض، كقالػت إف تػاريخيـ يتجشػأ ظممػان كاسػتبدادان.  –صمى  اي عميو كسمـ 
شيتو مػف رجػاؿ السػمطة إلػى أف الكقػت قػد حػاف بضػركرة مػنع الشػعب اليمنػي قػدران مػف لذا نبيت اإلماـ أحمد كحا

الحريػػة كقسػػطان مػػف العمػػـ كالكرامػػة، كىػػك مػػا قامػػت بػػو كنػػكت تحقيقػػو كصػػارت عميػػو، مستعرضػػة خمفيػػات الحكػػاـ 
افة متجػذرة العقمية التي كصفتيا بالتحجر عمى االستبداد الذم تراكـ عمييا منذ زمف بعيد بحيث أضحى يشكؿ ثق

                                                 
 19كلػػػى، ، السػػػنة األ15ا العػػػدد   8، 1ـ ، ص  1951ابريػػػؿ  15 - 1371رجػػػب  9، السػػػنة الثالثػػػة، 9الفضػػػكؿ: العػػػدد  -  479

 .  1، ص 1949مايك 31 – 1368شعباف  3، السنة األكلى، 12ا العدد   6، 1، ص 1949أغسطس  15 – 1368شكاؿ 



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 159  

 

كمعتادة يصعب محكىا مف عقكليـ في قادـ األياـ، كالتػي فػي جكىرىػا تجعػؿ مػنيـ أسػيادان يتطفمػكف عمػى ككاىػؿ 
البسػػطاء كالكػػادحيف. مطالبػػة  فػػي مسػػتيؿ حػػديثيا بنػػكع مػػف العدالػػة االجتماعيػػة التػػي تسػػاكم بػػيف األغنيػػاء مػػف 

بليػػيف مػف المقيػػكريف كالمعػذبيف فػػي األرض عمػى ظمػػـ رجػاؿ السػػمطة كالفقػراء مػػف المػكاطنيف، كمفسػػرةن سػككت الم
"األسياد" ما ىك إال نتيجة مف نتائج االستبداد كالقيػر الػذم يمػارس عمػييـ، كىػك مػا يترجمػو الحكػاـ إلػى نػكع مػف 
الرضا كحب الشعب ليـ، كيفسركنو عمػى انػو دليػؿ قبػكؿ الشػعب لحكميػـ بحسػباف أنفسػيـ "كليػة ال يسػألكف عمػا 

ت: إف الااية مف حديثيا ىذا إنما ىي فتع مسامع الحكاـ لمحػؽ، كقػرع جػرس الخطػر المحػدؽ بيػـ يفعمكف"، كقال
 الذم كرىو إلييـ ما ألفكه  مف "تقديس كتعبيد كتأليو"، كالذم ال يمكف تفاديو إال بتحقيؽ التالي:

 التخفيؼ مف قمع كاضطياد الشعب. -
 إيجاد حكـ عادؿ. -

 التخفيض مف الضرائب. -

. كغيرىػػا مػػف المطالػػب التػػي سػػكؼ نشػػير إلييػػا تباعػػان عنػػد الحػػديث عػػف (480)مػػف الفسػػادتطييػػر اإلدارة  -
 مفيكميا لئلصبلح.  

كعمػػى ىػػذا المنػػكاؿ، ك بالحماسػػة نفسػػيا كاصػػمت الفضػػكؿ ىجكميػػا عمػػى حكػػـ اإلمامػػة فػػي الػػيمف،               
و ضػػػد فسػػػاد كسػػػمطكية حيػػػث اسػػػتكعبت صػػػفحاتيا الكثيػػػر مػػػف المقػػػاالت التػػػي تنضػػػع بالخطػػػاب الثػػػكرم المكجػػػ

المؤسسػػة اإلماميػػة، كتعػػج بمفػػردات ذات مػػدلكؿ كنفػػس ينػػزع صػػراحة نحػػك البحػػث كالتػػكؽ إلػػى  تحقيػػؽ العدالػػة 
االجتماعية المفقكدة، عمى اعتبار أنيا حاممة رسالة مػف شػانيا  االنحيػاز إلػى البسػطاء كالكػادحيف. عبػرت عنيػا 

ة البؤس كالحرماف، ك يمتينكف اليجرة القسرية، عمى الرغـ مف بالقكؿ: إف الشعب اليمني يعيش معظـ أفراده حيا
غناء مكارده الطبيعية  كخصكبة أرضو، كالتي تفتقد إلى عدالة التكزيع جراء احتكار "األسياد" لمسمطة كالثركة في 
 الػػيمف، كعززتػػو بافتتاحيػػة بعنػػكاف "جيػػاع مػػف الفػػردكس" لخصػػت فييػػا أحػػكاؿ الػػيمف المتػػدىكرة فػػي كػػؿ الجكانػػب

. كمػا قالػػت فػي افتتاحيػػة أخػرل: إف حكػػـ اإلمامػة لػػـ يضػًؼ عمػػى (481)كاسػتئثار النخبػة الحاكمػػة بالسػمطة كالثػػركة
الشعب اليمني إال زيادة في نسبة ما أسمتيـ بػ "حفاركا القبكر" نتيجػة لزيػادة الكفيػات فػي صػفكؼ الشػعب اليمنػي 

بخيػرات الػببلد. ككانػت الفضػكؿ فػي بدايػة األمػػر  جػراء تفشػي ثػالكث الجيػؿ كالفقػر كالمػرض، كاسػتئثار "األسػػياد"
نمػػا أفعػػاليـ كطريقػػة  تؤكػػد عمػػى أف ىجكميػػا كنقػػدىا الػػبلذع، ال يسػػتيدؼ بالدرجػػة األكلػػى أشػػخاص الحػػاكميف كا 
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حكميػـ كسياسػاتيـ، كدافعيػا فػػي ذلػؾ إنمػا ىػػك مػف بػاب إسػداء النصػػع ليػـ، كاطبلعيػـ، عػػف كثػب، عمػى حقيقػػة 
ائيـ  كي يتفادكىا، كليس ليا قصػد سػكاه، إذ لػك أنيػا نافقػت "األسػياد" لنالػت قسػطان مجريات األمكر، كتبييف أخط

مػػػف الانيمػػػة كالرضػػػى السػػػمطكم. كلكنيػػػا اختػػػارت التجػػػديؼ ضػػػد تيػػػار السػػػمطة كأبػػػت االنسػػػياؽ كراء مشػػػاريعيا 
الضػػعفاء  كمجاراتيػػا، كفضػػمت التمسػػؾ بمبػػداءىا المتمثػػؿ فػػي محاربػػة الظمػػـ كاالسػػتبداد، كاالنحيػػاز إلػػى صػػفكؼ

 .  (482)كالكادحيف
كعمى ىذا األساس اعتبرت قضػية الظمػـ كاالسػتبداد الحاصػؿ فػي الػيمف اإلماميػة، قضػية كػؿ المسػمميف، بػؿ     

نما نكتب كنتكمـ عػف  قضية كؿ اإلنسانية، كاعتبرت نفسيا الصحيفة األكلى المعنية بالدفاع عف تمؾ القضية: "كا 
ف يعنيو، كعف نكبة امة عربيػة لكػؿ عربػي فػي دميػا كشػيجة كقربػى، قضية شعب مسمـ لكؿ محمدم في أمره شأ

فسػاد كتسػمط حكػـ  –حسب زعميػا  –كعف مأساة كطف يحترؽ"، كأخذت تصؼ أحكاؿ اليمف السيئة التي أنتجيا 
نيا لتذكؽ اليكـ في ربػكع "الشػريعة كالػديف" مػا  "األسياد" الذيف يدعكف أنيـ يحكمكف باسـ الشريعة اإلسبلمية : "كا 
لـ يذقو احد قبميا حتى في مجاىؿ العراة، كتساـ  "تحت راية الحرية" لكنػان مػف الػذؿ لػـ يعرفػو حتػى أنكػد العبيػد"، 
األمػػر الػػذم صػػٌيرى عمػػكـ الشػػعب اليمنػػي فػػي عػػداد الصػػعاليؾ، بحيػػث بػػات مكضػػكع اإلصػػبلح النػػاجز ضػػركرة 

فقػد األمػؿ بعػد بإمكانيػة إصػبلح األكضػاع إنسانية ال يحتمؿ التأجيؿ أك التسكيؼ لدل الفضكؿ.  كرغـ ذلػؾ لػـ ت
 . (483)عف طريؽ الحكاـ، فما زالت تقكؿ  بأف طريؽ النجاة مرىكف بأيدييـ متى ما شاءكا أف يصمحكا األكضاع"

كبعد أف كصمت الفضكؿ إلى مرحمة مف اليػأس مػف عػدـ إمكانيػة تحقيػؽ اإلصػبلح عمػى يػد الحكػاـ، إلػى        
عنت كعػدـ اإلصػااء لػدعكات اإلصػبلح، كثفػت مػف ىجكميػا عمػييـ، بػؿ صػكبت جانب ما أبدكه مف الصمؼ كالت

مػػف مػػا أسػػػمتو  –فػػي نفػػس الكقػػت  –سػػياـ نقػػدىا نحػػك شخكصػػيـ،  مبينػػو فسػػادىـ كمجميػػو تعصػػػبيـ  كمحػػذره 
ثػػت حقػػدان اجتماعيػػان فػػي  عنصػػرية النخبػػة الحاكمػػة مػػف "األسػػياد" التػػي أبػػدتيا تجػػاه الشػػعب اليمنػػي، لػػيس ألنيػػا كرب

نمػػػا ألنيػػػا سػػػكؼ تمتػػػد بتأثيراتيػػػا السػػػمبية إلػػػى األحفػػػاد الػػػكارثيف ىػػػذا اإلرث صػػػفك  ؼ المجتمػػػع اليمنػػػي كحسػػػب، كا 
الممػػيء بالكراىيػػة كالمثيػػر لؤلحقػػاد، لػػذلؾ نصػػحت األبنػػاء الحػػاكميف فػػي الػػيمف كقتئػػذ بػػأف "يتناسػػكا ذلػػؾ االعتقػػاد 

األرض بشػركط: منيػا أف يظػؿ أبنػاؤىـ إلػى األبػد الذم كرثكه: بأف كبػاءىـ ىػؤالء قػد قبمػكا مػف اي أف ينػزليـ إلػى 
ممككان عمى العالميف، كليعممكا بأنيـ اليكـ ليسكا إال عمى عركش مف القش، كال يكجد فػي األرض قػش غيػر قابػؿ 

                                                 
 . 1، ص 1949سبتمبر  31 – 1368ذم الحجة  7، السنة األكلى، 18الفضكؿ: العدد  - 482
 12، السػػػنة الثانيػػػة، 4ا العػػػدد  1، ص 1949اكتػػػكبر  15 – 1368ذم الحجػػػة  22، السػػػنة األكلػػػى، 19الفضػػػكؿ: العػػػدد  - 483

 . 1، ص 1951يناير  31 – 1369ربيع الثاني 



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 161  

 

. كما سعت جاىدةن إلى تٍعرية حقيقة ما كاف يدعيو "األسياد" مف أنيـ يحكمكف اليمف باسـ الػديف: (484)لبلشتعاؿ"
 -فػػي كف كاحػػد –ىريػػو الػػذيف غمبػػكه عمػػى امػػره باسػػـ الػػديف، قػػد دأبػػكا طيمػػة حكميػػـ إيػػاه يعممػػكف فيػػو "ذلػػؾ الف قا

ضػػعافو كالتػػأخر بػػو كتعطيػػؿ مكاىبػػو كشػػؿ تفكيػػره كاختبلسػػو كاستصػػفاء كػػؿ شػػيء  عممػػيف.. عمػػؿ سػػمبو كنيبػػو كا 
رغامػػو ألف يقبػػؿ أفػػاعيميـ ىػػذه كسياسػػة مشػػركعو جػػاء بيػػا الػػديف". كقالػػت إف  معػػو، باسػػـ الػػديف. كعمػػؿ إييامػػو كا 

ىذا الفعؿ المزدكج الذم مارسو حكاـ اليمف، كزيفكا بو كعي اليمنييف ردحان مف الزمف حتى أضحى بمثابة الثقافػة 
المعتادة، قد ىيأ ليـ الظركؼ  الف يحكمػكا الػيمف "مثمكجػان فػي بػرادة الطايػاف"، إذ صػكركا ظمميػـ كاسػتبدادىـ لػو 

لديف كمو. اخذ الضرائب مف الديف. التنافيذ مف الديف. الخطاط... الخ كميا أمكر بأنيا كسائؿ مف الديف بؿ ىك ا
إال تجسػػيدان ألكامػػر الػػديف كتنفيػػذان ليػػا لػػيس غيػػر. فقػػد سػػمكا جنػػكدىـ  –أيػػان كػػاف شػػكمو  –مػػف الػػديف. كمػػا حكميػػـ 

كػػؿ مػػف  –لػػدييـ  مػػع سػػيادة ىػػذه المسػػممة اإلعتقاديػػة –عسػػكر الػػديف كعكفػػة الػػديف... الػػخ.  األمػػر الػػذم جعػػؿ 
يبػػدم تػػذمران أك معارضػػةن لػػذلؾ يصػػنؼ مباشػػرةن  فػػي خانػػة الخػػارج عمػػى الػػديف كالمتمػػرد عميػػو كعمػػى )كؿ البيػػت(.  
عمى اعتبار: أف ما حٌؿ باليمف مف ظمـ كفقر كجكر كاف "األسياد" يفسركنو لمشعب عمى انو مف اي كاف الصبر 

ف:"كىكػػذا دبب المتسػػمطكف عمػػى شػػعب الػػيمف كدأبػػكا يترجمػػكف لػػو عميػػو مثكبػػة كاالستسػػبلـ لطاػػكاه ثبػػات عمػػى الدي
أخطائيـ، كنتائج أخطائيـ، كأغبلط سياساتيـ ككالئد حكميػـ بأنيػا أصػكؿ فػي الػديف ال جػدؿ فييػا كال نفػكر منيػا 
باحيػػػة كحريػػػة كنصػػػرانية  كال اعتػػػراض عمييػػػا كال خػػػركج "، كمػػػا خػػػبل ذلػػػؾ، فػػػي قامكسػػػيـ، فاػػػٌي كزندقػػػة ككفػػػر كا 

. كلكػػػف ىييػػػات أف يسػػػتمر الحػػػاؿ كمػػػا ىػػػك فينػػػاؾ بػػػكادر كعػػػي، قػػػد الحػػػت فػػػي األفػػػؽ كشػػػعر بيػػػا (485)كضػػػبلؿ
اليمنيكف، سكؼ تقمب المعادلة رأس عمى عقب، كما برحت الفضكؿ التبشير بيا: "لقػد عػرؼ ىػؤالء األسػياد بػأف 

ىـ ببسػػمة تافيػػة، الفػػرد مػػف شػػعب الػػيمف كػػاف يفػػرح فرحػػة تيػػز فػػؤاده، كيبصػػر نفسػػو سػػعيدان لػػك أنػػو ظفػػر مػػف أحػػد
كلفظ رقيؽ كيعد ذلؾ نعمة ال يناليا مف اآللية إال سعداء العبيػد، كلكػف ذلػؾ كػاف بػاألمس. أمػا اليػـك فانػو ليػركع 
ىػػؤالء الكينػػة كيجفػػؼ لعػػابيـ فجيعػػة كذعػػران مػػف أف الػػيمف لػػـ يعػػد ذلػػؾ المخػػدكع السػػاذج البميػػد الػػذم تيػػزه الفرحػػة 

كػػاىف أك ربتتػػت عمػػى يػػد دجػػاؿ.. فقػػد أصػػبع يعقػػؿ كيعػػٌي بػػأف ىػػؤالء  كتسػػيطر بػػو السػػعادة إذا ابتسػػـ فػػي كجيػػو
األسياد ليسك أكثر مف طااة قد غصبكه حقو كنيبكه مالو كصادركا حريتػو كاسػتأثركا بػزاده كقكتػو فميمػا عممػكا لػو 

نمػا ىػك بعػض مػف حقػو الػذم جحػد كه أك اليكـ مف صالع فمػف يعتػده أبػدان تفضػبلن كال منػة كال إنعامػان مػنيـ عميػو كا 
خػػكؼ "األسػػياد" مػػف أف يفقػػو الشػػعب اليمنػػي حقكقػػو  –بحسػػب الصػػحيفة  –مالػػو الػػذم اغتصػػبكه ". كىنػػا يكمػػف 
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كيدرؾ مصالحو. لذا حرصكا عمى إدامة تزييؼ كعيو خشية مف أف يعي "انو سػيد ىػؤالء األسػياد كأنيػـ مكظفػكف 
لػػت: إنيػػـ عمػػى مػػدل أربعػػيف سػػنة ظمػػكا لديػػو بمقمػػة الخبػػز كخرقػػة الثػػكب كأنيػػـ خػػادمكه"، كعمػػى ىػػذا األسػػاس قا

يضخكف في عقمية الشعب اليمني عقيدتيـ الزائفة ك"يمقكف في ركعو بأنيـ كلية فيو يعبدكف مف دكف اي: كانو لـ 
يخمؽ إال عبيدان ليـ. تحرث ليـ ىذه المزرعة كتكدح ليـ في ىذا الحقػؿ كتشػبع ليػـ ىػذه البطػكف، ثػـ ال حػؽ ليػا 

مػف حػكؿ مكائػدىـ الفتػات"، األمػر الػذم حػدا بيػا فػي نيايػة المطػاؼ إلػى الجيػر لمحكػاـ  مع ذلػؾ حتػى أف تمػتقط 
 .  (486)بصريع العبارة: "اخرجكا مف ببلدنا" ككنيـ لـ يكرثكا لميمف إال الظمـ كاالستبداد

كمف صكر الجدؿ الػذم خاضػتو الفضػكؿ مػع اإلمامػة، كبػدت مدافعػو عنػو مكضػكع الحريػة فػي الػيمف. فقػد      
ت اإلمػػاـ كحاشػػيتو بػػأنيـ يطرحػػكف الحريػػة بصػػكرة مامكطػػة كيفسػػركنيا لمشػػعب بشػػكؿ مبتسػػر بحيػػث يخػػدـ اتيمػػ

ال  –جممػػة كتفصػػيبل  –تػػكجييـ كيػػدعـ سياسػػتيـ "قػػالكا لمشػػعب: مػػا الحريػػة  إال اإلباحيػػة فػػي أفحػػش معانييػػا، كا 
، كبنتؾ لؾ، كأختؾ لؾ..."، الفجكر في افجر ما يتصكر لو مف أشكاؿ. أما ىنا في يمنؾ أييا الشعب: فأمؾ لؾ

كقالػت كػػاف األحػػرل بيػػـ أف يكاصػػمكا القكؿ:"كبيتػػؾ لػػؾ فػػبل يدخمػػو الجنػػكد، كمتاعػػؾ لػػؾ فػػبل تبيعػػو بػػأجر مػػأمكر، 
كظيرؾ لؾ فبل تسخره لحمؿ األثقاؿ، كيدؾ لؾ فبل نرغمؾ إلصبلح طريػؽ، كرجمػؾ لػؾ فػبل نضػعيا فػي القيػكد، 

ؾ فبل يزعجؾ عكفي، كأطفالؾ لؾ فبل يركعيـ النقيب إلى كخػر مػاال كمالؾ لؾ فبل نسرقؾ طكاؿ العاـ، كنكمؾ ل
ييكف عمييـ كماال تستطيع أف تدكر بو ألسنتيـ فيقكلكه". فالحرية فػي ارفػع معانييػا أف يصػبع الحػاكـ مكظفػان مػع 
الشػػعب، كالعبكديػػة فػػي أحػػط صػػكرىا أف يصػػير الشػػعب مكظفػػان مػػع الحػػاكـ" كحكػػاـ الػػيمف يعرفػػكف معنػػى الحريػػة 

أنيػػػا الديمقراطيػػػة كالعدالػػػة الكاسػػػعة لمشػػػعب كلكػػػنيـ يمكػػػركف أشػػػد المكػػػر كيدسػػػكف أشػػػنع الػػػدس حػػػيف يتناكلكنيػػػا ك 
 (.487)لضحاياىـ بذلؾ الشرح كيحصركف ترجمتيا في الكفر كاإلباحية كالمركؽ مف اإلخبلؽ كالخركج عمى الديف"

مف الحرية الحقيقيػة التػي فسػرتيا عمػى  كألحت في أكثر مف مقالة،عمى الحكاـ، بضركرة منع الشعب اليمني قدران 
ىػذا النحػك: "كالحريػة لػيس معناىػا العػرٌم كال الفسػػاد كال اإلباحيػة كال التفػرنج كال الخػركج مػف الػديف كمػا يفسػػركنيا 
محرفة لبسطاء العقكؿ مف الجيمة كالدىماء. بؿ الحرية في أبسػط معانييػا أف تػأمف ىػذه األمػة فػبل يازكىػا الجنػد 

ليعترككا مع النساء، كاف تشبع فبل تجػكع لتنػتفخ بمقميػا بطػكف السػبلبيف، كاف تعمػـ فػبل تجيػؿ أف فػي إلى البيكت 
األرض مػػف شػػيء غيػػر القيػػكد كالسػػجكف، كاف تفػػتع أعينيػػا لمنػػكر فػػبل تظػػؿ معطمػػة لمفكػػر تسػػاؽ إلػػى المقػػابر فػػي 

الصػحؼ كيػأتي بػالرأم كيقػكؿ  الظبلـ. كالحريػة معناىػا أف يػأمف كػؿ فػرد فػي الشػعب فيسػير كينػاـ كيػنيض كيقػرأ
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 .  8، 1، ص 1951أغسطس  31 ، السنة الثانية،17الفضكؿ: العدد  - 487



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 163  

 

الكبلـ كمنان عمػى نفسػو كدمػو كمالػو كداره فػبل يضػرب كال ينيػب كال ييػدـ كال ييػاف كال يػربط لػو عنػؽ كال يمطػـ لػو 
كجو كال يصفع لو قفا". ككضعت شرط الحرية سببان جكىريان إلدامة الممؾ في سبللة اإلمػاـ، مػا لػـ فػبل شػرعية لػو 

مػتيـ ىػذه الحريػة ليػؤدكا بػذلؾ ماليػا عمػييـ مػف حػؽ، كليحققػكا مػا خػاب ليػا فػييـ مػف كلحككمتو "فميؤد األسياد ال
أمؿ كليضمدكا ما أثخنكا بو فؤادىا مف جراح، كليخمدكا الممؾ ثابتان عمى أساس مف حب امة كرضاء شعب، بػدالن 

الكػػذب كال يحكطػػو إال منػػو اليػػكـ مػػائبلن مضػػطربان عمػػى شػػفا جػػرؼ ىػػار، ال يمسػػكو ليػػـ إال الػػكىـ، كال يدعمػػو إال 
                                                   (.488)الخكنة كال تحممو إال أكتاؼ المصكص"

تو، بفعؿ سياسػتيا         كلـ تتكاف الفضكؿ في كصؼ اليمف بػ "السجف الكبير"، الذم قالت أف اإلمامة قد صٌيرى
، كحاكلػت التػدليؿ عمػى ذلػؾ مػف خػبلؿ تسػميط األضػكاء عمػػى العقيمػة كطايانيػا المػدثر بالػديف، عمػى ذلػؾ النحػك

كثافػػة اليجػػرة التػػي ارتادىػػا اليمنيػػكف قسػػران، كىركبػػان مػػف جحػػيـ ذلػػؾ السػػجف إلػػى مختمػػؼ أقطػػار العػػالـ  بحثػػان عػػف 
الرزؽ كالحياة الكريمة التي افتقدكىا في ببلدىـ، كشبيتيـ فػي ميػاجرىـ بػػ "أمػكات عمػى قيػد الحيػاة" ال ىػدؼ ليػـ 

" ىػػائـ مشػػرد عمػػى فال غايػة سػػكل إشػػباع البطػػكف كاتقػػاء الحػػر كالبػػرد لػػيس غيػػر، ككصػػفتيـ بػػػ "شػػعب.. بػػبل كطػػك 
كجػػػػو األرض تعػػػػكزه المكاطنػػػػة كيفتقػػػػد ابسػػػػط الحقػػػػكؽ، بػػػػؿ إنيػػػػـ "المستضػػػػعفكف فػػػػي األرض" الممتينػػػػة كػػػػرامتيـ 

كىك  (.489)يـ ككافة حقكقيـ الميدكرةإلى ثكرة ناجزه  تعيد إلييـ كرامت –حتمان  –كالميضكمة حقكقيـ، المحتاجيف 
ما حمميا عمى تكجيو نقدىا إلى عمماء السمطة أك ما أسمتيـ بالمتفيقييف عبيد الرغيؼ الذيف قالػت إنيػـ يبػرركف 

طايانيـ حيث يقكلكف: "إف حكـ األسياد رحمة اي في شعب اليمف كظمو الظميؿ في ىػذه  فظمـ الحكاـ كيشٌرعنك 
اميـ شػػعار "أال فميسػػقط الظمػػـ كليسػػقط الطايػػاف كليسػػقط النفػػاؽ كالمنػػافقكف كلتسػػقط األرض.."، لػػذلؾ رفعػػت أمػػ

 .   (490)عمائـ الشحاذة كقفاطيف الشحاذيف"
ـ، كالمعنكنػػة بػػػ "سػػجناء 1949أغسػػطس  31( الصػػادر فػػي 16كلممزيػػد يمكػػف الرجػػكع إلػػى  افتتاحيػػة العػػدد )   

حػكؿ اإلمامػة كتصػكرىا لمجريػات األمػكر كاألحػداث،  رؤيػة الفضػكؿ –إلػى حػد مػا  –، كالتي تبيف (491)القصكر"

                                                 
 . 1، ص 1949سبتمبر  15 السنة األكلى،، 17الفضكؿ: العدد  - 488
 25، السػنة الثانيػػة، 1ا العػدد  7، 1، ص 1952 رنػػكفمب 15 – 1371صػفر  28، السػػنة الخامسػة، 136الفضػكؿ: العػدد  - 489
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كمػػا تخػػكؿ الكقػػكؼ عنػػد عينػػة مػػف خطابيػػا، الػػذم يبػػرز طبيعػػة العبلقػػة كالصػػراع الػػذم خاضػػتو مػػع المؤسسػػة 
 اإلمامية الحاكمة. 

ىكػػذا دافعػػت الفضػػكؿ عػػف حقػػكؽ البسػػطاء كالكػػادحيف، كنافحػػت ضػػد ظمػػـ كاسػػتبداد المؤسسػػة اإلماميػػة        
تكممت بنشدانيا الحرية لمشعب اليمني كمطالبتيا بالعدالة االجتماعية، كتكجت ذلؾ بنقػدىا لعيػد النصػر الحاكمة، 

ـ، كالػػذم كصػػفتو بػػػ "عيػػد غيػػر سػػعيد " 1948الػػذم كانػػت تقيمػػو اإلمامػػة بمناسػػبة انتصػػارىا عمػػى األحػػرار فػػي 
قدمت عميو اإلمامة مف إباحة ليا. مذكرة بما كقع لمشعب اليمني مف ظمـ كطاياف كنيب لممدف كالقرل جراء ما أ

كقالت في إحدل افتتاحيتيا:إف الشعب ييكره عمى االحتفاؿ بعيد نصر "األسياد" عميػو، كاصػفة ذلػؾ بأنػو نػكع مػف 
كتعكد كتقكؿ في افتتاحية أخػرل:  (.492)سكؼ يرفضيا عما قريب –حتمان  –ممارسة األدلجة القسرية عميو كالتي 

اف بما تسميو السمطة اإلمامية بعيد النصر أك عيد الجمكس، فريؽ الحاكميف كفريؽ إف فريقيف فقط ىما مف يحتفي
األتباع كاألشياع كىذا أمر طبيعػي. أمػا الشػعب اليمنػي الميمػش فمػـ يحتفػؿ بيػذا العيػد مػاداـ ال يحقػؽ طمكحاتػو 

لتي تصنعيا الشعكب لحكاميا كال يأتي تمبية لرغباتو، انطبلقان مف الرؤية التي مفادىا: "إف األعياد الحقيقية ىي ا
، لػكال أف 48. كىك ما كاف يطمع األحػرار إلػى تحقيقػو لػكطنيـ فػي (493)ال التي يفرضيا الحاكمكف عمى الشعب"

غكغػػاء " األسػػياد " قػػد أطػػاحكا بمشػػػركعيـ نتيجػػة لجيػػؿ الشػػعب "كاسػػػتطاعكا أف يمعبػػكا بعقػػكؿ ىػػذا الشػػػعب كاف 
جان في أف يرغمكا ىذا الشعب ألف يحتفي معيػـ بػذكرل يػكـ نصػرىـ يخدعكه... كمع ذلؾ فيـ اليكـ ال يجدكف حر 

. بػؿ أنيػا كصػفتو (494)عميو... اليكـ الذم ال يشعر فييا باير معاني الحداد.. كال يذكر فييا شػيئان إال انػو انتحػر"
الحرية  بػ "عيد انتصار الفرد عمى الشعب كالباطؿ عمى الحؽ كالجيؿ عمى العمـ كالظبلـ عمى النكر كالظمـ عمى

. كليذا لـ تنفؾ الفضكؿ في متابعة اخبار األحرار كعمى رأسيـ القاضي محمد محمكد الزبيرم الذم (495)كالعدؿ"
باركت انتقالو مف باكستاف إلى مصػر كاستبشػرت خيػران بتمػؾ الخطػكة التػي قالػت أنيػا تبشػر بعيػد جديػد لؤلحػرار. 

الػكرتبلني، كمػف قبمػو األسػتاذ أحمػد محمػد نعمػاف )تػػ ككذلؾ األمر مع ميندس الميثاؽ الػكطني المقػدس الفضػيؿ 
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 –بخطابيػػا حينػػان  –ـ( الػػذم باركػػت إطػػبلؽ سػػراحو مػػف معتقمػػو فػػي حجػػة، كىػػك مػػا كػػاف يجعميػػا تيػػادف 1996
 .                                 (496)اإلمامة

 الفضول.. واإلصالح: -8
ياسػػي فػػي الػػيمف اإلماميػػة عػػف "صػػكت الػػيمف" كػػكف ال تختمػػؼ "الفضػػكؿ" كثيػػران فػػي نظرتيػػا لئلصػػبلح الس     

سياسػي كاحػد، ىػك اتجػاه األحػرار اليمنيػيف. كتشػكبلف  –الصحيفتيف كانتا تمثبلف تعبيريف مختمفيف التجاه فكػرم 
صػػكتان إعبلميػػػان لخطػػاب سياسػػػي كاحػػػد مكجػػو صػػػكب ذات اليػػػدؼ كىػػك النضػػػاؿ كالكفػػػاح ضػػد اسػػػتبداد كطايػػػاف 

 –مػػف ذم قبػػؿ  –رابػػة أف نجػػد اغمػػب المكاضػػيع التػػي تطرقػػت إلييػػا "صػػكت الػػيمف" اإلمامػػة فػػي الػػيمف. لػػذا ال غ
ف بإسػػمكب مختمػػؼ  ينػػزع نحػػك الفكاىػػة كاليػػزؿ، كمػػا  –نكعػػا مػػا  –تتكػػرر مػػف جديػػد عمػػى صػػفحات "الفضػػكؿ"، كا 

، تتماثؿ في بعض العناكيف كتتحد في كثير مف المصطمحات كالمضاميف. مف مثؿ زاكية " اليمف عمى حقيقتيا "
الجديػػد المنصػػب فػػي خانػػة محاربػػة  -كزاكيػػة " لػػك لػػـ تخمػػؽ ىػػذه الكحػػكش"، المتػػيف تناكلتػػا نفػػس المكضػػكع القػػديـ 

فسػػاد كطايػػاف المؤسسػػة اإلماميػػة الكاحػػدة. إلػػى جانػػب العديػػد مػػف االفتتاحيػػات التػػي تناكلػػت مكضػػكع اإلصػػبلح، 
أماـ تحقيػؽ كانجػاز اإلصػبلح ىػك ظمػـ  كمكاضيع أخرل بنفس الخطاب كنفس الرؤية، كالمجمعة عمى أف العائؽ

عػػف انتمػػاء الصػػحيفتيف إلػػى  –فػػي اعتقادنػػا  –كاسػػتبداد اإلمامػػة ال سػػكل. ىػػذا المكقػػؼ ككاحديػػة الرؤيػػة ناتجػػة 
 فكرية كاحدة ىي مدرسة األحرار اليمنية إف جاز ىذا التعبير.  –مدرسة سياسية 

بعػػض  –بشػػكؿ الفػػت  –إلشػػارة إليػػو ىػػك إيرادىػػا بيػػد أف الجديػػد فػػي خطػػاب الفضػػكؿ، كالػػذم ينباػػي ا         
المصطمحات السياسية الحديثة مثؿ "اإلقطاعييف، الكادحيف، المستضػعفيف فػي األرض... الػخ"، التػي اسػتعممتيا 
بكثػػرة عمػػى عكػػس صػػكت الػػيمف التػػي تجاىمتيػػا كبػػدت غائبػػة عنيػػا. ككأنيػػا تعكػػس حالػػة مػػف التطػػكر طػػرأت فػػي 

كػػاف يػػدار فػػي   –أك مػػا شػػابو   –بػػاف ثمػػة صػػراعان ذا خمفيػػة طبقيػػة  -نفسػػو  فػػي الكقػػت –الخطػػاب، كمػػا تػػكحي 
الخفػػػاء، ربمػػػا أف الفضػػػكؿ أجمتػػػو مػػػف خػػػبلؿ ادعائيػػػا الػػػدفاع عػػػف حقػػػكؽ البسػػػطاء كالكػػػادحيف، كمنافحتيػػػا ظمػػػـ 
كاسػػتبدادية اإلقطػػاع السياسػػي كاالجتمػػاعي حسػػب تعبيرىػػا. لكػػف مػػف المعػػركؼ إف الػػيمف، طػػكاؿ فتػػرات تاريخيػػا 

لحػػػديث كالمعاصػػػر لػػػـ تشػػػيد أم شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ اإلقطػػػاع أك الطبقيػػػة بػػػالمعنى الحرفػػػي المعػػػركؼ فػػػي أكربػػػا ا
العصكر الكسطى، كاف كانت ثمة تكصيفات حديثة تقر بتقسيـ النسيج االجتماعي اليمني إلػى شػرائع كفئػات، ال 
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نيػا تعاممػت كانػت  –فػي ىػذا المكضػكع  –. كىػك مػا يجعمنػا نقػكؿ: إف الفضػكؿ (497)إلػى طبقػات  غيػر مكفقػة، كا 
مػػع ىػػذه المصػػطمحات بنػػكع مػػف التبسػػيط كعػػدـ التعمػػؽ. بمعنػػى كخػػر تعاممػػت معيػػا كلػػيس ليػػا خمفيػػات نظريػػة 

نمػػا كانػت  ناتجػة مػػف تػػأثير اإليحػاءات الفمسػػفية غيػر المباشػػرة التػي تعاممػػت معيػػا  –كعمػػى مػا يبػػدك  –مسػبقة، كا 
 ى أممتيا تأثيرات الحركات كاألحزاب اليسارية في عدف. عف طريؽ التقميد أك المحاكاة ليس إال..، كالت

كبالعكدة إلى مكضكع اإلصبلح في اليمف فاف الفضػكؿ طرحػت كبصػكرة تكراريػة نفػس مػا كانػت تطرحػو         
فقػد عمقػت فػي بػادئ األمػر كمػاؿ فػي إمكانيػة اإلصػبلح مػف الػدخؿ  –لبلعتبارات السػالفة الػذكر  –صكت اليمف 

إال العبػػػػرات  –عمػػػػى حػػػػد تعبيرىػػػػا  –خصكصػػػػان كاف رجػػػػاؿ المعارضػػػػة ال يممكػػػػكف كقتػػػػذاؾ عػػػػف طريػػػػؽ الحكػػػػاـ، 
عػبلج لحالػو كال حػبلن لمحنتػو كال يرسمكنيا "عمى شعب بائس قد ىسترتو نكبػة الطايػاف كقمبػت شػعكره.. إذ انػو ال 

مػػرد لبلنقػػراض الػػذم يمشػػي فػػي الطريػػؽ إليػػو إال بقسػػط كافػػر مػػف الرحمػػة يممػػع بػػو نػػكر مػػف اإلنسػػانية فػػي نفػػكس 
ا األمر الذم جعميا تناشد الحكاـ في أكثر مف عدد بضركرة اإلصبلح ككنو بات يشكؿ ضػركرة (498)حاكميو..."

بمػا أقػدمت عميػو الحككمػة المتككميػة  –فػي نفػس الكقػت  –رفػت كأشػادت حتمية ال مندكحة مف تحقيقيػا، كمػا اعت
رؤيػة أكليػة أعػزت سػبب  –مػف جانبيػا  –مف خطكة فػي طريػؽ اإلصػبلح. لكنيػا قالػت إنيػا غيػر كافيػة، كقػدمت 

د  تدىكر الببلد إلػى اسػتدامة الطػرؽ كالكسػائؿ العقيمػة كالجامػدة التػي مػا انفكػت الحككمػة المتككميػة فػي إدارة الػببل
بيػػا حسػػب مػػا قالػػت، كحػػددت مبلمػػع تمػػؾ الرؤيػػة فػػي الػػدعكة الصػػريحة إلػػى النظػػر بعدالػػة فػػي قضػػية مػػا أسػػمتو 
شػػكالية ىػػذه الطبقػػة، بحيػػث يكػػكف المػػكاطف  الطبقػػة الكادحػػة كالمعذبػػة، كاشػػترطت أف يبلمػػس اإلصػػبلح جػػكىر كا 

قامػػة التشػػريع الػػذم الفػػرد ىػػك محػػكر العمميػػة اإلصػػبلحية "كلػػف يػػتـ ذلػػؾ إال بتاييػػر الكضػػع كتصػػحي ع اإلدارة، كا 
دراؾ جيػازه اإلدارم  يحرس حرية اإلنساف مف العبث". كلـ تنكر الفضكؿ كميةن نية اإلمػاـ أحمػد فػي اإلصػبلح، كا 

حػػػائر ال يعػػػرؼ مػػػف أيػػػف يبػػػدأ ؟. األمػػػر الػػػذم قالػػػت: أف االنتيػػػازييف  –حسػػػب تعبيرىػػػا  –لضػػػركرة ذلػػػؾ. لكنػػػو 
مكا بعػػػػض الكماليػػػػات مثػػػػؿ شػػػػراء الطػػػػائرات كالبػػػػاخرات عمػػػػى حسػػػػاب أصػػػػحاب المصػػػػالع الضػػػػيقة اسػػػػتامكه كقػػػػد

الضػػػػركرات التػػػػي تمػػػػس حاجػػػػة المػػػػكاطف األساسػػػػية فػػػػي العػػػػيش كالحيػػػػاة الكريمػػػػة  التػػػػي بػػػػٌيف مبلمحيػػػػا التشػػػػريع 
                                                 

 -1914 -ىػػ 1367 -1322ألصائدم، أحمد قايد: حركة المعارضة اليمنية، في عيد اإلماـ يحي بف محمػد حميػد الػديف ) - 497
ا المسػػعكدم،  145كحتػػى  82ـ، الصػػفحات مػػف 2114 -ىػػػ 1425، 2ي، صػػنعاء، طـ(، مركػػز الدراسػػات كالبحػػكث اليمنػػ1948

، مكتبػػػة السػػػنحاني، 1948 – 1915عبػػػد العزيػػػز:  معػػػالـ تػػػاريخ الػػػيمف المعاصػػػر )القػػػكل االجتماعيػػػة لحركػػػة المعارضػػػة اليمنيػػػة( 
جتماعيػػػػة التقميديػػػػة فػػػػي ا الشػػػػرجبي، قائػػػػد نعمػػػػاف: الشػػػػرائع اال  18، 16، 15، 14ـ، ص  1992 -ىػػػػػ  1413، 1صػػػػنعاء، ط 

، 1المجتمػػع اليمنػػي، دار الحداثػػة لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع بالتعػػاكف مػػع مركػػز الدراسػػات كالبحػػكث اليمنػػي، بيػػركت، صػػنعاء، ط 
 .  136، ص 1986

 . 8، 1، ص 1951مارس  15 نة الثانية،، الس7الفضكؿ: العدد  - 498
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اإلسػػبلمي"الحكـ الصػػالع أكالن. كالحكػػـ الصػػالع ال يكمفكػػـ األلػػكؼ كال المبليػػيف فمػػيس كلػػة تشػػترل مػػف أمريكػػا أك 
نما ىك تشريع أتى بو اي، كنصػكص أنزلتيػا السػماء، كقػكانيف تجمب مف  فرنسا أك يؤتى بيا مف النركيج. كبل، كا 

. فضبلن عػف ذلػؾ طرحػت (499)جاء يحمميا القركف. ككؿ ذلؾ بيف أيديكـ. فامنحكا ىذه الرعية شيئان مف عدالة اي"
بعض المأمكؿ انجازه مػف  –كرة أكلية بص –الفضكؿ بعض اإلجراءات اإلصبلحية العاجمة التي رأت أنيا تحقؽ 

عمميػػة اإلصػػبلح مػػف أىميػػا: تطبيػػع العبلقػػة  بػػيف الشػػعب كالحككمػػة، التػػي كصػػفتيا بالعبلقػػة العسػػكرية المشػػكبة 
بعدـ الثقة، كالتي فرضيا منطؽ "غالب كمامكب". كما تطرقت إلى مسالة الضػرائب، التػي طالبػت بإعػادة النظػر 

كقالت الفضكؿ: باف اإلصبلح الحقيقي ال يكمػف إال   (.500)كاىؿ الشعب اليمني فييا، ككنيا كانت فادحو أرىقت
في تنمية المجتمع تنمية شاممة تطاؿ كافة جكانبو، كلخصت ذلؾ في "خير العمػـ كخيػر المعرفػة، كخيػر السياسػة 

سػتطيع تحقيػؽ كاإلدارة، كخير االسػتقبلؿ كالحريػة كخيػر االجتمػاع كالكجػكد"، ككصػمت إلػى قناعػة مفادىػا انػو ال ي
مكانيػػات البمػػد، كعمػػى رأسػػيـ اإلمػػاـ، كذلػػؾ بسػػبب صػػعكبة تحقيػػؽ اإلصػػبلح، الػػذم  ذلػػؾ إال مػػف بيػػدىـ مقاليػػد كا 

. بػؿ إنيػا  شخصػت أسػباب االنييػار االقتصػادم الػذم (501)أبدل المجتمع اليمني مقاكمةن حيالو ككنو جديد عميو
رجػػػاؿ الطبقػػػة الحاكمػػػة لبلقتصػػػاد، كطالبػػػت بالعدالػػػة شػػػيده الػػػيمف إبػػػاف الحكػػػـ المتػػػككمي، ك أعزتػػػو إلػػػى احتكػػػار 

االجتماعيػة كعػدـ االحتكػػار، كػكف ذلػؾ مػػدعاة النتشػار الشػيكعية المتطرفػػة التػي ال يسػتطيع الحػػد مػف تفشػػييا ال 
فػي يػـك مػا، كلػف يعصػـ شػعب الػيمف مػف  –ال محالة  –الديف كال التقاليد: "كىذا ىك ما ننتظر حدكثو في اليمف 

و شعبان مسػممان متػدينان، كلػف يقيػو شػرىا عركبتػو كال إسػبلمو. الف البطػكف الجائعػة الخاكيػة كاألجسػاـ الشيكعية ككن
العارية المعذبة ال تعرؼ إال الجرم كراء المقمة التي تطفة سعار جكعيا المجنكف". كقارنت ذلػؾ بكضػع الصػيف 

مية "كليست اليمف أكثر محافظة كتمسكان مع أكضاع اليمف اإلما –إلى حد كبير  –ما قبؿ الشيكعية التي تتشابو 
بتقاليدىا القديمة مف الصيف، كلـ تكف الحياة االقتصادية التػي شػممت الصػيف قبػؿ انتشػار الشػيكعية فييػا بأسػكاء 

" . ليذا شنت الفضكؿ ىجكمػان الذعػان  ضػد السياسػة االحتكاريػة (502)مف الحالة االقتصادية التي تسكد اليمف اليـك
مطة اإلماميػػة كسػػيطرتيا عمػػى كػػؿ مفاصػػؿ االقتصػػاد، كعمػػى رأس ذلػػؾ الشػػركة اليمنيػػة التػػي التػػي مارسػػتيا السػػ
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كمػا  (.503)أسسيا اإلماـ أحمد كبعض التجار اليمنييف المساىميف كالتي أسػمتيا "شػركة مصاصػي الػدماء اليمنيػة"
لظػػبلـ" إذا لػػـ انتقػػدت مػػا كانػػت مزمعػػة عميػػو الحككمػػة المتككميػػة مػػف إصػػبلحات، ككصػػفت ذلػػؾ "بالخياطػػة فػػي ا

تمس جكىر المشػكمة المتمثمػة فػي حقػكؽ البسػطاء كالكػادحيف كعمػى رأسػيـ الفػبلح الػذم يػرزح تحػت كطػأة جممػة 
مف التعسفات كالقكانيف الجائرة التي أثقمت كاىمو كاستامت جيده كصادرت حقكقو لمصػمحة حفنػة مػف المسػتاميف 

 .       (504)كاالنتيازييف
إلى مرحمة اليػأس مػف عػدـ إمكانيػة اإلصػبلح عػف طريػؽ الحكػاـ، كطاػى عمػى  كعند ما كصمت الفضكؿ       

خطابيا نكع مف اليقيف الثكرم الناقد بشدة السياسة اإلمامة، أفصحت عػف رؤيتيػا لئلصػبلح السياسػي، كالمتمثمػة 
تفػػكيض  فػػي المطالبػػة بػػالحكـ النيػػابي الحػػر، كالتشػػريعات القانكنيػػة التػػي تحػػد مػػف سػػمطات الحػػاكـ الفػػرد، ككػػذلؾ

. بؿ حدا بيا األمر إلى أف تتبنى كتعيد نشر البياف السياسي الذم (505)حياتيا كعدـ الكصاية عمييا فاألمة شؤك 
ـ، كىػك مػا يؤكػد كاحديػة نيػج  الصػحيفتيف 1948أصدره األحرار كنشػرتو صػكت الػيمف عقػب الحركػة الدسػتكرية 

 ذلؾ البياف المتضمف لمنقاط التالية: 
 ة دستكرية. المطالبة بقياـ حككم -
 االىتماـ بالجيش كرفع مرتباتو. -

 جعؿ الزكاة أمانة. -

 إلااء نظاـ الخطاط كالتنافيذ. -

 عدـ اشتااؿ األمراء بالتجارة. -

 حرية التعبير في حدكد الشرع اإلسبلمي.  -

 االىتماـ بالصحة العامة بإقامة المستشفيات كالمرافؽ الصحية. -

 زيادة مرتبات المكظفيف. -

 .(506)األمة  احتراـ كتقدير عمماء -
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كلشدت حرص الفضكؿ عمى تحقيؽ اإلصبلح أبػدت عػداءن سػافران تجػاه مػا أسػمتيـ بػػ " األغػراب "، كالمقصػكد    
بيـ المكظفيف كالخبراء مف غير اليمنييف لدل اإلماـ أحمد، الذيف كصفتيـ بػ"أعداء الشعب"، كقالت أنيػـ بنفػاقيـ 

إلصػػبلح، كأنيػػـ سػػبب الفسػػاد كاسػػتمرار الطايػػاف، لػػذا طالبػػت كتدليسػػيـ لئلمػػاـ يشػػكمكف حجػػر عثػػرة أمػػاـ مسػػيرة ا
بيمننػػة الكظػػائؼ، كعػػدـ االعتمػػاد عمػػى المػػكظفيف األجانػػب  "إف كفػػة الحكػػـ كالحػػاكميف فػػي ببلدنػػا إنيػػـ محػػاطكف 
بحمقػػات متماسػػكة مػػف الكصػػكلييف كالخكنػػة كاالنتيػػازييف كالمصػػكص كميتبمػػي الفػػرص كالمنػػافقيف كطػػبلب الثػػركة 

. ككػررت مثػؿ ىػذا الخطػاب كالتحػريض فػي (507)ى حساب استابلليـ لمكضع اإلدارم كثقة الحاكميف"كالرخاء عم
 أكثر مف عدد.

أشػارت الفضػكؿ بشػكؿ مقتضػب إلػى  مكضػكع كاليػة  –كنػؼ الػذكر  –كفي سياؽ تناكليا لمكضكع اإلصػبلح    
نمػا اكتفػت  بػالتطرؽ السػريع  –عمػى حػد عممنػا –العيد في اليمف، دكنمػا اإلتيػاف  بجديػد أك تعمػؽ فػي التنػاكؿ، كا 

إلي ىذه القضية الشائكة، باية إثػارة الخػبلؼ كالتنػافس بػيف أقطػاب البيػت اإلمػامي الحػاكـ، كالمنقسػـ عمػى نفسػو 
حينذاؾ إلى فريقيف: البدر كمف إليو مف جية، كالحسف كمف إليو مػف جيػة ثانيػة. األكؿ انضػـ إليػو بعػض رجػاؿ 

ـ مػػػف سػػػجف حجػػػة مثػػػؿ األسػػػتاذ أحمػػػد محمػػػد نعمػػػاف، كالقاضػػػي عبػػػد الػػػرحمف األحػػػرار الػػػذيف تػػػـ إطػػػبلؽ سػػػراحي
 –فػػي نظرىػػا  –ـ(، ككنػػو 1996ـ(، كالػػذم باركتػػو الفضػػكؿ كأبػػدت تأييػػدىا لكاليػػة البػػدر )تػػػ 1998اإلريػػاني )تػػػ 

يمتمػػػؾ مػػػؤىبلت شخصػػػية تؤىمػػػو الف يكػػػكف صػػػالحان لكاليػػػة العيػػػد بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف مشػػػركعيتو المذىبيػػػة مػػػف 
. كالفريؽ الثاني يمثمػو الحسػف كبعػض فقيػاء المػذىب اليػادكم )الزيػدم( المحػافظيف كالتقميػدييف الػذيف (508)عدميا

يقكلكف بعدـ كالية العيد. كالذيف انتقدتيـ الفضكؿ، كعمى رأسيـ  الحسف، حيػث ىاجمتػو بسػبب اعتراضػو تسػمية 
عػػبلف كاليػػة العيػػد لؤلميػػر البػػدر". كاليػػة العيػػد، كتحفظػػو فػػي ىػػذا الجانػػب "سػػيكؼ اإلسػػبلـ إال الحسػػف يطمبػػكف إ

ثػػػارة الخػػػبلؼ كالتنػػػافس بػػػيف الفػػػريقيف، أك بمعنػػػى أدؽ بػػػيف أقطػػػاب الحكػػػـ قالػػػت  معانػػػان فػػػي تػػػأجيج الصػػػراع، كا  كا 
الفضػػػكؿ كبصػػػريع العبػػػػارة، كدكنمػػػا الخػػػكض فػػػػي التفاصػػػيؿ إف: "اإلمػػػاـ أحمػػػػد ينػػػكم اخػػػذ البيعػػػػة البنػػػو بكاليػػػػة 

ىػػك إغاضػػة الحسػػف، الػػذم أبػػدل تشػػددان حيػػاؿ المكضػػكع، كالػػذم لػػـ تركقػػو ، كيبػػدك أف دافعيػػا األكؿ (509)العيػػد"
انتياكػػان صػػارخان لشػػركط كقكاعػػد المػػذىب اليػػادكم )  –مػػف كجيػػة نظػػره  –الفكػػرة مػػف األسػػاس، كػػكف ذلػػؾ  يعػػد 

نمػا  الزيدم ( . كتمضي قائمة: "كىكذا نرل بأف مكقؼ السيؼ الحسف اآلف ال ييدد حاضر أخيو األكبػر اإلمػاـ كا 
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يدد مستقبؿ األمير البدر الذم ترشحو ردىػات المقػاـ الشػريؼ فػي تعػز لكاليػة العيػد" كتخػتـ ذلػؾ بػالقكؿ: "كممػا ي
يػػذكر أف مػػذىب الزيديػػة كىػػك المػػذىب الرسػػمي لمحػػاكميف فػػي الػػيمف يػػنص فػػي تشػػدد أف ال تػػؤكؿ اإلمامػػة إلػػى 

نمػا باالختيػار العػاـ ثػـ يشػترط ليػا شػركطان  عػدة يقػكؿ المحايػدكف مػف عممػاء المػذىب  صاحبيا بالتعييف الفردم كا 
الزيػدم أنيػػـ ال يركنيػا متػػكفرة فػي احػػد اآلف كال شػؾ أف السػػيؼ الحسػػف... قػد أقػػاـ مػف نفسػػو حارسػان ليػػذا الػػنص 

ناىيػػؾ عػػف أنيػػا أفصػػحت عػػف مخاكفيػػا، كحػػذرت فػػي نفػػس الكقػػت، مػػف مػػا  (.510)الخػػاص باإلمامػػة فػػي المػػذىب"
اليمنػي إذا مػا حػدث مػكت مفػاجة لئلمػاـ أحمػد دكنمػا حسػـ لمكضػكع كاليػة أسمتو بالكارثة التي تتربص بالشعب 

العيد، كانتقاؿ اإلمامة إلى ابنو البدر، المتعمؽ عمييا الحفاظ عمى كحدة الكطف، كالحؤكؿ دكف تشظيو "كانو ليس 
إال  –مػاـ بعػد كفػاة جبللػة اإل –ىناؾ إجراء يمكف أف تضمف بػو كحػدة الػكطف كطمأنينػة لمشػعب كاسػتقرار الػببلد 

إجراء كاحد ىك أف يبيف جبللتو خمفو الشرعي مف اآلف فيحسـ بذلؾ االنحراؼ كيقػر بػو المصػمحة العامػة كيقطػع 
. لتصؿ في نياية المطاؼ إلى المطالبة الصريحة بتشػكيؿ حككمػة كحػدة كطنيػة (511)بو دكابر المطامع كاألىكاء"

 –إلػى حػد كبيػر  –تبدك ىنا متناغمػة كمنسػجمة تضـ مختمؼ أطراؼ كجيات اليمف خصكصان اليمف األسفؿ.  ك 
مع  إيقاع األحرار في ىذا الصدد. كزيادة في إثارة التنافس كتأليب الشعب عمػى الحسػف صػكرتو الفضػكؿ  عمػى 
انو العػائؽ أمػاـ مسػيرة اإلصػبلح، مبرىنػة عمػى ذلػؾ مػف خػبلؿ اتيامػو بعرقمػة إلاػاء نظػاـ الرىػائف المزمػع إلاػاؤه 

                                                                    (.512)ث قالت انو يعارض ىذه الفكرة التي حبذىا اإلماـ، خكفان مف تمرد القبائؿ عمى اإلمامةمف قبؿ اإلماـ، حي
 الفضول: الوحدة اليمنية في صحيفة -3

كذلػػؾ مػػف  –كبصػػكرة سػػريعة  –ربمػػا تكػػكف مػػف السػػيكلة بمكػػاف معرفػػة مكقػػؼ الفضػػكؿ مػػف الكحػػدة اليمنيػػة      
خبلؿ النظر في تسعيرتيا المنشكرة عمى صدر صفحتيا األكلى كالمحددة لكؿو مف عدف كحضػرمكت كالمحميػات 

قد تعاممت مع تمؾ القضية بحسبانيا كيانات سياسػية مختمفػة ككحػدات جارافيػة  –عمى ما يبدك  –كاليمف، كأنيا 
نسػػبة إلييػػا كػػػ: الشػػعب العػػدني، كالشػػعب الحضػػرمي، كالشػػعب  متعػػددة، بحيػػث كانػػت تكٍنػػي سػػكاف تمػػؾ المنػػاطؽ

المحجػػي، كالشػػعب اليمنػػي.. الػػخ. كىػػك مػػا لػػـ نجػػده لػػدل الصػػحؼ الرسػػمية المكاليػػة لئلمامػػة، كالتػػي نػػادت بكحػػدة 
ؿ اليمف باعتباره يمثؿ كيانان كاحدان شعبان كجارافيا. كالحقيقة أف نظرة الفضكؿ ىػذه لػـ تكػف ىػي النيائيػة، مثميػا مثػ

إلػى حػد  –كاف بدا ذلؾ نكعان مف التناغـ كاالنسجاـ  –صكت اليمف، فقد تعاممت معيا كفقان لمقتضيات أمر كاقع 
مع المشركع االستعمارم البريطاني الرامي إلػى تقسػيـ البمػد الكاحػد ا نتيجػة لظركفيػا الخاصػة التػي جعمتيػا  –ما 
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عػػف كحػػدة  –كلػػك ضػػمنان  –ف اإلشػػارات التػػي تحػػدثت تتعامػػؿ مػػع تمػػؾ القضػػية بكاقعيػػة سياسػػية. فينػػاؾ الكثيػػر مػػ
 .(513)الجنكب العربي المتضمنة الجزء الشمالي، كالخاضعة لمتطكرات كالمكاقؼ

كلقد أشارت الفضكؿ في أكثر مف عدد إلػى أف ثمػة اتجػاىيف سياسػييف تشػاطرا الػرأم السياسػي فػي مسػتعمرة     
يخ عبػػداي المحػػامي، كالتػػي تػػدؿ مػػف خػػبلؿ تسػػميتيا عمػػى عػػدف، األكؿ تمثمػػو )الجمعيػػة اإلسػػبلمية( برئاسػػة الشػػ

اتجاىيػػا اإلسػػبلمي، كالمنػػادم بكحػػدة كاسػػتقبلؿ الجنػػكب، كالثػػاني يمثمػػو )الجمعيػػة العدنيػػة( برئاسػػة عبػػده حسػػيف 
عػػف االتجػػاه المحمػػي المنػػادم بػػالحكـ الػػذاتي لعػػدف، ربمػػا المتػػأثر بشػػعار: "عػػدف  –أيضػػان  –االدىػػؿ، كالتػػي تػػدؿ 

مكقؼ الفضكؿ مف تمؾ التجاذبات محايدان، لـ تنحػز ألم  –بالطبع  –"، الذم رفعتو الجمعية. كلقد كاف لمعدنييف
. كىػي بػذلؾ (514)طرؼ مف األطراؼ المتجادلة ا فقػد اكتفػت بحػثٌٍ الجميػع عمػى العمػؿ لمصػمحة الشػعب العػدني

سػبؽ أف أعمنػكه كابػدكا حيػادىـ حيالػو تبدك امتدادان لمكقؼ األحرار اليمنييف مف قضية الحكـ الذاتي لعدف، كالػذم 
. كمػػا أنيػا أبػػدت مكقفػان ميادنػػان مػف االسػػتعمار البريطػاني، كاعترفػػت (515)كػكف الظػركؼ كانػػت فػي غيػػر صػالحيـ

ببعض فضائمو المدنية كالديمقراطية، كطمبت منو منع سكاف عػدف المزيػد مػف اإلصػبلحات اإلداريػة عمػى طريػؽ 
 .( 516)تحقيؽ المصير كالحكـ الذاتي

انحيازان كاضحان نحػك االتجػاه المطالػب بحكػـ ذاتػي لعػدف، ضػدان لبلتجػاه  –بشكؿ أك ب خر  –إف الفضكؿ أبدت   
أك الرأم القائؿ بخطكرة ذلؾ عمػى كحػدة الػيمف الطبيعيػة، ككػذلؾ المطالػب باسػتقبلؿ كامػؿ الجنػكب بمػا فػي ذلػؾ 

. (517)كصػػفتيا بػػػ "يػػـك مكعػػكد أك مفقػػكد" عػػدف. أكدتػػو بمطالبػػة أبنػػاء عػػدف عػػدـ تضػػييع فرصػػة االسػػتقبلؿ، التػػي
عػػيف الكاقعيػة السياسػػية التػي تنتيجيػػا، كالمبدئيػػة  –مػػف كجيػة نظرىػػا  –كدافعػت عػػف مكقفيػا ىػػذا بحسػػبانو يمثػؿ 

الصحفية التي ال يمكف التنازؿ عنيا أك المساكمة عمييا، كيمة عمى نفسيا باف تككف دكمان صػكتان لمحػؽ ال صػكتان 
. كلػـ تقػؼ الفضػكؿ عنػد المطالبػة كتأييػد (518)ا أحدان لمنطؽ باسمو أك تزييؼ الكاقع لحسابولمباطؿ، كلف يستجيرى
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شػػعبان  لػػو خصكصػػيتو  –مػػف كجيػػة نظرىػػا  –الحكػػـ الػػذاتي لعػػدف كحسػػب، عمػػى اعتبػػار أف سػػكاف عػػدف يمثػػؿ 
ـ عػدف كالمحميػات إلػى الثقافية كىكيتو المائزة، بؿ أنيا أبدت استيجانان لمدعكات كالمشاريع السياسية المنادية بض
. إلػى جانػب ذلػؾ (519)اليمف الطبيعية، ككصفتيا باليكتكبيا السياسية العصية عمػى التحقػؽ فػي ظػؿ حكػـ اإلمامػة

استنكرت ما كانت تنفقو الحككمة المتككمية مف شأف ما اعتبرتو إغراء المحميات لبلنضػكاء تحػت حكػـ اإلمامػة، 
نػاء الجنػكب باسػـ الػا كباسػـ اإلسػبلـ، كاستشػيدت بالحكمػة القائمػة: كقالت باستحالة ذلؾ حتى لك راكغ اإلماـ أب

. ككػذلؾ حاججػت صػحيفة "النصػر" التػي (520)"أغبى الرعاة مف يبتاي غنمان جديػدة، كالجػرب منتشػر فػي قطيعػو"
طالبت، عمى لسػاف مػدير تحريرىػا طمعػت الاصػيف، بضػـ المحميػات إلػى الػيمف األـ عمػى طريػؽ تحقيػؽ الكحػدة 

كاإلسػػبلمية الكبػػرل. كقالػػت إف ذلػػؾ غيػػر ممكػػف بسػػبب مػػا تعانيػػو الػػيمف اإلماميػػة مػػف فقػػر كفسػػاد، كمػػا  العربيػػة
يسكدىا مف عقمية سياسة متسمطة كمتخمفة حالت دكف إمكانية استقرار أبنائيا في الداخؿ ناىيؾ عف دعكة الاير 

نحػػب االسػػتبداد كال نػػكده كال نطمػػئف لبلنضػػماـ كالتكحػػد "إننػػا ال نقػػدس االسػػتعمار يػػا سػػيد طمعػػت كنحػػف كػػذلؾ ال 
إليو"، كأكضحت كجيتيا في التكحد قائمو: "يا طمعت ىؿ لديؾ حكـ دسػتكرم شػعبي صػالع مسػتقيـ حتػى تػدعكنا 
إليو كتحسرنا عميػو كتفاخرنػا بػو كتطػكؿ ؟. انػو ال شػيء أبػدان غيػر الفرديػة كاإلقطػاع كالعبػث بالحريػات كالتسػخير 

حقكؽ اإلنساف.. أفأنت تدعكنا أف نخرج مف النكر إلى النػار ؟ كه يػا ابػف عػـ  كحرماف المرء حتى ابسط حؽ مف
. ككصؿ بيا األمر إلػى حػد اتيػاـ اإلمػاـ أحمػد كحككمتػو بإثػارة (521)ال عميؾ فاف لاة المعاش غير لاة الضمير"

سػػبلطيف  المشػػاكؿ كالنزاعػػات فػػي الجنػػكب "أسػػياد الػػيمف كحػػكادث الجنػػكب" معتبػػرة أف أم ظمػػـ أك طايػػاف يبديػػو
يعاز منيـ  . (522)المحميات إنما ىك مف باب التقميد كالمحاكاة "ألسياد اليمف"، أك انو بتأثير كا 

كعمػػى ىػػذا األسػػاس تعاممػػت الفضػػكؿ مػػع أحػػداث كقضػػايا المحميػػات، إذ تناكلػػت عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ الشػػأف     
فأبػػدت تعاطفػػان كانحيػػازان كاضػػحان السياسػػي فػػي لحػػج المتعمػػؽ بمكضػػكع الصػػراع عمػػى السػػمطة بػػيف البيػػت الحػػاكـ،  

نحك السمطاف عمى عبد الكريـ ضد أخيو السمطاف فضؿ عبد الكريـ، الذم اتيمتػو بالتػأثر باإلمامػة. كمػا أشػادت 
بػػالخطكات اإلصػػبلحية التػػي كانػػت تنفػػذىا سػػمطنة لحػػج، كباركػػت إعبلنيػػا الدسػػتكر. كعممػػت الشػػيء نفسػػو مػػع 
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ذا كانػػت  (.523)السػػمطاف القعيطػػي، كنػػادت بالكحػػدة الحضػػرمية حضػػرمكت فقػػد أبػػدت تعاطفػػان مػػع الشػػعب ضػػد كا 
سكاءن بحجة التعامؿ كفؽ منطؽ األكلكيات، أك فرض  –الفضكؿ قد أبدت فتكران كعدـ حماسة نحك الكحدة اليمنية 

فانيػػػا فػػػي مكضػػػكع كحػػػدة اإلنسػػػاف اليمنػػػي كانػػػت عمػػػى العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ، إذ أبػػػدت حماسػػػة فػػػي  –األمػػػر الكاقػػػع 
لتأكيػػد عمييػػا، كرفضػػت بشػػدة المذىبيػػة كالمناطقيػػة التػػي قالػػت إف اإلمامػػة راىنػػت عمييػػا فػػي تشػػتيت المطالبػػة كا

األمػة، كعكلػػت عمػى كعػػي الشػعب اليمنػػي بكافػة مككناتػػو فػي إسػػقاط تمػؾ الكرقػػة مػف أيػػدم السػمطة كاإلسػػراع فػػي 
 ، كاف اقتصرت عمى شماؿ الكطف. (524)تحقيؽ الكحدة الكطنية

 ولي:المجال العربي والد -4
اىتمت الفضكؿ بقضايا التحرر العربيػة كالدكليػة، كفػي مقػدمتيا القضػية الفمسػطينية، التػي دافعػت عنيػا          

سبلمي. تمثؿ ذلؾ في استيجانيا الدائـ لممكاقؼ العربية المتخاذلػة كىجكميػا  في كؿ مراحميا مف منطمؽ قكمي كا 
نيزامية كػاف كمػازاؿ يعايشػيا العػرب كالمسػمميف، كال سػيما البلذع عمى الجامعة العربية، كالتي أجمت حالة مف اال

عنػد مػا اكتشػفت كنشػرت مػا اعتبرتػػو بػكادر أكليػة لمحاكلػة تطبيػع مػع إسػػرائيؿ. أبػدتيا باكسػتاف عمػى لسػاف كزيػػر 
األمػػر الػػذم  (.525)ـ(1965خارجيتيػا )ظفػػر اي خػػاف( كباركتيػػا أك استحسػػنتيا مصػػر فػػي عيػػد الممػػؾ فػػاركؽ )تػػػ 

تخصػػيص محكمػػة خاصػػة لقضػػية فمسػػطيف أسػػمتيا "محكمػػة الفضػػكؿ العدليػػة" عمػػى غػػرار مػػا يشػػبو دفعيػػا إلػػى 
اسػػتيمت  (.526))محكمػػة العػػدؿ الدكليػػة(، كالتػػي خصصػػتيا لمحاكمػػة كػػؿ مػػف رأتػػو متكاطئػػان  كمتػػ مران عمػػى القضػػية

يعة اسػتعمارية ال تمثػؿ ذلؾ بمحاكمة الجامعة العربية كأمينيا العاـ )عبد الرحمف عزاـ(، التي اعتبرتيا نبتة كصن
حقيقة القكمية العربية. قالت إنيا أنشئت مف اجؿ التحكـ  بالشعكب العربية عف طريؽ فرض زعماء إجبارييف ال 
يمثمػكف شػعكبيـ. ككانػت أكلػى الػتيـ المكجيػػة إلييػا التخػاذؿ تجػاه قضػية الػػيمف عنػدما اسػتنجد بيػا األحػرار أثنػػاء  

جزىػػػا الػػدائـ كفشػػػميا المتكػػرر فػػػي االنتصػػار لمقضػػػية الفمسػػطينية كاألمػػػة ـ، كثانييػػا ع1948حركػػة الدسػػتكر فػػػي 
 . (527)العربية
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المصػػرية، التػػي باركتيػػا الفضػػكؿ كأيػػدت مسػػيرتيا، كاعتبرتيػػا انتصػػاران  52األمػػر  ذاتػػو مػػع ثػػكرة يكليػػك         
يػػػة األقطػػػار لمشػػػعب المصػػػرم، بػػػؿ العربػػػي عمػػػى كجػػػو العمػػػكـ، كدعػػػت صػػػراحة إلػػػى نٌمػػػذجتيا كتعميميػػػا عمػػػى بق

نيػا  بفعػؿ العػدكل  –قػد أرىصػت  –أم الثػكرة المصػرية  –العربية بحسػباف مصػر تمثػؿ قمػب العركبػة النػابض. كا 
 –لقػػادـ ثػػكرم تحػػررم   سػػكؼ يجتػػاح المنطقػػة  عػػاجبلن أـ كجػػبل.  كمػػا شػػكمت مفتتحػػان لعيػػد شػػعبي   –الثكريػػة 

اليمف التي طالمػا سػعت إليػو كحممػت بمقدمػو.  كاف ديمقراطي ال مندكحة مف تكاليو كاتساعو في المنطقة، كمنيا 
لمسػػقكط، يمثػػؿ كخػػر أنمػػكذج سػػية لمػػدكتاتكريات العربيػػة الزائمػػة. فػػي حػػيف  أف  –حتمػػان  –قصػػر عابػػديف، اآليػػؿ 

ـ( قائد الثكرة المصرية قائدان ثكريان مف الطراز األكؿ كأنمكذجػان طميعيػان 1984الفضكؿ قد اعتبرت محمد نجيب )تػ 
قتػػداء بػػو كبخطكاتػػو، بػػؿ تكػػرار  نمكذجػػو فػػي كػػؿ األقطػػار العربيػػة التػػي تسػػيطر عمييػػا ثقافػػة االسػػتبداد، ينباػػي اال

تقػػكد الشػػعكب صػػكب تحقيػػؽ الحريػػة كالديمقراطيػػة، عمػػى اعتبػػار أف  ةكالتػػي تفتقػػر إلػػى شخصػػية ثكريػػة كاريزميػػ
عػادة تشػكيؿ الجامعػة العربيػة عمػى أسػس ديمق راطيػة حديثػة  لتمبػي طمكحػات الخطكة األكلػى تكمػف فػي تطييػر كا 

 (.528)الشعكب ال الحكاـ ليس غير
كمػػف شػػدة الحمػػاس كالتػػكؽ إلػػى الثػػكرة كصػػؿ األمػػر بالفضػػكؿ إلػػى التبشػػير، كالػػدعكة الصػػريحة فػػي إحػػدل        

 –افتتاحيتيا، بدنك مكلد النظاـ الجميكرم في الشرؽ العربي "الشرؽ سائر نحك الجميكريػة"، كالػذم سػكؼ يضػع 
حػػدان نيائيػػان لكافػػة أشػػكاؿ كأنمػػاط الحكػػـ الممكيػػة كاإلقطاعيػػة. ككنػػو النظػػاـ السياسػػي األمثػػؿ لمشػػرؽ  – بالضػػركرة

اكؿ  –حسػب عممنػا  –. كىي(529)العدالة كالحرية كحكـ الشعب نفسو بنفسو –حتمان  –العربي الذم سكؼ يحقؽ 
كرم كبػػديؿ لمنظػػاـ الممكػػي، إشػػارة كاضػػحة تكردىػػا  صػػحيفة معارضػػة، كتػػدعكا فييػػا صػػراحة إلػػى النظػػاـ الجميػػ

 ككخيار استراتيجي ال غناء عنو في اإلطاحة بكافة أشكاؿ الظمـ كاالستبداد .
كبحكػـ تػػأثر الفضػكؿ بالمػػد القػكمي العربػػي، الػذم غذتػػو الثػكرة المصػػرية فػي كػػؿ المنطقػة، تحػػدد مكقفيػا مػػف     

، إف لـ يتطابؽ معو. فقد أبػدت، فػي أكثػر أمريكا كاالمبريالية العالمية، كالذم ال يختمؼ عف مكقؼ صكت اليمف
مف عدد، رفضان كتخكفان مف المشاريع األمريكية في المنطقة العربية كاليمف باعتبارىا مقدمات لمشركع استعمارم 
جديد. لذلؾ طالبت مف اإلماـ كحككمتو عدـ إبراـ أية اتفاقية أك معاىدة سياسية كاقتصادية مػع اإلدارة األمريكيػة 

ؿ باسػػػتقبلؿ الػػػكطف كيػػػؤثر سػػػمبان عمػػػى اقتصػػػاده كثركاتػػػو. كقالػػػت إف المخػػػكؿ فػػػي عقػػػد االتفاقيػػػات كػػػكف ذلػػػؾ يخػػػ
كالمعاىػػػػدات إنمػػػػا ىػػػػك الشػػػػعب كحػػػػده "اعطػػػػكا ىػػػػذا الشػػػػعب حريتػػػػو كدسػػػػتكره ليقػػػػكؿ كممتػػػػو فػػػػي ثركتػػػػو ككنػػػػكزه 
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فػي احػد . كرفضت أم شكؿ مف أشكاؿ الكصاية عمى الكطف. بؿ إنيا لـ تتػكاف فػي كصػؼ الػيمف (530)كمصيره"
أعػػدادىا بػػػ "الػػكطف المرىػػكف" لؤلمريكػػاف جػػراء مسػػارعة اإلمامػػة إلػػى عقػػد معاىػػدات تجاريػػة غيػػر متكافئػػة معيػػـ، 
كحػػذرت مػػف التمػػادم فػػي ذلػػؾ كالميػػث كراء مػػا أسػػمتو بػػػ "الرغيػػؼ األمريكػػي المسػػمكـ"،كالذم سػػكؼ يسػػمـ الحيػػاة 

 . (531)نزاؼ ثركات كخيرات البمدعمى است –دكف إدراؾ   –االقتصادية في اليمف برمتيا كيعمؿ 
تفاعمت الفضكؿ مع القضايا اإلسبلمية بالحماسة ذاتيا التي أبدتيا مع القضايا العربية ا إذ  أبدت تعاطفان كبيران  

حياليػػا، كذلػػؾ مػػف منطمػػؽ إسػػبلمي كعاطفػػة دينيػػة. فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر تفاعمػػت مػػع قضػػية المسػػمميف 
سػػبلمي معيػػػـ، حيػػث حاكلػػت تشػػػخيص مشػػكمتيـ ككضػػعيا أمػػػاـ الػػرأم العػػػاـ الػػركس، كدعػػت إلػػػى التضػػامف اإل

"اعػػػرؼ كيػػػؼ يعػػػيش المسػػػممكف فػػػي ركسػػػيا السػػػكفيتية"، عمػػػى نحػػػك مختصػػػر، كقالػػػت إف تعػػػامميـ مػػػع الحككمػػػة 
السكفيتية خاضع لعامميف رئيسييف: األكؿ خاضع لطبيعة التعاليـ الشيكعية التي تعتبر الديف عدكان يجب القضاء 

كالثػػاني خاضػػع لمبػػدأ االنتيازيػػة السياسػػية التػػي تعتػػرؼ بأىميػػة الدعايػػة كالتػػي اسػػتامت الػػديف ليػػذا الشػػأف.  عميػػو.
كىػػك مػػا مارسػػتو الحككمػػة السػػكفيتية مػػع المسػػمميف مػػف مكاطنييػػا. لػػذلؾ صػػكبت سػػياـ نقػػدىا إلػػى جػػكىر النظريػػة 

يػػػة الدينيػػػة حقيقػػػة ال تتفػػػؽ كالمبػػػادئ الشػػػيكعية التػػػي تحػػػـر حريػػػة التػػػديف ال سػػػيما عمػػػى المسػػػمميف "عمػػػى أف الحر 
ـ( المادية"، كتكاصؿ قائمة: "كعبلكة 1883الشيكعية، إذ أف أساس أم ديف كاف يتنافى كمبادئ كارؿ ماركس )تػ 

 .   (532)عمى ذلؾ فاف الحرية الدينية الصحيحة تناقض كراء الزعماء الشيكعييف كرسؿ الشيكعية فيما يتعمؽ بالديف"
الفكػرم المنحػاز صػراحة  –منبران إعبلميان حران كمعارضان تجمى في خطابيا الػنفس السياسػي ىكذا كانت الفضكؿ  

إلى جانب قضايا البسطاء كالكادحيف كالذم ينتمي في المحصمة إلى تيار األحػرار اليمنيػيف كعقيػدتيـ السياسػية. 
نيػػا ماليػػة كأخػػرل ( عػػددان، ألسػػباب قيػػؿ أ 157ـ بعػػد أف أصػػدرت ) 1953حتػػى تكقفػػت عػػف الصػػدكر فػػي عػػاـ 

سياسية تمثمت األكلػى فػي اسػتدانة صػاحبيا مبػال  ماليػة كبيػرة، كالثانيػة فػي مسػاكمة اإلمػاـ أحمػد كربمػا االثنتػيف 
 معان.    

 م:9958 -9948صحيفة السالم 
تعد صحيفة "السبلـ" أكؿ صحيفة يمنيػة معارضػة صػدرت خػارج الػيمف، كثالثػة الصػحؼ المعارضػة لئلمػاـ      

ـ، أم قبػؿ 1948ديسمبر  6ىػ المكفؽ 1368صفر سنة  5كمتو، صدرت في كارديؼ بانجمترا بتاريخ أحمد كحك
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ـ( رئػػيس 1954عمػػي ألحكيمػػي )تػػػ  إصػػدار الفضػػكؿ بحػػكالي أسػػبكع. صػػاحبيا كرئػػيس تحريرىػػا الشػػيخ / عبػػد اي
سػبلـ لسػاف حاليػا. كقػد ـ، كمثمػت ال1936يكنيػك  22"الرابطة اإلسػبلمية العمكيػة" فػي بريطانيػا، التػي أسسػيا فػي 

كتػػب تحػػت اسػػميا "جريػػدة عربيػػة أسػػبكعية". تطػػكرت فيمػػا بعػػد إلػػى "صػػحيفة عربيػػة دينيػػة أدبيػػة ثقافيػػة سياسػػية 
ـ، كجػاءت فػي ظػرؼ يتسػـ بشػدة العنػؼ كقػكة القمػع لكػؿ 1948إخبارية".  كلقد أصدرت في أعقاب فشػؿ حركػة 

 صدار.  ما ىك معارض لئلماـ أحمد كحككمتو، ككانت اسبكعية اإل
كيظير مف مجمػؿ الكتابػات عػف السػبلـ، أف أبػرز أىػدافيا، إلػى جانػب قضػية المعارضػة بالحسػنى، شػؤكف      

 المياجريف اليمنييف كأخبارىـ كبعض القضايا العربية عامة، كأنيا اتسمت في طابعيا العاـ بسمتيف رئيسيتيف:
، كعمػػى كجػػو الخصػػكص االتجػػاه الصػػكفي، الػػذم األكلػػى: سػػيادة الفكػػر الػػديني اإلسػػبلمي عمػػى اغمػػب مقاالتيػػا 

 خاضت مف اجمو صراعان طكيبلن مع خصكمو كالمعارضيف لو.
الثانيػػػػة: تصػػػػدييا لمسياسػػػػة اإلماميػػػػة، كمكاصػػػػمتيا لمنضػػػػاؿ ضػػػػد ظمػػػػـ كاسػػػػتبداد اإلمػػػػاـ أحمػػػػد بعػػػػد فشػػػػؿ حركػػػػة 

   ( .533)ـ1948
 كعند قراءتنا لمكاضيعيا  استخمصنا العناكيف اآلتية:    
 الة والمنيج:الرس -9

اختير اسـ صحيفة "السػبلـ"، بمػا يتكافػؽ كجػكىر رسػالتيا ذات ألنزعػة الصػكفية، كتبعػان لمػا يػراد ليػا مػف دكر     
يديكلكجي، فقد قدميا صاحبيا باستيبللو  ركحانية تنزع نحك الطيكرية كصػفاء السػريرة مفادىػا "باسػمؾ  كظيفي كا 

نيف بحكلؾ كقكتؾ كنسػألؾ عمػى أف تجعمنػا مػف أىػؿ السػبلـ كدعػاة الميـ نستيؿ صحيفتنا السبلـ كنفتتحيا مستعي
السبلـ كمحبي السبلـ كالمتمسكيف بدعاة السبلـ، فانؾ أنت السػبلـ كمنػؾ السػبلـ كاليػؾ يعػكد السػبلـ، فحينػا ربنػا 

ييػا بالسبلـ كأدخمنا الجنة دار السػبلـ، كاجعمنػا مػع مػف قمػت فػي كصػفيـ )دعػكاىـ فييػا سػبحانؾ الميػـ كتحيػتيـ ف
سبلـ(". كتمنى صاحبيا أف تككف صحيفتو، ككقع تأثيرىػا عمػى القػراء كالجميػكر بػردان كسػبلما، ككنيػا تعتبػر أكؿ 
صحيفة عربية تصدر في بريطانيا تعبر عف حاؿ الجالية العربية اإلسبلمية، كتحمؿ رسالة جكىرىا خدمػة الػديف 

 –عمػػى حػػد قكلػػو  –بلـ كالمسػػمميف. كػػكف الصػػحافة كالحػػؽ كالعدالػػة، كتخػػدـ الفضػػيمة كاإلنسػػانية، بػػؿ خدمػػة اإلسػػ
تعمػػؿ عمػػى نشػػر المبػػادئ كالػػدعكات الدينيػػةا ألف بالصػػحافة تيٍنشىػػر المبػػادئ كالػػدعكات الدينيػػة، كيتقػػكل المركػػز 
اإلصػػبلحي، كىػػك مػػا ينباػػي أف تكػػكف عميػػو السػػبلـ، ك يتحػػدد منيجيػػا  فػػي الػػدعكة إلػػى اي بالحكمػػة كالمكعظػػة 
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كمنيج الشيخ/ أحمد بف مصطفى العمكم شيخ الطريقة الصكفية العمكية، كعمػى غػرار مػنيج الحسنة عمى طريقة 
جريدتػػو )الػػببلغ(: "إذان فجريػػدة السػػبلـ ىػػي جريدتػػو مػػف بعػػده كىػػي اثػػر مػػف كثػػاره المتبعػػة المحمػػكدة، كحسػػنة مػػف 

 .   (534)حسناتو الطيبة المشككرة التي تصير عمى منيجو كنيج جريدتو الببلغ "
حيف حاكلت السبلـ في إحدل مقاالتيا تفنيػد المعنػى الػداللي لكممػة السػبلـ بايػة تحديػد مبلمػع ىكيتيػا، في      

كتكضيع كنو رسالتيا "السبلـ ىي الكممة التي تصيخ لسماعيا القمكب كالضمائر، كالنامة التي تمتػزج بػيف السػر 
ة. السػػبلـ كممػػة أراد األنبيػػاء المرسػػمكف كالقمػػب كالػػركح فتػػكحي إلػػى األفكػػار الجامحػػة كيػػات الينػػاء كسػػبؿ السػػعاد

غرسيا في النفكس كمزجيا بالركح فجحد الناس إرادة الرسؿ كظمكا يمكركف كيكيدكف كيصػمكف غيػرىـ لػئبل تصػؿ 
كممة السػبلـ إلػى األذاف فتصػبيا عػف سػماع غيرىػا، كلػئبل تمتػزج حبلكتيػا بػاألذكاؽ فػبل تسػتعذب سػكاىا. السػبلـ 

كميػػػا، شػػػعاعيا يحيػػػي فييػػػا نبتػػػان أضػػػرت بػػػو أربػػػاح األىػػػكاء كقضػػػت عميػػػو أجػػػكاء شػػػمس تشػػػتيي تربػػػة المعمػػػكر 
األغراض فادا ىشيما تذركه الرياح. السبلـ ىي الكممة التي تجد فييا البشرية دكاءىا فيما أصػابيا مػف األمػراض 

القمػكب فقيػت  الميمكة فبقيت في دنيػا الكجػكد خػائرة القػكل مػاثرة المنػاىج تضػؿ السػبيؿ كلػيس ليػا سػبيؿ. فمػك أف
السبلـ كطبقت معناىا عمى أحكاليا لتايرت بيف عشية كضحاىا إلى دنيا غامرة بالشفقة كالرحمة كاإلنسانية. كلك 
أف المعامػػؿ الصػػانعة لؤلسػػمحة اقتصػػرت عمػػى أسػػمحة السػػبلـ لبقيػػت اإلنسػػانية فػػي نعمػػة الطمأنينػػة مػػدل الحيػػاة. 

  (.535)و أبصار فما تنعمت بنكره كالى اي مرجع األمكر"كلكف السبلـ جيمتو أفكار فضمت الصكاب كعميت عن
كلقد أكدت السبلـ سممية منيجيا كدعكية رسالتيا في مفتتع كؿ عاـ جديد ليا ففي عاميػا الثػاني قالػت:         

"... إف السبلـ ال تدعكا إال إلى السبلـ كاألماف ليس غيرىما كأنيػا ال تعمػف حربػان عمػى احػد، كليسػت عػدكة ألحػد 
. أمػا فػي عاميػا (536)كليس ليا عدك إال الباطؿ... كليس ليا خصـ إال الظمـ... كسبلحيا ىك الحؽ كقكؿ الحؽ"

الثالث كالذم كاف األخير فقد أفصحت عف خطيا الثكرم كانحيازىػا إلػى األحػرار حيػث صػدرتو باالفتتاحيػة التػي 
ر صػػحيفة السػػبلـ صػػحيفة الحريػػة كالعدالػػة منيػػا: "باسػػمؾ الميػػـ القػػدكس السػػبلـ افتػػتع ىػػذا العػػاـ الثالػػث إلصػػدا

كاإلنصاؼ كالدعكة إلى المساكات رالمساكاة بالحقكؽ بػيف النػاس. صػحيفة أسسػت عمػى تقػكل مػف اي لتنصػر اي 
كتعمي كممتو كتعز دينو كتحارب مف حارب اي كرسكلو كعصى كتكبر كعاث في األرض فسادا... صحيفة ىػي 

كجكه الظممة كالجبابرة... رائدىا الحؽ المبيف كمنيجيا الصراط القكيـ كقكليػا  منبر األحرار كصكتيـ الصارخ في
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عنو كال تطمب غيػره ىػك: نريػد الحػؽ نريػد اإلنصػاؼ نريػد احتػراـ اإلنسػاف كحقػكؽ  جالفصؿ الذم ال تثنيو كال تعك 
  (.537)األميف" اإلنساف كالحكـ العادؿ بيف بني اإلنساف. نريد التحكـ إلى كتاب اي العزيز كسنة رسكلو

فػػي إطػػار اآليػػة الكريمػػة "كاي يػػدعكا إلػػى دار السػػبلـ كييػػدم  –أيضػػان  –كمػػا أف السػػبلـ  حػػددت رسػػالتيا        
مف يشاء إلى صراط مسػتقيـ" التػي اتخػذتيا بمثابػة شػعار ليػا، تناكليػا فػي أكثػر مػف حمقػة الكاتػب )منصػكر عبػد 

السياسػية،  فيا سكؼ تعنى بنشر الثقافة الدينية كاألدبيػة كالشػؤك اليمني( أبرز كتابيا، كجاء مف ضمنيا أن زالعزي
ماتة الرذائػؿ، كمػا أنيػا ال تػأؿي جيػدان فػي  كنشر العمـ كمحاربة الجيؿ كمكافحة األمية، كبعث األخبلؽ الفاضمة كا 
يػا إصبلح ذات البػيف بػيف الحككمػات اإلسػبلمية مػف جيػة بػيف المػكاطنيف كحككمػاتيـ مػف جيػة ثانيػة. كاف منيج

فػػي ذلػػؾ ىػػك الػػدعكة إلػػى اي بػػالتي ىػػي أحسػػف دكنمػػا أم تعصػػب لحػػزب أك حككمػػة أك جيػػة، كمػػا أنيػػا سػػكؼ 
تجاىد االستبداد  أيان كاف مصدره دكنما التعرض لمشخصيات كالنيؿ مف األعراض، كأكدت أنيا سكؼ تنتيج في 

ائديػة، كتسػعى لمتقريػب بػيف المػذاىب رسالتيا طريقة االعتداؿ كالكسطية، خصكصػان تجػاه القضػايا السياسػية كالعق
اإلسبلمية كي يتضع لآلخر الديني حقيقة الديف اإلسبلمي ككسطيتو كاعتدالػو، كػكف اليػدؼ األسػمى لمسػبلـ ىػك 
تيػػذيب األفػػراد كالشػػعكب اإلسػػبلمية عمػػى مقتضػػيات العقيػػدة اإلسػػبلمية الصػػحيحة، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االسػػتعانة 

ديف " فجريػػدتنا ىػػذه إف نصػػحت راألفػػراد  فيػػي إنمػػا تنصػػحيـ عمػػى العمػػؿ برجػػاؿ اإلصػػبلح كالسياسػػة كعممػػاء الػػ
كالطاعػػػة لؤلمػػػراء كالقػػػادة، تحمػػػؿ كػػػؿ مكػػػركه فػػػي المحافظػػػة عمػػػى االنضػػػماـ إلػػػى الجماعػػػة كتػػػرؾ الشػػػذكذ، كاف 
نصػػحت الحككمػػػة أك الممػػػؾ فيػػػي إنمػػا تنصػػػع بإتبػػػاع العػػػدؿ كاإلحسػػػاف كالصػػفع الجميػػػؿ كاألخػػػذ بػػػالعفك كاألمػػػر 

كاإلعراض عف الجاىميف بدكف تقريع بالكبلـ كلذع بالنصيحة حتى ال يكمؼ المنصكح أف يامض عينيػو بالعرؼ 
كيسد أذنيو عف االستماع كالقبكؿ أك تحممو عمى الكبر كالعناد فيمتنع عف إسداء الخيػر كاسػتعماؿ النصػع، لعػدـ 

   (.538)"حكمة الناصحيف كقساكة المرشديف كغمظة بعض عمماء الديف كتحامؿ الصحفييف
كعمػػى ىػػذا األسػػاس نجػػد أف السػػبلـ، عمػػى لسػػاف الكاتػػب )منصػػكر عبػػد العزيػػز(، انتقػػدت الطريقػػة كاألسػػمكب     

الذم اتخذه األحرار في اغتياؿ اإلماـ يحيى، كتصػفو بالعمػؿ اليمجػي المتيػكر إذ كػاف األحػرل بيػـ إتبػاع مػنيج 
لسػػبلـ كتتمسػػؾ بػػو، كبمبػػادئ السػػمؼ الصػػالع، النضػػاؿ السػػممي، كالتػػدرج ألمطمبػػي، كىػػك مػػا سػػكؼ تسػػير عميػػو ا

كخػػذة بحجػػرة الجامعػػة العربيػػة فػػي معالجػػة المشػػاكؿ السياسػػية كاالجتماعيػػة، كمػػا أنيػػا سػػكؼ تعتمػػد فػػي نصػػحيا 
لمممػػكؾ كالمسػػئكليف، ككػػذلؾ األفػػراد مػػنيج المػػيف كالرفػػؽ كيمػػا يستسػػي  الجميػػع رسػػالتيا، كيػػتـ ليػػا تحقيػػؽ اليػػدؼ 
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حساف، كتحػارب ال جيػؿ بكػؿ أشػكالو ككنػو يمثػؿ المرتػع الخصػب لممسػتعمريف، إلػى أف تصػؿ فػي نيايػة بمطؼ كا 
المقالة كتقكؿ: "كأىـ ما أخذتو صػحيفتنا عمػى عاتقيػا أف تفٌصػؿ فكائػد الػديف كضػركريتو لئلنسػاف، كتقتمػع العقائػد 

شػير بالػديف اإلسػبلمي الباطمة كاألكىاـ الفاسدة كتزييؼ البدع كاإللحاد بما تطمعو كؿ حيف عمى أعمػدتيا مػف التب
ببياف قكاعده األساسية كمعانييا الصحيحة كفكائدىا الحتمية... فيي بالجممة مدرسة تيذيب لمخاصة كالعكاـ ككلة 
ميكانيكية تسكؽ المفسديف كالمسرفيف كالمبلحده كالمبتدعة باسكاط مف الكعظ كالزجر بماة المنطػؽ الػكاقعي، إلػى 

 . (539)بكف إلى الفضيمة انسيابا كيتكبكف إلى اي تكبة نصكحا"الحؽ الثابت كالسبيؿ الكسط فينسا
 عبلكة عمى ذلؾ أفردت السبلـ مقالة تعريفية خاصة بػ "رسالة السبلـ" ضمنتيا النقاط اآلتية:  
الػػدعكة لمرجػػكع إلػػى مبػػادئ اإلسػػبلـ القكيمػػة، كالتػػي صػػيرت العػػرب كخمقػػت مػػنيـ امػػةن ككحػػدةن كحضػػارة  -1

 كتاريخا.
صبلح االجتماعي في كؿ مناحيو، كالذم يعمؿ عمى التقارب بيف الطبقات كيزيؿ الفكارؽ الدعكة إلى اإل -2

 بينيا، المفضي إلى التعاكف كالتعاطؼ.

الدعكة إلى نشر الثقافة العامة بيف أكساط المجتمع، حتى ال تحتكرىا فئة دكف أخرل، ككنيا تمثؿ جسر  -3
 العبكر نحك العمـ كالتطكر كاالزدىار.

 دعيـ الجامعة العربية كالكحدة كاالتصاؿ بيف الشعكب.الدعكة إلى ت -4

 الدعكة إلى العمؿ باألسس الديمقراطية الصحيحة.  -5

 .(540)الدعكة إلى عرض األدب العربي بشكمو الصحيع -6
كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف صػػػحيفة السػػػبلـ قػػػد تعيػػػدت بػػػالتزاـ الػػػنيج الصػػػكفي المسػػػالـ فػػػي رسػػػالتيا، نجػػػد أف       

الدسػتكرية  أجبرتيػا عمػى التخمػي عػف نيجيػا  48التي شػيدتيا الػيمف عقػب حركػة  ةبالظركؼ السياسية المضطر 
كىػك مػا سػبب ليػا النقػد  –إف جػاز ىػذا التعبيػر  –الصكفي الػكعظي المسػالـ، كاعتمادىػا الػنيج الصػكفي الثػكرم 

 لرسمية. سكاءن مف بعض رجاؿ الصكفية أك مف قبؿ المعارضيف لسياستيا المحسكبيف عمى المؤسسة اإلمامية ا
فالفريؽ األكؿ اتيميا بالتدخؿ فيما ال يعنييا كىي الشؤكف السياسػية لمبمػداف كالحككمػات، كدلػؿ عمػى ذلػؾ        

بتدخميا في الشأف السياسي الجزائرم الذم سبب مشاكؿ ألصحاب الطريقة الصكفية ىناؾ كانعكس سمبان عمػييـ، 
ة كاإلرشػاد الركحػي ذك الطػابع الصػكفي أالنسػحابي، كبمػا كقاؿ: كاف األحرل بيػا أف تقتصػر عمػى األمػكر الدينيػ
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أنيػػا قػػد خالفػػت ذلػػؾ كأقحمػػت نفسػػيا فػػي أمػػكر ليسػػت مػػف اختصاصػػاتيا، بالتػػالي فإنيػػا قػػد حػػادت عػػف الصػػكفية 
كغػػػايرت منيجيػػػا "إف كانػػػت جريػػػػدة السػػػبلـ عمكيػػػة كمػػػا تقػػػػكؿ فمػػػتكف عمػػػى نمػػػط الػػػػببلغ الجزائػػػرم فػػػي اليدايػػػػة 

 كاإلرشاد". 
لكف السبلـ ردت عمى ذلؾ النقد بالتماس العػذر لصػاحب المقػاؿ ككنػو كتػب عتابػو فػي ظػرؼ سياسػي           

فرضتو ثقافة المستعمر الفرنسي في الجزائر، كحاكلػت تبريػر مكقفيػا كتأكيػد ثباتيػا عمػى مػنيج الصػكفية الحقيقيػة 
عػد تجنيػان صػارخان عمػى الصػكفية الذم يعتبر التدخؿ في الشؤكف السياسية جكىر الصكفية، كاف مثؿ ذلؾ القكؿ ي

كعمػػى زعيميػػا الشػػيخ / أحمػػد بػػف مصػػطفى العمػػكم بػػؿ عمػػى الػػديف كمػػو "...قػػد حكمػػتـ عمينػػا كعمػػى الشػػيخ كعمػػى 
الديف نفسو انو ال عبلقة كال صمة لنا كال لو بالسياسة كاف العمماء كالصكفية ال يصمحكف إال لقراءة الكظائؼ مف 

نػػاؽ، كاف الػػديف اإلسػػبلمي كأنػػو ديػػف سػػاذج ال يخػػتص إال بالصػػبلة كالصػػـك األذكػػار كتعميػػؽ السػػبع عمػػى األع
صػػبلح نظػاـ الحيػػاة كالػدعكة إلقامػػة العػػدؿ كالنظػاـ كأنػػو أمػػر  كالزكػاة كالحػػج أمػا مػػا عػػدا ذلػؾ مػػف عمػارة الكػػكف كا 

مبػت ممػف كط… ". خارج عف الديف كالديف يحرمو عمى الناس ثـ مػا عمينػا كالحالػة ىػذه إال أف نػدخؿ إلػى الخمػكة
نقػػدىا مػػف رجػػاؿ الصػػكفية االحتكػػاـ كالعػػكدة إلػػى نصػػكص القػػركف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة كالتػػي قالػػت إنيػػـ سػػكؼ 

كجكب العمػؿ  –أيضان  –يجدكف فييا العديد مف األدلة الشرعية التي سيممسكف فييا العذر لمسبلـ، كيجدكف فييا 
إلى الزكايا كاالتكية لترتيؿ المدائع كترديد الترانيـ الجكفاء،  لممجتمع كاألكطاف، كرفض الثقافة االنسحابية كالخمكد 

ألف القركف ال يحٌرـ عمى أىمو السياسة بتاتان فقد حث عمى التعاطي معيا السيما في األغراض الشػريفة السػامية،  
كاالتكيػة، كػكف بيد أف االستعمار ال تركقو إال مثؿ ما يدعكا إليو ىؤالء الجامديف، أم حصر اإلسبلـ في الزكايػا 

  (.541)ذلؾ ادعى لبقائو كأجدل النتشار ثقافتو
فػي حػيف أفػرد صػاحب السػػبلـ مقػاالن خاصػان بيػذا الشػػأف كجيػو "إلػى اإلخػكاف العمػػكييف" جػاء فيػو "...لعمكػـ قػػد    

تمكمكنني أييا اإلخكاف محتجيف عمى أنني لـ أتكسع في الكتابة عػف الصػكفية كالتصػكؼ سػيما كقػد كػاف المؤمػؿ 
صحيفتكـ السبلـ أف ال تكػكف إال خالصػة لػذلؾ، كلكػف أرجػك أف ال يخػكنكـ الظػف بػأخيكـ الصػكفي الخػالص في 

المخمص"، كساؽ العديد مف المبررات كاألعذار التي حادت بصاحب السبلـ عف جادة الػنيج الصػكفي، كأجمميػا 
اع أكالن عف الضػعفاء كالمظمػكميف، في عدـ مكاتاة  الظركؼ لذلؾ، ككف الظرفية السياسية تستمـز مف السبلـ الدف

عراضػػيا المؤقػػت عػػف التػػزاـ  كتعػػريفيـ حقػػكقيـ المصػػادرة باسػػـ الػػكىـ كالخرافػػة، إذ قالػػت: كمػػا تاافميػػا إلػػى حػػيف كا 
المنيج الصكفي إال دافع الكاجب الديني نفسو، كتمبد األجكاء السياسية بالظمـ كاالستبداد، كاف سيادة الدكتاتكرية، 
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قيو الصكفية مف محاربة  مػف قبػؿ اإلمامػة فػي الػيمف ممثمػة فػي نػبش القبػكر كخػراب األضػرحة إلى جانب ما تبل
 . (542)كالمزارات، حتـ عمييا المقارعة كالكفاح حتى أنساىا ىذا األمر كاجبيا الرئيس كىك الدعكة إلى الصكفية

مذىبية تركز بدرجػة أساسػية فػي أما الفريؽ الثاني فقد انطمؽ في جدالو مع السبلـ مف خمفية سياسية كربما      
نقدىا كمياجمتيا اإلماـ أحمػد كحككمتػو كاتياميػا بمػكاالة السػمطات االسػتعمارية. ففػي سػياؽ ردىػا عمػى مكضػكع 
مياجمػػة اإلمػػاـ أحمػػد قالػػت السػػبلـ أنيػػا لػػـ تتحامػػؿ كلػػـ تنتقػػد عمػػى إمػػاـ شػػرعي انتخبػػو الشػػعب كارتضػػتو األمػػة، 

نما  –قانكنػان  –تحاممت كنقدت مكظفان إداريان ليس غير، كػكف المكظػؼ معرضػان  كيتمتع بشرؼ الممؾ كحرماتو، كا 
نيػػا لػػف تقمػػع عػػف نقػػدىا  لمنقػػد  كىػػك مػػا يضػػع اإلمػػاـ أحمػػد نفسػػو فيػػو كيجعػػؿ مػػف نفسػػو مكظفػػان عاديػػان كبسػػيطان، كا 

عػف الضػعفاء كمياجمتيا لو إال إذا صار إمامان شرعيان كسمـ إدارة الشػعب لمشػعب، مػا لػـ فإنيػا ستكاصػؿ دفاعيػا 
. كمػػا أنيػػا نفػػت، عمػػى لسػػاف (543)كالمظمػػكميف مػػف األحػػرار كتنتقػػد سياسػػة الظمػػـ كاالسػػتبداد ميمػػا يكػػف مػػف أمػػر

، كقالت إف مثؿ ذلؾ االتياـ مجرد كذب كمحض افتػراء ةصاحبيا، ما اتيمت بو مف مكاالة لمسمطات االستعماري
اليػـك األكؿ لصػدكرىا "بالتكجيػو الحسػف كالػدعكة إلػى ركجو ما أسمتيـ الحساد كأعداء الحقيقػة، كأنيػا شػرعت منػذ 

نصػػاؼ المظمػػكميف بػػالتي ىػػي أحسػػف. كذلػػؾ ىػػك رائػػدىا كغرضػػيا الكحيػػد كلػػيس ليػػا غػػرض  اإلصػػبلح كالعػػدؿ كا 
أف يكػػكف ليػػا أغػػراض مذىبيػػة أك طائفيػػة فػػي حربيػػا لمطايػػاف المتمثػػؿ فػػي اسػػتبداد  –أيضػػان  –سػػكاه أبػػدا"، كنفػػت 

أننا ما كنا نريد أف نحمؿ حممة قاسية ضد احد، كال نتحيػز لطائفػة أك فئػة دكف أخػرل، كانػو اإلمامة: "كاي يشيد 
مػا كػػاف غرضػػنا إال أف نقػػؼ بيػذه الصػػحيفة مكقػػؼ الحكػػـ، فنرشػػد كػؿ فريػػؽ إلػػى مػػا يجػب عميػػو كمػػا ىػػك مسػػؤؿ 

لؾ إال الدفاع المشركع عف عنو أماـ اي كالعدالة كالتاريخ مف الحاكميف كالمحككميف عمييـ". كما الدافع ليا في ذ
الػػذات كعػػف اليكيػػة الدينيػػػة التػػي حاكلػػت اإلمامػػة كبعػػػض أزالميػػا التجنػػي عمييػػا كمحاكلػػػة تشػػكيييا عػػف طريػػػؽ 
إلصاؽ بعض التيـ المشينة بيا، كصؿ بيا األمر إلػى حػد اتيػاـ الصػكفية كأتباعيػا بػالكفر كالفجػكر. كىػك األمػر 

. لكنيػػا، كبعػػد أف تكقفػػت لػػبعض الكقػػت بسػػبب ظػػركؼ (544)لصػػراعالػػذم أـز المكقػػؼ بػػيف الطػػرفيف كأجػػج حػػدة ا
مالية قاىرة، عادت كأكدت بكؿ صراحة أف جكىر رسالتيا يكمف في التعريؼ بالقضية اليمنية المختزلة في حاكـ 
كاحد مقابؿ تيميش خمسة مبلييف مف البشر. قضية شعب كأمة مع فرد كاحد مستبد. فضبلن عف مكاصػمتيا مبػدأ 

يمنييف كالدفاع عنيـ كعػف قضػيتيـ "ليػذه األسػباب كميػا مجتمعػو كمتفرقػة صػدرت السػبلـ. كلػـ تصػدر األحرار ال
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لتككف تجارية أك صحيفة كصحؼ بائعي الضمائر كفاقدم الشعكر... كلك تنازلت السبلـ يكمػان كاحػدان لممسػتبديف 
. صػػحيفة تػػدافع عػػف شػػرؼ أمػػة ألممػػؤكا أيادييػػا كجيكبيػػا، كلكنيػػا لػػف تتنػػازؿ كىػػي صػػحيفة رسػػالة كعقيػػدة كمبػػدأ

 . كىك ما سكؼ يتجمى حقيقة في دكرىا الكطني أثناء مكاصمتيا النضاؿ.         (545)ككرامة أمة كحقكؽ أمة"
 النفس الصوفي: -8
إلى أف رسالة السبلـ كمنيجػا تامػب عمييمػا النزعػة الصػكفية، كاف كانػت ثمػة ماػايرة اقتضػتيا  –كنفا  –اشرنا    

، كىك ما سكؼ نممسو حقيقة في مضمكف بعض مقاالتيا، كيتجمى صراحة في خطابيا، كالذم الظرفية السياسية
 يفكح منو رائحة النفس الصكفي.

كلعٌؿ سمسمة الكاتب )عثماف عبداي األزىرم( أحد كتابيػا المعنكنػة بػػ "التربيػة الركحيػة"، إلػى جانػب العديػد مػف   
ظميا لمصكفية: تعريفػان بيػا، كدفاعػان عنيػا، كمحاججػة مػع المقاالت، أبرز تجميات ذلؾ النفس، حيث خصص مع

خصكميا، كتكضيحان إلجراءات إتباعيا. بعبارة أخرل ركزت ىذه السمسمة عمى التيذيب كالتركيض كاألدلجو كفقان 
لمنيج الصكفية كطرقيا، ككذلؾ النأم بيا عف الشبيات. كلقد ابتػدأتيا بمحاكلػة التأصػيؿ كالبحػث عػف مرجعيػات 

باية التسكي  كاالتكػاء عمػى مشػركعية أعادتيػا إلػى الرسػكؿ صػمى اي عميػو كسػمـ كالػى الخمفػاء الراشػديف كجذكر 
مف بعده، مستشيدة بتحنثو كخمكتو فػي غػار حػراء، كاعتبػار تمػؾ المرحمػة التأىيميػة لقبػكؿ كتمقي"فيػكض المعػارؼ 

و كامتداداتػػػػو. كأرجعػػػػت تسػػػػمية الزىػػػػاد اإللييػػػػة كاألنػػػػكار القدسػػػػية"، المنبػػػػع األصػػػػيؿ لمصػػػػكفية المتكاصػػػػمة فيكضػػػػ
كالنسػػاؾ...الخ كمػػف ثػػـ الصػػكفية إلػػى ذلػػؾ النبػػع كركافػػده. تمػػؾ الصػػكفية التػػي تسػػمك بػػالنفس اإلنسػػانية مػػف عػػالـ 

، حتى صار لمتصكؼ شأفي عظيـ في (546)خاصة كمعينة  تالماديات إلى فضاءات الركح تبعان لطقكس كرياضا
فػػرع فػػركع منيػػا حػػادت عػػف الجػػادة جمبػػت لمصػػكفية القػػدح كالطعػػف كالسػػخرية، الحيػػاة الركحيػػة اإلسػػبلمية، لػػكال ت

مػف بػدع كخرافػات مخالفػة  –ظممػان  –كحتمت عمييا الدفاع كالتكضيع كالتنقية، ككف الصكفية براء ممػا لحػؽ بيػا 
كالعبػادة الصػادقة لمشريعة اإلسبلمية ا فماىي إال "تمؾ الحياة الركحية السعيدة التي يتمذذ فييا المنقطػع لػذكر اي 

التي ىي المنبع الفياض بأنكاع المعارؼ الربانية كالكماالت العممية كالعممية حتى يصبع الصكفي ال شيء يممؾ 
. كاستشيدت بصكابية الصكفية كأصالة نيجيا بتعداد أىـ رجاليا (547)عميو جكارحو غير مشاىدة األنكار القدسية"
إلماـ الازالي الذم عدتو مػف أىػـ رمكزىػا، كالػذم "جمػع، إلػى جانػب كدعاتيا كالتي عددتيـ إلى أف كصمت إلى ا
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 ةبراعػػة األنظػػار العقميػػة، ركعػػة التعػػاليـ الصػػكفية كلطافػػة األذكاؽ الركحيػػة مػػا اقتنػػع بػػو مػػف المعرفػػة الػػبل حسػػي
 .  (548)كالفيكضات ألمدنية"

بلـ عمييػا ككثفػت مػف مقاالتيػا كمف ىنا نجد ما لمتربية الركحية مف أىميػة لػدل الصػكفية حيػث ركػزت السػ      
فػػػي أكثػػػر مػػػف عػػػدد، كحثػػػت أتباعيػػػا كالمسػػػمميف عامػػػة عمػػػى ضػػػركرة التربيػػػة الركحيػػػة عػػػف طريػػػؽ "الرياضػػػات" 
ك"المجاىدات" ككنيا السبيؿ األمثؿ لبلرتقاء بالنفس البشرية نحك العمى، كاألداة األجدل كاألنجع لتيذيب النفكس 

ة الفانية، كحذرت في نفس الكقت مف الفيػـ السػمبي لمصػكفية كالتصػكؼ، إذ كالنأم بيا عف ماريات الحياة المادي
أقرنتػػػو بالسػػػعي كالعمػػػؿ الجػػػاد. كىاجمػػػت كػػػؿ مػػػف يػػػدعي كيفيػػػـ أف التصػػػكؼ مجػػػرد انسػػػحاب إلػػػى الماكرائيػػػات 

إلػػى الصػػكفية كىػػي منيػػا بػػراء،  –خطػػاءن  –كالايبيػػات كالمظػػاىر الزائفػػة، كعدتػػو تطفػػبلن كشػػعكذة ينسػػبيا الجيػػبلء 
كىػذا مػا أدل إلػى نفػكر الكثيػر عػف الصػكفية كعػف الػديف بادعػاء الجيػبلء زكران بػأنيـ قػد  "اسػتحكذكا عمػى النػاس 

   (.549)باألكىاـ كاألكاذيب مف أنيـ قد كصمكا إلى ما كراء الحس كاطمعكا عمى أسرار الككف"
لكػػف ثمػػة نصكصػػان أكردتيػػا  كعمػػى الػػرغـ مػػف إنكػػار السػػبلـ لػػبعض المفػػاىيـ الخاطئػػة التػػي عمقػػت بالصػػكفية،    

تتسـ بكثافة الحس كالػنفس الصػكفي الايبػي الػذم يامػب عميػو الطػابع الميتػافيزيقي المػاكرائي، فعمػى سػبيؿ المثػاؿ 
كرد في احػد النصػكص مػا مفػاده  "...كمتػى تحقػؽ فػي نفػس المريػد مػا تطمػع إليػو مػف كمػاؿ الػديف كنقػاء القمػب 

كالزىػػد كتكػػػكف فييػػا المكاجيػػػد الذكقيػػة كاألحكػػػاـ الباطنيػػة فتمػػػدىا تمػػػؾ  كصػػفاء الػػػركح كقامػػت فييػػػا دعػػائـ العبػػػادة
األعمػػاؿ بكشػػؼ الحقػػائؽ كالمشػػاىدة لمػػا كراء الطبيعػػة كاالتصػػاؿ بالمصػػدر األكؿرتقصػػد اي  الػػذم صػػدر عنػػو 

يػا عمػى الككف، ككمما في الككف مف كيات الحؽ كالخير كالجماؿ كىذه الحياة المشرقة السعيدة ميسكرة ال تعقيد في
المػػؤمف الكامػػؿ كال غمػػكض: الف أركػػاف اإلسػػبلـ العمميػػة كاإلعتقاديػػة ىػػي التػػي تتصػػؿ بجػػذكر الػػنفس اإلنسػػانية 
كقكاىا الركحية فتزيد البصيرة نكران كالعقؿ ىدل كالنفس قكة كالكجداف عدالة. كىي حياة الرجاؿ الذيف لزمكا صػحة 

المطمقػػة بػػادراؾ رسػػكـ المعمكمػػات إدراكػػان ركحانيػػان بالعقػػؿ القمبػػي  التكجػو إلػػى اي تعػػالى كالتعمػػؽ بػػو فرىبػػكا المعرفػػة
بدكف حاجة إلى التعميؿ أك استخداـ كسيمة مف كسائؿ البحث كاالستقراء... كبيذه الحياة يصير المنطكؽ مفيكمان 

 . ككػػذلؾ الػػنص التػػالي: "خػػالؼ الصػػكفية(550)كالمحسػػكس كجػػدانان عنػػد السػػالكيف مػػف رجػػاؿ الصػػكفية الصػػادقيف"
جميػع األىػػكاء كالشػػيكات كالحضػػكض النفسػػية الخادعػػة: كطمبػػكا المعرفػػة لممعرفػػة المباشػػرة لمػػذات اإللييػػة التػػي ال 
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نمػا ىػي معرفػة  تحصؿ عف طريؽ مػف طػرؽ التعمػيـ كاالسػتدالؿ: ألف كممػا يتصػكره كىػـ اإلنسػاف فػاي يخالفػو: كا 
: لػػػذلؾ اقتبسػػػت الصػػػكفية مػػػف مشػػػكاة النبػػػكة نػػػكران كىبيػػػة مػػػف اي كاليػػػاـ يباشػػػر األلسػػػنة الطػػػاىرة كالقمػػػكب النقيػػػة

يستضيئكف بو في طريقيـ الذم اخضػعكا أنفسػيـ ليػا مػف رياضػات كمجاىػدات فػي الخمػكات كالعبػادات كاألذكػار 
التي ىي عندىـ سبيؿ العبد إلى تصفية نفسػو كتنقيػة قمبػو، كعكنػو عػف الفنػاء عػف نفسػو كبقائػو فػي ربػو كشػيكده 

كع مف اإلحبلؿ كفقان لمقكلة الصكفية المشيكرة "بكحدة الكجكد" ؟. كمف ىنا جعمت الصكفية لو" فيا ترم ىؿ ىذا ن
اإليمػػاف كالزىػػد أسػػاس تقػػػكـ عميػػو الحيػػاة الركحيػػػة بحجػػة انػػو إذا عػػػرؼ اإلنسػػاف نفسػػو سػػػيؿ عمييػػا الترقػػي إلػػػى 

رقة بنػكر اإليمػػاف فإنيػػا محكمػة الكجػػداف، ليجػػد مػف ثػػـ حسػػابو مباشػرة مػػع اي "الف الػػنفس الممزقػة لمحجػػاب المشػػ
فػػي سػػعادة ال يتػػػذكقيا إال المكحػػدكف الف السػػعادة الركحيػػة التػػػي تتػػذكقيا ىػػي أطيػػب ممػػػا فػػي الجنػػة مػػػف  ىتحيػػ

. كاشػػػترطت الصػػػكفية لبمػػػكغ درجػػػة المعرفػػػة الربانيػػػة كاإلحاطػػػة بمػػػا أسػػػمتو المنحػػػة الربانيػػػة مػػػف العمػػػـ (551)متػػػاع"
عمػى طريقتيػا "فػدكاـ الحضػكر مػع اي  –طبعػان  –لذكر كالرياضػات ألمدكني، ديمكمة الحضكر مع اي كممارسة ا

يحفظ االتصاؿ بيف العبد كمكاله كيبعػده عػف الخطػاء كالنقػائص فػبل يطػكل قمبػو عمػى شػيء كينعػزؿ بػو عػف نػكر 
البصائر كاألبصار: بؿ يسمك بالنفس إلى الفضائؿ كيرفعيا إلى أعمى درجات الرفعة كالكماؿ لترتشؼ مف معيف 

كـ ألمدنية التي ال يصؿ إلييا اإلنساف باالسػتقراء ألف التعػاليـ الحيػة قػد تجػدم فػي رؤيػة مػا يشػار إليػو كيقػـك العم
الدليؿ الحسي كالعقؿ عميو لكػكف العػيف ال تػرل مػا كراء الحجػاب مػف ركعػة الجػبلؿ كالجمػاؿ المطمػؽ. بػؿ يصػؿ 

سػػرارىا مػػف بػػاب العبػػادة كالفكػػر كالرياضػػة إلػػى ذلػػؾ المػػراء بنفسػػو معتمػػدان عمػػى بصػػيرتو، ككجدانػػو مطػػؿ عمػػى أ
 .  (552)الركحية كالذكر كالقناعة كالزىد كفي باب التأمؿ كاالعتبار"

كحتػػػى ال تظيػػػر السػػػبلـ الصػػػكفية ماػػػايرة لئلسػػػبلـ، أك بعبػػػارة أخػػػرل لكػػػي تػػػدحض كػػػؿ الشػػػبيات العالقػػػة بيػػػا  
، نشرتو في أكثر مف عدد، كاعتبرت خصصت مكضكع كتبو عبداي ألحكيمي بعنكاف "الصكفية عقيدة المسمميف"

فيو أف الصكفية تمثؿ جػكىر اإلسػبلـ، كانػو ال تعػارض بينيػا كبػيف عقيػدة المسػمميف عمػى اإلطػبلؽ، كمػف يػدعي 
غير ذلؾ فيك إما جامد كجاىؿ أك حاقد كعدك. كاستيمت حمقاتيا تمؾ  بالشركع في تصحيع مفيـك الصكفية في 

يػػػا، إذ أكضػػػحت فػػػي بػػػدايتيا أف أسػػػاس الػػػديف كمراتبػػػو ىػػػي اإلسػػػبلـ ثػػػـ سػػػياؽ رؤيتيػػػا التػػػي تػػػدعي صػػػكابية نيج
اإليماف فاإلحساف، كتمؾ عقيدة الصكفية كحقيقتيا، كالتي يحتؿ فييا التصكؼ مرتبة اإلحسػاف لػيس غيػر، إف لػـ 
يكػػف القاعػػدة األساسػػية لمػػديف:"إف كممتػػي التػػي أعػػزم بيػػا القػػراء تػػدكر حػػكؿ التصػػكؼ الػػذم يجمػػع ىػػذه القكاعػػد 
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ذا مػػػا أردت أف اذكػػػر التصػػػكؼ فإنمػػػا اذكػػػر الػػػديف الػػػذم ال أراه إال التصػػػكؼ كالتصػػػكؼ ىػػػك القاعػػػدة ا لػػػثبلث، كا 
األساسية في الػديف". كفػي ىػذه الحمقػات يتجمػى الػنفس الصػكفي لمسػبلـ بشػكؿ مكثػؼ، كتسػتبيف رؤيتيػا الحقيقيػة 

مػا كػاف الػديف مجمػكع مػف ثػبلث قكاعػد لمصكفية، التي ال تختمؼ عف عقيدة الصكفية ككؿ، كالتػي جػاء فييػا: "كل
حسػػػاف، فػػػاف قاعػػػدة اإلسػػػبلـ كظيفتيػػػا العمػػػؿ، كقاعػػػدة اإليمػػػاف كظيفتيػػػا التصػػػديؽ كاالعتقػػػاد،  يمػػػاف، كا  إسػػػبلـ، كا 

كالمعبكد بحؽ في الكجكد،  –تقصد الرؤية المباشرة  –كقاعدة اإلحساف ىي كماؿ العقيدة بشيكد اإللو المعتقد بو 
يكدان كعيانػػان ال مجػػرد الػػدليؿ كالبرىػػاف، كلػػيس التصػػكؼ إال مقػػاـ اإلحسػػاف الػػذم ىػػػك كمعرفتػػو معرفػػة حقيقيػػة شػػ

معرفة اي كحده كدكاـ مراقبتو كالخكؼ منو كسككف النفس إليو كاستعماؿ الجكارح في طاعتو كامتبلء القمب بحبو 
اف يختمػي لػو األنبيػاء .  كقالػت مػا التصػكؼ إال العقيػدة الصػحيحة، كالػديف الػذم كػ(553)كشيكد كبريائػو كعظمتػو"

كالرسؿ، ككأنيػا ىنػا تػدعي محاكػاتيـ كتبػرر اخػتبلء الصػكفية فػي الزكايػا كالكيػكؼ، كأنكػرت القػكؿ باشػتقاؽ اسػـ 
الصكفية مف الصكؼ، كقالت إنما ىك مف تصفية القمب كالركح كصقميما بإكسير اإلحساف، كاف معنى التصكؼ 

ف يػتـ ذلػؾ إال باالنقطػاع كالخمػكة اقتػداءن باألنبيػاء كالرسػؿ، حتػى تزكية النفس كتطييرىا مػف الػدنس كالخبائػث، كلػ
يػػتـ لمصػػكفي مػػف ثػػـ بمػػكغ مرتبػػة العقيػػدة الخاصػػة التػػي  تمػػج بػػو إلػػى كحػػدة الكجػػكد: " فنجػػدىـ أنيػػـ خمقػػكا أنبيػػاء 

ئكة عمى الدكاـ مكحديف باي ال يشككف في اي ربيـ كال يعبدكف إليان سكاه، ككحي السماء دائمان ينزؿ عمييـ كالمبل
تػػرافقيـ كتسػػفر إلػػييـ، كالعقيػػدة بكحدانيػػة اي ال يشػػككف كال يرتػػابكف فػػي صػػدقيا أبػػدا، كلكػػنيـ مػػع ذلػػؾ يركضػػكف 

كىذا بالطبع مبرر الصػكفية لمػا تمارسػو مػف خمػكة  –أنفسيـ كيجتيدكف في االنقطاع كاالنفراد كالعزلة عف الناس 
 –كىػػػك مػػػا أدركتػػػو الصػػػكفية كحسػػػب  –قيػػػدة العامػػػة عقيػػػدة خاصػػػة مستأنسػػػيف بػػػربيـ لعمميػػػـ أف كراء تمػػػؾ الع –

تنمحي دكنيا ثمجو الكجكد كتنطمس فييا الحدكد كالقيكد كينطكم كجكد العابد بكجكد المعبكد، كىذا ما يسمى في 
اصػػطبلح العػػارفيف كحػػدة الشػػيكد كىػػك التكحيػػد الخػػاص المػػأخكذ بطريػػؽ المكاشػػفة ذكقػػان كحػػاال، شػػيكدان كعيانػػا"، 

. كلكػػف شػػتاف مػػا بػػيف (554)تػػي لػػـ تتحقػػؽ بػػالطبع إال بػػالخمكة كاالنعػػزاؿ التػػي ينباػػي عمػػى كػػؿ صػػكفي إتباعيػػاكال
 الخمكتيفا فخمكة األنبياء كالرسؿ كانت لتمقي الكحي، أما خمكة الصكفية المقمدة فبشأف ماذا ياترل؟.    

ى الصػػػكفية الػػػذيف يقكمػػػكف كفػػػي سػػػياؽ ىػػػذه السمسػػػمة كاصػػػمت "السػػػبلـ" ىجكميػػػا عمػػػى بعػػػض المحسػػػكبيف عمػػػ  
بتشػػػكيييا بفعػػػؿ تمسػػػكيـ بػػػبعض القشػػػكر كالمظػػػاىر الزائفػػػة التػػػي يزيفػػػكف بيػػػا كعػػػي العػػػكاـ كيمارسػػػكف التضػػػميؿ 
كيسحركف أعيف الناس بيػا، بايػة االبتػزاز كالتكسػب باسػـ الػديف، معتبػرة ذلػؾ  نػكع مػف الػدجؿ كالشػعكذة الكاجػب 
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تػػي ىػي منيػػا بػراء. كمػػا تبػراءت مػػف ىػؤالء، كأنكػػرت انتمػائيـ إلػػى عمييػا  محاربتيمػػا كتكضػيع حقيقػػة الصػكفية ال
 –الصكفية كالتصكؼ، ككررت القكؿ بخطأ بعػض النقػاد الػذيف حسػبكا تمػؾ الفئػة جػزأن مػف الصػكفية. كمػا أنكػرت 

النػػاس، كفػػي األخيػػر دعػػت  فعمػػى مػػف قػػاؿ أف الصػػكفية منزكيػػة فػػي الزكايػػا كالخمػػكات، ال تيػػتـ بشػػؤك  –مجػػددان 
تبػػاع مػػنيج الشػػيخ / أحمػػد بػػف مصػػطفى العمػػكم، خصكصػػان فػػػي الجميػػع  إلػػى التمسػػؾ بالػػديف اإلسػػبلمي أكالن، كا 

 .   (555)محاربة الخرافات كالشعكذة التي دخمت عمى الصكفية
كفػػي ذركة الجػػدؿ ىػػذا تفػػردت السػػبلـ بتعريػػؼ خػػاص بالتصػػكؼ ينػػزع نحػػك الثكريػػة السياسػػية كالػػتخمص مػػف      

ا ىػػك التصػػكؼ"، كممػػا جػػاء فيػػو أف التصػػكؼ مجمكعػػة أخػػبلؽ فاضػػمة يصػػحبيا عمػػؿ المسػػتبديف، عنكنتػػو بػػػ "مػػ
كبرىاف ال يتناقضاف مع الكتاب كالسنة، لخصتو في قكؿ كممة حؽ عند سمطاف جائر ليس غير، باإلضػافة إلػى 

ت مػا بذؿ األمكاؿ كاألنفس في سبيؿ الديف كخدمة المجتمع كالكقكؼ في كجو المستبديف كعدـ مسالمتيـ، كاعتبر 
دكف ذلؾ  زندقة كاحتياؿ، كاستشيدت بالعديد مف األحاديث التي تحػـر الظمػـ كالطايػاف، كحرمػت تبريرىمػا تحػت 

مػا  يميزىػا عػف التيػار  –فػي اعتقادنػا  –. كىػذا (556)أم حجة مف الحجج، حتػى كاف كانػت باسػـ القضػاء كالقػدر
بػالنفس الصػكفي  –كلك مف الناحيػة المجازيػة  –الفكرم الصكفي المسالـ بطبعو، كالذم يمكف لنا أف نسمي ذلؾ 

الثكرم، كالذم سكؼ تتضع مبلمحو بشكؿ أكبر عند الحديث عف مكاصمة السػبلـ مشػكار النضػاؿ الػكطني ضػد 
 اإلمامة. 

 السالم.. ومواصمة النضال: -3
يػػا تمثػػؿ كاصػػمت صػػحيفة "السػػبلـ" مشػػكار النضػػاؿ الػػكطني، الػػذم بػػدأه األحػػرار ضػػد اإلمامػػة فػػي الػػيمف، ككن   

امتدادان إعبلميان لصكت المعارضة الذم بدأتو صكت اليمف كمف ثـ الفضكؿ كالسبلـ في كفو معان. كنظػران لكاحديػة 
مػع تمػؾ الصػحؼ،  –إلى حد كبير  –القضية التي جمعتيا مع بقية صحؼ المعارضة، فاف خطابيا بدا مطابقان 

 طفيفة  فرضتيا طبيعة التكجو، كنكية الرسالة.    إف لـ يكف كاحديان في كثير مف األكجو، كاف باستثناءات
كلقػػػد اسػػػتيمت السػػػبلـ مشػػػكارىا النضػػػالي بالخطػػػاب الػػػكعظي اإلرشػػػادم المكجػػػو إلػػػى الحكػػػاـ بطريقػػػة المػػػيف      

كالمكعظػػة الحسػػنة، بمػػا يتناسػػب كطبيعػػة منيجيػػا الصػػكفي المسػػالـ. فقػػد كردت أكلػػى اإلشػػارات فػػي أثنػػاء نقػػدىا 
كمػػة المتككميػػة تحػػت عنػػكاف "كاجػػب الحككمػػة اليمانيػػة ككاجػػب الشػػعب اليمػػاني"، كىػػي عبػػارة اليػػادئ لسياسػػة الحك

عػف كعػظ كتنبيػو لمػػا ينباػي أف تقػكـ بػو الحككمػػة تجػاه الشػعب، كمػػا ىػي حػدكد طاعػة الشػػعب ليػا، انطبلقػان مػػف 
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بلـ نيجػػان ليػػا "أمػػا عػػدـ النقػػد الجػػارح كحجيػػة "أدع إلػػى سػػبيؿ ربػػؾ بالحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة" التػػي اتخػػذتيا السػػ
شػػاعة األخبػػار غيػػر الصػػحيحة فػػأعكذ بػػكطنيتيـ كرجػػكلتيـ أف  الكممػػة النائيػػة ريمكػػف النابيػػة  كالعبػػارة الجارحػػة كا 
يستسياكىا كما كانت ىذه الطريقة مف كسائؿ اإلصبلح، كالدعكة لخير األكطاف بؿ ىي مف كسائؿ اليدـ كالعياذ 

 . (557)باي"
كرىػػا الػػكعظي فػػي بدايػػة األمػػر بمحاكلػػة تػػذكير اإلمػػاـ أحمػػد كالنخبػػة الحاكمػػة فػػي كأخػػذت السػػبلـ تمػػارس د     

تباعػػو. ابتػػداءن مػػف  الػػيمف بصػػكرة الحػػاكـ العػػادؿ الػػذم يمثػػؿ النمػػكذج اإلسػػبلمي المثػػالي، كالػػذم ينباػػي نٌمذجتػػو كا 
قبؿ الحكػاـ الػذيف  "محمد سيد العادليف" ك"محمد الرئيس" الذم دعت إلى تمثؿ صفاتو قكالن كعمبلن، خصكصان مف

. ككاصػمت ذات المكضػكع فػي "أبػك بكػر كالعدالػة" شػارحةن أسػاس العدالػة، (558)يدعكف نسبان إليو مثؿ اإلماـ أحمػد
كمبينو: إف مف عدالة اي أف جعؿ ميزاف المفاضػمة بػيف البشػر ىػي التقػكل كحسػب "إف أكػرمكـ عنػد اي اتقػاكـ"، 

مػػة فيػو كال معنػػى لػػو فػي قػػامكس اإلسػػبلـ، كىػك مػػا جسػػده جميػػع كمػا دكنيػػا مػػف نسػب كعػػرؽ كاصػػؿ كلػكف فػػبل قي
الخمفػػاء الراشػػديف كعمػػى رأسػػيـ أبػػك بكػػر الصػػديؽ الػػذم لخػػص مفيػػـك الحكػػـ العػػادؿ فػػي خطبتػػو المشػػيكرة "أييػػا 
النػػػػاس قػػػػد كليػػػػت عمػػػػيكـ كلسػػػػت بخيػػػػركـ... الػػػػخ" إلػػػػى أف قػػػػاؿ فييػػػػا: "ىػػػػذه ىػػػػي الخبلفػػػػة كمػػػػا عػػػػداىا فتػػػػدليس 

أنمكذجػان رائعػان لمحػاكـ العػادؿ، حيػث  –حسػب تعبيرىػا  –الفاركؽ في عدالتو " فقد مثؿ بعدلو  . أما "(559)كخيانة"
بػػدأ بتطييػػر الػػنفس مػػف األدراف كالنػػزكات غيػػر المشػػركعة، كمػػف ثػػـ جسػػد العدالػػة كاقعػػان مػػف خػػبلؿ صػػرامتو فػػي 

مػػػؿ الجمػػػاعي كالتضػػػامف تطبيػػؽ العػػػدؿ، كسػػػماحتو فػػػي عػػػدـ االنتصػػػار لمػػػنفس كالعشػػػيرة، كحثػػػو عمػػػى ًقيىمٌيػػػة  الع
. كمػػا انفكػػت "السػػبلـ" بالتػػذكير بمقكلػػة اإلمػػاـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب كػػـر اي كجيػػو لكلديػػو (560)العقػػدم اإلسػػبلمي

الحسف كالحسيف بخصكص قاتمو: "النفس بالنفس.. إف ىمكت فاقتمكه كما قتمني كاف بقيت رأيت فيػو رأيػي " كىػي 
اعيا في قضية مقتؿ اإلماـ يحيػى، مػع تأكيػدىا اسػتحالة تكػرار مثػؿ تمثؿ قمة اإلنصاؼ كالعدؿ التي طالبت بإتب

                                                 
 . 1ـ، ص 1949أغسطس  14 -ىػ 1368شكاؿ  19، السنة األكلى، 34السبلـ: العدد  - 557

يكنيػو  3 -ىػػ 1369رمضػاف  17، السػنة الثانيػة، 67ا العدد  4، 1ـ، ص 1949يناير  6 لسنة األكلى،، ا5السبلـ: العدد  - 558
 .   4ـ، ص 1951

 .  1ـ، ص 1949يناير  27 -ىػ 1368ربيع أكؿ  27، السنة األكلى، 8السبلـ: العدد  - 559

 11، السػنة األكلػى، 18ا العػدد  1ـ، ص 1949ابريػؿ  3 -ىػػ 1368جمػادم الثانيػة  4، السػنة األكلػى، 17السبلـ: العدد  - 560
ابريػػػؿ  24 -ىػػػػ 1368جمػػػادم الثانيػػػة  25، السػػػنة األكلػػػى، 21العػػػدد  ا 1ـ، ص 1949ابريػػػؿ  11 -ىػػػػ 1368جمػػػادم الثانيػػػة، 

 . 1ـ، ص 1949



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 188  

 

تمؾ النماذج البشرية اإلسػتثنائية أك ادعػاء امتداديػة سػبلليتيا أيػان كػاف نػكع االنتمػاء "...أكلئػؾ أنػاس مػاتكا كدفنػت 
 .        (561)معيـ نفكسيـ الزكية كصفاتيـ العالية لـ يرثيا أحد"

كعظػػي، ذبكػػرت السػػبلـ بػػأخبلؽ الصػػحابة السياسػػية كاإلنسػػانية لعٌميػػا بػػذلؾ تكجػػد كعمػػى ىػػذا المنػػكاؿ، كبشػػكؿ    
صػػػػكرة مثاليػػػػة لمحػػػػاكـ العػػػػادؿ كفقػػػػان لمنمػػػػكذج الراشػػػػدم، كتخمػػػػؽ كعيػػػػان سياسػػػػيان راشػػػػدان كفقػػػػان لممرجعيػػػػة اإلسػػػػبلمية 

المكاطف العربي الصحيحة. ذلؾ الحاكـ الذم عٌز عمى الكاقع العربي كاإلسبلمي كجكده، كغادرت صكرتو مخيمة 
منذ كماد، كلـ تبؽ سكم صكرة نمطية باىتة  لحاكـ مستبد فرعنتو ثقافة سياسية مامكطة، كشػكىتو نػزكات نفسػية 
ال مشػػركعة. كزيػػادة فػػي الػػكعظ كاإلرشػػاد استعرضػػت السػػبلـ، بشػػكؿ مختصػػر ماضػػي المسػػمميف المشػػرؽ، كبمػػا 

ؿ بسػبب  اناماسػيـ فػي الميػك كالتػرؼ، كأخػذىـ بظػاىر كانكا عميو مف قكة كاتحاد، كما أعقبيما مف تفكؾ كانحػبل
األمكر ال بجكىرىا، كتامب حكاـ جاىميف ال يممككف مؤىبلت كشركط الزعامة المعمكؿ  بيا في التراث السياسي 
نما تكلكا الحكـ عنكة كساسكا األمة بالقكة كالامبة، كصاركا بالتقادـ  حػاكميف بػأمرىـ ال دسػتكر يحػد  اإلسبلمي، كا 

مطاتيـ كال نظػاـ يقػنف صػبلحياتيـ، كىػك مػا أدل إلػى مصػادرة األمػة لمصػمحة الحػاكـ الفػرد، كسػيادة ثقافػة مف سػ
ـ(إلػى الخميفػة العػادؿ )عمػر بػف 728. كما استشيدت برسالة الحسػف البصػرم  )تػػ (562)الزيؼ كالنفاؽ كاالستبداد

مسػػاكيف، ككأنيػػا تريػػد كعػػظ كتػػذكير ( التػػي ضػػمنيا نصػػائحو بإتبػػاع العػػدؿ كاالنتصػػار لمضػػعفاء كالزعبػػد العزيػػ
 . (563)بأىمية العدؿ في الحفاظ عمى الممؾ، كقيمتو في إدامة الحكـ –زمنيا  –الحاكميف 

كيبقػػى أىػػـ نػػص أكردتػػو السػػبلـ يتعمػػؽ بشػػكمية الحػػاكـ كصػػكرتو، ىػػك مػػا تضػػمنتو سمسػػمة الكاتػػب الفمسػػطيني     
ىػذا العصػر "، كالػذم يامػب عميػو الطػابع القػكمي الممتػزج )منير شما( المعنكنة بػ " أىػداؼ السياسػة العربيػة فػي 

بالفكر اإلسبلمي، كربما أف ذلؾ يعكد إلى ثقافة صػاحب المقػاؿ نفسػو، كال يعبػر بالضػركرة عػف رؤيػة الصػحيفة، 
كنظػػػران ألىميتػػػو رأينػػػا ضػػػركرة االقتطػػػاؼ مػػػف بعػػػض فقراتػػػو عٌمنػػػا نجػػػد مقاربػػػة أكليػػػة إلشػػػكالية الحػػػاكـ المتعػػػددة  

صػػػنا أيضػػػان الزعامػػػة القكميػػػة الصػػػحيحة فقػػػد شػػػبعنا حتػػػى تخمنػػػا مػػػف زعمػػػاء الخطػػػب كالكػػػبلـ كاليتافػػػات "...كتنق
بقائػػػو عمػػػى جيمػػػو لتسػػػيؿ ليػػػـ قيادتػػػو إلػػػى حيػػػث مػػػازالكا  كالحفػػػبلت، الػػػذيف ال ىػػػـ ليػػػـ سػػػكل تضػػػميؿ الشػػػعب كا 

اممة مخمصة تقضي عمػى يقكدكنو.. إلى مياكم الضعؼ كالذلة كالعار. إننا في حاجة إلى زعامة قكمية كاعية ع
نػػكع مػػف  –تحزباتنػا الفارغػػة كاختبلفاتنػػا السػخيفة، كتكحػػد كممتنػػا بػػدؿ أف نعمػؿ عمػػى التفرقػػة كبػػذر بػذكر الخػػبلؼ 
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الػذم ال يحػاكؿ تضػميؿ أمتػو ليسػتخدميا فػي سػبيؿ  المخمصنريد الزعيـ  –الدعكة إلى الشمكلية كتكريس األبكية 
الػذم ال يعتبػر الزعامػة سػممان إلػى الشػيرة الشخصػية كالجػاه كالسػمطة،  الحصكؿ عمى م ربو الخاصة. نريد الػزعيـ

أك مػػكرد رزؽ أك مينػػة يرتػػزؽ بيػػا. نريػػد الػػزعيـ الػػذم ال يعتبػػر الزعامػػة غايػػة لحياتػػو فػػإذا كصػػؿ إلييػػا نػػاـ عمػػى 
زعيـ الػػذم كرسػييا كخدرتػو نعمائيػػا. نحتػاج لمػػزعيـ الػذم لػػـ يرتػؽ لمقعػد الزعامػػة لكجاىػة أك سػػطكة قبميػة. نريػػد الػ

يتعػػاكف مػػع غيػػره مػػف الزعمػػاء المخمصػػيف العػػامميف كال يػػتيميـ بالخيانػػة كالتقصػػير ألنيػػـ ليسػػكا مػػف حزبػػو. نريػػد 
الزعيـ الذم يؤدم رسالتو اليامة حتى إذا انتيى مف أدائيا تنحى عف مقعد الزعامة راضػيان، لمػف ىػك أصػمع منػو 

.  -قمػة فػي المثاليػة المنشػكدة  –لػة كمحبػة فػي قمػكب النػاس ألمتو، فيخرج مكرمان كما دخؿ مكرمان كتبقى لو منز 
نريػػد الػػزعيـ الػػذم يعتػػرؼ بخطئػػو إذا أخطػػاء كيتكاضػػع إذا أصػػاب. نريػػد الػػزعيـ الػػذم يقػػكؿ كمػػا قػػاؿ عمػػر بػػف 
الخطاب: إذا رأيتـ فيى اعكجاجان فقكمػكه، كنريػد امػة كاعيػة مػف ذلػؾ الصػنؼ الػذم أجػاب عمػر: كاي يػا عمػر لػك 

  (.564)اعكجاجان لقكمناه بسيكفنا" رأينا فيؾ
إف صػحيفة "السػبلـ" صػعدت مػف حػدة  خطابيػا ضػد اإلمامػة شػيئان فشػيئا بدأتػو بػػ " كتػاب مفتػكح إلػى جبللػة     

اإلماـ أحمػد " اسػتعطفت فيػو اإلمػاـ عػدـ تنفيػذ إعػداـ  بقيػة رجػاؿ المعارضػة المسػجكنيف لديػو، كتعتبػر ىػذه أكؿ 
. كمػػا (565)ـ48سػبلـ منحػػازة إلػى األحػػرار اليمنيػيف، بػػرغـ إدانتيػا ظاىريػػان النقػبلب إشػارة كتممػػيع صػريع تبػػدييا ال

أنيػػا عػػززت ذلػػؾ بػػػ "خطػػاب مفتػػكح إلػػى جبللػػة اإلمػػاـ أحمػػد ممػػؾ الػػيمف المعظػػـ" طالبتػػو فيػػو بسػػرعة البػػت فػػي 
لمتأجيػؿ   إصبلح األكضاع، بسبب ما قالػت: أف الظػركؼ السياسػية فػي الػيمف كقتػذاؾ مؤاتيػة لػذلؾ، كغيػر قابمػة

فػػػي اإلطاحػػػة بالحككمػػػة  –كمػػػا يػػػدعي  –كالتسػػػكيؼ، كالف الشػػػعب اليمنػػػي قػػػد كقػػػؼ إلػػػى جانػػػب اإلمػػػاـ أحمػػػد 
الدستكرية، إلى جانب فقر اليمف برغـ ما تختزنو أرضيا مف كنكز، كؿ ذلؾ يحتـ عمى اإلماـ التسػريع مػف كتيػرة 

لو كلمكطف الحػب كاإلخػبلص كالػكالء، كأنيػـ ال  اإلصبلح الذم يدعيو. كأكدت في ىذه المقالة أف األحرار يكنكف
يريػدكف لمػيمف إال الخيػر كاالزدىػار "غيػر انػػو مػف أقػبع القبػائع أف ينظػر المحػػب إلػى حبيبػو مقػدـ عمػى االنتحػػار 
تػػدريجيان كال يؤخػػذ بيػػده"، كتمػػؾ حجتيػػا ال سػػكل فػػي نقػػد اإلمػػاـ. كأخػػذت تعػػدد الم سػػي كاإلشػػكاالت التػػي تعيشػػيا 

سة االستحكاذ كالتجييؿ التي كاف يمارسيا  اإلماـ أحمد كحاشيتو، حيػث حذرتػو مػف خطػكرة عػدـ اليمف جراء سيا
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األخػػذ بأساسػػيات الرقػػي كالتقػػدـ، كفػػي مقػػدمتيا العمػػـ كتكزيػػع اإلدارة كفقػػان لبلختصاصػػات، كاالنفتػػاح الػػكاعي عمػػى 
صبلح شؤك   .(566)الماتربيف اليمنييف في المياجر فالحضارة كالعالـ المتمدف، كا 

كعمػػى الػػرغـ مػػف مباركػػة "السػػبلـ" لتشػػكيؿ الحككمػػة المتككميػػة إال أنيػػا انتقػػدت تشػػكيمتيا المقتصػػرة فقػػط عمػػى   
السيكؼ ال مف الشعب، ككضعت  بيف يدم اإلماـ سؤالن جكىريان مفاده "لماذا يا صاحب الجبللة يختص إخػكانكـ  

فييػا ذككا الكفػاءة مػف رجػاؿ الشػعب؟ إف الشػعب ىػك  بيذه الكزارة الكىمية، كلـ تأمركا بتأليؼ كزارة شعبية يشػترؾ
 ـشػػعب األمػػة اليمانيػػة كميػػا كلػػيس شػػعب السػػيكؼ الكػػراـ كحػػدىـ، كلمػػاذا لػػـ تضػػربكا عمػػى أيػػدم الظػػالميف الػػذيني

معكؿ اليدـ ليذا الشعب البائد". لذلؾ راىنت عمػى فشػميا مسػبقان. كنتيجػة لايػاب الحككمػة قالػت أف مػف الطبيعػي  
اد في كؿ تمفصبلت الحياة في اليمف بما فػي ذلػؾ الػزج بػاألحرار فػي غياىػب السػجكف كالمعػتقبلت استشراء الفس

. كمػا طالبػػت منػو أف يايػػر (567)طبلؽ سػػراحيـإبػدكف محاكمػة، كالمػػذيف بػرأتيـ مػػف مقتػؿ اإلمػػاـ يحيػى كطالبػػت بػ
كاسػتنكرت مػا أقػدـ عميػو مف سياسة العنؼ تجاه األحػرار كالػكطف كػكف ذلػؾ مػدعاة السػتتباب األمػف كاالسػتقرار، 

اإلمػػاـ مػػف إعػػداـ بعػػض األحػػرار إذ كانػػت تتكقػػع منػػو أف يكتفػػي بسػػجنيـ كنفػػييـ، كربمػػا كانػػت ىػػذه ىػػي الشػػرارة 
األىـ التي أليبت حماسة السبلـ، كصعدت مف كتيرة خطابيا كليجتيا ضد اإلمامػة كجبركتيػا. فقػد سػارعت إلػى 

كطرحيػػا عمػى اإلمػػاـ أحمػد بشػكؿ نػػداءات كخطابػات مفتكحػػة، إعػادة صػياغة مطالػػب األحػرار كتبنييػػا مػف جديػد 
طالبتػػو فييػػا بضػػركرة األخػػذ بيػػا باعتبارىػػا تمثػػؿ جسػػر العبػػكر نحػػك إنقػػاذ مػػا يمكػػف إنقػػاذه، كيمػػا تنقضػػي حالػػة 
الطػػكارئ التػػي تعيشػػيا الػػيمف، جػػراء سياسػػة العنػػؼ كالشػػدة التػػي أبػػداىا، كيػػتـ تشػػكيؿ حككمػػة كانتخػػاب برلمػػاف. 

 ىذه المطالب في النقاط اآلتية: كيمكف تمخيص
 العفك عف ما تبقى مف األحرار المعتقميف كمحاكمة كؿ مف أمر بإعداميـ.     -1
 تايير نظاـ الحكـ كرفع المظالـ كترشيد اإلنفاؽ. -2

 تأسيس برلماف شعبي، كمجمس شكرل، كحككمة دستكرية ال يككف لمسيكؼ دخؿ فييا.  -3

عفاء المكاطنيف م -4 لااء الخطاط كالتنافيذ.التخفيؼ مف الضرائب كا   ف بقايا الزكاة، كا 

رساؿ البعثات التعميمية إلى الخارج. -5  تعميـ التعميـ كنشر الثقافة، كا 

 اإلذف بنشر الصحافة في اليمف كالسماح لؤلمة أف تشترؾ بالصحؼ كتقراءىا. -6

بعاد األمراء كالحكاـ عنيا. -7 طبلؽ حرية التجارة كا   حرية الممكية الفردية، كا 
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 الجيش كزيادة مرتباتو.إصبلح حالة  -8

صدار عممة محمية. -9  تنظيـ اإلدارة الحككمية، كالمراكز الجمركية كتنظيـ البريد كا 

  .(568)عدـ جباية أم ضريبة سكل القانكنية كجعؿ الزكاة أمانة -11

كاعتبرت تحقيؽ ذلؾ منكط بتطبيػع العبلقػة مػع اإلمػاـ، كتكػكف السػبلـ مػف ثػـ عكنػان كصػكتان لػو كػكف الشػدة عميػو 
 .  (569)مردىا " إلى الايرة كاالنتصار لممظمكميف كلمعدالة كالحؽ" يعكد

عػػف  بقيػػة صػػحؼ المعارضػػة باإلشػػارة الصػػريحة إلػػى كجػػكد مػػا  –حسػػب عممنػػا  –إف صػػحيفة "السػػبلـ" تفػػردت 
كقالػت انػو تأسػس فػي جنػكب  (،570)أسمتو بػ "حزب اإلنقاذ في الػيمف" كالػذم كاصػمت النضػاؿ باسػمو كمػف خبللػو

قبػؿ الميػاجريف اليمنيػيف ثػـ امتػدت فركعػو إلػى الػيمف كبعػض الميػاجر، كحاكلػت التأكيػد عمػى كجػكده إفريقيا مف 
مػػف خػػبلؿ إثبػػات بعػػض الحػػكادث التػػي قالػػت أنيػػا مػػف تػػدبيره مثػػؿ كصػػكؿ منشػػكر تيديػػد إلػػى السػػيؼ الحسػػف، 

مػف التيديػد لػو،  كاستيقاظ كالده اإلماـ ذات يكـ كتحت مخدتو طمقات نارية مف نفس سبلح حرسػو الخػاص كنػكع
كغيرىػػا مػػف المنشػػكرات السػػػرية التػػي كصػػمت الحسػػف تتكعػػػده كتبشػػر بػػدنك حػػدكث الثػػػكرة، كالتػػي استشػػيدت بيػػػا 

كمػػا أنيػػا نشػػرت فػػي العػػدد  (.571)السػػبلـ لمتػػدليؿ عمػػى كجػػكد فػػركع ىػػذا الحػػزب فػػي صػػنعاء كبعػػض المػػدف اليمنيػػة
ف المعظػـ" عبػارة عػف رسػالة عاجمػة كجييػا الحػزب ( مكضكعان بعنكاف "حزب اإلنقػاذ كاإلمػاـ أحمػد ممػؾ الػيم56)

إلى اإلماـ أحمد طالبو فييا بسرعة تنفيذ ما اسماه بالمطالب الشعبية، التي ال تختمؼ كثيران عػف مطالػب األحػرار 
اليمنيػػيف التػػي نشػػرتيا مػػف قبػػؿ صػػكت الػػيمف كأعػػادت نشػػرىا كػػؿي مػػف الفضػػكؿ كالسػػبلـ، كالتػػي زاد عمييػػا النقػػاط 

 األتية: 
 يـ إدارة الحككمة لمشعب اليمني، كيككف اإلماـ مالؾ كال يحكـ.تسم -1

 إعطاء الشعب معمكمة عف ميزانية الدكلة، كتكضيع أسباب إعداـ األحرار. -2

كجػاء فػي نيايػػة الرسػالة انػو متػػى مػا تحققػت تمػػؾ المطالػب فػاف الحػػزب كاألحػرار سػيككنكف مػػف ثػـ فػي صػػؼ    
ت تحػػذير اإلمػػاـ مػػف االعتمػػاد الػػدائـ عمػػى القػػكة كػػكف ذلػػؾ كفػػيبلن اإلمػػاـ كعكنػػان لػػو عمػػى اإلصػػبلح، كمػػا تضػػمن
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بتػػدمير عرشػػو، كضػػركرة السػػماع لنػػداءات األحػػرار كتحقيػػؽ مطػػالبيـ اإلصػػبلحية كالعادلػػة، كذكرتػػو ىػػذه الرسػػالة 
رجػػاع عرشػػو بعػػد االنقػػبلب، لكنػػو أدار ليػػـ ظيػػر المجػػف كانػػتقـ مػػنيـ شػػر  بمناصػػرة األحػػرار لػػو فػػي بدايػػة أمػػره كا 

تقاـ، كلـ يكترث لمطالبيـ حيث اعدـ الكثيػر مػنيـ عمػى حػيف غػرة، كنكػث بكعػكده فػي اإلصػبلح كبسػط العػدؿ ان
إلػػى أف اختتمػػػت بػػػالقكؿ: إف حػػػزب اإلنقػػػاذ قػػد قػػػرر التفػػػاىـ المباشػػػر مػػػع اإلمػػاـ مػػػف دكف عػػػرض القضػػػية عمػػػى 

رعة الػػػرد كتعجيػػػؿ الجػػػكاب ـ، كطالبػػػت بسػػػ 48الجامعػػػة العربيػػػة كمنظمػػػة األمػػػـ المتحػػػدة، كػػػي ال تتكػػػرر تجربػػػة 
 . (572)بكاسطة صحيفة السبلـ التي كصفتيا بمساف حاؿ الشعب اليمني

( لمػػا قالػػت انػػو " خطػػاب مفتػػكح إلػػى اإلمػػاـ أحمػػد " 65عػبلكة عمػػى ذلػػؾ خصصػػت السػػبلـ افتتاحيػػة العػػدد )     
إيػاه أكالن بمقكلػة الفبلسػفة:  كجيو "حزب اإلنقاذ" إليو  طالبو فيو احتراـ العقؿ البشػرم كعػدـ االسػتخفاؼ بػو مػذكران 

"إف أعظػػـ شػػر كجػػـر يرتكبػػو اإلنسػػاف فػػي ىػػذه الحيػػاة ىػػك الضػػاط عمػػى العقػػكؿ"، كثانيػػان بػػأقكاؿ كأفعػػاؿ الرسػػكؿ 
صمى اي عميو كسمـ، الػذم بيعػث إلتمػاـ مكػاـر االخػبلؽ، كتحريػر العقػؿ اإلنسػاني مػف كػؿ سػمطة اضػطياد، أيػان 

خافكف كال تخشكف أحدان غيػر اي الحػؽ العػدؿ المبػيف، فػبل ياػكث كال يعػكؽ كال كاف مصدرىا: "يا أييا الناس ال ت
ظالـ كال مستبد أمركـ شكرل بينكـ، ال فضؿ ألحد عمى أحد إال بالتقكل )إف أكرمكـ عند اي اتقاكـ("، كىذا نفس 

نما األمػر خطاب صكت اليمف كالفضكؿ الذم ال يقكؿ بالكصية أك الكراثة أك ادعاء الحؽ المقدس في ا لحكـ، كا 
بشػػرم خاضػػع لمجػػدارة كالصػػبلحية لػػيس غيػػر. كممػػا جػػاء فػػي ىػػذا الخطػػاب المكجػػو لئلمػػاـ "... إف تعػػاليـ جػػدكـ 

الحظ أنيػا بصػياة المفػرد ممػا يػدؿ عمػى أف ىػذه الرسػالة كتبيػا ألحكيمػي كنسػبيا إلػى حػزب  –الرسكؿ ال أظنيا 
أميػػر المػػؤمنيف فمعمػػؾ قػػد أحطػػت بيػػا كمػػا جػػاء بيػػا. كلكػػف  تخفػػاكـ كال سػػيما كأنػػت –اإلنقػػاذ الػػذم نشػػؾ بحقيقتػػو 

لماذا نراؾ كالحالة كما تراىا أنت أكثر مف أم احػد قػد سػكلت لػؾ نفسػؾ فأطمقػت ليػا العنػاف كأعطيتيػا سػمطة لػـ 
يعطيا احد قبمؾ كلك مف الذيف يدعكف األلكىية، كقالكا لمناس ال نرل لكـ كلية أخرل. لقػد قسػكت عمػى اليمػانييف 

مف قسكة، كظممتيا ظممان كأستبديت بيا اسػتبداد تتبػرأ منػو الشػرائع السػماكية كاألنظمػة كالقػكانيف الكضػعية. لقػد كالي
ىػػدمت يػػا صػػاحب الجبللػػة تمػػؾ األسػػس التػػي جػػاء بيػػا جػػدؾ"، كحٌكمػػت الظمػػـ كالقيػػر فػػي الرعيػػة، كرٌكػػزت كػػؿ 

نػػت فػػي النيايػػة بشػػر مثػػؿ كػػؿ البشػػر السػػمطات فػػي يػػدؾ، كأطمقػػت العنػػاف لحككمتػػؾ تعيػػث فػػي الشػػعب الفسػػاد، كأ
ليست لؾ سمات أك مميزات أخرل عنيـ تجعمؾ فكؽ المساءلة كتمنعؾ مف الحساب في الدنيا أكالن كاآلخرة تاليػان. 
كيػأتي فػػي نيايػػة الخطػػاب التػذكير بػػدماء الشػػيداء مػػف األحػرار الػػذيف أعػػدمكا ال لػػذنب اقترفػكه سػػكل أنيػػـ قػػالكا ال 

الحػػؽ فػػي المطالبػػة  –حسػػب مػػا جػػاء فػػي الخطػػاب  –مػػا خػػكؿ أكليػػائيـ كالمتبقػػيف مػػنيـ لمظمػػـ كاالسػػتبداد، كىػػك 
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بدمائيـ كالثأر مف قػاتميـ، كقطعػكا العيػكد عمػى أنفسػيـ بػاف دمػاء الشػيداء لػف تضػيع ىػدران، ميمػا أتحمػى اإلمػاـ 
  (.573)كتو ال محالةبحاشيتو كزيف لو المدلسكف أفعالو كزيفكف لو الحقائؽ، فاف مكعد الثأر يدنكا كاالنتقاـ 

كاصمت صػحيفة السػبلـ  نضػاليا الػكطني ضػد اإلمامػة مسػتخدمة نفػس خطػاب صػكت الػيمف كالفضػكؿ،        
إلػى كاحديػة  –فػي اعتقادنػا  –بحيث بدا لكأنو متطابؽ إف لـ يكف كاحدان في كثير مف الكجػكه، كيعػكد سػبب ذلػؾ 

لكػؿ كاحػدة مػنيف خصكصػيتيا كأسػمكبيا. فالسػبلـ غمػب الرسالة كمشػترؾ القضػية التػي حمٌمنيػا جميعػان، كاف كػاف 
ثػػـ صػػعدت منػػو كمػػف ليجتيػػا  –كمػػا مػػر بنػػا كنفػػان  –عمػػى خطابيػػا الطػػابع الػػكعظي ذك النػػزكع الصػػكفي المسػػالـ 

 شيءن فشيئأ حتى تبدل خطابان ثكريان مف الطراز األكؿ، كأنيا نسخة طبؽ األصؿ مف صكت اليمف كالفضكؿ. 
ى لسػػاف الكاتػػب )حسػػيف بػػف محمػػد الػػكزير(، سػػؤالن جكىريػػان أشػػبو مػػا يكػػكف بالمحاكمػػة، طرحػػت السػػبلـ، عمػػ      

إلى أيف بػأمكاؿ المسػمميف؟" باحثػة عػف مصػير أمػكاؿ المسػمميف المنيكبػة  –كجيتو إلى اإلماـ كحاشيتو "إلى أيف 
يؿ لػػو سػػحب باسػػـ الزكػػاة، حيػػث قالػػت: إف اإلمػػاـ عمػػد إلػػى إشػػاعة الجيػػؿ بػػيف أكسػػاط الشػػعب اليمنػػي كػػي يسػػ

أمكالو إلى الخارج كتككيف أرصدة لو ىناؾ. كما قالت: انو سعى إلى تزييؼ كعي الشعب كمارس عميو التضميؿ 
بحيػػث صػػكر العمػػـ عمػػى انػػو شػػبكة االنػػزالؽ إلػػى الياكيػػة كالرذيمػػة، كال يصػػمع لمشػػباب إال العكػػكؼ عمػػى دراسػػة 

د بػػالخير عمػػى الشػػباب، حتػػى بمػػ  بيػػا األمػػر إلػػى القػػكؿ القػػركف لفظػػان ال معنػػى، كاف دراسػػة العمػػكـ الحديثػػة ال تعػػك 
نكـ ناصػركف  لئلماـ: "لقد استطعتـ عمى المظاىرة أماـ جيبلء األمة أنكـ تحافظكف عمى بعض التقاليد الدينية كا 
لمػػديف، كلكػػنكـ لػػف تسػػتطيعكا أف تػػٌدجمكا كتضػػممكىـ بػػأف أمػػكاليـ حػػبلؿ ألسػػرتكـ حػػراـ عمػػييـ". كأعربػػت فػػي نيايػػة 

ؿ عف مخاكفيا مف تمادم اإلماـ كحاشيتو في اإلسراؼ كالعبث بأمكاؿ الشعب، ككف االستمرار في ذلؾ يعد المقا
تييئة ال مقصكدة النتشار الشيكعية بػيف صػفكؼ الشػعب المحػرـك مػف الثػركة كالسػمطة "...كلكػنكـ باختصاصػكـ 

 . (574)مشيكعية الممقكتة"باألمكاؿ كالشعب مسابة متربة ككنتـ اكبر عامؿ كداع لؤلمة إلى تطمعيا ل
ىذا كقػد جػددت السػبلـ تأكيػد انتمائيػا إلػى المعارضػة، كتعيػدىا لؤلحػرار بمكاصػمتيا مشػكار النضػاؿ، كذلػؾ      

في رسالة أىدتيا " إلى الشيداء " بمناسبة ذكرل الثكرة الدستكرية، كالتي طمبت مف الشعب اليمني أف يجعػؿ مػف 
ال عيػػػدان لمدكتاتكريػػػة كاالسػػػتبداد مسػػػتخدمة نفػػػس النصػػػكص الدينيػػػة التػػػي ىػػػذه الػػػذكرل عيػػػدان لمشػػػكرل كالدسػػػتكر 

  (.575)استخدمتيا صكت اليمف كالفضكؿ في جدليما مع خطاب اإلمامة كصحافتيا الرسمية
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كىناؾ العديد مف الرسائؿ كالمقػاالت التػي تعػج بيػا صػفحات السػبلـ، كالتػي كجييػا األحػرار إلػى اإلمػاـ أحمػد    
فييػػا حككمتػػو كييػػاجمكف سياسػػتو، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر رسػػالة )حسػػيف بػػف محمػػد  كحاشػػيتو، ينتقػػدكف

عداـ األحرار األبريػاء، كذكػره بسػكء  الكزير( التي بعث بيا إلى اإلماـ يحذره فييا مف مابة التمادم في اإلجراـ كا 
كحقكؽ اإلنسػاف لػيخمص فػي سياستو كانعكاساتيا عمى األكضاع العامة في اليمف، كحاكمو فييا بمقتضى القركف 

. ككػذلؾ رسػالة )عبػد الكػريـ بػف أحمػد (576)نياية رسالتو تمؾ إلى إقراره باف اإلماـ ظالـ كمستبد ال يمثػؿ إال ىػكاه
بسػػػبب  –حػػػد تعبيػػػره  –العنسػػػي( التػػػي كجييػػػا "إلػػػى قطػػػط المكائػػػد"، كانتقػػػد فييػػػا أكالن الشػػػعب اليمنػػػي القحطػػػاني 

مػػػف ثػػػـ عمػػػى مػػػا اسػػػماىـ قطػػػط المكائػػػد الػػػذيف يجػػػٌكزكف لمحػػػاكـ كػػػؿ شػػػيء، اسػػػتكانتو لمظمػػػـ كاالسػػػتبداد، كحمػػػؿ 
كينافقكنو عمى الدكاـ باية التمٌصمع عمى حساب مصػالع الشػعب الميػدكرة كالمصػادرة، كحػاكؿ فػي نيايػة رسػالتو 

. كرسػالة )عمػي ألجنػاتي( (577)استنياض كتثػكير الشػعب ضػد اسػتبداد اإلمامػة بػدافع مػا قػاؿ انػو إغاظػة لممرتزقػة
التي جعمتيا السبلـ افتتاحية لعددىا التاسع كالسبعكف كعنكنتيا  "بالبريد الجكم، خطاب مفتكح: مف األستاذ عمي 
ألجناتي إلى اإلماـ أحمد" أكضع فييا لئلماـ مكقفو مف عدـ عكدتو إلػى بمػده الػيمف كالػذم يتمنػى خدمتػو كالعمػؿ 

 أىميا: في ربكعو لكال ثمة إشكاالت كعكائؽ منعتو مف العكدة مف
عػػدـ كجػػكد قػػانكف فػػي الػػيمف يػػنظـ كافػػة جكانػػب الحيػػاة. منيػػا حمايػػة الضػػعيؼ مػػف ظمػػـ القػػكم، السػػجف  -

 بدكف ذنب، اإلعداـ بدكف محاكمة... الخ.
عدـ كجكد دستكر يحكـ الببلد كينظـ العبلقة بيف الحاكـ كالمحككميف. إذ السائد أف اإلماـ كؿ شيء في  -

 قاضي، كأمير الجيش... الخ (.البمد ىك ) الممؾ، كالكزير، كال

 عدـ تمتع الفرد بحقكقو الطبيعية التي كفميا اإلسبلـ، كأقرتيا مكاثيؽ  حقكؽ اإلنساف في األمـ المتحدة. -

عدـ تنفيذ مشركعات اقتصادية، كاستخراج المعادف لرفد الخزينة العامة، التي تقتصر فػي مكاردىػا عمػى  -
رىاؽ المكاطنيف بالضرائب.  الجباية كا 

 إلااء تقاليد السجكد كالتذلؿ بيف يدم ما اسماىـ )األصناـ المتحركة(. عدـ -

 . (578)ليصؿ في نياية الخطاب إلى انتقاد اإلماـ ألنو يعتبر مف ينصحو كيقدـ الخير لبمده عدكان سياسيان 
أمػػا اعنػػؼ تمػػؾ الرسػػائؿ، كالتػػي مثمػػت ذركة التعصػػب كالتطػػرؼ، كعكسػػت مػػدل مػػا كصػػؿ إليػػو خطػػاب         

رار مف تشنج فيي رسالة )عمي حمكد الجػائفي( المعنكنػة بػػ "الشػعب اليمنػي يطالػب األسػرة الحاكمػة الدخيمػة األح
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بالجبلء"، كالتي قػاؿ فييػا: إف القػدر قػذؼ باألسػرة الحاكمػة إلػى قمػب الػيمف القحطانيػة مػف تخػـك الفػرس رإيػراف . 
ميػػو كالػػو كسػػمـ قبػػؿ بيػػا فػػي بػػادئ األمػػر، كلمػػا كالف الشػػعب اليمنػػي اعتقػػد بانتسػػابيا إلػػى كؿ الرسػػكؿ صػػمى اي ع

لمػػس ظمميػػا كاسػػتبدادىا، كأدرؾ زيػػؼ ذلػػؾ االدعػػاء طالػػب برحيميػػا كعكدتيػػا مػػف حيػػث أتػػت "إف الػػيمف قحطانيػػة 
عربية إسبلمية كال يصع بأية حاؿ مف األحكاؿ أف تحكميا عائمة أجنبية دخيمة منبكذة تدعي بكؿ افتراء ككقاحػة 

ة كالػػػػديف كاإلسػػػػبلـ... كالػػػػدخبلء عمػػػػى الشػػػػعكب ال ينتظػػػػر مػػػػنيـ اإلصػػػػبلح كعمػػػػؿ الخيػػػػر انتسػػػػابيا إلػػػػى العركبػػػػ
الحماسػػة الثكريػػة لػػدل  –عمػػى مػػا يبػػدك  –كاالعتػػراؼ بحقػػكؽ األمػػة... الػػخ". كىػػذا فػػي اعتقادنػػا مبالاػػة فرضػػتيا 

بػػػذنب مجػػػـر كاتػػػب المقالػػػة،  كال تعبػػػر عػػػف رأم السػػػبلـ التػػػي عمقػػػت بػػػػ"يا أسػػػتاذ عمػػػي انػػػؾ تحػػػرؽ قريػػػة كاممػػػة 
 . (579)كاحد"
كىنػػاؾ العديػػد مػػف الرسػػائؿ كالمقػػاالت التػػي حررىػػا األحػػرار، كفػػي مقػػدمتيـ الشػػيخ / عبػػداي ألحكيمػػي رئػػيس     

تحريػػر السػػبلـ الػػذم كتػػب النصػػيب األكفػػر منيػػا، ككجييػػا بشػػكؿ مباشػػر إلػػى اإلمػػاـ أحمػػد كالتػػي نقتطػػؼ بعػػض 
( التػػػي عنكنيػػػا ألحكيمػػػي بػػػػ 83ـ. ففػػػي افتتاحيػػػة العػػػدد )منيػػػا، كعينػػػة مػػػف خطػػػاب المعارضػػػة الػػػذم حكتػػػو السػػػبل

"خطػػاب مفتػػكح إلػػى حضػػرة صػػاحب الجبللػػة اإلمػػاـ أحمػػد ممػػؾ الػػيمف" طالػػب فييػػا اإلمػػاـ بالتقيػػد بالكتػػاب كالسػػنة 
كالحدكد الشرعية، كحاججو بالنصكص القركنية كاألحاديث النبكية التي تحض عمى الرفؽ بالرعية، كتقػدـ النصػع 

اكـ، كقػػاؿ ألحكيمػػي: إف نصػػحو لئلمػػاـ أحمػػد يػػأتي فػػي إطػػار األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر، كالزجػػر لمحػػ
الػذم يكجبػو الػديف اإلسػبلمي عميػو بكصػفو رجػؿ ديػف، كاف خطابػو ىػذا إلػى اإلمػاـ مػا ىػك إال نيابػة عػف الشػعب 

كالشػػػرعية، التػػػي ال  اليمنػػػي المظمػػػكـ، كالػػػذم ضػػػمنو مطالػػػب قػػػاؿ إنيػػػا مطالػػػب األحػػػرار كحقػػػكؽ الشػػػعب العادلػػػة
. ككػذلؾ العديػد (580)تتناقض مع حقكؽ اإلماـ في السمطة كالحكـ كىي نفس مطالب األحرار التػي سػبؽ عرضػيا

مف الخطابات التي كصفيا الحكيمي بالمفتكحة المكجية منو إلى جبللة اإلماـ أحمد كالمتضمنة مطالب األحػرار 
لشػػػعب كتػػػذمره مػػػف تػػػردم األكضػػػاع المنػػػذرة بػػػدنك مكعػػػد بػػػالتايير، كرؤيػػػتيـ فػػػي اإلصػػػبلح، كالحاممػػػة لاضػػػب ا

نمػا كجيتيػا (581)الثكرة  –. ىذا كلـ تكتفي السبلـ بتكجيو رسائميا كخطاباتيا المفتكحة إلى اإلماـ أحمد كحسػب، كا 
ـ(، عارضػػة 1972إلػػى كػػبل مػػف الجامعػػة العربيػػة كاألمػػـ المتحػػدة كالػػى الػػرئيس األمريكػػي تركمػػاف )تػػػ  –أيضػػان 

عمى حده، قضية اليمف، كطالبتيـ بالكقكؼ إلى جانب حقكؽ الشعب الميدكرة، مبينة سكء األكضاع  عمييـ، كبلن 
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رسػػػاؿ كفػػػد إلػػػى الػػػيمف لتقصػػػي  التػػي تعيشػػػيا الػػػيمف فػػػي عيػػػد اإلمامػػػة، كمػػػا ناشػػػدت الجامعػػػة العربيػػػة بالتػػػدخؿ كا 
س األمريكػػي )تركمػػاف( . فػػي حػػيف أبماػػت الػػرئي48الحقػػائؽ عػػف كثػػب، كعػػدـ تخاذليػػا كػػالمرة السػػابقة فػػي حركػػة 

اعتراضػػيا العتػػراؼ أمريكػػا بحككمػػة اإلمػػاـ أحمػػد التػػي كصػػفتيا بايػػر الشػػرعية، كالػػذم سػػكؼ يترتػػب عميػػو عػػدـ 
شرعية أم اتفاقيػة تبػـر بػيف الطػرفيف مسػتقببلن، كبنػكع مػف الكشػاية كدغدغػة عكاطػؼ أمريكػا اتيمػت اإلمػاـ أحمػد 

 (.582)بالتحالؼ السرم مع الشيكعية
  كىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ

مػدل تقػػارب  –إلػى حػػد كبيػر  –عديػدة اشػتركت فييػػا السػبلـ مػع صػػحؼ المعارضػة، بينػت  مكاضػيع
ىذه الصحؼ في الرؤية، ككاحديتيا في االنتماء كالتكجو. مف أبرزىا تكضيع مطالػب األحػرار لئلمػاـ 
عػػػادة نشػػػر الميثػػػاؽ الػػػكطني المقػػػدس كتكضػػػيحو، ككػػػذلؾ المقػػػاالت العديػػػدة لرجػػػاؿ  كمػػػا رأينػػػا كنفػػػان، كا 

رضة كنداءاتيـ المتسمة بنفس الصي  كنفس الخطاب، كرفضيا لمكضكع كالية العيد في اليمف. المعا
كما تفردت السبلـ بنشر تقرير )الفضيؿ الكرتبلني( المقدـ إلى اإلماـ يحيى بخصكص اإلصبلح في 

                                                                .                               ( 583)اليمف في أكثر مف عدد ككصفتو بمجاىد العركبة كاإلسبلـ
 التجديد والحداثة: -4                    

إلػػػى التجديػػػد كالحداثػػػة كمحاربػػػة الجمػػػكد كالتخمػػػؼ،  " بالعديػػػد مػػػف المقػػػاالت التػػػي تػػػدعكحفمػػػت "السػػػبلـ        
 اع كالديف كالسياسة... الخ. كمعالجة مختمؼ القضايا كاإلشكاالت في مجاؿ الفكر كاالجتم

ففي إحدل افتتاحيتيا دعت إلى جعؿ ماضي المسمميف المشرؽ، كما كانكا عميو مف قكة كاتحػاد، مرجعيػة كمثػاالن 
عػػادة إنتاجػػو مػػف جديػػد، كتعميمػػو فػػي كػػؿ الجكانػػب كاألصػػعدة ا كأرجػػأت سػػبب انييػػار  ليػػـ، كطالبػػت بتكػػراره كا 

جػاىميف، الػػذيف تكلػػكا الحكػػـ عنػػكة كصػادركا األمػػةا لػػذا دعػػت إلػػى نيضػػة المجتمػع اإلسػػبلمي إلػػى غمبػػة الحكػػاـ ال
المسمميف الشاممة، كالتي رأت أنيا ال تتأتى إال عف طريػؽ األخػذ بايجابيػات الماضػي اإلسػبلمي كعػدـ التنكػر لػو 

                                                 
  6، السػػػنة الثانيػػػة، 62د ا العػػػد 1ـ، ص1951ابريػػػؿ  9 -ىػػػػ 1369جمػػػاد الثػػػاني  21، السػػػنة الثانيػػػة، 61السػػػبلـ: العػػػدد  - 582

 .  8، 1ـ، ص 1951مايك  7 -ىػ 1369رجب  21، السنة الثانية، 63ا العدد  2، 1ـ، ص 1951ابريؿ  23 -ىػ 1369رجب 

، 64ا العػػدد  4ـ، ص 1951مػػايك  7 ، السػػنة الثانيػػة،63لممزيػػد حػػكؿ ىػػذه المكاضػػيع يمكػػف الرجػػكع إلػػى: السػػبلـ: العػػدد  - 583
يكنيػػػو  18 -ىػػػػ 1369رمضػػػاف  3، السػػػنة الثانيػػػة، 66ا العػػػدد  7ـ، ص 1951مػػػايك  21 -ىػػػػ 1369ف شػػػعبا 4السػػػنة الثانيػػػة، 

يكليػػو  16 -ىػػػ 1369شػػكاؿ  1، السػػنة الثانيػػة، 68ا العػػدد  8، ص 1951يكليػػو  3 السػػنة الثانيػػة،، 67ا العػػدد  7ـ، ص 1951
 27 ة الثانيػة،، السػن72ا العػدد  7ـ، ص 1951أغسػطس  13 -ىػػ 1369شكاؿ  29، السنة الثانية، 71ا العدد  7ـ، ص 1951

ا العػدد  8، 6، 5، 3، 2ـ، ص 1951يناير  14 -ىػ 1371ربيع الثاني  7، السنة الثالثة، 82ا العدد  3ـ، ص 1951أغسطس 
 .    8ـ، ص 1951سبتمبر  2 -ىػ 1371ذك الحجة  1، السنة الثالثة، 96
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ل إلػػى  ضػػركرة كحػػدة القيػػادة السياسػػية لممسػػمميف عمػػى أسػػس مػػف الػػديف كالشػػكر  –أيضػػان  –كلمجديػػد. كمػػا دعػػت 
 .(584)كالدستكر

استامت "السبلـ" كؿ مناسبة دينية لمدعكة إلى التجديد كالتحديث، كتبيػيف نقػاء اإلسػبلـ المجػرد مػف التعصػب     
اليمنػػي(، إلػػى "التجديػػد فػػي الػػديف  ز.  كدعػػت صػػراحة، عمػػى لسػػاف الكاتػػب )منصػػكر عبػػد العزيػػ(585)كالخرافػػات

صػػػفتيـ بػػػالمنعزليف عػػػف العػػػالـ المتمػػػدف كتفاعبلتػػػو اإلسػػػبلمي كمػػػا يعترضػػػو" حيػػػث حاربػػػت الجامػػػديف الػػػذيف ك 
الحضارية، الذيف يمقتكف كؿ تطكر بشرم إنساني بذرائع كحجج كاىية كالمحافظة عمى الديف، كتسػييج االخػبلؽ 
كالقػػيـ اإلسػػبلمية. كالسػػبب الحقيقػػي فػػي عػػدائيـ لمجديػػد كالمجػػدديف اإلسػػبلمييف أعزتػػو السػػبلـ إلػػى االنعػػزاؿ عػػف 

تيا، كجمكدىـ عند مستكل فكرم معيف ال يستطيعكف تجاكزه، كاعتبرتيـ أداة المستبد فػي تخػدير الحضارة كتطكرا
الشػػعكب، كأعػػداء الحضػػارة كاإلنسػػانية. كلكػػف إذا كػػاف ىػػذا عػػذر ىػػؤالء المنعػػزليف فػػاف السػػبلـ تسػػاءلت بنػػكع مػػف 

ال ينافحكف عف الديف  –رب تقصد في الا –االستيجاف: كيؼ لمعمماء الذيف يعيشكف في قمب الحضارة كالمدنية 
كىي بيذا تعكس ثمة جدؿ مف ىذا النػكع . (586)تجاه دعكات اإللحاد كالعممنة التي تحتقر الديف بحسب تعبيرىا !

 قد تجمى عمى صفحاتيا مثىؿ قطبيو اتجاه اسبلمي، تعد السبلـ احدل تجمياتو، ككخر اتجاه عمماني.
ماعية كالسياسية التي يعانييا المجتمع اإلسبلمي، إلى ضعؼ كأعزت "السبلـ" تفشي بعض المشاكؿ االجت      

العقيػػػدة كاإليمػػػاف لػػػدل المسػػػمميف، كشػػػيكع التعصػػػبات المذىبيػػػة كالطائفيػػػة، كالعػػػزكؼ عػػػف األخػػػذ بأسػػػباب الرقػػػي 
كالتطػػػكر، كالتػػػي ال تتػػػأتى ىػػػي األخػػػرل إال بػػػالعمـ النػػػافع الػػػذم ال ينتشػػػر بػػػدكره إال فػػػي أجػػػكاء الحريػػػة كالعدالػػػة. 

تشػػيدت بالنيضػػة األكربيػػة التػػي تػػكفرت ليػػا شػػركط كأسػػباب التطػػكر كاالزدىػػار، حيػػث شػػكمت البيئػػة األكربيػػة كاس
العممية  الحاضنة األكلى ليا، عمى عكس البيئة اإلسبلمية التػي كصػفتيا بالطػاردة لمعمػـ كالعممػاء، كالتػي يعكزىػا 

سػبلمية تكمػف فػي الحكػـ الفػردم التسػمطي مقكمات النيضة كالتطكر إلى أف تصؿ إلى القكؿ:إف كفة الشػعكب اإل
تمخػػيص تمػػؾ المشػػاكؿ التػػي يعانييػػا المجتمػػع اإلسػػبلمي التػػي شخصػػتيا  –عمػػى أيػػة حػػاؿ  –لػػيس غيػػر. كيمكػػف 

 السبلـ في النقاط اآلتية:
 ضعؼ العقيدة كاإليماف لدل المسمميف. -1
 شيكع ثقافة التعصب المذىبي كالجيكم بيف أكساط المجتمع اإلسبلمي. -2

                                                 
 . 1ـ، ص 1948ديسمبر  31 ، السنة األكلى،4السبلـ: العدد  - 584

 .  3، 2ـ، ص 1949يناير  13 -ىػ 1368ربيع أكؿ  13، السنة األكلى، 6السبلـ: العدد  - 585
 األكلػػى،، السػػنة 21ا العػػدد  4ـ، ص 1949مػػارس  11 -ىػػػ 1368جمػػادم األكؿ  11، السػػنة األكلػػى، 14السػػبلـ: العػػدد  - 586
 .    1ـ، ص 1949ديسمبر  18 -ىػ 1369صفر  28، السنة الثانية، 51ا العدد  2ـ، ص 1949ابريؿ  24
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 الحرية كغياب أسس العدؿ كالمساكاة في الثقافة السياسية الرسمية. انعداـ -3

 سيطرة االستبداد عمى كؿ مفاصؿ األمة. -4

 عدـ تكفر البيئة العممية المبلئمة. -5

 . (587)معايشة الشعكب اإلسبلمية لحالة مف العزلة الدائمة -6

ـ شػػؤكنيـ الحياتيػػة، كاألخػػذ كلكػػي يرتقػػي المسػػممكف فػػي شػػتى جكانػػب الحيػػاة اشػػترطت "السػػبلـ" عمػػييـ تنظػػي    
. كاالعتماد في ذلؾ عمى الشباب المػتعمـ، كالمبػدئي الػذم يتحمػؿ (588)بأسباب المدنية كالرقي دكنما حيرة أك تردد

كػػؿ الصػػعاب مػػف اجػػؿ إنقػػاذ األمػػة مػػف الظمػػـ كاالسػػتبداد، كالػػذم ال يسػػاـك عمػػى حقكقيػػا. لػػذلؾ حاكلػػت صػػياغة 
. يفقػػو متطمبػػات المرحمػػة، كيػػتقف دكره "كيػػؼ يجػػب أف يكػػكف تؤكلياشػػباب نػػكعي متطػػكر قػػادر عمػػى تحمػػؿ المسػػ

الشػػباب الػػذم تتمنػػاه األمػػة فػػي حالػػة نيضػػتيا" حػػددت مبلمحػػو في"رجػػؿ عممػػي قبػػؿ أف يكػػكف قػػكلي" كمستشػػيدة 
 . (589)بمقكلة أمير الشعراء )أحمد شكقي(: "نحف محتاجكف إلى رجاؿ أخبلؽ قبؿ رجاؿ األعماؿ"

" مسػاحة لمػرأم كالػرأم اآلخػر تجػادال عمػى صػدر صػفحاتيا حػكؿ مكاضػيع شػتى  أىميػا كما أفردت "السبلـ     
الجدؿ الدائر بيف الشباب الطػامع نحػك التاييػر كالتطػكير كبػيف بعػض عممػاء الػديف المحػافظيف، كاشػترطت لػذلؾ 

نقػد البنػاء الجدؿ االنطػبلؽ مػف قاعػدة "الجػدؿ بػالتي ىػي أحسػف". كػكف الاايػة منػو ىػي التػدريب كالمػراس عمػى ال
باية إجبلء الحقيقة كتكػريس أسػس العمػـ كالتقػدـ. فقػد انتقػدت، عمػى لسػاف الكاتػب )محمػكد عمػى لقمػاف(، عممػاء 
الػػديف بسػػبب دكرىػػـ السػػمبي فػػي شػػؤكف الحيػػاة العامػػة كتفاعبلتيػػا. كمػػا عابػػت عمػػييـ محدكديػػة عمميػػتيـ، كجفػػاؼ 

كنفكرىـ مف تعمـ الماات األجنبية الحديثة، كغيرىا مف كخشكنة أسمكبيـ الدعكم، بؿ عدـ فقييـ لؤلدياف األخرل 
السػػمبيات التػػي تػػؤثر عمػػى أدائيػػـ التكعػػكم كدكرىػػـ الحيػػاتي. كفػػي المقابػػؿ اسػػتيجنت الشػػباب السػػاخر مػػف الػػديف 
كالمتحمؿ مف القيـ اإلسبلمية الذم ينظر إلييا عمى أنيا تمثؿ رجعية كتخمؼ. مذكرة إياىـ باحتراـ الارب لمػديف، 

يمثمػػو مػػف أىميػػة بماػػت حػػد إلزاميػػة تدريسػػو فػػي المػػدارس كالجامعػػات، كاإلنفػػاؽ الكبيػػر عمػػى نشػػر المسػػيحية كمػػا 
عمػػى  –فقػػط  –الشػػباب مػػف  اإلفػػراط فػػي التفػػاؤؿ كاالعتمػػاد  –فػػي الكقػػت نفسػػو  –. كحػػذرت (590)كالتبشػػير بيػػا

، ككػػػػذلؾ األمػػػػر بالنسػػػػبة العقػػػػؿ فػػػػي قػػػػراءة الظػػػػكاىر، كػػػػكف العقبلنيػػػػة نسػػػػبية أمػػػػاـ فضػػػػاءات الشػػػػرع اإلسػػػػبلمي

                                                 
 . 1ـ، ص 1949ابريؿ  17 -ىػ 1368جمادم الثانية  18، السنة األكلى، 19السبلـ: العدد  - 587
 .  1ـ، ص 1949يكنيو  11 -ىػ 1368رمضاف  14، السنة األكلى، 31السبلـ: العدد  - 588

 . 1ـ، ص 1949 يكنيك 26 -ىػ 1368شعباف  29، السنة األكلى، 28السبلـ: العدد  - 589
 . 5، 4، 3ـ، ص 1949سبتمبر  11 ، السنة األكلى،38العدد  السبلـ: - 590
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لمديمقراطيػػة كالعدالػػة فيػػي األخػػرل نسػػبية لػػـ تتحقػػؽ فػػي الكاقػػع فػػبل ينخػػدع الشػػباب بتمػػؾ الػػدعكات التػػي كصػػفتيا 
 . (591)بالفارغة

كفػػي مقػػاؿ كخػػر دافعػػت السػػبلـ عػػف الشػػباب المنفػػتع حيػػث قالػػت: "رفقػػان بشػػبابكـ يػػا عممػػاء الػػديف" فالشػػباب ال   
نمػػا يسػػتيجنكف بعػػض تصػػرفات بعػػض عممػػاء  يتنكػػر لمػػديف اإلسػػبلمي فػػي حػػد ذاتػػو فيػػـ مسػػممكف يػػدينكف بػػو، كا 

الػػديف الجامػػديف ضػػيقي األفػػؽ، الػػذيف حصػػركا الػػديف فػػي مسػػائؿ الخبلفػػات الفقييػػة كاقتػػاتكا عمييػػا، كلػػـ يعػػكا بعػػد 
جػػب . لػػذلؾ حػػددت "كا(592)متطمبػػات العصػػر كيعيشػػكه، حيػػث عػػٌدكا مػػف يحػػاكؿ الكلػػكج إلػػى العصػػر كػػافران ممحػػدا

العمماء" بالدرجة األكلى في النصع لمحػاكـ كزجػره عػف غيػو كفسػاده، كلػيس فػي االنػزكاء فػي المسػاجد كالخمػكات، 
كتمقيف األتباع الحكاشي كمعرفة الخبلفيات التي ال طائؿ مف كرائيا إال المزيد مف تمزيؽ األمة كتشتيتيا. كيمكف 

 تمخيص تمؾ الكاجبات في األتي:
 تى حاد عف جادة الصكاب.النصع لمحاكـ كزجره م -
 االنتصار لؤلمة في معركتيا الحضارية، كليس لمحاكـ. -

 العمؿ لئلسبلـ كنكراف الذات. -

 الترفع عف الخبلفيات الفقيية. -

 محاربة األدعياء مف المتفيقييف كالمرتزقة الذيف يستخدميـ الحاكـ لتبرير ظممو كفساده. -

 لتي يستفيد مف كرائيا الحاكـ المستبد.تنقية الديف اإلسبلمي مف الخرافات كالخزعببلت ا -

 معايشة العمماء لمعصر، كمكاكبة تطكراتو. -

 كالحرية كالعدالة. ةالدعكة إلى المساكا -

 .(593)الدعكة إلى الكحدة كالتعاكف كاإلصبلح -

كػػػاف إلشػػػكالية الحػػػاكـ فػػػي الػػػيمف المتككميػػػة نصػػػيب فػػػي الجػػػدؿ الػػػدائر عمػػػى صػػػفحات السػػػبلـ. فثمػػػة  رؤيتػػػاف 
كؿ ىػػػذا الشػػػأف األكلػػػى أثارىػػػا الكاتػػػب )عبػػػد الكػػػريـ العنسػػػي(، قػػػاؿ فييػػػا: "لػػػيس لمػػػيمف إال الحػػػاكـ متناقضػػػتاف حػػػ

كانػت مأزكمػة ال  –كقتػذاؾ  –المستبد"، خمص بعد تحميؿ طكيؿ إلى قناعة مفادىا: أف الثقافػة السياسػية اليمنيػة 
اد نظػران لكثػرة المتناقضػات االجتماعيػة تستمرم إال منطؽ القكة كالامبة، كانو ال يصمع لمشػعب اليمنػي إال االسػتبد

كالسياسية التي تسكده، كالتي أضحت سمة بارزة لجميع مككنػات نسػيجو االجتمػاعي مػف أعمػى ىرمػو إلػى أسػفمو 
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"كميػػـ مسػػبكغكف بسػػباغ كاحػػد كاف اختمفػػت أعػػراقيـ"، فجمػػيعيـ يمػػارس االسػػتبداد بطريقػػة تراتبيػػة تبػػدأ مػػف الحػػاكـ 
بمعنى كخر إف البيئة اليمنيػة لػدييا  –تبعان لكصؼ عبد الرحمف الككاكبي  –الشكارع  المستبد كتنتيي عند  كناس

ال تقبؿ إال بو. كاخذ يبػيف دكر ثقافة ابكية )بطرياركية(، قابمية الستيطاف االستبداد، كاف الثقافة السياسية اليمنية 
بالتقػادـ ثقافػة عامػة ال ينفػؾ احػد  كؿ فئة مف فئات المجتمع اليمني عمى حدة، في ممارسة االستبداد، حتػى غػدا

  (.594)مف ممارستيا
أمػػا الرؤيػػة الثانيػػة، كالتػػي قػػدميا )محمػػكد عمػػي لقمػػاف( فقػػد رأت عكػػس ذلػػؾ كقالػػت: "لػػيس لمػػيمف إال الحػػاكـ     

لتجػػػذر  ثقافػػة االسػػػتبداد فػػػي المجتمػػػع  –بطريقػػة أك بػػػأخرل  –العػػادؿ" انتقػػػدت الػػػرأم السػػابؽ، كاعتبرتػػػو يؤسػػػس 
تحيؿ مف ثـ اجتثاثيا مف كعي كعقكؿ الناس. كأخذت تعػدد مسػاكم االسػتبداد كتأثيراتيػا السػمبية عمػى ، يسياليمن

مستكل الدكؿ كاألفراد كالمجتمعات، حتى خمصت إلى القكؿ: إف االستبداد بكافة أشكالو يمثؿ كارثة إنسانية بكؿ 
ب ىػذه الرؤيػة قػد اعتبػر الرؤيػة األكلػى . كيبػدك أف صػاح(595)المقاييس كاألعراؼ، ال يجكز التركيج لػو أك تبريػره

جػػادة كحقيقيػػة كتبػػت عػػف قناعػػة كاعتقػػاد. كىػػك مػػا دفعػػو إلػػى المسػػارعة إلػػى الػػرد كاالنتقػػاد عمػػى ذلػػؾ النحػػك. لكػػف 
التمعف في الرؤية األكلى يجد أنيا ال تعدك عف ككنيا مجرد نزؽ سياسي، كحماسة ثكرية أممتيػا إمػا حالػة اليػأس 

مػػى صػػاحبيا كمعػػو األحػػرار نتيجػػة لمػػا أبػػداه الشػػعب اليمنػػي مػػف اسػػتكانة كتخػػاذؿ أمػػاـ كالقنػػكط التػػي سػػيطرت ع
تسمط كاستبداد اإلمامة، كعدـ االستجابة الطكعية كالسريعة لؤلحرار كمشاريعيـ الثكرية ليس أكثر. أك بايػة حفػز 

 كتثكير ككامف الكعي الجمعي اليمني مف جديد كبشكؿ أكبر، كىذا ىك األرجع.
ب كخػػر تطرقػػت "السػػبلـ" إلػػى الجػػدؿ الػػدائر فػػي أكسػػاط النخػػب السياسػػية كالثقافيػػة حػػكؿ التجاذبػػات مػػف جانػػ   

بػيف  –زمػف الحػرب البػاردة فػي القػرف الفائػت  –السياسية كاأليديكلكجية التػي فرضػتيا طبيعػة االسػتقطاب الػدكلي 
، عمػػى لسػػاف الكاتػػب )منيػػر شػػما المعسػػكريف الشػػيكعي كالرأسػػمالي، كتشػػاطيراتيا بػػيف اليسػػار كاليمػػيف. فقػػد قالػػت

إف ىنػاؾ مػف العػرب مػف يميمػكف إلػى المعسػكر الشػيكعي، كىػـ ينقسػمكف إلػى قسػميف: أحػد كتابيػا، الفمسطيني(، 
الشػػػيكعيكف عػػػف عقيػػػدة الػػػذيف رأكا أف خػػػبلص األمػػػة يكمػػػف فػػػي االنضػػػماـ كميػػػةن إلػػػي الشػػػيكعية كالتمػػػاىي مػػػع 

عماؿ العرب الشيكعييف، ككخريف ال يؤمنكف بيا لكنيـ يفضػمكف التعػاكف مشاريعيا األممية البمكريتارية. كيمثميـ ال
المشػػركط معيػػا لمػػتخمص مػػف حكػػاميـ عبيػػد االسػػتعمار بحيػػث ال يمػػس جػػكىر اليكيػػة القكميػػة، كربمػػا إف ىػػؤالء 

 –أيضػػػان  –ىػػػـ القكميػػػكف العػػػرب. كمػػػا أف ىنػػػاؾ مػػػف يميػػػؿ إلػػػى المعسػػػكر الرأسػػػمالي الاربػػػي، كىػػػـ  فالمقصػػػكدي
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ف إلى قسميف: الرجعيكف عبيػد الػدكؿ االسػتعمارية الاربيػة، المتربعػكف عمػى مناصػب الحكػـ بمعاىػدة ىػذه ينقسمك 
الدكؿ كمؤازرتيا. كأصحاب األمكاؿ الذيف يخافكف عمػى أحػكاليـ أف يعصػؼ بيػا النظػاـ الشػيكعي اليػداـ. كقالػت 

كف فػي المعسػكر الاربػي خيػر كفيػؿ إف أكثر الساسة كالزعماء العرب الذيف يخشكف عمى مناصبيـ كمراكزىـ، يػر 
لبقائيـ فييا زمف أطػكؿ. كينضػـ إلػى ىػذه المجمكعػة بعػض المسػمميف الػذيف يعػادكف النظػاـ الشػيكعي لكجػو اي: 
"كفينا مف ال يميمكف إلى االنضماـ إلػى المعسػكر الشػرقي كال إلػى المعسػكر الاربػي كيتكجسػكف خيفػة مػف كمييمػا 

نما يركف خبلص األمة عمى أيدم أبناءىػا مػف دكف  عػكف خػارجي. كتصػؿ إلػى لمؤازرة الطرفيف لمصييكنية"، ك  ا 
القػػكؿ: كىنػػاؾ فػػي األمػػة مػػف ال يفكػػر فػػي كمييمػػا، الف السياسػػة ليسػػت مػػف اختصاصػػيـ. كىػػك مػػا عابتػػو عمػػييـ 

 (.596)ككصفتيـ بالكباؿ عمى األمة
معػػو كمػػع  حضػػارتو. كذلػػؾ عػػف  دعػػت صػػحيفة "السػػبلـ" إلػػى الحػػكار مػػع اآلخػػر الػػديني، كاالنفتػػاح الػػكاعي    

. كمػا (597)طريؽ إشاعة ثقافة الحب كالسبلـ كالتسامع الكفيمة بتكحيد اإلنساف، كفقان لجكىر دعكة األنبيػاء كالرسػؿ
اسػػتامت ذكػػرل "المكلػػد النبػػكم" لمػػدعكة إلػػى كحػػدة الاايػػة فػػي األديػػاف، كػػكف رسػػالة األنبيػػاء كاحػػدة كىػػدفيا كاحػػد، 

نيج الرسؿ كاألنبياء كاالقتداء بأفعاليـ. إذ ال قيمة لبلحتفاؿ بالمكالد إذا لـ يكف ىناؾ كطالبت مف األتباع إتباع م
اقتػػداء بسػػيرىـ كتطبيػػؽ لمػػنيجيـ، كال معنػػى ألم مناسػػبة أك احتفاليػػة إذا لػػـ يحػػافظ األتبػػاع عمػػى القػػيـ كاألخػػبلؽ 

حدية اإلجابة عمييا ىي ىدؼ الجميع التي أتى بيا األنبياء كالرسؿ. طارحة أماـ الجميع تساؤالت جكىرية تعد كا
"كبعد ما ىي الحضارة؟ كما ىك العمـ؟ كما ىي المدنية التي يدعكنيا أتباع ىؤالء الرسؿ الػذيف يقيمػكف مثػؿ ىػذه 

. كما أنيا فػي "عبػرة اليجػرة" شػكٌت إلػى (598)الحفبلت كالمكاسـ الشييرة؟ أليست ىي ىدؼ الجميع كغاية الجميع"
سمـ  ضعؼ األمة كاستيانتيا مف قبؿ أعدائيا كحكاميا عمى حد سكل، شػارحة لػو عػف الرسكؿ صمى اي عميو ك 

طريؽ المناجاة ما حؿ بفمسطيف مف نكبة بفعؿ كارثة االحتبلؿ، كما تبلقيو اليمف مف ظمـ كاستبداد مػف قبػؿ مػف 
 .(599)يدعكف زكران انتمائيـ نسبان إليو، كيحكمكف قسران باسـ شريعتو كباسـ خبلفتو

مكضكع كخر خاطبت السبلـ، بنكع مف العتب كالتذمر، )العيػد( كتكراريتػو، دكنمػا تجديػد أك جديػد يػذكر، كفي    
نمػػػا الجمػػػكد كالرتابػػػة ىمػػػا السػػػائداف فػػػي المشػػػيد. إذ قالػػػت كنػػػت تعػػػكد يػػػا عيػػػد كالشػػػعب اليمنػػػي تامػػػره الفرحػػػة  كا 
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ـٍ نافعػة مػف نفػكس متعطشػة  كالسعادة كالمتجمية فػي "...شػاعر يسػبع خيالػو فػي بحػر القػريض فيطمػع جػكاىر ًحكىػ
لمحريػػة، تائقػػػة لبلتحػػػاد، رامقػػة إلػػػى الرقػػػي، محبػػة لمخيػػػر مجيبػػػة لمصػػبلح. كمػػػف ناشػػػر يسػػير بأفكػػػاره فػػػي فضػػػاء 
السياسة الكاسع كبحر الفمسفة المتبلطـ فتراه ينير الصحؼ ببنات فكره الصحيع التي يجيميا غيره ممف ال يشعر 

دان، كخارجان عف قكانيف اإلنسانية ككداب المياقة كاالحتراـ. كمف فقيػو يحبػر خطابتػو كال ينثر، فيتيمو زنديقان أك ممح
كيرددىػػا فػػػي نفسػػػو كيتخيػػر العنػػػاكيف التػػػي تمفػػػت النػػاس إلييػػػا كيسػػػبايا بسػػػباغ ظػػاىر ال يسػػػتقر فػػػي النفػػػكس كال 

نما نفخ أبكاؽ كصبا في أسكاؽ. كمف متديف مخمص يردد التيميؿ كالت كبير كيطمب الافراف يتمشى مع األذكاؽ، كا 
مف العمي الكبير، كلكنو قطع صمتو بيف جنسو كصار ال يشتاؿ إال بنفسو". كاختتمت بالقكؿ: كنت تعكد يا عيد 
ككػؿ شػػيء عمػى مػػا يػراـ، كالػػيمف مػنعـ بػػالخير كالمسػرات ال تعػػرؼ الظمػـ كالمشػػانؽ كاإلعػدامات بػػدكف محاكمػػة، 

كد كالرتابػػة ىمػػا السػػائداف، كالظمػػـ كاالسػػتبداد ىمػػا الحاكمػػاف، كاليػػـك تعػػكد يػػا عيػػد كالػػيمف عكػػس ذلػػؾ حيػػث الجمػػ
 .(600)كالعنؼ كالخكؼ ىما المتسمطاف

إف صحيفة "السبلـ"، مثميا مثػؿ صػحؼ المعارضػة اليمنيػة، عارضػت بشػدة مكضػكع احتكػار السػمطة بادعػاء    
بيف المسمميف ليس غير، كحاربت  الحؽ اإلليي أك تكريثيا باسـ السبللية كالمذىبية. إذ األمر بالنسبة ليا  شكرل

كػػؿ أشػػكاؿ الكيانػػة كالتقػػديس متػػأثرة فػػي ذلػػؾ بػػدعكات التجديػػد كاإلصػػبلح التػػي تزعميػػا )جمػػاؿ الػػديف األفاػػاني( 
ك)الشيخ محمد عبده(، كجاعمػة مػف كتابػات رجػاؿ النيضػة العربيػة دليميػا النظػرم فػي محاربتيػا لػبعض الظػكاىر 

مكضػكع الكيانػة فػي كتػاب )خالػد محمػد خالػد( )مػف ىنػا نبػدأ( كالػذم كظفتػو السمبية، مف أمثمػة ذلػؾ استعراضػيا 
في معالجة انتشار كتفشي الكيانة بيف عكاـ المسمميف، كمنيا اليمف إذ قالت: "لقد حمؿ المؤلؼ في كتابػو مسػألة 

ككنكف كلية تعبد الكيانة كما كصمت إليو عقائد السذج مف تقديس لمف يسمكف أنفسيـ أسيادان أك أربابان بؿ كادكا ي
مػػف دكف اي كال أدؿ عمػػػى ذلػػػؾ مػػف الكاقػػػع الػػػذم ال ينكػػر. كمػػػا اطمػػػع عميػػو المؤلػػػؼ فأثبتػػػو فػػي كتابػػػو مػػػف قػػػكؿ 
بعضػيـ مشػػيران إلػى مػػا تممكػػو يػده: ىػػذا بعيػػر اإلمػاـ.. حمػػار اإلمػاـ .. بئػػر اإلمػػاـ.. ارض اإلمػاـ.. غػػنـ اإلمػػاـ. 

كا بأنفسػػيـ عمػػى غيػػرىـ كحسػػبكا مػػف سػػكاىـ عبيػػدان ليػػـ. بػػذركا فػػي أحقػػان أف مػػف يسػػمكف أنفسػػيـ أسػػيادان قػػد اسػػتأثر 
نفكس الضعفاء نفكذىـ ككبرياءىـ كقداسػتيـ حتػى نمػت تمػؾ القداسػة كشػبت كترعرعػت كعششػت ثػـ فرضػت فػي 
نفكس أكلئؾ الضعفاء عبيد األسػياد، كمػاذا ينزعيػا مػف قمػكبيـ كقػد مػا عػكا ذلػؾ الميػكع كمػو حتػى أصػبحكا يػركف 

ـ مػػا كجػػدكا فػػي ىػػذه الػػدنيا إال ألجػػؿ أسػػيادىـ كلػػكالىـ لمػػا خمقيػػـ اي ككػػؿ مػػف أراد أف يصػػحع ليػػـ بأنفسػػيـ أنيػػ
غمطيـ. ال فضؿ لعربي عمى عجمي كال لعجمي عمى عربي إال بتقكل اي، أك تمى عمييـ قػكؿ اي ) إف أكػرمكـ 
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نمػػػا النػػاس أمػػػاـ العدالػػػة اإللييػػػة عنػػد اي اتقػػػاكـ ( كبايػػػر ذلػػؾ ال كرامػػػة كال فضػػػؿ كال سػػػيادة ألحػػد عمػػػى كخػػػر ك  ا 
سكاسية ككميـ مف كدـ ككدـ مف تراب، أك أراد أف ينقذ أكلئؾ األرباب ليتنػازلكا عػف شػيء مػف كبريػائيـ كعظمػتيـ 
كيعطكف ألكلئؾ الضػعفاء كالسػذج شػيءن مػف الحريػة العقميػة كالفكريػة كاإلنسػانية. كػاف أكؿ مػف يقػكـ ضػدؾ كفػي 

تؾ األريحية فشػرعت بالػدفاع عػف حػريتيـ المسػمكبة كاسػترقاقيـ لعبػد مػف عبيػد اي كجيؾ أكلئؾ السذج الذيف أخذ
 . (601)كقد يككف أحدىـ أفضؿ عند اي منو بألؼ ألؼ درجة"

قالت السبلـ عمى لساف الكاتب )منصكر عبد العزيز العديني اليمني( فػي مقالػة بعنػكاف "مشػاكمنا الداخميػة كىػذه  
: إف اشد ما تبلقيو األمة مف ظمـ ىك غطرسة كأنانية الطبقة العميا الحاكمة كاستكانة األمة التي نرجك ليا الحياة"

العكاـ لذلؾ، كجمكدىـ عمى الذؿ. ككذلؾ ما أصيب بو المثقفكف مف الكسؿ كالتخاذؿ كالتكاكؿ، كالتػي لػـ تقتصػر 
نمػػا سػػكؼ تسػػرم ىػػذه القابميػػة إلػػى األحفػػاد إذا لػػـ يتػػد اركيا المفكػػركف كالمصػػمحكف، تأثيراتيػػا عمػػى األبنػػاء فقػػط كا 

كيميدكف لؤلمة المسجكنة المحاؽ بقافمة األمـ كبركب الحضارة، أما ممكؾ ىذا العصر فإنيـ أكؿ األسباب لجمب 
االسػػتعمار. كشخصػػت سػػبب تفشػػي األمػػراض االجتماعيػػة فػػي الػػيمف إلػػى: تػػكارث ألقػػاب الفخامػػة كالزعامػػة مػػف 

كاحتكارىا في فئات معينة. ككذلؾ احتراؼ الجندية ببل غايػة كطنيػة أك اآلباء إلى األبناء بدكف كفاءة كمؤىبلت، 
كازع مف ديف، حيث يسخرىا الحػاكـ لمػبطش بػالمكاطنيف كجمػب الضػرائب كحمايػة عرشػو لػيس أكثػر. كثالػث تمػؾ 
األمراض ىػي تفشػي الرشػكة فػي مفاصػؿ الدكلػة  التػي أدت إلػى غيػاب العػدؿ كضػياع الحقػكؽ. كلكػف بػرغـ ذلػؾ 

ف التجػػػارب التاريخيػػػة التػػػي جسػػػدتيا نمػػػاذج الدكلػػػة المختمفػػػة فػػػي الػػػيمف، أثبتػػػت قابميػػػة اليمنيػػػيف لمحكػػػـ قالػػػت: أ
يجػػاد نمػػكذج الدكلػػة العادلػػة قػػد زيفػػكا كعػػي األمػػػة  –حػػد قكليػػا  –. لػػكال أف السػػيكؼ فػػػي الػػيمف (602)الدسػػتكرم كا 

يػػػػو كسػػػػمـ، كجعمػػػػو مبػػػػرران لظمميػػػػـ كضػػػػممكا الشػػػػعب اليمنػػػػي، بادعػػػػائيـ زكران انتمػػػػائيـ إلػػػػى الرسػػػػكؿ صػػػػمى اي عم
كاحتكارىـ لمسمطة. كقدمت رؤية أكلية لصػياغة يمػف جديػد قكامػو العػدؿ كالحريػة كالمسػاكاة مفادىػا "كنحػف كأبنػاء 
ليػػذا الشػػعب المسػػكيف الميػػدـ نريػػد أف نحيػػا كمػػا نحػػػب، ال كمػػا يحػػب ىػػؤالء السػػيكؼ، كأف نعػػيش كسػػائر بنػػػي 

مػػة. نريػػد أف نػػردع الظػػالـ إذا مػػا سػػكلت لػػو نفسػػو أف يظممنػػا. فػػبل سػػيد مكفػػكرم الكرا ساإلنسػػاف مرفػػكعي الػػرؤك 
كمسكد كال ممؾ كمممكؾ، الناس مف كدـ ككدـ مف تراب"، كتحدت السػيكؼ كالنخبػة الحاكمػة فػي الػيمف أف يطبقػكا 
قػػػكانيف المسػػػمميف أك اإلفػػػرنج أك الييػػػكد أك المبلحػػػدة، مسػػػتاربة مػػػف عػػػدـ السػػػماح لمشػػػعب أف يصػػػرخ مػػػف ظمػػػـ 
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.  كأخػذت تبػيف لمػرأم العػاـ (603)مامة "فدساتير األرض كقػكانيف السػماء قػد سػمتكـ ظػالميف كأسػمتنا مظمػكميف"اإل
اليمنػػػي مػػػا تريػػػده لمشػػػعب، جاعمػػػة مػػػف التجربػػػة الديمقراطيػػػة كاالنتخابػػػات البريطانيػػػة نمكذجػػػان لػػػذلؾ، مبينػػػة كيفيػػػة 

ريطػػػانييف ينزلػػػكف إلػػػى الشػػػارع لكسػػػب رضػػػى العبلقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف الشػػػعب كالحككمػػػة، ككيػػػؼ أف المسػػػؤليف الب
كينشػػػػد المصػػػمحة الكطنيػػػػة، ال تخدعػػػو الدعايػػػػة أك تزيػػػؼ كعػػػػو  ةالمػػػكاطف، ككيػػػػؼ أف المػػػكاطف يقػػػػدر المسػػػؤكلي

األكاذيب، كقالت: انيا تريد أف يحكـ الشعب نفسو بنفسو، كاف يككف الحاكـ فػي الػيمف مسػؤكالن ال مالكػان. كتأكيػدان 
فكػػر األحػػرار قالػػػت إف تمػػؾ المطالػػب ىػػػي مطػػالبيـ، كاف الشػػعب اليمنػػػي البػػد لػػو مػػػف عمػػى انتمػػاء السػػبلـ إلػػػى 

الصحكة كالكقكؼ أماـ الظالميف كالمستبديف، كحذرتو مف االنصياع لمدعاية اإلمامية في تشكيو سمعتيـ كاتياميـ 
التػػػي ال تقػػػدـ شػػػيءن بالعمالػػػة لبلسػػػتعمار، الػػػذم قالػػػت انػػػو بخدماتػػػو  أكثػػػر نفعػػػان لمبمػػػداف مػػػف الحككمػػػة المسػػػتبدة 

لشعكبيا سكل التفاخر باالستقبلؿ كحسب. كعاتبت الشػعب عمػى اسػتكانتو كتقاعسػو فػي نصػرة األحػرار. كترٌجتػو 
صبلح ما يمكف إصبلحو كعدـ الكقكؼ أماميـ كتكرار تجربػة  ، كأقسػمت أف 48السماح لؤلحرار بإنقاذ الكضع كا 

نمػػا ثػػكرة فكريػػة تقمػػب نظػػاـ الحكػػـ، األحػػرار ال يريػػدكف سػػكل الخيػػر كاإلصػػبلح لمػػيمف، كال  يريػػدكف ثػػكرة عنيفػػة، كا 
 .  (604)كتخرج بالحككمة عف الدكتاتكرية الفردية إلى العدالة كالحرية كالديمقراطية

يضاح تشكييات اإلماـ أحمد لو، كتبييف زيؼ      كفي ىذا السياؽ عمدت "السبلـ" إلى تفسير معنى الدستكر، كا 
لعٌميػػػا تػػػؤثر بػػػذلؾ فػػػي بنيػػػة العقػػػؿ الشػػػعبي الػػػذم أبػػػدل استعصػػػاءن فػػػي االسػػػتجابة  ادعائػػػو بػػػاف دسػػػتكره القػػػركف،

كاالستيعاب  لمطالب األحرارا إذ قالت: اف الدستكر عبارة عف عقد اتفاؽ بػيف الحػاكـ كالمحكػـك  ينضػـ العبلقػة 
نة، كانتمائو إلى )كؿ . كنتيجة الدعاء اإلماـ أحمد انو يحكـ بالقركف كالس(605)كيشٌرعف السياسة كيقكنف االقتصاد 

البيت(، حاججتو السبلـ بػنفس الحجػة التػي يػدعييا "ىػذا كتػاب اي كىػذا حػديث رسػكلو. يػا جبللػة اإلمػاـ أحمػد"، 
تباع ما جاء بيا، ككف الجميع مسمميف، ككػكف القػركف كالسػنة يعػداف دسػتكر الجميػع  كطمبت منو االحتكاـ إلييا كا 

المشاكؿ كالخبلفاتا إذ مف خرج عف نيجيما يعد كافران مرتػدا. كطالبػت  الذم يكجب عمييـ  الرجكع إليو في حؿ
بالمقارنة بيف حكـ اإلماـ أحمد  كبيف القركف كالسنة انطبلقان مف قاعدة "كمػا أتػاكـ الرسػكؿ فخػذكه كمػا  –أيضا  –

ختمفػة ال محالػة ا . كحتمػان سػتككف النتيجػة م(606)نياكـ عنػو فػانتيكا"، فمػا تطػابؽ منيمػا أيخػذ  بػو كمػا تنػافى تيػرؾ
 فشتاف ما بيف ادعاء اإلمامة كبيف القركف كالسنة. 
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كمف ىذا المنطمؽ رفضت السبلـ المذىبية كالطائفية، التي اتيمت اإلمامة بممارستيا كالتركيج ليػا مػف خػبلؿ    
الػكطف اعتبارىا نصؼ الشعب مف الشيعة ليا كالنصؼ اآلخر مف األعداء، كدعػت إلػى الكحػدة الكطنيػة "الػديف ك 

فػػكؽ الطكائػػؼ كالمػػذاىب كفػػكؽ كػػؿ شػػيء" كعػػدـ  االنجػػرار البلكاعػػي نحػػك مزالػػؽ الفرقػػة كالتمػػذىب الف الشػػعب 
أبنػػاء كطػف كاحػػد ىػك الػػيمف كأبنػػاء جػد كاحػػد يقػاؿ لػػو قحطػاف، كمػػف جػنس كاحػػد ىػػك  –حسػػب تعبيرىػا  –اليمنػي 

محمػد بػف عبػداي، كانػو ال فػرؽ بيػنيـ  جنس العرب األصيؿ، كأبناء ديػف كاحػد ىػك اإلسػبلـ، كأف نبػييـ كاحػد ىػك
 . ( 607)، كالذم يجمع ىذا كمو ىك الديف كالكطفففي أمر مف األمكر كال في شأف مف الشؤك 

كممػػا تجػػدر اإلشػػػارة إليػػو أف السػػبلـ أبػػػدت نكعػػان مػػػف الكسػػطية تجػػاه بعػػػض قضػػايا المػػرأة، فمػػػـ تؤيػػد بػػػالمطمؽ   
ركط لممػػرأة، فقػػد اعتبػػرت بعػػض جكانبيػػا تمثػػؿ نكعػػان مػػف التفسػػخ الػػدعكات الاربيػػة الراميػػة إلػػى التحريرغيػػر المشػػ

كالخركج عمى الديف. كما استيجنت في المقابؿ بعض الدعكات اإلسبلمية المحافظػة  المتشػددة فػي نظرتيػا نحػك 
 . (608)المرأة كدكرىا في الحياة العامة

 السالم والوحدة اليمنية: -5
، مثميػػػا مثػػػؿ صػػػكت الػػػيمف لكحػػػدة اليمنيػػػة بسياسػػػة األمػػػر الكاقػػػعأقػػػرت صػػػحيفة "السػػػبلـ" فػػػي تعاطييػػػا مػػػع ا     

التي فرضتيا حالة االحتبلؿ في الجنكب كاإلمامة في الشماؿ. إذ لـ تبػًد أيػة حماسػة نحػك الػدعكة إلػى  كالفضكؿ،
مثميػا   –تحقيؽ الكحدة اليمنية، كىك ما سيؿ لمخطاب أإلمامي الرسمي عممية شف حممة دعائية ضدىا،كاتياميا 

بالعمالػػة لبلسػػتعمار البريطػػاني. فقػػد غمػػب عمػػى خطابيػػا فػػي ىػػذا الشػػأف مفػػردات  –ثػػؿ صػػكت الػػيمف كالفضػػكؿ م
 –ذات نزعة جيكية مناطقية تتنػاغـ مػع الخطػاب االسػتعمارم كاالنفصػالي الػذم لخصػتو عبػارة "عػدف لمعػدنييف" 

ي كػاف يػركج ليػا االسػتعمار. مػف ككرستو نعػكت "الحضػرمي، كالمحجػي، كاليمنػي... الػخ" التػ –كما سنرل الحقان 
أمثمػػة ذلػػؾ محاكلتيػػا معالجػػة إشػػكالية ازدكاج الػػكالء لممػػكاطف فػػي عػػدف كفقػػان لمعػػايير المكاطنػػة الػػذم أقرتػػو حػػديثان 

 (609)سمطات االحتبلؿ، حيث صنفت الحككمة االستعمارية المكاطنيف في عدف إلى مكالييف كغير مكالييف

                                                 
 . 1ـ، ص 1951أغسطس  5 -ىػ 1371قعدة ذك ال 3،، السنة الثالثة، 94السبلـ: العدد  - 607
نػػكفمبر  5 -ىػػػ 1371محػػـر  25، السػػنة الثالثػػة، 77ا العػػدد  2ـ، ص 1948ديسػػمبر  6 ، السػػنة األكلػػى،1 السػػبلـ: العػػدد - 608

 .  6ـ، ص 1951

  . 3ـ، ص 1949فبراير  17 -ىػ 1368ربيع الثاني  19، السنة األكلى، 11السبلـ: العدد  -609
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لعدنييف في بريطانيا طالبتيـ فيو بالكحدة العدنية، كباركت تشكيؿ فرع كما أنيا كجيت نداءن إلى الطمبة  ا
 (.610))الجمعية العدنية( في كاردؼ، تمؾ الجمعية التي مف أىـ شعاراتيا "عدف لمعدنييف"

كفػػي حالػػػة حػػػدكث صػػػراعات كخبلفػػات بػػػيف سػػػكاف عػػػدف المكػػػكف مػػف مختمػػػؼ المنػػػاطؽ اليمنيػػػة الشػػػمالية       
نت السبلـ تنتقد ذلػؾ كتبػدم انحيػازان إلػى جانػب مػا أسػمتو بالعػدني، كتبػرر ذلػؾ بػالقكؿ "مػا كالجنكبية كالشرقية كا

. كمػا بعػث (611)طالب اليمني العدني ببيت كال ماؿ"، بؿ أنيا كانت تعتبر مثؿ ذلؾ يقظػة لمعدننػة حسػب تعبيرىػا
الشػػعب العػػدني فػػي الحريػػة  إلييػػا أحػػد الميػػاجريف مقػػاؿ بعنػػكاف " تحيػػة )أبػػك خميػػؿ ( " شػػرح فيػػو أحقيػػة مػػا اسػػماه

كاالستقبلؿ كالحياة، مستاربان ممف ينكر عمى سكاف عدف مطالب االستقبلؿ الذاتي، كيعتبر ذلؾ نكع مف الخيانة 
كعػػػدـ الفيػػػـ كاإلدراؾ، كسػػػاؽ مبػػػررات مطالبػػػو التػػػي مػػػف أىميػػػا تمػػػزؽ الجارافيػػػا التػػػي حالػػػت دكف تكحػػػد العػػػدني 

ؿ حتمت عمى االستقبللية الذاتية، كىػك مػا طالبػت بػو الجمعيػة العدنيػة بالحضرمي باليمني بالصكمالي... الخ، ب
ننػا معكػـ كالػى جػانبكـ حتػى  كباركتو السبلـ كانحازت إليػو حيػث عمقػت عميػو بػالقكؿ: "حفظػؾ اي يػا أبػك خميػؿ كا 

 . (612)النياية"
لػى الػيمف األـ، كعمقػت كانطبلقان مف ذلؾ عارضت السبلـ دعكة اإلماـ أحمد بضـ عدف كالمحميات الجنكبية إ   

عمػػػى احتجاجػػػو فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة بخصػػػكص مياجمػػػة بريطانيػػػا بعػػػض منػػػاطؽ التمػػػاس الحدكديػػػة، كمػػػا أسػػػمتو 
( رسػػػالتو إلػػػى سػػػبلطيف الجنػػػكب بيػػػذا 41. كمػػػا استعرضػػػت فػػػي العػػػدد)(613)أحبلمػػػو فػػػي ضػػػـ عػػػدف إلػػػى الػػػيمف

، حيػث ردت عميػو بػاف ذلػؾ األمػر عاديػان الخصكص، كبناء شريؼ بيحاف بناية قاؿ اإلماـ أنيا في حدكد مممكتو
كمتكقعان أماـ دكتاتكريتو التي أرغمت معظـ الشعب اليمني عمى اليجرة، كقالت كاف األحرل بو االلتفػات إلػى مػا 

. مبديػة انحيازىػػا إلػى جانػػب الكصػي عمػػى (614)يعانيػو الشػعب مػػف ظمػـ كاسػػتبداد بػدالن مػػف االىتمػاـ بيػذه القضػػية
األمير )الحسػف بػف أحمػد(، كأيدتػو فػي ىػذه القضػية، بػؿ فػي كػؿ خبلفاتػو مػع اإلمػاـ أحمػد عرش اإلمارة اليبيمية 

. كصػػػػؿ بيػػػػا األمػػػػر حػػػػد اعتبػػػػار ىػػػػذه اإلمػػػػارة الصػػػػايرة االمتػػػػداد التػػػػاريخي لدكلػػػػة (615)عمػػػػى المنػػػػاطؽ الحدكديػػػػة
                                                 

  2 ة األكلػػى،، السػػن41ا العػػدد  3ـ، ص 1949فبرايػػر  24 -ىػػػ 1386ربيػػع الثػػاني  26، السػػنة األكلػػى، 12 السػػبلـ: العػػدد -610
 . 5ـ،ص 1949أكتكبر 

  .  5، 2ـ، ص 1949أغسطس  21 ، السنة األكلى،35السبلـ: العدد  - 611
 .  7ـ، ص 1949سبتمبر  18 نة األكلى،، الس39السبلـ: العدد  - 612

 ،1ـ، ص 1949سبتمبر  18، السنة األكلى، 39السبلـ: العدد  -  613
 . 8، 1ـ، ص 1949سبتمبر  25 لسنة األكلى،، ا41السبلـ: العدد  - 614
 السػػنة األكلػػى، ،44ا العػػدد  1ـ، ص 1949أكتػكبر 23 السػػنة األكلػػى، ،43لممزيػد حػػكؿ ىػػذا المكضػكع انظػػر: السػػبلـ: العػدد  615
 .  1ـ، ص 1949نكفمبر  6 السنة األكلى،، 45ا العدد  8ـ، ص 1949أكتكبر  31
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كرب غفػكر" سباء،كخصصت ليا عمكدان استمر ألكثر مف عدد بعنكاف "كجئتؾ مف سػباء بنبػاء يقػيف، بمػدة طيبػة 
استعرضت فيو تككيف اإلمارة اليبيمية، التي كصفتيا بالياشمية، كمراحؿ صػراعيا مػع اإلمامػة فػي شػماؿ الػيمف، 

 .(616)حتى تبدت لكأنيا الصحيفة الرسمية الناطقة باسـ ىذه اإلمارة
ذاتي لعػػدف تحػػت كفػػي الحقيقػػة كانػػت السػػبلـ مؤيػػدة لمطالػػب الجمعيػػة العدنيػػة المتمثمػػة فػػي المطالبػػة بػػالحكـ الػػ   

شػػعار "عػػدف لمعػػػدنييف"،عمى اعتبػػار أف سػػكاف عػػػدف يمثمػػكف شػػعبان مختمفػػػان عػػف الشػػعب اليمنػػػي لػػو خصكصػػػيتو 
كىكيتػػػو المػػػائزة "ىػػػذا صػػػكت عػػػدف"، كاصػػػفة مطالػػػب اإلمػػػاـ أحمػػػد بضػػػـ عػػػدف إلػػػى الػػػيمف الطبيعػػػي ضػػػرب مػػػف 

يفة "النصػر" فػي ىػذا الصػدد، . أكدت ذلؾ في ما أبدتو مػف اسػتيجاف حػكؿ مػا نشػرتو صػح (617)ضركب المحاؿ
كقالػت كػاف األحػرل بػػو أف يطالػب بعػكدة المشػرديف كالميػػاجريف اليمنيػيف فػي مختمػؼ أقطػػار العػالـ، كيسػيؿ ليػػـ 
أسػػػباب العػػػيش الكػػػريـ داخػػػؿ الػػػيمف، كيرفػػػع عػػػنيـ الظمػػػـ كاالسػػػتبداد، كيطمػػػؽ مسػػػاجينيـ كرىػػػائنيـ، كيسػػػمع ليػػػـ 

ذا كاف مف بتشكيؿ حككمة دستكرية كبرلماف، كغيرىا م ف المطالب التي تقدـ بيا األحرار مف ذم قبؿ. كقالت: كا 
المفتػػػرض عمػػػى السػػػبلـ  أف ترحػػػب بمثػػػؿ ىػػػذا الصػػػكت الػػػذم أطمقػػػو اإلمػػػاـ، إال انػػػو جػػػاء فػػػي غيػػػر أكانػػػو، كاف 

 المكاطنيف عٌدكه  سخرية كاستيجانان  ليس أكثر، كعارضكه لجممة مف األسباب أىميا:
متع بشيء مف المزايا كالحكـ الرشيد، حتى تشكؿ بؤرة استقطاب بشرم ألبنائيا إف  اليمف المتككمية ال تت -

 ناىيؾ عف الاير.
أف اإلمػػاـ أحمػػد غيػػر شػػرعي ألسػػباب عػػدة مػػف أىميػػا انػػو أخػػذ البيعػػة لنفسػػو عنػػكة كىػػي مخالفػػة لقكاعػػد   -

 كشركط المذىب الزيدم، كما انو ال تنطبؽ عميو شركط اإلمامة .

التطكر النسبي كاالزدىار االقتصػادم، أفضػؿ بكثيػر مػف المممكػة المتككميػة،  إف المحميات في حالة مف -
 . (618)كىك ما يجعؿ الكثير غير راغب في الضـ كاإللحاؽ

مػػف دعػػكة اإلمػػاـ أحمػػد إلػػى ضػػـ  ياسػػي" أكضػػحت السػػبلـ مكقفيػػا السياسػػيكفػػي مقػػاؿ كخػػر بعنػػكاف "المكقػػؼ الس
مػػا كرد بيػػػذا الصػػدد فػػي صػػػحيفة النصػػر ككػػررت نفػػػس  عػػدف كالمحميػػات إلػػػى الػػيمف األـ، حيػػث انتقػػػدت بشػػدة

المبػػررات اآلنفػػة الػػذكر، كالتػػي قالػػت باسػػتحالة تحقيػػؽ الكحػػدة فػػي ظػػؿ كجكدىػػا، كبػػررت رؤيتيػػا فػػي االسػػتقبلؿ 
الذاتي: "سمعنا أف جريدة النصر... تسأؿ... متى يخرج االنكميز مف عدف... لتستمميا حككمة اليمف"، كاعتبرت 

                                                 
 3، 1ـ، ص 1949نػكفمبر  27 ، السػنة الثانيػة،48ا العدد  1ـ، ص 1949نكفمبر  21 ، السنة األكلى،47السبلـ: العدد  - 616

 . 2ـ، ص 1949ديسمبر  4 -ىػ 1369صفر  13، السنة الثانية، 49ا العدد 

 .  6، 3ـ، ص 1951ابريؿ  9 الثانية،، السنة 61د ا العد 8ـ، ص 1951مارس  12 الثانية، ، السنة59السبلـ: العدد  617
 . 2ـ، ص 1951مايك  7 السنة الثانية،، 63السبلـ: العدد  - 618
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ة غير مكفقة، إف لـ تكف ترديد بباائي لما قالو الممؾ )فاركؽ( في مطالبتو بانسػحاب االنجميػز تمؾ الدعكة محاكا
مػػف قنػػاة السػػكيس كالجػػبلء عػػف السػػكداف. كقالػػت: إف اإلمػػاـ أحمػػد نسػػى أك تناسػػى المقارنػػة بػػيف أكضػػاع عػػدف 

كصان أف اليمف ال يكجد بيػا كأكضاع مممكتو المتخمفة، كالتي ال  تؤىمو أك تخكلو المطالبة بالضـ كاإللحاؽ، خص
نمػا  متعمـ كاحد يمكف لو إدارة أم مرفػؽ حكػكمي فػي عػدف. كقالػت إف ذلػؾ المطمػب لػيس بالػدعكة االنفصػالية، كا 
ىك سياسة األمر الكاقع، الذم يشكؿ بالنسبة ليا المرجعية النيائية "إننا نحبػذ انضػماـ عػدف إلػى الػيمف أقػكؿ فػي 

. فػػػي حػػػيف اعتبػػػرت االسػػػتعمار نتيجػػػة طبيعيػػػة مػػػف نتػػػائج الظمػػػـ (619)قػػػؿ"حالػػػة صػػػٌيركرة الػػػيمف كعػػػدف عمػػػى األ
كاالستبداد الذم يمارسو الحكاـ الطااة ضد شعكبيـ، باإلضافة إلى سياسة التمييز العنصرم كالمذىبي بيف أفراد 
اؿ المجتمػػع كاحتكػػار السػػمطة  "ألػػيس االسػػتعمار ىػػك نتيجػػة الظمػػـ الػػذم يجػػره الممػػكؾ عمػػى الشػػعكب؟. إف األعمػػ

الكحشػية التػي يحػػدثيا الممػكؾ ضػد شػػعكبيـ، كاألحكػاـ القاسػية كالضػػرائب الفادحػة كالجيػؿ الحالػػؾ كالظمػـ المريػػر 
كالتفرقػػػة بػػػيف الطكائػػػؼ كامتيػػػاز بعضػػػيا عمػػػى بعػػػض، كالتمسػػػؾ بػػػالحكـ لطائفػػػة تمعنػػػؾ كتماػػػي معتقػػػدؾ كمػػػذىبؾ 

األسػػباب الف يتػػدرج االسػػتعمار. ذلػػؾ  لمػػف أكفػػر –كىػػذا فػػي رأينػػا يشػػكؿ جػػكىر الصػػراع مػػع اإلمامػػة  –كأئمتػػؾ 
 .(620)االستعمار الذم يضنو الجاىؿ.. انو الحرية كانو العدالة كانو المساكاة"

كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ نجػػد أف السػػبلـ عارضػػت أم تقػػارب بػػيف اإلمػػاـ أحمػػد كبريطانيػػا مػػف شػػأنو  تطبيػػع        
ؿ الدبمكماسي بيف الطرفيف، محتجة بالقكؿ: أف العبلقة بيف الطرفيف، حيث أبدت عدـ رضاىا مف مكضكع التباد

ثمة أكلكيات تقع عمى عاتؽ اإلماـ يجب عميو تحقيقيا. تتركز في إصبلح الػداخؿ كبنػاء المػدارس كالمستشػفيات 
 . (621)كغيرىا مف المصالع الخدمية قبؿ التفكير في العبلقات الدبمكماسية

 المجال العربي واإلسالمي: -6
" القضايا العربية كاإلسبلمية اىتمامان كبيران، كنظرت إلييا مف زاكية العاطفػة الدينيػة، بحيػث أكلت "السبلـ        

فػي اعتقادنػا  –بينيما، كيعػكد ذلػؾ  ككاضع بدت لدييا النزعة القكمية ممزكجة باإلسبلمية، إذ ليس ثمة فرؽ بٌيف
في، كالتػػػي جعمتيػػا تتخطػػى مسػػػألة إلػػى عاطفتيػػا الدينيػػة التػػػي اتسػػمت بيػػا جػػػكىر رسػػالتيا ذات النػػزكع الصػػك  –

الحدكد الجارافية كالمسميات األثنية لتصؿ إلى نطاؽ العالمية اإلسبلمية. كىذا مما يحسب مف ايجابياتيػا، بػرغـ 
 تركيزىا في مراحميا األخيرة عمى الشأف المحمى اليمني.
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ف ىػػدفيا األكبػػر كغايتيػػا لقػػد جػػاء مػػف ضػػمف أىػػداؼ السػػبلـ أنيػػا سػػكؼ تعمػػؿ فػػي نطػػاؽ الجامعػػة العربيػػة، كا   
. كتقصػد ىنػا (622)الكحيدة ىي تيذيب األفراد كالجماعات في الشػعكب اإلسػبلمية، كتكجيييػا نحػك الرقػي كالتطػكر

تعػػد ضػػركرة  –طبعػػان المنظمػػة  –بالجامعػػة العربيػػة الرابطػػة القكميػػة كلػػيس المنظمػػة. كقالػػت إف الجامعػػة العربيػػة 
المنطقػػػة العربيػػػة إال بكحػػػدة العػػػرب كاسػػػتقبلليـ، كدعػػػت، عمػػػى لسػػػاف سياسػػػية لمعػػػرب، إذ ال يتحقػػػؽ السػػػبلـ فػػػي 

الكاتػػب )منيػػر شػػما الفمسػػطيني(، إلػػى كحػػدة الصػػؼ العربػػي المتضػػمنة بالضػػركرة كحػػدة الفكػػر كالسياسػػة ككحػػدة 
 –حتمػػان  –االقتصػاد كالثقافػة، محػذرة مػػف عػدـ تكحيػد المنػاىج التعميميػػة فػي األقطػار العربيػة، التػػي سػكؼ تػؤدم 

 .  (623)تشظي اليكية العربية كتمزيؽ النسيج الثقافي العربي إلى
أخذ مفيكـ الكحدة لدل السبلـ شكبلن تطكريان  تدريجيا،عمى اعتبار أنيا تمثؿ غريزة كضركرة بشرية تفرضػيا      

مػـ، كىػك مقتضيات الجماعة كالتكتؿ كالتعاكف، ابتدأت بكحدة العائمة ثـ العشيرة فالقبيمة إلى األمـ إلى مجمكع األ
 عمى مكضكعات الحركب كالتكتؿ كالتعاكف كالتي تبدأ مف العائمة كحتى مجمكع األمـ.  –أيضان  –ما ينطبؽ 

قػػد مػػرت  بسػػػنة التطػػكر تمػػؾ، فبعػػد أف كػػػاف العػػرب يشػػكمكف عػػػائبلت  –بحسػػب مفيكميػػػا  –فالكحػػدة العربيػػة   
ميف فػػػي امػػػة كاحػػػدة حفظػػػت نفسػػػيا مػػػف متنػػػاثرة ثػػػـ قبائػػػؿ متحاربػػػة حتػػػى مجػػػيء اإلسػػػبلـ فكحػػػد العػػػرب كالمسػػػم

اعتػػداءات الفػػرس كالركمػػاف كغيػػرىـ، كأسػػس مػػف ثػػـ لمكحػػدة اإلنسػػانية العالميػػة التػػي تتجػػاكز الجارافيػػا كالجػػنس 
كالعػػرؽ كاألثنيػػات  "... ككضػػع لنػػا محمػػد أسػػس الكحػػدة العالميػػة الكبػػرل التػػي كػػاف ينشػػدىا كيسػػعى إلييػػا لنمشػػي 

ى عجمػػي إال بػػالتقكل(، كأراد كحػػدة أمػػـ العػػالـ طػػران  تحػػت لػػكاء عقيػػدة سػػامية عمييػػا، كقػػاؿ: )ال فضػػؿ لعربػػي عمػػ
ككاحػػدة كنظػػاـ عظػػيـ لػػػـ يشػػيد لػػو العػػػالـ مثػػيبل" لكػػف العػػرب كالمسػػػمميف ضػػيعكا ىػػذا الكنػػػز شػػيءن فشػػيئأ نتيجػػػة  

تامػػب لخبلفػػاتيـ  الدائمػػة كضػػعفيـ المسػػتمر حتػػى ك صػػمكا إلػػى حالػػة الشػػتات كالتمػػزؽ. كأرجػػأت سػػبب ذلػػؾ إلػػى 
القكمية عمى الديف، كالقطرية عمى الشػعكب، كالطائفيػة كالطبقيػة عمػى المجتمعػات، لػذا طالبػت بصػير األمػة فػي 

عػػادة الجامعػػة اإلسػػبلمية لكػػي  تػػذيب جميػػد تمػػؾ الفػػكارؽ كالخبلفػػات، كتعيػػد لؤلمػػة (624)إطػػار اإلسػػبلـ الجػػامع ، كا 
ة ىػػي اكبػػر عمػػاد لممسػػمميف كأعظػػـ مسػػتند يسػػتندكف كحػػدتيا ككرامتيػػا الميػػدكرة "كال يخفػػى أف الجامعػػة اإلسػػبلمي

إلييا متكتميف حكؿ مائدة إسبلمية ال تفرؽ بيف شػرقي كعربػي كال بػيف شػامي كيمنػي كال بػيف عربػي كعجمػي. بػؿ 
الكؿ في حمى كممة كاحدة ىي قكلو تعالى )إف الديف عند اي اإلسبلـ. كمػف يبتاػي غيػر اإلسػبلـ دينػان فمػف يقبػؿ 

يدت بحمؼ األطمسي الذم كحد الدكؿ األكربية الاربية، كالذم باركتػو ككنػو يشػكؿ ضػمانة لمسػبلـ منو( "، كاستش
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الػدكلي، كمػا تمنػت بنٌمذجتػو، كاف تكػػكف الجامعػة اإلسػبلمية عمػى غػراره. كفػػي سػياؽ ىػذه الرؤيػة طمأنػت السػػبلـ  
أك تماػػػي جنسػػػيتيـ كػػػكف  العػػػرب المسػػػيحييف مػػػف الرابطػػػة اإلسػػػبلمية التػػػي إذا مػػػا تحققػػػت فمػػػف تضػػػر بمصػػػالحيـ

الجنسية شيء كالكحدة الدينية شيء كخػر، فالمسػممكف مػف حيػث الػديف أمػة كاحػدة، كالمسػيحيكف مػف حيػث الػديف 
. كقالت في مكضكع كخر إف العػرب بحاجػة أكالن إلػى كحػدة (625)ممة كاحدة، لكنيـ جميعان تجمعيـ الكحدة الكطنية
ر "كىػػـ يشػػعركف بحػػاجتيـ لكحػػدة مدنيػػة ال تكحييػػا فكػػرة الػػديف قكميػػة تحقػػؽ ليػػـ طمػػكحيـ فػػي االسػػتقبلؿ كالتحػػر 

كحده كلكف فكرة القكمية األصار أكالن... يريدكف كحػدة ال يكحييػا سػكل إدراكيػـ لمخطػر اليائػؿ الػذم ييػددىـ فػي 
 . (626)فمسطيف، كحدة تكجبيا كتفرضيا غريزة البقاء كالسعي لرفع ىذه األمة مف قبرىا"

قامػػة الدكلػػة الباكسػػتانية اإلسػػبلمية ىنػػاؾ، 1947اسػػتقبلؿ باكسػػتاف عػػف الينػػد عػػاـ كلقػػد اعتبػػرت السػػبلـ     ـ، كا 
بمثابة الخطكة األكلى عمى طريؽ تحقيؽ الجامعة اإلسبلمية، كأنيا ثمرة لبذكر الجامعة اإلسبلمية التي دعا إلييا 

ـ( القائػد 1948جنػاح )تػػ  جماؿ الػديف األفاػاني كاإلمػاـ محمػد عبػده. كمػا اعتبػرت مؤسسػيا كقائػدىا محمػد عمػي
التػػي تتطمبيػا المرحمػػة  "... إف ىػػذا الػػزعيـ العظػػيـ لػػـ تكػػف  ةاإلسػبلمي الػػذم تنشػػده األمػػة، كالشخصػػية الكاريزميػػ

إرادتػػو تطمػػع إلػػى أف يسػػميو النػػاس انػػو زعػػيـ كحسػػب، ثػػـ يكتفػػي بمثػػؿ ىػػذه األلقػػاب. ألقػػاب االسػػتقبلؿ األعػػزؿ 
بعػػد ذلػػؾ إلػػى حمػػد نفسػػو كتقػػديس ذاتػػو طالبػػان مػػف النػػاس أف يسػػبحكا بحمػػده كالسػػيادة المعقػػدة العميػػاء، ثػػـ يرجػػع 

كيخػػركا عمػػى األذقػػاف خاشػػعيف سػػاجديف لػػو، ثػػـ مػػا كػػاف السػػيد محمػػد عمػػى جنػػاح يمػػف عمػػى المسػػمميف إسػػبلميـ 
النػاس قائبلن: )أحمدكا اي عمى ديف اإلسبلـ ككأنو ىك الذم جاء باإلسبلـ أك ىػك المشػرع الحكػيـ كلػكاله لمػا كػاف 

  (.627)مسمميف... كاف ىذا الزعيـ العظيـ يرل نفسو انو خادـ شعبو كأمتو كلـ يكف الشعب كاألمة خادميف لو"
كفي ىذا اإلطار تناكلت السبلـ القضػايا العربيػة كاإلسػبلمية، فػي مقػدمتيا القضػية الفمسػطينية التػي تعاطفػت     

ديػػدة. فقػػد استعرضػػت نكبتيػػا كأعػػزت، فػػي سمسػػمة معيػػا مػػف منطمػػؽ إسػػبلمي كعربػػي، كأفػػردت ليػػا الصػػفحات الع

بعنكاف "المسؤكلكف عف نكبة فمسطيف"، سبب ضياعيا إلى ضعؼ العرب كتكاطؤ مجمس األمف مف ناحية، كمف 

ثـ سكء إدارة زعماء عػرب فمسػطيف ليػا، كتقصػير الػدكؿ العربيػة  كتخػاذؿ جيكشػيا مػف ناحيػة ثانيػة، ككػذلؾ إلػى 

عسػػيا فػػي النصػػرة، مػػف ناحيػػة ثالثػػة كالتػػي قالػػت: إنيػػا لػػـ تمبػػي فػػي نشػػأتيا حاجػػات تخػػاذؿ الجامعػػة العربيػػة كتقا
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الشػػػػعكب العربيػػػػة، كاصػػػػفة إياىػػػػا بالصػػػػنيعة االسػػػػتعمارية التػػػػي تعكػػػػس خبلفػػػػات الحككمػػػػات العربيػػػػة المتجػػػػذرة، 

ف الفمسػػطينييف، . ليػػذا أبػػدت السػػبلـ تعاطفػػان كبيػػران تجػػاه  البلجئػػي(628)المتعػػددة تجػػاه األحػػداث كالمكاقػػؼ ـكتباينػاتي

. في (629)كناشدت العرب كالمسمميف كالضمير العالمي الحر الكقكؼ إلى جانب قضيتيـ العادلة كالتضامف معيـ

حيف أنيا خصصت زاكية لترجمة مقاالت الكاتب البريطاني )جكف كبلرؾ( بعنكاف "أسس السياسة األمريكيػة فػي 

نت فييا، عمى شكؿ حمقات متكاصمة، تكاطػؤ األمريكػاف فمسطيف" ترجميا الكاتب )رستـ الماضي الفمسطيني(، بيٌ 

كمػا  (.630)ضد القضية الفمسطينية، كانحيازىـ الكمي إلى جانب الصييكنية، كخػداعيـ الػدائـ لمعػرب كالفمسػطينييف

أكضحت نكايػا الػدكؿ الاربيػة تجػاه فمسػطيف كتعػاطفيـ مػع عصػابات الصػييكنية، بحيػث أظيػرت طبيعػة كجػكىر 

مػػف الاػػرب المسػػيحي، كالػػذم قالػػت انػػو فػػي كميتػػو صػػراع دينػػي كلػػيس سياسػػيان،  ةنية المػػؤازر الصػػراع مػػع الصػػييك 

يجب عمى العرب كالمسمميف التنبػو لػو كألبعػاده، كتفػادم مػا ضػاع عمػييـ مػف الفػرص كتػـ التفػريط بيػا، كناشػدت 

   (.631)اؾالزعماء العرب االنتصار لمعركبة في فمسطيف كغيرىا مف الجبيات العربية المشتعمة كقتذ

تناكلت العديد مف القضايا العربية كاإلسبلمية،  فعمى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر  –أيضان  –كفي ىذا اإلطار      
تناكلت الشأف السياسي السكرم، كأبدت رفضيا كاستيجانيا مف مسألة االنقبلبػات العسػكرية المتكػررة ىنػاؾ. كمػا 

ار الفرنسػػي، كاتيمتػػو بارتكػػاب جػػرائـ  إبػػادة كممارسػػة سياسػػة أبػػدت اىتمامػػان بالشػػأف ألماػػاربي، كىاجمػػت االسػػتعم
التطيير العرقي ضد المسمميف ىناؾ، كناشدت الضمير العالمي االلتفات إلى قضايا المارب العربي في التحػرر 

                                                 
ينػػاير  6 لسػػنة األكلػػى،، ا5 ا العػػدد 2ـ، ص 1948ديسػػمبر  16 -ىػػػ 1368صػػفر  15، السػػنة األكلػػى، 2السػػبلـ: العػػدد  - 628

 األكلػى، ، السػنة11ا العػدد  1ـ، ص 1949فبرايػر  11 -ىػػ 1368ربيػع الثػاني  12، السنة األكلػى، 11ا العدد  2ـ، ص 1949
ابريػػؿ  11 ألكلػػى،، السػػنة ا18ا العػػدد  3، 2ـ، ص 1949ابريػػؿ  3 األكلػػى،، السػػنة 17ا العػػدد  4، 1ـ، ص 1949فبرايػػر  17

    . 5، 2ـ، ص 1949

 24، السػنة  األكلػى، 24ا العػدد  3ـ، ص 1949، 18ا العػدد  1ـ، ص 1949مايك  1 ، السنة األكلى،21السبلـ: العدد  - 629
 . 3ـ، ص 1949مايك  22 -ىػ 1368رجب 

ا العػدد  5ـ، ص 1949مػايك  15 ، السػنة األكلػى،23ا العػدد  6ـ، ص 1949مػايك  8 ، السػنة األكلػى،22السبلـ: العػدد  - 630
 . 4ـ، ص 1949يكنيك  26 السنة األكلى، ،28

ـ، 1951ينػاير  15 السنة الثانية،، 55ا العدد  8، 7، 2، 1ـ، ص 1949أغسطس  28 سنة األكلى،، ال36السبلـ: العدد  - 631
 .    8ص 
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كالحريػة كالحقػكؽ. فػي حػيف اىتمػت بػنفس القػدر بالشػأف الصػكمالي، كرحبػت بالكتابػة عنػو، كالكثيػر مػف القضػػايا 
  (.632)اث العربية التي خصصت ليا عنكاف "العالـ العربي في أسبكع"كاألحد
كػػػػذلؾ األمػػػػر مػػػػع القضػػػػايا اإلسػػػػبلمية التػػػػي خصصػػػػت ليػػػػا السػػػػبلـ زاكيػػػػة بعنػػػػكاف "أخبػػػػار العػػػػالميف العربػػػػي    

كاإلسػػبلمي" تناكلتيػػا بػػدافع العاطفػػة اإلسػػبلمية التػػي تجمػػت فػػي انحيازىػػا إلػػى جانػػب قضػػايا شػػعكبيا. فقػػد رحبػػت 
بلؿ اندكنيسيا كانتخاب )أحمد سككارنك( رئيس جميكرم ليا. كما باركت انتصػار اإلسػبلمييف األتػراؾ عمػى باستق

العممػػانييف فػػي االنتخابػػات التركيػػة الػػذيف قالػػت أنيػػـ طمسػػكا معػػالـ الػػديف اإلسػػبلمي ىنػػاؾ، ككصػػفت الفػػكز الػػذم 
القضػػايا الدكليػػة التػػي تناكلتيػػا السػػبلـ، . كىنػػاؾ الكثيػػر مػػف (633)حققػػو اإلسػػبلمييف بانتصػػار " الحػػؽ فػػكؽ القػػكة "

 كالتي ال مجاؿ لحصرىا ىنا، كالتي جميعيا تبيف انتماء الصحيفة إلى الثقافة اإلسبلمية كىكيتيا العربية .  
                                                                                                                 

                         

 

  

                                                 
، 4ـ، ص 1949سػبتمبر  4 نة األكلػى،، السػ37ا العػدد  4ـ، ص 1949أغسػطس  21 ، السػنة األكلػى،35السبلـ: العػدد  - 632
مػػارس  25 -ىػػ 1371جمػادم الثانيػة  17، السػػنة الثالثػة، 87ا العػدد  5ـ، ص 1951نػكفمبر  19 ، السػنة الثالثػة،78ا العػدد  5

 .   6، 1ـ، ص 1951
 21 السػػنة الثانيػػة، ،64ا العػػدد  7، 6ـ، ص 1951ينػػاير  8 -ىػػػ 1369ربيػػع أكؿ  19، السػػنة الثانيػػة، 54السػػبلـ: العػػدد  - 633

 . 4ـ، ص 1951يكنيو  16السنة الثانية،  ،68العدد  ا 3ـ، ص 1951مايك 
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 الفصل الرابع
 الصحافة األىمية في اليمن

 م9968 – 9931
ـ، كفرة في اإلصدارات الصحفية األىمية 1962حتى عاـ  1931في الفترة الممتدة مف عاـ  شيدت اليمف       

ثقافيػػة نسػػبية المتنكعػػة . تركػػزت معظميػػا فػػي مسػػتعمرة عػػدف بفعػػؿ مػػا شػػيدتو ىػػذه المدينػػة مػػف طفػػرة اقتصػػادية ك 
أىمتيا ألف تككف الرائدة في ىذا المجاؿ. يمييا حضرمكت كما أصدر فييا مف صػحؼ متعػددة التكجػو كاالنتمػاء، 

 ككذلؾ صحؼ الميجر الحضرمي العديدة المشارب كاآلفاؽ.
ككؿ ىذه الصحؼ التي صدرت في مختمؼ المناطؽ اليمنيػة )عػدف، سػيؤكف، المكػبل، تعػز، الميجػر... الػخ(،   
 نت ليا أىداؼ كتكجيات شتى تكزعت بيف : االتجاه اإلسبلمي  كالقكمي، كالكطني كالمحمي )الجيكم(...الخ.كا
كنظػػران لكثػػرة الصػػحؼ األىميػػة، كصػػعكبة اإللمػػاـ بيػػا فػػي ىػػذه الدراسػػة ا فإننػػا سػػكؼ نكتفػػي بدراسػػة مختصػػرة    

ا لمكضػػكع المممكػػة المتككميػػة اليمنيػػة لػػبعض النمػػاذج منيػػا، كالسػػيما التػػي أفػػردت حيػػزان ال بػػأس بػػو مػػف صػػفحاتي
)سػػمطة كمعارضػػة(، كتناكلػػت الشػػأف السياسػػي فييػػا. فضػػبلن عػػف اختيػػار عينػػة مػػف منػػاطؽ يمنيػػة متفرقػػة )عػػدف، 
سيؤكف، تريـ، تعز(، ك سكؼ نافؿ الصحؼ ذات الطابع الرسمي التي دارت في فمؾ االستعمار البريطاني التي 

ميجر الحضرمي، كالتي نرل أف جميعيػا تحتػاج إلػى بحػث مسػتقؿ بذاتػو بدت كأنيا رسمية لو. ككذلؾ صحؼ ال
نظران الختبلؼ مكضكعيا، كعدـ حصكلنا عمى أعداد كبيرة مف إصداراتيا. لذا سكؼ نكتفي باإلشارة إلييا ضمف 
ـ جداكؿ مرفقة. كقبؿ أف نستعرض بعض النماذج مف الصحافة اليمنية األىمية ال بد مف اإلشارة السريعة إلى أى

 ـ، كىي عمى النحك التالي: 1962كحتى  1941التيارات السياسية التي ظيرت في عدف في الفترة مف 
تيػػار "العدننػػة": بزعامػػة )الجمعيػػة العدنيػػة(، كالػػذم يػػدعك إلػػى حصػػكؿ عػػدف عمػػى الحكػػـ الػػذاتي تحػػت  -

، شػػػػعار "عػػػػدف لمعػػػػدنييف". كقػػػػد ركجػػػػت لػػػػو بعػػػػض الصػػػػحؼ منيػػػػا عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ: )فتػػػػاة الجزيػػػػرة(
 ك)الكفاح(، كغيرىا.

تيار "الجنكب العربي": بزعامة )رابطة أبناء الجنكب(، كالذم يرفض الحكـ الػذاتي لعػدف كيطالػب بكحػدة  -
الجنكب اليمني في كياف سياسي يضـ عدف كالمحميات. كقد ميدت كدعت  ليذا التيار بعض الصحؼ 

 مثؿ صحيفة )النيضة(، كصحيفة )الجنكب العربي(، كغيرىا.

الكحػدكم: بزعامػة )الجبيػة الكطنيػة المتحػدة(، كالػذم يػدعك إلػى كحػدة الػيمف الطبيعيػة. كقػد مثمػت  التيار -
 ىذا التيار صحيفة )العامؿ(، ك)الفكر(،ك)الذكرل(، كغيرىا.
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التيار القكمي: بزعامة األحزاب القكمية في عدف كالبعث كالناصػرم، الداعيػة إلػى كحػدة الػكطف العربػي.  -
 ة )البعث(، ك )النكر(، كغيرىا.مثمت ىذا التيار صحيف

التيػػار اليسػػارم: الػػداعي لمتقػػارب مػػع دكؿ المعسػػكر االشػػتراكي مػػف اجػػؿ النضػػاؿ كالتحػػرر. مثمػػت ىػػذا  -
 التيار صحيفة )الطميعة(، كغيرىا. 

تيار حركة )األحرار اليمنييف( المعارضة آلؿ حميد الديف . كالذم يدعك إلى إسقاط اإلمامة فػي الشػماؿ  -
 .(634)مف الشماؿ لتحرير الجنكب. ميدت ليذا التيار صحؼ )صكت اليمف(، ك)الفضكؿ( ثـ االنطبلؽ

صػػبلحي أكثػػر منػػو سياسػػي بحيػػث بػػدت  امػػا فػػي حضػػرمكت فػػاف الصػػحافة ىنػػاؾ قػػد أخػػذت منحػػى أدبػػي كا 
          كأكلى ىذه النماذج: صدلن لمتيارات األدبية كالعممية الناشطة في الميجر الحضرمي كفي الداخؿ.

               

 م.9931 -ىـ 9349صحيفة التيذيب: 
بسػػبب أف صػػحيفة التيػػذيب بػػدأت مخطكطػػة فػػي إصػػدارىا، كمػػف ثػػـ أعػػاد طباعتيػػا فػػي القػػاىرة الكاتػػب عمػػي     

أحمد باكثير، أصبحت مف ضمف أىـ  كأكائؿ الصحؼ الصػادرة فػي سػيؤكف بحضػرمكت. كربمػا أف ذلػؾ السػبب 
ـ، 1929ف ينسػبيا إلػى محمػد بػف حسػف بارجػاء كيحػدد تػاريخ إصػدارىا بعػاـ كراء تبايف الباحثيف حكليا. فثمػة مػ

   (.635)ـ1931ككخركف ينسبكنيا إلى عمي أحمد باكثير كيحددكف تاريخ إصدارىا بعاـ 
فػػت التيػػذيب نفسػػيا عمػػى ىػػذا النحػػك : " صػػحيفة دينية،عمميػػة، أدبيػػة، أخبلقيػػة، شػػيرية، يحررىػػا        كلقػػد عرب

". كيمكف استنباط كنو رسالتيا مػف مػدلكؿ اسػميا الماػكم "التيػذيب"، كالتػي لخصػتيا فػي  نخبة مف أفاضؿ سيؤف
العبارة التالية: " أنشػئت لتيػذيب العقػكؿ كتنػكير األفكػار "، كمػا اختػارت شػعاران ليػا اآليػة القركنيػة الكريمػة )كلػتكف 

بيػا الحػديث النبػكم الشػريؼ )ألف منكـ أمة يدعكف إلى الخير، كيأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر (، كبجان
 ييدم اي بؾ رجبلن كاحدان خير لؾ مف حمر النعـ (، كىذا ما يدلؿ عمى أف ىكيتيا كاتجاىيا إسبلمياف . 

                                                 
 .119، 118، 117ـ، ص 1962سبتمبر  26طاىر، عمكم عبد اي: الصحافة اليمنية قبؿ ثكرة  - 634
ا مقبؿ، سيؼ عمي : تاريخ الصحافة اليمنية )مطمع القرف  175، 174، ص عمكم عبداي : المصدر السابؽ طاىر، - 635

ا  161، 157، ص 1967 – 1937: نشؤ كتطكر الصحافة في عدف،  ف، ا خبارة، عبد الرحم71 ،71ـ(، ص 1967العشريف 
 .115، 114المؤيد، عبد الكىاب : مكسكعة الصحافة اليمنية، ص 
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ـ في سػيؤكف بحضػرمكت، 1931ىػ المكافؽ 1349أصدر العدد األكؿ منيا في يكـ األحد األكؿ مف شعباف     
كجاء إصدارىا عقب انعقاد المؤتمر اإلصبلحي الحضرمي بسناافكرة   (.636)كحررىا " نخبة مف أفاضؿ سيؤكف "

 . (637) ـ، كما ىيأه مف أجكاء ثقافية جديدة في حضرمكت كانت ىي أحد نتاجاتو1928سنة 
إف صحيفة التيذيب قد حددت أىدافيا في افتتاحية العدد األكؿ،  التي استيمتيا بمقدمة طكيمة. كاستمدت مف    

ىدم الرسكؿ الكريـ كانتياج سنتو،  كي تعيد لؤلمة مجدىا، ك تستعيف بو لمتامب عمػى مشػاكؿ اي العكف إلتباع 
الببلد الكثيرة كالتي مف أبرزىا الجيؿ كالتخمؼ كغمبة العػادات السػمبية " كبعػد فيػذه صػحيفة "التيػذيب" بػرزت فػي 

ليػاـ الصػكاب، فيمػا أخػذت بػو عمػى  نفسػيا مػف خدمػة الػكطف كتيػذيب ثكبيا القشػيب، تسػتمد رمػف  اي المعكنػة كا 
الشػػػعب الحضػػػرمي، كتنػػػكير أفكػػػار الناشػػػئة، كبػػػث ركح العمػػػـ كاألدب فػػػييـ، كنػػػدب األمػػػة إلػػػى األخػػػبلؽ العاليػػػة 
كالخبلؿ الفاضمة، كنقػد العػادات السػيئة التػي نخػرت فػي جسػـ األمػة الحضػرمية "، إلػى القػكؿ : " كبالجممػة فيػي 

ضرمي كالكطف مف جميع النكاحي العممية كاألدبية كالدينيػة كالخمقيػة، تتفانى في اإلخبلص في خدمة الشعب الح
جػرح العكاطػؼ بػذكر الخصكصػيات،  –مػا أمكػف  –مبتعدة كؿ االبتعػاد عػف كػؿ مػا يمػس الشخصػيات، متجنبػة 

غيػػر متعرضػػة ألمػػكر السياسػػة، إال مػػف كجيتيػػا المدنيػػة، كال رايػػة لؤلخبػػار التػػي لػػيس فػػي ذكرىػػا فائػػدة عمميػػة أك 
 ة ". كاشترطت لنشر المقاالت الشركط اآلتية :أدبي

 أف يككف المقاؿ صحيع العبارة. -1
 أف يككف مفيدان لمقراء. -2

 أف يككف خاليان مف األغراض الشخصية. -3

ككصػػفت نفسػػيا فػػي نيايػػة المقالػػة بأنيػػا امتػػداد أدبػػي لمجمػػة )عكػػاظ( التػػي أصػػدرىا فػػي سػػيؤكف كتػػريـ األديػػب  
ـ، كلـ تتكافى في القكؿ: بأف تمؾ المجمة كانت السبب المباشر في إصػدار 1929عبداي بف أحمد بف يحيى عاـ 

التيذيب، لذا عاىدتيا بالمضي قدمان نحك تحقيػؽ ىػدفيما الكاحػد كىػك االرتقػاء بالشػعب الحضػرمي " كىػاىي ىػذه 
المشػترؾ. باسطة يدىا لعقد الصداقة األدبية معيا فمتتعاىػدا عمػى اإلخػبلص فػي خدمػة أمتيمػا الكاحػدة ككطنيمػا 

فالمرمى كاحد ىك نفع الكطف كتيذيب الشعب كرفع كرامة كادم األحقاؼ، كالسير باألمة الحضرمية إلػى األمػاـ، 
 .  ( 638)كاالرتقاء بيا في مدارج السعادة كمعارج الكماؿ"

                                                 
 .1ىػ، ص 1349شعباف  1، السنة األكلى، 1التيذيب : العدد  - 636
 .157، ص رحمف : المصدر السابؽخبارة، عبد  ال - 637
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اإلصػػػبلحي، تناكلػػػت "التيػػػذيب" مختمػػػؼ القضػػػايا االجتماعيػػػة  –كمػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ، ذم الطػػػابع اإلسػػػبلمي    
ألدبيػػة كالدينيػػة... الػػخ ا فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر  نشػػرت فػػي عػػددىا األكؿ تحػػت عنػػكاف ) متػػى يعمػػر كا

الػكطف؟ ( لكاتػب مجيػػكؿ رمػز السػػمو بصػاحب اإلمضػػاء )ـ. س(، أثػار فيػو جممػػة مػف التسػػاؤالت حػكؿ انتشػػار 
د قػاؿ : " إف العمػؿ إلصػبلح ظاىرة التككؿ كالتكاكؿ فػي المجتمػع الحضػرمي، محػاكالن البحػث عػف إجابػة ليػا، فقػ

  في القياـ بأعبائو الكاحد كاالثناف، كلكنو أمر خطيػر يفتقػر إلػى يحضرمكت ليس باألمر السيؿ فيكفي رفبل يكف
كىذه في  –تكاتؼ األيدم كتضامف األفراد، كذلؾ ال يتـ إال بتأسيس ىيئة عامة تجمع أفراد البمداف الحضرمية " 

، كانتقػدت فػي ىػذا المقػاؿ مػف يقػكؿ: -ة كجدت أصداء ليا في صفحات "التيذيب" اعتقادنا دعكة مبكرة لممؤسسي
إف صػػبلح حضػػرمكت ال يتػػأتى إال عػػف طريػػؽ االسػػتعمار األجنبػػي، كذىٌكػػرىت بمػػا تبلقيػػو البمػػداف المسػػتعمرة مػػف 
عسػػؼ كجػػكر فػػي كافػػة المجػػاالت. كقالػػت: إف سػػكاف حضػػرمكت ينعمػػكف بكحػػدة األرض كاإلنسػػاف، كلكػػنيـ لػػـ 

فقػػار الػػببلد. كلكػي تتحقػػؽ النيضػة الحضػػرمية ا البػػد يقػ دركا تمػػؾ النعمػة ممػػا أدل إلػػى ىجػرتيـ فػػي األصػقاع، كا 
نشاء البنية التحتية الصناعية كالتي ال تتحقؽ ىي األخرل إال بكحدة الكممة كتضافر الجيكد  مف تعمير الببلد، كا 

 . (639)في ىيئة عامة لجميع أبناء حضرمكتكالسعي الدائب في البناء كالتعمير، كالتي البد مف تجسيدىا 
ككاصمت "التيذيب" حديثيا عف بعض األمراض االجتماعية المنتشرة فػي المجتمػع الحضػرمي، كالتػي لخصػتيا   

فيمػػا يمكػػف أف نسػػميو سػػيادة الفردانيػػة كالنفعيػػة، كانتشػػار ثقافػػة االنتيازيػػة كالكصػػكلية كافتقػػار األمػػة إلػػى الممكيػػة 
يمكف القضاء عمييا إال بالمؤسسية كالعمؿ الجماعي، كالذم يصب بالمحصػمة فػي مصػمحة الجماعية. كقالت ال 

األمة. كما رسمت صكرة نمطية لما ينباي أف يككف عميو المصمع االجتماعي المنػكط بػو إصػبلح األمػة، كالػذم 
عمػػى حسػػاب اشػػترطت لػػو صػػفات اسػػتثنائية تاػػاير صػػفات كاىتمامػػات العػػكاـ مػػف أىميػػا  االبتعػػاد عػػف االرتػػزاؽ 

في التكسب كاإلثراء الشخصي السريع. كػكف ذلػؾ  –المفترضة  –مصالع األمة، كعدـ استابلؿ زعامتو الركحية 
مبعثػػان لبلنحيػػاز كالمحابػػاة، التػػي مػػف المفتػػرض أف تكػػكف منفيػػة عنػػو، ألنيػػا مفضػػية إلػػى النفػػكر كاالبتعػػاد عنػػو. 

لمساكاة إال بػالعكدة إلػى اإلسػبلـ الحنيػؼ كتطبيقػو فػي كقالت ال يمكف تحقيؽ اإلصبلح المنشكد كتحقيؽ العدؿ كا
 .  (640)حياة األمة

لمباحػث  –( لشػرح كتكضػيع رسػالتيا التػي تبػدت 4كانسجامان مع أىدافيا خصصت "التيػذيب" افتتاحيػة العػدد )   
يب" كتناكلت مف األسطر األكلى أنيا ذات نزعة إسبلمية إصبلحية بكؿ أبعادىا  .  فقد عنكنتيا بػػ "كية التيذ  –
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فييا أىمية إيجاد كخمؽ جماعة طميعية رأت فييا ضركرة  صياغتيا عمى مقتضيات اآلية القركنيػة، التػي اتخػذتيا 
شعاران ليا، )كلتكف منكـ أمة يدعكف إلى الخيػر كيػأمركف بػالمعركؼ كينيػكف عػف المنكػر كأكلئػؾ ىػـ المفمحػكف(، 

ح. كعٌمقػػػت اآلمػػاؿ فػػػي إنجػػاز الميمػػػة تمػػؾ عمػػػى العممػػػاء لتضػػطمع مػػػف ثػػـ بػػػدكرىا الريػػادم فػػػي التربيػػة كاإلصػػػبل
صبلح كؿ أحكاليا . كاستشيدت بالقصيدة (641)بكصفيـ األكثر مقدرة عمى إصبلح ما أسمتو بفساد عقائد األمة كا 

 اآلتية:
 ال يصميعي الناسي فكضى ال سيراةى ليـ                    

ٌيالييـٍ ساديكا                                                                  كال سراةى إذا جي
ٍت                           تبقى األمكر بأىؿ الرأم ما صمىحى

 فاف تىكلبٍت فباألشرار تنقادي                                                                
 كالبيت ال ييبتنى إال لو عمده                     

 كال عمادى إذا لـ تٍرسي أكتادي                                                             
 فاف تجٌمع أكتادي كأعمدةه                                   

 .  (642)كساكف بماكا األمر الذم كادكا                                                          
اس حاربت "التيذيب" التقميد كالجمكد كاعتبرتو كفة األمة، كدعت إلى اإلصبلح كالتجديد الػذم كعمى ىذا األس   

ال يكػػكف مدخمػػو إال بفقػػو الكاقػػع، كفيػػـ غائيػػة الػػكعظ كالتػػذكير، كقالػػت: إنػػو ميمػػة صػػعبة تػػزداد تعقيػػدان فػػي حالػػة 
م كتعتقػػده بعقكليػػا أكثػػر ممػػا ال تػػؤمف بػػالرأ –فػػي نظرىػػا  –تفشػػي األميػػة فػػي صػػفكؼ المجتمػػع ا ألف الجمػػاىير 

تػػؤمف بػػو كتعتقػػده بعكاطفيػػا ا األمػػر الػػذم يتطمػػب مػػف الكعػػاظ بصػػفتيـ مصػػمحيف اإللمػػاـ بأصػػكؿ الػػديف، كالعمػػـ  
. كىذا المكقؼ التجديدم الذم أبدتو "التيذيب" أثػار (643)بأسراره كأحكامو قبؿ أف يجيدكا مفردات الخطابة كحسب

نذاؾا  فثمة مف يدعك إليو كيحبذه ككخر محػافظ  ال يركقػو، كصػؿ بػو األمػر جدالن كاسعان بيف فقياء حضرمكت ك
إلػػى اتيػػاـ الفريػػؽ األكؿ  بػػالتركيج  لثقافػػة دينيػػة مػػف شػػأنيا نسػػؼ كتػػدمير المػػألكؼ االجتمػػاعي كالمعتػػاد الػػديني 

تتاحيػة تخصػص اف –عمػى لسػاف أحػد كتابيػا  –كزيارة القبكر كالتكسػؿ... الػخ. كىػك مػا جعػؿ صػحيفة "التيػذيب" 
( ليذا الشػأف، كتعنكنيػا بػػػ "مػذىبي فػي زيػارة القبػكر، كفػي التكسػؿ"، كأكضػع فييػا كاتبيػا أنػو ال يتطػرؼ 9العدد )

يحػػػذر مػػػف التمػػػادم فػػػي  –فػػػي المقابػػػؿ  –فػػػي محاربػػػة بعػػػض العػػػادات السػػػمبية المكجػػػكدة عنػػػد المسػػػمميف، لكنػػػو 
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تشػار كتفشػي الخرافػة كالتكاكػؿ بػيف أكسػاط المسػمميف، ممارستيا كالمبالاة في االعتماد عميياا ألف ذلؾ أدعى الن
مػػنيج األفاػػاني، كمحمػػد عبػػده،  –حسػػب قكلػػو  –كفػػي سػػياؽ ذلػػؾ حػػدد مػػنيج الصػػحيفة اإلصػػبلحي الػػذم ىػػك 

  (.644)كرجاؿ اإلصبلح األكائؿ
يػد عمى الرغـ مف أف خطاب "التيذيب" كاف مكجيان بالدرجة األكلى إلى الشعب الحضػرمي، لكػف ىنػاؾ العد     

مف المقاالت التي تجاكزت فييا المحمية كالقطرية، كأبدت فييا نفسان إسػبلميان ينتمػي إلػى الجامعػة اإلسػبلمية. مػف 
نماذج ذلؾ تناكليا مكضكع صياـ رمضاف كتبيينيا لما لو مف دكر في تكحيد شعكر المسمميف عقػديان، كتجمػيعيـ 

ترجمت ذلؾ فعميان ما أبدتػو مػف عاطفػة إسػبلمية جياشػة . ك (645)في "أمة" كاحدة تتجاكز العرؽ كالجنس كالمنطقة 
تجاه القضػية الميبيػة فػي أثنػاء االحػتبلؿ اإليطػالي لطػرابمس الاػرب، كالػذم كصػفتو فػي حينػو بػاالحتبلؿ الكحشػي 
كاليمجي. دفعيا األمر إلى حد المطالبة بمقاطعة البضائع اإليطالية في حضرمكت، ككف ذلػؾ يمثػؿ أقػؿ كاجػب 

 .  (646)تجاه إخكانيـ الميبييف ةميقدمو الحضار 
كىناؾ العديد مف القضايا التي تناكلتيا "التيذيب"، كالتي بينػت اتجاىاتيػا اإلصػبلحيةا مثػؿ دعكتيػا لتعمػيـ       

البنػػػت إذ نشػػػرت مػػػا كتبػػػو عمػػػر بػػػف أحمػػػد بػػػاكثير حػػػكؿ ىػػػذا المكضػػػكع كالػػػذم اعتبػػػر أف أعظػػػـ كاجػػػب عمػػػى 
الحضرمية، كأنو ال قيمة لمكعظ كاإلرشاد في ىذا المكضكع إال إذا صدقو ىك تعميـ البنت  –كنذاؾ  –الحضارمة 

 العمؿ. كبعد حديث طكيؿ حكؿ أىمية تعميـ البنت استشيد بأبيات شعرية تقكؿ:
 كيؼ السبيؿ إلى النيػػك                  ض كأميات النشء عكر ؟               
 ث تفيد تربية الذككر ؟           أبدكف تربية اإلنػػػا                        
 أيمدف أحياء كىػػف                     مف الجيالة في قبكر ؟              
 .(647)كبل كرب العرش كيػػؼ                 يككف مف ظمماء نكر ؟              

ف القصائد، كتخصيصػيا أبكابػان كما اىتمت "التيذيب" بالقضايا األدبية كالماكية تمثؿ ذلؾ في نشرىا العديد م    
ليػػذا الشػػأف مػػف مثػػؿ بػػاب )سػػياحة فػػي كتػػاب(، الػػذم خصصػػتو السػػتعراض كتحميػػؿ كنقػػد بعػػض الكتػػب، ككتػػاب 
اآلمػػدم )المكازنػػة بػػيف أبػػي تمػػاـ كالبحتػػرم(، كبػػاب )متفرقػػات لاكيػػة( خصصػػتو لممكازنػػة كالمقارنػػة الماكيػػة بػػيف 
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. باإلضػػافة إلػػػى أف (648)ميػػا مػػػف ألفػػاظ الماػػػة العربيػػة الفصػػػحىبعػػض األلفػػػاظ الشػػعبية الحضػػػرمية كبػػيف مػػػا يقاب
"التيذيب" كانت تشكؿ ممتقى األدباء كالشعراء في سيؤكف، ككانػت تيػتـ بنشػر أخبػار النشػاطات الثقافيػة كاألدبيػة 

كعمػػى أيػػة حػػاؿ يمكػػف القػػكؿ: إف الػػكطف لػػدل التيػػذيب تبػػدل محصػػكران فػػي الخارطػػة الجارافيػػة  المقامػػة ىنػػاؾ.
 بحضرمكت كحسب.  الخاصة

كفي األخير لـ يصدر عف ىذه الصحيفة سكل عشرة أعداد فقط كاف كخرىا العدد العاشر الصادر في جمػاد     
   (.649)ـ( 1931ىػ )1351األكؿ 

 م.9938 -ىـ 9357مجمة اإلخاء: 
خػػر كػػؿ شػػير عٌرفػػت "اإلخػػاء" نفسػػيا بأنيػػا مجمػػة شػػيرية جامعػػة تصػػدرىا " جمعيػػة األخػػكة كالمعاكنػػة" بتػػريـ ك    

 عربي، كيحررىا نخبة مف أعضاء تمؾ الجمعية. 
. كفػػػي افتتاحيتػػػو حػػػددت رسػػػالة (650)ـ1938ىػػػػ المكافػػػؽ مػػػارس 1357صػػػدر العػػػدد األكؿ منيػػػا فػػػي محػػػـر سػػػنة 

المجمػػة، كالتػػي تكمػػف فػػي تنػػكير األفكػػار كتيػػذيب الشػػعب  كتكجييػػو نحػػك المثػػؿ كالقػػيـ العاليػػة، كالتػػي ىػػي ميمػػة 
كة كالمعاكنة" الناطقة باسميا " كأف جمعية األخكة كالمعاكنة التي دأبت مف تأسيسػيا متدرجػة كرسالة جمعية "األخ

في نشر رسالتيا الثقافية في المجتمع الحضرمي تزؼ إليػو ىػذه الصػحيفة لتكػكف كاسػطة التعػارؼ كأداة التعاضػد 
ضمائر، كالصػكت الحػي المنبعػث كتكحيد كجيات التفكير كالمساف الناطؽ المعبر عما تكنو الجكانع كتختمج بو ال

مف أعماؽ ىذا القطر البائس إلى معاقؿ العركبة كأبناء الضاد". ككجيت الجمعية نداءىا إلى الحضػاـر بضػركرة 
نكحد صػفكفنا كنمػـ شػعثنا  –معشر الحضاـر  –دعـ كتشجيع المجمة، كرسمت خطتيا عمى ىذا النحك " فييا بنا 

في ىػكة االنحػبلؿ البعيػدة القػرار، كنجعػؿ مػف ىػذه الصػحيفة مجمعػان تتبلقػى  كنصمد لمتيارات الميددة لنا بالتردم
فيو صائبات اآلراء كصادقات النظريات ". كرغـ إبداء "لجنة تحرير الصحيفة" تخكفيا مف اقتحاـ عالـ الصحافة 

نػا إذ نػتفيـ ىػذا ا لمضػمار كنمػج فأنيا حددت الدافع الرئيس إلصدار مجمة "اإلخاء" في النص الصريع اآلتػي: "كا 
ىػػذا العػػالـ )عػػالـ الصػػحافة( إنمػػا نقػػدـ عمػػى ذلػػؾ بػػدافع الشػػعكر بػػالنقص كالحاجػػة الماسػػة إلػػى اسػػتدرار أحػػبلؼ 
ف كنػا مػع ىػذا  رأخبلؽ  النيضػة العربيػة كشػؽ قنػاة مػف خضػـ ثقافتيػا الزاخػر إلػى ىػذه البقػاع الجدبػة الجػرداء، كا 

ألكؿ مػرة فػي الحيػاة الصػحافية الخطيػرة". كتكاصػؿ القػكؿ :"  نتييب ما يتييبو أمثالنا فػي ىػذا المكقػؼ الػذم نقفػو

                                                 
 . 75، 71، 71ىػ، ص 1349ذم القعدة  1، السنة األكلى، 4التيذيب: العدد - 648

  .179، ص ابؽكم عبد اي: المصدر السطاىر، عم - 649
 . 1ـ، ص 1938مارس  -ىػ 1357، السنة األكلى، محـر الحراـ 1اإلخاء: العدد - 650
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كلقػد أبرزنػا ىػذه الصػحيفة ال متػاجريف بيػا كال مفػػاخريف بمعركضػاتيا كال متخصصػيف بيػا بحيػث ال يتناكليػا نقػػد 
بقبػكؿ حسػف  –ناقد كال بحث باحث، بؿ كضعناىا عمى مشرحة النقد كاالمتحاف كطاكلة البحث كالتحميػؿ كنتقبػؿ 

رشػادات، فيػي كمنبػر عػاـ مشػاع يرسػؿ مػف أعػبل رأعمػى  جمي – ع ما يرد إلينا مػف كراء كنظريػات كمبلحظػات كا 
 .(651)منصتو أبم  النصائع كأنجع األدكية كييدم إلى أحسف السبؿ المؤدية إلى أسمى الاايات"

ذا ما عممنا أف جمعية "األخكة كالمعاكنة"، التي أسسػيا فػي تػريـ نخبػة       مكت كعمػى رأسػيـمػف مثقفػي حضػر كا 
رئيس الجمعية، قد حددت ىدفيا العاـ في " نشر الثقافة كتعميـ التعميـ بأنحاء القطر  (محمد بف أحمد الشاطرم)

. (652)الحضرمي حسب المستطاع كالطاقة بعيدة عف ضكضاء السياسة الصاخبة متجردة عف الحزبية كالفػركؽ "
الجانػب الثقػافي األدبػي  –بػالطبع  –عػاـ، كالػذم يامػب عميػو فإننا مف ثـ نستطيع تحديد كجية المجمة كطابعيا ال

مػػف جيػػة كالجانػػب اإلصػػبلحي التنػػكيرم مػػف جيػػة ثانيػػػةا ففػػي البدايػػة حاكلػػت مجمػػة "اإلخػػاء" التعريػػؼ بأىميػػػة 
الصحافة كدكرىا في تربية الشعكب كتيذيب األمـ إذ قالت : إف األمـ شعرت بأىمية الصػحافة منػذ انػببلج فجػر 

نػػارة العقػػكؿ كتيػػذيبيا كتطييػػر المجتمعػػات مػػف النيضػػة الح ف كظيفتيػػا تكمػػف فػػي دؾ صػػركح الظمػػـ  كا  ديثػػة، كا 
األمراض االجتماعية كالتخمؼ، ككذلؾ الصػكلة فػي ميػداف األدب الثقػافي السياسػي كالتكفيػؽ بػيف اآلراء كاألفكػار 

ع كقطاعػػػػات الشػػػػعب كصػػػػكغيا فػػػػي بكتقػػػػة كاحػػػػدة، باعتبػػػػار الصػػػػحافة تمثػػػػؿ أداة التكاصػػػػؿ بػػػػيف مختمػػػػؼ شػػػػرائ
% مف عدد 2. كانتقدت النظرة السمبية لمصحافة في حضرمكت، كقالت: إف نسبة ضئيمة ال تتعدل (653)المختمفة

السكاف في حضرمكت يعرفكف قدر الصػحافة كيػدرككف ماليػا مػف األىميػة " عمػى أف الصػحافة، إنمػا ىػي عامػؿ 
سع لمريدم اإلفػادة كاالسػتفادة العمميػة". أمػا الاالبيػة ميـ مف عكامؿ التشجيع كالتنشيط كشحذ األفكار، كميداف كا

العظمى منيـ فإنيـ ينظركف إلييا عمى اعتبار أنيا تمثؿ " أداة شر كفساد كألييػو تنشػر فييػا األكاذيػب كالترىػات 
. بؿ إنيا في مستيؿ عاميا الثػاني جػددت تأكيػدىا عمػى مكاصػمة رسػالتيا التثقيفيػة كالتنكيريػة إذ (654)كالسفسطة "

قالػػت: إف الصػػحافة أداة التكاصػػؿ كالتفػػاىـ بػػيف الشػػعكب كاألمػػـ. كمػػا أنيػػا معػػرض عػػاـ لػػآلراء كاألفكػػار، كمػػركة 
مستكية تنعكس عمييا األحاسيس كالخمجػات، كىػك مػا تعاىػدت لقرائيػا أف تكػكف عميػو حيػث قالػت:  أنيػا سػتككف 

ف عمييػا قضػاياىـ فػي حػدكد اليػدكء كالتعقػؿ "ميدانان كاسعان لصكالت أقبلميـ كجكالت أفكارىـ كمشػرحة نقػد يدرسػك 

                                                 
 (.1المجمد) 6، 2، 1، السنة األكلى، ص 1اإلخاء: العدد - 651
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 .2، السنة األكلى، ص 1اإلخاء: العدد - 653
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كرئة استعطاؼ كاستجداء يضربكف بيا عمى أكتار الرحمة في أفئدة الذيف تتقد مف جكانحيـ جذكة الايرة الكطنيػة 
 . (655)كيتدفؽ مف شرايينيـ كأكردتيـ دـ العركبة الفكاح "

رمكت، السػيما منػو الشػعر بشػقيو العػامي إف مف أىـ القضايا التي تناكلتيا "اإلخاء" قضػايا األدب فػي حضػ     
كالفصػػػػيع، إذ خصصػػػػت لػػػػو بابػػػػان بعنػػػػكاف )ديػػػػكاف اإلخػػػػاء( تناكلػػػػت فيػػػػو العديػػػػد مػػػػف القصػػػػائد الشػػػػعرية العاميػػػػة 
كالفصػػػحى، كالتػػػي تحػػػاكؿ جميعيػػػا االرتقػػػاء بمسػػػتكل الثقافػػػة بػػػيف أكسػػػاط المجتمػػػع الحضػػػرمي، كتعػػػالج بعػػػض 

لحضرمي. كما تجادلت عمى ىذا الباب رؤيتاف متناقضتاف حكؿ الشػعرا الظكاىر السمبية المنتشرة في المجتمع ا
األكلى مػع الشػعر الشػعبي كاألخػرل مػع الفصػيع. فقػد قالػت إحػدل الػرؤيتيف: إف الشػعر الػدارج ىػك الػذم يعكػس 
نػػػو نػػػبض الحيػػػاة االجتماعيػػػة فػػػي حضػػػرمكت بكػػػؿ مظاىرىػػػا  الػػػركح الحضػػػرمية الحقيقيػػػة بكػػػؿ صػػػدؽ كعفكيػػػة، كا 

.. رسكؿ الجكانع كترجماف العكاطؼ، كىك المػركة الصػادقة التػي تجمػك لػؾ نزعػات الجميػكر كمشػاربيـ باعتباره ".
فػي الاالػب  –كاتجاىاتيـ في أذكاقيـ ". عمى عكس الشعر الفصيع الذم غالبان ما ييتـ باألكزاف كالقافيػة، كيتسػـ 

كمػا اتيمػت األدب الحضػرمي بأنػو . (656)بالتكمؼ كالخيبلء كالنرجسية أكثر مما ىك شػعكر كعاطفػة كأحاسػيس –
ببل جكىر كبدكف غاية، كأنو  اقتصر عمى االىتماـ بالصياغة كانتقاء األلفاظ كحسب، دكنما التعمؽ في الجكىر 

 .(657)كمعالجة القضايا االجتماعية، بؿ كصفتو باألدب المشعكذ ليس إال..
إلخػػػػاء" زاكيػػػػة بعنػػػػكاف )الانػػػػاء( تناكلػػػػت بالقضػػػػايا األدبيػػػػة كاالجتماعيػػػػة خصصػػػػت "ا اكاسػػػػتكماالن الىتماميػػػػ    

فييا،عمى شكؿ ركائي قصصي العديد مف اإلشكاالت كالظػكاىر المنتشػرة فػي المجتمػع الحضػرمي، عرفتيػا عمػى 
 .(658)تحكي صكرة لمعادات كالتقاليد الحضرمية بتريـ " –ىذا النحك " ركاية أخبلقية، غرامية 

رؤيػػػػة جمعيػػػػة "األخػػػػكة  –بػػػػالطبع  –التجديػػػػد، كالتػػػػي ىػػػػي كانػػػػت "لئلخػػػػاء" رؤيتيػػػػا الخاصػػػػة فػػػػي اإلصػػػػبلح ك   
إلػى اإلصػبلحية اإلسػبلمية العامػة.  –فػي نيايػة األمػر  –كالمعاكنة". تمؾ الرؤية اإلصبلحية المحافظػة المنتميػة 

فقػػد رأت، بػػادم ذم بػػدء، أف المػػدخؿ الحقيقػػي إلػػى اإلصػػبلح المجتمعػػي يكمػػف فػػي تربيػػة الػػنشء تربيػػة إسػػبلمية 
                                                 

 (.2، مجمد )16، 2، 1، ص 1939مارس  – 1358، السنة الثانية، محـر الحراـ 1اإلخاء: العدد - 655
أغسػػطس  ، السػػنة األكلػػى،7 ،6ا العػػدداف 3، ص 1938مػػارس  -1357، السػػنة األكلػػى، محػػـر الحػػراـ 11اإلخػػاء: العػػدد - 656
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 . 8، 1، ص 1939فبراير  -1357كلى، ذك الحجة ، السنة األ12اإلخاء: العدد - 657

، السػػػنة 4( ا العػػػدد1، المجمػػػد)16، ص 1938مػػػايك  -1357، السػػػنة األكلػػػى، ربيػػػع األكؿ 3لممزيػػػد انظػػػر اإلخػػػاء: العػػػدد - 658
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 مف اإلعداد.كغيرىا 
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تأتي ثمارىا كفقان لمقتضيات الفمسفة اإلسبلمية " فمنتؽ اي في أكلئؾ األطفاؿ كلنزرع في قمكبيـ  صحيحة، بحيث
. لتككف مػف ثػـ الخطػكة التاليػة فػي التفكيػر فػي تكحيػد (659)شعكر اإلسبلـ الحؽ كلننفخ فييـ ركح الديف الحنيؼ "

لمتخمػػؼ كاالنحطػػاط. كتمػػؾ ىػػي غايػػة  التكجيػػات كالمبػػادئ، يعقبيػػا تكتػػؿ األمػػة كجبيكيتيػػا فػػي خنػػدؽ كاحػػد ضػػدان 
"اإلخػػاء" السػػامية لػػيس غيػػر. كقالػػت فػػي ىػػذا السػػياؽ:" كلقػػد أبرزنػػا ىػػذه الصػػحيفة ال متػػاجريف بيػػا كال مفػػاخريف 
بمعركضػاتيا كال متخصصػػيف بيػػا بحيػػث ال يتناكليػػا نقػػد ناقػػد كال بحػػث باحػػث، بػػؿ كضػػعناىا عمػػى مشػػرحة النقػػد 

جميػع مػا يػرد إلينػا مػف كراء كنظريػات كمبلحظػات  –بقبػكؿ حسػف  –ؿ كنتقبػؿ كاالمتحاف كطاكلػة البحػث كالتحميػ
رشػػادات، فيػػي كمنبػػر عػػاـ مشػػاع يرسػػؿ مػػف أعػػبل رأعمػػى  منصػػتو أبمػػ  النصػػائع كأنجػػع األدكيػػة كييػػدم إلػػى  كا 

. ككػررت القػكؿ: إف أكؿ خطػكة ينباػي عمػى المصػمحيف اتخاذىػا (660)أحسف السبؿ المؤدية إلػى أسػمى الاايػات "
ككيف أك خمؽ رأم عاـ مكحد يدفع باتجاه تحفيز األمة نحك التدرج فػي الرقػي كالتقػدـ، كأناطػت تمػؾ الميمػة ىي ت

عمػػى الصػػحافة الحػػرة الممتزمػػة " كلػػيس مػػف شػػؾ فػػي أف الصػػحافة ىػػي أحػػد العكامػػؿ الكاضػػحة األثػػر فػػي تمقػػيع 
عدادىا لمتطكر كاإلنصػباغ بالصػباة التػي تتطمبيػا ظركفيػا الحاليػة لمسػير بالشػعب إلػى  األفكار كتثقيؼ العقكؿ كا 

. كتمػؾ ىػي جػكىر رسػالة "اإلخػاء"، كمػا ىػي بصػدده، لػذلؾ نجػدىا تحػاكؿ (661)مكانة تميؽ بو في ميداف الحيػاة "
معالجػػػػة بعػػػػض القضػػػػايا السياسػػػػية كاالجتماعيػػػػة فػػػػي سػػػػياؽ مػػػػف الػػػػكعظ كاإلرشػػػػاد كالتػػػػذكير بسػػػػماحة اإلسػػػػبلـ 

صػػػبلح أحكاليػػػا. كأخػػػذت تشػػػخص األمػػػراض االجتماعيػػػة  كصػػػبلحيتو الزمانيػػػة كالمكانيػػػة فػػػي النيػػػكض باألمػػػة كا 
المتفشػػػية فػػػي أكسػػػاط المجتمػػػع الحضػػػرمي، كالتػػػي  مػػػف أىميػػػا  انتشػػػار ظػػػاىرة المجاممػػػة، كتحبيػػػذ ثقافػػػة التػػػرؼ 
كاإلسػػػػراؼ، كالتػػػػي تػػػػؤدم فػػػػي حالػػػػة تزامنيػػػػا مػػػػع الجيػػػػؿ إلػػػػى التفسػػػػخ كاالنحػػػػبلؿ كتكاضػػػػع االىتمامػػػػات كفتػػػػكر 

عمػػى ذلػػؾ قالػػت: إف انتشػػار البطالػػة فػػي صػػفكؼ الشػػباب فػػي حضػػرمكت عامػػؿ رئػػيس فػػي .عػػبلكة (662)العػػزائـ
ككف الشػباب الػذيف يمثمػكف عمػاد األمػة يميمػكف فػي ىػذه الحالػة  –كنذاؾ  –انحطاط كتخمؼ المجتمع الحضرمي 

ع صػػكب التػػرؼ كاالسػػتيبلؾ العبثػػي، كأف المجتمػػع ال ينػػتج سػػكل شػػباب غرائػػزم شػػيكاني ال يفكػػر إال فػػي إشػػبا
 . (663)ممذاتو كحسب

                                                 
 .   37، ص 1938، السنة األكلى، أغسطس كسبتمبر 7، 6اإلخاء: العدداف - 659
 (. 1، المجمد )6، ص 1938، السنة األكلى، مارس 1اإلخاء: العدد - 660
 . 12، ص 1939، السنة الثانية، مارس 1اإلخاء: العدد - 661

، السنة الثانية، جمادم 7، 6ا العدداف 2، 1، ص 1939يكليك  -1358، السنة الثانية، جمادم األكؿ 5اإلخاء: العدد - 662
 .    15، 1، ص 1939أغسطس كسبتمبر  -1358اآلخرة كرجب 

 .   2، 1، ص 1941مايك  -1359، السنة الثانية، ربيع األكؿ 11اإلخاء: العدد - 663
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كلقػػد جػػاءت دعػػكة "اإلخػػاء" النيضػػكية فػػي إطػػار مػػف اإلصػػبلحية المحافظػػة المنطمقػػة مػػف التمسػػؾ بالعػػادات    
كالتقاليػػد اإلسػػبلمية، الرافضػػة لمتاريػػب كالمسػػتيجنة لمحاكػػاة قيمػػو كعاداتػػو. ففػػي ىػػذا السػػياؽ دافعػػت عػػف الثقافػػة 

كمػا تمػؾ العركبػة إال الماػة كمكػاـر الخػبلؿ كالعػادات المكركثػة عػف القكمية، كعرفت العركبة عمػى ىػذا النحػك ".. 
أسبلفنا الاابريف... تمؾ التقاليد القكمية التي تبقي لنػا حضػرميتنا كعركبتنػا، كالتػي ال يسػتنكرىا شػرع كال عقػؿ كال 

، إال مف تامب عمى دماغو خكر االنيزاـ مف صؼ القكمية إلى حيػز المتفػ رنجيف الػذيف ذكؽ كال يأنؼ منيا اليـك
يحسبكف الرقي العصرم محصكران في أزياء الاربييف كتقاليدىـ ". كانتقدت مف يقكؿ: إف التمسؾ بالثقافة كالتقاليد 
القكمية يمثؿ رجعية كتخمؼ ككصفتو بالجنكف اليستيرم بالتفرنج كقالػت: " إنمػا الرجعػي مػف يحػاكؿ الرجػكع عػف 

اب كمبادئ إلى قكمية أناس كخريف يقتطؼ منيا ما يضر كال ينفػع قكميتو يستنقصيا مف أطرافيا بما فييا مف كد
كييػػزؿ كال يسػػمف، كالرجعػػي مػػف ينػػزع عػػف مبػػدأ قػػكمي إلػػى مبػػدأ سػػخيؼ يناقضػػو، عمػػى خػػط مسػػتقيـ كخػػط غيػػر 
مستقيـ، كالرجعي مف عطؼ ذيمو كانطمؽ يبرطع ريشػير  ثػائران عمػى تقاليػد أمتػو سػاخطان مػف كدابيػا رافعػان عقيرتػو 

 . (664)الشائف بدكف ىكادة كال حياء" بالصراخ
كعمػػى الػػرغـ مػػف مطالبتيػػا بتعمػػيـ المػػرأة الحضػػرمية عمػػى أسػػس إسػػبلمية، ككنيػػا تمثػػؿ البدايػػة الفعميػػة لمتطػػكر    

الحقيقي كالشامؿ،  فأنيا في مقاؿ كخر دعت إلى المحافظة عمى القيـ كاألخبلؽ اإلسبلمية، كرفضت ما كصفتو 
 –فػػي نظرىػػا  –ة كانػػت، حتػػى لػػك كانػػت تحػػت رايػػة الحريػػة كالعصػػرنةا ألف ذلػػؾ بسػػفكر المػػرأة  تحػػت أم دعػػك 

، كالتي بدؤكا  يعػكدكف إلييػا بعػد أف غادركىػا حينػان مػف الػزمف  مناؼو لقيـ كأخبلؽ اإلسبلـ التي اعتادىا الحضاـر
بػداء انحيازىػا إلػى . كزيػادة فػي اإليضػاح كا  (665)لظركؼ استثنائية فرضتيا عمييـ طبيعة االنبيار بالثقافػة الاربيػة

الثقافػػة العربيػػة اإلسػػبلمية أجػػرت "اإلخػػاء" مقارنػػة بػػيف ماضػػي حضػػرمكت كحاضػػرىا، كانػػت نتيجتيػػا كجػػكد بػػكف 
شاسع بيف المرحمتيف أبرزىا انحسار القيـ، كىك ما دفعيا إلى االنتقاد البلذع لمشباب الحضرمي كاتيامو باليكس 

 . (666)كاالفتتاف بمظاىر المدنية الاربية الزائفة
كىناؾ العديد مف القضايا الكطنية كالقكمية التي تفاعمت معيا "اإلخاء" مف زاكية إسبلمية عمى رأسيا القضية    

الفمسػػػطينية التػػػي أبػػػدت حماسػػػة كتعاطفػػػان كبيػػػران إزاءىػػػا تمثػػػؿ فػػػي تتبػػػع أخبػػػار نكبتيػػػا فػػػي معظػػػـ األعػػػداد. كمػػػا 
ـ( ممػؾ العػراؽ، كالػذم 1939الممؾ غػازم األكؿ )ت. ( مف سنتيا الثانية  لنعي كتأبيف كفاة 2خصصت العدد )

                                                 
 (.   1، المجمد )39، ص 1938، السنة األكلى، أغسطس كسبتمبر 7، 6اإلخاء: العدداف - 664
 .  9، ص 1938 ر، السنة األكلى، اكتك ب8اإلخاء: العدد - 665
 . 1، ص 1941ابريؿ  -1359، السنة الثانية، صفر 9اإلخاء: العدد - 666
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. كاستمرت في أداء رسػالتيا حتػى تكقفػت بسػبب الحػرب العالميػة (667)اعتبرت كفاتو خسارة فادحة لمقكمية العربية
كمػػف المبلحػػظ عمػػى "اإلخػػاء" خمطيػػا الكاضػػع كتعميميػػا لػػبعض األمػػكر، بمعنػػى كخػػر تمػػازج ألمنػػاطقي  الثانيػػة.

 بحيث بدت لكأنيا حضرمية الكطف عربية اليكية إسبلمية االفؽ.     بالقكمي باإلسبلمي

 م:9967 -9941صحيفة فتاة الجزيرة 
ينػاير  1تعد صػحيفة "فتػاة الجزيػرة" أكؿ صػحيفة يمنيػة أىميػة صػدرت بشػكؿ دكرم فػي مسػتعمرة عػدف فػي       
سػبكع. أدب، ثقافػة، سياسػة ـ. كىي بحسب تعريؼ نفسيا " جريدة عربيػة تصػدر يػـك األحػد مػف كػؿ أ1941عاـ 

 ". صاحبيا كرئيس تحريرىا محمد عمي لقماف المحامي.
جػػاء صػػدكرىا اسػػتجابة إعبلميػػة لحاجػػات سياسػػية فرضػػتيا ظػػركؼ كأجػػكاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػة إذ كانػػت    

تزايػػد بريطانيػػا فػػي حاجػػة إلػػى كسػػيمة دعائيػػة )بركبكجنػػدا( تعبػػر عػػف أىػػدافيا كتػػركج لسياسػػتيا، خاصػػة فػػي حػػاؿ 
 السخط كالتذمر الشعبي ضدىا كالمنحاز إلى دكؿ المحكر.

ففػي بدايػػة صػػدكرىا بػػدت مػػف الناحيػػة السياسػػية منحػػازة إلػػى خػػط الحمفػػاء حيػػث سػػخرت صػػفحاتيا لنشػػر أخبػػار   
الحػػػرب كانتصػػػارات الحمفػػػاء التػػػي كانػػػت تشػػػيد بيػػػا مػػػف خػػػبلؿ مختمػػػؼ الفنػػػكف الصػػػحفية : مػػػف مقػػػاؿ كقصػػػيدة 

أنيػا كانػت تنقػؿ بعػض مكضػكعاتيا األكلػى نقػبلن حرفيػان مػف الصػحؼ كالمجػبلت اإلنجميزيػة  كغيرىما. فضبلن عػف
. ليػذا (668)الصادرة في عدف بعد ترجمتيا إلى العربية. كما كانت تنشر أخبار القادة اإلنجميز في حميـ كترحاليـ

ف خػبلؿ تنػاغـ خطابيػا ربطتيا عبلقة جيدة بسمطة االستعمار ممثمة في حككمة عدف البريطانيػة بحيػث بػدت  مػ
ف كانػت ثمػة تبريػرات تتعمػؽ  مع التكجو الرسمي لسمطة االستعمار لكأنيا رسمية دائرة في فمكو كناطقة باسػمو، كا 

 . (669)في ىذا الجانب أكردىا الجاكم
قاؿ عبد الكىاب المؤيد في كتابو )مكسكعة الصحافة اليمنية( : " فأف فتاة الجزيرة اسػـ يػكحي بأنيػا صػحيفة     

لممرأة في منطقة الجزيرة، أك رمز لمدينة عدف أك الجمعية العدنية أك ما يدخؿ فػي إطػار المفيػـك التمقػائي لبلسػـ 
كعبلقتو بما يعبر عنو"، قياسان عمى اسـ "بييػة" الػذم يعبػر أك يرمػز لمصػر، ك "الفيحػاء" اسػـ لدمشػؽ ك"الجػكىرة 

                                                 
، السػنة 2ا العػدد 7، ص 1938، السػنة األكلػى، ديسػمبر 11ا العدد 4، ص 1938، السنة األكلى، 7، 6اإلخاء: العدداف  - 667

 . 4، 3، 2 ، ص1939ابريؿ  -1358الثانية، صفر 

ا سػػبلـ، محمػػد عبػػد الجبػػار، محمػػد، سػػعيد  71، 71، ص 1974ينػػاير  26الجػاكم، عمػػر: مجمػػة الحكمػػة )الجديػػدة( العػػدد  - 668
، 2ـ، ط1997ـ، مركػز عبػادم لمدراسػات كالنشػر، صػنعاء، 1967 – 1941مقبؿ محمد: الصحافة اليمنية في المناطؽ الجنكبيػة، 

 .   41، 41، 39، ص لرحمف: المصدر السابؽا خبارة، عبد ا 66، ص در السابؽعمكم عبداي : المص ا طاىر، 14ص 

 .71، 71، ص 26عمر : المصدر السابؽ الجاكم، - 669
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ىمػـ جػراء. كربمػا ىػذا مػا يػكحي إليػو اسػـ "فتػاة الجزيػرة" التػي السكداء" إلفريقيػا ك"فتػاة شمسػاف" لمفتػاة العدنيػة... ك 
 اتخذت ليا شعاران مرحميان البيت الشعرم التالي:

 إني أكد مف الشباب طمكحيـ             كيمضني فيؾ الشباب القنع      
 ىك تحكير لاكم لشاعر عربي يقكؿ فيو: –في اعتقادنا  –كىذا النص 

 كبكرؾ في الشباب الطامحينا                    شباب قنع ال خير فييـ     
 .(670)، كالذم اعتمده البعض شعاران ليا

ـ ثـ اختفى مف صفحاتيا، كفػي خبلليػا التزمػت "فتػاة الجزيػرة" نيجػان 1942استمر ىذا الشعار حتى العاـ        
ضايا األدبية كاألبحػاث العمميػة سياسيان غمب عميو الطابع العاـ  يجمع بيف نشر األخبار كالمقاالت الصحفية كالق

مع اىتماميا بالتاطية الخبرية لمحرب العالمية الثانية كالنشاط الحربي لبريطانيا، كالتػي أبػدت انحيػازان كاضػحان ليػا 
كلػػػدكؿ الحمفػػػاء مػػػف منطمػػػؽ االنبيػػػار كالتػػػأثر بػػػالفكر الاربػػػي، إلػػػى جانػػػب دكرانيػػػا فػػػي فمػػػؾ السػػػمطة االسػػػتعمارية 

.كأكدت انحيازىا إلى بريطانيا كالى دكؿ المحكر في أكثر مف عدد. ففي عاميا (671)رة عدفالبريطانية في مستعم
الرابع قالت: "...نستقبؿ العاـ الجديد كاألمؿ يشػع فػي أنفسػنا فيػدفع بنػا إلػى المقدمػة لنصػارع الجيػؿ كالفقػر حتػى 

يخػب أكارىػا كنحػف فػي جانػب نصرعيما فنسػمؾ مسػالؾ السػعداء مػف األمػـ الفتيػة. كالحػرب لمػا تخمػد نارىػا كلمػا 
األمـ المتحدة قد عقدنا مصيرنا بمصيرىا ككمنا بنيؿ أمانينػا فػي عػدليا كقػد كجػدناىا تنػافع عػف حرياتيػا كحريػات 
األمػػـ المستضػػعفة فػػي ىػػذا الكفػػاح الجبػػار كنحػػف لػػـ نػػرتبط بػػدكؿ غيػػر بريطانيػػا العظمػػى كحمفائيػػا فػػي تاريخنػػا 

 .           (672)الحافؿ بالشدائد كجيادنا الطكيؿ"
كعمػػى الػػرغـ مػػف أف "فتػػاة الجزيػػرة" قػػد حػػددت رسػػالتيا منػػذ العػػدد األكؿ كالػػذم جػػاء فػػي افتتاحيتػػو " إف "فتػػاة      

الجزيػػرة" سػػتربي الصػػاير كسػػتخدـ المػػريض كسػػتقـك بكاجبيػػا اإلنسػػاني إف شػػاء اي خيػػر قيػػاـ، كغيػػر خػػاؼ مػػا 
اع في السمـ كالحربا فإف ليا الكممػة النافػذة كالقػكؿ الفصػؿ لمصحافة اليكـ مف شأف في ميداني السياسة كاالجتم

 في كثير مف األكساط كالدكائر.
كلمػػا كانػػت عػػدف كنكاحييػػا بحاجػػة ماسػػة إلػػى جريػػدة عربيػػة لسػػاف حاليػػا، عزمػػت عمػػى إصػػدار ىػػذه الصػػحيفة    

دميا الثقػػػافي كالزراعػػػي خدمػػػة ليػػػذه الػػػببلد كأىميػػػا قاصػػػدان نشػػػر الثقافػػػة العربيػػػة كمجػػػاراة األمػػػـ المتمدنػػػة فػػػي تقػػػ
                                                 

 .66، ص ا طاىر: المصدر السابؽ 36ص  ،خبارة: المصدر السابؽا  71، ص 26الجاكم: المصدر السابؽ - 670

- 
شػكاؿ  13، السػنة الثانيػة، 94ا العػدد 1، ص 1941أكتػكبر  5 -1361 رمضػاف 14، السػنة الثانيػة، 91فتاة الجزيػرة: العػدد 671

 .1، ص 1944 – 1363محـر  5يناير  1، السنة الخامسة، 212ا العدد 1، ص 1941نكفمبر  21 -1361

  .1، ص 1943يناير  3 -1361ذم الحجة  26، السنة الرابعة، 152فتاة الجزيرة: العدد - 672



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 226  

 

كالصناعي كالتجارم كرقييا العممي كاألدبي جاعبلن ىذه الصحيفة منبران لشباب الجزيرة العربية كأدبائيػا راميػان فيمػا 
ارمي إليو إلى تعميـ التعميـ لمبنيف كالبنات ناشرا ألكية األخبلؽ الحميدة. كليذه الاايػات سػتقبؿ الجريػدة المقػاالت 

المفيػػدة كستنشػػر الثمينػػة منيػػا. كمبػػدؤىا دائمػػان الػػدأب فػػي سػػبيؿ خيػػر الجزيػػرة العربيػػة. بيػػد أنػػو العربيػػة الصػػحيحة 
يجدر بي أف أنبو العقبلء األدباء أننا نكاجو حربػان شػعكاء كأحػكاالن عصػيبة كمػا كػؿ أيامنػا سػكاء. كسػتككف سياسػة 

. بػرغـ ذلػؾ لػـ تحػدد بعػد (673)ء اي"ىذه الجريدة مكجية إلى معاضدة الحؽ كاألخذ بناصر العدؿ كالحرية إف شػا
كمػا سػنرل  –ىكيتيا، كأف ىكيتيا لـ تتبمكر بشكؿ كاضع إال فيما بعد عندما صارت لساف حاؿ الجمعية العدنية 

فحتى عاميا السادس استمرت فػي تأكيػد التزاميػا بتأديػة رسػالتيا كالتزاميػا بمػا تػراه خدمػة لمثقافػة العربيػة  –الحقان 
ف تجػػػػػ زأت بالنسػػػػػبة ليػػػػػا الجارافيػػػػػاا إذ الميػػػػػـ ىػػػػػك كحػػػػػدة الثقافػػػػػة كالعقيػػػػػدة الدينيػػػػػة "كحػػػػػدة الثقافػػػػػة اإلسػػػػػبلمية، كا 

( " كفتػػاة الجزيػػرة تقػػؼ اليػػـك بعػػد أف قطعػػت 254، 253. كمػػا جػػاء فػػي افتتاحيػػة عػػددىا المػػزدكج )(674)العربيػػة"
قت كما تبلقي مف شدائد خمسة أعكاـ مف عمرىا كىي الشؾ دائبة في تأدية رسالتيا لمعركبة كاإلسبلـ رغـ ما ال

فػػػي محػػػيط يضػػػيؽ بػػػو األديػػػب ذرعػػػان كتفتقػػػر فيػػػو الجيػػػكد األدبيػػػة إلػػػى التقػػػدير كالتنظػػػيـ كيحتػػػاج فيػػػو اإلصػػػبلح 
 –كىػػذه رؤيتيػػا فػػي اإلصػػبلح  –االجتمػػاعي إلػػى كػػـر الرجػػاؿ كتعػػاكف األمػػة بصػػكرة كاسػػعة مػػع الدكلػػة الحاكمػػة 

ع أىػػداؼ ىػػذا اإلصػػبلح بػػالنظر إلػػى حاجتنػػا فػػي تربيػػة أبنائنػػا تعاكنػػان منبعثػػان عػػف مػػؤازرة صػػادقة ترمػػي إلػػى كضػػ
صػػبلح بيكتنػػا كمػػدينتنا كاسػػتثمار مصػػالع الػػببلد لخيػػر أىميػػا، كالعمػػؿ المتكاصػػؿ  كبناتنػػا كرفػػع مسػػتكل معيشػػتنا كا 

 .(675)لمقضاء عمى األمية..."
الجزيػػػرة" دكران أساسػػػيان فػػػي  كعمػػى ىػػػذا األسػػػاس، كمػػػف منطمػػػؽ التػػػأثر بػػػالفكر الاربػػي الميبرالػػػي، لعبػػػت "فتػػػاة      

الػػدعكة إلػػى اإلصػػبلحات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة فػػي مسػػتعمرة عػػدف، حيػػث دعػػت إلػػى تعمػػيـ التعمػػيـ 
كالزاميتػػو عمػػى الرجػػؿ كالمػػرأة عمػػى حػػد سػػكل، كناقشػػت مكضػػكع الحجػػاب بإسػػمكب عصػػرم حػػداثي، كمػػا طالبػػت 

صػػػػبلح الطرقػػػػات عمػػػػى طريػػػػؽ تمػػػػد يف عػػػػدف كبعػػػػض المحميػػػػات، كغيرىػػػػا مػػػػف المطالػػػػب ببنػػػػاء المستشػػػػفيات كا 
في شماؿ اليمف كنكع مف التضامف مع مطالب األحرار  –أيضان  –اإلصبلحية كالخدمية، كالتي طالبت بتحقيقيا 

ضد اإلمامة، كالتي عمى أساسيا بينيىت العبلقة بيف الطرفيف. فقد أفردت كثيران مػف صػفحاتيا لقضػية األحػرار فػي 
فػي شػماؿ  –كنػذاؾ  –كأفسحت ليـ مجاالن لػئلدالء بمختمػؼ كرائيػـ المكجيػة ضػد الكضػع القػائـ منافحة اإلمامة، 

الػػيمف، كمػػا كتػػب فييػػا األحػػرار العديػػد مػػف المقػػاالت كحػػرركا فييػػا الكثيػػر مػػف المكاضػػيع المكجيػػة ضػػد السياسػػة 
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ف صحؼ المعارضة كاف اإلمامية، كعمى رأسيـ الزبيرم كالنعماف، حتى تبدت في بعض مراحميا لكأنيا كاحدة م
ليا قصب السبؽ في تبني مطالب األحرار. مف نماذج ذلؾ قػكؿ األحػرار فييػا: " لقػد كانػت أكؿ صػحيفة تصػدر 
في ىذه الببلد رغـ ما كانت تعانيو عدف في ذلؾ الكقت مف تػأخر بػؿ كانػت أكؿ صػحيفة تفػتع صػدرىا لؤلحػرار 

الحيػاة الدسػتكرية فػي الػيمف، كالحيػاة النيابيػة فػي إمػارات المكافحيف ككانػت صػفحاتيا ال تخمػك قػط مػف المطالبػة ب
الجنكب العربػي. لقػد شػاركت أحػرار الػيمف نيضػتيـ األكلػى، كخصصػت ليػـ صػفحاتيا العريضػة كمػا خصصػت 
أخبار المحميات رغـ تيديد الرجعييف كاإلقطاعييف، لقد ظمت ىذه الصػحيفة تكػافع كتناضػؿ ىػذه المػدة الطكيمػة. 

لػػت تكػػافع كالزالػػت تخصػػص لنػػا صػػفحاتيا لنحػػارب ذلػػؾ الظمػػـ كاالسػػتبداد الجػػاثـ فػػي ببلدنػػا، كىػػاىي اليػػكـ الزا
كالصادر عػف حكامنػا، ذلػؾ الظمػـ كاالسػتبداد الػذم شػردنا فػي أكطاننػا كزج ببعضػنا إلػى السػجكف، لقػد كػاف ليػذه 

ب شػػػعكبيـ تمػػػؾ الصػػػحيفة الفضػػػؿ األكبػػػر فػػػي محاربػػػة الطاػػػاة المسػػػتبديف الػػػذيف يتػػػاجركف بالكطنيػػػة عمػػػى حسػػػا
الكطنيػة المزيفػة التػػي يتفكىػكف بيػػا كىػـ أعػػداؤىا، لػـ تبػػع ىػذه الصػػحيفة كطنيتيػا بػػدراىـ معػدكدة كمػػا تفعػؿ اليػػـك 

. كما حكت صفحاتيا العديد مف المقاالت كاألخبار المتعمقػة (676)بعض الصحؼ، بؿ حاربت كؿ ظالـ كمستبد "
إنيا خصصػت صػفحة أسػبكعية أسػمتيا "ركػف الػيمف" كانػت بؿ  –سمطة كمعارضة  –بالمممكة المتككمية اليمنية 

سػػر تقػػارب األحػػرار  –فػػي اعتقادنػػا  –تنشػر فييػػا شػػكاكل المػػكاطنيف مػػف مػػكظفي اإلمػػاـ كحكامػػو كقضػػاتو، كىػػذا 
كصػػحافتيـ مػػع تكجػػو "فتػػاة الجزيػػرة" حػػكؿ المطالبػػة بػػالحكـ الػػذاتي لعػػدف كمػػا مػػر بنػػا فػػي الفصػػؿ الثالػػث ككمػػا 

 قادمة.سيتضع في األسطر ال

 النزعة االنفصالية:
تبنػػت "فتػػاة الجزيػػرة" خطػػان سياسػػيان يػػدعك إلػػى الحكػػـ الػػذاتي لمسػػتعمرة عػػدف، بعػػد أف أصػػبحت لسػػاف حػػاؿ      

ـ التزمػػت الصػػحيفة بتكجػػو الجمعيػػة الػػداعي إلػػى )العدننػػة( 1951"الجمعيػػة العدنيػػة". فمنػػذ تأسػػيس الجمعيػػة عػػاـ 
إذ سخرت المقاالت كاألخبار كجميع المكاد السياسية كاألدبية لتعزيز ىذا كتمكيف أبناء عدف مف الكظائؼ العميا، 

االتجػػاه الػػذم يقػػـك فػػي أساسػػو عمػػى شػػعار "عػػدف لمعػػدنييف". كمػػف األمثمػػة التػػي تجمػػت فييػػا النزعػػة االنفصػػالية  
لعػدد محػدكد  المقاؿ الذم كتبو حامد لقماف أحد كتاب الفتاة كالذم جاء فيو " كعػدف بمػد صػاير جػدان ال يتسػع إال

مف الناس فبابو المفتكح عمى مصراعيو لمداخميف مف سائر أجناس األمـ ىك الذم سبب لنػا ىػذا االضػطراب فػي 
حياتنا كجعمنا ال نعرؼ ماذا نحف؟ في زمف أصبع االفتخار بالقكميات مف األسػس القكيمػة رالقكمية المتينػة التػي 

مس فإذا أقفؿ باب عدف كحددت اليجرة إلى ىذا البمػد األمػيف تقكـ عمييا الشعكب كتتبكأ مقاميا العظيـ تحت الش
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فربمػػا كػػاف فػػي اسػػتطاعتنا أف نؤسػػس قكميتنػػا كنفػػاخر )بعػػدنيتنا( كنصػػيع بمػػؿء فينػػا أف أصػػمحكا الػػببلد يػػا حكػػاـ 
 الببلد ألننا مؤمنكف فيما نذىب إليو مف القكؿ، مخمصكف في أقكالنا كأفعالنا..

سػػػاس أننػػػا كجػػػدنا فػػػي عػػػدف كطننػػػا األصػػػمي كال ننظػػػر إلػػػى كطػػػف غيػػػره. فػػػنحف إذف )فعػػػدنيتنا( تقػػػـك عمػػػى أ    
كعدنييف لـ نتنصؿ مف )عدنيتنا( ال سمع اي كظؿ كؿ عدني ال يفكر في مصمحة عدف كالشيخ عثمػاف كالمعػبل 

 كالتكاىي لف نستطيع أف نككف أمة ليا كياف تقكؿ كممتيا كتعني ما تقكؿ كما يقكؿ المصطمع األمريكي. 
فإذا استطعنا أف نستأثر بعدنيتنا دكف غيرىا فسيككف الطريػؽ معبػدان أمامنػا إذ إف  القكميػة ال تقػكـ إال عمػى      

. كمػػا طالبػػت مػػف األعضػػاء العػػدنييف فػػي (677)تكحيػػد الشػػعب كالماػػة كالػػديف كالتقاليػػد كالػػركابط كالكشػػائج العامػػة"
يػػة بتعػػديف الػػدكائر الحككميػػة ليكػػكف لرؤسػػاء الػػدكائر المجمػػس التنفيػػذم لمسػػتعمرة عػػدف أف يبػػدؤكا بالمطالبػػة الفكر 

ككانػػػت  .(678)كػػػكنيـ أعػػػرؼ بحاجتػػػو –حسػػػب تعبيرىػػػا  –عكامػػػؿ مشػػػتركة مػػػع الشػػػعب العػػػدني الػػػذم يخدمكنػػػو 
الصحيفة تتناكؿ األحداث التي تقع خارج نطاؽ مستعمرة عػدف، كحػادث يقػع فػي تعػز أك حضػرمكت أك صػنعاء 

أخرل خارج اليمف عمى اعتبار أف عدف قطر قػائـ بذاتػو ال تربطػو بػاليمف أك  أك لحج...الخ، ككأنو كقع في ببلد
بقية )إمارات الجنكب( أية صػمة، سػكل عبلقػات الجػكار لػيس أكثػر. ككمثػاؿ عمػى ذلػؾ الحػديث الػذم نشػرتو مػع 

كانػت حسيف عمي بيكمي، كىك كاحد مف قادة الجمعية العدنية يقكؿ فيو: " زرت ألكؿ مرة القطر الشقيؽ لحػج، ك 
بمناسػػبة يػػكـ تػػأبيف المافػػكر لػػو األميػػر أحمػػد فضػػؿ كقػػد رأيػػت مػػف حفػػاكة االسػػتقباؿ كالترحيػػب بالعػػدنييف... الػػخ 

( المعنكنة بػػ "أخبار عدنية" التي تناكلت فييا بعض األخبػار المتعمقػة بعػدف، 213، ككذلؾ افتتاحية العدد )(679)"
 . (680)ة عمى خطاب "فتاة الجزيرة"كالتي تعكس ركح المناطقية كسيطرة النزعة االنفصالي

كىذا الخطاب الذم أبدتو "فتاة الجزيرة" المنحاز صراحة إلى ثقافػة مػا يمكػف أف نسػميو )العدننػة( جػاء متسػقان     
مع رؤل كتكجيات االستعمار البريطانيا األمر الذم انعكس عمى مفيـك الجريدة لمكحدة اليمنية التي غابت عف 

إلشػػارات السػػريعة التػػي تؤكػػد اسػػتحالة تحقيقيػػا. كبالقيػػاس كتػػب رئػػيس تحريرىػػا محمػػد صػػفحاتيا باسػػتثناء بعػػض ا
ثيكبيػػا، فالكحػػدة ال تقػػكـ عمػػى  عمػػي لقمػػاف إحػػدل المقػػاالت التػػي تقػػكؿ: " ىػػؿ يمكػػف قيػػاـ كحػػدة بػػيف الصػػكماؿ كا 

ال الرتبطػػت العػػراؽ مػػع مصػر ال مػػع بريطانيػػا العظمػى مػػف خػػبل ؿ حمػػؼ أسػاس الجػػنس كاالرتباطػػات األخػرل. كا 

                                                 
 .41، 41، ص بلن عف سيؼ عمي مقبؿ: المصدر السابؽ. نق3، ص 1947، 361فتاة الجزيرة: العدد  - 677
 .1، ص 1961يكنيو  9 -1379الحجة  15، 1351فتاة الجزيرة: العدد - 678
 .3، ص 1943سبتمبر  26 -1362رمضاف  26، 191فتاة الجزيرة: العدد - 679

 .1، ص 1363محـر  12 -1944يناير  9، 213فتاة الجزيرة: العدد  - 680
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يراف كتركيا" عمػى كحػدة الػيمف  –مف كجية نظره  –، كىك ما ينطبؽ (681)باداد، كىكذا الحاؿ بالنسبة لباكستاف كا 
 شرط مقكميا المتمثؿ في كحدة المصالع المشتركة. –كنذاؾ  –الاائب 

المبكػػر، كالػذم مػػف  كىكػذا مثمػت صػػحيفة "فتػاة الجزيػػرة" منبػران إعبلميػػان ىامػان فاحػت منػػو رائحػة الػػنفس الميبرالػي   
فػػي مجرياتيمػػا. كمػػا شػػكمت إرىاصػػة مػػف إرىاصػػاتو  –بشػػكؿ أك بػػ خر  –خبللػػو قػػرأت الكقػػائع كاألحػػداث كأثػػرت 

 الفكرية كالتي كجدت تجمياتو امتدادات الحقة استكعبتيا بعض القنكات كالكسائؿ. 

 م:9951-9948صحيفة الذكرى
نفسػيا عمػى ىػذا النحػك "صػحيفة أسػبكعية، دينيػة، تعنػى  صحيفة أىمية ذات تكجو إسػبلمي. عرفػت "الػذكرل"    

ـ، 1948. صػػدرت فػػي عػػدف أكائػػؿ نػػكفمبر عػػاـ (682)بنشػػر الثقافػػة اإلسػػبلمية كالمباحػػث العمميػػة كاالجتماعيػػة "
لتككف لساف حاؿ )الجمعية الخيرية اإلسبلمية(. صاحبيا كرئيس تحريرىا الشػيخ/ عمػي محمػد بػاحميش الخطيػب 

ؿ كالتكجيػػات اإلسػػبلمية المحافظػػة،  كالػػذم حػػاكؿ ترجمتيػػا، كترجمػػت أىػػداؼ كتكجيػػات المفػػكه كصػػاحب الميػػك 
 الجمعية عمى صفحات "الذكرل". 

اشػػػػػتؽ اسػػػػػـ "الػػػػػذكرل" مػػػػػف التػػػػػذكير كالمكعظػػػػػة، ككظػػػػػؼ بمػػػػػا يتكافػػػػػؽ كشػػػػػعارىا "كذكػػػػػر فػػػػػإف الػػػػػذكرل تنفػػػػػع   
التكجػػو يعكػػس طبيعػػة رسػػالتيا،  ، ذلػػؾ الشػػعار الػػذم يػػكحي بػػأف جػػكىر رسػػالتيا ذك مممػػع إسػػبلمي(683)المػػؤمنيف"

كيحدد مبلمع اتجاىاتيا، كالتي تجمت في أكثر مف مكضكع كبانت: بأنيا دينية كعظية إرشادية محافظة بالدرجة 
عف ىكيتيا الدينية المحافظة الرافضة لكؿ ما ىك غربي  –بشكؿ أك ب خر  –األكلى. فقد نيجت نيجان دينيان عبر 
(. كمػػا اىتمػػت " بالقضػػايا الدينيػػة كالمسػػائؿ المتعمقػػة المصػػدر ال دينػػي الجػػكىر )أم عم مػػاني الجػػكىر بماػػة اليػػـك

.أم أف محتكاىػػا غمػػب عميػػو الطػػابع الػػديني الػػذم يعكػػس طبيعػػة رسػػالتيا التػػي حػػددتيا (684)باإلسػػبلـ كالمسػػمميف "
 –كاالجتماعيػػة فػي أكؿ أعػدادىا كقالػت: بأنيػا صػحيفة )دينيػة( تعنػػى بنشػر الثقافػة اإلسػبلمية كالمباحػث العمميػة 

بحسػػباف  ذلػػؾ ىػػدفيا العػػاـ الػػذم تسػػعى لتحقيقػػو كالػػدفاع عنػػو. كىػػك األمػػر الػػذم فػػتع أماميػػا بػػاب  –كمػػا رأينػػا 
الجدؿ مػع الايػر كتقاطعػت مػف ثػـ مػع التكجيػات كالميػكؿ التقدميػة السػيما منيػا ذات النزعػة االشػتراكية اليسػارية 

عارضػة كمػا سػنرل...الخ. عػززت ىػذا االتجػاه بتخصػيص زاكيػة حكؿ عدة قضايا منيا قضايا المرأة كالكحدة كالم
ثابتػػة تحػػت عنػػكاف "حكمػػة األسػػبكع" عبػػارة عػػف ًحكىػػـ منتقػػاة مػػف القػػركف الكػػريـ أك التػػراث اإلنسػػاني، تصػػب فػػي 

                                                 
 . 21، 19، ص كمحمد سعيد مقبؿ محمد: المصدر السابؽ سبلـ، محمد عبد الجبار، - 681
 .1، ص 1949ابريؿ  22 -1368جمادم الثانية  23، السنة األكلى، 25الذكرل: العدد  - 682

 .  55سكرة الذاريات: اآلية  - 683
 .76، ص عمكم عبداي: المصدر السابؽ طاىر، - 684
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المحصػػمة  فػػي خانػػة األدلجػػة الدينيػػة، كتػػدفع باتجػػاه تحقيػػؽ ىػػدفيا المتمثػػؿ فػػي نشػػداف النيػػكض لممسػػمميف كمػػا 
( عمى شكؿ تساؤؿ طرحتػو أمػاـ المسػمميف :"متػى 37اذج ذلؾ ما كرد تحت ىذا العنكاف في العدد )تقكؿ. مف نم

يػػنيض المسػػمميف رالمسػػممكف ؟ يسػػتحيؿ أف يطمػػع المسػػممكف فػػي النجػػاح كالنيػػكض، كىػػـ غيػػر عػػامميف بػػأكامر 
 .(685)كتاب اي تعالى كنكاىيو"

ينية محافظة تشكمت ضػمف سػياقات فكريػة أنتجتيػا بيئػة انطمقت "الذكرل" في رسالتيا اإلعبلمية مف خمفية د    
فكرية تنزع نحك االلتزاـ كالصرامة فػي تطبيػؽ مػا يعتقػد أنػو دينػي قيمػي. تمػؾ البيئػة التػي خمقتيػا كأنتجتيػا نمطيػة 

أعضاء )الجمعية الخيرية اإلسبلمية(، كمثمتيا  فقيية  –كلك مف باب االدعاء  –األىداؼ كالمبادئ التي التزميا 
 .               (686)ئيس تحريرىا باحميش كممارساتو الخطابية كالكعظية، كنطقت باسميا "الذكرل"ر 
كمف أبػكاب "الػذكرل" الثابتػة التػي مارسػت مػف خبلليػا كظيفتيػا األيديكلكجيػة، كعكسػت نيجيػا كتكجييػا الػديني   

 المحافظ:
الحمػػكؿ التػػي تتناسػػب كرؤيتيػػا الدينيػػة مدرسػػة الشػػعب: تعػػالج فيػػو مػػا يػػرد إلييػػا مػػف رسػػائؿ القػػراء، كتقػػدـ  -1

 المحافظة.
 نسائيات : تعالج فيو قضايا المرأة كاألسرة مف كجية نظر دينية محافظة. -2

 قصة العدد : نشرت فيو العديد مف القصص التي كانت ترل فييا تدعيـ خطيا كتعزيز نيجيا. -3

مػػػاف كنقػػػد بعػػػض السػػػمبيات رسػػػالة الشػػػيخ عثمػػػاف : تعنػػػى بتاطيػػػة النشػػػاطات الجماىيريػػػة فػػػي الشػػػيخ عث -4
 ىناؾ.

 . (687)اجتماعيات: خصص لمعالجة بعض القضايا االجتماعية -5

يأخػذ البػػاحثكف عمػى "الػػذكرل" "التزمػػت الػديني" ألنيػػا "كانػػت تيػاجـ بعنػػؼ األفكػػار التقدميػة المناديػػة بالعدالػػة 
كالتزمػت" كمعػاداة التاييػر  . إلى جانب كصفيا بػػػ "الرجعيػة كالسػمفية(688)االجتماعية، أك المبشرة باالشتراكية"

. كغيرىػػػا مػػػف األكصػػػاؼ كالتعػػػابير ذات المػػػدلكؿ األيػػػديكلكجي المتعصػػػب التػػػي تجمػػػي حقيقػػػة (689)كالتحػػػديث
                                                 

ـ ا العػدد 1951فبرايػر  24، 67ا العػدد 1، ص 1949يكليػو  15 -1368رمضاف  19، السنة األكلى، 37الذكرل: العدد  - 685
، الجبػار سػبلـ كمحمػد سػعيد مقبػؿ: المصػدر السػابؽـ. نقػبلن عػف محمػد عبػد 1951يكنيك  2، 81ـ ا العدد 1951مارس  17، 71
 .44، 43ص 

 .139، 138ا المؤيد، عباس: مكسكعة الصحافة اليمنية، ص  42، ص كمحمد سعيد: المصدر السابؽ ـ، محمد، سبل - 686

  .76، ص عمكم عبد اي: المصدر السابؽ طاىر، -687
 .77، ص عمكم عبد اي: المصدر السابؽ طاىر، - 688
 . 137، ص ر السابؽد الكىاب: المصدا المؤيد، عب 52، ص سيؼ: المصدر السابؽ مقبؿ، - 689
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مػػع الصػػحؼ كالتكجيػػات الماػػايرة ليػػا  –حينػػذاؾ  –الصػػراع كتعكػػس طبيعػػة الجػػدؿ الػػذم خاضػػتو "الػػذكرل" 
، ك"اتحػاد إمػارات الجنػكب العربػي". كلقػد انطمقػت السيما الناطقػة باسػـ الجيػات الداعيػة إلػى "عػدف لمعػدنييف"

فػػي جػػداليا ىػػذا مػػف قناعػػة مفادىػػا: أنيػػا كانػػت التعبيػػر الشػػرعي عػػف اإلسػػبلـ كعػػف قيمػػو، فػػي كاقػػع تشػػيء 
معطياتػػو باجتيػػاح قػػيـ التاريػػب كالتحػػديث دكنمػػا غربمػػة أك تمحػػيص كتضػػيؽ معػػو فػػي المقابػػؿ مسػػاحة القػػيـ 

التبشير بيا كالمحافظػة عمييػا بحسػبانيا النػاطؽ الرسػمي باسػـ التكجػو أك  اإلسبلمية التي حممت عمى عاتقيا
الػػذيف يجػػب أف  (690)التيػػار اإلسػػبلمي فػػي عػػدف المتمثػػؿ فػػي الجمعيػػة الخيريػػة اإلسػػبلمية "نحػػف الصػػالحكف"

نرث األرض كنحكميا كفقػان لؤلكامػر الربانيػة . كمػف ىػذا المنطمػؽ تركػزت نظرتيػا لممػرأة العدنيػة كتعمميػا مػف 
ىػػذه الزاكيػػة كقالػػت:" مػػف األمػػكر المحزنػػة فػػي عػػدف أف الفتػػاة المتعممػػة العدنيػػة ال تػػزاؿ محركمػػة مػػف مكػػاـر 
األخبلؽ فكأنيا ال تعمـ شيئان عف األدب ألني كجػدتيا ال تعػرؼ تمامػان كيػؼ تتمسػؾ ب دابيػا. كلػذا فػي نظػرم 

مػان بتعميميػا كتخريجيػا كبػذلكا العنايػة فػي سبباف أما األكؿ فيػك أنيػا ال تػرل أف أىميػا كمعمماتيػا اىتمػكا اىتما
نفسػػيا الطػػاىرة لتكػػكف أديبػػة. كالثػػاني ىػػك إىماليػػا كػػؿ مػػا تعممتػػو مػػف األدب كالعمػػـ كالفضػػؿ كالمعرفػػة فكػػأف 
أىميػػػػػا أرسػػػػػمكا بيػػػػػػا إلػػػػػى المدرسػػػػػػة لتعػػػػػرؼ القػػػػػػراءة كالكتابػػػػػة مجػػػػػػردة عػػػػػف األدب غيػػػػػػر مصػػػػػحكبة بمكػػػػػػاـر 

لػت "الػذكرل":"فرض اإلسػبلـ الحجػاب ليكػكف رمػزان لممعػاني الفاضػمة . كفيما يتعمػؽ بالحجػاب قا(691)األخبلؽ"
التػػي يجػػب أف تكػػكف عمييػػا المػػرأة مػػف الحيػػاء كالعفػػة كصػػيانة العػػرض كىػػك يعمػػـ أف إىمػػاؿ المػػرأة لمحجػػاب 
كخركجيػا إلػى الشػكارع أك الطرقػات كالنػكادم كالصػاالت إضػعاؼ لػركح الحيػاء فييػا كتحػريض لمرجػاؿ عمييػا 

ميػػػب الػػػريع فػػػبل تمبػػػث أف تيػػػكم إلػػػى الػػػدرؾ األسػػػفؿ مػػػف السػػػقكط، كيعمػػػـ كػػػذلؾ أف السػػػفكر كتػػػرؾ ليػػػا فػػػي 
كاالخػػتبلط إفسػػاد لحيػػاة األسػػرة كتعػػريض لشػػرؼ المػػرأة أف يظػػف بػػو الظنػػكف كتكثػػر فيػػو األقاكيػػؿ، كأقػػؿ مػػا 

ؼ كالجيؿ . كفي معرض ردىا عمى مف يتيـ المرأة العدنية بالتخم(692)يصيبيا مف كراء ذلؾ الكساد كالبكار "
نتيجػػة لعػػدـ تعمميػػا قالػػت "الػػذكرل" تحػػت عنػػكاف "دعػػاة اإللحػػاد كاإلباحيػػة" :ىنػػاؾ قائػػؿ: بػػأف المػػرأة العدنيػػة 
عائشػػة فػػي جحػػيـ، كأنيػػا جاىمػػة نسػػبة إلػػى المعنػػى الصػػحيع لمػػتعمـ الػػذم تتمقػػاه المػػرأة العصػػرية التػػي شػػقت 

الرجاؿ، كفاقتيـ في بعض األحياف" كتصػؿ لنفسيا طريقان فقادت الشعكب، كترأست الحككمات. كما يسكسيا 
لتطرح رؤيتيا في ىذا الصدد كتكاصؿ القكؿ:"إف ميداف الرجؿ الخارج، كلممرأة البيت كليا أف تعطى الحقكؽ 
سعاد بعميا كطاعتػو إال مػف  البلزمة ليا كضراتيا كأف تعمـ الكاجب الديني بقسط كافر لمقياـ بتربية أكالدىا، كا 
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ردت عمػػى دعػػاة المشػػاركة االجتماعيػػة لممػػرأة فػػي االنتخابػػات كنحكىػػا بػػالقكؿ:" لقػػد  . كمػػا أنيػػا(693)معصػػية"
تاافؿ ىؤالء الدعاة اآلثمكف عف أف لتمؾ المرأة التي يحاكلكف الزج بيا إلى مجاميع الرجاؿ أثنػاء االنتخابػات 

جبلسيا عمى كرسي النيابة عف األمة تاافمكا أف عمييا كاجبػات دينيػة كطبيعػة ك  كطنيػة ال تقػؿ خطػرا كغيره كا 
كشأنا عف كاجبات الرجؿ بؿ ربما تفكقو أثرا، أما كاجباتيا الدينية فيي أف تقر في بيتيا كتخفي عف األجنبي 
زينتيا حتى ال تدفعيا غكاية الااكيف إلػى التمػرد عمػى زكجيػا كتػرؾ بيتيػا كالجػرم فػي الطرقػات أمػاـ األعػيف 

بتعػػد مػػا اسػػتطاعت عػػف مخالطػػة الرجػػاؿ األجانػػب منيػػا ضػػمانا الخائنػػات كأمػػا كاجباتيػػا الطبيعيػػة، فيػػي أف ت
لشػرفيا كحفاظػػا لكرامتيػػا كأف تقػـك عمػػى تربيػػة أكالدىػا ليشػػبكا صػػالحيف نػافعيف يعرفػػكف مػػا عمػييـ نحػػك ديػػنيـ 
ككطنيـ كيعممكف عمػى مػا يرفػع شػأنيـ كشػاف أمػتيـ فمػف المشػاىد المحسػكس أف لػؤلـ تػأثيرا قكيػا فػي تكػكيف 

عداده  لمكفاح في ميداف الحياة، فيي ا لمدرسة األكلى التي تستطيع أف تكجو أبناءىا تكجييا صالحا الطفؿ كا 
. كالحقيقػة أف صػحيفة "الػذكرل" بنظرتيػا المتزمتػة (694)بحسب ما تتحمى بو مف األخبلؽ كاآلداب اإلسػبلمية"

ىػذه الحالػة  تمثػؿ عػكرة تمؾ نحك المرأة قد نظرت إلييػا مػف زاكيػة شػيكانية لػيس أكثػر باعتبػار أف المػرأة فػي 
 في كؿ جكانبيا.

كبما أف "الذكرل" كانت دينيػة محافظػة فإنيػا كقفػت إلػى جانػب االتجاىػات المحافظػة حيػث أبػدت انسػجامان   
معيػػا فػػي كثيػػر مػػف القضػػايا نظػػران لكاحديػػة التكجػػو ككاحديػػة الثقافػػة فقػػد كانػػت مكاليػػة لئلمػػاـ أحمػػد كداعمػػة 

حػػدة اليمنيػػة كرفػػض الػػدعكات التشػػطيرية مثػػؿ "عػػدف لمعػػدنييف" ك "اتحػػاد لسياسػػتو ال سػػيما حػػكؿ مكضػػكع الك 
إمارات الجنكب العربي". كىػك مػا جعميػا تتقػاطع مػع حركػة المعارضػة فػي مطالبيػا اإلصػبلحية المقدمػة إلػى 
اإلماـ أحمد. كقالت تحت عنكاف "االتحاد أساس كؿ فكز كنجػاح" أف اي أمػر عبػاده المسػمميف بالكحػدة التػي 

سيا الديف  كالتمسؾ بدستكره المتمثؿ بالقركف الكريـ، باعتباره الرابط الركحي الجامع لممسمميف الذم جعؿ أسا
مف "عدف كاليمف كحضرمكت بمد كاحػد كعنصػر كاحػد بػؿ أصػؿ العػدنييف نقايػؿ منيمػا، كمػف ىػبط إلييػا مػف 

ا كمػػا ىػػي سػػنة اي فػػي أرضػػو سػػائر البمػػداف البعيػػدة ميمػػا كػػاف بعػػدىا شاسػػعان كاسػػتكطف فييػػا فمػػو حكػػـ أىميػػ
. كمػػا أشػػادت بكػػؿ مػػا ىػػك إسػػبلمي (695)لمميػػاجريف كالمنتقمػػيف... فمػػنكف جميعػػان دعػػاة إلػػى الكحػػدة اإلسػػبلمية"

جامع، مف نماذج ذلؾ إشادتيا بالمؤتمر االقتصادم اإلسبلمي الذم عقد فػي كراتشػي عاصػمة باكسػتاف فػي 
قالت: إنو "مؤتمر اقتصادم جػامعي إسػبلمي" يجسػد  ـ كالذم ضـ عدة دكؿ إسبلمية1949نكفمبر مف عاـ 
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ككذلؾ األمر بالنسبة لفريضة الزكاة التي لك أداىا المسممكف بأمانة كانتظاـ لحققت قدران  (.696)كحدة المسمميف
كغيرىػا مػف المكاضػيع التػي  (.697)مف التكافؿ كالمساكاة بػيف المسػمميف ككثفػت مػف معػاني الكحػدة اإلسػبلمية 

 ة النفس اإلسبلمي الذم اتسـ بو خطاب "الذكرل".فاحت منيا رائح
كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف "الذكرل"  أبدت تصالحان مع االستعمار البريطاني تجػاه بعػض القضػايا، التػي      

مػػف المفتػػرض أف تكػػكف فييػػا إسػػبلمية تحرريػػة،  فقػػد قالػػت تحػػت عنػػكاف )األسػػرار الرسػػمية( :"طالمػػا عيػػدنا 
ف خيػػر الحككمػػات المتبصػػرة كالمتريثػػة فػػي أمكرىػػا، كأنيػػا ال تػػديف الجػػاني عمػػى حككمػػة بريطانيػػا العظمػػى مػػ

 جنايتو حتى تؤدم جميع ما عمييا مف مساعدات لذلؾ المتيـ ".
كتكاصؿ قائمة:"كلـ نرلرنر  حككمة حريصة عمى حفظ حقكؽ رعاياىا المطمئنيف عمى أنفسيـ، كحرياتيـ    

طانية... ال يكجد أحد مف المسمميف في عدف يعمؿ ضد حككمتو. تحت نظميا كدساتيرىا مثؿ الحككمة البري
شػػعبا مسػػالما لماايػػة كيػػديف لحككمتػػو بالطاعػػة كالػػكالء  –كىػػي ىنػػا تبػػدك مناطقيػػة  –كمػػا أف الشػػعب العػػدني 

كاإلخبلص، كلذلؾ لـ يثبت عمى مػتيـ أنػو قػاـ بعمػؿ عػدائي ضػد حككمتػو أك اتصػؿ بحككمػة أخػرل محػاكال 
. كمػػا أيػػدت سػػبلطيف الجنػػكب كنػػادت بعركبػػة عػػدف كالحفػػاظ عمػػى (698)ب الجبللػػة"أف يضػػر بمصػػالع صػػاح

( بعنػػكاف )حكػػـ قبػػؿ أكانػػو( تصػػكر فيػػو كاتبػػو 116ىكيتيػػا اإلسػػبلمية كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ مػػا نشػػرتو فػػي عػػددىا )
ـ أم بعػد ثبلثػيف سػنة مػف كتابػة المقػاؿ، متصػكران أف شػعبيا سػيككف 1981كيؼ يككف الحاؿ في عدف عػاـ 

أصػػػالتو كلاتػػو العربيػػػة، كحمػػت محميػػػا لاػػة أجنبيػػة أخػػػرل، كمػػا تصػػػكر كاتػػب المقػػػاؿ أف أىػػؿ عػػػدف  قػػد فقػػد
األصػػمييف سػػيككنكف قػػد رحمػػكا عنيػػا كحمػػت محميػػـ جنسػػيات أخػػرل، كفػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػى اليجػػرات األجنبيػػة 

يعيش إلى ىذه  التي اجتاحت عدف في تمؾ الفترة. كمما يقكلو المقاؿ "... كىكذا قدر لكاتب ىذه السطكر أف
ـ كػانكا يعتبركنػو 1981السنة مف الزمف فػي ىػذه الػببلد، ككػاف يشػعر بالكحػدة كاأللػـ، ألف سػكاف عػدف سػنة 

 قطعة أثرية، ألنو استطاع أف يحافظ عمى لاتو العربية التي اندثرت في عدف كحمت محميا الماة اليندككية.
د )ركيكػػة تػػؼ( لكػػي يكافػػؽ عمػػى قبػػكؿ بعػػض كقػػد نشػػرت الصػػحؼ المحميػػة تناشػػد رئػػيس الجميكريػػة السػػي   

 .(699)المياجريف المحجكزيف في البريقة لحاجة الببلد الماسة إلى خبرتيـ في صيد األسماؾ"
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 ـ عمى أثر خبلؼ بيف رئيس تحريرىا كالجمعية الخيرية اإلسبلمية.1951تكقفت الذكرل عاـ   
ابيػػػػا كمضػػػامينيا االتجػػػاه اإلسػػػػبلمي خبلصػػػة األمػػػر يمكػػػػف القػػػكؿ: إف صػػػحيفة "الػػػػذكرل" قػػػد مثمػػػت بخط  

المحػافظ فػي عػدف كنػذاؾ، كعبػػرت عنػو بالشػكؿ الػذم ظيػرت عميػػو كالػذم حػدد مبلمحػو كخطكطػو العريضػػة  
 رئيس تحريرىا الفقيو/ باحميش كمف كرائو الجمعية الخيرية اإلسبلمية المثقمة بالتراث الديني.  

 

 م:9959-9949صحيفة النيضة 
سػػػية صػػػاحبيا كرئػػػيس تحريرىػػػا عبػػػد الػػػرحمف جرجػػػرة. اشػػػترؾ معػػػو إبػػػراىيـ راسػػػـ، صػػػحيفة أسػػػبكعية سيا    

كمدير تحريرىا أحمد عمر بافقيو كسكرتير تحريرىا أحمد عبده حمػزة ثػـ عػيف مػف بعػده عبػد اي عبػد الػرزاؽ 
 باذيب. كالذيف شكمكا ثراءن فكريان كثقافيان متنكعان استكعبتو صفحات "النيضة". 

ـ، كجاء صدكرىا تمبية لرغبات نخبة مف الدارسػيف الػذيف عػادكا 1949نكفمبر  24ي صدرت في عدف ف    
ـ عقب نكبة فمسطيف التي تركت بصماتيا عمى كجداناتيـ 1948مف القاىرة كمف بعض البمداف العربية عاـ 

ككثفػػت مػػف حماسػػاتيـ كعػػاطفتيـ القكميػػة كالتػػي تجمػػت فػػي إصػػدارىـ الصػػحؼ بايػػة التعبيػػر عػػف غضػػبيـ 
جانيـ بما حؿ باألمة، كمف ضمنيا صحيفة "النيضة" التي حررىا نخبة مف أبناء الجنكب اليمني عمى كاستي
باسػـ "الرقيػب  (شػيخاف الحبشػي) الذم كاف يكتب باسـ "رابطة أبناء الجنػكب" ك (محمد عمي الجفرم)رأسيـ 

لعمػػؿ السياسػػي الػػذم باسػػـ "عربػػي عػػدني" كغيػػرىـ مػػف طبلئػػع قػػادة الػػرأم كا (أحمػػد عبػػده حمػػزة) العػػدني" ك
 .(700)عدف -حينئذ –شيدتو 
كقػػد كانػػت "النيضػػة" فػػي بدايػػة أمرىػػا تيػػتـ بالمسػػائؿ الداخميػػة العامػػة كاالجتماعيػػة، كلػػـ تكػػف ذات اتجػػاه     

مع الخطاب الرائج "عدف لمعدنييف" كتتعايش معو.  فقد جاء في  –كلك نسبيان  –سياسي محدد، إف لـ تتناغـ 
 أنيا سكؼ تركز اىتماميا في الجكانب التالية : افتتاحية العدد األكؿ

 عرض لحركة عدف التجارية بتقديـ شتى األخبار التجارية كالمعمكمات المكثكؽ بيا. -1
 اقتضاب األخبار العالمية كالمحمية اليامة. -2

 حؿ مظالـ القراء كذلؾ بعرضيا عمى اإلدارات كالييئات المختصة لحميا بالطرؽ العممية. -3

 لطبية لمقراء.تقديـ النصائع ا -4
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 .(701)استعراض ثقافات العالـ كتطكرات العالـ الحديث -5

(، بػدأ االتجػاه السياسػي لمصػحيفة فػي البػركز حيػث أخػذت 31كلكف بعد مركر فترة قصيرة، تحديدان مف العػدد)   
تػػػدعك مػػػف خػػػبلؿ مكضػػػكعاتيا إلػػػى االىتمػػػاـ بػػػػػ"الجنكب العربػػػي" كمػػػا تسػػػميو، كتػػػرىص لخطػػػاب سياسػػػي ينػػػادم 

بكحدة المحميات كعدف تحػت كيػاف سياسػي كاحػد ىػك )االتحػاد الفيػدرالي لمجنػكب العربػي(، ضػدان التجػاه  صراحةن 
"عػػػدف لمعػػػدنييف" الػػػذم تبنتػػػو "فتػػػاة الجزيػػػرة" كالجمعيػػػة العدنيػػػة كدعكتيػػػا لمبػػػدأ الحكػػػـ الػػػذاتي الػػػذم اعتبرتػػػو خطػػػان 

. كمػا مثػؿ ىػذا الخطػاب البػدايات األكلػى  (702)انفصاليان عمى اعتبػار أف الجمعيػة لػـ تعػد  تمثػؿ مصػالع العػدنييف
لتكػػكيف حػػزب )رابطػػة أبنػػاء الجنػػكب(، الػػذم تبنػػى االتجػػاه االتحػػادم كعبػػرت عنػػو بصػػكرة شػػبو رسػػمية صػػحيفة 
"النيضة". كلقد لعبت دكران بارزان في التركيج كالدعكة لمجنكب العربي بدافع الحماس القػكمي الػذم اتسػـ بػو معظػـ 

العركبة اتجاىان مرحميان لياا إذ رأت مف خبللو  عركبة عدف كعضكيتيا الطبيعية ال تكمف  كتابيا كتبني )الرابطة(
 . (703)إال في ىذا الكياف

كلمتػػدليؿ عمػػى منػػاداة "النيضػػة" بعركبػػة عػػدف ككحػػدتيا مػػع بقيػػة المحميػػات فػػي كيػػاف سياسػػي أسػػمتو "اتحػػاد      
تيا تحت عنكاف "الحكػـ الػذاتي، شػعكب الجنػكب الجنكب العربي"، نقتطؼ بعض النماذج مف سمسمة مقاالت كرر 

فػػي مفتػػرؽ الطػػرؽ" " ال يكجػػد عربػػي مخمػػص ال يؤيػػد مطالػػب العػػدنييف فػػي الحكػػـ الػػذاتي كفكػػرة كمبػػدأ كلكػػف يعػػد 
خائنا كؿ مف يساىـ قصػدا فػي محػاكالت تقسػيـ الجنػكب العربػي كسػمخ أجزائػو، خائنػان لممصػالع الجكىريػة لشػعب 

 حؽ الشرعي خاصة كخائنا لقضايا األمة العربية عامة.ىذه الببلد كىـ أصحاب ال
كالحكـ الذاتي عمى األسمكب كالكيفية التي يركجيا في عدف أفراد معينكف ىك كممة حؽ أريػد بيػا باطػؿ. كىػك    

 حكـ ذاتي لفئة محدكدة أكثر منو حكـ ذاتي لعرب عدف.
ة الجزيػػػرة  فػػػي تنفيػػػذ تقسػػػيـ كبتػػػر كيػػػذا فيػػػؿ سيسػػػاىـ عػػػرب عػػػدف كمػػػا تريػػػد أف تكىمنػػػا تمػػػؾ الصػػػحيفةرفتا     

شراؾ األجانب بحكميا دكنيـ.  باالستئثار دكف أبناء الجنكب بحكـ المدينة كبترىا كعزليا كا 
ماراتيا كمقر الكطنييف مف أبنائيا بؿ ىي قمبيا السياسػي كمركزىػا     إف عدف عاصمة شعكب الجنكب العربية كا 

 الثقافي.
جػػو الجنػػكب كتقػػرر مصػػيرىا حريصػػة عمػػى عػػزؿ شػػباب عػػدف عػػف شػػباب اإلمػػارات إف القػػكل العميػػا التػػي تك      

 كحبس كماليـ في قكقعة صايرة ليخمك ليا الجك في تمؾ اإلمارات دكف مزعجات أك اعتراضات.
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إف الفكػرة بشػكميا الحػػالي مشػحكنة بالػػدس كالخديعػة كتسػػير فػي اتجاىػػات تخػالؼ كمػػاؿ العػدنييف الحقيقيػػيف       
. ككذلؾ الحمقة الثانية مف ىذه السمسمة التي تقكؿ:" (704)بأف تمسخ مدينتيـ كيقضى عمى عركبتيـ"الذيف يرضكا 

إف تبايف المراكز السياسية بيف عدف كاإلمارات كبيف اإلمارات نفسيا ىك مف األسػباب التػي تػدعك كتمػع بضػركرة 
ت التضػامف القػكمي الػذم لػـ تتشػبع االتحاد ليرتفع عمى األقؿ درجة إلى المستكل األرفع كىذا ىك أبسط مقتضػيا

بو نفكس الصاار مف األفراد مف ذكم النزعات الضيقة.. فعمى مف يرل بأف عدف كىي مستعمرة أكطأ درجة مف 
المستكل العاـ لمحمياتيا أف يقر عينان كيينأ باالن بأف مطالبتنا تيدؼ إلى رفع المستكل السياسي لمركز عدف لئبل 

ماراتو.تبقى مستعمرة إلى األبد ب  ؿ تصبع عاصمة التحاد شعكب الجنكب كا 
كمػػف ذا الػػذم يػػزعـ أف االتحػػاد لػػـ يحػػدث إال بػػيف دكيػػبلت متكافئػػة مػػف جميػػع الكجػػكه؟ إنيػػا ليسػػت شػػركات    

لممتػػػاجرة غايتيػػػا الػػػربع المػػػادم كمنفعتيػػػا العاجمػػػة أنيػػػا ضػػػركرة تممييػػػا صػػػبلت القكميػػػة سػػػداىا الاػػػداء كلحمتيػػػا 
. كتكاصػؿ فػي ذات المكضػكع فػي الحمقػة الثالثػة مػف نفػس السمسػمة قائمػة:"إف (705)احػدة" التضحية بيف األخػكة الك 

الحكػػـ الػػذاتي عمػػى طريقػػة تمػػؾ الصػػحيفة رتقصػػد فتػػاة الجزيػػرة  تعبيػػر مػػاكر عػػف الرضػػا باسػػتعمار عػػدف إلػػى أبػػد 
حكػػـ الػػذاتي الػػدىر إذ إف الحصػػكؿ عمػػى الحكػػـ الػػذاتي بتمػػؾ الطريقػػة لػػف يخػػرج عػػدف عػػف ككنيػػا مسػػتعمرة. إف ال

عمى طريقة تمؾ الصحيفة ترخيص عمنػي لمقػكل األجنبيػة مػف خمػؼ البحػار كشػرقيا كجنكبيػا أف تممػؾ عػدف. أف 
الحكـ الذاتي عمى طريقة تمؾ الصحيفة كنامتيا ينطكم عمػى ارتػداد كتنصػؿ عػف مبػادئ القكميػة العربيػة كخيانػة 

 آلماؿ عرب الجنكب كالعدنييف منيـ خاصة.
ذه الببلد األصمييفراألصميكف   كمف كرائنػا الشػعكب العربيػة التػي أخمصػت لحميفتيػا بريطانيػا فػي إننا أبناء ى    

ساعة الشدة كالحرج، نطمع مف الحككمة البريطانية المكقرة أف تيػتـ ألمانينػا كتسػعى لتحقيقيػا حثيثػان، كمػا حققػت 
دارتيػا تكجييػان يكفػؿ فػي ا لمسػتقبؿ القريػب تػأليؼ حككمػة كطنيػة أماني الشعكب األخرل فتكجو سياسػة الجنػكب كا 

اتحاديػػة مركزىػػا عػػدف، كتشػػرؼ منيػػا عمػػى جميػػع بقػػاع الجنػػكب لتضػػمف بػػذلؾ شػػعبان حميفػػان فػػي ىػػذه الرقعػػة مػػف 
 . (706)الجزيرة العربية قكيان باتحاده متينان بتماسكو قديران عمى الدفاع عف ببلده"

ذا كانت "النيضة" كحدكية فيما يخص "عدف كالمحميات    "، كىذا مكقؼ كطني متقدـ مقارنػة بػدعكات "الحكػـ كا 
الذاتي لعدف"، لكنيا لـ تدعي إلى مقاطعة االنتخابات البمدية لعدف بحجة " انتخابات البمدية ال تحقؽ أمػاني الػببلد 
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، فقد شاركت "رابطة أبناء الجنكب" بعشرة مرشحيف النتخابات المجمس التشػريعي (707)كلكننا نخسر إذا حاربناىا"
.  فضبلن عف أنيا انفصالية فيمػا يخػص الػيمف الطبيعيػة فقػد تناكلػت قضػايا الشػماؿ تحػت اسػـ "الػيمف" (708)فلعد

عمػػى اعتبػػػار أف الػػػيمف يمثػػؿ كيانػػػان منفصػػػبلن ىػػك الشػػػماؿ ككػػػذلؾ جنػػكب الػػػيمف يمثػػػؿ كيانػػان منفصػػػبلن تحػػػت اسػػػـ 
تػكترة بعػض الشػيء يمكػف اختزاليػا . أمػا عبلقتيػا بسػمطات االحػتبلؿ البريطػاني فقػد بػدت م(709)"الجنكب العربػي"

فيمػػا شػػيده مػػدير تحريرىػػا عبػػد اي باذيػػب مػػف محاكمػػة بسػػبب مقالػػو الشػػيير الػػذم نشػػره فػػي "النيضػػة" بعنػػكاف: 
)المسيع الذم يتكمـ اإلنجميزية(، كالذم ىاجـ فيو بعض الصحؼ التي تصػدر بالماػة اإلنجميزيػة فػي عػدف كالتػي 

. بيػد أنيػػا (710)حقيػؽ االسػتقبلؿ ككنيػػا ال تعبػر عػف كمػاؿ كطمكحػات الشػعبرأل فييػا مجػاراة لبلسػتعمار كعػدـ ت
في مكضكع كخر بدت شبو رسمية حيث تناكلت خبر العطمة الرسمية في كافة الدكائر الحككمية لمممكة بريطانيا 

ة بمناسػػبة عيػػد مػػيبلد الممػػؾ البريطػػاني جػػكرج السػػادس كقالػػت " كتنتيػػز النيضػػة ىػػذه المناسػػب ثكدكؿ الككمنكلػػ
المباركػػػػة لتقػػػػدـ لصػػػػاحب الجبللػػػػة الممػػػػؾ اخمػػػػص التيػػػػاني القمبيػػػػة كأطيػػػػب التمنيػػػػات. أمػػػػد اي بحياتػػػػو.. عػػػػاش 

.كما أنيا ناصرت اإلماـ أحمد ضد األحرار كأشادت بالكثير مف مكاقفو،  كتناكلت العديد مف األخبار (711)الممؾ"
 . (712)الخاصة باإلماـ كحاشيتو

بلن بالعديد مف المكاضيع كالمقاالت التي عكست تكجيان يمكف تسميتو بالتكجػو ىكذا كانت "النيضة" سجبلن حاف   
العربػػي، كالػػذم نػػادل بالحفػػاظ عمػػى عركبػػة عػػدف ككحػػدة مػػا أسػػمتو "بػػالجنكب العربػػي". كىػػك االتجػػاه الػػذم تبنػػاه 

 حزب "رابطة أبناء الجنكب" الذم يعد متقدمان بالنسبة التجاه "عدف لمعدنييف".
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 م:9951 -9949مجمة المستقبل 
جاء فػي تعريػؼ "المسػتقبؿ" لنفسػيا بأنيػا "مجمػة أدبيػة اجتماعيػة تصػدر أكؿ كػؿ شػير"، كتأكيػدان عمػى ىكيتيػا    

عرفػت نفسػػيا فػػي الاػػبلؼ الػػداخمي عمػى ىػػذا النحػػك: "مجمػػة الفكػػر كالجيػاد، كالشػػباب، كأنيػػا مجمػػة شػػباب جنػػكب 
بحسػب مػا ىػك مكتػكب فػي  –ـ. رئػيس تحريرىػا 1949. صدرت في عدف في األكؿ مف ينػاير عػاـ (713)الجزيرة"
 عايض سالميف باسنيد، كعبد اي عبد الرزاؽ باذيب ابرز المحرريف فييا. –غبلفيا 

فسرت "المستقبؿ" دالئؿ اسميا كالااية منو عمى ىذا النحك "المستقبؿ كىـ شاعرم رمز لمحيػاة الكاممػة بػؿ غػراء  
ؿ تثػػكر العكاطػػؼ كالمثػػؿ العميػػا، فتػػدفع اإلنسػػاف إلػػى التفكيػػر كمػػا الماضػػي كالحاضػػر بتػػأثير ىػػذا السػػحر المجيػػك 

تدفع إليو اآللػة كلػيس مػف المسػتارب أف اتخػذنا كممػة "المسػتقبؿ" عنكانػان ليػذه المجمػة ألنػو منتيػى األمػؿ إف كػاف 
 . (714)لممستقبؿ منتيى كغاية اإلنساف إف كاف لممستقبؿ غاية"

كػر كاألدب. حػددت كظيفتيػا فػي اعتبػار نفسػيا "لسػاف حػاؿ كػؿ جديػد الف ففيي مجمػة فكريػة أدبيػة تعنػى بشػؤك   
. كركػزت رسػالتيا فيمػا قالػت أنيا:"تحػارب الجػبف (715)في األدب كفي خدمػة الحيػاة األدبيػة كاسػتفزاز الفكػر الحػر"

كالجمػػكد كالجيػػؿ كالخرافػػات كالطقػػكس كتػػرفض االستسػػبلـ لتػػأثير األدب القػػديـ الػػذم أصػػاب الحيػػاة األدبيػػة فػػي 
. (717)، كغايتيػا المثمػى التجديػد الشػامؿ كالػػكعي فػي نظريػات المجتمػع كمقػاييس األدب كطرائػؽ الفكػػر(716)لػببلد"ا

بػػؿ أف سػػيؼ عمػػي مقبػػؿ لخػػص ىػػدفيا العػػاـ كرسػػالتيا الكبػػرل فػػي "التػػركيج لؤلفكػػار كاآلراء االجتماعيػػة كالثقافيػػة 
قػػع قػػدـ لمجديػػد الحضػػارم كمزاحمػػة القػػديـ الجديػػدة المصػػطباة بالصػػباة الحضػػارية، فػػي محاكلػػة منيػػا إليجػػاد مك 

 .(718)المتخمؼ، بالكسائؿ األدبية المتنكعة"
حممتيا "المستقبؿ" كفيمة بإنتاج جدؿ مػا مػع القػديـ المحػافظ، كىػك  –أدبية كانت أك سياسية  –إف رسالة كيذه   

سػبلمي المحػافظ كمػػع مػا تػـ بالفعػؿ حيػث خاضػػت "المسػتقبؿ" جػدالن كاسػعان مػع صػػحيفة "الػذكرل" ذات التكجػو اإل
رئػيس تحريرىػػا الشػيخ/ محمػػد عمػي بػػاحميش. فعمػى سػػبيؿ المثػػاؿ قالػت فػػي احػد أعػػدادىا:"تثير ىػذه المجمػػة كممػػا 
صػػدرت زكبعػػة مػػف النقػػاش كالمجػػادالت، كتحػػرؾ فػػي النفػػكس فطػػاف التفكيػػر كمأخػػذ التػػكىـ. مػػا مػػف سػػبب لتمػػؾ 
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زمتيف كأقدس التقاليد المكركثة بمعاكؿ اشػتقتيا مػف صػبكات اإلثارة كىذا التحريؾ إال أنيا أغارت عمى محاـر المت
الركح كقذائؼ استخرجتيا مف اندفاعات الشباب. كألقت رسالتيا إلقاء في إطارات مف الثكرة كسػياج مػف الحمػاس 
كلػـ تػدفعيا عمػى عكػاز فػاف مسػمكخ أك تخنقيػا فػي قالػب مػأفكف مػف المػداجاة كالتػردد كاسػتدراج العكاطػؼ. فػػاىتز 

كركف كأشياع القديـ يفسػركف اإليمػاف العميػؽ الػدفاع بػالمركؽ.. كيػألكف الحركػة المنتفضػة اليػازة إلػى جنػكف المكت
 كتطرؼ.

ىكػػػذا شػػػيع الجيػػػؿ الجديػػػد جنػػػائز دعػػػاة الرجعيػػػة إلػػػى الماضػػػي كالبقػػػاء عنػػػد مسػػػتكل األسػػػبلؼ ليشػػػرع عدتػػػو     
تحريرىػػػا بػػػالتخمؼ كاسػػػتابلؿ الػػػديف "...  . كمػػػا اتيمػػػت "الػػػذكرل" كرئػػػيس(719)لمكاجيػػػة دعػػػاة االنحطػػػاط كالتػػػدني"

كالمجمة الدينية التي كاف مف كاجبيا نشر التعاليـ الدينية الصحيحة التي تبلئػـ ىػذا العصػر، خاضػت فػي ميػداف 
 غير ميدانيا، كجالت كصالت في أمكر ال تربطيا بالديف أية عبلقة أك صمة.

بشػػرية إلػػى الػػكراء أجيػػاالن ألنيػػا نتيجػػة ىػػكس كتضػػميؿ.. إف بالتعػػاليـ كاآلراء التػػي تنشػػر فييػػا، إنمػػا ترجػػع بال    
الطائفة التي تقكـ بإصدارىا تعمف أنيا تساىـ بنشر الثقافة اإلسبلمية بيف أفراد الشعب، كأنيا تعمؿ مخمصة لرفع 
مستكل عدف الديني، بينما ىي خبلؼ ذلؾ، فيػي تضػرب عمػى كتػر الػديف لتصػطاد عقػكؿ األمػة، كتتخػذ السػذج 

 .      (720)مة كسيمة لتمجيدىا"مف العا
في حيف ىاجمت كؿ ما ىك سمفي تقميدم، كشػكت غربتيػا فػي أكسػاط المجتمػع التقميػدم، كعػزكؼ الجمػاىير    

عف أفكارىا قائمة : "... إف الشرذمة الساذجة التي تعرض عمينا أف نديف برأم كاحد ىك رأم األسبلؼ، كنتمشى 
تفػرض عمينػا الفنػاء، كتقػرر لنػا العػدـ، فالحيػاة مديػدة الرحػاب، كالػزمف عمػى نظػاـ كاحػد ىػك نظػاـ الماضػي، إنمػا 

فسيع المجػاالت، كعمينػا أف نعػيش فػي كػؿ رحػب بكسػائمو الخاصػة، كنمػد فػي كػؿ مجػاؿ عمػى طرائقػو المناسػبة، 
 فالخكؼ كاالنكماش كالنفكر اعتزاؿ مطمؽ.

، قػػادحيف فػػي وعمػػى العصػػر كنماذجػػو كطػػرازا تػػ أمػػا أكلئػػؾ الػػذيف لػػـ ييػػذبيـ العمػػـ كاألخػػبلؽ فمػػا فتئػػكا نػػاعيف    
 أىمو بالذـ كالشنار. 

كمػف المؤسػؼ أف يجعميػـ جيميػـ قػرب الجمػاىير كبيػػنيـ كأف يجعمنػا كأفكارنػا فػي منػأل عػف زحماتيػا، كلكػػف     
 أركاحنا التي تناجي أركاح الجماىير بيمسات الحرية كنبرات التطكر.. في اتصاؿ متيف كارتباط كثيؽ.
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يمػاءن بقصػؼ األقػبلـ، كػأنيـ كأش     د أسفان مف ذلؾ أف نسمع بعػض المخمصػيف الناصػحيف تمميحػان بالسػككت، كا 
 ال يدركف انو إذا الذ األحرار باليدكء، كشدكا عمى أقبلميـ ذكت الحياة في كؿ ذرة، كراف العدؿ في كؿ جك...

تػػراـ الكرامػػة العقميػػة ال السػػجكد عنػػد كػػؿ ... فالثقافػػة الحقػػة التػػي تعمػػـ اإلنسػػاف مبػػادئ التحػػرر ال الخضػػكع، كاح 
 .(721)أمر ككؿ شارة"

كىناؾ العديد مػف المقػاالت كالمكاضػيع التػي زخػرت بيػا صػفحات "المسػتقبؿ"، كالتػي عكسػت رؤيتيػا التجديديػة   
 . ليس مجاؿ حصرىا ىنا.(722)كمحاربة القديـ

الحػتبلؿ، كينػادم بػالتايير كاإلصػبلح. مػف أما رؤيتيا السياسية فقد نيجت "المستقبؿ" نيجػان كطنيػان يػرفض ا     
ـ، قانكنان مف شانو مصادرة الحريات كتكميـ األفػكاه، 1949نماذج ذلؾ انتقادىا السمطات االستعمارية لسنيا عاـ 

. كمػا أنيػا (723)كاعتبرت تطبيؽ ذلؾ القانكف جريمة كبرل بحؽ الشعب، كانتقدت الصحؼ العدنيػة السػاكتة عنػو 
حػػرار اليمنيػػيف كىاجمػػت حككمػػة اإلمػػاـ أحمػػد. ففػػي احػػد أعػػدادىا قالػػت: " لػػيس ىنػػاؾ أيػػة أبػػدت تعاطفػػان مػػع األ

حككمػػة عربيػػة قكميػػة ذات نفػػكذ سياسػػي عظػػيـ تػػدعك لبلسػػتقبلؿ كالسػػيادة كالعػػزة كالكرامػػة كىػػي فػػي الكقػػت نفسػػو 
دة كتتيػػرب مػػف تتػػذمر مػػف إعػػبلف الحكػػـ الدسػػتكرم الشػػرعي الػػذم يكفػػؿ لشػػعبيا العػػزة كاألمػػف كالرفاىيػػة كالسػػعا

إعبلف اليدؼ التشريعي الذم يضمف لمػببلد مجػدىا كنيكضػيا كيصػدرىا فػي عػالـ التطػكر االقتصػادم كالزراعػي 
كالسياسي كالعسكرم كقد يتساءؿ العالـ العربي في الشرؽ كالارب ىؿ اليمف العربيػة السػعيدة تتقيػد بنظػاـ شػرعي 

 دستكرم !؟ كىؿ الحكـ عمى العدؿ االجتماعي؟".
تكاصػػؿ المجمػػة إلػػى أف تقػػكؿ : " إف الػػيمف فػػي مأسػػاة باكيػػة محركمػػة مػػف كػػؿ الضػػركرات فػػي الحيػػاة مػػف ك     

أنظمػػة شػػرعية دسػػتكرية كمػػف القػػكانيف بػػؿ أف اإلمامػػة داسػػت حرمػػت رحرمػػة  الشػػعب ككرامتػػو ىػػذه األسػػرة التػػي 
نيػػيف ككػػأف المقالػػة مػػف كىنػػا يبػػرز نفػػس األحػػرار اليم –تحكلػػت إلػػى عصػػابة كىػػي دخيمػػة فػػي ببلدنػػا المضػػيافة، 

كقػػد   اسػػتطاعت ىػػذه العائمػػة الدخيمػػة أف تصػػؿ إلػػى الحكػػـ بكاسػػطة الػػدجؿ الػػديني كالشػػعكذة الناطقػػة  –كتابػػاتيـ 
بماػػة النجػػـك كاألفػػبلؾ ككقػػع الشػػعب فػػي مظممػػة النيائيػػة كنكبػػة فادحػػة قضػػت عمػػى سػػمعتو الشػػريفة، كضػػيعت 

العػػالـ اإلنسػػاني إلػػى اليػػـك كتعػػرض مػػع األسػػؼ ألقسػػى  مصػػيره فػػي الحيػػاة كأصػػبع ميزلػػة مػػف الميػػازؿ فػػي نظػػر
األىػػػكاؿ". كفػػػي ختػػػاـ المقػػػاؿ تناشد"المسػػػتقبؿ" الشػػػباب قائمػػػة : " أيػػػف أنػػػتـ يػػػا مػػػف تعتػػػز بكػػػـ الشػػػعكب المنككبػػػة 
المامكبة كأيف أنتـ يا مػف ضػمائركـ ال ترتضػي السػياط كالػذؿ كاليػكاف كأيػف أنػتـ يػا شػباب الػيمف يػا رجػاؿ النجػدة 
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الكريمػػػة، كيػػػؼ تسػػػمع نفكسػػػكـ الطمكحػػػة الرضػػػكخ لحكػػػـ دكتػػػاتكرم مخيػػػؼ يكفػػػر بالدسػػػاتير كباألنظمػػػة  العربيػػػة
الحديثة كيعتبر كؿ مف يطالب بالحكـ الصالع العادؿ لمببلد كتايير الكضع الراىف المشيف أنو جرثكمػة مجكسػية 

ر الحػديث غمطػة مػف غمطػات نحف اليكـ أضحككة بيف األمـ كألعكبة بيف العالـ المتمدف كصػرنا فػي نظػر العصػ
 .(724)الطبيعة كسخرية مف سخريات األقدار"

كممػػا يأخػػذ عمػػى "المسػػتقبؿ" أنيػػا انسػػاقت مػػع كاقػػع فرضػػت شػػركطو إرادة المسػػتعمر كشػػكمت افقػػو كمنطمقاتػػو،   
االنفصػػاليةا إذ سػػاد فػػي خطابيػػا مصػػطمحات  ومػػع بعػػض مصػػطمحات –كلػػك إلػػى حػػد مػػا  –حيػػث أبػػدت تناغمػػان 

 . (725)يمني، كالمحجي، كالحضرمي،... الخ""العدني، كال
 ـ.                                                                                       1951ىكذا ظمت "المستقبؿ" نبراسان لمجديد كمحاربة لمقديـ حتى تـ إغبلقيا في أكاخر عاـ   

 م:9959 -9959صحيفة الجنوب العربي 
أسػػػبكعية، سياسػػػية، حزبيػػػة، ناطقػػػة باسػػػـ "رابطػػػة أبنػػػاء الجنػػػكب العربػػػي". صػػػدرت فػػػي عػػػدف عػػػاـ صػػػحيفة      
 .(726)عضك الرابطة (محمد عمر بافقية)ـ. رئيس تحريرىا 1951
دلػػؿ اسػػميا عمػػى كنػػو ىكيتيػػا، كعكػػس طبيعػػة رسػػالتيا المحػػددة فػػي نطػػاؽ الكيػػاف السياسػػي المسػػمى كنػػذاؾ      

الرابطة كدعػت إليػو باعتبػاره خطػكة متقدمػة مقارنػة بمػا كانػت تػدعك إليػو "الجمعيػة  "الجنكب العربي"، كالذم تبنتو
العدنيػة"، تحػت شػعارىا ألمنػاطقي "عػدف لمعػدنييف" كالمتمثػؿ فػي الحكػـ الػذاتي لعػدف. كىػك األمػر الػذم كسػع مػػف 

لصػكت المعبػر أمػاـ الػكطنييف بمثابػة ا –كنػذاؾ  –نطاؽ مياـ الصحيفة لتشمؿ كؿ الجنكب اليمني، بحيث بػدت 
 .      (727)عف ىمكميـ كتطمعاتيـ، كالمتنفس الشرعي لنضاالتيـ كصرخاتيـ ضد االستعمار البريطاني

كلقد كانت صحيفة "الجنكب العربي" المساف المعبر عف سياسة رابطة أبناء الجنكب، بالتالي فإنيا قػد تبنػت      
نشػػر أىػػداؼ كمبػػادئ كدسػػتكر الرابطػػة، كمػػا سياسػػتيا كانتيجػػت نيجيػػا، حيػػث عممػػت منػػذ بدايػػة صػػدكرىا عمػػى 

                                                 
، 51، ص محمد عبد الجبار: المصدر السابؽ ـ. نقبلن عف سبلـ،1951المستقبؿ: العدد الثامف عشر، السنة الثانية، يكنيك  - 724
52. 

محمػد  ا سبلـ،81، ص سيؼ عمي: المصدر السابؽ مقبؿ،ا 3، 2لممزيد انظر المستقبؿ: العدد األكؿ، السنة األكلى، ص  - 725
 .  51، ص عبد الجبار، ككخركف: المصدر السابؽ

، سعيد مقبؿ محمد: المصدر السابؽ ا سبلـ، محمد عبد الجبار، محمد،111، ص عمكم عبد اي: المصدر السابؽ طاىر، - 726
 .111، ص : المصدر السابؽسيؼ عمي ا مقبؿ،63، ص لرحمف: المصدر السابؽا خبارة، عبد ا71ص 

ا سػبلـ، محمػد عبػد  63، ص لػرحمف: المصػدر السػابؽا خبػارة، عبػد ا111، ص عمػكم عبػد اي: المصػدر السػابؽ طاىر، - 727
 .71، ص سعيد مقبؿ محمد: المصدر السابؽ الجبار، محمد،
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نشرت تصريحات قيادتيا حكؿ األحداث كالتطكرات السياسية الجاريػة فػي المنطقػة حينػذاؾ. كمػا خمقػت بخطابيػا 
 الثكرم التحررم، رأيان معاديان ضد االستعمار البريطاني كسياستو التجزيئية.

لخطاب الكطني كالػنفس التقػدمي مػف أبرزىػا كتابػات في حيف تجمى عمى صفحاتيا العديد مف المقاالت ذات ا   
األخكيف عبػد اي باذيػب، كعمػي باذيػب كالتػي يجػدر بنػا أف نقتطػؼ بعػض مػف نماذجيػا " بعػض النػاس ينظػركف 
إلى خارج الحدكد إلى ما كراء البحار حيث يضيقكف بجك عدف الخػانؽ كينشػدكف السػمكل كالتسػمية كحػيف تدغػدغ 

اليكاء ككؿ حيف، حتى كىـ يناقشكف المسائؿ السياسية لذلؾ فيـ ال يركف طريقػة لنيػؿ  حكاسيـ الرغبة في تجديد
مطمػػب كطنػػي أك تحقيػػؽ أمنيػػة شػػعبية سػػكل المنػػاداة بإرسػػاؿ كفػػد إلػػى الخػػارج لمتفػػاكض مػػع السػػادة حػػكؿ المائػػدة 

 المستديرة.
فتػاح الحػؿ لكػؿ قضػية كطنيػة، كلك أنيػـ نظػركا إلػى داخػؿ الشػعب إلػى أعماقػو إلػى كتمػة الجمػاىير لكجػدكا م    

كاستبانكا الطريؽ الحؽ نحك الكطنية الصػحيحة. إف رحمػة إلػى الخػارج قػد يسػعد بيػا فػرد أك بضػعة أفػراد فتزيػدىـ 
بسطة في الجسـ ككرما في الشػحـ كلكػف الشػعب لػف يجنػي مػف كرائيػا شػيئان، إف لػـ يخسػر أيامػان مػف حياتػو يمييػا 

 عكرية يفرغيا في أمؿ خادع كذكب.انتظار يائس، كشحنات مف طاقتو الش
ذلؾ ألف المطالب الكطنية ال تتحقؽ خارج حدكد الشعب كال تستكرد فػي الحقائػب المثقمػة األنيقػة مػف بػبلد بػرع   

رالخارج  كالحقكؽ ليست لمبيع أك التصدير أك لبلستيراد أك لممساكمة. إنما تكلد مػع كػؿ شػعب، كيبػدأ يعييػا شػيئان 
 .(728)و داخؿ حدكد ببلده"فشيئا ثـ يحققيا بنفس

كبما أف رابطة أبناء الجنكب كانت تدعك إلى "اعتبار سائر إمارات الجنكب كحدة طبيعيػة سياسػية اقتصػادية     
، كأف عػدف جػزء منيػا كمػف الكيػاف العربػي، بالتػالي فإنػو مػف الممكػف القػػكؿ: أف (729)ال تقبػؿ التجزئػة كال التقسػيـ"

بطريقػة  –في  خطاب صحيفة "الجنكب العربي". كما عبرت عنو  –لك حينان ك  –النفس القكمي العربي قد تجمى 
بشػكؿ أك بػ خر  –. فػي حػيف مارسػت الصػحيفة (730)مكاقؼ الرابطة تجاه القضػايا القكميػة كالكطنيػة –أك بأخرل 

انفصالية  دكران دعائيان، كفقان لما أممتو سياسة الربطة، تمحكر بيف الدعكة إلى كحدكية "الجنكب العربي"، كرفض –
يمثػػؿ كيانػػان  –فػػي رأم الرابطػػة  –عػػدف، كتبػػدليا فيمػػا بعػػد إلػػى رفػػض مطمػػؽ لمكحػػدة مػػع شػػماؿ الػػيمف بحسػػبانو 

ـ، 1955مستقبلن عف الجنكب. فعندما قررت رابطة أبناء الجنكب خكض انتخابات المجمس التشريعي لعدف عػاـ 
ف، كحـر منيا أبناء الشماؿ كالمحميات القاطنيف فػي كالتي قاطعتيا النقابات العمالية كالجمعيات كالنكادم في عد

                                                 
 .74، ص سعيد مقبؿ محمد: المصدر السابؽ سبلـ، محمد عبد الجبار، محمد، - 728
 .111، ص عمكم عبد اي: المصدر السابؽ ،طاىر - 729
 .63، ص لرحمف: المصدر السابؽخبارة، عبد ا - 730
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عدف، فقدت مف ثػـ الرابطػة شػعبيتيا كانعكػس ذلػؾ عمػى حسػاب سػمعة صػحيفة "الجنػكب العربػي" التػي قيػؿ أنيػا 
ككأنيػػا حميفػة لبلسػتعمار كخصػػمو  –حينيػا  –غيػرت اتجاىيػا السياسػي تبعػػان لتايػر اتجػاه الرابطػػة نفسػيا، لتبػدم 

ر، حيػػػث رفضػػػت الرابطػػػة، كمعيػػػا صػػػحيفتيا، أم دعػػػكة تيػػػدؼ إلػػػى تكحيػػػد الجنػػػكب كالشػػػماؿ لمػػػكطنييف كاألحػػػرا
بػدعكل تباينيمػا جارافيػان كمػذىبيان، كمػا تبنػت سياسػة معاديػة لؤلحػرار اليمنيػيف، كمؤيػده لئلمػاـ احمػد، كتبػدت فػػي 

و مػف  كحدكيػة كثير مما نشرت مف المكضكعات انفصالية فيما يخص الكحدة اليمنية عمػى عكػس مػا كانػت عميػ
فيمػػػا يخػػػص إمػػػارات كمحميػػػات الجنػػػكب. فضػػػبلن عػػػف معارضػػػتيا أسػػػمكب الكفػػػاح المسػػػمع ضػػػد االسػػػتعمار الػػػذم 
انتيجتو كؿ مف "الجبية القكمية" ك"جبية التحرير"، كفضمت النضاؿ السممي ككنو في نظرىا أجدل نفعان لتحقيؽ 

 .(731)المكاسب السياسية كالكطنية
طني كالقػػكمي عمػػى صػػفحات "الجنػػكب العربػػي" فػػي بػػادئ أمرىػػا، ثػػـ أعقبػػو خطابػػان كىكػػذا تجمػػى الخطػػاب الػػك     

انفصػػػاليان أممتػػػو طبيعػػػة الظػػػركؼ السياسػػػية المتقمبػػػة التػػػي عايشػػػتيا الرابطػػػة، حتػػػى تكقفػػػت عػػػف الصػػػدكر أكاخػػػر 
" ك الخمسينات، كأصدرت الرابطة بدالن عنيا صحؼ سارت عمى ذات النيج كفي نفػس االتجػاه مثػؿ "الػرأم العػاـ

 ، كىي خارج نطاؽ بحثنا.                                                     (732)ـ1962"الحؽ" ك "الفاركؽ" كغيرىا كذلؾ بعد عاـ 

 م:9961-9957صحيفة العامل 
ـ، لتكػػػكف لسػػػاف حػػػاؿ 1957صػػػحيفة أسػػػبكعية سياسػػػية نقابيػػػة، صػػػدرت فػػػي عػػػدف فػػػي شػػػير أكتػػػكبر عػػػاـ      

عػػدف(. رأس  تحريرىػا فػي البدايػػة عبػده خميػؿ سػػميماف، كأعقبػو عبػد اي األصػػنج بعػد أف كػػاف )المػؤتمر العمػالي ب
مدير تحريرىػا، كقػد عػدت أكؿ صػحيفة نقابيػة عماليػة، ذات محتػكل سياسػي ينػزع نحػك االىتمػاـ بالعمػاؿ كيتبنػى 

كؿ "... يفخػر مػؤتمر قضاياىـ. كما تخصصت لمعالجة الشؤكف العمالية كالنقابيػة. جػاء فػي افتتاحيػة عػددىا األ
عدف لمنقابات بأف يدفع بيذه الجريػدة إلػى جميػع إخكاننػا المػكاطنيف ككثيقػة جديػدة تؤكػد عػـز الطبقػة العماليػة فػي 

 ببلدنا عمى االستمرار في الكفاح كالنضاؿ مف أجؿ حياة أفضؿ لمجميع.. 
 .(733)مكف التخمي عنيا أبدا "إننا نعرؼ تمامان أف عمينا مسؤكليات كبيرة نحك ببلدنا كأمتنا ال ي    

تتبيف مبلمع ىكيتيا كتتحػدد طبيعػة رسػالتياا إذ اتخػذت التػرس رمػزان ليػا  –"العامؿ"  –كمف خبلؿ اسميا        
كالذم يرمز إلى العمؿ كاليد العاممة، كما اتخذت في بداية مشكارىا  عبارة "الحرية، كالخبز، كالسبلـ" شػعاران ليػا، 

                                                 
، سعيد مقبؿ محمد: المصدر السابؽ ا سبلـ، محمد عبد الجبار، محمد،111، ص : المصدر السابؽطاىر، عمكم عبد اي - 731
 .75، 74ص 

 .111، ص : المصدر السابؽطاىر، عمكم عبد اي - 732

 .131، ص عمكم عبد اي: المصدر السابؽ طاىر، - 733
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و القػػانكف األساسػػي لممػػؤتمر العمػػالي، كسػػعت "العامػػؿ" كالنقابػػات العماليػػة إلػػى تحقيقػػو كىػػك الشػػعار الػػذم تضػػمن
لػى تكريسػو محمػد سػالـ ). كعػدت حينيػا امتػدادان إعبلميػان لصػحيفة "البعػث" التػي يممكيػا (734)كالنضاؿ مف أجمػو كا 

دف، لتػػأتي مػػف رئػػيس نقابػػة عمػػاؿ النقػػؿ، كالتػػي كرسػػت مكادىػػا مػػف اجػػؿ قضػػايا العمػػاؿ فػػي مسػػتعمرة عػػ (عمػػي
بعدىا"العامؿ" كتكمؿ المشكار كتعبر عف كراء معظـ النقابػات، خصكصػان فػي سػنتيا األكلػى، كالتػي مثمػت خميطػان 
مػف اآلراء  كاالتجاىػات، تجػػنع بعضػيا إلػى مػػا يسػمى بالتيػار الناصػػرم كبعضػيا إلػى تيػػار حػزب البعػث العربػػي 

 . (735)االشتراكي ككخر إلى رابطة أبناء الجنكب
في سػنتيا األكلػى مػف الصػدكر بػدت "العامػؿ" متػأثرة بالمػد الناصػرما إذ  بػدت سػيطرة الناصػرييف كاضػحة ف     

 –إف صػػع التعبيػػر  –ـ أم قبػػؿ الكحػػدة المصػػرية السػػكرية زمػػف الكئػػاـ الناصػػرم البعثػػي 1957عمييػػا حتػػى عػػاـ 
"أنصػػػػاران كجنػػػػكدان لعبػػػػد حيػػػػث كانػػػػت تنشػػػػر عمػػػػى الػػػػدكاـ أف قػػػػادة الحركػػػػة النقابيػػػػة فػػػػي عػػػػدف يعتبػػػػركف أنفسػػػػيـ 

 . (736)الناصر"
رئػػػيس التحريػػػر كعبػػػده خميػػػؿ سػػػميماف مػػػدير  (عبػػػداي األصػػػنج)ـ، كبعػػػد أف أصػػػبع 1958أمػػػا منػػػذ العػػػاـ      

 –. كبػػدأت (737)التحريػػر، غيػػرت "العامػػؿ" شػػعارىا األكؿ كاسػػتبدلتو بالشػػعار البعثػػي "الكحػػدة، الحريػػة، االشػػتراكية"
ب "البعث العربي االشتراكي"  الذم قدمتو لمقراء تحت شعار "الحريػة، الكحػدة، تنشر برنامج حز  –حسب الجاكم 

كاالشتراكية" كأمة عربية كاحدة ذات رسالة خالدة قائمة: إف ىيئة تحريرىا "يؤمنكف أف ىػذا البرنػامج يعتبػر مدرسػة 
 .      (738)عظيمة لؤلمة العربية، كانو يجب أف يقكد المبلييف مف الناس في البمداف العربية" 

كلقد جاءت مقاالت "العامؿ"، كالتػي حػرر معظميػا قػادة النقابػات، منسػجمة مػع تكجياتيػا. حيػث كانػت ذات     
طػػػػابع قػػػػكمي بحكػػػػـ انتمائيػػػػا القػػػػكمي كجنكحيػػػػا إلػػػػى "الناصػػػػرية" ك"البعثيػػػػة". كأنيػػػػا كانػػػػت تػػػػدافع عػػػػف المصػػػػالع 

نيػػا حاربػػت المشػػاريع االسػػتعمارية كعمػػى رأسػػيا االقتصػػادية كالمعيشػػية لمطبقػػة العماليػػة مػػف ىػػذا المنطمػػؽ. كمػػا أ
انتخابػػات المجػػالس التشػػريعية كالبمديػػة، كحاربػػت اليجػػرة إلػػى عػػدف كدعػػت الجمػػاىير إلػػى اإلضػػراب ضػػد اليجػػرة 
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. فضػػػبلن عػػػف ذلػػػؾ رفعػػػت شػػػعار "الكحػػػدة اليمنيػػػة" كىاجمػػػت (739)ككنيػػػا كانػػػت تشػػػكؿ تيديػػػدان قكميػػػان لعركبػػػة عػػػدف
اب المؤيػػػػدة لطػػػػرد العمػػػػاؿ اليمنيػػػػيف مػػػػف عػػػػدف، ككتبػػػػت حػػػػكؿ ىػػػػذا المكضػػػػكع مػػػػا السياسػػػػة االسػػػػتعمارية كاألحػػػػز 

يمي:"بصرؼ النظػر عػف سياسػة السػمطات اإلنجميزيػة كالسػبلطيف كاألحػزاب الرجعيػة التػي تسػببت فػي طػرد كثيػر 
مػػف العمػػاؿ اليمنيػػيف مػػف كطػػنيـ عػػدف، يكاصػػؿ العمػػاؿ النضػػاؿ مػػف أجػػؿ الكحػػدة اليمنيػػة، كاليػػكـ أصػػبع كاضػػحان 

. كمػػا ىاجمػػت مػػا أسػػمتو (740)ضػػرب كحػػدة الشػػعب اليمنػػي" ؿجميػػع أف ىػػدؼ االسػػتعمار كالرجعيػػة كػػاف كال يػػزالم
انفصػػػالية "الجمعيػػػػة العدنيػػػة" كرئيسػػػػيا حسػػػػف عمػػػي بيػػػػكمي كطالبػػػت بكحػػػػدة العمػػػػاؿ اليمنيػػػيف كتجػػػػريـ أم عمػػػػؿ 

بطػة أبنػاء الجنػكب" ككصػفتو انفصالي مف شأنو تفتيت الحركة العماليػة. كقصػدت "العامػؿ" بػاألحزاب الرجعيػة "را
برابطػػة "اإلقطػػاعييف كالسػػادة الحسػػينييف كالسػػبلطيف"، كىػػك مػػا يعكػػس طبيعػػة الصػػراع كخمفياتػػو، كيبػػيف مػػا كانػػت 

 .(741) عميو "العامؿ" مف تكجو
ككانت "العامؿ" تنطمؽ في نضاليا الكطني مف رؤية قكمية أممتيا طبيعة التأثر بالمد القكمي بشقيو "الناصرم"   
البعثي"، حيػث أبػدت عػداءن كاضػحان لمشػيكعية، عمميػا )الجػاكم(، بػدافع التخمػؼ كالدعايػة الكاذبػة التػي كجيتيػا ك "

 . (742)صحؼ القكمييف ضد الشيكعية
( المعنكنػػػة بػػػ "البعػػػث.. منقػػذنا مػػػف الشػػيكعية" التػػػي قالػػت فييػػػا: "نحػػػف 75كمػػف نمػػػاذج ذلػػؾ افتتاحيػػػة العػػدد )   

اء كانػت شػرقية أـ غربيػة. ماديػة أك ركحيػة نحػف اليػـك نناضػؿ ضػد السػيطرة نناضؿ ضد أم سيطرة أجنبية، سػك 
منقػػذنا  –فقػػط  –األيدلكجيػػة السياسػػية الماديػػة الجديػػدة التػػي تريػػد تحقيػػؽ الشػػيكعية فػػي الػػكطف العربػػي. كالبعػػث 

. عػػػبلكة عمػػػى ذلػػػؾ شػػػنيا ىجكمػػػان عنيفػػػان عمػػػى (743)الكحيػػػد ىػػػك فقػػػط الػػػذم يسػػػتطيع أف يكقػػػؼ الخطػػػر الشػػػيكعي"
الشػػيكعييف العػػرب، كػػالرئيس العراقػػي عبػػد الكػػريـ قاسػػـ، كالحػػزب الشػػيكعي السػػكرم الػػذم اتيمتػػو بػػالكقكؼ ضػػد 

 .  (744)الكحدة العربية، كبعض الشيكعييف اليمنييف

                                                 
 .1، السنة الثانية، ص 67ا العدد 1، السنة األكلى، ص 35ا العدد 1، السنة األكلى، ص 12العامؿ: العدد  - 739

 .24، 23، 22، ص عمر: المصدر السابؽ الجاكم، - 740

 .8، 1، ص 1961يكليك  17 -1379محـر  23، السنة الثالثة، 141العامؿ: العدد  - 741
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الميـ في األمر أف صحيفة "العامؿ" تمكنت منذ صدكرىا مف صنع رأم عاـ كٌحدى تكجيات المثقفيف ككجيات    
نشػػاطات العمػػاؿ، ضػػد االسػػتعمار البريطػػاني حتػػى تػػـ إغبلقيػػا مػػف قبػػؿ االسػػتعمار عػػاـ  نظػػرىـ، ككػػذلؾ تكحيػػد

 ـ.                        1961
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 م:9958 -9956الفكر صحيفة 
صحيفة أسبكعية سياسية، زاد عمييا عمكم طاىر "جامعة" كسبلـ "عمالية". صدرت في عػدف فػي األكؿ مػف     

عمػػػى نػػػاجي محسػػػف عضػػػك المجمػػػس األعمػػػى لحػػػزب الجبيػػػة الكطنيػػػة ـ. رئػػػيس تحريرىػػػا 1956أغسػػػطس عػػػاـ 
 .(745)المتحدة
كعمػػى الػػرغـ مػػف أنيػػا اتخػػذت اسػػـ "الفكػػر" تسػػمية ليػػا كىػػك مػػا يػػكحي منػػذ الكىمػػة أنيػػا مكضػػكعان كمضػػمكنان     

ك كأسمكبا سكؼ تعنى بقضايا الفكر كاألدب، إال أنيػا بصػفاتيا الػثبلث "صػحيفة، أسبكعية،سياسػية" غػايرت ذلػؾ 
 تبايف االسـ مع المسمى، بحيث بدت سياسية بامتياز.

 حممت البيت الشعرم: كما نيؿ المطالب بالتمني            كلكف تؤخذ الدنيا غبلبا.   
 معرفة كنو كجكىر رسالتيا.   –إلى حد ما  –كشعار ليا كالذم يقارب  
عػػان امتػػداد مسػػتمر لصػػحيفة "البعػػث" التػػي كلقػػد جػػاء صػػدكر "الفكػػر" كامتػػداد إعبلمػػي لصػػحيفة "القػػات"، كىمػػا م  

أغمقتيػػا سػػمطات االحػػتبلؿ، لػػذا يمكػػف القػػكؿ بكاحديػػة المضػػمكف كاالتجػػاه كاألىػػداؼ لػػدل الصػػحؼ الػػثبلث، كأف 
 . (746) "ناطقة غير رسمية باسـ المؤتمر العمالي" -بحسب عمكم طاىر –"الفكر" 
السػمطات االسػتعمارية فػي عػدف، كدافعػت بكػؿ قػكة  فقد استطاعت أف تكاصؿ رسالة "البعػث" بعػد أف أكقفتيػا    

. فػػي حػيف تبنػت أفكػار "حػػزب البعػث العربػي االشػتراكي"، التػػي (747)عنيػا كعػف رئػيس تحريرىػػا محمػد سػالـ عمػي
انعكست عمى مقاالتيا كخطابيا. مف أمثمة ذلؾ إعادة محمد سالـ عمي رئيس تحرير "البعث" نشر مقاالتو تحػت 

. ككػػػذلؾ تمسػػػكيا الػػػدائـ بعركبػػػة عػػػدف كرفضػػػيا (748)" كمػػػا حممتػػػو مػػػف داللػػػة كتكظيػػػؼنفػػػس العنػػػكاف "أنػػػا البعػػػث
. كغيرىا مف المقاالت التي   استطاعت"الفكر" أف تمؤل الفراغ الذم تركتو صػحيفة "البعػث" (749)لمشاريع التجزئة

 إثر التكقؼ.                     
مػت صػفحاتيا بالعديػد مػف المقػاالت كالمػادة الصػحفية كمػا ظمػت "الفكػر" ممتزمػة بمكقػؼ الحركػة العماليػة كحف    

الزاخرة التي تتبنى ىمكـ كمطالب العماؿ كتكافع مف أجؿ نيؿ حقكقيـ المشركعة كالمصادرة مػف قبػؿ االسػتعمار 

                                                 
 . 1، ص 1957ديسمبر  15 -1377جماد أكؿ  23، السنة الثانية، 68الفكر: العدد  - 745
 
، ص كمحمد سعيد مقبػؿ: المصػدر السػابؽ ا سبلـ، محمد عبد الجبار، 128ص ، عمكم عبداي: المصدر السابؽ طاىر، - 746
89 . 
 . 1، ص 1957أغسطس  25 -1377محـر  29، السنة الثانية، 52الفكر: العدد  - 747
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كأزالمػػػو. إذ "نشػػػرت بيانػػػات النقابػػػات العماليػػػة، كتصػػػريحات قادتيػػػا كالمقػػػاالت الداعيػػػة إلػػػى اإلضػػػراب ، كنشػػػر 
. كما ربطتيا عبلقة مرتبكة مع سمطات االحػتبلؿ البريطػاني (750)تدعك إلى مساندة حقكؽ العماؿ" المقاالت التي

كدعػػػت فػػػي أكثػػػر مػػػف عػػػدد إلػػػى اإلضػػػرابات كمقاطعػػػة انتخابػػػات المجمػػػس التشػػػريعي، كىػػػي الػػػدعكة التػػػي تبناىػػػا 
الكطنيػػة ضػػد مػػا )المػػؤتمر العمػػالي(، كطالبػػت بتكحيػػد الصػػؼ الػػكطني ضػػد االسػػتعمار كمشػػاريعو كتكتػػؿ القػػكل 

. كباركػػت قيػػاـ كيػػاف سياسػػي يضػػـ مختمػػؼ القػػكل الكطنيػػة كاعتبرتػػو نصػػران (751)أسػػمتو قػػكل الرجعيػػة كاالسػػتعمار
. كصػػعدت مػػف مكاقفيػػا القكميػػة كالتحرريػػة ضػػد االسػػتعمار البريطػػاني (752)جديػػدان لمػػكطف بقيػػاـ "االتحػػاد الشػػعبي""

اصرية" كزعيميا جماؿ عبد الناصر حيث استعرضت بعض حتى التقت مع مكاقؼ القكمية العربية ممثمة في "الن
خطاباتػػو الثكريػػة التػػي قػػاؿ فييػػا:" معركػػة عػػدف جػػزء مػػف معركػػة القكميػػة العربيػػة" ك "االسػػتعمار يحػػارب معركتػػو 

 9.كبسػػبب مكاقفيػػا تمػػؾ أكقفتيػػا السػػمطات االسػػتعمارية مػػدة شػػير فػػي الفتػػرة مػػف (753)األخيػػرة فػػي جنػػكب الجزيػػرة"
 . (754)ـ1958نكفمبر  11أكتكبر كحتى 

ف تعاممت مػع كضػع قػائـ  –أما الكحدة اليمنية     فكانػت تسػمي شػماؿ الػكطف "بػاليمف" باعتبػاره يمثػؿ كيانػان  –كا 
، إال أنيا كحدكية بصفة عامة، تناكلػت القضػية اليمنيػة كػبلن ال يتجػزأ، كتناكلػت الكاقػع اليمنػي (755)سياسيان مستقبلن 

. كمػا أنيػا (756)فردت العديد مف صفحاتيا لؤلقبلـ الكطنية كنقػد نظػاـ اإلمػاـشمالو كجنكبو عمى حد سكاء حيث أ
ظيػػرت كحدكيػػة، إف لػػـ تكػػف مشػػاركة فػػي مطالبػػة الييئػػات الشػػعبية لحػػاكـ عػػدف، بمسػػاكاة "اليمنيػػيف القػػاطنيف فػػي 

ثمػػكف عػػدف" بأبنػػاء عػػدف فػػي الحقػػكؽ السياسػػية، كبالػػذات فػػي "التصػػكيت كالترشػػيع لممجمػػس التشػػريعي" كػػكنيـ يم
. باإلضافة إلى "تحقيقات الفكػر" التػي كانػت تجرييػا فػي أمػاكف متعػددة (757)"جزءان ال يتجزأ مف شعب ىذه الببلد"

مف اليمف شمالو كجنكبو كغيرىا مف المكاضيع التي عكست نفسان كحدكيان اتسـ بيػا خطػاب صػحيفة "الفكػر" التػي 
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غبلقيػػا مػػف قبػػؿ سػػمطات االحػػتبلؿ البريطػػاني فػػي كانػػت، إلػػى جانػػب مكاقفيػػا التحرريػػة، أسػػبابان مباشػػرة لتكق فيػػا كا 
 .(758)ـ1958نياية ديسمبر مف عاـ 

 

 م:9961 -9958صحيفة النور 
. رئػيس تحريرىػػا السياسػػي المعػػركؼ (759)ـ1957صػحيفة سياسػػية أسػػبكعية مسػػتقمة، صػدرت فػػي عػػدف عػػاـ     

 محمد سالـ باسندكة.
ف دكر كمػػا أنػيط بيػا مػػف رسػالةا إذ  أراد رئػيس تحريرىػػا أف كبحسػب تسػميتيا "النػػكر" يتضػع مػا أريػػد ليػا مػ     

تككف مصدران لتنكير الرأم العاـ، كتككف رسالتيا تنكيرية بالدرجة األكلى، كىك ما كانت عميو بالفعؿ، فقد اتخذت 
، كأنيػا ترسػؿ بأشػعتيا (760)الشمس رمزان ليػا، السػيما فػي سػنكات إصػدارىا األكلػى التػي ظيػرت فػي خمفيػة اسػميا

لػػى القػػراء. كصػػدرت فػػي نطػػاؽ النضػػاؿ الػػكطني ضػػد االحػػتبلؿ، لتخػػدـ القضػػايا الكطنيػػة، الكبػػرل المتمثمػػة فػػي إ
 .      (761)بحسب ما قالو رئيس تحريرىا –تحرير الكطف كاستقبللو ككحدتو، كتككف ناطقة بمساف ىذا الخط 

ي صاغتيا مختمؼ االتجاىات كالتكجيات إف المتتبع لمقاالت "النكر" يجدىا خميطان)كككتيؿ( مف الكتابات الت    
المناكئػػة لبلسػػتعمار، فقػػد ظيػػر فييػػا الػػنفس "البعثػػي" كالػػنفس "الناصػػرم"، كغيرىػػا مػػف اتجاىػػات الحركػػة الكطنيػػة 

. حتػى كاف (762)الداعية إلى الكحدة القكميػة العربيػة، كعػدىا الػبعض ناطقػة غيػر رسػمية باسػـ )المػؤتمر العمػالي(
المرشػػحيف لممجمػػس التشػػريعي أنيػػا عمػػى اسػػتعداد لتاطيػػة فعاليػػاتيـ كنشػػر صػػكرىـ أصػػدرت بيانػػان خاطبػػت فيػػو 

الدعائيػػة انطبلقػػان مػػف قناعػػة مفادىػػا أف ذلػػؾ يمثػػؿ عمػػبلن تجاريػػان بحتػػان ال يمػػت بػػأم صػػمة إلػػى مكقػػؼ الصػػحيفة 
 كمكقػػؼ رئػػيس تحريرىػػا الػػػذم أعمػػف مقاطعتػػو لبلنتخابػػات. كىػػػك مػػا تػػـ بالفعػػؿ حيػػػث نشػػرت صػػكر المرشػػػحيف،

 .    (763)السيما مرشحك الجبية الشعبية في دائرة جنكب كريتر

                                                 
 129، ص عمكم عبداي: المصدر السابؽ طاىر، - 758
ـ، حيػث اعتمػدا عمػى مػا يبػدك عمػى 1958ذكر الباحثاف عمكم عبداي طاىر كسيؼ عمى مقبؿ أف تاريخ صدكرىا ىك عػاـ  - 759

ـ يجػد أف العػدد األكؿ البػد انػو صػدر فػي 1958مػارس  1( كحسب. لكف عند اإلمعاف في تاريخ صػدكر ىػذا العػدد كىػك 22العدد)
 ا أسبكعية اإلصدار.  ـ، عمى اعتبار أني1957أكاخر أكتكبر عاـ 

 .1ـ، ص 1958مارس  1 -ىػ 1377شعباف  11، السنة األكلى، 22انظر النكر: العدد  - 760
  .181، ص د الكىاب: المصدر السابؽالمؤيد، عب - 761

 .134، ص عمكم عبداي: المصدر السابؽ طاىر، - 762
 .1ـ، ص 1958ر ديسمب 14 -ىػ 1378جماد ثاني  3، السنة الثانية، 56النكر: العدد  - 763
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إلى الناصرية كتحمسيا ألفكار جماؿ عبد الناصر تتبعيا ألخباره  –كلك عاطفيان  –كمما يدلؿ عمى انجذابيا     
 كأخبار الجميكرية العربيػة المتحػدة، كنشػرىا مقتطفػات مػف خطاباتػو كبعػض تصػريحاتو الثكريػة التػي تعػج بأفكػار
القكميػػة العربيػػة، باإلضػػافة إلػػى نشػػر صػػكره، كأخبػػار اإلصػػبلحات كتحركػػات كبػػار الدكلػػة فػػي الجميكريػػة العربيػػة 

. ككظفت كؿ ما مػف شػأنو أف يعػزز الكحػدة العربيػة كيشػيد بػالزعيـ الراحػؿ جمػاؿ عبػد الناصػر. مػف (764)المتحدة
 ماف العيسى، كالتي يقكؿ فييا :أمثمة ذلؾ نشرىا قصيدة "نشيد الدكلة العربية الكبرل" لمشاعر سمي

 " مف المحيط اليادر  
 إلى الخميج الثائر     
 لبيؾ عبد الناصر     

 تفجرم يا أرض بالميب                           
 . (765)كأشرقي يا دكلة العرب "                           

لشػيكعييف العػرب، كاتيمػتيـ بػالكقكؼ ضػد الكحػدة كانسياقان مع رؤيتيػا القكميػة )الناصػرية( ىاجمػت "النػكر" ا     
كتيػػاجـ مػػف يعػػارض ذلػػؾا فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال  –فػػي نظرىػػا  –العربيػػة، ككانػػت تػػدافع عػػف كػػؿ مػػا ىػػك قػػكمي 

الحصر رحبت بالمعمميف العرب في عدف، كانتقدت مف اتيمتيـ بعرقمة مجيء الفنانة صباح كفرقتيا العربية إلى 
، "صػػباح سػػػتفد إلػػػى عػػدف رغػػػـ كيػػد الكائػػػديف كأنػػػكؼ (766)مػػػة مجػػػيء صػػباح كفرقتيػػػا"عػػدف "محػػػاكالت تبػػذؿ لعرق

 .(767)الحاسديف"
كلقػػػد تحمسػػػت "النػػػكر" النضػػػماـ الػػػيمف إلػػػى اتحػػػاد الػػػدكؿ العربيػػػة، كاعتبػػػرت انضػػػماـ الػػػيمف إلػػػى االتحػػػاد      

ضػػػػػادة لممشػػػػػاريع الفيػػػػػدرالي الػػػػػذم يضػػػػػـ مصػػػػػر كسػػػػػكريا كالػػػػػيمف ضػػػػػمانان لسػػػػػيادة الػػػػػيمف كتػػػػػدعيمان لمكاقفيػػػػػا الم
. كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ بنػػت عبلقتيػػا مػػع جماعػػة "االتحػػاد اليمنػػي" الػػذيف عارضػػكا ذلػػؾ االنضػػماـ (768)االسػػتعمارية

كاعتبركه خدعة مف اإلماـ أحمد، إذ شنت ىجكمان عنيفان عمييـ شككت في كطنيتيـ /كاتيمتيـ باال كطنية كبحمؿ 
ذا كانػػت ىػػذه الصػػحؼ  تحػػاكؿ إييامنػػا بػػأف مياجمتيػػا لؤلكضػػاع فػػي الشػػماؿ مشػػاريع شخصػػية لػػيس غيػػر "... كا 

                                                 
 17، السػػػنة الثانيػػػة، 58ا العػػػدد  12، 1ـ، 1958نػػػكفمبر  13 -ىػػػػ 1378جمػػػاد أكؿ  2، السػػػنة الثانيػػػة، 52النػػػكر: العػػػدد  - 764

ـ، ص 1959يناير  25 -ىػ 1378رجب  16، السنة الثانية، 62ا العدد  2، 1ـ، ص 1958ديسمبر  28 -ىػ 1378جماد ثاني 
1 ،12 . 

 .135، ص: المصدر السابؽعمكم عبدايطاىر،   - 765

 .1، السنة الثانية، ص 56النكر: العدد  - 766
 .1، السنة الثانية، ص 58النكر: العدد  - 767

 .1، السنة األكلى، ص 22النكر: العدد  - 768
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تعبر عف كجية نظر كطنية، تقضػي بػالتخمص مػف الرجعيػة كاإلقطػاع فإنيػا مخطئػةا ذلػؾ ألف النضػاؿ الػكطني 
ال يمكف أف يتجزأ أبػدان.. كأف ميادنػة االسػتعمار فػي الجنػكب، كمياجمػة اإلقطػاع فػي الشػماؿ أنمػا ينبػع رينبعػاف  

الػػدفاع عػػف المصػػالع الشخصػػية ال يمكػػػف أف تعبػػر بػػأم حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ نكعػػان مػػػف مػػف مصػػمحة شخصػػية، ك 
 . (769)الكطنية"

كنتيجة لمكاقفيػا الكطنيػة المتصػمبة، كرفضػيا مشػاريع التجزئػة االسػتعمارية أغمقتيػا السػمطات البريطانيػة عػاـ     
 ـ،كحمت محميا صحيفة )الحقيقة(.                          1961

 م:9976 -9958يام صحيفة األ
تعد صحيفة "األياـ" ثاني أىـ الصحؼ اليمنية األىمية، بعد "فتػاة الجزيػرة"، مػف حيػث دكريػة اإلصػدار كتنػكع     

 المكاضيع كاالتجاىات، كاتساـ خطابيا بالنفس "الميبرالي"، إف جاز ىذا الكصؼ.
ـ، صػاحبيا كرئػيس تحريرىػا 1958فيي صحيفة يكمية، سياسية، اجتماعية، مسػتقمة. صػدرت فػي عػدف عػاـ    
 . (770)(محمد عمي باشراحيؿ)

اختيػر اسػـ "األيػاـ" بمػا يتكافػؽ كطبيعػة دكرىػا المنػاط بيػا تحقيقػو، كمػا رسػـ ليػا مػف سياسػة كتكجػو سػمفان. فقػػد    
تكافػػؽ اسػػميا مػػع مسػػماىا ككانػػت بمثابػػة الراصػػد اليػػكمي الػػذم رصػػد األخبػػار كاألحػػداث عمػػى عكاىنيػػا، كالسػػجؿ 

دكنما إبداء تحيز  -بحسب مصطمع اإلعبلـ  -الذم سجؿ المكاقؼ كاالتجاىات كما ىي، أم "كما كرد" المفتكح
أك التزاـ مكقؼ. فما جادت بو األيػاـ مػف أحػداث كمكاقػؼ، كأنتجتػو األفكػار مػف اتجاىػات كرؤل عكسػتو "األيػاـ" 

ألم جيػػة مػػا. كىػػك مػػا يجعمنػػا  الصػػحيفة عمػػى صػػفحاتيا، كاعتبػػرت نفسػػيا غيػػر ممزمػػة حزبيػػان أك مرتبطػػة عقػػديان 
نقكؿ: إف صحيفة "األياـ" انتيجت، بأسمكبيا ىذا نيجان شبو "ليبراليان" أستكعب مختمؼ التيػارات كاالتجاىػات التػي 
كجدت ليا متنفسان في صفحاتيا. كمع ذلؾ لـ يمنع ىذا األسمكب "األياـ" مف الػدعكة إلػى الكحػدة الكطنيػة كالترفػع 

لضيقة، إذ كتبػت تحػت عنػكاف "اإلتػبلؼ الػكطني الػذم نػرـك تحقيقػو" قائمػة : " إننػا نعتقػد عف الخبلفات الحزبية ا
في خطكرتيا تتطمب مف جميػع الييئػات الكطنيػة كاألفػراد  –التي ال يختمؼ عمييا اثناف  –أف الظركؼ الحاضرة 

العناصػر كميػا ىيئػة عمى السكاء أف تتحد في ائتبلؼ كطني يضـ العناصر الكطنية الصمبة، ثـ تتككف مػف ىػذه 

                                                 
 .135، صعف عمكم عبداي طاىر: المصدر السابؽ . نقبلن 3، ص 71النكر: العدد  - 769

ا سػػبلـ، محمػػد عبػػد 215، ص سػػيؼ عمػػي: المصػػدر السػػابؽ ا مقبػػؿ،151، ص سػػابؽ: المصػػدر الطػػاىر، عمػػكم عبػػد اي - 770
 .92، ص لرحمف: المصدر السابؽا خبارة، عبد ا95، ص سعيد مقبؿ محمد: المصدر السابؽ الجبار، محمد،
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شعبية تطمؽ عمى نفسيا ما شاءت مف أسماء أك صفات شريطة التخمي عف المصالع الحزبية الضػيقة كاالبتعػاد 
 . (771)عف كؿ ما ىك ذاتي"

عػف إطػار مبػدأ " عػدف لمعػدنييف ". فقػد دعػت فػي أكثػر مػف عػدد  –فػي الاالػب  –بيد أف ىذه الدعكة لـ تخرج   
يـ الحكػػـ إلػػى أبنػػاء المنطقػػة باعتبػػارىـ " مفػػاتيع األقفػػاؿ المامقػػة كالرجػػاؿ المناسػػبكف إلػػى "تعػػديف" الكظػػائؼ كتسػػم

حسػػػب  –لمظػػػركؼ المناسػػػبة "، كرفضػػػت أسػػػمكب فػػػرض القيػػػادات قسػػػران أك تاميػػػب فئػػػة عمػػػى حسػػػاب فئػػػة أخػػػرل 
جػرة . كمػا حاربػت مكضػكع الي(772)كىي في مطمبيا ىذا تنطمؽ مػف منطمػؽ عركبػة عػدف ال مناطقيتيػا –تعبيرىا 

 .(773)غير الشرعية إلى عدف كطالبت بإنشاء خفر السكاحؿ لمنعيا
كما عػدل ذلػؾ كانػت "األيػاـ" صػحيفة شػبو مفتكحػة اسػتكعبت صػفحاتيا مختمػؼ اآلراء كاألقػبلـ، إذ لػـ تمتػـز     

بسياسػػة معينػػة ككانػػت تايػػر سياسػػتيا بتايػػر الظػػركؼ كاألحػػداث، كمػػا أف معظػػـ مػػا كػػاف ينشػػر فييػػا يعبػػر فػػي 
.كىػك مػا اكسػبيا جماىيريػة كاسػعة كسػاعد عمػى انتشػارىا (774)س عف كراء الكتاب كلػيس عػف رأم الصػحيفةاألسا

 كتأثيرىا بيف صفكؼ الجماىير.
كعمػى الػرغـ مػف أف "األيػاـ" لػـ تحػدد ىكيتيػا السياسػية كالفكريػة بشػكؿ كاضػع، ككنيػا  "فتحػت صػفحاتيا لكػػؿ    

تعاطفان مع  –في بعض مراحميا  –عمى حًد سكاء. إال أنيا أبدت ( 775)التيارات السياسية كالمذىبية كاإليديكلكجية"
، كتجمى عمى صػفحاتيا الػنفس القػكمي )الناصػرم(، الػذم عكسػتو (776)أفكار كمبادئ الرئيس جماؿ عبد الناصر

. فضػػػبلن عػػػف (777)حماسػػػتيا لمقكميػػػة العربيػػػة كنشػػػرىا لمقتطفػػػات مػػػف خطابػػػات عبػػػد الناصػػػر فػػػي أكثػػػر مػػػف عػػػدد
 اضع إلى جانب الجميكرية العربية المتحدة. انحيازىا الك 

                                                 
 .  93، ص لرحمف: المصدر السابؽ. نقبلن عف خبارة، عبد ا1ـ، ص 1958سبتمبر  7، 26األياـ: العدد  - 771
شػعباف  5، السػنة الرابعػة، 1157ا العػدد 1ـ، ص 1961مػايك  2 -ىػػ 1381القعػدة  12، السنة الثالثة، 841ياـ: العدد األ - 772

 . 1ـ، ص 1962يناير  12 -ىػ 1381
 . 1، السنة الثالثة، ص 841األياـ: العدد  - 773
ا سػػبلـ، محمػػد عبػػد 216ص  ،سػػيؼ عمػػي: المصػػدر السػػابؽ ا مقبػػؿ،152، ص كم عبػػد اي: المصػػدر السػػابؽطػػاىر، عمػػ - 774

ا الجنػػاحي، سػػعيد احمػػد: االتجاىػػات السياسػػية لمصػػحافة اليمنيػػة، 96، 95، ص محمػػد سػػعيد مقبػػؿ محمػػد: المصدرالسػػابؽ الجبػػار،
 .  42ـ، ص 2114، فبراير 1كأخبار الكفاح المسمع في صحؼ عدف، مؤسسة األمؿ لمدراسات كالصحافة كالنشر، صنعاء، ط

 .96، ص ف: المصدر السابؽلرحمخبارة، عبد ا - 775
 .152، ص عمكم عبد اي: المصدر السابؽ طاىر، - 776
، محمد سعيد مقبؿ محمد: المصدر السابؽ ا سبلـ، محمد عبد الجبار، 152، ص عمكم عبد اي: المصدر السابؽ طاىر، - 777
 .97، 95ص 
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فعمػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال الحصػػػر أعػػادت "األيػػػاـ" نشػػػر مػػػا نشػػػرتو صػػحيفة "األىػػػراـ" المصػػػرية حػػػكؿ مكضػػػكع     
"االتحػػاد العربػػي اليمنػػي" تحػػت عنػػكاف "مكاجيػػة صػػريحة لبلتحػػاد العربػػي مػػع الػػيمف"، كالػػذم قالػػت فيػػو باسػػتحالة 

 في اليمف لجممة مف األسباب كالعكامؿ لخصتيا في اآلتي:الكحدة مع النظاـ أإلمامي 
عدـ رغبة الجميكرية العربية المتحدة في أف يكػكف االتحػاد سػندان كعضػدان لؤلنظمػة الرجعيػة االسػتبدادية،  -

 كىك ما تسعى إليو اإلمامة.
لػيمف مػف جمكد االتحاد عنػد مسػتكل معػيف، كعػدـ تطػكره بالنسػبة لعبلقاتػو بػاليمف، نتيجػة لخػكؼ حكػاـ ا -

 أف تنكشؼ أحكاليـ كأكضاعيـ كيسعى مف ثـ الشعب إلى الثكرة كالتايير.

 ترحيب، كمباركة اليمف بالحركة االنفصالية السكرية. -

 حممة )تشيير( المسئكلكف اليمنيكف عمى التجربة االشتراكية. -

لتػي الزالػت البكف الشاسع بيف تطكر مصر، التي قطعت شكطان فػي العمػؿ لبلشػتراكية،  كتخمػؼ الػيمف ا -
 ترسؼ في أغبلؿ القبيمة كاإلقطاع.

عػػدـ رغبػػة المصػػرييف فػػي إقامػػة اتحػػاد ىاشػػمي كخػػر فػػي أم جػػزء مػػف الػػكطف العربػػي. ربمػػا عمػػى غػػرار  -
 مشركعي "اليبلؿ الخصيب" ك "سكريا الكبرل" ذكم النزعة أك الصياة الياشمية.

 التكاقة إلى التحرر كالتايير.رغبة القيادة المصرية في مد يدىا مباشرة إلى الشعكب العربية  -

كاختتمت "األىراـ" مقاليا ىذا بالقكؿ: "إف تكطيد دعائـ االشتراكية عندنا نقطة االرتكاز لبلنطبلؽ كمركز الجذب 
لمشعكب العربية جميعان. فاالشتراكية تعبير عف إرادة الجماىير ككماليا كأمانييا التي طاؿ كبتيػا كمصػادرتيا أمػدا 

 .(778)طكيبل"
كانت "األياـ" تتناكؿ القضايا العربية في ضكء التيار الناصرم، كتعكس الصراع الدائر بػيف "حػزب البعػث  كما  

االشػػػتراكي" كبػػػيف "الحركػػػة الناصػػػرية" فػػػي الػػػكطف العربػػػي، مػػػف ذلػػػؾ شػػػنيا حممػػػة دعائيػػػة ضػػػد الحػػػزب السػػػكرم 
لػػرئيس كػػـ فػػي لبنػػاف. ككػػذلؾ مياجمتيػػا الحالمبنػػاني، كاتيامػػو بالعمالػػة لبريطانيػػا، كتػػدبيره مػػؤامرة إلطاحػػة بنظػػاـ 

. كغيرىػػا مػػف المكاقػػؼ العدائيػػة كاليجكميػػة التػػي (779)العػػراؽ عبػػد الكػػريـ قاسػػـ ككصػػفو بػػالمجـر كالػػدكتاتكركزراء 
 .(780)أبدتيا "األياـ" تجاه كؿ ما ىك  مخالؼ أك عدك لمجميكرية العربية المتحدة

                                                 
 . 1ـ، ص 1961ديسمبر  28 -ىػ 1381رجب  21، السنة الرابعة، 1144األياـ: العدد  - 778
 . 1ـ، ص 1962يناير  12، السنة الرابعة، 1157األياـ: العدد  - 779
 . 1ـ، ص 1961مايك  2، السنة الثالثة، 841األياـ: العدد  - 780
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ة كغيػر منسػجمة مػع سػمطات االحػتبلؿ البريطانيػة، السػيما متػكتر  –فػي الاالػب األعػـ  –كانت عبلقة "األياـ"    
أثنػػاء دعميػػا ككقكفيػػا إلػػى جانػػب "الجبيػػة القكميػػة" زمػػف التعتػػيـ اإلعبلمػػي عمييػػا، كدعميػػا لمثػػكار أثنػػاء الكفػػاح 

 .(781)المسمع
ـ، كعمػػى نفػػس المنػػكاؿ مػػف التعامػػؿ مػػع 1962سػػبتمبر  26كظمػػت الصػػحيفة فػػي الصػػدكر إلػػى مػػا بعػػد ثػػكرة    
. كمػا (782)ـ1967خبار كالقضػايا كنشػر مػا يػأتي إلييػا دكنمػا فػرز أك تحيػز، حتػى تػـ إغبلقيػا فػي أكائػؿ عػاـ األ

، ليس (783)تجمى في صفحاتيا النفس الكحدكم الكاضع أثناء دعميا ككقكفيا إلى جانب الثكرة السبتمبرية المجيدة
جبلئو ىنا ككنو خارج نطاؽ بحثنا.                  مجاؿ رصده كا 

 م:9965 -9959يفة الكفاح صح
عرفت صحيفة "الكفاح" نفسيا في البداية بػػ "صػحيفة سياسػية أسػبكعية، صػاحب االمتيػاز المسػؤؿ حسػف عمػي   

. كمػف ثػـ (784)ببلد العػرب –بيكمي، مدير اإلدارة كسكرتير التحرير حسيف عمي بيكمي"، كحددت عنكانيا: عدف 
ـ(،كعرفػت نفسػيا فػي مراحػؿ الحقػة بػػػ 1959مػارس  7در فػي ، الصػا15تحكلت إلى صحيفة يكميػة منػذ )العػدد 

"جريدة يكمية، سياسػية، جامعػة، تصػدر كػؿ يػكـ لصػاحبيا: كرئػيس تحريرىػا المسػؤؿ حسػيف عمػي بيػكمي. مػدير 
ـ، لتكػػكف ناطقػػة باسػػـ مػػا سػػمي 1959نػػكفمبر  29. صػػدرت فػػي عػػدف فػػي (785)التحريػػر: عمػػي عبػػداي باصػػيي"

 .(786)" الذم أسسو حسف عمي بيكمي اخك رئيس التحريربػػ"الحزب الكطني االتحادم
كبمػػا أف صػػحيفة "الكفػػاح" حزبيػػة تمثػػؿ لسػػاف حػػاؿ "الحػػزب الػػكطني االتحػػادم" فانػػو مػػف الطبيعػػي أف يكػػكف    

خطابيا معبران عف أفكار كاتجاه ىذا الحزب، كالتػي ال تبتعػد كثيػران عػف أفكػار كطركحػات جمعيػة "عػدف لمعػدنييف" 
ب مػػػػف تحػػػػت عباءتيػػػػا.كالتي بمكرتيػػػػا "الكفػػػػاح" فػػػػي: الػػػػدعكة إلػػػػى خػػػػكض انتخابػػػػات المجمػػػػس التػػػػي خػػػػرج  الحػػػػز 

التشريعي، كالتركيج لقياـ االتحاد الفيدرالي، كالدفع في انضماـ عدف إليو، كمشايعة كتعميـ فكرة كأفكار "الجنػكب 

                                                 
أكتػػػكبر  14، السػػػنة الثامنػػػة، 212ا العػػػدد 1، السػػػنة الثانيػػػة، ص 193ا العػػػدد 1، السػػػنة الثانيػػػة، ص 112األيػػػاـ: العػػػدد  - 781

 .  216، ص سيؼ عمي: المصدر السابؽ . نقبلن عف مقبؿ،1، السنة التاسعة، ص 44د ا العد1ـ، ص 1966
 .153، ص عمكم عبد اي: المصدر السابؽ طاىر، - 782
 .99، 98، 97، ص لرحمف: المصدر السابؽخبارة، عبد ا - 783
 .1، ص 1959يناير   17  -1378رجب  8، السنة األكلى، 8الكفاح: العدد - 784

 .1، ص 1961ابريؿ  25 -1381ذك القعدة  11، السنة الثالثة، 345ددالكفاح: الع - 785

 .171، ص د الكىاب: المصدر السابؽالمؤيد، عب - 786
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مع رؤاىا، كتصب في  . كلقد جاءت مكاضيعيا منسجمة(787)العربي"، كمف ثـ اعتبار الشمالييف أجانب في عدف
ىػػذا االتجػػاه. فعمػػى صػػعيد المشػػاركة فػػي االنتخابػػات التشػػريعية اسػػتامت نجػػاح المقاطعػػة التػػي دعػػت إلييػػا القػػكم 
الكطنية ضد انتخابات المجمس التشريعي "المقاطعة نجحت! نعـ نجحت المقاطعػة"، ككظفتيػا فػي صػالع تحقيػؽ 

ء المجمػػس التشػػريعي مسػػتقببلن حقيقػػة أف شػػعب عػػدف شػػعب دعػػكة "عػػدف لمعػػدنييف"، كقالػػت إذا لػػـ يتػػدارؾ أعضػػا
، فإف المقاطعة كغيرىا مف المطالب الكحدكية التي تفكت وعربي ال ينباي ألحد مف المياجريف التدخؿ في شؤكن

. ككػاف أحػد أعضػاء المجمػس التشػريعي قػد (788)الفرصة عمػييـ كعمػى مشػاريعيـ، سػكؼ تػنجع كتتحقػؽ ال محػاؿ
شػمالييف حػؽ التصػكيت كحػػؽ الترشػيع فػي االنتخابػات التشػريعية كالبمديػة، إال أف الصػػحيفة تقػدـ بمقتػرح يخػكؿ ال

عارضت ذلؾ كقالت:"ىزيمة االقتراح بإعطاء اليمنييف حؽ االنتخابات في عدف"، كأنو يجػب عمػييـ أكالن التجػنس 
ـ عػدف، كاعتبرتػو .في حيف باركت خطكة التعييف في المجمػس التشػريعي مػف قبػؿ حػاك(789)كقطع صبلتيـ باليمف

نكعان مف التشجيع كالمراس ألبناء  عدف فػي طريػؽ تػكلييـ المناصػب اإلداريػة مسػتقببلن، كزادت عميػو نشػر صػكر 
 . (791). كما طالبت "بتعديف" الكظائؼ مرحميان في عدف(790)الخمسة األعضاء المعينيف في المجمس التشريعي

إلػى حػد كبيػر  –دف االسػتعمارية عبلقػة جيػدة  كمنسػجمة كنتيجة لتكجييا ىذا كانت تربط "الكفاح" كسػمطة عػ   
بدت معيا لكأنيا في كثير مف مقاالتيا كأخبارىا رسمية  تيتـ برصد أخبار كتحركات حاكـ عدف كالمسؤكليف   –

. األمػر الػذم انعكػس عمػى طبيعػة عبلقاتيػا المتػكترة مػع التيػار (792)ىناؾ كتؤيد اإلصبلحات الدستكرية كاإلدارية
إلػى تثػكير  –في بعض مراحمو  –الحركة العمالية التي خاضت معيا كمع صحفيا سجاالن حادان أفضى الكطني ك 

حراؽ مطبعتيا أكثر مف مرة كاف كخرىا يكـ   .(793)ـ1962سبتمبر  24الجماىير عمييا كا 
اىتمامػػان  كممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو أف صػػحيفة "الكفػػاح" أكلػػت الشػػأف السياسػػي فػػي المممكػػة المتككميػػة اليمنيػػة     

( مػا يشػبو الرسػالة إلػى اإلمػاـ احمػد تطالبػو 14ممفتان اتسـ بالنقد حينان كالتأييد حينان كخر، فقػد نشػرت فػي عػددىا )
فييا بضركرة تكزيع المعكنة األمريكية مف القمع لمشعب اليمنػي، كتنبيػو بػادراؾ فسػاد جيػازه اإلدارم الػذم ينيػب 

 –التمػػادم فػػي سياسػػة الضػػاط عمػػى الشػػعب التػػي سػػكؼ تفضػػي الشػػعب كيسػػبب لػػو المجاعػػة، كمػػا حذرتػػو مػػف 
                                                 

 .122، ص عمكم عبداي: المصدر السابؽ طاىر، - 787

 .1، ص 1959يناير   17  ،، السنة األكلى8الكفاح: العدد - 788
 .1، ص 1959مارس  7 -1378شعباف  27، السنة األكلى، 15الكفاح: العدد  - 789

 .1، ص 1959يناير  24 -1378رجب  15، السنة األكلى، 9الكفاح: العدد  - 790

 .1، ص 1961ديسمبر  18 -1381رجب  11، السنة الرابعة، 578الكفاح: العدد  - 791

 .1، ص 1961ابريؿ  25 -1381ذك القعدة  11، السنة الثالثة، 345الكفاح: العدد  - 792
 .123، ص داي: المصدر السابؽعمكم عب طاىر، - 793
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، ككػػررت ذات (794)إلػػى االنفجػػار كالتشػػظي لمشػػعب كضػػياع السػػمطة، كاف تأجمػػت إلػػى قػػادـ األيػػاـ –بالضػػركرة 
(، كالػػذم قالػػت فيػػو:"طعاـ الشػػعب اليمنػػي يبػػاع فػػي عػػدف يػػا جبللػػة اإلمػػاـ أحمػػد"، كاف 15المكضػػكع فػػي العػػدد )
حككمتو بدكف عمـ منو ككنو محتجب في قصره، كىاجمت سياستو كىي بيذا تبدم تعاطفػان الذم ييربو ىـ رجاؿ 

مع رجاؿ المعارضة لئلماـ، كسمحت ليـ بنشر مقاالتيـ ككرائيـ إذ  يبدك مف صياغة كخػر المقػاؿ ىػذا أف الػذم 
ىػذه الميػازؿ التػي  صاغو ربما المعارضة أك احد رجاليا " يا جبللة اإلماـ إننا أبناء ىػذا الشػعب لػف نسػكت عػف

إلى كخر المقاؿ. كما خصصت زاكية بعنكاف "رسالة الػيمف" تناكلػت فييػا العديػد  (795)تمثؿ عمى مسرح حياتو..."
مف األخبار كاألحداث التي تيـ شماؿ اليمف باعتباره يمثػؿ كيػاف سياسػي مسػتقؿ، كنشػرت الكثيػر مػف المكاضػيع 

 .  (796)رضة لوكاألخبار التي تفاكتت بيف مؤيدة لئلماـ  كمعا
ىذا كقد عاكدت "الكفػاح" الصػدكر بعػد أف تػكلى رئػيس تحريرىػا حسػيف عمػى بيػكمي منصػبان كزاريػان فػي حككمػة   

االتحػػػاد حيػػػث كمػػػؼ كػػػؿ مػػػف محمػػػد سػػػعيد محسػػػف، كعػػػدناف كامػػػؿ صػػػبلح بإعػػػادة اإلصػػػدار، كاسػػػتمرت بػػػنفس 
                                                                                                                                                                                                                                                                             .                        (797)ـ1965السياسة حتى تكقفت نيائيان عاـ 

 م:9961 -9959صحيفة الطميعة 
 3تعػػد صػػحيفة "الطميعػػة" أكؿ صػػحيفة أىميػػة صػػدرت فػػي شػػماؿ الػػيمف، تحديػػدان فػػي مدينػػة تعػػز  يػػكـ األحػػد     

ـ، كاف كانػػت بتشػػجيع كتمكيػػؿ مػػف اإلمػػاـ أحمػػد الػػذم 1959أكتػػكبر سػػنة  4ىػػػ المكافػػؽ 1379ربيػػع الثػػاني سػػنة 
. صػاحبيا (798)كب " فػي تعػز لتكػكف ناطقػة باسػمو بحسػب مػا كرد فػي تعريفيػاسمع بإنشػاء " مكتػب تحريػر الجنػ

 .(عبداي عبد الرزاؽ باذيب)كرئيس تحريرىا 
جػػاء صػػدكرىا اسػػتجابة لمحظػػة تاريخيػػة حافمػػة بالكفػػاح الػػكطني ضػػد االسػػتعمار البريطػػاني، كفػػي أجػػكاء مػػف     

طنيػة اليمنيػة التحرريػة. فقػد ظيػرت عػدة اتجاىػات الجدؿ كالتنافس األيديكلكجي بيف فصائؿ كمككنات الحركة الك 
كريفعػػػت عػػػدة شػػػعارات ضػػػد االسػػػتعمار اإلنجميػػػزم الػػػذم كػػػاف قػػػد دعػػػا إلػػػى إقامػػػة كيػػػاف سياسػػػي فيػػػدرالي يضػػػـ 

                                                 
 .12، 1، ص 1959فبراير  28 -1378شعباف  21، السنة األكلى، 14الكفاح: العدد  - 794

 .12، 1، ص 1959مارس  7 ،، السنة األكلى15الكفاح: العدد  - 795
االعػػػدد 1، ص 1959فبرايػػػر  28، السػػنة األكلػػػى، 14ا العػػػدد  1، ص 1959ينػػػاير  17، السػػػنة األكلػػى، 8الكفػػاح: العػػػدد  - 796
، السنة الرابعػة، 615ا العدد 1، ص 1961ديسمبر  18، السنة الرابعة، 578ا العدد 1، ص 1959مارس  7، السنة األكلى، 15
 . 1، ص 1962يناير  24 -1381شعباف  15
 .123، ص عمكم عبداي: المصدر السابؽ طاىر، - 797
 . 1، ص 1959أكتكبر  4 -1379ربيع الثاني  3، السنة األكلى، 1الطميعة: العدد  - 798
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المحميػػات كعػػدف تحػػت اسػػـ " اتحػػاد الجنػػكب العربػػي". "فرابطػػة أبنػػاء الجنػػكب" ذات التكجػػو القػػكمي رفعػػت شػػعار 
لػػػى االسػػػتقبلؿ كالكحػػػدة الفكريػػػة مػػػع الجميكريػػػة العربيػػػة المتحػػػدة. ككػػػذلؾ "المػػػؤتمر "إقمػػػيـ ال جميكريػػػة"، كدعػػػت إ

لػػػى إقامػػػة "الجميكريػػػة  العمػػػالي" ك "االتحػػػاد اليمنػػػي" فػػػي عػػػدف دعيػػػا إلػػػى االسػػػتقبلؿ كالكحػػػدة اليمنيػػػة الشػػػعبية كا 
"الطميعة" فقػد دعػا إلػى اليمنية". أما الجناح الثالث الذم مثمتو بعض القيادات ذات التكجو اليسارم، كعبرت عنو 

 .(799)التحرر الكطني الكامؿ كالكحدة اليمنية مع تطكير األكضاع المتخمفة في اليمف كضماف استقبللو
اختيػػر اسػػـ "الطميعػػة" بمػػا يتكافػػؽ كدكرىػػا النضػػالي ككفاحيػػا الطميعػػي ضػػد االسػػتعمار البريطػػاني، حيػػث تبنػػت    

يبو كمخططاتػػو فػػي الجنػػكب اليمنػػي. كىػػك االسػػـ الػػذم نػػاؿ نيجػػان كاضػػحان اتسػػـ بمقاكمػػة االسػػتعمار كفضػػع أسػػال
استحسػػاف القصػػر كالمكافقػػة عميػػو مػػف قبػػؿ اإلمػػاـ أحمػػد " الطميعػػة ىػػك االسػػـ الػػذم اخترنػػاه ليػػذه الصػػحيفة: كىػػك 

إعجػاب كمكافقػة قائػدنا كرائػد كحػدتنا اإلمػاـ أحمػد بطػؿ اسػتقبلؿ الػيمف، كسػمك كلػي  –بجػدارة  –االسـ الذم ناؿ 
ؿ الشػػعب اليمنػػي. كىػػك االسػػـ الجػػدير بصػػحيفة تصػػدر فػػي الػػيمف ذات التػػراث الخالػػد كالػػركح الطميعيػػة. العيػػد أمػػ

فمقد كانت ببلدنا في الطميعة دائما " كانت أكؿ دكلة عربية انتيجت مبػدأ الحيػاد اإليجػابي كعػدـ االنحيػاز، كأكؿ 
ؿ دكلػػة عربيػػة تبػػادر إلػػى االنضػػماـ إلػػى مػػف أقامػػت العبلقػػات االقتصػػادية كالسياسػػية مػػع الػػدكؿ االشػػتراكية، كأك 

. كعميو تـ اختيار اسـ "الطميعة" لمصحيفة لتككف ىي األخرل في طميعػة النضػاؿ (800)الجميكرية العربية المتحدة
 الكطني ضد االستعمار البريطاني. 

يػر الػذم عمػؿ تحددت أىداؼ "الطميعة" منذ افتتاحية العدد األكؿ، كالتي تنسجـ مع طمكح كاتجاه رئيس التحر    
 عمى ترجمتيا في خطاب الصحيفة، كالتي كانت السبب المباشر في إصدارىا، كىي عمى النحك التالي:

 مقاكمة مشاريع االستعمار كفضع أساليبو كمخططاتو في الجنكب. -1
 تطكير األكضاع المتخمفة في الشماؿ. -2

 ي الداخؿ كالخارج.حماية كتأميف استقبلؿ اليمف ضد مؤامرات االستعمار كأطماع الطامعيف ف -3

 . (801)العمؿ مف أجؿ يمف حر مكحد سعيد -4

كمػا تمخصػػت )رسػػالة الطميعػػة( فػػي السػػعي إلػػى تحقيػػؽ الكحػػدة العربيػػة التػػي يضػػميا كطػػف كاحػػد ترفػػرؼ عميػػو    
رايػػة الحريػػة كالمحبػػة كالعدالػػة االجتماعيػػة، كجعػػؿ نفسػػيا منبػػران ألقػػبلـ الشػػرفاء كالمػػؤمنيف بحريػػة ككحػػدة الشػػعب 

 . (802)كحقو في حياة كريمةالعربي 
                                                 

 . 8، 6، 3، ص 1959أكتكبر  11 -1379ربيع الثاني  9، السنة األكلى، 2الطميعة: العدد  - 799
 . 1، ص 1959أكتكبر  4، السنة األكلى، 1الطميعة: العدد  - 800

 . 1، السنة األكلى، ص 1الطميعة: العدد  - 801
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جػػددت "الطميعػػة"  –جػػراء  تكقفيػػا بسػػبب الضػػاط كالتػػ مر االسػػتعمارم عمييػػا  –كبعػػد اسػػتئناؼ صػػدكرىا       
تأكيدىا عمى مكاصمة رسالتياا إذ قالت:" تعكد اآلف في ظركؼ مشابية لترفع عاليان رايػة الكفػاح ضػد االسػتعمار 

ستقؿ مف أجؿ صيانة االستقبلؿ الكطني كمف أجؿ التحرر التاـ كالكحدة كراية الدعكة إلى التطكر االقتصادم الم
 . (803)اليمنية، كمف أجؿ التقدـ كاالزدىار كالرفاىية كالاد الباسـ "

ربطػػت "الطميعػػػة" عبلقػػػة جيػػػدة مػػع السػػػمطة اإلماميػػػة فرضػػػتيا طبيعػػة العػػػداء المشػػػترؾ لبلسػػػتعمار البريطػػػاني،   
تبدت في كثير مف مقاالتيا لكأنيا رسمية الخطاب كالتكجو. تمؾ العبلقة التي  كالدعكة إلى كحدة اليمف الطبيعية.

عمػػى ضػػكئيا تحػػددت العبلقػػة مػػع المعارضػػة اليمنيػػة. فقػػد انتقػػدت بشػػدة كػػؿ الحركػػات كاالنقبلبػػات التػػي نفػػذىا 
عكاطػػؼ (، كاعتبرتيػػا حركػػات عبثيػػة ال غايػػة كال ىػػدؼ ليػػا سػػكل "األحػػبلـ كال48، 55األحػػرار ضػػد اإلمامػػة )= 

الاامضػػة الاائمػػة". كمػػا اتيمػػت أصػػحابيا كقادتيػػا بالتعػػالي السياسػػي، كقالػػت إنيػػـ لػػـ يككنػػكا " يتحركػػكف باسػػـ 
نما كانكا يمثمكف بطبيعتيـ الطبقية قطاعػان فكقيػان معينػان مػف النػاس... ككانػت  الشعب كتعبيران عف إرادتو الحقيقية كا 

تبداؿ إمػػاـ بإمػػاـ "، كدافعػػت عػػف سياسػػة العزلػػة التػػي انتيجتيػػا المسػػألة بالنسػػبة ليػػـ ال تعػػدك أف تكػػكف مجػػرد اسػػ
. كمف خبلؿ قراءتنا لمقػاالت (804)اإلمامة بحجة أنيا لـ تنتيج ذلؾ إال ألجؿ الحفاظ عمى استقبلؿ اليمف كحسب

 "الطميعة" كقفنا عمى العناكيف الرئيسة التالية:

 الوحدة اليمنية:-9
يا كمكاقفيا. لـ تتخمى عف ىذا المبدأ طكاؿ مراحؿ صدكرىا، كلػـ تافمػو كانت "الطميعة" كحدكية في خطاب       

كؿ أعدادىا التي أكدت عميو كسعت إلى تحقيقو، كجعمو مػف أكلكيػات مياميػا كأىػدافيا " بػؿ الكحػدة اليمنيػة أكالن" 
إال كػافريف لكحػدتنا مقدمان عمى الكحدة العربية، كقالػت: ك"  الػذيف ال يؤمنػكف بالكحػدة اليمنيػة ال يمكػف أف يككنػكا 

. كمثممػػا قػػدمت الكحػػدة (805)العربيػػة، كنحػػف لػػف نسػػتطيع تحقيػػؽ كحػػدتنا العربيػػة مػػا لػػـ نحقػػؽ كحػػدتنا اليمنيػػة أكالن "
عمى المشاريع االنفصػالية التػي ركج ليػا االسػتعمار كاسػتجاب ليػا  –أيضان  –اليمنية عمى الكحدة العربية قدمتيا 

لعدف الذم طرح مف قبؿ تحت شػعار "عػدف لمعػدنييف"، كمشػركع االتحػاد  بعض الناس مثؿ مشركع الحكـ الذاتي
الفيدرالي لممحميات المطػركح تاليػان تحػت اسػـ "اتحػاد الجنػكب العربػي"، كاعتبػرت الػدعكة إلييمػا أك مجػرد التػركيج 

ا عمػبلؤه مػف لثقافتيما خيانة كطنية عظمى كصفتيا بػػ "مؤامرة عمى اليمف" يحيكيا االستعمار البريطاني كيباركيػ
                                                                                                                                                                

 .2، السنة األكلى، ص 1الطميعة: العدد  - 802
 .4، ص 1961يكليك  2 -1381محـر  8، السنة األكلى، 11ميعة: العددالط - 803

 . 1، ص 1959نكفمبر  1 -1379جماد أكؿ  1، السنة األكلى، 5الطميعة: العدد  - 804
 . 2، السنة األكلى، ص 1الطميعة: العدد  - 805
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السبلطيف، كقالت في ىذا الصدد: مثمما فرضت بريطانيا مشػركع الحكػـ الػذاتي لعػدف مػف قبػؿ ىػاىي تعػكد اآلف 
كتفػػرض مػػف جديػػد مشػػركع االتحػػاد الفيػػدرالي لممحميػػات كػػرد فعػػؿ التحػػاد الػػيمف المسػػتقؿ مػػع الجميكريػػة العربيػػة 

جانػػب محاكلػػة تشػػديد قبضػػتيا عمػػى المنطقػػة كقطػػع المتحػػدة، كككسػػيمة إلضػػفاء الصػػفة الشػػرعية لكجكدىػػا، إلػػى 
الطريػػؽ عمػػى كحػػدة عػػدف كالمحميػػات مػػع الػػيمف األـ "كلعمنػػا نػػدرؾ اآلف لمػػاذا بػػدأ االنفصػػاليكف فػػي حػػركتيـ قبػػؿ 

يدعكف  –ىـ أنفسيـ  –أكثر مف خمس سنكات تحت شعار "الحكـ الذاتي لعدف" ك"عدف لمعدنييف"، كلماذا عادكا 
لجنػػػكب تتػػػألؼ مػػػف عػػػدف كالمحميػػػات. إنيػػػـ يايػػػركف مػػػكاقعيـ تبعػػػان لتايػػػر مكاقػػػع السياسػػػة إلػػػى دكلػػػة كاحػػػدة فػػػي ا

 . (806)البريطانية "
عبلميػػػان مػػػع مختمػػػؼ القػػػكل كالتيػػػارات ذات      كفػػػي سػػػبيؿ الكحػػػدة اليمنيػػػة خاضػػػت "الطميعػػػة" سػػػجاالن سياسػػػيان كا 

سمسػمة "معػارؾ مفتعمػة فػي صػحؼ عػدف"  االتجاىات الماايرة لرؤيتيا بم  حد المياترة كالتخكيف. مف نماذج ذلػؾ
كالمتعمقػػػة  –حينئػػػذ  –التػػػي خصصػػػتيا ليػػػذا الشػػػأف، كالتػػػي تناكلػػػت فييػػػا العديػػػد مػػػف القضػػػايا السياسػػػية الشػػػائكة 

بالكحػػدة اليمنيػػة كقضػػايا التحػػرر اليمنػػي. فقػػد اتيمػػت القػػكل التػػي ال تقػػكؿ بضػػـ مسػػتعمرة عػػدف كالمحميػػات إلػػى 
لتحالؼ مع االسػتعمار، كشػككت فػي كطنيػة أعضػائيا كقػكميتيـ قائمػة: "كلقػد كف اليمف األـ تحت حكـ اإلمامة با

نمػػا ىػػي ىيئػػة انفصػػالية تشػػدىا  األكاف لكػػي يعػػرؼ الشػػعب أف الرابطػػة ليسػػت فارسػػة القكميػػة العربيػػة فػػي الػػيمف كا 
نمػا ىػك ربيػب االنفصػالييف كاإلنجميػز كخػ ائف الطبقػة أحبلـ السبلطيف، كأف األصنج ليس فػارس الكحػدة اليمنيػة كا 

نما ىك "الكجو الشعبي" الزائؼ لعمي لقماف فتػى  العمالية كالطفؿ المدلؿ لشركة خطكط عدف الجكية البريطانية، كا 
نمػػػا ىػػػك مجػػػرد احتيػػػاطي  االنفصػػػالية األكؿ فػػػي عػػػدف، كأف االتحػػػاد اليمنػػػي لػػػيس فػػػارس الجميكريػػػة اليمنيػػػة، كا 

نيـ كميـ انفصاليكف يخػدمكف بقصػد أك  –ب انتيازم لبلستعمار كحميؼ لمقكل االنفصالية في عدف كمجرد حز  كا 
خطػػط االسػػتعمار كأىدافػػو القريبػػة كالبعيػػدة فػػي الجنػػكب كالشػػماؿ "، كقالػػت: إف  –غيػػر قصػػد كبػػكعي كبػػبل كعػػي 

الشػػعارات التػػي ترفعيػػا تمػػؾ األطػػراؼ سػػابقة ألكانيػػا، إف لػػـ تكػػف شػػعاراتية زائفػػة أكثػػر منيػػا حقيقيػػة كاقعيػػة حيػػث 
ى ىػػػي االسػػػتقبلؿ كالتحػػػرر كالكحػػػدة اليمنيػػػة كتطػػػكير األكضػػػاع المتخمفػػػة فػػػي الجػػػزء المسػػػتقؿ مػػػف القضػػػية األكلػػػ

. كمػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ كتحقيػػػؽ ذلػػػؾ كاصػػػمت ىجكميػػػا الػػػبلذع عمػػػى مػػػف أسػػػمتيـ باالنفصػػػالييف حمفػػػاء (807)الػػػيمف
غيػػر شػػرعية، االسػػتعمار حيػػث اتيمػػتيـ بممارسػػة الكصػػكلية كاالنتيازيػػة بايػػة الكصػػكؿ إلػػى سػػدة الحكػػـ بطريقػػة 

بػػػػػػ "شػػػػركة الرابطػػػػة، األصػػػػنج، االتحػػػػاد اليمنػػػػي،  –حسػػػػب تعبيرىػػػػا  –ككصػػػػفت تحػػػػالفيـ المؤقػػػػت أك التكتيكػػػػي 
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المحدكدة" أم أنيا كيانات منتجة استعماريان تيدؼ إلى تمبية رغبات كأطماع االستعمار. الميـ في األمر أف ىذه 
ضػػايا )التحػػرر، الكحػدة، االشػػتراكية( كىػي الرؤيػػة التػػي المقالػة تجمػػى فييػا اتجػػاه الصػػحيفة نحػك قضػػايا الػكطف كق

مع اإلماـ أحمد نتيجة لتقارب األخير مع دكؿ الكتمة الشػرقية، كتكافػؽ بعػض  –حينان  –جعمت صاحبيا يتحالؼ 
رؤاىمػػا تجػػاه االسػػتعمار، حيػػث اختتمػػت ىػػذه السمسػػمة بػػالقكؿ: إف المعػػارؾ الػػدائرة فػػي صػػحافة عػػدف، إنمػػا ىػػي 

  (.808)االستعمار البريطاني بيدؼ زعزعة األمف كاالستقرار في اليمف األـ كالتأثير في االستقرار مفتعمة مف قبؿ
( لمػػدفاع عػػف الكحػػدة اليمنيػػة، كأكضػػحت فييػػا رؤيتيػػا 9أكثػػر مػػف ذلػػؾ خصصػػت "الطميعػػة" افتتاحيػػة العػػدد)    

جمػاد  6ا الصػادر بتػاريخ الكاضحة لمكحدة، كالتػي كانػت عبػارة عػف رد لصػحيفة "العامػؿ" التػي نشػرت فػي عػددى
ـ، خبػػران فػػي صػػفحتيا األكلػػى عػػف اسػػتئناؼ العبلقػػات الدبمكماسػػية 1959ديسػػمبر  6المكافػػؽ  -ىػػػ 1379الثػػاني 

بيف الجميكرية العربية المتحدة كبريطانيا، كنكع مف النكاية كالتشفي. كىك ما كذبتو "الطميعة" كاعتبرتو مف ضمف 
الدس كالكقيعة بيف اليمف المستقمة كالجميكرية العربية المتحدة، كػكف ذلػؾ إشاعات كأكاذيب االنفصالييف، بيدؼ 

يتنافى كقرارات مؤتمر باندكنج كمؤتمر التضػامف األسػيكم كاإلفريقػي التػي تؤكػد أف عػدف كمػا يسػمى بالمحميػات 
سػػت نػػزكة جػػزء ال يتجػػزأ مػػف الػػيمف األـ. كأكضػػحت رؤيتيػػا عمػػى ىػػذا النحػػك " إف دعكتنػػا إلػػى الكحػػدة اليمنيػػة لي

مؤقتػػة أك عاطفػػة غامضػػة كلكنيػػا دعػػكة كطنيػػة عميقػػة يؤكػػدىا منطػػؽ التػػاريخ كالمفيػػـك العممػػي لمشػػعب الكاحػػد 
كتفرضيا الركابط األصيمة المشتركة كضركرات الكفاح المشترؾ"، كتمضي كتقكؿ: " إف الضػماف الكحيػد النجػاز 

ضػػيتنا الكطنيػػة بػػػاليمف األـ، كأف أيػػة محاكلػػػة أىػػدافنا الكطنيػػة فػػػي التحػػرر الػػكطني الكامػػػؿ كالكحػػدة: ىػػك ربػػػط ق
لفصؿ قضية التحرر الكطني عػف قضػية الكحػدة اليمنيػة لػيس ليػا إال نتيجػة كاحػدة ىػي إفسػاح المجػاؿ لمعناصػر 
االنتيازية لبلنفراد بقيادة كفاح الشػعب كحػؿ القضػية الكطنيػة عػف طريػؽ المسػاكمات كأنصػاؼ الحمػكؿ " باعتبػار 

فػػي الشػػماؿ التػػي يػػتحجج بيػػا االنفصػػاليكف فػػي قػػكليـ بعػػدـ إمكانيػػة التكحػػد ليسػػت خالػػدة، أف األكضػػاع المتخمفػػة 
نما الشيء الثابت كاألساسي كالخالد ىك الكحدة اليمنية، أما التجزئة فيي مؤقتة صنعيا االستعمار الػذم يعتبػر  كا 

بالمقابػػػؿ أبػػػكاب عػػػدف اليمنيػػػيف الشػػػمالييف فػػػي عػػػدف أجانػػػب، كيتخػػػذ ضػػػدىـ عمميػػػات التسػػػفير الجمػػػاعي، ليفػػػتع 
لمكجػػػات الميػػػاجريف األجانػػػب مػػػف أبنػػػاء الككمنكلػػػث البريطػػػاني ىادفػػػان مػػػف كراء ذلػػػؾ القضػػػاء عمػػػى يمنيػػػة عػػػدف 
كبالتػػالي محػػك عركبتيػػا الخالػػدة. فضػػبلن عػػف أنػػو ىػػك الػػذم أقػػاـ االتحػػاد الفيػػدرالي المزعػػكـ فػػي إمػػارات الجنػػكب 

 منية.اليمني المحتؿ بيدؼ قطع الطريؽ عمى الكحدة الي
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 –كطرحػػػت "الطميعػػػة" معادلػػػة مفادىػػػا: أف كػػػؿ مػػػف يقػػػؼ ضػػػد الكحػػػدة اليمنيػػػة أك يعارضػػػيا إنمػػػا ىػػػك يسػػػػير   
في اتجاه االستعمار، كيمتقي مع أىدافو كخطكطو السياسية في الجنكب اليمني المحتؿ. كأكضحت:  –بالضركرة 

نمػا تطمػب أف الحككمة اليمنية ال تنكم بتاتان ضـ عدف كالمحميات بالقكة كما ي دعي االنتيازيكف كاالنفصاليكف، كا 
بحؽ الجنكب في تقرير المصير كفقان لؤلعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية بعيدان عف أشكاؿ الكصاية كعف أم نفكذ أجنبػي 
نمػا ىػك خػكؼ مصػطنع يفضػع نكايػا  كتحت إشػراؼ دكلػي محايػد، كأف الخػكؼ مػف الكحػدة اليمنيػة غيػر مبػرر، كا 

ؽ كذبت ادعاء االنفصالييف: أف الحركة الكطنية قد بمات الذركة كأف الكفاح الكطني قد انفصالية. كفي ىذا السيا
كصؿ إلى نياية المطاؼ. كاعتبرت ذلؾ التفافان عمى الحركة الكطنية كت مران عمى مشركعيا النضالي التي الزالت 

يػر. كقالػت: إف تمػؾ األكاذيػب في بداية الطريؽ،  كأف الشعب اليمني الزالت أمامو مرحمة طكيمة مف الكفاح المر 
التي يطمقيا االنفصاليكف تيدؼ إلى خدع كتضػميؿ الػرأم العػاـ العربػي كالعػالمي لاػرض كسػب المسػاندة كالتأييػد 
المػػػادم كاألدبػػػي كقطػػػؼ ثمػػػرات الكفػػػاح الػػػكطني. كفػػػي نيايػػػة االفتتاحيػػػة دعػػػت باسػػػـ قػػػرارات مػػػؤتمرم بانػػػدكنج 

العربي كالعالمي إلى مساندة كتأييد حككمة الػيمف ككفػاح الشػعب اليمنػي  كالتضامف األسيكم اإلفريقي الرأم العاـ
ضد االسػتعمار، مػف أجػؿ سػبلـ دائػـ لمعػالـ، كمػف أجػؿ مكاصػمة الكفػاح الػكطني، كأف ال يكػكف الكفػاح مػف أجػؿ 
استقبلؿ اسمي كمف أجؿ استبداؿ االستعمار بحكـ السبلطيف، كليس ىناؾ شيء اسمو )الجنػكب العربػي( كلػيس 

ناؾ يمناف. كقالت: إف االنفصالييف يركجكف الشػائعات ضػد الكحػدة اليمنيػة بػدافع الحقػد عمػى الػيمف كحككمتػوا ى
ألف الحككمػػة اليمنيػػة رفضػػت أف تكػػكف جسػػر عبػػكر لكصػػكليـ إلػػى السػػمطة، كأف الكحػػدة اليمنيػػة إذا مػػا تحققػػت 

يػـ يطعنػكف فييػا كيسػمكنيا تيكمػان سكؼ تقطع عمييـ أطماعيـ في الكصكؿ إلى كراسي الحكـ: األمػر الػذم جعم
"غػزكان متككميػػان"، كيطمقػكف عمػػى الجنػكب اليمنػػي اسػـ "الجنػػكب العربػي". كمػػا أف تمػؾ التسػػمية فييػا خػػداع كزيػػؼ، 
كفييا "تعميـ متعمد" يتخذه االنفصاليكف ستاران ليـ باية طمس كحجب "يمنية" الجنػكب المحتػؿ، كتاطيػة أىػدافيـ 

قنػاع الػرأم العػاـ العربػي كالػدكلي بفكػرة إقامػة كيػاف سياسػي مسػتقؿ فػي الجنػكب منفصػؿ االنفصالية. لذا حاكلكا إ
عف اليمف األـ، بحجة أف الجنكب أكثر تقدمان مف الشماؿ، كاف الحركة الكطنية بمات الذركة لـ يبػؽ إال الجمػكس 

فياترل ىؿ التاريخ  (.809)طةحكؿ مائدة كاحدة مع اإلنجميز إلجراء المفاكضات النيائية حكؿ الجبلء كاستبلـ السم
يعيػػد  نفسػػو مػػف جديػػد ؟ كأف الثقافػػة السياسػػية  –عنػػدما  نسػػمع راىنػػان  تنػػامي مثػػؿ تمػػؾ الػػدعكات كالشػػعارات  –

 اليمنية في أحد تعبيراتيا الزالت تحتفظ ببعض مف تمؾ النزعات؟ ربما !!!.
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" لمحػديث عػف الكحػدة اليمنيػة كالسػعي ىذا كىناؾ العديػد مػف المكاضػيع كالمقػاالت التػي خصصػتيا "الطميعػة     
الػػػدائـ إلػػػى تحقيقيػػػا. كمػػػا خصصػػػت زاكيػػػة بعنػػػكاف "قصػػػة الطميعػػػة" تناكلػػػت فييػػػا قصػػػص تحكػػػي الكاقػػػع كتعػػػالج 

نسانا، كترفض في جكىرىا التشطير كاالستعمار كتدعك إلى الكحدة  .(810)مشاكمو، كتحكي كحدة اليمف أرضان كا 

 الكفاح والتحرر: -8
الكطني المتمثؿ في محاربة االسػتعمار البريطػاني اليػدؼ االسػتراتيجي لصػحيفة "الطميعػة"، إف يشكؿ الكفاح     

لـ يكف ىك األساس في إصدارىا، المتزامف مع فتع "مكتب تحرير الجنكب" في تعز لذات الاػرض. كلقػد جسػدتو 
م ذم النزعػة اليسػارية كاقعان، ككرست معظـ مكاضيعيا لخدمة ىذا اليدؼ النبيؿ. تجمى مف خػبلؿ خطابيػا الثػكر 

المكجو صكب االستعمار كعمبلئو. فقد اسػتيمت عػددىا األكؿ بالتشػيير بسياسػات االسػتعمار كفضػع مخططاتػو 
"اإلنجميز يت مركف عمى بتركؿ ثمكد"، كانتقدت عقد االتفاقيات غير المتكافئة بيف حككمة عدف االستعمارية كبيف 

برتيػا غيػر شػرعية، كأف إبراميػا مػع سػبلطيف غيػر شػرعييف يعػد سبلطيف المحميات حػكؿ مكضػكع البتػركؿ، كاعت
نيبػػان كتعػػديان عمػػى الثػػركة الكطنيػػة، كتػػ مران عمييػػا كعمػػى الػػكطف. كقالػػت: إف بريطانيػػا سػػكؼ تماطػػؿ فػػي تنفيػػذ تمػػؾ 

مػف االتفاقيات، كلـ تبدأ باستخراج البتركؿ عمى الفكر ريثمػا تنفػذ مشػركع االتحػاد الفيػدرالي فػي الجنػكب، لتصػب  
ثـ االتفاقيػات التػي تنػكم عقػدىا مػع السػبلطيف بصػباة شػرعية زائفػة، كىػك مػا عارضػتو كرفضػتو "الطميعػة". كمػا 
أنيا فضحت األعماؿ اإلرىابية التي كانت تقـك بيا بريطانيا مف تركيع لممكاطنيف بضرب الطائرات كاالعتقاالت 

حكاـ قبضتيا عمى المحميات لمحيمك  . لذا طالبػت (811)لة دكف تحقيؽ كحدة اليمف... الخكاالستحكاذ عمى الثركة كا 
كلنقػؼ جميعػػان جبيػػة  ا"الطميعػة" مػػف الشػعب اليمنػػي التػػيقظ ككحػدة الكممػػة ككحػدة الكفػػاح الػػكطني " فمنػع مسػػؤكليتن

كفاحيػة كاحػػدة متراصػة كلنثػػؽ فػي أنفسػػنا كفػي قكانػػا المػػذخكرة الكامنػة، كلنثػػؽ أكثػر مػػف ذلػؾ أننػػا لسػنا كحػػدنا فػػي 
.كمػا حػػذرت مػف عقػػد أيػة اتفاقيػػة (812)أف معنػػا كػؿ قػػكل التحػرر العربػػي ككػؿ الشػػعكب المحبػة لمسػػبلـ "المعركػة ك 

 غير متكافئة بيف أم سمطنة ككؿ مف أمريكا كبريطانيا.
لقد مارست "الطميعػة" دكران رياديػان فػي الكفػاح الػكطني ضػد االسػتعمار، منطمقػة مػف رؤيػة تػدعك إلػى تكحيػد       

جاكز كؿ الخبلفات كالتباينات السياسية فػي السػاحة جاعمػة  مػف محاربػة االسػتعمار كالتحػرر الجبية الكطنية، كت
ىػػدفيا األكؿ، مسػػتميمة فػػي خطكاتيػػا التػػراث النضػػالي لحركػػات التحػػرر العربيػػة كالعالميػػة. كقػػد تابعػػت عػػف كثػػب 
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اني، كقالػػت: إنيػػا ال األحػػداث التػػي تجػػرم فػػي جنػػكب الػػيمف المحتػػؿ، كنشػػرت المقػػاالت المعاديػػة لمكجػػكد البريطػػ
تسػػاكـ عمػػى اسػػتقبلؿ الػػيمف، السػػيما الجػػزء الجنػػكبي المحتػػؿ "ال مسػػاكمة كال تراجػػع"، فػػبل بػػد يكمػػان مػػف التحػػرر 
كاالستقبلؿ عاجبلن أك كجبلن "كالقضية بعد ليست قضية فرد كاحػد أك ىيئػة بالػذات أك أيػة حككمػة بعينيػا.. كلكنيػا 

يػيف العػالـ المناضػمة ضػد اسػتابلؿ اإلنسػاف ألخيػو اإلنسػاف كمػف أجػؿ قضية الشعب اليمني كمو كقضية كػؿ مبل
كقػػد كانػػت تعتبػػر أيػػة اتفاقيػػة تعقػػد بػػيف البريطػػانييف كالسػػبلطيف نكعػػان مػػف  (.813)عػػالـ جديػػد خػػاؿو مػػف االسػػتعمار"

اليػػة التػ مر عمػػى الػيمف بحسػػباف الطػػرفيف يمػثبلف مشػػركعان سياسػيان كاحػػدان، فضػػبلن عػف أنيػػا حيػت اإلضػػرابات العم
 –ـ، كقالت: إنيا دليؿ تبلحـ الشعب اليمني شمالو كجنكبػو، كقالػت 1958التي شيدتيا عدف أكاخر أكتكبر عاـ 

:إف كراء الدعاية الكاذبة التي كاف يشنيا االستعمار ضد اليمف المستقؿ، كالمتمثمة في اتيامو بالتحالؼ  –أيضان 
كب اليمنػػي المحتػػؿ. لػػذا رفضػػت "الطميعػػة" أم تقػػارب مػػع مػػع الشػػيكعية،إخفاء نشػػاطو اليػػداـ كمؤامراتػػو فػػي الجنػػ

نكعػػان مػػف التنػػافس االسػػتعمارم كالصػػراع الخفػػي عمػػى الثػػركة  –إذا مػػا حصػػؿ  –الػػدكؿ الرأسػػمالية باعتبػػار ذلػػؾ 
 .           (814)كمراكز النفكذ ليس غير

 الشيوعي: التوجو -3
أكتكبر  4ـ برغـ انو سجؿ عميو 1959أكتكبر عاـ  1عمدت "الطميعة" إلى تقديـ إصدار عددىا األكؿ إلى      

مػف نفػس العػاـ، كذلػؾ لكػي يكػكف متزامنػان مػػع الػذكرل السػنكية العاشػرة لتأسػيس جميكريػة الصػيف الشػعبية، كنػػكع 
مػػػػف التكػػػػريـ ليػػػػذه المناسػػػػبة كالمسػػػػاىمة فػػػػي نشػػػػر ىا/تمػػػػؾ االحتفاليػػػػة، كتأكيػػػػد انحيازىػػػػا إلػػػػى جانػػػػب المعسػػػػكر 

جعػػؿ بعػػض البػػاحثيف يعػػدكنيا مػػف طميعػػة الصػػحؼ اليمنيػػة الممتزمػػة أيػػديكلكجيان بػػنيج  . كىػػك مػػا(815)االشػػتراكي
االشػػتراكية، إلػػى جانػػب يسػػارية صػػاحبيا باذيػػب الػػذم شػػكؿ مػػع زمػػبلءه أكؿ تجمػػع ماركسػػي فػػي الػػيمف، كحػػاكؿ 

نحػك دكؿ  . فينػاؾ العديػد مػف المقػاالت التػي تبػدم انحيػازان كاضػحان (816)ترجمة ىذا االتجػاه فػي صػفحات الطميعػة
الكتمػػة الشػػرقية ال مجػػاؿ لحصػػرىا كتحميميػػا ىنػػا. فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر قالػػت فػػي إحػػدل افتتاحيتيػػا: إف 
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الػػػػيمف تتجػػػػػو بسياسػػػػتيا نحػػػػػك الجبيػػػػة العربيػػػػػة التحرريػػػػة كنحػػػػػك القػػػػكل العالميػػػػػة لمسػػػػبلـ المتمثمػػػػػة بػػػػدكؿ الكتمػػػػػة 
ليمنية مع تمػؾ الػدكؿ كعمػى رأسػيا الصػيف كاالتحػاد . كطالبت في أكثر مف عدد بتمتيف الصداقة ا(817)االشتراكية

. (818)السكفيتي، الذيف كزرتيـ في سياستيـ ضد الارب، السيما في مجاؿ سباؽ التسمع الذم شػيده العػالـ كنػذاؾ
كما تمنت في مطمع العاـ الجديد أف تستقبمو ككميا أمؿ بانتصار قكل التحرر كاالشتراكية كسيادة السمـ العالمي، 

بػػػػرىف صػػػػحة انحيازىػػػػا كحقيقػػػػة التزاميػػػػا، بػػػػؿ يحػػػػدد بكصػػػػمة اتجاىيػػػػا " كدعنػػػػا عامػػػػان حػػػػافبلن بالم سػػػػي كىػػػػك مػػػػا ي
كاالنتصارات كالتطكرات عمى جميػع المسػتكيات.. فعمػى المسػتكل العػالمي ثبػت بمػا يػدع رال يػدع   مجػاالن ألدنػى 

ف ميزاف القكل الدكلي يميؿ في كؿ شؾ أف قكل التحرر كاالشتراكية كالسمـ في العالـ في ازدياد كنمك كتعاظـ، كأ
عاـ أكثر فأكثر لمصمحة الشعكب المناضمة مف أجؿ الحرية كالتقػدـ كاالنعتػاؽ كلمصػمحة حريػة السػمـ فػي العػالـ 

. كفػػػي سػػػياؽ ىػػػذا التكجػػػو تناكلػػػت "الطميعػػػة" جممػػػة مػػػف القضػػػايا الكطنيػػػة المتعمقػػػة بالكفػػػاح كالتحػػػرر. كمػػػا (819)"
يػػا، جػػداالن كاسػػعان، حػػكؿ ذات القضػػايا. فقػػد كػػذبت مػػا قالػػت: إف االسػػتعمار خاضػػت مػػع الصػػحؼ المناكئػػة لتكجي

كحمفػػاءه يشػػنكف حممػػة دعائيػػة كاذبػػة ضػػد الػػيمف المسػػتقؿ بحجػػة اتيامػػو بالتحػػالؼ مػػع الشػػيكعية كالتحيػػز نحكىػػا 
ف ذىػػػب المارضػػػكف  "نحػػف ال نػػػدافع عػػػف الشػػػيكعية كال نػػػدعك إلػػػى أف تصػػػطب  حككمػػػة الػػػيمف بػػػالمكف األحمػػػر كا 

. كما ىاجمت مػف كصػفتيـ بػػػ "أدعيػاء القكميػة"، (820)لمكتكركف كالمأجكركف ينسبكف إلينا االتيامات كاألباطيؿ"كا
كتقصد بيـ )رابطة أبناء الجنكب.. كبعض فصائؿ العمؿ الكطني ( ذكم الميػكؿ كالتكجيػات القكميػة، كاسػتنكرت 

نبيػػة، كمػػا اتيمػػتيـ بالتػػ مر عمػػى العمػػاؿ عػػدـ دعميػػـ كمسػػاندتيـ إلضػػرابات العمػػاؿ فػػي الشػػركات النفطيػػة األج
 –عمػى القكميػة العربيػة كتنسػى  –زكران  –كعمى حقكقيـ الميضػكمة، ككصػفت صػحفيـ باالنتيازيػة التػي تتبػاكى 

نصرة العماؿ العرب كاالنحياز إلى قضايا ىـ "كلقد ظمت األقػبلـ كالصػحؼ  –أيضان  –أف  مف معانييا  –عمدان 
قكميػػػة العربيػػػة بعيػػػدة عػػػف المشػػػاركة الصػػػادقة لمعمػػػاؿ فػػػي معػػػركتيـ البطكليػػػة التػػػي التػػػي تتشػػػع كتسػػػتتر بثػػػكب ال

البريطانيػػة  كػػأف مسػػاعدة العمػػاؿ العػػرب ضػػد ىػػذه  BPيخكضػػكنيا ضػػد أقػػكل كأعتػػى شػػركة اسػػتابللية رشػػركة 
ة ىك الشركة البريطانية عمؿ شيكعي ىداـ". كقالت: إف السر الذم تمتقي عنده تمؾ الصحؼ كالشركات الرأسمالي
. (821)العػػيش عمػػى فتػػات مكائػػد األخيػػرة مػػف إعبلنػػات كنحكىػػا.. كالخػػكؼ مػػف خطػػر انتشػػار الشػػيكعية فػػي الػػيمف
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كاعتبػػرت "الطميعػػة" تكتػػؿ القػػكل الداعيػػة إلػػى إقامػػة "االتحػػاد الفيػػدرالي لمجنػػكب العربػػي" كمػػف قبمػػو "الحكػػـ الػػذاتي 
تنفػذىا بإيعػاز مػف السػمطات االسػتعمارية، بحجػة  لعدف"، ضد قكل التحرر كالتقدـ، "مػؤامرة عمػى الشػعب" اليمنػي

شف حممة عمى ما يسمى بالخطر الشيكعي المتاماؿ في اليمف شػمالو كجنكبػو، الػذيف يشػكمكف حمفػان غيػر مقػدس 
"كرغـ أف ىذه الحممة الصميبية الجديدة كالمكارثية الظالمية تبػدك ككأنيػا تسػتيدؼ عمػى كجػو التحديػد تيػاران كطنيػان 

أنيا في كاقع األمر تستيدؼ ما ىك أكبر مف ذلؾ. كليس أسخؼ مػف أف يػدعي أصػحاب ىػذه الحممػة بذاتو، إال 
الػػػدفاع عػػػف الشػػػعب.. كعػػػف القكميػػػة العربيػػػة" الػػػذيف يرتكبػػػكف كػػػؿ الجػػػرائـ باسػػػـ الشػػػعب كباسػػػـ القكميػػػة مجػػػاراة 

بعػاده  لمخططات استعمارية. كقالت: إف ىذه الحممػة تيػدؼ فػي جكىرىػا إلػى شػاؿ الشػعب فػي قضػايا ىامشػية كا 
عػػف عػػدكه الحقيقػػي كالبحػػث عػػف عػػدك كىمػػي بػػدالن عػػف العػػدك األكؿ المتمثػػؿ فػػي االسػػتعمار البريطػػاني "ارفعػػكا 

 .(822)أيديكـ عف الطميعة"، "لماذا تياجـ الطميعة" كغيرىا مف العناكيف
احػت منيػا رائحػة الػنفس كلعٌؿ مف المفيد أف نشير في ختاـ حديثنا عف "الطميعة" إلى بعض مقاالتيا التي ف     

الشيكعي بشكؿ كاضع، كمقالة "النظرية كاإلصبلح االقتصادم" التي تناكلت فييا مكضكع أزمات األمة المتكررة 
كالتػػي لخصػػتيا فػػي افتقارىػػا إلػػى عدالػػة التكزيػػع فػػي الحقػػكؽ، كاحتكػػار الرأسػػمالية لمفاصػػؿ االقتصػػاد. كتمػػؾ ىػػي 

عمػػى ىػػذا النحػػك "إف تمػػؾ الحػػركب الطاحنػػة التػػي تثػػكر بػػيف الحػػيف النظػػرة الشػػيكعية لبلقتصػػاد كالتػػي شخصػػتيا 
ميمػػػا كػػػاف مثيركىػػػا يتػػػذرعكف أحيانػػػان بأسػػػباب أخػػػرل يتسػػػتركف كراءىػػػا إلعػػػبلف حػػػركبيـ تحػػػت اسػػػـ  –كاآلخػػػر 

كانػت كميػا مػف أجػؿ المصػالع االقتصػادية البحتػة، سػعيان كراء  –المصمحة الكطنية أك الػدفاع عػف قضػايا عادلػة 
فػػكؽ ككسػػب المػػاؿ كاسػػتابلؿ اآلخػػريف". نفػػس األمػػر ينطبػػؽ عمػػى الصػػراعات الطبقيػػة الداخميػػة التػػػي الػػربع كالت

ننا متى ضػمنا  قالت: إف مبعثيا ىك التنافس االقتصادم كسكء العدالة في تكزيع الثركة، كأف حمكليا تكمف في "كا 
مؽ معضمة نكاجييا"، كجعمت انتفاء الصراع حبلن راقيان كتكزيعان عادالن لمناحية االقتصادية فقد تامبنا عمى أىـ كأع

الطبقي بيف األغنياء كالكادحيف يكمف في اإلصػبلح الزراعػي الػذم يعػد المػدخؿ الصػحيع لئلصػبلح االقتصػادم 
(لممطالبة بػ "اإلصبلح العاجؿ أكالن" المتمثػؿ فػي إصػبلح 4. كما خصصت "الطميعة" افتتاحية العدد )(823)الشامؿ

اعة برؤيػػػػة ذات نػػػػزكع اشػػػػتراكي كػػػػكف االسػػػػتقبلؿ االقتصػػػػادم ىػػػػك الضػػػػماف الحقيقػػػػي الزراعػػػػة كالتجػػػػارة كالصػػػػن
. أمػػػا المقالػػػة المعنكنػػػة بػػػػػ "معجػػػزة العمػػػـ بػػػيف المػػػادة كالػػػركح" فقػػػد عالجػػػت فييػػػا إشػػػكالية (824)لبلسػػػتقبلؿ السياسػػػي

                                                 
 .8، 3، ص 1961يناير  3 -1379 رجب 5، السنة األكلى، 11الطميعة: العدد - 822

  .8، 7، 6، السنة األكلى، ص 11الطميعة: العدد -823

 . 1، السنة األكلى، ص 4الطميعة: العدد - 824
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لتػي اسػتكعبتيا . كغيرىػا مػف المقػاالت ذات النػزكع الشػيكعي ا(825)المادم كالركحػي كفقػان لرؤيػة شػيكعية ماركسػية
 صفحات "الطميعة".

كىكذا كانت "الطميعة" رافدان أساسيان مػف ركافػد الفكػر السياسػي اليمنػي المعاصػر. عبػرت منػذ زمػف مبكػر عػف     
تيػػار فكػػرم سياسػػي ذم مممػػع شػػيكعي كػػاف لػػو دكر نشػػط فػػي تكػػكيف كتشػػكيؿ الثقافػػة السياسػػية اليمنيػػة ال يمكػػف 

                                                                إغفالو.                        
                                                                

                                                                                                                 
                                                                                                                       

                                                 
 . 4ص  ،4الطميعة: العدد - 825
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 الخاتمة

)انصاحافح ٔانساهطح فاٙ اناًٍٛ قاد ذثادخ ياٍ  اذل ْارِ اندزاساح  انصحافح انًُٛٛح تكم ذؼثٛساذٓا ٔأطٛافٓاا إٌ    

ًُٓاا  ياا ْإ زاخ انرٙ أصدزذٓا أٔ ذثُرٓا نركٌٕ َاطقّ تاسآًا: فأَٓا يرُٕػح ترُٕع االذجاْاخ ٔانرٛا انًؼاصس(

ًٖ نُفس يرْثٙ، ٔيُٓا يا ْٕ صدٖ نُفس إسذيٙ إصذحٙ، ٔيُٓا يا ْٕ صدٖ نُصػااخ يحهٛاح  جٕٓٚاح، ٔصد

ًٖ ٔايرداداً أٚادٕٚنٕجٛاً نهٕافاد. كًاا أَٓاا اذفارخ فاٙ َٓجٓاا ٔذٕجٓاذٓاا أااكال ًَٔااذ  يفرهفاح،  ٔيُٓا يا ْٕ صد

تٓا ذؤدٚرٓا، ٔانرٙ زسًد نٓا سهفاً.  حذثؼاً نصفرٓا )زسًٛح، يؼازضح، أْهٛح... انخ(، ٔٔفقاً نٕظٛفرٓا انًُٕط ٔذنك

تًؼُٗ آ س كاَد فٙ يؼظًٓا ذًثم نساٌ حال انرٛازاخ ٔانرٕجٓاخ انرٙ ذُرًٙ إنٛٓا نٛس إال. فٓٙ يٕانٛح غٛسْاا 

فحانًاا ذكإٌ سأ٘ يرفأذاح  إيكاَٛاذٓاا فاٙ صاُاػح انايؼازضح غٛسْاا أْهٛاح . كًاا أٌ ذؤثٛساذٓاا فاٙ انجًٓإز، ٔ

 يؼثسج ػٍ يثانٛح سٛاسٛح يًكُح ػهٗ ػكس يا ذكٌٕ يسٔجح الٚدٔنٕجٛا غٛس يًكُح ْٔهى جساء.

و قااد ػااااد تًؼااصل ػااٍ أْااى انرفاااػذخ 1962 -1918يااٍ غٛااس انًُطقااٙ انقاإل: أٌ انااًٍٛ  ااذل انفرااسج  ّإَاأ

ح، تكم أطٛافٓا ٔذٛازاذٓا ٔانرٙ آدذٓا انًُطقاح انؼستٛاح، فٓاٙ ٔتاذ ااك قاد انسٛاسٛح ٔانرحٕالخ انثقافٛح ٔانفكسٚ

رٓا ذااؤثسخ إنااٗ حااد كثٛااس ترهااك انرفاااػذخ ٔانرحاإالخ، السااًٛا أتؼادْااا انؼقائدٚااح انسٛاسااٛح، إٌ نااى ذكااٍ قااد ػاااا

سش ذضااًُرّ أتاا انصااحافح حٛااث كاَااد ٔيااا –تشااكم أٔ تااؤ س  –ْٔاإ يااا ػكساارّ ٔذفاػهااد يؼٓااا تكاام ذفاصااٛهٓا، 

 ذجهٛاذٓا ٔانًؼثسج صساحح ػُٓا كًا كاَد صداً نٓا ٔاَؼكاساً نرفاػذذٓا. 

 –تشكم أٔ تآ س  –ًٚكٍ انقٕل: إٌ انصحافح انًُٛٛح فٙ انفرسج ذاذٓا اذسًد تُفس فكس٘ يؼٍٛ ػثسخ ػُّ ٔ     

ّٛ انسهفٙ ذًحٕز تٍٛ انُفس األيايٙ انًرْثٙ ٔانُفس اإلسذيٙ تشق ٓا ٔأفصحد ػُّ ذُأالذٓا، يضايُٛ

اإلصذحٙ ٔاإل ٕاَٙ، ٔكرنك انُفس انقٕيٙ تكم ذؼثٛساذّ ٔانٕطُٙ انرحسز٘ ٔانًٓادٌ، إنٗ جاَة انؼدٚد يٍ 

انُصػاخ ذاخ اإلتؼاد انفكسٚح ٔانسٛاسٛح انًفرهفح ٔانًرٕشػح تٍٛ انٛساز ٔانًٍٛٛ ٔانٕسظ ٔانرٙ أفصحد ػُٓا 

 .ْرِ اندزاسح

ًُٛٛح كاَد يرثاُٚح فٙ يفاًْٛٓا ٔيٕاقفٓا يٍ انقضاٚا انكثسٖ انرٙ كًا أظٓسخ ْرِ اندزاسح أٌ انصحافح ان 

ػاٚشرٓا يثم انٕحدج انًُٛٛح ٔانجايؼح اإلسذيٛح ٔانجايؼح انؼستٛح ٔانقٕيٛح ٔانٕطُٛح ٔيٕقفٓا يٍ االسرؼًاز... 
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َٕاػٓا كاَد فٙ انخ، ٔانرٙ ذفأذد تٍٛ انرؤٚٛد ٔانسفض ٔانقثٕل. كًا أثثرد اندزاسح أٌ انصحافح انًُٛٛح تكم أ

 ػذقرٓا يغ انسهطح انًسكصٚح ال ذفس  ػٍ ثقافح: إيا )يغ أٔ ضد أٔ تٍٛ تٍٛ(.

فضذً ػٍ إثثاذٓا أٌ انصحافح انًُٛٛح انًٕانٛح )انسسًٛح( نإليايح كاٌ أْى أْدافٓا اندفاع ػٍ اإليايح ٔػٍ 

ثٛح ٔانسٛاسٛح ٔانؼسفٛح. كرنك يٕاقفٓا حٛث اسرفديد فٙ سثٛم ذنك كم االحجٛاخ ٔانًثسزاخ اندُٚٛح ٔانًرْ

األيس تانُسثح نهصحافح انًؼازضح نإليايح فقد كاٌ أْى أْدافٓا يحازتح ظهى ٔاسرثداد اإليايح ٔانرٙ سفسخ كم 

يٕادْا ٔٔجٓد  طاتٓا َحٕ ذحقٛق ْرِ انغاٚح يرؤثسج فٙ ذنك تًحٛطٓا انؼستٙ انر٘ كاٌ ٚغهٙ تانحسكاخ 

ٕٛ انًصسٚح. كًا اٌ انًصطهحاخ ٔانصٛغ انرؼثٛسٚح انرٙ اسرفديرٓا انثٕزٚح ٔانرحسزٚح أتسشْا ثٕزج ٕٚن

انصحافح تكثافح فٙ جدانٓا تداٚح األيس، ذُى ػٍ ذُْٛح يرْثٛح كاَد يرحكًح فٙ انٕػٙ انسٛاسٙ انًُٛٙ، ٔاٌ 

يصطهحاخ انٕطُٛح ٔانقٕيٛح...انخ، انرٙ طسأخ ػهٗ  طاتٓا فٙ يسحهح ذانٛح، ظهد فٙ إطاز  انجدل انُفثٕ٘ 

 ٔحسة ٔانر٘ قهًا ٔجد نّ ػًق ٔصدٖ اؼثٙ.

أيا انصحافح األْهٛح انًُٛٛح فقد ذُٕػد فٙ طسٔحاذٓا ٔذؼدد خ فٙ ذُأالذٓا ٔأْدافٓا، ٔذنك ٔفقاً نرؼدد ٔذُٕع  

انجٓاخ انًؼثسج ػُٓا فًُٓا يا دػا إنٗ حكى ذاذٙ نؼدٌ ٔيُٓا يا َاضم يٍ اجم ذحقٛق "اذحاد فٛدزانٙ نهجُٕب 

يا سؼٗ إنٗ ٔحدج ػدٌ ٔانًحًٛاخ يغ "انًٍٛ األو"، ٔذجهد ػهٗ صفحاذٓا ذٛازاخ ذاخ  انؼستٙ" ٔيُٓا

 يُحُٛاخ )ٔطُٛح، يُاطقٛح، قٕيٛح، إسذيٛح، نٛثسانٛح، ٚسازٚح، َاصسٚح، تؼثٛح ... انخ(.

ٔأ ٛساً أفصحد انصحافح انًُٛٛح تفطاتٓا انًرؼدد ٔانًرُٕع: أٌ ثًح ذٛازاخ فكسٚح ٔسٛاسٛح كاَد سائدج 

 يٕجّٓ نٓرا انفطاب، ٔانرٙ ًٚكٍ حصسْا فٙ األذٙ:ٔ

 انفكس انسٛاسٙ انٓادٔ٘ )انصٚد٘(. -

 انفكس انسٛاسٙ اإلسذيٙ )اإلصذحٙ، ٔاإل ٕاَٙ(.  -

 انفكس انسٛاسٙ انقٕيٙ )انثؼثٙ، ٔانُاصس٘(. -

 انفكس انسٛاسٙ انٛساز٘ )االارساكٙ، ٔانشٕٛػٙ(. -

 ٕٓ٘(.     انفكس انسٛاسٙ انٕطُٙ أٔ انقطس٘  )انًحهٙ، ٔانج -
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مالحظات حول نهجها الفكري او خطها السٌاسً او جوانب اهتمامهاالجهة الناطقة باسمهارئٌس تحرٌرهاتارٌخ صدورهامكان صدورهااسم الصحٌفة او المجلةم

اسبوعٌة ادبٌة - اهتمت بشؤون المهاجرٌن وحضرموتمحمد بن عقٌل بن ٌحٌى1906سنغافورةصحٌفة األمام1

شهرٌة جامعة - اهتمت بشؤون المهاجرٌن وحضرموتمحمد بن عقٌل بن ٌحٌى1908سنغافورةصحٌفة االصالح2

الشٌخ محمد سالم بارجاء1927اندونٌسٌاصحٌفة اإلقبال3

اسبوعٌةمحمد بن هاشم1920اندونٌسٌاصحٌفة البشٌر4

ادبٌة ثقافٌةعٌدروس عمر المشهور1920سوراباٌاصحٌفة حضرموت5

ادبٌة تارٌخٌة اصالحٌة عبدهللا عبدالرحمن الحبش1939ًسنغافورةصحٌفة الذكرى6

ادبٌة اجتماعٌة اسبوعٌةجمعٌة االرشاد فً اندونوسٌااحمد عبدهللا السقاف1929جاوةمجلة الرابطة7

اجتماعٌة نصف شهرٌةاحمد عمر بافقٌه1936سنغافورةصحٌفة السالم8

اسبوعٌة جامعةفرج طالب الحضرم1933ًسنغافورةصحٌفة الشعب الحضرم9ً

عربٌة جامعة حسٌن بن علً السقاف1931سنغافورةصحٌفة العرب10

شهرٌة جامعة ادبٌة اجتماعٌة نخبة من الشباب1938اندونٌسٌام/ المرشد11

ادبٌة جامعة طه السقاف1932سنغافورةصحٌفة النهضة الحضرمٌة12

اسبوعٌة اجتماعٌة طه السقاف1946سنغافورةصوت حضرموت13

شهرٌةالشٌخ محفوظ عبده1917المهجرمجلة األمل14

طه السقاف1943سنغافورةم/السالم15

اجتماعٌة ادبٌة نصف شهرٌةحسن ابو علً النقه1920جاوةاإلرشاد16

مجلة نصف شهرٌة عمر سلٌمان ناج1920ًاندونٌسٌامجلة الشفاء17

مجلة نصف شهرٌةابو بكر العطاس - عبدهللا الخوجة1922اندونٌسٌامجلة المدرسة18

مجلة نصف شهرٌةالجمعٌة التهذٌبٌة1928اندونٌسٌامجلة الدهناء19

مجلة نصف شهرٌةتالمذة مدرسة اإلرشاد1928اندونٌسٌامجلة المصباح20

اسبوعٌةعمر بن علً مكارم1923اندونٌسٌاصحٌفة القسطاس21

اسبوعٌةعمر هٌبص1925اندونٌسٌاصحٌفة األحقاف22

اسبوعٌةمحمد بن عقٌل بن ٌحٌى1929اندونٌسٌاصحٌفة برهوت23

اسبوعٌةمحمد الهاشم1920ًاندونٌسٌاصحٌفة بورة بدور24

اسبوعٌةمحمد علً قدس1927اندونٌسٌاصحٌفة مرآة المحمدٌة25

اسبوعٌةمحمد علً قدس- احمد باحشوان1928اندونٌسٌاصحٌفة مرآة الشروق26

اسبوعٌةمحمد بن عبدالرحمن - حسن بن علوي شهاب 1910سنغافورةصحٌفة الوطن27

اسبوعٌةمحمد سعٌد الفته1923اندونٌسٌاصحٌفة الوفاق28

منٌون1962لندنمجلة الرواد29 فصلٌة جامعةالطالب اٌل

منٌة الكبرىعبدالغنً الرافع1940ًالقاهرةالصداقة30 منٌٌن وتبنت خط الجمعٌة اٌل ثقافٌة - تعاطفت مع االحرار اٌل

عبدالواحد الجٌالن1921ًسنغافورةالهدى31

شهرٌة باللغة المالوٌةحسٌن بن احمد عقٌل1346هـاندونٌسٌاالمهجر32

هجر ية في الم ن م ي دول الصحف ال ج
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 المصادر والمراجع
 :أواًل القرآن الكريم -

 . 33سكرة  األحزاب: كية   -

 . 23سكرة  الشكرل: كية   -

 .55سكرة الذاريات: كية  -

 ثانيًا الصحف والمجالت: -

 ـ. 1942ىػ، تشريف األكؿ 1345، السنة األكلى، جمادم األكؿ 1صحيفة اإليماف: العدد -

 .ـ1942كانكف الثاني،  -ىػ 1345نة األكلى، رجب، ، الس3اإليماف: العدد  -

 ـ.1942شباط، سنة  -ىػ1345، السنة األكلى، شعباف، سنة 4اإليماف: العدد -

 ىػ.1345، السنة األكلى، رمضاف 5اإليماف: العدد  -

 ـ.1943مارس  -ىػ 1345، السنة األكلى، ذم القعدة 7اإليماف: العدد  -

 ىػ.1345الحجة  ، السنة األكلى، ذم8اإليماف: العدد  -

 ـ.1943تمكز سنة  -ىػ 1346، السنة األكلى، محـر سنة 9اإليماف: العدد  -

 ىػ.1346، السنة األكلى، ربيع أكؿ 11اإليماف: العدد  -

 ىػ.1346، السنة األكلى، ربيع اآلخر 12اإليماف: العدد -

 ـ.1943ىػ، تشريف الثاني 1346، السنة الثانية، جمادم األكلى 13اإليماف: العدد -

 ـ.1944كانكف الثاني  -ىػ 1346، السنة الثانية، رجب 15اإليماف: العدد -

 .1944شباط  -ىػ 1346، السنة الثانية، شعباف 16اإليماف: العدد  -

 ـ.1944مارس  -ىػ1346، السنة الثانية، ذم القعدة 19اإليماف: العدد  -

 ىػ.1346ذم الحجة  21، السنة الثانية، 21اإليماف: العدد  -

 ـ.1944تمكز  -ىػ،1347، السنة الثانية، محـر 21دد اإليماف: الع -

 ـ.1944أغسطس  -ىػ 1347، السنة الثانية، صفر 22اإليماف: العدد  -

 ـ.1944ىػ، تشريف الثاني 1347، السنة الثالثة، جمادم األكلى 25اإليماف: العدد  -

 ىػ.1347، السنة الثالثة، جمادم اآلخرة 26اإليماف: العدد  -

 ـ.1945مارس  -ىػ 1347السنة الثالثة، رمضاف  ،29اإليماف: العدد  -
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 .1347، السنة الثالثة، رجب 27اإليماف: العدد  -

 ىػ.1347، السنة الثالثة، ذم القعدة 31اإليماف: العدد -

 ـ.1945ىػ ، تشريف أكؿ 1348، السنة الثالثة، ربيع كخر 36اإليماف: العدد -

 ىػ.1349، السنة الرابعة، محـر 45اإليماف: العدد  -

 ىػ.1349، السنة الرابعة، صفر 46يماف: العدد اإل -

 ىػ.1349، السنة الخامسة، رجب 51اإليماف: العدد  -

 ىػ.1349، السنة الخامسة، رجب 52اإليماف: العدد  -

 ىػ.1351، السنة الخامسة، محـر 57اإليماف: العدد  -

 ىػ.1351، السنة الخامسة، صفر 58اإليماف: العدد  -

 ىػ.1351ادسة، ربيع الثاني ، السنة الس61اإليماف: العدد  -

 ىػ.1351، السنة السادسة، رمضاف 65اإليماف: العدد  -

 ىػ.1352ربيع ثاني  1، السنة السابعة، 84اإليماف: العدد  -

 ىػ. 1352، السنة الثامنة، جمادم األكؿ 85اإليماف: العدد  -

 ىػ.1353ربيع ثاني  1، السنة الثامنة، 95اإليماف: العدد  -

 ىػ. 1353السنة التاسعة، شعباف ، 99اإليماف: العدد  -

 ىػ.1353، السنة التاسعة، صفر 114اإليماف: العدد -

 ىػ.1355، محـر 11، السنة 115اإليماف: العدد  -

 ىػ.1355، صفر 11، السنة 116اإليماف: العدد  -

 ىػ.1355، رجب 11، السنة 121اإليماف: العدد  -

 .1355، ذم القعدة 11، السنة 125اإليماف: العدد  -

 ىػ.1356، ربيع ثاني 11،السنة 131: العدد اإليماف -

 ىػ.1356، رجب 11، السنة 133اإليماف: العدد  -

 ىػ.1357، صفر 12، السنة 141اإليماف: العدد  -

 ىػ.1357، جمادم اآلخر 13، السنة 144العدد -

 ىػ.1358، ربيع ثاني 13، السنة 154اإليماف: العدد  -
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 ىػ.1358، جمادم األكؿ 14، السنة 155اإليماف: العدد  -

 ـ.1947مارس  23 -ىػ1366ربيع ثاني 31، 21، السنة 177اإليماف: العدد  -

 ـ. 1947ابريؿ  7 -ىػ 1366جمادم األكؿ  15، 22، السنة 178اإليماف: العدد  -

 ـ.1947ابريؿ 22 -ىػ 1366جمادم األكؿ 31، 22، السنة 179اإليماف: العدد  -

 ـ.1947مايك  31 -ىػ  1366جمادم األخر  31، 181، 181اإليماف: العدداف  -

 ـ. 1947نكفمبر  13 -ىػ 1366ذم الحجة  21، 22، السنة 193اإليماف: العدد  -

 ـ. 1948أغسطس  21 -ىػ  1367شكاؿ  15، 23، السنة 217اإليماف: العدد  -

 ـ.1948سبتمبر  4 -ىػ1367شكاؿ  31، 23، السنة 218اإليماف: العدد  -

 ـ.1948سبتمبر  19ىػ،1367ة، ذم الحج 15، 23، السنة 219اإليماف: العدد  -
 ـ. 1948نكفمبر  3 -ىػ  1367ذم الحجة  31، 23، السنة 212اإليماف: العدد  -
 ـ.1949فبراير  1 -ىػ1368ربيع اكؿ  31، 23، السنة 218اإليماف: العدد  -

 ـ.1949مارس  31 -ىػ1368جمادم األكلى  31، 23، السنة 222، 221اإليماف: العدداف  -
 ـ.1949مايك،  28ىػ، 1368رجب  31، 226اإليماف: العدد  -

 ـ. 1949أكتكبر  23 -ىػ 1368ذم الحجة  31، 24، السنة 236، 235اإليماف: العدداف  -

 ـ. 1951يناير  21 -ىػ1369ربيع اكؿ  31، 24، السنة 242، 241اإليماف: العدد  -

 ـ.1952مارس  12 -ىػ1371جمادم األخر  15، 294اإليماف: العدد  -

 ـ . 1954مارس  5 -ىػ1372جمادم األخر  31، 28، السنة 324اإليماف: العدد  -

 ـ.1954يناير  23ىػ، 1374جمادم األكؿ  29، 29، السنة 336اإليماف: العدد  -

 ـ.1938مارس  -ىػ 1357، السنة األكلى، محـر الحراـ 1مجمة اإلخاء: العدد -

 .1938ابريؿ  -1357، السنة األكلى، صفر 2اإلخاء: العدد -

 .1938مايك  -1357السنة األكلى، ربيع األكؿ  ،3اإلخاء: العدد -

 .1938يكنيك  -1357، السنة األكلى، ربيع الثاني 4اإلخاء العدد -

 .1938يكليك  -1357، السنة األكلى، جمادم األكلى 5اإلخاء العدد -

 .1938أغسطس كسبتمبر  – 1357، السنة األكلى، جمادم اآلخرة كرجب 7، 6اإلخاء: العدداف -

 .1938أكتكبر  -1357السنة األكلى، شعباف  ،8اإلخاء العدد -
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 .1938ديسمبر  -1357، السنة األكلى، شكاؿ 11اإلخاء العدد -

 .1938مارس  -1357، السنة األكلى، محـر الحراـ 11اإلخاء: العدد -

 .1939فبراير  -1357، السنة األكلى، ذك الحجة 12اإلخاء: العدد -

 .1939مارس  -1358، السنة الثانية، محـر الحراـ 1اإلخاء: العدد -

 .1939ابريؿ  -1358، السنة الثانية، صفر 2اإلخاء: العدد -

 .1939يكليك  -1358، السنة الثانية، جمادم األكؿ 5اإلخاء: العدد -

 .1939أغسطس كسبتمبر  -1358، السنة الثانية، جمادم اآلخرة كرجب 7، 6اإلخاء: العدداف -

 .1941ؿ ابري -1359، السنة الثانية، صفر 9اإلخاء: العدد -

 .1941مايك  -1359، السنة الثانية، ربيع األكؿ 11اإلخاء: العدد -

 ـ.1961مايك  2 -ىػ 1381القعدة  12، السنة الثالثة، 841األياـ: العدد  -

 ـ.1961ديسمبر  28 -ىػ 1381رجب  21، السنة الرابعة، 1144األياـ: العدد  -

 ـ.1962يناير  12 -ىػ 1381شعباف  5، السنة الرابعة، 1157األياـ: العدد  -

 ىػ.1349شعباف  1، السنة األكلى، 1مجمة التيذيب : العدد  -

 ىػ.1349رمضاف  1، السنة األكلى، 2التيذيب : العدد  -

 ىػ.1349ذم القعدة  1، السنة األكلى، 3التيذيب: العدد -

 ىػ.1349ذم القعدة  1، السنة األكلى، 4التيذيب: العدد -

 ىػ.1349الحجة ذم  1، السنة األكلى، 5التيذيب: العدد -

 ىػ.1351المحـر  1، السنة األكلى، 6التيذيب: العدد -

 ىػ.1351ربيع الثاني  1، السنة األكلى، 9التيذيب: العدد -

 ىػ.1357، السنة األكلى، ذم القعدة 1مجمة الحكمة اليمانية: العدد  -

 ىػ.1357، السنة األكلى، ذم الحجة 2الحكمة: العدد  -

 ىػ.1358محـر  ، السنة األكلى،3الحكمة: العدد  -

 ىػ.1358، السنة األكلى، جمادم األكلى سنة 7الحكمة: العدد  -

 ىػ.1358، السنة األكلى، جمادم األخر سنة 8الحكمة: العدد  -

 ـ.1939ىػ، أغسطس / سبتمبر 1358، السنة األكلى، المجمد األكؿ، رجب 9الحكمة: العدد  -
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 ـ.1939ىػ، سبتمبر / أكتكبر 1358، السنة األكلى، المجمد األكؿ، شعباف 11الحكمة: العدد  -

 ـ.1939ىػ، نكفمبر / ديسمبر  1358، السنة األكلى، المجمد األكؿ، شكاؿ 12الحكمة: العدد  -

يناير  –ـ 1939ديسمبر  -ىػ1358، السنة الثانية، المجمد الثاني، ذم القعدة سنة 1الحكمة: العدد  -
 ـ.1941

 ـ.1941ىػ، يناير / فبراير  1358، ذم الحجة ، السنة الثانية، المجمد الثاني2الحكمة: العدد  -

 ـ. 1941ىػ، مارس / ابريؿ 1359، السنة الثانية، المجمد الثاني، صفر 4الحكمة: العدد  -

 ـ.1941ىػ، أبريؿ / مايك 1359، السنة الثانية، ربيع األكؿ 5الحكمة: العدد  -

 ـ.1941يكنيو \ىػ، مايك 1359، السنة الثانية، المجمد الثاني، ربيع الثاني 6الحكمة: العدد  -

 ـ.1941ىػ، يكنيو / يكليو 1359، السنة الثانية، المجمد الثاني، جمادم األكلى 7الحكمة: العدد  -

 ـ.1941ىػ، يكليو / أغسطس 1359، السنة الثانية، المجمد الثاني، جمادم اآلخر 8الحكمة: العدد  -

 ىػ.1359، السنة الثانية، رجب 9الحكمة: العدد  -

 .1949ابريؿ  22 -1368جمادم الثانية  23، السنة األكلى، 25د الذكرل: العد -

 .1949يكنيو  11 -1368شعباف  13، السنة األكلى، 32الذكرل: العدد  -

 .1949يكليو  15 -1368رمضاف  19، السنة األكلى، 37الذكرل: العدد  -

 .1949سبتمبر  16 -1368القعدة  23، السنة األكلى، 45الذكرل: العدد  -

 . 1949سبتمبر  23 -1368الحجة  1، السنة األكلى، 46عدد الذكرل: ال -

 ـ.1952مايك  1 -ىػ 1371شعباف  15، السنة األكلى، تعز في 1صحيفة سبأ: العدد  -

رمضاف  1، السنة األكلى، 2ـ.سبأ: العدد 1949ديسمبر 6 -ىػ 1369صفر 15، 21سبأ: العدد  -
 ـ.1952مايك  25 -ىػ 1371

 ـ.1952أغسطس  6ىػ، 1371القعدة  15، ، السنة األكلى5سبأ: العدد  -

 ىػ.1372محـر 15، السنة األكلى، 8سبأ: العدد  -

 ىػ.1372رمضاف  21، السنة الثانية، 3سبأ: العدد -

 ىػ.1372القعدة  5، السنة الثانية، 6سبأ: العدد  -

 ىػ.1372الحجة  5، السنة الثانية، 8سبأ: لعدد  -

 ػ.ى1372الحجة  31، السنة الثانية، 9سبأ: العدد  -
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 ىػ1372محـر  15، السنة الثانية، 11سبأ: العدد  -

 ىػ.1373ربيع الثاني  1، السنة الثانية، 15سبأ: العدد  -

 ىػ.1373ربيع الثاني،  29، السنة الثانية، 17سبأ: العدد  -

 ىػ.1373جمادم األكؿ،  15، السنة الثانية، 18سبأ: العدد  -

 ىػ.1373جماد الثاني،  3، السنة الثانية، 19سبأ: العدد  -

 ىػ.1373، السنة الثانية، 21سبأ: العدد  -

 ىػ1373رجب  15، السنة الثانية، 22سبأ: العدد  -

 ـ.1951أبريؿ  31-ىػ 1369جمادم اآلخر  15، السنة الثانية، 28سبأ: العدد  -

 ىػ.1373رمضاف  1، السنة الثالثة،  1سبأ: العدد  -

 ىػ.1373، السنة الثالثة، مف سمخ شكاؿ 4سبأ: العدد  -

 ىػ.1373الحجة  25، السنة الثالثة، 7العدد سبأ:  -

 ىػ.1374جماد اكؿ  21، السنة الثالثة، 16سبأ:  -

 ىػ.1374جماد اآلخر  3، السنة الثالثة، 17سبأ: العدد  -

 ىػ.1374جماد اآلخر 22، السنة الثالثة، 18العدد  -

 ىػ.1374رجب  25، السنة الثالثة، 21سبأ: العدد  -

 ىػ.1374شعباف  14، السنة الثالثة، 21سبأ: العدد -

 ىػ.1374شعباف  31، السنة الثالثة، 22سبأ: العدد  -

 ـ.1956 -1955ىػ، 1375، السنة السادسة، 114، 112سبأ: األعداد  -

 ـ.1955أكتكبر  25ىػ، 1375ربيع اكؿ  9، السنة السادسة، 97سبأ: العدد  -

 ـ.1955نكفمبر  11ىػ، 1375ربيع اكؿ   25، السنة السادسة، 98سبأ: العدد  -

 ـ.1955 -ىػ 1375، السنة السادسة، 99سبأ: العدد  -

 ـ.1956فبراير  9ىػ، 1375جمادم الثاني  27، السنة السادسة، 114، 113سبأ: العدد  -

 ـ.1956فبراير  23ىػ، 1375رجب  12، السنة السادسة، 115سبأ: العدد -

 ـ.1956مارس 8ىػ، 1375رجب 26، السنة السادسة، 116سبأ: العدد  -

 ـ.1956مارس 21ىػ، 1375شعباف 11، السنة السادسة، 117سبأ: العدد  -
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 ـ.1956، السنة السادسة، 118سبأ: العدد  -

 ـ.1956ابريؿ  19ىػ، 1375رمضاف  8، السنة السادسة، 119: سبأ: العدد  -

 ـ.1956يكنيو  28ىػ، 1375القعدة  21، السنة السادسة، 113سبأ: العدد  -

 ـ.1956أغسطس  31ىػ، 1375الحجة  25، السنة السادسة 115سبأ: العدد  -

 ـ.1956سبتمبر27ىػ، 1375صفر 21، السنة السادسة، 119سبأ: العدد  -

 ـ.1956أكتكبر  11ىػ، 1376ربيع األكؿ  6، السنة السادسة، 121سبأ: العدد  -

 ـ.1957مارس  7ىػ، 1376شعباف  5، السنة السابعة، 131سبأ: العدد  -

 ـ.1958فبراير  21ػ، ى1377رجب  31، السنة الثامنة، 152سبأ: العدد  -

 ـ.1958مارس  6ىػ، 1377شعباف  14، السنة الثامنة، 153سبأ: العدد  -

 ـ.1958مارس   21ىػ، 1377شعباف  29، السنة الثامنة، 154سبأ: العدد  -

 ـ.1958ابريؿ  3ىػ، 1377رمضاف  14، السنة الثامنة، 155سبأ: العدد  -

 ـ.1958يكنيو  17ىػ، 1378محـر  1، السنة الثامنة، 161سبأ: العدد  -

 ـ.1958يكليو  17ىػ، 1378محـر  27، السنة الثامنة، 162سبأ: العدد  -

 ـ.1958سبتمبر  4ىػ، 1378صفر  21، السنة الثامنة، 164سبأ: العدد  -

 ـ.1958أكتكبر  2ىػ، 1378ربيع اكؿ  19، السنة الثامنة، 166سبأ: العدد  -

 ـ.1958أكتكبر  31ىػ، 1378ربيع الثاني  17، السنة الثامنة، 168سبأ: العدد  -

 ـ.1958نكفمبر  13ىػ، 1378جماد األكؿ  2، السنة الثامنة، 169سبأ: العدد  -

 ـ.1959ابريؿ  31ىػ، 1378شكاؿ  22، السنة التاسعة، 181سبأ: العدد  -

 ـ.1959يناير  7ىػ، 1379رجب  9، السنة العاشرة، 196سبأ: العدد  -

 .ـ1961، 7سبأ: العدد  -

 ـ.1948ديسمبر  6 -ىػ 1368صفر  5، السنة األكلى، 1صحيفة السبلـ: العدد  -

 ـ.1948ديسمبر  16 -ىػ 1368صفر  15، السنة األكلى، 2السبلـ: العدد  -

 ـ.1948ديسمبر  23 -ىػ 1368صفر  22، السنة األكلى، 3السبلـ: العدد  -

 ـ.1948ديسمبر  31 -ىػ 1368صفر  29، السنة األكلى، 4السبلـ: العدد  -

 ـ.1949يناير  6 -ىػ 1368ربيع أكؿ  6السنة األكلى، ، 5السبلـ: العدد  -
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 ـ.1949يناير  13 -ىػ 1368ربيع أكؿ  13، السنة األكلى، 6السبلـ: العدد  -

 ـ.1949يناير  17 -ىػ 1368ربيع أكؿ  21، السنة األكلى، 7السبلـ: العدد  -

 ـ.1949يناير  27 -ىػ 1368ربيع أكؿ  27، السنة األكلى، 8السبلـ: العدد  -

 ـ.1949فبراير  3 -ىػ 1368ربيع الثاني  5، السنة األكلى، 9بلـ: العدد الس -

 ـ.1949فبراير  11 -ىػ 1368ربيع الثاني  12، السنة األكلى، 11السبلـ: العدد  -

 ـ.1949فبراير  17 -ىػ 1368ربيع الثاني  19، السنة األكلى، 11السبلـ: العدد  -

 ـ.1949فبراير  24 -ىػ 1386اني ربيع الث 26، السنة األكلى، 12السبلـ: العدد  -

 ـ.1949مارس  3 -ىػ 1368جمادم األكؿ  3، السنة، األكلى، 13السبلـ: العدد -

 ـ.1949مارس  11 -ىػ 1368جمادم األكؿ  11، السنة األكلى، 14السبلـ: العدد  -

 ـ.1949مارس  17 -ىػ 1368جمادم األكؿ  17، السنة األكلى، 15: السبلـ: العدد  -

 ـ.1949ابريؿ  3 -ىػ 1368جمادم الثانية  4، السنة األكلى، 17 السبلـ: العدد -

 .1949ابريؿ  11 -ىػ 1368جمادم الثانية،  11، السنة األكلى، 18السبلـ: العدد  -

 ـ.1949ابريؿ  17 -ىػ 1368جمادم الثانية  18، السنة األكلى، 19السبلـ: العدد  -

 ـ.1949ابريؿ  24 -ىػ 1368جمادم الثانية  25، السنة األكلى، 21السبلـ: العدد  -

 ـ.1949مايك  1 -ىػ 1368رجب  3، السنة األكلى، 21السبلـ: العدد  -

 ـ.1949مايك  8 -ىػ 1368رجب  11، السنة األكلى، 22السبلـ: العدد  -

 ـ.1949مايك  15 -ىػ 1368رجب  17، السنة األكلى، 23السبلـ: العدد  -

 ـ.1949مايك  22 -ػ ى1368رجب  24، السنة  األكلى، 24السبلـ: العدد  -

 ـ.1949مايك  29 -ىػ 1368شعباف  1، السنة األكلى، 25السبلـ: العدد -

 ـ.1949يكنيك  26 -ىػ 1368شعباف  29، السنة األكلى، 28السبلـ: العدد  -

 ـ.1949يكليو  3 -ىػ 1368رمضاف  7، السنة األكلى، 29السبلـ: العدد  -

 ـ.1949يكنيو  11 -ىػ 1368رمضاف  14، السنة األكلى، 31السبلـ: العدد  -

 .1949يكليو  24 -ىػ 1368رمضاف  28، السنة األكلى، 32السبلـ: العدد  -

 ـ.1948أغسطس  7 -ىػ 1368شكاؿ 12، السنة األكلى، 33السبلـ: العدد  -

 ـ.1949أغسطس  14 -ىػ 1368شكاؿ  19، السنة األكلى، 34السبلـ: العدد  -
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 ـ.1949أغسطس  21 -ىػ 1368شكاؿ  26، السنة األكلى، 35السبلـ: العدد  -

 ـ.1949أغسطس  28 -ىػ 1368ذك القعدة  4، السنة األكلى، 36السبلـ: العدد  -

 ـ.1949سبتمبر  4 -ىػ 1368ذك القعدة  11، السنة األكلى، 37السبلـ: العدد  -

 .1949سبتمبر  11 -ىػ 1368ذك القعدة  18، السنة األكلى، 38السبلـ: العدد  -

 ـ.1949سبتمبر  18 -ىػ 1368ذك القعدة   25األكلى، ، السنة 39السبلـ: العدد -

 ـ.1949سبتمبر  25 -ىػ 1368ذك الحجة  3، السنة األكلى، 41السبلـ: العدد  -

 ـ.1949أكتكبر  2 -ىػ 1368ذك الحجة  11، السنة األكلى، 41السبلـ: العدد -

 ـ.1949أكتكبر  23 -ىػ 1368المحـر  1، السنة األكلى، 43السبلـ: العدد  -

 ـ.1949أكتكبر  31 -ىػ 1369المحـر  8، السنة األكلى، 44ـ: العدد السبل -

 ـ.1949نكفمبر  6 -ىػ 1369المحـر  15، السنة األكلى، 45السبلـ: العدد  -

 ـ.1949نكفمبر  13 -ىػ 1369المحـر  22، السنة األكلى، 46السبلـ: العدد  -

 ـ.1949 نكفمبر 21 -ىػ 1369محـر  29، السنة األكلى، 47السبلـ: العدد  -

 ـ.1949نكفمبر  27 -ىػ 1369صفر  6، السنة الثانية، 48السبلـ: العدد  -

 ـ.1949ديسمبر  4 -ىػ 1369صفر  13، السنة الثانية، 49السبلـ: العدد  -

 ـ.1949سبتمبر  11 -ىػ 1369صفر  21، السنة الثانية، 51السبلـ: العدد  -

 ـ.1949ديسمبر  18 -ىػ 1369صفر  28، السنة الثانية، 51السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يناير  1 -ىػ 1369ربيع األكؿ  12، السنة الثانية، 53السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يناير  8 -ىػ 1369ربيع أكؿ  19، السنة الثانية، 54السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يناير  15 -ىػ 1369ربيع األكؿ  26، السنة الثانية، 55السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يناير  29 -ىػ 1369ربيع الثاني  11ة، ، السنة الثاني56السبلـ: العدد  -

 ـ.1951فبراير  12 -ىػ 1369ربيع الثاني  25، السنة الثانية، 57السبلـ: العدد  -

 ـ.1951فبراير  26 -ىػ 1369جماد األكؿ   9، السنة الثانية، 58السبلـ: العدد  -

 ـ.1951مارس  12 -ىػ 1369جماد األكؿ  23، السنة الثانية، 59السبلـ: العدد  -

 ـ.1951ابريؿ  9 -ىػ 1369جماد الثاني  21، السنة الثانية، 61السبلـ: العدد  -

 ـ.1951ابريؿ  23 -ىػ 1369رجب   6، السنة الثانية، 62السبلـ: العدد  -
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 ـ.1951مايك  7 -ىػ 1369رجب  21، السنة الثانية، 63السبلـ: العدد  -

 ـ،.1951مايك  21 -ىػ 1369شعباف  4، السنة الثانية، 64السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يكنيو  4 -ىػ 1369شعباف  18، السنة الثانية، 65السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يكنيو  18 -ىػ 1369رمضاف  3، السنة الثانية، 66السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يكنيو  3 -ىػ 1369رمضاف  17، السنة الثانية، 67السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يكليو  16 -ىػ 1369شكاؿ  1، السنة الثانية، 68السبلـ: العدد  -

 ـ.1951أغسطس  13 -ىػ 1369شكاؿ  29، السنة الثانية، 71السبلـ: العدد  -

 ـ.1951أغسطس  27 -ىػ 1369ذم القعدة  13، السنة الثانية، 72السبلـ: العدد  -

 ـ.1951سبتمبر  11 -ىػ 1369ذم القعدة  28، السنة الثانية، 73السبلـ: العدد  -

 ـ.1951سبتمبر  24 -ىػ 1369ذم الحجة  12لثانية، ، السنة ا74السبلـ: العدد  -

 ـ.1951أكتكبر  22 -ىػ 1371محـر  11، السنة الثانية، 76السبلـ: العدد -

 ـ.1951نكفمبر  5 -ىػ 1371محـر  25، السنة الثالثة، 77السبلـ: العدد  -

 ـ.1951نكفمبر  19 -ىػ 1371صفر  9، السنة الثالثة، 78السبلـ: العدد  -

 ـ.1951ديسمبر  3 -ىػ 1371صفر  23، السنة الثالثة، 79 السبلـ: العدد -

 ـ.1951ديسمبر  17 -ىػ 1371ربيع األكؿ  7، السنة الثالثة، 81السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يناير  14 -ىػ 1371ربيع الثاني  7، السنة الثالثة، 82السبلـ: العدد  -

 ـ.1951يناير  28 -ىػ 1371ربيع الثاني  21، السنة الثالثة، 83السبلـ: العدد  -

 ـ.1951مارس  11 -ىػ 1371جماد أكؿ  19، السنة الثالثة، 85السبلـ: العدد  -

 ـ.1951مارس  25 -ىػ 1371جمادم الثانية  17، السنة الثالثة، 87السبلـ: العدد  -

 ـ.1951ابريؿ  8 -ىػ 1371رجب  2، السنة الثالثة، 88السبلـ: العدد  -

 ـ.1951مايك  27 -ىػ 1371باف شع 21، السنة الثالثة، 89السبلـ:العدد  -

 ـ.1951أغسطس  5 -ىػ 1371ذك القعدة  3،، السنة الثالثة، 94السبلـ: العدد  -

 ـ.1951سبتمبر  2 -ىػ 1371ذك الحجة  1، السنة الثالثة، 96السبلـ: العدد  -

 ىػ.1315جمادم األكؿ سنة  26، السنة التاسعة، 389صحيفة صنعاء: العدد -

 ىػ.1318ربيع أكؿ سنة  16الثانية عشر،  ، السنة425صنعاء: العدد   -
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 ىػ.1318ربيع الثاني، سنة  15، السنة الثانية عشر، 426صنعاء: العدد  -

 ىػ.1318ربيع أكؿ سنة 31، السنة الثانية عشر، 427صنعاء : العدد  -

 ىػ.1318ربيع األخر، سنة  8، السنة الثانية عشر، 428صنعاء: العدد  -

 ىػ.1318جمادم األكؿ، سنة  27ة عشر، ، السنة الثاني435صنعاء: العدد -

 ىػ.1318جمادم اآلخر، سنة  12، السنة الثانية عشر، 437صنعاء: العدد -

 ىػ.1319 ةشعباف سن 17، السنة الرابعة عشر، 483صنعاء: العدد  -

 ىػ.1318جمادم اآلخر، سنة 2، 515صنعاء: العدد -

 ىػ.1311جمادم األكؿ، سنة  12، 512صنعاء: العدد  -

 ىػ.1311جمادم اآلخر سنة 24، 518دد صنعاء: الع -

 ىػ.1311جمادم اآلخر، سنة  11، 519صنعاء: العدد  -

 ىػ.1311رجب، سنة  12، 521صنعاء: العدد -

 ىػ.1311رجب، سنة  17، 522صنعاء: العدد  -

 ىػ.1311رجب سنة 11، السنة الخامسة عشر، 564صنعاء: العدد  -

 ىػ.1311ة رجب، سن 25، السنة الخامسة عشر، 566صنعاء: العدد -

 .1311شعباف، سنة  23، السنة الخامسة عشر، 571صنعاء: العدد  -

 ىػ.1313، شكاؿ، سنة 646صنعاء: العدد -

 ـ.1946أكتكبر  13 -ىػ 1365ذم الحجة  6، السنة األكلى، 1صحيفة صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1946نكفمبر  17 -ىػ 1365ذم الحجة  21، السنة األكلى، 2صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1946نكفمبر  21ىػ، 1365ذم الحجة  27، السنة األكلى، 3ليمف: العدد صكت ا -

 ـ.1946ديسمبر  5 -ىػ 1366محـر  12، السنة األكلى، 5صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1946ديسمبر  19ىػ، 1366محـر  26، السنة األكلى 7صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947ر يناي 16 -ىػ 1366صفر 23، السنة األكلى، 11صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947، السنة األكلى، 12صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947فبراير  6 -ىػ 1366ربيع األكؿ  15، السنة األكلى ، 14صكت اليمف : العدد -

 ـ.1947فبراير  13 -ىػ  1366ربيع األكؿ  22، السنة األكلى، 15صكت اليمف: العدد -



            م  9191 -9191الصحافة والسمطة في اليمن المعاصر :االتجاىات الفكرية والسياسية   د. أيٍٛ يحًد ػهٙ انجثس

 

 ألمانيا -برلين– واالقتصادية والسياسية االستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 282  

 

 ـ.1947، السنة األكلى، 16صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947فبراير  27 -ىػ 1366ربيع الثاني  6، السنة األكلى، 17لعدد صكت اليمف: ا  -

 ـ.1947مارس  6 -ىػ 1366ربيع الثاني  13، السنة األكلى، 18صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947، السنة األكلى، 19صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947، السنة األكلى، 21صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947ابريؿ  11 -ىػ 1366جمادم األكلى  18، السنة األكلى، 23صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947ابريؿ  17 -ىػ 1366جمادم األكلى  25، السنة األكلى، 24صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947ابريؿ  25 -ىػ 1366جمادم الثانية،  2، السنة األكلى، 25صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947، السنة األكلى، 26صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947مايك  8 -ىػ 1366جمادم الثانية  17السنة األكلى، ، 27صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947مايك  15 -ىػ 1366جمادم الثانية  24، السنة األكلى، 28صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947مايك  29 -ىػ 1366رجب  9، السنة األكلى، 31صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947يكنيو  5 -ىػ 1366رجب  16، السنة األكلى، 31صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947يكنيك 21 -ىػ 1366رجب 31، السنة األكلى، 33صكت اليمف: العدد -

 ـ.1947يكنيك  25 -ىػ 1366شعباف  6، السنة األكلى، 34صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947يكليك  3 -ىػ 1366شعباف  14، السنة األكلى، 35صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947يكليك  11 -ىػ 1366شعباف  21، السنة األكلى، 36صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947يكليك  17 -ىػ 1366شعباف  28، السنة األكلى، 37صكت اليمف: العدد -

 ـ.1947يكليك  24 -ىػ 1366رمضاف  6، السنة األكلى، 38صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947أغسطس  7 -ىػ 1366رمضاف  21، السنة األكلى، 41صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947أغسطس  14 -ىػ 1366رمضاف  27 ، السنة األكلى،41صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947اغسطس 28 -ىػ 1366شكاؿ 11، السنة األكلى، 42صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947سبتمبر  4 -ىػ 1366شكاؿ  18، السنة األكلى، 43صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947سبتمبر  11 -ىػ 1366شكاؿ  25، السنة األكلى، 44صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947سبتمبر  18 -ىػ 1366ذك القعدة  5، السنة األكلى، 45صكت اليمف: العدد  -
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 ـ.1947، السنة األكلى، 53، 48، 47، 46صكت اليمف: األعداد  -

 ـ.1947أكتكبر  16 -ىػ 1366ذم الحجة  21، السنة األكلى، 49صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1955أغسطس  15 -ىػ 1374ذم الحجة  26، العاـ الثاني، 1صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1955أغسطس  22 -ىػ 1375محـر  4، العاـ الثاني، 2كت اليمف: العدد ص -

 ـ.1947نكفمبر  6 -ىػ 1366ذم الحجة  23، العاـ الثاني، 51صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947نكفمبر  2 -ىػ 1367محـر  7، العاـ الثاني، 53صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947ديسمبر  4 -ىػ 1367محـر  21، العاـ الثاني، 55صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947ديسمبر  11 -ىػ 1367محـر  28، السنة الثانية، 56صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1947ديسمبر  18 -ىػ 1367صفر  5، العاـ الثاني، 57صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1948يناير  29 -ىػ 1367ربيع األكؿ  18، العاـ الثاني، 63صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1948فبراير  19 -ىػ 1367ربيع الثاني  9ثاني، ، العاـ ال66صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1948فبراير  26 -ىػ 1367ربيع الثاني  16، العاـ الثاني 67صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1948مارس  11 -ىػ 1367ربيع الثاني  31، العاـ الثاني، 69صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1955أغسطس  15 -ىػ 1374ذم الحجة  26، القاىرة، 1صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1955أغسطس  22 -ىػ 1375محـر  4، القاىر، 2صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1955سبتمبر    2 -ىػ 1375المحـر  13، 3صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1955سبتمبر  9 -ىػ 1375محـر  22، 4صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1955سبتمبر  26 -ىػ 1375صفر  9، القاىرة، 6صكت اليمف: العدد  -

 ـ.1955أكتكبر  17 -ىػ 1375صفر  31، 9صكت اليمف: العدد  -

 .1959أكتكبر  4 -1379ربيع الثاني  3، السنة األكلى، 1الطميعة: العدد  -

 .1959أكتكبر  11 -1379ربيع الثاني  9، السنة األكلى، 2الطميعة: العدد  -

 .1959أكتكبر  18 -1379ربيع الثاني  16، السنة األكلى، 3الطميعة: العدد  -

 .1959أكتكبر  25 -1379ربيع الثاني  23لسنة األكلى، ، ا4الطميعة: العدد  -

 .1959نكفمبر  1 -1379جماد أكؿ  1، السنة األكلى، 5الطميعة: العدد  -

 .1959نكفمبر  25 -1379جماد أكؿ  15، السنة األكلى، 6الطميعة: العدد  -
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 .1959نكفمبر  29 -1379جماد أكؿ  29، السنة األكلى، 7الطميعة: العدد  -

 .1959ديسمبر  21 -1379جماد ثاني  21، السنة األكلى، 9لعدد الطميعة: ا -

 .1961يناير  3 -1379رجب  5، السنة األكلى، 11الطميعة: العدد  -

 .1961يكليك  2 -1381محـر  8، السنة األكلى، 11الطميعة: العدد -

 . 1957ديسمبر  18، السنة األكلى، 12صحيفة العامؿ: العدد  -

 .1958مايك  28 -1377ذك القعدة  9كلى، ، السنة األ35العامؿ العدد  -

 .1958ديسمبر  17 -1378جماد الثاني  6، السنة الثانية، 62العامؿ: العدد  -

 .1959يناير  21 -1378رجب  11، السنة الثانية، 67العامؿ العدد  -

 .1961يكليك  17 -1379محـر  23، السنة الثالثة، 141العامؿ: العدد  -
 ـ.2116 فبراير 67مجمة العربي:العدد  -

 ـ.2112فبراير  1422ذكالقعدة  519مجمة العربي: العدد  -

 ـ.2114، يكنيك 547مجمة العربي: العدد  -

 .1941أكتكبر  5 -1361رمضاف  14، السنة الثانية، 91فتاة الجزيرة: العدد -

 .1941نكفمبر  21 -1361شكاؿ  13، السنة الثانية، 94فتاة الجزيرة العدد -

 .1941ديسمبر  7 -1361ذك القعدة  18سنة الثانية، ، ال99فتاة الجزيرة: العدد -

 .1943يناير  3 -1361ذم الحجة  26، السنة الرابعة، 152فتاة الجزيرة: العدد -

 .1943سبتمبر  26 -1362رمضاف  26، 191فتاة الجزيرة: العدد -

 .1944 – 1363محـر  5يناير  1، السنة الخامسة، 212فتاة الجزيرة: العدد -

 .1363محـر  12 -1944يناير  9، 213عدد فتاة الجزيرة: ال -

 .1945يناير  14 – 1364محـر  31، السنة السادسة، 254، 253فتاة الجزيرة: العدد  -

 .1961يكنيو  9 -1379الحجة  15، 1351فتاة الجزيرة: العدد -

 .1368صفر  14 – 1948ديسمبر  15، السنة األكلى، 1صحيفة الفضكؿ: العدد  -

 . 1368صفر   29ـ، 1948ديسمبر  31األكلى، ، السنة 2الفضكؿ: العدد  -

 . 1368ربيع األكؿ  15 – 1949يناير  15، السنة األكلى، 3الفضكؿ: العدد  -

 .1949فبراير  15 – 1368ربيع الثاني  17، السنة األكلى، 5الفضكؿ: العدد  -
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 .1949فبراير  28 – 1368ربيع الثاني  31، السنة األكلى، 6الفضكؿ: العدد  -

 .1949ابريؿ  15 – 1368جمادم الثانية  16، السنة األكلى، 9عدد الفضكؿ: ال -

 .1949ابريؿ  31 – 1368رجب  3، السنة األكلى، 11الفضكؿ: العدد  -

 .1949مايك  15 – 1368رجب  18، السنة األكلى، 11الفضكؿ: العدد  -

 .1949مايك 31 – 1368شعباف  3، السنة األكلى، 12الفضكؿ: العدد   -

 .1949يكنيو  15 – 1368شعباف  18، السنة األكلى، 13الفضكؿ: العدد  -

 .1949أغسطس  15 – 1368شكاؿ  19، السنة األكلى، 15الفضكؿ: العدد  -

 .1949أغسطس  31 – 1368ذم القعدة  7، السنة األكلى، 16الفضكؿ: العدد  -

 .1949سبتمبر  15 – 1368ذم القعدة  22، السنة األكلى، 17الفضكؿ: العدد  -

 .1949سبتمبر  31 – 1368ذم الحجة  7، السنة األكلى، 18د الفضكؿ: العد -

 .1949اكتكبر  15 – 1368ذم الحجة  22، السنة األكلى، 19الفضكؿ: العدد  -

 .1369محـر  24 – 1949نكفمبر  15، السنة األكلى، 21الفضكؿ: العدد  -

 .1949ديسمبر  15 – 1369صفر  25، السنة الثانية، 1الفضكؿ: العدد  -

 .1949ديسمبر  31 – 1369ربيع األكؿ  11، السنة الثانية، 2عدد الفضكؿ: ال -

 .1951يناير  15 – 1369ربيع األكؿ  26، السنة الثانية، 3الفضكؿ: العدد  -

 .1951يناير  31 – 1369ربيع الثاني  12، السنة الثانية، 4الفضكؿ: العدد  -

 .1951ير فبرا 15 – 1369ربيع الثاني  8، السنة الثانية، 5الفضكؿ: العدد  -

 .1951فبراير  28 – 1369جمادم األكؿ  11، السنة الثانية، 6الفضكؿ: العدد  -

 .1951مارس  15  - 1369جماد أكؿ  16، السنة الثانية، 7الفضكؿ: العدد  -

 .1951مارس  31 – 1369جمادم الثاني  12، السنة الثانية، 8الفضكؿ: العدد  -

 .1951ابريؿ  15 – 1369ثاني جمادم ال17، السنة الثانية، 9الفضكؿ: العدد  -

 .1951ابريؿ  31 – 1369رجب  13، السنة الثانية، 11الفضكؿ: العدد  -

 .1951مايك  15 – 1369رجب  28، السنة الثانية، 11الفضكؿ: العدد  -

 .1951مايك  31 – 1369شعباف  14، السنة الثانية، 12الفضكؿ: العدد  -

 .1951يكنيك  15 – 1369شعباف  29، السنة الثانية، 13الفضكؿ: العدد  -
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 .1951يكنيك  31 – 1369شكاؿ  16، السنة الثانية، 15الفضكؿ: العدد  -

 .1951أغسطس  31 – 1369القعدة  18، السنة الثانية، 17الفضكؿ: العدد  -

 .1951اكتكبر  16  – 1371محـر  21، السنة الثانية، 21الفضكؿ: العدد  -

 .1951نكفمبر  15 – 1371صفر =  5، السنة الثانية، 21الفضكؿ: العدد  -

 .1951نكفمبر  31 – 1371صفر  21، السنة الثانية، 22الفضكؿ: العدد  -

 .1371ربيع أكؿ  5 – 1951ديسمبر  15، السنة الثالثة، 1الفضكؿ: العدد،  -

 .1951يناير  15 – 1371ربيع الثاني  7، السنة الثالثة، 3الفضكؿ: العدد  -

 .1951يناير  31 – 1371بيع الثاني ر  24، السنة الثالثة، 4الفضكؿ: العدد  -

 .1951فبراير  15 – 1371جمادم األكؿ 9، السنة الثالثة، 5الفضكؿ: العدد  -

 .1951مارس  1 – 1371جمادم األكؿ  23، السنة الثالثة، 6الفضكؿ: العدد  -

 ـ.1951ابريؿ  15 - 1371رجب  9، السنة الثالثة، 9الفضكؿ: العدد  -

 .1951يكنيك  1 – 1371شعباف  26الثة، ، السنة الث12الفضكؿ: العدد  -

 .1951يكنيك  16 – 1371رمضاف  11، السنة الثالثة، 14الفضكؿ: العدد  -

 .1951فبراير  15 – 1371جمادم األكؿ  9، السنة الثالثة، 15الفضكؿ: العدد  -

 .1951أغسطس  16 – 1371ذم القعدة  14، السنة الثالثة، 17الفضكؿ: العدد  -

 .1951أغسطس  31 - 1371ذم الحجة  29السنة الثالثة، ، 18الفضكؿ: العدد  -

 .1951سبتمبر  3 – 1371ذم الحجة  29، السنة الثالثة، 19الفضكؿ: العدد  -

 .1951اكتكبر  17 – 1371محـر  16، السنة الثالثة، 21الفضكؿ: العدد  -

 .1952فبراير  1 – 1371جمادم األكؿ  5، السنة الرابعة، 21الفضكؿ: العدد  -

 .1952مارس  16 – 1371جمادم الثاني  19، السنة الخامسة، 23العدد  الفضكؿ: -

 .1952ابريؿ  16 – 1371رجب  21، السنة الخامسة، 25الفضكؿ: العدد  -

 .1952أغسطس  17 – 1371القعدة  26، السنة الخامسة، 131الفضكؿ: العدد  -

 .1952أغسطس  31 – 1371الحجة  9، السنة الخامسة، 132الفضكؿ: العدد  -

 ، السنة الخامسة،135لفضكؿ: العدد ا -

 .1952 رنكفمب 15 – 1371صفر  28، السنة الخامسة، 136الفضكؿ: العدد  -
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 .1952ديسمبر  16، السنة الخامسة، 138الفضكؿ: العدد  -

 .1953سبتمبر  18 – 1372محـر  9، السنة السادسة، 154الفضكؿ: العدد  -

 .1957أغسطس  25 -1377 محـر 29، السنة الثانية، 52صحيفة الفكر: العدد  -

 .1957ديسمبر  15 -1377جماد أكؿ  23، السنة الثانية، 68الفكر: العدد  -

 .1958أكتكبر  5 -1377ربيع األكؿ  25، السنة الثانية، 118الفكر: العدد  -

 .1958نكفمبر  16 -1377جماد األكؿ  5، السنة الثانية، 119الفكر: العدد  -

 .1959يناير   17  -1378رجب  8، السنة األكلى، 8الكفاح: العدد -

 .1959يناير  24 -1378رجب  15، السنة األكلى، 9الكفاح: العدد  -

 .1959فبراير  28 -1378شعباف  21، السنة األكلى، 14الكفاح: العدد  -

 .1959مارس  7 -1378شعباف  27، السنة األكلى، 15الكفاح: العدد  -

 .1961ابريؿ  25 -1381ذك القعدة  11، السنة الثالثة، 345الكفاح: العدد -

 .1961ديسمبر  18 -1381رجب  11، السنة الرابعة، 578الكفاح: العدد  -

 .1962يناير  24 -1381شعباف  15، السنة الرابعة، 615الكفاح: العدد  -

 ـ.1949المستقبؿ: العدد األكؿ، السنة األكلى، يناير  -

 ـ.1949المستقبؿ: العدد الثاني، السنة األكلى، فبراير  -

 ـ.1949ؿ: العدد العاشر، السنة األكلى، أكتكبر المستقب -

 ـ.1949المستقبؿ: العدد الحادم عشر، السنة األكلى، نكفمبر  -

 ـ.1951المستقبؿ: العدد الثامف عشر، السنة الثانية، يكنيك  -

 ـ. 1951فبراير  9 -ىػ 1369ربيع ثاني  21، السنة األكلى، 1صحيفة النصر: العدد  -

 ـ.1951فبراير  23 -ىػ 1369جمادم األكلى  6كلى، ، السنة األ2النصر: العدد  -

 ـ.1951مارس  9 -ىػ 1369جمادم األكؿ  21، السنة األكلى، 3النصر: العدد  -

 ـ.1951مارس  23 -ىػ 1369جمادم الثانية  4، السنة األكلى، 4النصر: العدد  -

 ـ.1951فبراير  23 -ىػ 1369رجب  11، السنة األكلى، 6النصر: العدد  -

 ـ.1951مايك  11 -ىػ 1369رجب  24، السنة األكلى، 7لعدد النصر: ا -

 ـ.1951يكليك  15 -ىػ 1369رمضاف  31، السنة األكلى، 11النصر: العدد  -
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 ـ.1951يكليك  31 -ىػ 1369شكاؿ  15، السنة األكلى، 12النصر: العدد  -

 ـ.1951أكتكبر  12 -ىػ 1369ذم الحجة  31، السنة األكلى، 18، 17النصر: العدد  -

 ـ. 1951نيساف  5ىػ، المكافؽ  1371جمادم الثاني  29، السنة األكلى، 21النصر: العدد   -

 ـ.1951أغسطس  9 -ىػ 1371ذم القعدة  7، السنة األكلى، 26النصر: العدد  -

 ـ. 1953يكنيو  27 -ىػ 1372شكاؿ  15، السنة الثالثة، 59النصر: العدد  -

 ،63النصر: العدد  -

 ،64النصر: العدد  -

 ـ. 1953 راكتك ب 8 -ىػ 1373محـر  31، 66، 65 عددالنصر: ال -

 ـ.1954يناير  21 -ىػ 1373جمادم األكؿ  15، السنة الثالثة، 72النصر: العدد  -

 ـ. 1954فبراير  3 -ىػ  1373جمادم األكلى  31، السنة الرابعة، 73 النصر: العدد -

 ـ. 1954راير فب 18 -ىػ 1373جمادم الثانية  5، السنة الرابعة، 74 النصر: العدد -

 ـ.1954أبريؿ  19 -ىػ 1373شعباف  15، السنة الرابعة، 78النصر: العدد  -

 ـ. 1954نكفمبر  13 -ىػ  1374ربيع األكؿ  17، السنة الرابعة، 92، 91النصر: العدد  -

 ـ.1955يناير  13 -ىػ 1374جمادم األكؿ  21، السنة الرابعة، 96، 95النصر: العدد  -

 ـ.1955ابريؿ  17ىػ، 1374شعباف  25الخامسة،  ، السنة111النصر: العدد  -

 ـ.1955ابريؿ  28 -ىػ 1374رمضاف  6، السنة الخامسة، 112النصر: العدد  -

 ـ.1955مايك  17 -ىػ 1374رمضاف  25، السنة الخامسة، 114، 113النصر: العدد  -

 ـ.1955يكنيو  19 -ىػ 1374شكاؿ  31، السنة الخامسة، 115النصر: العدد  -

 ـ.1955يكنيو  31 -ىػ 1374القعدة  11، السنة الخامسة، 116دد النصر: الع -

 ـ.1955أغسطس  14 -ىػ 1374الحجة  15، السنة الخامسة، 119النصر: العدد  -

 ،114النصر: العدد -

 ـ1956يناير  18ىػ، 1375جمادم اآلخر  5، السنة السادسة، 118النصر: العدد  -

 ـ.1956مارس  2 -ىػ 1375رجب  21، السنة السادسة، 121النصر: العدد  -

 ـ.1956مارس  12 -ىػ  1375رجب  31،السنة السادسة، 122النصر: العدد  -

 .1956مارس  29 -ىػ  1375شعباف  17، السنة السادسة، 123النصر: العدد  -
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 ـ. 1956مارس  29ىػ،  1375شعباف  31، السنة السادسة، 124النصر: العدد -

 ـ. 1956مايك  21ىػ، 1375 رمضاف 21، السنة السادسة، 125النصر: العدد  -

 ـ.1956يكنيو  8 -ىػ 1375شكاؿ  29، السنة السادسة، 127النصر: العدد  -

 ـ.1956يكليو  5ىػ، 1375ذم القعدة  27، السنة السادسة، 129النصر: العدد  -

 ـ. 1958نكفمبر  13ىػ، 1377رجب  24، السنة السابعة، 171، 171النصر: العدد  -

 ـ.1958أغسطس  14ىػ، 1378المحـر  26ثامنة، ، السنة ال182النصر: العدد  -

 ـ.1958أغسطس  31 -ىػ 1378صفر  15، السنة الثامنة، 183النصر: العدد  -

 ـ.1958ديسمبر  11 -ىػ 1378جمادم األكؿ  31، السنة الثامنة، 191النصر: العدد  -

 ـ.1958ديسمبر  28 -ىػ 1378جمادم الثاني  17، السنة الثامنة، 193، 192النصر: العدد  -

 ـ.1959فبراير  5 -ىػ 1378رجب  27، السنة الثامنة، 196النصر: العدد  -

 ـ.1959ابريؿ  2 -ىػ 1378رمضاف  24، السنة الثامنة، 211النصر: العدد  -

 ـ.1959ابريؿ  23 -ىػ 1378شكاؿ  15، السنة الثامنة، 212، 211النصر: العدد  -
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