
عــدن:عــدن:  حاضنــة التنــوع الدينــي والطائفــي عبــر التاريــخ
تاريــــــخ األقليــــــــات الدينيــــــة يف اجملتمـــــع اليمنـــــــي

دور املنظمــات املدنية يف نشــر التســامح املذهبــي وقبول اآلخر

اليمــن - عبــر تاريخهــا - منوذًجــا متميــًزا يف التســامح شكلت 
والتآخــي والتعايــش الســلمي.. بــن أبنائهــا مــن كافــة 

ــة.. ــف اخملتلف ــان واملذاهــب والطوائ األدي
ًــا أو صراعات  وعبــر تاريخهــا القــدمي واملعاصــر، لــم تعــرف اليمــن فتـنـ
املذاهــب  وتعايشــت جميــع  أو طائفيــة،  أســس مذهبيــة  علــى  قائمــة 
الدينيــة - بشــتى انتماءاتهــا يف اليمــن - بســام وبــروح اجلماعــة الســيما 

الشــافعية والزيديــة؛ باعتبارهمــا املذهبــن الســائدين يف البلــد.
وحفــل التاريــخ اليمنــي بعديــد مــن احلــوادث والشــواهد التــي تؤكــد 
تنــوع النســيج االجتماعــي، وشــموليته لكافــة األطــر املذهبيــة والطائفيــة 
ــن  ــي أمَري ــي واملذهب ــش الدين ــث شــّكل التعاي ــة -حي ــى الديني ــل وحت - ب
مفروغــاً منهمــا عنــد معظــم اليمنيــن.. واعتُِبــرا ِســمًة طبيعيــًة يف احليــاة 

اليوميــة..
علــى مــدى قــرون، ظــل اليمنيــون يتعايشــون فيمــا بينهــم سياســيا 
واجتماعيــا بعيــًدا عــن التعصــب والدخــول يف صراعــات دينيــة.. تنعكــس 

ــًبا علــى االســتقرار يف اجملتمــع. سلـــ
وظلــت ظاهــرة التســامح والتعايــش تبســط ظالهــا عبــر التاريــخ 
ــر  ــات غي ــى التســامح مــع األقلي ــك إل ــة؛ لتتعــدى ذل بــن املذاهــب الديني
ــة  ــن، ونبذهــم لغ ــى تســامح اليمني ــة واضحــة عل املســلمة، لتعطــي دالل

العنــف والكراهيــة.
 فلــم يؤّثــر اختــاف املذاهــب علــى عاقــات اليمنيــون فيمــا بينهــم او 

التعايــش مــع اتبــاع األقليــات الدينيــة األخــرى التــي عاشــت يف اليمــن.
األساســية،  الركائــز  إحــدى  مثــل  والدينــي  املذهبــي  التعايــش   
التــي وفــرت مســاحة واســعة للّتســامح مــع اآلخريــن، ونبــذ التعصــب 
ــة،  ــل جــزًءا مــن التحــوالت القيمي ــش مث ــا إن هــذا التعاي والتطــرف، كم
التــي يعيشــها اجملتمــع؛ مــن خــال التربيــة علــى القبــول باآلخــر: بدايــة 
مــن داخــل األســرة واملدرســة.. مــن خــال منهــج دراســي موائــم يحتــرم 

اإلنســان ويعتــرف بأحقيتــه يف االختــاف.
حاولنــا - يف هــذا العــدد مــن الصحيفــة- أن نعطــي القــارئ حملــة 
عامــة عــن أهــم املذاهــب الدينيــة املتعايشــة يف البلــد.. ناهيــك عــن 
اســتعراض مــا أمكــن عــن ديانــات األقليــات التــي عاشــت يف اليمــن.
 أيضــا اســتعرضنا تاريــخ املذاهــب يف اليمن؛بهــدف تعزيــز الوعــي 
ثقافــة  والطائفيــة، وترســيخ  العنصريــة  نبــذ  أهميــة  اجملتمعــي حــول 

التعايــش، واحتــرام اآلخــر رغــم االختافــات الفكريــة.
األديــان  مختلــف  مــن  ومواطنــن  دينيــن  وقــادة  مفكريــن  حاورنــا 
ــدد  ــي هــذا الع ــن دفت ــك احلــوارات - ب ــا نتيجــة تل واملذاهــب.. وطرحن

بــكل شــفافية ومصداقيــة..  -

اليمن.. 
تاريخ حافل 
من التسامح 

والتعايش

اليمــن..اليمــن..
تــــراث زاخــــــر، وإرث گبيــر 
واملذهبــي  الدينــي  التنــوع 
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صوت األمل: خاص
قــال )عبــد البــاري طاهــر: نقيــب ســابق 
اليمــن عرفــت  اليمنيــن( أن  للصحفيــن 
التنــوع الدينــي واملذهبــي منــذ قــدمي األزل؛ 
الســماوية،  للديانــات  األول  املهــد  فهــي 
قبــل  التوحيديــة  الديانــة  عرفــت  حيــث 
اليهوديــة وقبــل املســيحية وقبــل اإلســام.. 
وهــي )اخلليليــة( نســبة الــى النبــي إبراهيــم 
الديانتــن  اليمــن  عرفــت  ثــم  اخلليــل.. 

واملســيحية. اليهوديــة 
صــوت  مــع  حــوار  يف  طاهــر-  يكشــف 
األمــل- عــن أن العهــد القــدمي واجلديــد 
لإلجنيــل موجــودان يف اليمــن، إلــى جانــب 

ــا( مــن  وجــود حوالــي )70 ســبعن مصحًف
أقــدم مخطوطــات القــرآن الكــرمي.

لإلجنيــل  األولــى  اخملطوطــات  ويوضــح: 
اجلديــد )وكاتبــه(- الــذي هــو أحــد أهــم 
تاميــذ الســيد املســيح ويدعــى )إيلــي(، 
يومنــا  إلــى  اليمــن  يف  موجــودة  مازالــت 

باآلراميــة.. مكتوبــة  وهــي  هــذا. 
ووفقــا لطاهــر- وهــو رئيــس ســابق لهيئــة 
اجلديــد(  )العهــد  نســخة  فــإن  الكتــاب- 
موجــودة يف مخــازن وزارة الثقافــة اليمنيــة 
بصنعــاء.. يف حــن نســخة )العهــد القــدمي( 
موجــودة يف خزينــة البنــك املركــزي اليمني، 

بعــد أن كانــت يف املكتبــة الوطنيــة بتعــز.

صوت األمل: خاص
قــال الباحــث والكاتــب واملــؤرخ يف تاريــخ عــدن املعاصــر 
ــات -  ــي لألقلي ــي والدين ــوع املذهب ــال غــام( أن التن )ب
يف اليمــن ككل - وعــدن علــى وجــه اخلصــوص قــدم 
مــن  مزيًجــا   1967- يف  البريطانــي  االحتــال  -إبــان 
ثقافــات عديــدة، وأســهم ثقافيــا واقتصاديــا واجتماعيــا.. 
اندمجــت  للمواطــن،  العامــة  احليــاة  علــى  التأثيــر  يف 
عاداتهــم مــع اجملتمــع اليمنــي، وانغمســت فيــه مــن خــال 
ــي.. وكل هــذا  ــة العمــل التجــاري واملدن ــزاوج، ومزاول الت

ــع. ــى اجملتم ــا عل انعكــس إيجابّيً
 - اإلســام  فجــر  منــذ   - متتــاز  اليمــن  أن  وأوضــح: 
بالتســامح والتعايــش وحريــة الثقافــة واملمارســة الدينيــة 
كانــت  التــي  واألقليــات..  الطوائــف  لــكل  واملذهبيــة.. 
مبشــاركة  واحتفاالتهــا  وصلواتهــا  عاداتهــا  متــارس 

اجلميــع دون متييــز، يف أجــواء روحانيــة متميــزة لــكل 
ــل ثقافــة  ــي يتقب ــى أن اجملتمــع اليمن طائفــة.. مشــيرا إل
اآلخريــن؛ ولهــذا ســمح لهــم مبزاولــة حياتهــم بــكل حريــة 

منــذ القــدم.
ولفــت إلــى أن عــدن اشــتهرت - علــى مــر العصــور - 
املذاهــب  أتبــاع  مــع  والتســامح  الســلمي،  بالتعايــش 
وقــت  إلــى  اإلجنليــز،  تواجــد  فتــرة  منــذ  والديانــات: 
ــرات  ــاد لفت ــام يف الب ــد..  إال أن الوضــع الع ــس ببعي لي
مــن  التقليــل  يف  -أســهم  االســتقال  منــذ  متعاقبــة- 
تواجــد مظاهــر التعبــد والشــعائر الدينيــة والطقــوس 
أتبــاع  مــن  بعــض  غــادر  ولهــذا  عــدن؛  يف  الطائفيــة 
الطوائــف والديانــات.. إلــى مختلــف احملافظــات اليمنيــة 
ودول أوروبــا والهنــد وغيرهــا مــن الــدول، ومــا تبقــى 
ــة بشــكل فــردي.. ــه العقائدي ــم مــازال ميــارس حيات منه

غالم: عدن مثلت منوذًجا للتعايش اليمن حتتضن العهد األول من اإلجنيل
والتسامح.. بني املذاهب والديانات

ماذا يعرف شبابنا عن املذاهب وكيف 
ينظرون إليها؟

املعابد والكنائس يف عدن : شواهد حية على 
تاريخ التنوع والتسامح الديني يف اليمن 

االنتماء املذهبي وسوق العمل 

كيف يؤثر االنتماء املذهبي على 
حياة اليمنيني

املطاعم واملقاهي التاريخية يف 
عدن
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الشــافعي-  املذهــب  يعــد 
محمــد  لإلمــام  املنســوب 
)ت  الشــافعي  إدريــس  بــن 
أكثــر  مــن  204هـــ/818م( 
الســنية،  الفقهيــة  املذاهــب 
لــدى  قبــوال  القــت  التــي 
إذ  والعامــة..  العلمــاء  جمهــور 
يف  الشــافعي  املذهــب  انتشــر 
مناطــق اليمــن الوســطى )تعــز 
املناطــق  وكــذا  وتهامــة(  إب  و 
املذهــب  وأصبــح  اجلنوبيــة.. 
الشــافعي مذهــب الــدول الســنية 
اليمــن  مناطــق  يف  احلاكمــة.. 

والتهاميــة. األوســط 

صوت األمل: شوقي العباسي

دخول املذهب الشافعي لليمن:
أغلبيــة  الشــافعي  املذهــب  أتبــاع  وميثــل 
ســكان اليمــن، وكان دخــول املذهــب الّشــافعي 
ِإلــى اليمــن- يف مخــاف اجلنــد مــع اإِلمــام 
اللَّ  عبــد  بــن  ــد  محمَّ بــن  )القاســم  الفقيــه 
اجلمحــي القرشــي: ت 430( و درِّس الفقــه 
الشــافعي؛ فاســتفاد منــه فقهــاء هــذا املذهــب 
بلــدة  البــاد.. وكانــت مدرســته يف  يف هــذه 
)املعافــر(  شــافعية  عنــه  فأخــذ  )ســهفنة( 
والســحول،  اجلنــد،  وأهــل  وأبــن،  وحلــج، 
وإحاظــة، وعّنــة، ووادي ظبــا، وتخــرج عليــه 

كثيــر مــن علمــاء اليمــن..
قــدوم  علــى  ســنة  ألــف  مــن  أكثــر  ومنــذ 
ــة اإلمــام  ــى اليمــن، صحب املذهــب الزيــدي، إل
واخلافــات  احلســن  بــن  يحيــى  الهــادي 
الدينيــة- بــن املذهبــن الزيــدي و الشــافعي 
غيــر  شــكلية  أشــياء  علــى  تقتصــر  تــكاد 
وقــول  والســربلة..  الضــم  مثــل  جوهريــة، 
حــي  أو  الصــاة،  يف  الفاحتــة  بعــد  )آمــن( 
العمــل يف اآلذان مــن قبــل هــذا  علــى خيــر 
ــع  ــم متن ــد ذاك.. لكنهــا خافــات ل وتركهــا عن
اجتماعهــم يف مســجد واحــد ،وكل يتعبــد الل 

صحيحــة.. يراهــا  التــي  بالطريقــة 
الوضع االجتماعي

ــة  ــم االجتماعي ــاع املذهــب حياته ــش أتب يعي
بانســجام كبيــر فيمــا بينهــم ومــع اآلخريــن: 
أن  لديهــم  مانــع  وال  يتصاهــرون،  فتراهــم 

يتــزوج أبناؤهــم مــن مذهــب آخــرـ..
تعــز:  أبنــاء  مــن  إبراهيــم:  )جمــال  يقــول 
ــع أن  ــم أمان ــاع املذهــب الشــافعي( ل معقــل أتب
تتــزوج ابنتــي بشــاب ينتمــي للمذهــب الزيــدي؛ 
فاالنتمــاء  ومتعلــم..  أخــاق  ذو  فالشــخص 
للمذهــب باعتقــادي ليــس عائقــا أمــام الــزواج 
واملصاهــرة بــن اليمنيــن.. يضيــف: اليمنيــون 
متعايشــون فيمــا بينهــم )شــوافع أو زيــوًدا(.. 
ويؤكــد أن اخلافــات املذهبيــة، جتــر النــاس 
والبــاد إلــى كثيــر مــن األخطــار والشــرور.. 

ــع. ــر اجملتم ــي تدم الت

للتعايــش  بلــد  اليمــن  أن  إلــى   : وأشــار   
التســامح،  ثقافــة  وأن  املذهبــي،  والتســامح 
وحياتــه..  اليمنــي  ســلوك  مــن  جــزءا  كانــت 

الل! مبشــيئة  دائًمــا  كذلــك  وســتظل 
 مــن جانبــه يقــول )محمــد احلبيــب: تربــوي 
يف تعز(،املذهــب الشــافعي يتميــز باالعتــدال 
يتأقلمــون  للمذهــب  والتابعــون  والوســيطة.. 
مــع اجلميــع.. وال يوجــد لديهــم أي حساســية 
أو تعصــب مذهبــي جتــاه اآلخريــن.. وميــارس 

بشــكل  االجتماعيــة  حياتهــم  املذهــب  أتبــاع 
الدينيــة: يف  الطقــوس  طبيعــي.. وميارســون 
مناطقهــم، أو املناطــق التــي يعيشــون ويعملــون 
ســكانها  يتبــع  التــي  احملافظــات  يف  فيهــا.. 

الزيــدي. املذهــب 
ويضيــف احلبيــب: عبــر عقــود مــن الزمــن، 
قــد انصرفــت األغلبيــة- مــن أتبــاع املذهــب 
واملــال  التجــارة  مجــاالت  إلــى  الشــافعي 
بشــكل  موجوديــن  كانــوا  لكنهــم  واألعمــال.. 

أنهــم  بحكــم  الوظائــف احلكوميــة؛  كبيــر يف 
كانــوا أكثــر وأعلــى تعليمــا وأكثــر ثقافــة وخبــرة 

ومهــارة يف العمــل اإلداري..
وسطية واعتدال:

الشــؤون  يف  )الباحــث  يقــول  الســياق  يف 
االجتماعيــة والســكانية: جــواد محمــد علــي(: 
الطائفيــة أو املذهبيــة لــم تكــن أحــد األســباب 
أو العناويــن.. التــي كانــت ســبًبا يف اخلافــات 

ــن. ــن اليمني ب
ــل النســبة  ــف: املذهــب الشــافعي ميث ويضي
األكبــر مــن الســكان، إال أن الرابطــة الطائفيــة 
ــى  ــة، عل ــاع املذهــب الشــافعي ضعيف ــدى أتب ل
تــرى  التــي  األخــرى،  املذاهــب  مــن  العكــس 
أن األولويــة لانتمــاء إلــى املذهــب: كالزيــود 

وغيرهــم. واإلســماعيلين 
 وأشــار: إلــى أن أتبــاع املذهــب الشــافعي - 
يف اليمــن - يتمتعــون بالوســطية واالعتــدال.. 
يف  والعمــل  والزراعــة  التجــارة  وميارســون 
ــل..  ــم والتأهي ــة؛ بحكــم التعلي ــف حكومي وظائ
لديهــم؛  ــا  للمذهــب مهّمً التعصــب  يعــد  ولــم 
مــا  حســب  طقوســهم  مارســوا  وإن  ألنهــم  
اعتــادوه وورثــوه عــن آبائهــم وأجدادهــم  فإنهــم 

يفعلــون ذلــك بعيــدا عــن التطــرف والغلــو..

اختالف شكلي:
التعصــب  مــن  شــيئا  اليمــن  تعــرف  لــم   
املذهبــي مثــل بقيــة الــدول بــن أتبــاع املذهبــن 
بحيــث  الزيــدي(  و  )الشــافعي  الرئيســين 
والعكــس..  الزيــدي  خلــف  الشــافعي  يصلــي 
هــذا  ألتبــاع  مخصصــة  مســاجد  توجــد  وال 
املذهــب أوذاك.. واجلامــع الــذي يخطــب فيــه 
القاطنــن  النــاس  كل  يرتــاده  شــافعي،  إمــام 
حولــه بــكل مذاهبهــم، والعكــس صحيــح.. وكان 
ــًرا مــع  ــا كبي ــق تطابًق ــي يتطاب التقســيم املذهب
التقســيم اجلغــرايف )اليمــن األعلــى أو الهضبــة 
الهضبــة  أو  األســفل  و)اليمــن  )زيديــة(( 

شــافعية(( والســهول..  الوســطى، 
محمــد:  الل  )ضيــف  يقــول  الســياق  يف 
االختــاف  صنعــاء(:  يف  جامــع  وقيــم  إمــام 
- بــن املذهبــن الشــافعي والزيــدي  شــكلي 
وغيــر مؤثــر.. فمثــا: نحــن جنــد أن اليمنيــن 
جنــب  إلــى  بعضهــم  صلواتهــم:  يــؤدون 
بعــض.. ويتزاوجــون فيمــا بينهــم.. ويســكنون 
بعضهــم إلــى جــوار بعــض.. فالتركيــز علــى 
ــا منــزق النســيج  الفــوارق واالختافــات يجعلن

الواحــد.. االجتماعــي 

تحقيقات

أغلبية سكان
 اليمن يتبعون 

املذهب الشافعي:

❝
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رجاء مـكـرد/ صوت األمل

 يف اليمــن تتنــوع امِلهــن التــي يزاولهــا 
النــاس، ويتشــارك األغلبيــة يف كثيــر 
جماعــة  أو  فئــة  تتصــف  وال  منهــا، 
غيــر  بوظائــف  محــددة  منطقــة  مــن 
األخــرى، ولكــن ُهنــاك بعــض املهــن التــي 
متيــزت بهــا بعــض اجلماعــات املذهبيــة 
_حصــًرا_  أنهــا  يعنــي  ال  وهــذا 
عليهــم، بــل أبــرز مــا الحظتــه صحيفــة 
املذاهــب  بعــض  علــى  األمــل«  »صــوت 

الدينيــة.
أســواق  يف  املتجــول  الشــخص  إن 
)كريتــر(_  يف  _حتديــًدا  عــدن 
يجــد التجــار اإلســماعيليون يتميــزون 
واســتيراد  والعطــور  البخــور  بتجــارة 
البعــض  أن  كمــا  الهنديــة،  املالبــس 
يعمــل يف البهــارات.. أمــا يف العاصمــة 
اليمــن،  بــاب  _حتديــًدا_  صنعــاء 
املالبــس  مــن  أنواًعــا  الزائــر  يجــد 
جتارهــا  أغلــب  التــي  واألقمشــة 
ــماعيلية، إذ أن  ــة اإلس ــون للطائف ينتم
أعمــال هــذه الطائفــة أكثرهــا يف جتــارة 

املالبــس.
   يصف ناصر الفيصلي )تاجر مابس يف ســوق 
بــاب الســام بصنعــاء(، وضــع التعامــات االقتصاديــة 
بــن التجــار مــن مختلــف املذاهــب بأنــه طبيعــي، وأن 
هنــاك تعايــش.. ويؤكــد أنــه ال يوجــد أي تأثيــر مذهبي 

علــى التعامــات االقتصاديــة بــن التجــار.
   يوافقــُه الــرأي محمــد شــعبه )تاجــر مابــس يف 
منطقــة شــميلة(، بقولــِه: “أمــور االقتصــاد والتعامات 
جتــري بالشــكل املناســب، ولــم يســبق أن حــدث خــاف 
بــن التجــار مــن بــاب اختــاف املذاهــب.. مؤكــًدا: أن 

هنــاك تعايــش كبيــر”.

تناغم وانسجام بني الُتجار
وهمــا  اليمــن  يف  ســائدان  مذهبــان  ُهنــاك     
يشــكان  واللــذان  والزيــدي(،  الشــافعي  )املذهــب 
األغلبيــة يف الشــعب اليمنــي، وأعمالهمــا بــن التجــارة 
والوظائــف احلكوميــة واألعمــال احلــرة، وُهنــاك جُتــار 

بــارزون مــن املذهبــن يف مجــال التجــارة.
    يقــول محمــود القباطــي )تاجــر مــواد غذائيــة 
يف احلوبــان -تعز(:«بالرغــم مــن الظــروف التــي متــر 
بهــا اليمــن، إال أن الوضــع االقتصــادي مســتمر يف 
تعاماتــُه التجاريــة، إذ يوجــد تناغــم وانســجام بــن 
بســبب  تاجــران  أختلــف  أن  يحــدث  ولــم  التُجــار، 
يف  احلاصــل  التنافــس  وأن  املذهبــي..  االختــاف 
اجلــودة  ناحيــة  مــن  البضاعــة  أساســُه  األســواق 

واألســعار«.
 أمــا بالنســبة للســلفين، فغالًبــا مــا جتدهــم يف 
األعمــال اخليريــة املأجــورة والطوعيــة أحياًنا، اإلقامة 
ــة الشــرعية  ــم مــن يعمــل يف الرقي يف اجلوامــع، ومنه
ــا مبقابــل والبعــض بــدون مقابــل، وغيرهــا مــن  أحياًن
امِلهــن األخــرى التــي يزاولهــا عامــة الشــعب ســواء يف 

جتــارة العســل أو غيرهــا.

ــه مناحــل  ــي الراعــي )تاجــر ســاعات ولدي     عل
مــن  أكثــر  أن  يوضــح:  صنعــاء،  يف  العســل(  لبيــع 
ــع العســل هــم املطاوعــة  ــم يف بي ــل معه ــم وتعام قابله
)الســلفين(، وأن ســوق باب الســام يف صنعاء جتتمع 
فيــه كثيــر مــن الطوائــف الدينيــة فمثــلًا اإلســماعيليون 
جتــار مابــس، واليهــود _خصوًصــا كبــار الســن_ 
كانــوا يف الســابق يقومــون بعمــل القمريــات )النوافــذ(.
  ويضيــف الراعــي، حالًيــا القمريــات يشــتغلها 
مينــن؛ إذ ال يوجــد يهــود بكثــرة..  ويؤكــد أن التجــار 

ــد. ــذ زمــن بعي متعايشــون من
أخــرى  ديانــات  تعيــش  اليمــن  يف  أن  كمــا 
كاملســيحية واليهوديــة،  حيــث أن أغلــب مــن يعتنــق 
مثــل:  مختلفــة  جنســيات  مــن  املســيحية  الديانــة 
ألماكــن  األمــل”،  “صــوت  زيــارة  ويف  األثيوبيــن.. 
عملهــم يف صنعــاء، وجــدت الصحيفــة البعــض يعمــل 
يعملــون  التــي  امِلهــن  وأغلــب  مينيــن،  مــاك  لــدى 
ــود  ــوالت احلبشــية، وجتــارة اجلل ــع املأك ــا هــي بي فيه

)األحذية اجللدية(، والعسل احلبشي.
أمــا معتنقــن الديانــة اليهوديــة يف اليمــن فقــد 
الفضيــات،  كعمــل  اليدويــة،  باحِلــرف  اشــتهروا 

واألبــواب. املزخرفــة(،  )النوافــذ  والقمريــات 
اليمــن..  إن املُطلــع علــى الطوائــف الدينيــة يف 
التــي تزاولهــا كل طائفــة  امِلهــن  التنــوع يف  يُاحــظ 
والتجــارة املفضلــة لهــا، وهــذا مــا اســتنتجته صحيفــة 
واحملــات  لألســواق  زياراتهــا  يف  األمــل«  »صــوت 
التجاريــة، واســتمتعت باحلــوار مــع بعــض التجــار، كمــا 
خرجــت بوصــف حلــال الوضــع االقتصــادي الراهــن 

بنــاًءا علــى رأي جُتــار وخبــراء اقتصــاد.

وضع االقتصاد احلالي
  »صــوت األمــل« يف احلديــث عــن وضــع االقتصاد 
وإذا كان ُهنــاك تأثيــر مذهبــي علــى حركــة االســتثمار، 
السياســية  والعلــوم  االقتصــاد  دكتــور  اســتضافت 
يف جامعــة تعــز/ فيصــل احلذيفــي، والــذي حتــدث 

عــن وضــع االقتصــاد اليمنــي ولــم يتطــرق للحديــث 
عــن املذهبيــة كونهــا متعايشــة ولــم تبــرز يف الســاحة 

االقتصاديــة.
االقتصــاد حالًيــا  أن  الدكتــور احلذيفــي،  يقــول 
هــو اقتصــاد الغنيمــة، وأنــه بعيــد عــن أي رقابــة، ولــم 
يعــد ثمــة أي مامــح القتصــاد الدولــة، والســبب يف 
بقطاعــات هامــة  املتمثلــة  الدولــة  مــوارد  أن  ذلــك؛ 
ــاز، ومشــاريع  ــل: الزراعــة، األســماك، النفــط والغ مث
االســتثمار، لــم تعــد تعمــل.. وبعضهــا ينتــج يف حدهــا 

األدنــى بظــل تعطيــل حركــة االســتثمار.
االقتصــاد  أن  احلذيفــي،  الدكتــور  ويضيــف 
أنكمــش  اخلــاص  القطــاع  يديــره  الــذي  اخلدمــي 
يف حــدوده الدنيــا؛ مــع ارتفــاع كلفــة التأمــن للنقــل 
الســلع  أســعار  بارتفــاع  تســبب  الــذي  البحــري؛ 
املســتوردة واملــواد اخلــام التــي تدخــل يف الصناعــة 
لاقتصــاد  واضــح  غيــاب  مــع  والزراعــة،  احملليــة 
املشــهد. مــن  املســتثمرين  وانســحاب  االســتثماري، 

الحراك االقتصادي

❝

تعايش منذ مئات السنني.. 
تنوع األسواق التجارية اليمنية 
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❝
العربيــة،  الــدول  مــن  اليمــن  تعتبــر 
املذاهــب  مــن  عديــدا  حتتــوي  التــي 
علــى  املتنوعــة  والعرقيــة  الدينيــة 
مســتوى العالــم، وتعــرف - منــذ القــدم 
والتســامح  الســلمي  التعايــش  ببلــد   -
اليمنيــني  املؤرخــني  بشــهادة  الدينــي 
األوروبيــني..  والرحالــة  واملستشــرقني 
للممارســات  متجانــس  خليــط  فثمــة 
املذهبيــة الدينيــة، والديانــات اخلاصــة 
مــن  عــدد  يف  املتواجــدة  باألقليــات 

اليمنيــة.. احملافظــات 

حتقيق: منال أمني

اليهود:
كانــت الطائفــة اليهوديــة- يف اليمــن - مــن أهــم وأقــدم 
األقليــات، وتختلــف الروايــات حــول تاريــخ وجودهــا يف 
اليمــن, إذ تقــول »نبوخــذ نصــر: ملــك بابــل، أرســل 
أســرى إلــى جنــوب اجلزيــرة العربيــة واليمن..عقــب 
تدميــر الهيــكل األول عــام)586 ق.م( وذلــك حســب مــا 
أشــار إليــه الباحــث املتخصــص يف يهــود العالــم العربــي 
طقوســهم  ميارســون  وكانــوا  راوي(  كامــل  )أحمــد 
وتقاليدهــم الدينيــة –يف حريــة تامــة،يف معابدهــم - 
التــي بلغــت – عــام 1930 - )39 تســعة وثاثــن  معبــدا 

يهوديــا(يف صنعــاء..
وذكــر موقــع )وايــب اكمشــن( يف تقريــر عــام 2019 » إن 
عــدد اليهــود يف اليمــن عــام -1948 وصــل إلــى55,000 
أقــل  إلــى   2018 عــام  يف  انخفــض  أنــه  إال  نســمة، 
من)50شــخًصا( بســبب تزايــد هجــرة الكثيــر منهــم إلــى 

إســرائيل.
وتؤكــد الصحفيــة ابتهــال الصاحلــي: أن اغلــب األقليات 
حياتهــم  ميارســون  إليهــا  املنتمــون  اليمــن،كان  يف 
انســجام  هنــاك  وكان  طبيعــي..  بشــكل  وشــعائرهم 
اســتمرار  ولكــن  متييــز,  دون  اليمنــي  النســيج  يف 
الصراعــات املتتاليــة يف اليمــن أدى إلــى تناقــص حــاد 
يف أعــداد اليهــود؛ نتيجــة هجرتهــم إلــى خــارج البلــد..

وحسب ما ذكرت )الهيئة العامة لآلثار واملتاحف 
واخملطوطات بعدن لصحيفة )صوت األمل(( فإن 

املعبد الوحيد لليهود هو )معبد 
السنجوت اليهودي الكبير( 

الذي يعتبر أكبر معبد يهودي 
يف اجلزيرة العربية ,قد مت هدمة 

بشكل كامل، وُطمست مامحه خال 
الفترات املاضية , كما إن مدرسة 

اليهود التي بنيت يف 1911 يف صيرة 
تضررت جراء اإلهمال والصراعات املتتالية..

الهنودس:
وصــول  قبــل  متواجديــن  كانــوا  اليمــن:  يف  الهنــود 
ذكــرت  مــا  ـ حســب   1839 البريطانــي يف  االحتــال 
الباحثــة اليمنيــة هناء عبــد الكرمي يف كتابها )اجلاليات 
ــّدرت أعــداد اليمنيــن  يف عــدن 1989-1967(( وقــد ُق
–مــن أصــل هنــدي، يف عــدن عــام 2015 - بأكثــر مــن 
املــكا  يف  منهــم  عــدد  ويتواجــد  نســمة،  ألــف   200

واخلوخــة وحلــج وصنعــاء.. 
ســّنة..  مســلمون  وأغلبهــم 
وهنــدوس  شــيعة  ومنهــم 

وكشــن بأعــداد أقــل.
     يقــول اإلعامــي ذو األصــول 
الهنديــة املســلمة عرفــان فيروز »يف 
ثمانينيــات القــرن املاضــي، غــادر كثيــر 
ــر املســلمة  ــات غي ــود أصحــاب الديان ــن الهن م
إلــى دول أوروبــا والهنــد.. ولــم يتبــق إال قليــل منهــم إلــى 
يومنــا هــذا، وبالرغــم مــن حتــول أغلــب املعابــد إلــى 
ــس  ــن الكنائ ــة م ــة، وإغــاق البقي ــة للدول منشــآت تابع
إن  إال  والهندوســية..  املســيحية  بالديانــة  اخلاصــة 
هنــاك عائــات هنديــة )غيــر مســلمة( مازالــت متــارس 

ــة مــن منازلهــم، خاصــة الهنــدوس«. طقوســها الديني
)صــوت األمــل( حاولــت اجــراء مقابــات مــع إحــدى 
العائــات الهندوســية يف مدينــة عــدن؛ ملعرفــة كيفيــة 
وطبيعــة  وشــعائرهم،  الدينيــة  طقوســهم  ممارســة 

لديهــم  أن  خاصــة  املدينــة  يف  اجملتمعيــة  حياتهــم 
محــات )حاقــة ومــواد بنــاء( يعملــون فيهــا منــذ مئــات 

الســنن، إال أن الطلــب قوبــل بالرفــض.

املسيحيون:
الصوماليــن  مــن  املســيحية  الديانــة  أبنــاء  شــكل 
يف  املتواجديــن  مــن  وغيرهــم  والهنــود..  واإلثيوبيــن 
اليمــن، تأثيــرا علــى احليــاة العامــة يف اليمــن خــال 
ميارســون  وكانــوا  الزمــن..  مــن  مختلفــة  فتــرات 
الكنائــس  -يف  ســهولة  بــكل   - الدينيــة  شــعائرهم 

بهــم. اخلاصــة  واملعابــد 
   قــال )منصــور يوســف خــان: املســئول األول عــن 
كنيســة رأس مربــط لصحيفــة صــوت األمــل(( »أن منــذ 
تســتقبل  الكنيســة  كانــت   1967 البريطانيــن  خــروج 
املســيحين األجانــب، واليمنيــن املعتنقــن املســيحية، 
بشــكل طبيعــي مثــل باقــي الكنائــس يف عــدن.. إلــى 
إغــاق  إلــى  أدى  الــذي  التأمينــات،  قانــون  جــاء  أن 
ــة(  ــاء كنيســتن )الكاثوليكي ــس يف عــدن وإبق كل الكنائ
يف مديريــة التواهــي و كنيســة )ســانت جوزيــف ( يف 
مديريــة صيــرة أمــام املصليــن إلــى مــا قبــل 2015, 
مــن  أقــل  إال  عــدن،  يف  املســيحين  مــن  يتبــق  ولــم 
عشــرة أفــراد.. مازالــوا ميارســون شــعائرهم الدينيــة 
واحتفاالتهــم الســنوية يف هــذه الكنيســة بشــكل غيــر 

مســتمر«.
وأشــار أحــد ســكان مديريــة التواهــي يف عــدن صومالــي 
انتونــي  ســانت  كنيســة  إن  )محمــد حســن(  األصــل 
الكاثوليكيــة يف التواهــي، كانــت تســتقبل املئــات مــن 
املصليــن املســيحين - منــذ تواجــد البريطانيــن -إلــى 
ــا املســيحيون يف عــدن مــن  ــب، وميــارس فيه ــا قري وقت
الكاثوليكيــة شــعائرهم واحتفاالتهــم يف عيــد الفصــح 
أيــام  عــدد  يف  وصلواتهــم  املياديــة  الســنة  ورأس 

األســبوع..
هــذه  تعرضــت  املاضيــة،  األعــوام  خــال  وأضــاف: 
الكنيســة - وغيرهــا- مــن كنائــس عــدن ومعابدهــا، 
إلــى كثيــر مــن املشــاكل والصعوبــات واإلهمــال، ممــا 
أدى إلــى إغاقهــا متامــا، وأصبحــت عبــارة عــن مبــاٍن 
مهجــورة، ويــؤدي قليــل مــن معتنقــي املســيحية – يف 

عــدن - صلواتهــم حاليــا مبنازلهــم..

ديانات األقليات يف اليمن:ديانات األقليات يف اليمن:
التـاريــخ يجمعنـاالتـاريــخ يجمعنـا

عرفان فيروز

كنيسة ابرهة
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احتضنــت مدينــة عــدن جنوبــي اليمــن 
تنوًعــا   - التاريخيــة  مراحلهــا  -عبــر 
أســس  ــا..  ومذهبّيً ــا  وطائفّيً ــا  دينّيً
ــد  ــاجد واملعاب ــن املس ــدد م ــره ع ــى أث عل
املســيحية..  والكنائــس  الهندوســية 
الشــعائر  كل  فيهــا  ميــارس  كان  التــي 
والعقائــد الدينيــة والطائفيــة.. وإلــى 
اآلن مازالــت آثارهــا متواجــدة، كشــاهد 
علــى التنــوع الــذي امتــازت بــه املدينــة، 

اليمنيــة.. للمــدن  كنمــوذج 

تقرير: منال أمني

 الهندوسية:
الديانــة الهندوســية... تعتبــر ثانــي أكبــر ديانــة، كانــت 
منــذ  انتشــرت  اإلســام..  بعــد  اليمــن  يف  منتشــرة 
تواجــد االجنليــز يف جنــوب اليمــن.. ويتبعهــا حوالــي 
120,000نســمة، معظمهــم مــن أبنــاء اجلاليــة الهنديَّــة 

حســب دراســة ملركــز بيــو لألبحــاث عــام 2010.
معابــد  )خمســة  عشــر  التاســع  القــرن  يف  بُنــي 
 - تريكامراجــي  شــري  معبــد  عــدن(  يف  هندوســية 
هاڤيلــي)1862( يتبعــه مكتبــة بهــارات )مكتبــة الهنــد( 
معبــد  )1882(و  هانوماجنــي  عثمــان  الشــيخ  ومعبــد 
شــري رامشــانديرجي )1875( ومعبــد شــري هنجــاجن 
ماتاجــي منديــر, ومعبــد شــري شــنكار هانومــان الــذي 
يف  بــازار(  )داســاماري  ُســّمي  كبيــر  كهــف  يف  يقــع 
كريتــر( وكانــت تقــام فيهــا الصلــوات والشــعائر الدينيــة 

اخلاصــة بهــم..
ــار  ــة العامــة لآلث ــر صــادر عــن )الهيئ واســتعرض تقري
 -  2017 لعــام  عــدن  يف  واخملطوطــات(  واملتاحــف 
أهــم   - منــه  نســخة  علــى  األمــل(  )صــوت  حصلــت 
رغــم  متواجــدة،  مازالــت  التــي  الهندوســية،  املعابــد 
ــرات  ــه، مــن تخريــب وإهمــال خــال فت مــا تعرضــت ل
طويلــة.. متثلــت يف:-1 مبعبــد شــيري جــن )1882( 
هنجــاجن  شــري  معبــد   2- للهــدم  ُمعــرَّض  وهــو 
تخريــب يف  ألعمــال  تعــرض  الــذي  ماتاجــي)1900( 
ــاج إلــى  2015، -3 معبــد شــري توشــيرجي الــذي يحت
)مديريــة  يف  املعابــد  جميــع  وتقــع  ترميــم..  عمليــة 
ــذي  ــد )شــري رامشــانديرجي( ال ــاك معب ــرة( وهن صي

بنــاؤه عــام 1875. مت 

الكنائس املسيحية:
الديانــة املســيحية - يف اليمــن - كانــت تُشــكل ثالــث 
أكثــر الديانــات انتشــاًرا بــن الســكان قدميــاً, ووفًقــا 
ليوحنــا النقيوســي  يف كتابــه )تاريــخ مصــر والعالــم 
القــدمي( فــإن املســيحية دخلــت إلــى اليمــن؛ بفضــل 
واعتنــق  الرابــع،  القــرن  الهنــدي(يف  )ثيوفيلــوس 

الفتــرة.. تلــك  املســيحية يف  اليمنيــون 
 ويشــير املســئول األول عــن )كنيســة رأس مربــط( يف 
)لصــوت  خــان(  يوســف  )منصــور  التواهــي  مديريــة 
األمــل( إن مدينــة عــدن مازالــت حتتفــظ بعــدد مــن 
الثــاث  املســيحية  الطوائــف  تتبــع  التــي  الكنائــس 
املتمثلة بـ:)الكاثوليكية، البروتســتانتية، واألرثوذكســية( 
ــز مــن اليمــن عــام  ــذ خــروج االجنلي ــة من ــا مغلق ولكنه

..1967
وحــول تاريــخ )كنيســة رأس مربــط البروتســتانتية( قــال 
خــان: تعتبــر كنيســة رأس مربــط، مــن أقــدم الكنائــس 
يف اليمــن بشــكل عــام، وعــدن علــى وجــه اخلصــوص.. 
ــه إســترليني يف  إذ بنيــت عــام 1863 بقيمــة ألفــي جني

وتعــرف  فيكتوريــا،  امللكــة  عهــد 
 )England( بكنيســة  عامليــا 
منــذ  بنيــت  كنيســة  أول  وتعتبــر 
دخــول البريطانيــن إلــى عــدن, 

كنيســة  لنــدن -  – يف  وثمــة 
كنيســة   ( تدعــى  تشــبهها 
..)Eden Church:عــدن
منــذ عــام 1993 بــدأت جهــة 
مســؤولة عــن الكنائــس يف 
)األســاقفة  تدعــى  قبــرص 

 - واخلليــج(  قبــرص  يف 
وهــي املشــرفة علــى الكنائــس 

 - العالــم  يف  البروتســتانتية 
عــدن  يف  املعنيــة  اجلهــات  تفــاوض 

الكنيســة  الفتــرة علــى اســتعادة  تلــك  يف 
لإلشــراف عليهــا، ومت االتفــاق علــى ذلــك.. ويف 1995 
مت إعــادة تأهيــل الكنيســة وفتــح عيــادة خيريــة، مازالت 
تقــدم خدمــات صحيــة ألبنــاء املنطقــة دون متييــز.. 

يقــول خــان عــن تاريــخ أقــدم كنيســة يف عــدن..
   وحــول اســتمرار إقامــة الصلــوات يف الوقــت احلالــي، 
قــال خــان: إن الكنيســة قــادرة علــى اســتقبال املصليــن 
مــن املســيحين.. ومنــذ 2015 تســتقبل القليــل جــدا 
منهــم؛ ألداء صلواتهــم ومناســكهم.. ولكــن ليــس بشــكل 

كبيــر مثــل الســابق.. 
وقــد أشــار التقريــر الصــادر 
عــن )هيئــة اآلثــار عــام 2017( 
املتواجــدة  الكنائــس  عــدد  أن 
)خمــس  بلــغ  املدينــة  يف  حاليــا 
كنائــس( شــملت كنيســة القديســة 
ماريــا جاريســن )اجمللــس التشــريعي 
1871( وكنيســة ســانت جوزيــف )1852( وكنيســة 
ســانت  وكنيســة   )1870( البريقــة  الديــن يف  صــاح 

انتونــي )1860( وكنســية رأس مربــط ) 1863 (

معالم دينية:
اآلثــار  إدارة  مديــر  الرحمــن:  عبــد  ناصــر  )عثمــان 
يف الهيئــة العامــة واملتاحــف واخملطوطــات يف عــدن( 
اســتعرض )لصــوت األمــل( عــدد املعابــد والكنائــس 

املتواجــدة حاليــا يف املدينــة، وقــد بلغــت تســع كنائــس 
ــاف.. وأن عــدد  ــان واألطي ــف األدي ــع مختل ــد تتب ومعاب
املســاجد - التــي تتبــع عــدًدا مــن الطوائــف املذهبيــة، 
التــي حتتــاج إلــى إعــادة ترميــم وتأهيــل - بلغــت حوالــي 
تســعة عشــر 19 مســجدا، ومــا بعــد 1990 مت هــدم 
ــا بنمــط  ــي 16ســتة عشــر مســجًدا وإعــادة بنائه حوال

حديــث ومختلــف متامــا..
ويضيــف عبــد الرحمــن: ثمــة هنــاك )معبــد الســنجوت 
اليهوديــة الكبيــر( الواقــع يف مديريــة صيرة، والذي كان 
يُعــد مــن أكبــر املعابــد اليهوديــة يف اجلزيــرة العربيــة.. 
مت هدمــه ولــم يعــد لــه أثــر خــال فتــرات مــا بعــد 
ــا مت هــدم  ــي، كم االســتقال مــن االســتعمار البريطان
معبــد الفــرس واحملرقــة املعروفــة بـــ )بــرج الصمــت 
العــن دخمــا( القريبــة مــن جبــل شمســان، وهــي تعــود 

ــى عــام 1873 للطائفــة الفارســية )الزرادشــتية( إل
ويذكــر عثمــان عبــد الرحمــن، أن مدرســة الرزميــت 
- التــي تدعــى حاليــا )مدرســة لطفــي جعفــر أمــان( - 
بنيــت يف 1958عندمــا تقــدم الســيد تشــارلز وود بوثيقة 
وتضمنــت خطــط  التعليميــة(،  وود  )بحزمــة  ُعرفــت 
الفتــرة..  تلــك  سياســيات  ضمــن  واملناهــج  التعليــم 
باإلضافــة إلــى مدرســة أبنــاء الســاطن التــي أنشــأت 
يف 1935ألبنــاء الســاطن واملشــايخ وكبــار القــوم، وقــد 
أغلقــت يف 1952, وتعرضــت مــع مــرور الزمــن للكثيــر 

مــن اخلــراب نتيجــة اإلهمــال..

تقليص دور مكتب الثقافة:
 – بعــدن  الدينيــة  باآلثــار  االهتمــام  يخــص  وفيمــا 
أوضحــت )مديــرة إدارة التخطيــط يف مكتــب الثقافــة: 
الدكتــورة فــردوس يوســف( أن أغلــب املعابــد اليهوديــة 
والهندوســية وغيرهــا مــن املعابــد يف عــدن.. تعرضــت 
لطمــس كامــل مــع مــرور الزمــن وذلــك منــذ خــروج 
ــة  ــر عــن الثقافــات الديني ــت تعب ــي كان ــز.. والت االجنلي
والديانــات  واملذاهــب  الطوائــف  لــكل  اخملتلفــة، 

باملدينــة.. املتنوعــة  واألجنــاس 
مكتــب  دور  تقليــص  ســبب  أن  يوســف،  ورجحــت    
دور  لــه  يكــون  أن  املفــروض  مــن  الــذي  الثقافــة- 
التاريخيــة  املعالــم  كافــة  علــى  للحفــاظ  إشــرايف؛ 
واألثريــة: كاملعابــد والكنائــس واملســاجد القدميــة –
ــه البــاد مــن مختلــف  هــو الوضــع العــام الــذي متــر ب

العامــة.  اجلوانــب 

املعابد والگنائس يف عدن:
شواهد حية على تاريخ التنوع، والتسامح الديني يف اليمن!

عدن: عدن: 
حاضنة التنوع 

الديني والطائفي 
عبر التاريخ!
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صوت األمل.. 
ندى البكاري - منال أمني

ُتعــد الطائفــة اإلســماعيلية يف اليمــن 
تنــدرج  التــي  الطوائــف  أشــهر  مــن 
 , املكارمــة  أو  البهــرة  فصيلــة  منهــا 
حيــث حققــت الدعــوة اإلســماعيلية 
يف  الفاطمــي  العصــر  يف  جناحاتهــا 
الداعــي  عبــر  ســري  بشــكل  اليمــن 
)تــويف  اليمــن  منصــور  حوشــب  ابــن 
عــام 914/302( والداعــي ابــن الفضــل 

ـ  )910/303 عــام  )تــويف 
حفظــت  يف  ذكــر  مــا  حســب  وذلــك   
املبكــرة  اإلســماعيلية  الشــهادات 
والدعــوة  للصليحــني  بالنســبة 
كتــاب  ضمــن  اليمــن  يف  املعاصــرة 
إدريــس  للداعــي  األخبــار‘  ’عيــون 
ابــن احلســن يف اجمللــد  عمــاد الديــن 
الســابع، وكتابه’نزهــة األفــكار‘ .. وهم 
يتوزعــون يف محافظــة صنعــاء منطقــة 
حــراز , ومحافظــة إب يف قريــة املزاحــن 
, ويف عــدن منطقــة كريتــر التــي يوجــد 

. البهــرة  فيهــا ســوق 

نبذة عنهم :
» يُســّمى اإلســماعيلية املســتعلية - الطيبــون- 
نســبة إلــى املســتعلي الفاطمــي الــذي دخــل يف الســتر 
املســتعلية  اجلماعــة  والتــي خضعــت   ،1130 العــام 
ــم  ــادة سلســلة مــن الدعــاة املقيمــن يف اليمــن، ث لقي
1539، وقــد حافــظ  العــام  الهنــد يف  إلــى  حتولــوا 
ذات  ثقافــة  علــى  يســمون-  صــاروا  -كمــا  البهــرة 

نزعــة طقوســية تقليديــة مميــزة .. هــذا ما أشــار إليه 
كتــاب » تاريــخ اإلســماعيلين احلديــث: االســتمرارية 
والتغييــر جلماعــة مســلمة » للكاتــب الدكتــور فرهــاد 
البحــث  دائــرة  ورئيــس  مشــارًكا  مديــًرا  دفتــري 
األكادميي والنشــر يف معهد الدراســات اإلســماعيلية 
ومحــرر  اإليرانيــة  للموســوعة  استشــاري  ومحــرر 

مشــارك يف املوســوعة اإلســامية.
  وأســتعرض عبدالعزيــز محمــد) اســم مســتعار( 
ــاء الطائفــة اإلســماعلية لـــــ »صــوت األمــل  أحــد أبن
»,  أن الدولــة الصليحيــة كانــت مــن اجنــح الــدول يف 
ــي , فقــد أوجــدوا نوعــا مــن التعايــش  ــخ اليمن التاري
الصليحــن  ســالة  تأســيس  خــال  مــن  املذهبــي 
اإلســماعيلين علــى يــد علــي الصليحــي الــذي كان 
يعيــش يف حــراز, وجعــل مــن مدينــة صنعــاء عاصمــة 
وأعطــى  الدينــي،  التســامح  شــعاره  كان   ، حلكمــة 
ألصحــاب املذاهــب الدينيــة األخــرى حريــة االعتقــاد، 
ولــم يرغــم أحــدا علــى اعتنــاق اإلســماعيلية، األمــر 
الــذي َمــنَّ دعائــم دولتــه، ثــم تولــت احلكــم امللكــة 
حــكام  أخــر  تعتبــر  التــي   ) احلــرة  )امللكــة  أروى 
الدولــة الصليحيــة, و ســاهمت يف إنعــاش اقتصــاد 
اليمــن مــن خــال صلتهــا القويــة باحلاكــم الفاطمــي 
خــال فتــرة حكمهــا آنــذاك، حيــث كانــت متــد لــه يــد 
العــون بالذهــب واملعونــات؛ باملقابــل يعــزز مــن دعائــم 

ــرة . ــك الفت ــا و ســلطتها يف تل حكمه
اإلســماعيلين  تاريــخ   « كتــاب  أوضــح  كمــا     
احلديــث: االســتمرارية والتغييــر جلماعــة مســلمة« 
: أن طائفــة البهــرة شــهدا حالــة مــن الصعــود يف 
القــرن التاســع عشــر بفضــل احلمايــة البريطانيــة 
لهــم، وانتقــل مقــر قيادتهــم إلــى مومبــاي، واندمجــوا 
بعــد االســتقال مــع املســلمن الهنــود، وآثــروا البقــاء 
يف الهنــد علــى الهجــرة إلــى باكســتان، ويركــز البهــرة 
حضارتهــا  ويســتلهمون  الفاطميــة،  الهويــة  علــى 

طبقــة  اليــوم  يشــّكلون  وهــم  املعمــاري،  وطابعهــا 
واســعة مــن التجــار )البهــرة تعنــي التاجــر( واملهنيــن.
ــة اإلســماعيلين  ــاء طائف ــة أبن ــز أغلبي    ويتمرك
ــة  ــوب غــرب العاصم ــة حــراز جن ــرة( يف منطق )البه
صنعــاء، والتــي تضــم ضريــح حــامت احلضــرات )حامت 
بــن إبراهيــم( الداعيــة الفاطمــي الثالــث الــذي يعتبــر 

مــن أحــد أهــم مــزارات أتبــاع الطائفــة يف البــاد.
ــارة  ــل( بزي ــة )صــوت األم ــد قامــت صحيف    وق
إلــى أماكــن تواجدهــم , يف منطقــة حــدة بصنعــاء, 
وأطلعــت علــى منبــر دينــي يســمى )الفيــض احلامتي( 
وهــو مخصــص للبهــرة , يضــم عــدداً مــن املســاجد 
واملبانــي احملاطــة بحديقــة مليئــة باألزهــار.. إضافــة 

إلــى وجــود مطعــم.
 أمــا يف حــي الرمــاح مبنطقــة نقــم يوجــد جــزء 
كبيــر مــن اتبــاع اإلســماعيلين ولديهــم جامــع البهــرة 
اخملصــص للطائفــة.. باإلضافــة الــى وجــود مدرســة 
فقهيــة مخصصــة ألبنائهــم يتعلمــون فيهــا القــراّن 

ــة.  ــم الديني والفقــه ومعتقداته

طائفة تعترف بالسالم والتعايش
    استمرت الدولة اإلسماعيلية فترة من الزمن 
يف اليمــن.. وبقــي القليــل منهــم يف مناطــق محــددة، 
وقــد تركــوا احلكــم واندمجــوا يف اجملتمــع، وكانــوا 
ــاة اإلســماعيلين  ــن الدع ــون الدعــم املســتمر م يتلق

والفاطميــن يف بقيــة الــدول التــي يتواجــدون بهــا.
ــز ان نكــون قــد  ــز محمــد: نعت ــد العزي   قــال عب
حكمنــا اليمــن يف عهــد امللكــة أروي الصليحيــة التــي 
تعتبــر مــن أفضــل فتــرات احلكــم ازدهــارا يف اليمــن 
بالســام  ســواء  تعتــرف  ال  طائفــة  ألننــا  آنــذاك، 

والتســامح والتعايــش«.
أحــد  جعفــر  الديــن  ســيف  يقــول  جهتــه،  مــن 
أبنــاء طائفــة البهــرة بعــدن », إن صلواتنــا ومناســكنا 
الدينيــة مازلنــا نقــوم بهــا يف مســجدنا » البهــرة » 
بشــكل طبيعــي، ويف أغلــب األوقــات يف منازلنــا، ولــم 
نعــد منــارس االحتفــاالت اخلاصــة بطائفتنــا منــذ 

ســنوات بســبب الوضــع العــام للبلــد.«

طقوس دينية 
مهــران  األصــل  الهنــدي  )املواطــن  يقــول       
رســتم( » إن الهنــود املنتميــن لطائفــة اإلســماعيلين 
)البهــرة( يف اليمــن ميارســون حياتهــم وشــعائرهم 
الدينيــة بشــكل طبيعــي، ولكــن يف عــدن أصبحــوا 
ميارســوا شــعائرهم بشــكل فــردي، كمــا أن لديهــم 
ســنوات  منــذ  أغلــق  الــذي  )اخلوجــة(  مســجدي 
طويلــة، ومســجد )البهــرة( الــذي مازال يســتقبل أبناء 

هــذه الطائفــة فقــط أثنــاء الصلــوات والشــعائر.«
ويضيــف مهــران،« أن مــا تبقــى مــن طائفــة البهرة 
واالقتصاديــة  الدينيــة  حياتهــم  عــدن ميارســوا  يف 
ــدا عــن األنظــار وبشــكل مســتقر نوعــا مــا، كمــا  بعي
إن لديهــم كبيــر يقــوم بحــل مشــاكلهم احلياتيــة بعــدن 

يدعــى » قطــب الديــن فخــر الديــن بربــرا واال ».
يقــول ســعيد عبــدالل )اســم مســتعار( »لصــوت 
ــم يعــد يتواجــد مــن الطائفــة االســماعلية  األمــل«: ل
)البهــرة( يف عــدن ســواء 300 شــخص ورمبــا قــد 

ــاد. ــام يف الب ــوا بســبب الوضــع الع قل
األقليــات  مــن  االســماعلية  الطائفــة  وتعتبــر   
طائفــة  انهــا  خاصــة  األخــرى  بالطوائــف  مقارنــة 
والعقيــدة..  الفكــر  وحريــة  التعبيــر  بحريــة  تؤمــن 
بعددهــم  ويكتفــون  اتباعهــا  علــى  أحــد  ترغــم  وال 
املنتمــن  احــد  عبــدالل«  لــــ«  ووفقــا  احملــدود.. 
ميثلــون  مــن  عــدد  فــان  االســماعلية:  للطائفــة 

اإلســماعيلين يف اليمــن ال يتجــاوز 20 ألــف أمــا 
)املكارمــة( فهــم أكثــر، ومنهــم مــن اندمــج يف اجملتمــع 
لدرجــة انــك ال تســتطيع متيزهــم اال مــن كانــوا يف 
مناطــق متركزهــم، وتتمثــل طقوســهم الدينيــة بزيــارة 
ضريــح حــامت ابــن إبراهيــم وهــو الداعيــة الفاطمــي 
الثالــث بقريــة احلطيــب يف حــراز بعــد عودتهــم مــن 
أداء مناســك احلــج كل عــام، وكانــوا يحتفلــون أيضــا 
ســلطان  الديــن،  برهــان  محمــد  الســلطان  بقــدوم 
الشــعبية  الرقصــات  ويرقصــون  الهنــد  يف  البهــرة 

اوســاطهم. ملكانتــه يف  وتقديــرا  ابتهاجــا 

الظروف االقتصادية:
    اإلســماعيليون أحــد الطوائــف التــي ميثــل 
حياتهــم،  يف  اجلوانــب  أهــم  لديهــم  االقتصــاد 
الــى  إضافــة  البهــارات..  بتجــارة  واشــتهروا 
االســتثمار العقــاري والصناعــي والصرافــة، وهنــاك 
نســبة ممــن يعملــوا يف القطــاع احلكومــي واخلــاص 
قليلــه كونهــم  لكــن حصتهــم  واجليــش واألمــن..  

التجــارة بشــكل كبيــر. معتمديــن علــى جانــب 
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ينبذون الصراعات ويتعايشون بسالم
اإلسماعيليون يف اليمن.. اإلسماعيليون يف اليمن.. 
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يقــول:« حســن عبــد الل« وهــو تاجــر ملبوســات 
الــذي  األســواق  أحــد  بصنعــاء  الســام  بــاب  يف 
يتمركــز بهــا أغلبيــة التجــار اإلســماعيلين)البهرة(: 
التجــارة  يف  الطائفــة  هــذه  أبنــاء  نحــن  »نعمــل 
والبعــض  أغلبيتنــا،  عليهــا  ويعتمــد  القــدم  منــذ 
واخلاصــة..  بالوظائــف احلكوميــة  يلتحقــون  منــا 
مضيفــا تربطنــا عاقــات مــع التجــار املســتوردين 
رغــم اختــاف مذاهبهــم، وال يجــد أي صعوبــات يف 
التعامــل معهــم كوننــا نتصــف بالتســامح واإلخــاء يف 

اجملتمــع اليمنــي ».
يف ذات الســياق تقــول )أم رغــد( احــدى مرتــادي 
الســوق:)ان اإلســماعيليون مــن أفضــل التجــار مــن 
طويلــة  ســنوات  منــذ  إنــي  حيــث  املعاملــة،  حيــث 
تتميــز  التــي  الهنديــة  بضائعهــم  منهــم  أشــتري 
ــة باحملــات  ــة مقارن ــة وبأســعار معقول بجــودة عالي

األخــرى(.
كمــا اكــد ســيف الديــن جعفــر صاحــب محــل 
عطــور، واحــد أبنــاء طائفــة البهــرة بعــدن: أن بســبب 
مغــادرة اغلبيــة أبنــاء الطائفــة الــى محافظــات مينية 
ودول أخــرى لتحســن مســتواهم املعيشــي ســاهم 

يف تقلــص جتارتنــا يف عــدن 
مبجــال  تختــص  التــي  ـــــ 
ومســتلزمات  العطــور 
البنــاء  ومــواد  البخــور 
غيــر  يتبقــى  ولــم  ـــــــ، 
محــاالت  تســع  مــن  اقــل 

جتاريــة، ورغــم ذلــك مازلنــا 
متســمرين يف العمــل التجــاري 

طبيعــي.« بشــكل 

حياتهم االجتماعية
إن مزيج اإلسماعيلين )البهرة( الفريد هو 

خليط من التدين واحلداثة الذين يساهمون بشكل 
إيجابي من تطوير وازدهار األماكن التي يعيشون 

فيه، ما يجعلهم يحضوا مبكانة خاصة يف اجملتمع.
مابــس  بارتدائهــم  الطائفــة  أبنــاء  يتميــز     
أبيــض  الرجــال قميــص  يرتــدي  مميــزة..  حيــث 
ــوا فــوق رؤوســهم  ــود ويضع ــاء الهن ــل يشــبه أزي طوي
األحمــر  بالونــي  ملونــة  بخيــوط  مزخــرف  كوفيــة 
والذهبــي )الســماطة احلرازيــة( يتــم ربطــه ووضعــه 
فــوق الــرأس بطريقــة معينــة، أمــا النســاء فترتــدي 
رداء مكــون مــن قطعتــن األولــى تغطــى بــه الــرأس 
والثانيــة تغطــي اجلــزء األســفل مــن اجلســم وغالبــا 

ــة. ــه نقــوش يدوي ــددة وب ــوان متع ــون بأل ــا يك م
ويف نــزول ميدانــي لـــ صــوت األمــل يف منطقــة 
مييلــون  اإلســماعيليون  أغلــب  أن  لوحــظ  حــدة، 
حيــث  الوقــت..  بنفــس  والتعايــش  االنطــواء  إلــى 
تقــول )ام جميــل( وهــي أحــد ســكان احلــي الــذي 

الطائفــة:  ابنــاء  يتواجــد 
أســكن يف هــذا احلــي منــذ 
ولســت  عــام   12 مــن  أكثــر 
لكننــي  اإلســماعيلين،  مــن 
وجدتهــم مثــاال للتعايــش، غيــر 
أفراحهــم  يشــاركوننا  ال  أنهــم 
كبيــر  حــد  إلــى  تتشــبه  التــي 
لكنهــا  اليمنيــن  باقــي  أفــراح 

لهــم.  التابعــن  علــى  تقتصــر 
الطائفــة  أبنــاء  ان   « وأضافــت    
يتميــزون مبهاراتهــم يف طهــى الطعــام املتنــوع، 
وطريقــة تناولــه، حيــث تكــون بشــكل جماعــي يف 
مجموعــات تتكــون مــن ثمانيــة اشــخاص او تســعة، 
االمــر الــذي يقــوي صفــة التضامــن فيمــا بينهــم 
األصدقــاء  مــع  وجباتهــم  يشــاركون  مــا  وغالبــا 
واجليــران أميــان منهــم مببــدأ التعايــش واملشــاركة، 
امللــح  مــن  قليــل  يتناولــون  الطعــام  تنــاول  وقبــل 
الســقام  مــرض  مــن  يشــفي  بأنــه  منهــم  اعتقــاداً 

البــرص.« مقدمتــه  أخــرى يف  أمــراض  وســبعة 

زواج أبناء الطائفة 
  واســتعرض أحــد اتبــاع الطائفــة إســماعيل 
محمــد )اســم مســتعار( حــول العــادات املتبعــة يف 
الــزواج: ان مناســبات الــزواج تقــام علــى األغلــب 
حيــث  الســلطان،  مبيــاد  االحتفــال  مناســبة  يف 
ــاء الطائفــة الراغبــن  يقومــون بتســجيل أســماء أبن
واملهــور،  الــزواج  مبراســيم  ملســاعدتهم  بالــزواج، 
واالشــراف علــى إعــداد حفــل الزفــاف التــي تعتبــر 
شــيء رمــزي فقــط ويســمى )الرســم الصيفــي( ... 
بهــا  يتكفــل  الــزواج  تكاليــف  امــا 
زفــاف  حلفــل  ويرتبــون  زعيمهــم، 
علــى  يحرصــون  وكانــوا  جماعــي، 
الديــن  برهــان  الســلطان  وجــود 
ــة حســب اعتقادهــم.« ــادة البرك لزي
فيمــا  الطائفــة  أبنــاء  يتــزوج    
تزويــج  يتــم  مــا  ونــادرا  بينهــم؛ 
وان  أخــرى،  طوائــف  مــن  أبنائهــم 
يتــم بطريقتهــم وبحســب  ذلــك  مت 
االحــكام الشــرعية لديهــم.. حيــث 
أشــار إســماعيل: نحتفــل مبناســبة 
الــزواج مثلنــا مثــل اليمنيــن بعاداتــه 
مــن  أبنائنــا  ويتزوجــون  وتقاليــده، 
مختلــف املذاهــب، امــا بناتنــا مــن 
اإلســماعيليات فنفضــل ان نزوجهــن 
مــن نفــس الطائفــة، شــخص نعــرف 
اخاقــه بعيــدا عــن اجلــاه واحلســب 

والنســب«.
اإلســماعيلية  الطائفــة  وتعــد 
ملعتقــدات  املتقبلــة  الطوائــف  مــن 
ودياناتهــم،  ومذاهبهــم  اآلخريــن 
ومييلون للســلم وينبذون الصراعات 
بــن  والســام  للتعايــش  ويســعون 

اجملتمــع. أفــراد 

املذهب
 الذي عرف

 بالسالم و التعايش
 مع اآلخرين
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املطاعم واملقاهي التاريخية: 

ملف العدد

كريتــر  مديريــة  ســكان  أحــد  أنــور:  )أحمــد 
 - اآلن  وإلــى   – القــدم  منــذ  يقــول:  العتيقــة( 
بذهابهــم  يتفاخــرون  عــدن  مدينــة  أبنــاء  كان 
املأكــوالت  أشــهى  تقــدم  التــي  املطاعــم،  إلــى 
تاريــخ  عــن  تعبــر  والتــي  والعريقــة..  املتميــزة 
املدينــة وتعايشــها، خاصــة تلــك املطاعــم، التــي 
وافريقيــة  هنديــة  أصــول  ذات  أكات  تقــدم 
التــي  املأكــوالت،  مــن  وغيرهــا  وباكســتانية.. 

املدينــة.. بهــا  متيــزت 
وذكــر أنــور - الــذي ينحــدر مــن أصــول هنديــة- 
إن مــن أشــهر املطاعــم - التــي عرفهــا النــاس يف 
أرجــاء املدينــة -)مطعــم رميــي( الــذي كان يقــدم 
مأكــوالت حــارة هنديــة األصــل مثــل: بطــاط أبــو 
حمــر، وعتــر، وُكشــن بروُكشــاري، وُعّشــارـ وهــو 
عبــارة عــن ليمــون حامــض، مــع البســباس األحمــر 
ـ ودال هنــدي، وغيرهــا مــن الوجبــات احلــارة، 
نكهــة  وذات  متميــزة،  كانــت  واحللويات..التــي 
مــن ذوي األصــول  أبنــاء عــدن  مختلفــة، متيــز 

ــن غيرهــم.. ــر م الهندية،أكث
ومــن ناحيتــه )اإلعامــي فضــل علــي( يقــول: 
شــوارع وحــارات مدينــة عــدن، مازالــت - إلــى 
اآلن - تُظهــر مــدى التجانــس العرقــي والطائفــي 
املتنــوع، وتداخلــه يف النســيج احمللــي للمدينــة؛ من 
خــال أســماء شــوارعها وحاراتهــا.. التــي مازالــت 
موجــودة إلــى اآلن: مثــل حــارة اليهــود، وشــارع 
البهــرة، وحــي الدوابيــة، وحــارة الهنــود، ومعبــد 
ــا.. ــة وغيره ــت، واملكاوي ــة رزمي ــرس، ومنطق الف

  وبّن فضل: أن مطعم رميي -الذي أنشــئ يف 
ثمانينيــات القــرن املاضــي، يف منطقــة الزعفــران 
ــدي،  ــع الهن ــه وشــهرته - الطاب -مــزج - يف أكات
الــذي أثــر علــى اجملتمــع العدنــي خاصــة، واليمنــي 
بشــكل عــام.. وقــد أُغلــق أمــام رواده منــذ عــام 
ــاط  ــذي ســبب شــيئا مــن اإلحب ــر ال ــا؛ األم تقريب

لعشــاق املــذاق الهنــدي املتميــز..

تأثير مطاعم األقليات يف اجملتمع:
يف  النــاس  عرفهــا  تاريخيــة-  مطاعــم  ثمــة 

ثقافــة  نشــر  أســهمت يف  القــدم–  منــذ  عــدن، 
ــات والطوائــف اخملتلفــة يف اجملتمــع  ــاع الديان أتب
تنــاول  مختلفــة، يف  أمنــاط  وترســيخ  اليمنــي.. 
أصبــح  إذ  املناســبات..  يف  املتميــزة  الوجبــات 
ــام  ــة - خــال أي ــات مختلف ــون وجب ــاس يتناول الن
عــادات  ضمــن  األســبوع-  مــن  لهــا  مخصصــة 
وتقاليــد أصبحــت راســخة يف عقولهــم - منــذ 
يتميــز  التــي  الهنديــة،  الــدال  كأكلــة   - القــدم 
بهــا ســكان عــدن، خاصــة يف أيــام اجلمعــة أثنــاء 

الُعّشــار.. مــع  والزربيــان  العائلــي,  التجمــع 
ملطاعــم عــدن تاريــخ طويــل؛ فقــد كانــت تلعــب 
ــا، بــل تــكاد تصبــح جــزًءا مــن التاريــخ..  دورا مهّمً
وبعــض هــذه املطاعــم الشــعبية ميتــد عمرهــا إلــى 
ــد  ــد أحم ــره )محم ــا ذك ــة ســنة.. هــذا م 100 مئ
البيضانــي: الكاتــب العدنــي واملــؤرخ السياســي 
بعنــوان  لــه  مقــال  يف  وأشــار  كوبنهاجــن(..  يف 
ــى أن هــذه املطاعــم  )مطاعــم عــدن الشــعبية( إل
األثــاث  مســتوى  حتــى  أو  مواقعهــا،  تغيــر  لــم 
فيهــا؛ وذلــك حتــى حتافــظ علــى الكيــان القــدمي 
والســمعة التاريخيــة.. مــا جعــل هــذه املطاعــم 
الشــهرة تصبــح جــزءا مــن التــراث الوطنــي، وليــس 

مجــرد مطعــم«
من ضمن املطاعم الشــعبية التاريخية املشــهورة 
يف عــدن - والتــي لهــا ارتبــاط باألقليــات- مطعــم 
)بالو(املتخصــص يف بيــع الكبــاب، والــذي يعــود 
تاريخــه إلــى عــام )1926( والــذي أنشــأه - يف 
ــر( – لـــ )محمــد  ــة كريت ــدان مبديري منطقــة )املي

بالــو( ذو األصــول الهنديــة املســلمة..
ــر مــن  ــو -الــذي يعتب  مالــك املطعــم جنيــب بال
ــم  ــم – يقــول: املطع ــع ملؤســس املطع ــل الراب اجلي
يحــرص دومــا علــى تقــدمي وجبــة الكبــاب للزبائن، 
بنكهتــه اخلاصــة.. التــي أســهمت يف اســتمراره 
أصبــح  املطعــم  ويضيــف:  هــذا..  يومنــا  إلــى 
عمــره )94 أربعــة وتســعن عاًمــا( ورغــم ارتباطــه 
بطائفــة معينــة، فمــا زال يســتقطب كثيــًرا مــن 
الزبائــن يف عــدن وخارجهــا.. ويســتقبل كثيــًرا مــن 

احلجــوزات يف العديــد مــن املناســبات..

مــن جهتــه، يقــول للصحيفــة )أحمــد قاســم: 
أحــد زبائــن املطعــم( أن للمطعــم ســمعتَه الكبيــرة 
اليمنيــة..  واحملافظــات  عــدن،  مســتوى  علــى 
املــذاق  ذي  الكبــاب  وجبــة  تقــدمي  يف  خاصــة 
املتميــز، التــي أكســبته كثيــًرا مــن الشــهرة علــى 
ــرف  ــا ال أحــد يع ــة.. وطبع ــدى األعــوام املاضي م
ســر نكهــة الكبــاب، التــي تتميــز بهــا عائلــة بالــو..
)ذات  واملشــهورة  القدميــة  املطاعــم  ومــن     
صاحلــو(  )مطعــم  عــدن(  يف  العرقــي  االنتمــاء 
األصــل..  صومالــي  رجــل  ميلكــه  كان  الــذي 
وقــد أنشــئ - حســب شــهود مــن ســكان منطقــة 
امليــدان، مبديريــة كريتــر - منــذ ســبعينيات القــرن 
املاضــي.. , وقــد كان متخصًصــا يف تقــدمي وجبــة 
الغــداء والعشــاء.. املتمثلة بلحــم الغنم الصومالي، 
بشــكل  وذلــك  والكراعــن.  والروتــي  املــرق  مــع 

مختلــف ومتميــز يف تلــك الفتــرة..
   تقــول )احلاجــة ســعيدة الــكاف( كنــا- يف 
صاحلــو(  )مطعــم  مــن  نشــتري   - الثمانينيــات 
وجبــة الغــداء -وأحيانــا العشــاء -ألن مــا يقدمــه 
يف تلــك الفتــرة كان متميــزا ونظيفــا.. خاصــة أنــه 
– يف تلــك الفتــرة– لــم يكــن يوجــد مطاعــم كثيــرة 
مثــل اليــوم.. ومــع مــرور الزمــن - وإغــاق املطعــم 
- مــازال يحتفــظ بســمعة طبيــة يف عقــول الكثيــر 
مــن النــاس.. جعلتــه يعتبــر مــن أهــم املطاعــم 

ــد النــاس.. ــي تركــت بصمــة عن ــة، الت التاريخي

مقاهي األقليات: مكان جتمع كل 
األطياف:

للمقاهــي الشــعبية دور متميــز يف رســم مامــح 
ــع  ــة )عــدن( املســتوعبة جلمي ــخ هــذه املدين وتاري
األعــراق والطوائــف يف اجملتمــع اليمنــي.. والتــي 
بــرز ظهورهــا يف مطلــع القــرن املاضــي، حســب 
الدراســات التاريخيــة ملدينــة عــدن، ويعــود تاريــخ 
تلــك املقاهــي إلــى أكثــر مــن مئــة عــام، جمعــت 
فيهــا كثيــًرا مــن االنتمــاءات والطوائــف واألديــان 
-مــن أبنــاء املدينــة وزوارهــا - يتــم فيهــا تبــادل 
والعــادات  واملعلومــات  واحلكايــات  اخلبــرات 

املذاهــب  أتبــاع  مــن  فئــة  لــكل  والتقاليــد.. 
الدينيــة اخملتلفــة.. واألطيــاف 

ــة     ومــن أهــم وأقــدم تلــك املقاهــي- يف مدين
منطقــة  يف  زكــو(  )مقهــى   - التاريخيــة  عــدن 
امليــدان، ومقهــى )احلــاج شــوكة الصومالــي( يف 
شــارع الزعفــران، ومقهى)الصومــال(يف مديريــة 
ــدي يف الشــيخ  املعــا، ومقهــى )فــؤاد أمــان( الهن
مطلــع  أنشــئ  )فارع(الــذي  ومقهــى  عثمــان، 
ومقهى)ســيان(يف  بالزعفــران،  الثمانينيــات 
ــر  ــذي ظه شــارع الســبيل، ومقهى)الســكران(- ال
الل  عبــد  الشــيخ  شــارع  يف   – الســتينيات  يف 

كريتــر..  مديريــة  إســحاق، يف 
 يٌعــد مقهــى )زكــو( مــن أقــدم وأشــهر املقاهــي 
أسســها  الــذي  التاريخيــة..  عــدن  مدينــة  يف 
املاضــي، خــال حكــم  القــرن  – يف ثاثينيــات 
محمــد  زكريــا  احلــاج   – لعــدن  البريطانيــن 

الهنديــة.. األصــول  ذو  إليــاس 
    وقــد اكتســب شــهرة كبيــرة؛ بســبب موقعــه 
يف منطقــة ســوق كريتــر القدميــة، التــي تعتبــر 
ــه الشــاي  ــا.. يقــدم في ــر املناطــق ازدحاًم مــن أكث
العدنــي الشــهير، واملتميــز بنكهتــه اخملتلفــة، التــي 
أســهمت يف شــهرته علــى مســتوى املدينــة، والباد 
بشــكل عــام.. كمــا كان يقــدم املقهــى أيضــا بعــض 
الوجبــات اخلفيفــة، وحاليــا أصبــح يقــدم وجبــات 

متنوعــة ذات طابــع تقليــدي هنــدي..
)احلــاج  املقهــى  مرتــادي  إحــدى  يشــير  هنــا 
ــر  ــى يعتب ــى إن املقه ــا( إل ــد: 53 عام عــوض أحم
وأنــه  املــزاج،  يعــدل  الــذي  الوحيــد  املتنفــس 
خاصــة  زيارتــه..  طويــل–  وقــت  منــذ   - تعــود 
لــدى ارتشــاف قلــص » كأس« الشــاهي األبيــض 
املتميــز مــع اخلميــر، ولقــاء األصدقــاء، وتبــادل 
ــات  ــاد، وذكري ــدور يف الب ــث عــن كل مــا ي احلدي
الزمــن اجلميــل.. ويضيــف: أن لديــه كثيــًرا مــن 
والطوائــف..  األديــان  مختلــف  مــن  األصدقــاء، 
طقوســهم  وبعــض  احتفاالتهــم،  يشــاركهم  وانــه 
البشــر  بــن  فيمــا  التعيــش  بأهميــة  إلميانــه 

جميعــا..

تاريخ األقليات الدينية يف اجملتمع العدني!

ــدم -  ــذ الق ــز - من ــدن، تتمي ــة ع مدين
بتنوعهــا الدينــي والعرقــي واملذهبــي.. 
الــذي تــرك آثــاًرا واضحــة علــى احليــاة 
االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة 
للســائحني  منبــًرا  وجعلهــا  أيضــا.. 
احملافظــات  مختلــف  مــن  والــزوار: 
مــن  ولعــل  العالــم..  ودول  اليمنيــة، 
ــدن،  ــا ع ــتهر به ــي تش ــور- الت ــم األم أه
منــذ القــدم - أكالتهــا املتميــزة، التــي 
مزجــت بــني كافــة الثقافــات والطوائــف 

املوجــودة فيهــا..

استطالع : منال أمني

❝
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اليمنــي  الشــارع  يشــهد 
بــني  ملحوًظــا  اندماًجــا 
مختلــف  مــن  أفــراده، 
املذاهــب الدينيــة املتواجــدة 
مييــل  حيــث  اليمــن،  يف 
التفكيــر  إلــى  اليمنــي 
ــب  ــن التعص ــًدا ع ــزن بعي املت
املذهبــي وفــن الطائفيــة.. 
التــي قــد تــودي باجملتمــع 
إلــى الهاويــة.. هــذا مــا أكــده 
ــور(-  ــي )نيب ــة األملان الرحال
عــن رحلتــه إلــى اليمــن عــام 
-1763 يف كتابــه )رحلــة إلــى 
العربيــة  اجلزيــرة  شــبه 
وإلــى بــالد أخــرى مجــاورة 
لهــا(. مــن انطباعــات رائعــة 
يف  املذاهــب  تعايــش  عــن 
اليمــن مــع بعضهــا.. موضًحــا 
ذلــك عبــر مقارنــات عديــدة 
أخــرى. وبلــدان  اليمــن  بــني 

صوت األمل: منى األسعدي

)محمــد منير:22عاًمــا( طالــب يف كلية 
علــم االجتمــاع بجامعــة صنعــاء، يقــول: 
والدينــي،  املذهبــي  التعايــش  مــع  أنــا 
فكلمــا كان هنــاك مســاحة مــن احلريــة 
الفكريــة والدينيــة - وفــق دســتور يحمــي 
هــذا احلــق - كان ذلــك أفضــل للجميــع..
صالــح  أمانــي  الــرأي  وتوافقــه 
احليــاة  بقولهــا:  25عاًمــا(  )إعاميــة، 
قائمــة علــى مبــدأ االختــاف، والديــن 
اإلســامي قــد كفــل حــق اختيــار الديــن، 
علــى  مبنيــة  اإلســام  إلــى  فالدعــوة 
ــا  ــه، كم ــراه علي ــس اإلك ــه ولي ــب ب الترغي
العاملــي  اإلعــان  مــن   )18( املــادة  إن 
اعتمــاده  الــذي مت   - اإلنســان  حلقــوق 
لــكل  أن  علــى  نصــت   1948- عــام 
ــة الفكــر والوجــدان  إنســان حــّق يف حري
أن  يف  حريتــه  ذلــك  ويشــمل  والديــن.. 
يتديــن بديــن مــا، وحريتــه يف اعتنــاق أي 
معتقــد يختــاره، لهــذا أرى أن التعايــش 

الشــارع  واقــع  يف  وامللمــوس  املذهبــي 
وســام«.  حــب  منــوذج  اليمنــي 

)علــي  يقــول  الســياق  ذات  يف      
ــم  ــط شــرطة(، ل ــا، ضاب ــد:50 عاًم محم
أكــن أدري أن هنــاك مذاهــب إســامية 
إلــى املرحلــة اجلامعيــة،  حتــى وصلــت 
فبــدأت التعــرف إلــى املذاهــب املتواجــدة 
والشــيعي  األشــعري  وهــي:  اليمــن  يف 

والصــويف والســلفي.. وبعــض املذاهــب 
كاإلســماعيلية..   أيضــا  األقليــة 

معقًبــا، غيــر أن تعايــش النــاس 
مبختلــف   - اليمــن  يف 

-مدعــاة  مذاهبهــم 
والســعادة. للفخــر 

عبــد  )أم  أمــا 
بيــت(  ربــة  الل: 
ــم يف  ــول: ال أفه فتق
كثيــرا..  املذاهــب 
أعبــد  لكننــي 
بإخــاص..  الل 
ذات  وأســردت: 
إلــى  ذهبــت  مــرة 
بيــت عائلــة زوجــي، 

ووجدتنــي ابنــة أختــه 
)12 عاًمــا( قابضــة يدي 

ــى اليســرى يف  اليمنــى عل
الصــاة فطلبــت مــن أمهــا 

يــدي..  أســبل  أن  إخبــاري 
الصــاة،  مــن  انتهيــت  وحــن 

أخذتنــي أخــت زوجــي جانبــا وقالــت: 
يفضــل أن تســبلي يديــك يف الصــاة.. 
ــال:  ــك ق ــا ســألت زوجــي عــن ذل وعندم
أنــا أُســبل يــدي يف الصــاة وفــق املذهــب 
املالكــي، لكــن القبــض محبــب عنــد أتبــاع 

فعي. لشــا ا
فيمــا يقــول )معمــر أحمــد: طالــب(: 
كلهــا  واملالكيــة  واحلنابلــة  الشــوافع  أن 
مذاهــب ســنية ومتعايشــة يف اليمــن منــذ 
تعــارض  أي  يوجــد  وال  طويــل..  زمــن 
يف  عقائديــة  خافــات  أي  وال  بينهــا.. 

األصــول.
تعيــق  هــل  املذاهــب..  اختــالف 

الــزواج؟

)صــوت  -أجرتــه  اســتطاع  وفــق 
األمــل( علــى عينــة مــن النــاس- وجــد 
مــن  الــزواج  ميانعــون  ال   73.3% أن 
غيــر مذهبهــم، بينمــا %20 ال يتزوجــون 
ال  و6.7%   معينــة،  مذاهــب  مــن  إال 

املذهــب. ذات  مــن  إال  يتزوجــون 

   
)ســحر  تقــول 

عاًمــا(  محمــد،27 
مدرســة لغــة عربيــة: 

للمذهــب  أنتمــي 
اإلنســاني، وال أهتــم 
مبذاهــب  كثيــرا 

ودياناتهــم..  اآلخريــن 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك أتعامــل معهــم 
بــا حواجــز دينيــة.. مضيفــة، صديقتــي 
تنتمــي للمذهــب اإلســماعيلي، وتزورنــا 
بعــض  مــن  كثيــًرا  ونتقاســم  باســتمرار 
أصنــاف الطعــام، وعلــى الرغــم مــن عــدم 

قبولهــم بتزويــج أخــي مــن بناتهــم -ألننــا 
ال ننتمــي إلــى مذهبهــم- فإننــا حافظنــا 
علــى العاقــة الوديــة التــي جتمعنــا بهــم.
)الســيدة  لنــا  توضــح  الســياق  ويف 
للمذهــب  تنتمــي  آمنة:50عامــا( 
اإلســماعيلي، ليــس هنــاك موانع مذهبية 
يف تزويج بناتنا من غير اإلســماعيلين.. 
لكنــه كــذا جــرت العــادة، فــا نتــزاوج إال 
مــن ذات املذهــب.. موضحــة، ان هــذا 
ليــس غريبــا علينــا نحــن اليمنيــن؛ 
فنحــن جــزء مــن مجتمــع قبلــي، 
تفضــل  اليمنيــة  والقبائــل 
ذات  مــن  بناتهــم  تزويــج 
ينتمــون  التــي  القبيلــة 

إليهــا.
)رجــاء  تؤكــد  فيمــا 
عامــا(  صالــح:24 
يف  تعمــل  التــي 
ــم  التمريــض، انهــا تعل
الفــوارق  بحقيقــة 
األصوليــة بــن مذهــب 
وتضيــف:  وآخــر. 
املذهــب  إلــى  أنتمــي 
الشــافعي؛ 
نــي  أل
ت  جــد و

عليــه 
غيــر  عائلتــي، 
رفضــت  أننــي 
مــن  الــزواج 
شــخص ينتمــي 
املذهــب  إلــى 
فأنــا  الســلفي، 
غيــر مؤمنــة بكثيــر 
مــن معتقداتهــم الدينيــة 
لكننــي أحترمهــا.. مضيفــة: 
يختلــف املذهــب الســلفي عــن املذهــب 
األمــر،  يف  مــا  كل  وهــذا  الشــافعي 
ــل  ــي أكرههــم.. ب ــدا أنن ــي أب ــه ال يعن لكن
علــى العكــس مــن ذلــك: أرحــب كثيــًرا 
بتكويــن عاقــة صداقــة وديــة مــع فتيــات 

. ت ســلفيا

الل،27عامــا(-  عبــد  أما)محمــد 
-يقــول:  الشــباب  أغلبيــة  رأي  وميثــل 
لــدي  مشــكلة  وال  باملذاهــب  أهتــم  ال 
يف الــزواج مــن أي امــرأة تتبــع مذهًبــا 
معيًنــا.. األهــم أن تكــون ذات خلــق وديــن.
علــى  تتغلــب  العامــة  املصلحــة 

املذهبيــة: االختافــات 
    ال يكتفــي الزائــر ألســواق العاصمــة 
مــن  يشــتري  بــأن  صنعــاء،  اليمنيــة 
يســتوقفه  أن  دون  وميضــي  بضائعهــا، 
ففــي  بعضهــم..  مــع  اليمنيــن  اندمــاج 
ســوق بــاب الســام جتــد التاجــر البهــري 
يتعامــل مــع تاجــر اّخــر ســلفي، وال غرابــة 

يف أن يديــر جتارتهــم صوفيــة!
ــع( يوضــح  ــم جام ــد: قي )فيصــل محم
لـــ )صــوت األمــل(: أن اجملتمــع اليمنــي - 
يف األصــل - مجتمــع متعايــش مســالم.. 
ولــم تُأثــر املذاهــب الدينيــة ســلًبا علــى 
هــذا التعايــش والنســيج.. إضافــة إلــى 
العامــة  املصلحــة  أن  يــرى  اليمنــي  أن 
تكمــن يف التعايــش والتأخــي مــع أفــراد 
تــارًكا مذاهبهــم ومعتقداتهــم  اجملتمــع، 

الدينيــة جانًبــا.. 
قليلــة  نســبة  هنــاك  ان  وأضــاف 
اليمــن،  يف  األثيوبيــن  املســيحين  مــن 
إلــى  اليمنــي  اجملتمــع  مــع  متعايشــون 
يعمــل  مــن  منهــم  أن  كبيــر، حتــى  حــد 
لــدى جتــار مينيــن، مؤكــدا، أن اليهــود 
ــون جــزًءا ال يتجــزأ  اليمنيــن أيًضــا ميثل
فيــه  واندمجــوا  اليمنــي  اجملتمــع  مــن 
كثيــرا حــد التــزاوج، لكــن ضيــق ســبل 
العيــش يف اليمــن دفــع أغلبيتهــم للهجــرة.
مــن  اليمنيــون  كان  لقــد  ويشــرح:    
أوائــل الذيــن دخلــوا يف اإلســام، وقــد 
اليمــن  بنــاء كثيــر مــن املســاجد يف  مت 
منهــا: اجلامــع الكبيــر يف مدينــة صنعــاء 
يف  بنــي  جامــع  أول  وهــو  القدميــة.. 
اإلســام..  يف  جامــع  وثالــث  اليمــن، 
يــزال هــذا اجلامــع عامــرا بذكــر  ومــا 
الل إلــى يومنــا هــذا: يدخلــه اليمنيــون 
كافــة مبختلــف مذاهبهــم، ويصلــون فيــه 
ذات الصــاة، عــدا اإلســماعيلين الذيــن 

بهــم..  يصلــون يف مســاجد خاصــة 

❝

الشارع 
اليمني 

اندماًجا ملحوًظا 
بني أفراده، من مختلف 

املذاهب الدينية 
املتواجدة

حياة اليمنيني..حياة اليمنيني..
 هل تأثرت باملذاهب الدينية؟ هل تأثرت باملذاهب الدينية؟
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يف اليمــن ، ثمــة عديــد مــن منظمــات 
تدخــال،  نفــذت  املدنــي  اجملتمــع 
يف  ـ  محــدودة  كانــت  وإن  والتعايــش 
ترميــم النســيج اجملتمعــي، والتخفيــف 
مــن مظاهــر العنصريــة، بــني أوســاط 
واألديــان..  املذاهــب  املتعــدد  اجملتمــع 
يف  الســلمي  التعايــش  لتحقيــق 
أوضحــت  الكلمــات  بهــذه  اجملتمــع.. 
واحلقوقيــة  السياســية  الناشــطة 
ورئيســة مؤسســة )ألــف بــاء  مدنيــة  
)صــوت  لـــ  شــريح  أشــجان  تعايــش(  و 
املنظمــات  دور  أهميــة  مــدى  األمــل( 
التعايــش  تعزيــز  يف  اجملتمعيــة، 
يف  واألديــان  املذاهــب  بــني  الســلمي، 

اليمنــي.. اجملتمــع 
تقرير: منال أمني

يكمن دور منظمات اجملتمع املدني: يف تعزيز 
مفاهيم السام،والتعايش السلمي بن مختلف 

األطياف واملذاهب والطبقات والفئات اجملتمعية.. 
بشكل مؤثر وواضح،واإلسهام يف تفعيل القرارات 

الدولية، التي تعمق مبدأ السالعنصرية.ن 
خال تنظيم حمات وأنشطة وبرامج.. 

تهدف إلى التعايش وقبول اآلخر..

اليمن يحوي %0.5 من 
األقلية الدينية:

 أشــار كتــاب )األقليــات يف اليمــن: 
ملركز)إنصــاف(  والتحديــات(  الواقــع 

للدفــاع عــن احلريــات واألقليــات يف اليمــن 
محمــد  الدكتــور  تأليفــه  اشــترك يف  الــذي   -

احملفلــي، وإميــان حميــد - إلــى أن »اليمــن يحتــوي 
أقليــات دينيــة ومذهبيــة تبلــغ نســبتها %0.5 مــن 
أجمالــي عــدد الســكان, وان هنــاك خمــس أقليــات 
)اليهوديــة  دينــي  أســاس  علــى  تعتمــد  منهــا  أربــع 
واخلامــس  واإلســماعيلية(  والبهائيــة  واملســيحية 
ــى  ــة املهمشــن ؛ وذلــك حســب االعتمــاد عل عــن أقلي
عــدد مــن املصــادر التاريخيــة واألبحــاث العلميــة، و 
و محليــة  دوليــة  منظمــات  عــن  الصــادرة  التقاريــر 
معنيــة بالدفــاع عــن األقليــات واملطالبــة بحقوقهــم » .

للمنظمات تأثير واضح
مــن  بالرغــم  أن  شــريح:  أشــجان  أكــدت  هنــا   
مختلــف  يف   - البــاد  تواجــه  التــي  التحديــات 
الــذي  الــدور  فــإن   - احليــاة  ونواحــي  اجملــاالت 
لعبتــه منظمــات اجملتمــع املدنــي يف ترميــم النســيج 
اجملتمعــي والتخفيــف مــن مظاهــر العنصريــة التمييــز 
الطائفــي واملذهبــي، ونشــر قيــم التعايــش.. كان لــه 
تأثيــرات واضحــة يف التخفيــف - ولــو بشــكل بســيط 
ولكنــه ملحــوظ - مــن مظاهــر العنصريــة وحتقيــق 
التعايــش الســلمي بــن مختلــف األديــان واملذاهــب 
يف اجملتمــع الواحــد؛ مــن خــال اســتهداف الفئــات 
املؤثــرة، واألطــراف واملكونــات اجملتمعيــة: السياســية 
منهــا، واالجتماعيــة وغيرهــا.. للعمــل املشــترك يف 
ترميــم النســيج االجتماعــي اليمنــي، الــذي يرفــض كل 

التمييــز.. أشــكال 

   ال نعرف معنى املذهبية
  الشــاب اجلامعــي يف كليــة اآلداب بعــدن )صــاح 
محمــد( يقــول: للمنظمــات اجملتمعيــة دور أساســي 
ــة( - التــي  يف تصحيــح املفاهيــم والثقافــات )اخلاطئ
حــول   - اجملتمــع  أوســاط  يف  انتشــرت 
احلياتيــة  املعامــات  يف  التمييــز 
بــن األطيــاف املذهبيــة والدينيــة 
عــدن  مدينــة  يف  خاصــة   -
أقــل  منــذ   - كانــت  بعدمــا   -
مــن عشــر ســنوات - منوذًجــا 
واملذهبــي  اجملتمعــي  للتعايــش 
والطائفــي.. حيــث كنــا ومــا زلنــا 
وال  للمذهبيــة  معنــى  نعــرف  ال 
أتبــاع  مــع  التعامــل  يف  للعنصريــة 
األقليــات، أو الطوائــف.. ألنهــم أساســا 

كبيــر.. بشــكل  حياتنــا  يف  مندمجــون 

تعزيز مبدأ التعايش
)شــباب  منظمــة  رئيــس  اخلليــدي:  ماجــد    
عــام  منــذ  يقــول:  تعــز  محافظــة  يف  حــدود(  بــا 
التوجــه  اجملتمعيــة  املنظمــات  بعــض  2018بــدأت 
ببرامجهــا وأنشــطتها؛ لتعزيــز التعايــش الســلمي بــن 
كل الطوائــف واملذاهــب.. دون متييــز، رغــم صعوبتــه 
يف هــذه املرحلــة االســتثنائية التــي متــر بهــا البــاد..

ــاج  وأكــد اخلليــدي لـ)صــوت األمــل(: أن األمــر يحت
هــذه  مثــل  علــى  الضــوء  لتســليط  كبيــًرا  تضافــًرا 
البرامــج التــي تعــزز مــن مبــدأ التعايــش والتســامح، 
والتــي تســتهدف أتبــاع الطوائــف املذهبيــة، واألقليــات 
املوجــودة يف اليمــن.. والعمــل علــى تســليط الضــوء 
كل  اندمــاج  تؤكــد  التــي  التاريخيــة،  املراحــل  علــى 
فئــات اجملتمــع - فيمــا بينهــا - دون متييــز لتحقيــق 
التعايــش الســلمي املتعــارف عليــه منــذ األلــف الســنن 

اليمــن.. يف 
بعــض  ظهــور  أســباب  أن  اخلليــدي:  ويرجــح 
جــاءت  املناطــق..   بعــض  يف  التمييزيــة  املمارســات 
نتيجــة الوضــع االقتصــادي الصعــب، وســوء اخلدمــات، 
يف  اليمــن  بهــا  متــر  التــي  التحديــات  واســتمرار 
مختلــف مناطقــه.. وهــي أمــور ســاهمت يف التقليــل 
مــن اســتمرار ممارســة العــادات والتقاليــد املذهبيــة 
اجملتمــع  ومذاهــب  وفئــات  أجنــاس  بــن  والدينيــة 
الواحــد.. األمــر الــذي انعكــس علــى دور املنظمــات، 
الــذي يفتــرض أن تســتمر يف تنفيــذ برامــج توعويــة 
حــول أهميــة التعايــش الســلمي بــن أفــراد اجملتمــع..
    ويف ســبيل اإلســهام يف إشــراك كل اجلهــات 

ــل هــذه  ــة؛ إلعــادة تقب ــة والســلطات احمللي املعني
الطوائــف بــن أبنــاء اجملتمــع والتعايــش 

التأكيــد  اخلليــدي  يجــدد  معهــم.. 
علــى« أهميــة العمــل علــى إعــداد 
)تتبناهــا  وطنيــة  سياســيات 
أبنــاء  دمــج  عمليــة  يف  الدولــة( 
الطوائــف واألقليــات - يف اليمــن 
احليــاة،  مناحــي  مبختلــف   -
وإشــراكهم يف بنــاء الوطــن، وتعزيــز 

البــاد«. يف  تواجدهــم 

اجملتمع املدني عبارة عن دولة عميقة
    يوضــح الدليــل العملــي ملنظمــات اجملتمــع املدنــي 
خــال األزمــات - الــذي أصــدره املعهــد الدميقراطــي 
ــا يف  الوطنــي- أّن ملنظمــات اجملتمــع املدنــي دوًرا مهّمً
دعم العمل اجلماعي: يف مختلف القضايا، والتقريب 
بــن اجملتمعــات اخملتلفــة: مذهبيــا وعرقـــّيًا.. وتعزيــز 
املســاعدة املتبادلــة؛ إذ تتحمــل املنظمــات مســؤولية 
عــدم التســبب يف أي ضــرر، ويجــب عليهــا اتخــاذ 
التدابيــر الازمــة لاســتجابة لألزمــات لــكل الفئــات 

ــة أو  ــى أقليــات عرقي املســتهدفة.. ومنهــا املنتمــون إل
لغويــة أو مذهبيــة.. تتعــرض - يف كثيــر مــن األحيــان 

– للتمييــز وانتهــاك حقوقهــم..
كمــا أكــد الكاتــب )قاســم احملبشــي: مــن مجلــة 
حــول   -  )2018)  5840(( العــدد  املتمــدن:  احلــوار 
ــاء الســام  ــي، ودورهــا يف بن ــع املدن ــات اجملتم منظم
باليمــن » أن اجملتمــع املدنــي يف اليمــن - ورمبــا كانــت 
حالــة فريــدة- ميكــن تشــبيهه بالدولــة العميقــة: مــن 
حيــث قوتــه رســوخه وحضــوره وفاعليتــه يف احلفــاظ 
علــى اجملتمــع مــن الســقوط يف الفوضــى الشــاملة. 
ــة  ــر مــن )8300( منظمــة وجمعي ــا أكث إذ يوجــد حالّيً
وتعزيــز  االجتماعــي،  النــوع  علــى  تعمــل  ومبــادرة.. 
التعايــش الســلمي.. بــن مختلــف طوائــف وأعــراق 

ومذاهــب يف اجملتمــع..

املنظمات ... همزة وصل بني األفراد 
واجلهات

ــادرة ترابــط(     أمــة الرحمــن العفــوري رئيســة )مب
التنمويــة تؤكــد لـــ )صوت األمــل(: أن للمنظمات املدنية 
واملبــادرات دوًرا كبيــًرا جــدا يف تعزيــز قضايــا التعايــش 
اجملتمعــات  مــن  لقربهــم  وذلــك  الســلمي؛ 
واختافاتهــم  انتماءاتهــم  مبختلــف 
يعتبــرون  كمــا  واملذهبيــة..  الطائفيــة 
ــع،  ــراد اجملتم ــن أف ــزة الوصــل ب هم
مــن  التــي  الداعمــة..  واجلهــات 
خالهــا يســتطيعون الوصــول لــكل 
النــاس دون متييــز.. وهــذا يســاعد 
األنشــطة  مــن  كثيــر  تنفيــذ  يف 
التوعويــة، حــول مبــدأ تعزيــز التعايــش 

الســلمي بــن أفــراد اجملتمــع..
أنشــطة  أحــد  العفــوري  واســتعرضت    
التــي مت تنفيذهــا يف )مديريــة دار ســعد(  املبــادرة 
نفــذت  املبــادرة  وقالــت:  املاضــي  العــام  خــال 
ــش الســلمي-  ــا ضمــن مشــاريع التعاي نشــاًطا رياضّيً
علــى املســتوى احمللــي- حتــت شــعار«معا نتعايــش« 
ــة عــدن:  ــات اجملتمــع يف مدين ــف فئ اســتهدفت مختل
مهمشــن وصوماليــن وإثيوبيــن )مســيحين( وســكان 
املنطقــة( وقــد امتــزج فيهــا الكثيــر مــن االنســجام يف 
التعامــل وقبــول اآلخــر.. مــا حقــق هــدف املبــادرة يف 

تعزيــز التعايــش الســلمي بــن النــاس.

ــامح املذهبــــــي وقبـــــــول اآلخـــــــر ــر التســ يف نشــ
دور املنظمات املدنية.. دور املنظمات املدنية.. 

❝

ماجد اخلليدياشجان شريح
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نبذه عن الشيخ الراعي
    الشــيخ الراعــي: مــن 
القدميــة،  صنعــاء  مواليــد 
يف  الدينــي  تعليمــه  تلقــى 
الدراســة  )أماكــن  املعامــة 
الكتاتيــب(  وتســمى:  قدمًيــا 

علــى أيــدي كثيــر مــن علمــاء 
مثــل:  الزيــدي  املذهــب 
محمــد  احليمــي،  عبــدالل 
ودرس  عامــر..  حســن 

عنــد:  الشــرعية  العلــوم 
حمــود  س بــن املشــايخ  عبــا

املؤيــد، علــي عبداحلميــد الوجيــه، مطهــر عقبــات، 
بــن  علــي  املنصــور،  إســماعيل  بــن محمــد  محمــد 
اجلمهوريــة  مفتــي  عنــد  وأيضــا  الشــامي،  أحمــد 
العلمــاء:  وإمــام  اجلــرايف  أحمــد  محمــد  الســابق 
محمــد بــن أحمــد الكبســي، و بحــر العلــوم: أحمــد 

الديلمــي.. لُطــف  بــن 
ظهــر املذهــب الزيــدي يف منتصــف القــرن الثانــي 
الهجــري، وهــو احــدى الطوائــف الدينيــة اإلســامية 
التــي تُنســب إلــى زيــد بــن علــي بــن احلســن بــن 
بالهادويــة  أحياًنــا  تُســمى  طالــب،  أبــي  بــن  علــي 
وهــي تســمية خاصــة بالفــرع الوحيــد املتبقــي داخــل 
الزيديــة نســبة لإلمــام الهــادي إلــى احلــق يحيــى بــن 
احلســن الرســي الهاشــمي الــذي حــارب القرامطــة 

وعقــدت لــه اإلمامــة يف اليمــن.
يقــول املفتــي عبــدالل حســن: أن املذهــب الزيــدي، 
ــوال البشــر..  ــى أق ــذي ال يتحجــر عل هــو املذهــب ال
وإمنــا ُهنــاك قواعــد، منهــا: مــن جــاء كامــه علــى 
قــول  كان  ســواء  أخــذه  مت  القواعــد،  هــذه  منــوال 
اإلمــام زيــد أو أبــي حنيفــة أو مالــك أو الشــافعي أو 

أحمــد ابــن حنبــل، أو داوود الظاهــري..  
يعتمــدون  الزيــدي  املذهــب  ان علمــاء  ويضيــف: 
علــى قاعــدة: مــا وافــق القــرآن الكــرمي ُقبــل، ومــا 
ناقضــه ُرّد كائًنــا مــن كان مصــدره: ال تعصــب مــع 
طــرف دون آخــر؛ ألن أول وآخــر البشــرية.. يف محــل 

ــاء. ــا عــدا األنبي خطــأ وصــواب م
ويشــرح الراعــي: جتــد مثــا يف الفتــاوى واملســائل 
واالختيــارات واالجتهــادات.. بعــض املذاهــب جتــد 
هــذا صــح عنــده هــذا احلديــث، وهــذا لــم يصــح 
عنــده، وهــذا يستحســن احلديــث، وآخــر تكفــي عنــده 
هــذه  تفرعــت  املنــوال،  هــذا  وعلــى  الظــن(  )غلبــة 
املســائل.. واملذهــب الزيــدي يقــول: هــذا رأيــي، مبــا 
ــد  ــه األصــح: ســواء كان عن ــع بأن أســتطيع ومبــا أقتن
أبــي حنيفــة أو الشــافعي وهكــذا، املذهــب الزيــدي ال 

ــكل ُمصيــب. ــى أحــد، يقــول: ال يشــنِّع عل
ومُيثــل املفتــي الراعــي دور املذاهــب بـــ )املشــروع( 
فمثــلًا: مشــروع امليــاه، بئــر ارتــوازي تضــخ: هــذا معــه 

مــن هــذه اجلهــة، وهــذا معــه من 
جهــة ثانيــة.. اجلميــع كلهــم إلــى 
مــورد واحــد، وهــو مــن رســول الل 
ــاب،  ــكل مســقاه مــن هــذا الكت )ص( ال
ومــا صــح مــن أحاديــث النبــي محمــد.. لكــن 

التنقيــة لألحاديــث، مرجعهــا القــرآن الكــرمي.
    يواصــل املفتــي الراعــي حديثــه: أن املذهــب 
الزيــدي يدعــو للرحمــة، إال يف ثاثــة مبــادئ - يضــع 
ــد -  ــدل- التوحي ــا خطــوط حمــراء- وهــي: الع عليه

ــل وال تشــبيه.. ــى الل فــا متثي عــدم اجلــرأة عل
ــا  خاّصً الكبيــر  اجلامــع  كان  إذا  مــا  وحــول     
باملذهــب الزيــدي )كمعلــم دينــي أم ال( أجــاب املفتــي 
النــاس،  لتنويــر  فاملســجد  لل؛  املســاجد  الراعــي: 
ــاد، لطلبــة العلــم، ملشــايخ القــرآن، لكثيــر  ســواء: للُعّب
مــن رواد املعرفــة، الفكــر، التاريــخ، الفلســفة، واألدب، 

والشــعر، واللغــة، واألصلــن أصــول الفقــه وأصــول 
الديــن، وجلميــع النــاس؛ ألن هــذا اجلامــع بُنــي بأمــر 
النبــي، فهــو معلــم تاريخــي ألهــل اليمــن كلهــم مــن 
جميــع املناطــق ومــن جميــع الفئــات، ليــس محصــوًرا 

ــى أحــد. عل
   وعــن أهــم النقــاط التــي يتميــز بهــا املذهــب 
الزيــدي قــال الراعــي: املذهــب الزيــدي ال يتعايــش مع 
الظلــم، كأن يتحجــج أحــد بشــواهد مــن القــرآن- وهو 
مخالــف لــه- أو مــن اإلســام وهــو مخالــف لإلســام، 
ــوا  ــم وأن يكون ــوا ال للظل ــى أن يقول ويحــث النــاس عل

مــع الصادقــن القائمــن بالعــدل.
  وعــن تعايــش املذهــب الزيــدي مــع باقــي املذاهــب، 
يقــول املفتــي الراعــي: أن املذهــب الزيــدي ســماحته 

مشــهود لهــا منــذ أكثــر مــن ألــف و 200 عــام.
مــع  للتعامــل  الزيــدي  املذهــب  نظــرة  وحــول 

اآلخريــن، يقــول املفتــي حســن: املذهــب ال يفــرض 
ــن  ــة املســتقاة م ــون العدال ــا، إال قان ــى أحــد قانوًن عل
اإلســام.. أمــا مــن البــاب الشــخصي مثــل: الصــاة 
ــة. ــة املطلق ــُه احلري ــرد ل ــكل ف ــادات األخــرى ف والعب
    أمــا عــن عــادات الــزواج يف املذهــب الزيــدي، 
يقــول املفتــي عبــد الل الراعــي: إن املذهــب الزيــدي 
البــد مــن وجــود الشــهود عنــد الــزواج، والولــي وأن 
تكــون املــرأة راضيــة، وأن تكــون ممــن أجــاز الشــرع.. 

هــذه كلهــا مــن القــرآن.
   قبل املغادرة يؤكد مفتي اجلامع الكبير بصنعاء: 
أن أكثــر املذاهــب شــيوًعا يف اليمــن، همــا املذهبــان: 

الزيــدي والشــافعي ثــم احلنفي واإلســماعيلي.
كانــت  اليمــن  يف  املذاهــب  جميــع  ان  ويقــول 
متعايشــة؛ ألنهــم لــم يخرجــوا عــن الكتــاب والســنة 

النبويــة.

الزيدية يف سطور: رحلة يف اجلامع الكبير مع الشيخ الراعي

املذهب 
الزيدي: 

املذهب ال يفرض على 
أحد قانوًنا، إال قانون 
العدالة املستقاة من 

اإلسالم

يف زيــارة لـــ )صــوت األمــل( ألشــهر معلــم 
دينــي يف صنعــاء )اجلامــع الكبيــر( التقينــا 
الراعــي(  الّل  عبــد  الشــيخ:  )باملفتــي 
ــف  ــة للتعري ــة يف رحل ــاد الصحيف ــذي ق ال
بعــض  تتبعــه  الــذي  الزيــدي،  باملذهــب 
فإلــى  اليمــن،  يف  الشــمالية  احملافظــات 

الرحلــة: تفاصيــل 

ــن     إن الزائــر للجامــع الكبيــر بصنعــاء، امُلزيَّ
بخيــوط الشــمس البرتقاليــة، التــي تعُبــر 
لُتضــيء  واألبــواب  النوافــذ  زجاجــات 
للذكــر  عــدة  حلقــاٍت  يجــُد  اجلامــع، 
واحلفــظ والــدروس الدينيــة منهــا خاصــة 
للرجــال يديرهــا أئمــة متخصصــون: منهــم 
مفتــي اجلامــع الكبيــر )الشــيخ عبــدالل 
أخــرى  ذكــر  وحلقــات  الراعــي(  حســن 

بالنســاء. خاصــة 

رجـاء مكـرد: صوت األمل



خاص: صوت األمل:
شــدد مواطنــون مينيــون علــى »أهميــة إقامــة 
نظــام دســتوري، عبــر حتديــد قوانــن معينــة، 
الدينيــة  املذاهــب  ممارســة  حريــة  تكفــل 
هــذه  قــادة  مبشــاركة  الدينيــة  لشــعائرهم 
ــة  ــة تدعــم حري ــة مدين ــة دول املذاهــب؛ واقام
ســنة  االختــاف  ان  قاعــدة:  علــى  العبــادة 

احليــاة.
الــذي  االســتطاع  خــال  ذلــك  جــاء       
وســائل  عبــر  األمــل(  )صــوت  بــه  قامــت 
التواصــل االجتماعــي، حــول معرفــة النــاس 
يف  واملذهبيــة  الطائفيــة  املذاهــب  بتأثيــر 
اليمــن.. شــارك فيــه عينــة مــن املواطنــن يف 
مختلــف احملافظــات اليمنيــة، ومــن مختلــف 
وقــد  التعليميــة..  واملســتويات  األعمــار 
ــع؛  ــود اجلمي ــر جه ــة تضاف ــى أهمي ــدوا عل أك
بينهــا،  فيمــا  املذاهــب  تقــارب  علــى  للعمــل 
مــن أجــل مصلحــة املواطــن، وإيجــاد حلــول 
املذهبــي يف  التعايــش  إلعــادة  ومعاجلــات.. 

الواحــد.. اجملتمــع 

ــن املذاهــب     وقــد عــّرف عــدد مــن املواطن
الدينيــة - املنتشــرة يف بادنــا - بأنهــا عبــارة 
عــن أطــر دينيــة، ينــدرج حتتهــا املواطنــون يف 
مذهبــن  يف  يتركــز  إذ  احليــاة؛  نواحــي  كل 
رئيســين همــا: املذهــب الزيــدي والشــافعي.. 
وأنهمــا متعايشــان مــن قــدمي العصــور، وال 

يوجد بينهما أي خافات عميقة..
ــر  ــاس، حــول تأثي ــر مــن الن ــت آراء كثي وتفاوت
املذاهــب املتواجــدة يف اليمــن وعددهــا.. إذ 
مذهبــي  إال  يعرفــون  ال  أنهــم  البعــض  أكــد 
األكثــر  وهمــا  فقــط..  والشــافعية  الزيديــة 
ــل  ــن.. بينمــا القلي ــاة املواطن ــى حي ــرا عل تأثي

منهــم ذكــر طوائــف ومذاهــب أخــرى.. مثــل 
واحلنفيــة  عشــرية  واالثنــا  اإلســماعيلية 

وغيرهــا.. والوهابيــة 
بعــض  فــإن  االســتطاع،  عينــة  وحســب   
فهــم  ذلــك  ورغــم  متشــدد،  املذاهــب 
متعايشــون فيمــا بينهــم - يف اليمــن - منــذ 
القــدم وإلــى اآلن.. كمــا إن هنــاك مــن يعــرف 
املذهبيــة بشــكل محــدود فقــط؛ عــن طريــق 
ــوات.. ــاء أداء الصل االختافــات الطفيفــة أثن
يتحفــظ-  املذاهــب  بعــض  كمــا أضافــوا:    
وبــن  بينهــم  فيمــا   - الــزواج  مبوضــوع 
املذاهــب األخــرى؛ رغــم تأكيدهــم أن الــزواج 
واالختيــار  احلــب،  أساســه  خاصــة  حالــة 
ــر  ــه ال يجــوز إخضاعــه ملعايي الشــخصي، وأن
انتهــاكا  يشــكل  ألنــه  سياســية؛  أو  مذهبيــة 
حلقــوق اإلنســان والكرامــة اآلدميــة.. ولكــن 
رغــم ذلــك، فثمــة مــن يرفــض الــزواج مــن 
عــادات  األخــر حســب  دون  معــن،  مذهــب 
وتقاليــد قدميــة ومتوارثــة.. فيمــا بــن أفــراد 

اجملتمــع!

يف استطالع خاص )بصوت األمل(

مواطنون يؤگدون أهمية الدولة املدنية؛ من اجل حرية املذاهب!

صوت األمل: منال أمني 
التعايــش  بقيــم   - القــدم  منــذ   - اليمــن       متيــزت 
والتســامح الدينــي بــن كل األديــان والطوائــف.. التــي 
والتعايــش..  الدينــي  للتعــدد  مشــرفا  منوذًجــا  جعلتهــا 

العالــم. بــدول  مقارنــة 
شــبه  )ملــوك  كتابــه  يف  يعقــوب  هارولــدف.  أكــد  إذ 
اجلزيــرة( »أنــه يف اليمــن تصلــي كا الطائفتــن )الســنة 
والشــيعة( يف مســجد واحــد ويتزاوجــون فيمــا بينهــم، ولــم 
أَر حالــة نــادرة: كرجــل يغّيــر عقيدتــه الدينيــة بســرعة، 

ــه.. ــر عباءت ــا يغي كم
  يقــول )الدكتــور محمــد يســلم عبــد النــور: أســتاذ التاريــخ 
لصــوت  اإلســامي وحضارتــه يف جامعــة حضرمــوت( 
األمــل: مــن املعــروف أن يف اليمــن عــدًدا مــن املذاهــب 
الدينيــة املتنوعــة، التــي عــززت - منــذ القــدم - مبــدأ 
مدينــة  فمثــا  البــاد..  أنحــاء  يف  الســلمي  التعايــش 

حضرمــوت يغلــب فيهــا املذهــب الســني املنــدرج منــه 
الســلفية والصوفيــة.. التــي تعتبــر ســائدة 

وهــم   - تــرمي  منطقــة  خاصــة يف   -
الــواردة يف  بطقوســهم  معروفــون 

الســنة..
ويضيف: لدى أهل 

حضرموت طقوس معينة، 
يف ممارسة مذاهبهم: 
قبل وبعد الصلوات يف 

مختلف األوقات، وأثناء 
زيارة املقابر صبيحة كل 

يوم جمعة.. وسنويا يقومون 
على إحياء بعض األعياد 

بالزينة واألناشيد الدينية: 
ومن ذلك عيد املولد النبوي، 

ومدخل السنة الهجرية، والتاسع والعاشر من 
محرم، وآخر أربعاء من صفر، واألول من 
رجب، والنصف من شعبان، وخوامت 
رمضان املساجدية، وست شوال 

والثامن منه«.
الوضع القانوني:
      من ناحيته أشار 

)القاضي: عهد جميل: 
مدير إدارة العاقات 

العامة واإلعام يف 
احملكمة العليا( لصوت 
األمل: إلى إن القانون 

اليمني لم يشر - يف بنوده 
الدستورية - إلى حرية 

ممارسة األقليات لشعائرهم 

الدينية بشكل صريح.. ولكن هناك بعض البنود 
القانونية، التي تشير إلى حقوق وحرية اإلنسان وعدم 

التمييز.. باإلضافة إلى إن الباد تلتزم باالتفاقيات 
واملعاهدات الدولية.. التي نصت على احترام حقوق 

اإلنسان - دون متييز– وحقه يف ممارسة شعائره 
الدينية والعقائدية بكل حرية..

الدينيــة  املذاهــب  يف  كبيــر  تنــوع  اليمــن  يف  ويضيــف: 
والطائفيــة والديانــات.. فمــن بــن كثيــر مــن األقليــات، 
لدينــا- يف اليمــن - حوالــي ســبع أقليــات كانــت منتشــرة 
يف اليمــن بكثــرة )كالهنــود والصومــال واليهــود واألتــراك 
واإلســماعيلين واملســيحين.. باإلضافــة إلــى البهائيــن( 
ولديهــم قــدر كبيــر مــن احلريــة يف ممارســة طقوســهم 
بالتعايــش  اليمــن  تتميــز  كمــا  اإلســام..  فجــر  منــذ 
الســلمي بــن كل املذاهــب والطوائــف املتمثلــة: بالشــافعي 

والزيــدي واحلنبلــي واملالكــي وغيرهــا..

تنوع طقوس املذاهب يف اليمن 

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعام

التنــوع، إن  تفــرض  احليــاة  طبيعــة 
واألعــراف  والتقاليــد  فالعــادات 
تختلــف بــني النــاس، واألعــراق وامِلهــن 
والديانــات تختلــف، األمــر الذي يجعــل الناس 
ُتطلــق األحــكام بنــاًءا علــى النظــرة املبنيــة يف 
عقلياتهــم بفعــل التنــوع، لــذا كان التســامح 

لزاًمــا علــى البشــرية.
الــذي  التســامح  مــن  النــاس البــد  يتعايــش  حتــى 
تتجلــى معانيــه، بقبــول الــرأي والــرأي اآلخــر، تقبُــل 
ــاء قناعــات خاصــة  ــم، عــدم بن ــاس وعاداته ــع الن طبائ
ذلــك  يلــي  إذ  بهــا،  واالنقيــاد  محــددة  مبعتقــدات 
ــل  ــة وعــدم تقبُ ــز والعنصري ــاد التعصــب والتميي االنقي

اآلخريــن. اختــاف 
تتجلــى قيــم التســامح يف الصبــر علــى اآلخريــن، 
بالطــرف  والقبــول  التعصــب،  ورفــض  واملوضوعيــة، 
اآلخــر رغــم اختافــه، اجلميــع لهــم حــق التعبيــر عــن 
والســلوكيات، مبــا يحفــظ حقوقهــم  واآلراء  األفــكار 

اإلنســانية، ويعــزز فكــرة الســام.
التســامح البـُـد أن يكــون تربيــة ترافــق اإلنســان منــذ 
طفولتــُه، مــن الضــروري أن يبــدأ بتأسيســها الوالديــن 
األخاقيــة  املدرســة  همــا  واألم  فــاألب  املنــزل،  يف 
ــن،  ــن لآلخري ــا منفتحــن متقبل ــى مــا كان للطفــل، ومت
انعكــس تصرفهمــا علــى الطفــل، وســاعده مســتقبلًا 
يف تقبــل فكــرة االختافــات الثقافيــة وكيفيــة التعايــش 

معهــا.
ال يقتصــر الــدور فقــط علــى الوالديــن، فاملناهــج 
عــن  توعويــة  دروًســا  تُعطــي  أن  يُفتــرض  الدراســية 
عرًقــا  اخملتلفــن  اآلخريــن  تقبــل  وكيفيــة  التســامح، 
وجنًســا ومعتقــًدا. أينمــا ُوجــد التســامح، ُوجــدت البيئــة 
ــكار واالزدهــار االقتصــادي،  احملفــزة للمواهــب، واالبت
االختافــات  علــى  األشــخاص  يُركــز  أن  فبــدل 
العرقيــة أو الدينيــة، يركــزون علــى األنشــطة التنمويــة 
ــاهم يف حتســن وضــع اجملتمــع  ــي تُس ــة الت االقتصادي

والدولــة.
إن التســامح يخلــق الراحــة والطمأنينــة يف نفــوس 
البشــر، فالشــخص املتســامح املُتقبــل لآلخريــن، يعيــش 
بقلــب خــاٍل مــن الكراهيــة والبغضــاء، يشــعر بالعــزة 
والكرامــة عندمــا يعفــو عــن غيــره.. كمــا أن التســامح 
النــاس  بــن  التعامــات  مــن  كثيــر  وييســر  يســهل 
مثــل: التعامــات االقتصاديــة التجاريــة، االجتماعيــة 

وغيرهــا..
إن النتيجــة والهــدف التــي يســعى لهــا التســامح، هــي 
نبــذ التفرقــة، الدعــوة لـــ األخــوة، والتعايــش. احلــرص 
ــاك فقــر يف اجملتمعــات، أن يُســاند  ــى أال يكــون ُهن عل
بــن  العدالــة  واإلرشــاد،  النُصــح  الضعيــف،  القــوي 
النــاس يف الشــؤون احلياتيــة كالعمــل، ونيــل احلقــوق 
القانونيــة، فيظهــر اجملتمــع متآخــي مترابــط قــوي، 

ــوق اإلنســان. ــة وحفــظ حق ــوض بالتنمي ــُه النه هم

دعوة للتسامح..

يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية  كلمة أخيرة
واالنتاج االعامي لقضايا التنمية والسام يف اليمن

www.yemeninformation.org   -   www.sawt-alamal.net
yic@yemeninformation.org

العدد )9( 2021/6/1

رجـاء مـكـرد


