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 هداءإ
 

. وإلى أخواني األعزاء الكرام أطال هللا عمرهما ورزقنا برهما أهدي هذا البحث إلى والدي  
 األفاضل.

 هذا البحث. حياتي التي عانت كثيرًا أثناء إعدادوإلى شريكة 
 وإلى أبنائي أحمد وأبان وروان.

 وصلى اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
 
 

  الباحث                
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 عرفانشكر و 
رين سيدنا ونبينا د األولين واآلخالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سي                     

ألستاذي الفاضل البروفيسور  أتقدم بالشكر الجزيلفمحمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 
مهدي ساتي صالح، الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا البحث وأفاد الباحث 

حتى خرج هذا البحث على هذه الصورة التي ، مةبإرشاداته وتوجيهاته وتصويباته القي   
سالم وعن اإل يوجزاه هللا عن    ،ي جزيل الشكر والتقدير واالحترام الفائقوله من    ،بين أيديكم

 والمسلمين خير الجزاء.
وأتقدم بشكري الجزيل إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء                   

لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهل لسد خللها وتقويم معوجها وتهذيب 
، وأخص بهم عني خيرانتوآتها واإلبانة عن مواطن القصور فيها، سائال هللا الكريم أن يثي

وفاءً   الدكتور/ ابن عمر عمر عبيد هللا ـــــ المناقش الداخلي لهذه الرسالة ـــــبالذكر 
 مهعلى كل ما قدواالحترام  والتقدير وتقديراً  وإعترافاً  مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر

العبارات لتنظم تتسابق الكلمات وتتزاحم كما ، من تصويبات قيمة كانت اثراءًا للبحث
سلمى السيد عمر، على كل ماقدمته من مالحظات وتصويبات  /للدكتورة عقد الشكر

كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر، وألوان الزهر،  هالفللبحث،  ذات فائدة علمية
 .الثمينة والقيمة دهاوشذى العطرعلى جهو 

مية التي تفضلت بتقديم هذه فريقيا العالإوالعرفان لجامعة  أتوجه بالشكر والتقديرثم                  
مرحلة الدكتوراه بجامعة إفريقيا العالمية، والشكر  إكمال الطيبة للباحث في منحةال

جامعة إفريقيا وموظفو  حترام إلى إدارة وأساتذة وطالب وعمالوالعرفان والتقدير واال
تي تحتضن الطالب اليمنيين حكومة وشعبا ال، وكذلك الشكر والعرفان للسودان العالمية

 .في ظل األوضاع الراهنة وتمنحهم فرصة مواصلة التعليم العالي
ر لنا أمورا باعبود الذي يس  عبود  وعلى رأسها محمد ،والشكر موصول لمؤسسة الرشيد                 

د أحمد صالح ، واألخ محمواألخ سعيد سالم باعوم ة،رة في جمهورية السودان الشقيقيكث
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في  أثناء البحث لنا بعض الصعاب واذلل نالذيواألخ ناظم محمد سعيد القدال  باعبود
 جمهورية السودان.

ا الذين ساعدو  ،رشيف السلطنة القعيطية بحضرموتإوالشكر الجزيل للقائمين على                  
أساسيا في هذا ا كثير من الوثائق التاريخية كانت رافدً إرشيف في تصوير  الباحث
 البحث.

باوزير والشكر الجزيل للقائمين على المركز الثقافي لألنشطة التنموية في غيل                     
من  كثير  بالذين مدوا الباحث  ،المدرسة الوسطى منذ أربعينيات القرن العشرين( مبنى)

وصول لصديقي كانت رافدا لبعض مواضيع هذا البحث والشكر والعرفان م التي الوثائق
عادل صالح اليماني الذي مدني  وأخي العزيز وزميلي في مرحلة الماجستير الدكتور

بمصادر ومراجع مختلفة ومتنوعة كانت من أهم المصادر والمراجع لهذا البحث كما 
خذ كثير من وا لي الفرصة ألأأشكر العاملين في مكتبة كلية التربية المكال الذين هي

ث، والشكر الجزيل لزميلي الدكتور محمد منصور بلعيد، واألستاذ حالبالخاصة بالمراجع 
الباحث عادل حاج باعكيم، واألخ مراد كانجي واألخ محمد نور الدين المقدي واألخ 

 عمر باناجه.
والشاعر /زهير  والشكر موصول للمدقق اللغوي لهذا البحث األستاذ الباحث القدير                  

، على قيامة حسين مصطفى العيدروس ا األخ األستاذ الباحثبرك الهويمل، وأيض
 بتدقيق بعض أوراق هذا البحث. والشكر موصول للدكتور عبد هللا محمد باقحيزل.

أخذ حيث بكثير من مراجع البحث  هسالم أحمد سالم جروان، على مد   كما أشكر أخي                 
 ،وأنا في أرض المهجر )المملكة العربية السعودية( من وقته وجهده الكثير إليصالها

أيضا موصول لألخوة/ سالم عبد  لوجميع أخواني األعزاء الكرام األفاضل، والشكر الجزي
على  ،وخالد صالح القوري  ،وخالد أحمد بانهار ،وأكرم أحمد باشكيل ،هللا العطيشي

عدني ببعض المالحظات ببعض المراجع المختلفة لهذا البحث. وأشكر كل من سا هممد  
جميعا الشكر على مواقع مراجع البحث النادرة. فلهم مني  دل ني أو المشورة الطيبة أو
 والتقدير واالحترام.
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ص البحث باللغة العربيةلخستم  

 اً ومن خالل بحث أكاديمي أمر  ،في حضرموت الحديث التعليم تاريخ يعد الحديث عن    
الباحث شائكا للحصول على الكثير من المصادر والمراجع  لذلك كان طريق ؛ليس بالهين
سواء  ،ات التي عثر عليهاءفي كثير من اإلحصا بالتدقيقالباحث  حيث قام المختلفة،

 وهكذا كان بحثه شاقا ومضنيا. ،المعلمينم لدى أ ،المدارس في تكان
يهدف البحث إلى القيام بدراسة أكاديمية شاملة، عن التعليم في حضرموت بين عامي    

م، وتحديد جوانب تطور التعليم فيها، ويقدم البحث دراسة تاريخية وثائقية 1967ــــــ1946
لقضية اجتماعية وثقافية في حضرموت، ويؤكد الباحث في هذه الدراسة الصلة بين التعليم 

 ونهضة الشعوب.
؛ القائم على االطالع على الوثائق والبحث التاريخي يستخدم الباحث منهج الوصف   

والمصادر والمراجع للتعليم في حضرموت، لذلك يرفد الباحث هذه الدراسة األكاديمية بكثير 
من المصادر، أهمها: القرآن الكريم، والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأتم 

ة ومتنوعة عن تاريخ التعليم في حضرموت، كما أن الكتب العربية التسليم، ووثائق مختلف
التي تعد من مصادر التاريخ العربي واإلسالمي، وكذلك الكتب العربية المراجع، والصحف 

 .حث بمادة علمية في جميع أبواب هذا البحثوالمجالت، والمصادر الشفاهية تمد البا
لفترات المهمة في تاريخ حضرموت على كافة م، من ا1967ـــــــ1946تعد هذه الفترة     

عن التعليم في حضرموت بين عامي ماعيًا وثقافيًا، األصعدة، سياسيًا واقتصاديًا واجت
م، ويحدد جوانب تطور وانتشار التعليم في حضرموت مناطق نفوذ 1967ـــــ1946

 السلطنتين القعيطية والكثيرية.
ه في كافة مناطق حضرموت سواء كان في فترة التعليم في تطور  يوصي الباحث بدراسة    

، لذلك على إدارة التربية والتعليم في حضرموت ابعدهام، أو م1967ـــــ 1946الدراسة 
وضع الخطط الزمنية وبشكل دوري للدورات التطويرية للمعلمين الحضارمة داخل الحجرة 

 الدراسية.
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Abstract  

 

       To write an academic research on education in Hadramout difficult 

things and this has made the researcher has a lot of access to references and 

sources that relate to this subject, which made the researcher also to check 

the statistics obtained from schools, teachers and students, which made the 

way to obtain information is very difficult.  

       The main objective of this study is to present a study on education in 

Hadramout in the period 1946-1967 and to show the promotion of education 

in addition to presenting a historical and documentary study of social and 

cultural issues in Hadramout, as well as the link between education and the 

renaissance of peoples in that region. 

       The researcher used the descriptive and historical analysis  method 

which relies on the documents, sources and references related to education 

in Hadramout. Therefore, the researcher supports this academic study in 

many sources, the most important of which are the Holy Quran and the 

Sunnah of the Prophet, (peace be upon him), and various documents on the 

history of education in Hadramout, also books relate to Arab and Islamic 

history, Arabic books,  newspapers, magazines and interviews, which 

contribute to support this study with a Scientific Documents at all stages of 

this study. 

      The historical period between 1946 and 1967 is one of the important 

periods in the history of Hadramout in all political, economic, social and 

cultural aspects, therefore, the researcher is trying to prepare a 

comprehensive academic study on education in Hadramout between 1946-

1967 and presents aspects of the development and spread of education in 

Hadramout the areas of strength between two Sultanate of Quetta and al-

Qaytiyah 

      promotion in the field of education in Hadhramaut is continuing in all its 

regions, whether in the period 1946-1967 or beyond, until this writing. 

Therefore, the Department of Education in Hadhramout must periodically 

develop time programs for teachers in the Hadramout area in the field of 

courses in the classrooms. 



 

 

 ز

 

 

هرس الموضوعاتف  

 رقم الصفحة الموضوع الرقم
 أ استهالل 
 ب اهداء 
 ج شكر وعرفان 
 ه مستخلص البحث باللغة العربية 
 Abstract و 

 الباب األول
 أساسيات البحث

 2 الفصل األول: االطار النظري  
 3 مشكلة البحث 
 4 أهمية البحث 
 5 البحث /أسباب أختيار الموضوع 
 6 أهداف البحث 
 7 البحثحدود  
 10 أسئلة البحث 
 11 فرضيات البحث 
 11 منهج البحث 
 11 أدوات البحث 
 12 أدبيات البحث 
 13 صعوبات البحث 
 41-14 الفصل الثاني: الدراسات السابقة 

 الباب الثاني



 

 

 ح

 

 حضرموت الجغرافيا والتاريخ
 43 االفصل األول: حضرموت الجغرافي 
 43 التسميةالمبحث األول:  
 50 المبحث الثاني: الموقع والمساحة والسكان 
 54 الطبوغرافيا )السطح ــ الهضبتان ــ الوادي ــ الصحراء(المبحث الثالث:  
 58 الفصل الثاني: حضرموت التاريخ 
 58 المبحث األول: حضرموت في العصر الجاهلي 
 66 سالميحضرموت في العصر اإل :المبحث الثاني 
 72 قيام السلطنتين الكثيرية والقعيطية في حضرموتالفصل الثالث:  
 72 في حضرموت الكثيرية  ة: قيام السلطنولالمبحث األ 
 78 قعيطية في حضرموتال ة: قيام السلطنولالمبحث األ 

 الباب الثالث
 م1967 – 1946نشاة التعليم األهلي 

 86 الفصل األول: الحركة التنويرية واإلصالحية 
 86 المبحث األول: تمهيد تاريخ تطور التعليم في حضرموت 
م 1946المبحث الثاني: النهضة العلمية منذ بداية القرن العشرين وحتى عام  

 ()بإيجاز
94 

 100 م1967ـ 1946الفصل الثاني: مؤسسات التعليم اإلسالمي  
 100 م1967ــ 1946 والزوايا المبحث األول: الكتاتيب "العلمة / دور المعالمة" 
 107 م1967ــ 1946المبحث الثاني: األربطة  
 113 م1967ــ 1946الفصل الثالث: المدارس األهلية في حضرموت  
 113 م1967ــ  1946المبحث األول: المدارس األهلية في السلطنة القعيطية  
 م1967ـ1946المبحث الثاني: المدارس األهلية في السلطنة الكثيرية   

 
119 



 

 

 ط

 

 الباب الرابع
 م1967 -1946في حضرموت  الحديث التعليم الحكومي

 127 األول: المدارس الحكومية فصلال 
 127 السلطنة القعيطية الحديث في الحكومي بداية التعليم المبحث األول:  
 132 في السلطنة الكثيرية الحديث التعليم الحكومي بداية: الثاني بحثالم 
ظهور وتطور المدارس الحكومية في السلطنة القعيطية الفصل الثاني:  

  والسلطنة الكثيرية
141 

 141 في السلطنة القعيطيةالحديثة ظهور وتطور المدارس الحكومية المبحث األول:  
 150 ظهور وتطور المدارس الحكومية الحديثة في السلطنة الكثيريةالمبحث الثاني:  
فها وتكييفهاهداأو  يةالتعليم الفصل الثالث:المناهج   159 

 159  المناهج التعليمية في مؤسسات التعليم اإلسالمي المبحث األول: 
 165 مناهج التعليم في المدارس الحكومية المبحث الثاني: 
 175 المبحث الثالث: مكتب التكييف والتفتيش وتكييف المناهج  

 الباب الخامس
 م1967 /46ما بين عامي  دعم التعليم والشخصيات الحضرمية التربوية

 184 الفصل األول: دعم التعليم األهلي والحكومي في حضرموت 
 184 المبحث األول: الوقف اإلسالمي والتبرعات والصدقات 
 188 المبحث الثاني: االعتمادات الحكومية 
 195 المبحث الثالث: الدعم الحكومي للكتب واألدوات المدرسية  
الشخصيات التربوية التي أسهمت في تطوير التعليم في الفصل الثاني:  

 حضرموت
206 

 206 المبحث األول: شخصيات حضرمية من السلطنة القعيطية 
 216 المبحث الثاني: شخصيات حضرمية من السلطنة الكثيرية 

 الباب السادس



 

 

 ي

 

 هيئات التدريس والجمعيات األدبية والمنح الدراسية

 223 التدريس والجمعيات األدبيةالفصل األول: هيئات  

 223 مراحل تطور هيئة التدريس والمستوى التعليمي: ولاألبحث الم 
 231 الجمعيات واألندية الثقافية واألدبية: انيالث مبحثال 
 240 الفصل الثاني: المنح الدراسية واالبتعاث الخارجي العربي 

 240  . الكثيريةالمبحث األول: االبتعاث الخارجي للسلطنة  
 247 المبحث الثاني: االبتعاث الخارجي لطالب السلطنة القعيطية. 
 251 الخاتمة  

 254 نتائج البحث 
 255 توصيات البحث 

 257 المصادر والمراجع 

 277 المالحق 

 

 
 
 
 
 



 

 

 ك

 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب األول
 

 أساسيات البحث
 

 

 ار النظريـــــــــــالفصل األول: اإلط
 الثاني: الدراسات السابقةالفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 الفصل األول

:اإلطار النظري    

وفي أكثر من مجال ومن  ،موروث ثقافي ضخم وواسع جدا بلدًا ذا تعد حضرموت     
 .أجل اإللمام بالتطور الثقافي والتعليمي يتطلب دراسة التعليم وتدرجه في النمو والتطور

في اليمن بشكل  الحديث لذلك يشعر المرء يوما بعد يوم بأهمية البحث في مجال التعليم
وفي حضرموت بشكل خاص، وقد شعرت بأهمية ذلك البحث عندما كنت طالبا  ،عام

فقد عرفت   م،2006وحتى عام  م،2000للماجستير في جامعة عدن باليمن بدءا من عام 
سالمي التعليم في شتى فروع المعرفة المتداولة آنذاك، حضرموت منذ دخولها في العهد اإل

والمعرفة من الحضارمة ليشبعوا رغبتهم  ،لموكانت هناك وسائل كثيرة أمام طالب الع
العلمية، كما عرفت حضرموت في هذه الحقبة مظاهر علمية كثيرة، مثل حلقات العلم و 

و التي كانت مثابات للعلماء  ،المعرفة التي تعقد في المدارس المنتشرة في القرى و المدن
ة في القرى، والمدن الحضرمية لى جانب العبادة، كذلك الكتاتيب، والزوايا المنتشر إوالطالب 

بصفة عامة، وكان هدفها تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ العلوم العربية، ومبادئ الشريعة 
 سالمية.اإل

لذلك تم تتبع مسار تطور التربية والتعليم في مختلف جوانبها. وتقديم نظرة تحليلية 
 ،واقع السياسيوتطور ال ،تستشف العالقة المتبادلة بين تطور المدرسة )التعليم(

في تحديد أهداف التعليم، وتشكيل  الديني س أثر الجانبواالجتماعي. وتلم  ، واالقتصادي
محتواه. وذلك في حضرموت، ولما كانت المدرسة عبر العصور أداة بيد الفئة السائدة 

في سها وفقا وغاياتها، فقد حاولت جاهدا أن ألفت النظر سي  قن نها وت  والحاكمة في المجتمع، ت  
وإداراتنا  ،السياسات التربوية التي تعرضت لها مدارسناتاريخ التعليم و هذا البحث إلى 

التعليمية بمختلف مراحلها خالل العقود المحددة للدراسة، وتأثيرات هذه السياسة على مجرى 
تطور المدرسة الحضرمية، وذلك لتكون كل الخبرات والنتائج المستخلصة في متناول 

ياسيين الحضرميين بشكل خاص واليمنيين بشكل عام الذين تقع على أكتافهم يين والسبو التر 
 ولية بناء األجيال القادمة.ؤ اليوم وغدا مس
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ككيانات  ،وتعد األوضاع السياسية من أبرز النواحي التي تميزت بها حضرموت
سياسية ممثلة بالسلطنة القعيطية و السلطنة الكثيرية، وتعد السلطنتين ضمن المحميات 

التي  ،م1937منذ عام  الشرقية في حضرموت التي ترتبط مع بريطانيا باتفاقيات استشارة
حيث كان  سمحت لبريطانيا التدخل المباشر في شؤون المحميات والسلطنات والمشيخات،

جميعها ارتبطت مع بريطانيا  ؛سلطنة و مشيخة و إمارة أربٌع وعشرون في جنوب اليمن 
م، 1946م قبل الفترة التي تناولتها الدراسة والتي تبدأ بعام 1937باتفاقات استشارة عام 

 ،مما أثر على الجانب السياسي في السلطنات والمشيخات واإلمارات في جنوب اليمن
ات ون المحميؤ بشكل عام ومنها حضرموت، وسمح ذلك لبريطانيا بالتدخل المباشر في ش

 ومنها التدخل في السياسة التعليمية. 
التدخل البريطاني في  ظهرت نهضة تعليمية وفكرية قوية جدًا في حضرموت رغم

 المدارس،تتمثل في إنشاء عدد من  خاص،ون المحميات بشكل عام والسلطنتين بشكل ؤ ش
 أدى ذلك إلى واليمن،أبرزها المدارس الوسطى، وكان يفدها طالب من عموم حضرموت 
وظهور كثير من  ،انبعاث حركة تنويرية في حضرموت وكذا في بعض مناطق اليمن

االجتماعية والدينية واألدبية التي حفرت  وكذا الشخصيات، والتعليميةالمراكز التربوية 
 األسماء إقليميا.  وظهرت بعضعموما،  حضرموت، وتاريخ اليمنسمها في تاريخ ا

مع التركيز  ،في حضرموتاريخ التعليم ل تربوي لتسج البحث رصدحاول هنا يو 
على الدراسة التاريخية في تطور مراحل التعليم يجمع كثيرا من المراحل والخبرات 

في  هللا معينا ومرجعا للباحثستكون بإذن  ؛والمعلومات المتسلسلة والمترابطة والمتناسقة
البحث من وثائق ا من خالل ما حوته صفحات هذوفرة مادتها و  من حيث مجال التعليم

 .مختلفة ومتنوعة تعليمية
 مشكلة البحث: 

بمختلف مراحله  ،لماذا تطرق الباحث لموضوع تطور التعليم في حضرموت
لى هذا النوع من الدراسة؟ وهل إالتعليمية؟ وهل تحتاج مراحل تطور التعليم في حضرموت 

إبراز المشاكل التي من الممكن أن يقوم الباحث بعملية االستقصاء والبحث، والتحليل و 
التعليم هو أساس النهوض بالمجتمعات والرقي بها، ونقلها من  وبما أنكانت تواجه التعليم؟ 
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المعلم والطبيب ) مثل: مجاالتالريجين في مختلف لى التقدم من خالل الخإالتخلف 
والمهندس والطيار والفني(.. الخ. ونتيجة لنقص الدراسات التي تتناول التعليم العام 

يرى الباحث ضرورة القيام بدراسة شاملة تهتم بهذه  ،هلي( بمختلف مراحلهوالخاص )األ
 ،لحضرموت ثم التعليم األهلي تاريخوال لجغرافياستهلها بايم(، 1967ــ1946الحقبة )

والحكومي في دعم التعليم األهلي  والمهاجرين الحضارمةودور المجتمع  ،والتعليم الحكومي
 والعوائق التيخاللها على المشاكل  ويتعرف من ،يم في حضرموتللتعل والدعم العربي

 ونستنتج طرق  وكيف نحددهاواجهها التعليم في حضرموت في الفترة التي تناولتها الدراسة، 
 الخالص منها. 
أبرز الصعوبات التي واجهها التعليم في حضرموت بعد التدخل البريطاني  إذن ما
وهل أثر ذلك على التعليم  والكثيرية؟لقعيطية ون سلطنتي حضرموت اؤ المباشر في ش

نه استمر حتى بعد فرض سياسة تعليمية جديدة في حضرموت؟ إاألهلي أم  الشرعي الديني
المناهج التي استخدمت في حضرموت وهل أثرت في بطء سير الحركة التعليمية أم  وما

 ؟وتقدمها في تطورها
 أهمية البحث:

 ـــــ حتى اآلن ــــ لم يتعرض له باحث أكاديمي من قبل أكاديمي    ـ تتعرض الدراسة لموضوع  1
في الفترة )دراسة تاريخية( حضرموت تكمن أهمية البحث في تناوله تطور التعليم في حيث 
 م( لمختلف المراحل التعليمية. 1967ـ1946)الزمنية 

لحوالي  ،حضرموت ع مسار الحركة التعليمية فيـ تأتي أهمية البحث من كونها تحاول تتب  2
الزيارات و عقدين من الزمان عبر منهج تحليلي يقوم على تمحيص الوثائق األرشيفية 

 الميدانية.
ـ عدم وجود دراسات سابقة حسب ما وقف عليه الباحث تناولت هذا التطور في مختلف 3

 دراسة.مراحله التعليمية من ناحية، ومن ناحية أخرى أهمية الحقبة الزمنية التي تناولتها ال
الذي يوضح نسبة الزيادة  ،استخدام التحليل اإلحصائي الذي تناولته الدراسةتأتي من ـ 4

م أ ،المبعوثين للدراسة في الخارجم كان في عدد المتفوقين أأوالنقصان لألعداد سواء 
المدارس وتطور المناهج التعليمية التي شملتها الجداول خالل م الطالب بشكل عام أ
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فضال عن استخدام شبكة المعلومات الدولية  ،ت عن غيرها من الدراساتالدراسة، تميز 
ل الباحث نفسه ودخوله ب  دارات التعليم في حضرموت من ق  إنترنت وزيارة المدارس و اإل
رشيف السلطنتين القعيطية إفضال عن  دارات المدرسية واإلدارات العامةرشيف هذه اإلإ

والسلطنة  ،القعيطية تسيطر على ساحل حضرموتن السلطنة أل؛ حضرموت والكثيرية في
كما توجد مناطق نفوذ وسيطرة للسلطنة القعيطية  ،الكثيرية تسيطر على وادي حضرموت

 مثل مدينة القطن وبعض القرى القريبة منها خالل فترة الدراسة. ؛في وادي حضرموت
  .ب العلمالالبحث تكمن في خدمة طأهمية هذا  ـ ولعل5
سواء كانوا  ،وغيرهم من العاملين في حقل التربية والتعليم ،يين التربويينخدمة القيادـ 6

عن التعليم في  خلفيات تاريخية شاملةخارجها، كي يكون لديهم م داخل اليمن وحضرموت أ
ويفيدون منه ويتشرفون بتقديمه لمن يريد أن يعرف تاريخ تطور وواقع التعليم  ،حضرموت

 في حضرموت.
ـــــ تمت مناقشتها  لة علميةوأول رسا ،وثائقيا عن التعليم في حضرموتـ يعد هذا البحث 7

للحصول على  ًا كبيراً باحث جهدال وقد بذل ،عن التعليم في حضرموتـــــ  وإجازتها وقبولها
 .على ذلك خير دليل والوثائق التي يحتويها ،معلومات لهذا البحث
ستقي معلومات هذا البحث من مصادر يكل الحرص على أن  الباحث لقد حرص

تم  ؛من قوانين ولوائح وقرارات وتقارير وإحصاءات جميعها وثائق تاريخيةأصلي ة، رئيسة 
 جمعها من عدة جهات رئيسة في حضرموت واليمن.

 :البحث /أسباب اختيار الموضوع
 والمعاصر.ـ الرغبة في دراسة هذه المرحلة، وهي جزء مهم من تاريخ حضرموت الحديث 1
 ظروف هذه الحقبة، واستجالء غموضها ومعرفة سلبياتها وإيجابياتها. شرحـ محاولة 2
حسب ما وقف عليه  ،ـ عدم وجود دراسة تشمل كافة المراحل التعليمية في حضرموت3

 الباحث. 
الظروف التي مر  قراءة الباحث على تقديم مادة تاريخية عن التعليم في حضرموت تعينـ 4

 التعليم عن قرب. بها تطور
يـ بحث 5   أسباب تطور التعليم في حضرموت. وتقص  
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 شراف بريطانيا.إبدايات التعليم الحديث في حضرموت وتحت  بحثـ 6
عن  ،وانعدام الدراسات األكاديمية المتكاملة أو شبه المتكاملة ،ـ ندرة الدراسات التاريخية7

وكان  هاة والعلمية التي ظهرت فيتطور التعليم في حضرموت بالرغم من النهضة الفكري
في التعايش مع هذه  ع الباحثبكل عز وفخر، مما دف الجد واألب يحكي عن فترة الدراسة

 الفترة حتى ولو من خالل البحث واالستقصاء عن هذه الفترة التي تناولتها الدراسة. 
 أهداف البحث:

من الزمالء الحضارمة  ،والتعليملباحثين في مجال التربية إلى خدمة ا هذا البحثهدف ـ ي1
رسائل  كتبون داخل كلية التربية أو ي ،والسيما اليمنيين وغيرهم الذين يدرسون دراسات عليا

نهم يواجهون صعوبات عدة في جمع إحيث  ،علمية عن مشاكل التعليم في حضرموت
يعزف عن البحث في هذا  همبعض يجعل ،المعلومات عن مشكالت التعليم في حضرموت

 مجال لقلة وندرة المراجع فيه.ال
 ـ محاولة تقديم دراسة تاريخية وثائقية لقضية اجتماعية ثقافية في حضرموت.2
 ـ تأكيد الصلة بين التعليم ونهضة الشعوب.3
ر يخاصة جمهورية السودان في تنمية وتطو بظهار جهود األخوة العرب والمسلمين إـ 4

 التعليم الحديث في حضرموت وتطوره.التعليم في حضرموت. دراسة النطالقة 
بمعلومات عن تطور التعليم في حضرموت،  ـ رفد المكتبة الحضرمية واليمنية والعربية5

 . عبر بعض المراحل التاريخية
عن التعليم في حضرموت بين عامي ، اإلمكان بدراسة أكاديمية شاملة ـ القيام قدر6

 م وتحديد جوانب تطور التعليم فيها.1967ـ1946
  البحث حدود

 م:1967ـ1946أواًل: الحدود الزمانية 
 ،م للبحث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بسنة واحدة1946تم اختيار بداية عام     

، حيث أبرمت بريطانيا في هذه م1937وكانت بريطانيا قد بدأت سياسة جديدة منذ عام 
و بدأ السلطان  ،ثيرية في حضرموتاتفاقات االستشارة مع السلطنتين القعيطية والك الفترة

و بدأ التعليم الحديث في  ،م1936صالح القعيطي اعتالء عرش السلطنة منذ عام 
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 اً سعيد القدال من السودان إلى حضرموت وزير األستاذ إذ جاء  ؛م1939 سنة حضرموت
م. وبعد ست سنوات بدأت سياسة جديدة في 1939للمعارف في السلطنة القعيطية في عام 

م، حيث اتسعت رقعة المنطقة التعليمية للسلطنة القعيطية في مدينة 1946التعليم بعد عام 
بل وتأسست كثير من المدارس في حضرموت بعد هذا التاريخ وتطور ، غيل باوزير

وعدن م نهاية الوجود البريطاني في حضرموت 1967هي عام التعليم. وأما نهاية البحث ف
وإعالن  ،حضرموت والكثيرية فيالقعيطية  ونهاية السلطنتينبشكل عام،  وجنوب اليمن

 دولة جديدة في جنوب اليمن.
 ثانيًا: الحدود المكانية: 

 حضرموت مناطق نفوذ السلطنتين القعيطية والكثيرية. 
يستهل الباحث  ،م1967ـ1946تعليم في حضرموت : الحديث عن تطور الالموضوعية

وجغرافية بالحديث عن تسمية  والتاريخ فيبدأبحثه بتمهيد عن حضرموت الجغرافيا 
والهضبتين، والوادي  والشريط الساحلي والمساحة والسكانمثل الموقع  حضرموت،

التعليم  ثم يتحدث الباحث عن نشأة التعليم األهلي ثموالصحراء واألوضاع االقتصادية، 
المجتمع الحديث عن دور  ويتم أيضاجب الحديث عن إدارة التعليم. تو يومن ثم الحكومي 

الدعم العربي للتعليم في  والحكومي، ثمفي دعم التعليم األهلي  والمهاجرين الحضارمة
 .مصرو العراق، و حضرموت ممثال ببعض الدول مثل: السودان، 

 وحتى نوضح الحدود المكانية نتحدث بإيجاز عن السلطنتين الكثيرية والقعيطية.  
 أسئلة البحث:

 ؟ماهي الخلفي ات التاريخية للتعليم في حضرموت .1
 ؟ في حضرموت تطوير التعليم والكثيرية فيالسلطنتين القعيطية  دور ما .2
 تأثير على تطوير التعليم في حضرموت؟ ال في بريطانياماهو دور  .3
 ؟ماهي المؤثرات اإليجابية والسلبية على التعليم الحديث في حضرموت .4
كيف يمكن تنمية اإليجابيات والتغلب على السلبيات خاصة في انتشار التعليم   .5

 الحكومي واألهلي في حضرموت؟
 هي القيادات التعليمية في حضرموت ومدى تأثيرها في تطور التعليم؟ما  .6
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 ومسار االبتعاث الخارجي في حضرموت؟ماهي مكونات العملية التعليمية  .7
 فرضيات البحث:

 .طور التعليم في حضرموت في فترة اإلدارة البريطانيةت -1
لى توضيح هذه إوسيتطرق الباحث قدر المستطاع  ،واجه التعليم مشكالت بالغة -2

 المشكالت.
كل أو والكثيرية في حضرموت تطوير التعليم بش ،ـ حاولت كل من السلطنتين القعيطية 3

 ومحاولة تكيفها ،بآخر. وقد تميزت كل من السلطنتين في وضع المناهج العربية المتطورة
 للمجتمع الحضرمي وكثير من المميزات التي سيتعرض لها البحث بالتفصيل. اومالءمته

ـ كان لعالقة السلطنتين القعيطية والكثيرية ببريطانيا تأثير على تطور التعليم في 4
 حضرموت.

التعليم مستمرًا تحت مظلة السلطنتين القعيطية والكثيرية منذ الوهلة األولى للبحث كان  -5
 م.1967م ذلك استمر حتى عام 1946في عام 

خالل عهد السلطنتين  ،م في حضرموت1946بعد عام  تطور التعليم وانتشر – 6
 القعيطية والكثيرية.

 الدراسة. انتشر التعليم الحكومي واألهلي في حضرموت خالل فترة -7
 منهج البحث:

طالع على الوثائق القائم على اال ؛التحليليو  والتاريخي يوصفمنهج الالالباحث  اتبع 
م. 1967ـ 1946أهم مراحله خالل الحقبة من حضرموت، و في لتعليم لوالمصادر والمراجع 

وما حصل عليه من أصول أخرى والتزم بتحليل هذه المادة وعرضها باألسلوب العلمي 
 القتباس في حالة أهمية هذه النصوص.إلى ا المستخدم في كتابة األبحاث التاريخية ولجأ

 أدوات البحث:
ـ المالحظة: الدراسة الدقيقة للوثائق أو المصادر أو المراجع بمختلف أنواعها و أماكن 1 

 الحصول عليها.
ودراسة كل ـ مالحظة مباشرة وهي االتصال المباشر باألشخاص الذين عايشوا الحدث. 

 المصادر والمراجع التي تم جمعها.
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 ات التي أعدهاءاإلحصاو  ـ مالحظة غير مباشرة عن طريق مالحظة السجالت والتقارير
معاصرو الحدث، من التربويين سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس، أم إدارة أم إدارات عامة 

 .مثل إدارة المعارف
أو  ،ات التعليميةءأو اإلحصا ،ذكرات الشخصيةمثل الوثائق أو المـ المصادر والمراجع:ـ 2

أو السير والتراجم والتقارير السنوية والدورية  ،في تلك الفترة اً نتائج البحوث التي نشرت كتب
والمخطوطات. وهي التي وثقت في وقت وقوع الحدث أو بعده بفترة بسيطة. وستسجل عن 

 التعليم في حضرموت وتطوره الكثير من المعلومات التي يدرسها الباحث.
ص الذين أولئك األشخا ع: وذلك من خالل إجراء مقابالت شخصية مروايات الشفاهيةـ ال3

 عاصروا الحدث في آخره.
 أدبيات البحث:

تم االعتماد على مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع، وأبرزها القرآن الكريم واألحاديث    
الشريفة والوثائق؛ فتم االستشهاد ببعض اآليات القرآنية في اسم بالد األحقاف التي هي 

ت، كما أن وثائق بحوث الندوة العلمية ضمن اآلراء المختلفة والمتباينة حول تسمية حضرمو 
التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة بعنوان: ) التعليم في حضرموت وضرورة 

م، المكال، حضرموت، 23/10/2001ـــــــ 22مساهمة المجتمع في تمويله( خالل الفترة 
عة ومختلفة في (، مدت الباحث بمعلومات متنو 1والتي اشير إليها في البحث وثائق رقم)

البحث، فقد استفاد منها الباحث في المدارس الحكومية والمناهج التعليمية وهيئة التدريس 
كما استخدم الباحث ستين وثيقة في هذا البحث ساعدت في رفد موضوعات البحث بالمواد 

 ان، كما أن الكتب العربية الدراسية وهيئات التدريس وبعض البعثات إلى جمهورية السود
ت الباحث بمادة علمية عن جغرافية وتاريخ وتسمية وموقع حضرموت عندما كانت مد  

مملكة قديمة، وكذا في تاريخها اإلسالمي والحديث والمعاصر، بيد أن الكتب العربية 
زها كتب المؤلف/ سعيد عوض باوزير مثل: )الفكر والثقافة في التاريخ المراجع وأبر 

المؤلف/ كرامة مبارك سليمان وكتب  ضرمي(الحضرمي(، و)صفحات من التاريخ الح
التعليم في الشطر الجنوبي من اليمن( و)الفكر والمجتمع في مثل كتاب) بامؤمن

مد ت البحث بمادة علمية قيمة، وذلك ألن وغيرهم ممن عاصروا الحدث   حضرموت(،
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بعض مؤلفي هذه الكتب شخصيات عاصروا فترة الحدث كاملة أو بعض منها، غير أن 
الصحف والمجالت ال تقل أهمية عن غيرها من المراجع، كونها مدت الباحث ببعض 
المواضيع عن مستوى الطالب والتعليم الحديث وظهوره وتطوره في حضرموت، وكانت 
المواقع اإللكترونية وضحت بعض الغموض حول جغرافية بعض المناطق واالعالم 

كملت بعض النقص في بعض مواضيع المذكورة في البحث، غير أن المصادر الشفاهية أ
البحث، مثل المواد الدراسية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين وهيئات التدريس 
الحضرمية والسودانية، كما اعتمد الباحث على بعض المراجع األجنبية التي مدت الباحث 

 ببعض المواضيع الهامة في البحث.
 :صعوبات البحث

بات كثيرة، وكان البحث شاقًا ومضنيًا، حيث واجهت الباحث واجهت الباحث صعو    
صعوبات وإشكاليات متعددة، منها: السفر من منطقة إلى أخرى داخل محافظة حضرموت 
المترامية األطراف، حيث تعد أكبر محافظات الجمهورية االيمنية مساحة، وكذا السفر داخل 

اخل العاصمة السودانية، والبحث محافظات اليمن األخرى مثل عدن وصنعاء، والتنقل د
مراجع الوثائق غير المجمعة في مكان واحد وصعب الحصول عليها، والبحث عن عن 

الشفاهية من أولئك الذين عاصروا الحدث، وزيارة بعض الروايت ومصادر مختلفة وخاصة 
المكتبات الهامة داخل العاصمة السعودية الرياض؛ من أجل الحصول على المراجع 

 در المختلفة وخاصة الوثائق.والمصا
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 الفصل الثاني
 :الدراسات السابقة

هـذه الدراسـات  قـومث التـي تناولـت هـذا الموضـوع، وتهي مجموعـة الدراسـات واألبحـا
 في إعطاء فكرة عامة للباحث عن مراحل تطور الدراسة. دورا كبيرب

في إغناء البحث العلمي، وتجعل مصادر هذا  دورا كبير وهامبالدراسات السابقة  قوموت    
 البحث متنوعة ومتعددة.

 الدراسة األولى:
، حضرموت واالستعمار البريطاني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، د. أحمد عبيد بن دغر   

 م.2000هــ ـ 1421(1)ط مصر، 
 رسالة دكتوراه منشورة

 الدراسة:أهداف 
تحدث الباحث عن سياسة بريطانيا في حضرموت وأراد أن يعطي توضيحا مباشرا    

ها، من جوانب السياسة البريطانية في اً وضح كثير حيث  ،لسياسة بريطانيا في حضرموت
 ؟معاهدات الحماية وكيف استغلتها بريطانيا وشرح
من  ،إبرام معاهدات االستشارة ما بين بريطانيا والسلطنة الكثيرية بي ن الكاتب  :االختالف   

وكيف استغلت بريطانيا معاهدات االستشارة  ،جهة والسلطنة القعيطية من جهة أخرى 
 للتدخل في الشؤون الداخلية للسلطنتين الكثيرية والقعيطية في حضرموت.

تحدث عن الناحية  البريطاني،واالستعمار وفي سياق حديثه عن حضرموت  :تشابهال
لنا أهمية هذا  ت  ح  ض  ومن هنا و   ،في سياسة التعليم في حضرموت وتدخل بريطانياالثقافية 
 .البحث

أضاف الباحث معلومات متنوعة ومختلفة عن الجانب الثقافي؛ أبرزها في الجانب  :ضافةاال
 .دارات مدرسية، مناهج، بعثات... التعليمي وعلى كافة األصعدة، مدارس، إ

في المواضيع التي تحدث  ؛تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقةأوجه االستفادة: 
 عنها الكاتب عن الناحية الثقافية والتعليمية في حضرموت.
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تحدث الباحث بإسهاب عن الجانب السياسي وأكثر في ذكر تفاصيل بعض النقد: 
ا والسلطنتين القعيطية والكثيرية، وربط الجانب التعليمي بالسياسة ياالتفاقات، بين بريطان

 البريطانية.
 الدراسة الثانية:

واالقتصادية والسياسية في  والثقافية االجتماعيةاألوضاع  سليمان الجعيدي، عبدهللاد. 
، درالثقافة العربية، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، دار م(1967ــــ1918)حضرموت

 م.2001(1)اليمنية، ط جامعة عدن، عدن، الجمهورية 
 :رسالة دكتوراه منشورة

  أهداف الدراسة: 
سلط الباحث الضوء على األوضاع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية في 

حتى يحقق أهداف الدراسة ففي كل فصل  ؛وقسم تلك األوضاع إلى فصول ،حضرموت
وهكذا  ،فمثال الوضع االجتماعي جعل له فصال مستقال بذاته ؛يتحدث عن وضع محدد

 بقية األوضاع قسمها إلى فصول حتى يحقق هدف الدراسة.
اجتماعيا وثقافيا  ،حسب األوضاععلى فصول  كتابه إلى قسم الباحث :االختالف

وتحدث عن الجانب  ،لجانب الثقافي وشمل فيه التعليمواقتصاديا وسياسيا فتحدث عن ا
 أما  كون كل جانب له فصل محدد. ؛االجتماعي وحقق نتائجه وكذا االقتصادي والسياسي

 فيتحدث عن الجانب التعليمي من جميع الجوانب.البحث هذا 
السائدة عندما تحدث الكاتب عن الجانب االجتماعي تحدث عن العادات والتقاليد  :التشابه

عندما تحدث عن و جد التشابه و  ،والطبقات االجتماعية في فترة البحث ،في حضرموت
ومهد قبل فترة دراسته وتحدث عن فترة  ،الجانب الثقافي تحدث الكاتب عن الجانب التعليمي

الجانب  على ج بحديثهوعر   ،وكذا تحدث عن الموروث الثقافي لحضرموت ًا،دراسته أيض
وأثناء حديثه عن الجانب السياسي  ،تسيدت فيه الزراعة الجانب األولالذي  ؛االقتصادي

تحدث عن السلطنتين القعيطية والكثيرية في حضرموت وسياسة كل منهما وعالقاتهما 
 ببريطانيا.
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الحديث بشكل أدق وأشمل عن التعليم األهلي والحكومي الحديث في حضرموت اإلضافة: 
 ورها في فترة الدراسة.وعن المدارس األهلية والحكومية وتط

 ثم ،تضمنت هذه الدراسة األوضاع الثقافية بشكل عام في حضرموت أوجه االستفادة:   
 التعليم في السلطنتين القعيطية والكثيرية بشكل عام. على ج الباحث في حديثهعر  

 م( لذلك لم تغطى كل فترات الدراسة1967ـــــ1918حدد الباحث فترة طويلة للدراسة)النقد: 
 بجوانبها المختلفة التي حددها الباحث.

 الدراسة الثالثة:
، السلطنة القعيطية في حضرموت، بناء السلطنة باسمير عبد هللاحسن بن علي بن 
م(، دار الوفاق للدراسات والنشر، عدن، الجمهورية 1967ــ 1918وتنظيمها وسقوطها )

 م.2012هــ ــ 1433( 1)ط اليمنية، 
 رسالة ماجستير منشورة

  أهداف الدراسة:
خاصة فيما يخص بو  ،فترة تاريخية طويلة في حضرموت هستهدف الكاتب في حديثا   

حيث تحدث عن البدايات األولى للسلطنة وتنظيمها وأكثر المناطق التي  ،السلطنة القعيطية
سيطرت عليها في حضرموت وبسط نفوذها على كثير من المناطق في حضرموت الساحل 

ث عن سالطينها وتحد   ،التطورات السياسية التي واكبت الحدثمن ث م  و  ،والوادي والصحراء
 ن.اوأبرز ما تميز به كل سلط ،وأهم أعمالهم

باني نهضة حضرموت  د  ع  ي  عن السلطان صالح الذي  باسمير تحدثعندما  االختالف:   
في عهده أن و  ،ونشر المعارف ،أعطى اهتماما خاصا بالتعليمه أن ؛ بي نالحديثة في التعليم

أصبح االنفاق السنوي مخصصا من ميزانية السلطنة القعيطية. وكان الكاتب باسمير وهو 
الذي برز  ،الجانب السياسي للسلطنة القعيطية وجد نفسه أمام الجانب التعليمييتحدث عن 

ث عن عهد بروزا واضحا منذ عهد السلطان صالح في تلك الفترة في حضرموت، فتحد  
وكان على الكاتب أن  السلطان صالح وعن التعليم في حضرموت السلطنة القعيطية.

 . سي أم الثقافيحده سواء كان السيايتحدث على كل جانب على 
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فتتاح اهتم با أسس السلطان صالح قاعدة واسعة من التعليم في حضرموت و  :تشابهال

من رواد النهضة اإلصالحية في حضرموت حيث كان  والمؤرخون  الكت اب ه  د  المدارس وع  
في   أحدهماين  ين إصالحي  مؤتمر   ه  وعقد   ،مهتما بالجانب التعليمي منذ أن كان ولي ا للعهد

م، وأسس مكتبتين 1928سنقافورة عام واآلخر في م، 1927مدينة الشحر عام بحضرموت 
المكتبة التي في المكال من أهم المكتبات العربية وأضخمها  د  ع  حيث ت   ؛في الشحر والمكال

 ،ن المكتبتين مدة الدراسة الحالية رفدا كبيراافي جنوب شبه الجزيرة العربية حينئذ. رفدت هات
بما حوته من كتب تعليمية ومدرسية وثقافية متنوعة. وفي نطاق السياسة الداخلية في هذه 

وإنشاء  ،زت الدراسة على نشر المعارف في جميع نواحي الحياة واالهتمام بالزراعةالفترة رك  
نشاء المحاكم والمجالس إمعهد زراعي لتدريب أصول الزراعة وتوسيع نطاق التجارة و 

 العدلية.
عن التعليم في حضرموت بشكل عام في الفترة مابين تم الحديث في هذا البحث  :افةضاإل

م، وتم إضافة السلطنة الكثيرية في بعض الجوانب األخرى وأهمها 1967ــــــ1946عامي 
 التعليم بكافة أنواعه وأشكاله في حضرموت.

في الفترة التي حددها الكاتب  ،تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقةأوجه االستفادة: 
م. وبدأها في 1967وحتى عام  ،م1940عن التعليم في بحثه والتي حددها ما بين عامي 

 ،وكيف تدخلت بريطانيا في مناهج التعليم ،م1937حديثه منذ عقد معاهدة االستشارة عام 
في  ثم تحدث عن إنشاء المدارس وتطورها وإدارات التعليم وتطور المناهج بشكل عام

 حضرموت.
ة، وطول النقد:  كان البحث  واضحًا في حديثة عن السلطنة القعيطية فقط، من جوانب عد 

م(، أد ت إلى عدم ط رق بعض فترات تاريخية للسلطنة القعيطية 1967ــــــ1918فترة الدراسة)
نفسها، وأسهب الكاتب في الجانب السياسي البريطاني وتدخالت بريطانيا على حساب 

األحداث داخل القطر الحضرمي بين السلطنة القعيطية والقوى السياسية األخرى في بعض 
 حضرموت.
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 :رابعةالدراسة ال

م، أطروحة 1961ـ 1927د. ثابت صالح اليزيدي: التطورات السياسية في حضرموت، 
 م2001هـ ـ 1422دكتوراه غير منشورة، كلية ابن رشد، جامعة بغداد، العراق 

 رسالة دكتوراه:
 أهداف الدراسة:

ولكنه  ،أعطى الكاتب لمحة ليست بالبسيطة عن التطورات السياسية في حضرموت   
 األكبر، لذلك تحدث عن التعليم في حضرموت، أعطى عهد السلطان صالح النصيب

 لتطورات السياسية والثقافية التي حدثت في عهد السلطان صالح.وا
السلطنة القعيطية في عهد السلطان صالح ط الضوء في هذه الفترة على أن حيث سل     

ورقعتها الجغرافية التي تسيطر عليها. وتحدث عن النهضة  ،صار لها نظامها السياسي
صالحية للسلطان صالح وتدخل بريطانيا المباشر في شؤون السلطنة القعيطية خاصة اإل

ه جدا في ومتشاب ،بعد عقد معاهدة االستشارة مع بريطانيا وكان الوضع ليس بالبعيد
السلطنة الكثيرية التي عاصمتها مدينة سيؤون في وادي حضرموت، لذلك كان الكاتب 
تحدث عن حضرموت وتطورها السياسي بشكل عام في المناطق التي سيطرت عليها 

 السلطنة الكثيرية والسلطنة القعيطية.
تج عنها وضح أنه نأعندما أبرز الكاتب التطورات السياسية في حضرموت االختالف:    

 والتي هي امتداد للحراك الوطني العربي الذي وصل ،قيام األحزاب السياسية في حضرموت
حيث تأسس حزب الرابطة  ؛مدينة عدن ثم توغل في جميع مناطق جنوب وشمال اليمن إلى

وحزب البعث  ،وحزب األحرار والجبهة الشعبية والجمعية العدنية وحزب القوميين العرب
 ؛وكل تلك األحزاب شاركت في النهوض السياسي في اليمن بشكل عام ،العربي االشتراكي

ليها تلك إحيث لم تكن حضرموت بعيدة عن ساحة األحزاب السياسية التي وصلت 
تمخصت عنها نهاية كل  من السلطنتين الكثيرية والقعيطية في و  ،األنشطة السياسية
 .م1967حضرموت عام 
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بعض فتراتها التاريخية، وأيضا عندما عرج الباحث تشابهت الدراسة في تداخل التشابه: 
بالحديث عن الجانب التعليمي في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي، وإدخال التعليم 

 الحكومي الحديث في حضرموت.
دراسة شاملة للتعليم في مراحلة المختلفة وتطوره في السلطنتين  أضاف الباحثاإلضافة: 

ات مختلفة من التاريخ بدءا بتمهيد منذ عهد اإلسالم وحتى القعيطية والكثيرية في فتر 
 العصر الحديث والمعاصر.

تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة عندما تداخلت بعض فتراتها أوجه االستفادة: 
تحدث الباحث عن عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي  حينماو  ،في أحداثها التاريخية

 والتعليم وتطوره في حضرموت.
لم يطرق الباحث في دراسته لفترة هامة من فترات التاريخ الحديث والمعاصر في النقد: 

ا لنهاية دراسته عام  م، وكانت هذه الفترة من 1961حضرموت، إذ وضع حدًّ
 ياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.م، زاخرة باألحداث الس1967ــــــ1961

 :خامسةالدراسة ال
م، دار 1956ــ 1936، عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي محمد سالم باحمدان   

 م.2012هــ ــ 1433( 1)ط  الوفاق، عدن، الجمهورية اليمنية،
 رسالة ماجستير منشورة:

  :الدراسة أهداف
 ،وعن عهد السلطان صالح بشكل خاص ،عامتحدث الباحث عن حضرموت بشكل    

وقد شمل  ،التي يؤرخ لها بعض المؤرخين ببداية التعليم الحديث في حضرموت وهي الفترة
والتعليم  الثقافية، نديةوالحديث عن الجمعيات واأل ،الباحث في حديثه الحياة الفكرية والثقافية

ون. وحتى الصحافة لم تكن ببعيدة والمكتبات والطباعة والصحافة والتأليف والمتاحف والفن
وأيضا تحدث الكاتب عن حركة  ،حيث تحدث عن الصحف في حضرموت ؛عن الكاتب

التأليف، والحديث عن مجتمع حضرموت المتطور حيث وجد النشاط الثقافي المتعدد. 
 . الثقافية عالوة على ظهور األندية
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في  فقط، عن عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي باحثتحدث ال: ختالفاال
 وهي فترة بسيطة، م.1956م وحتى عام 1936من عام  ،القعيطية( السلطنة)حضرموت 

والنهضة العلمية في  ،عن حياة السلطان صالح منذ والدته حتى توليه العرش قدم نبذةً ف
 عهده.

ثم  ،المتمثل في الكتاتيب والزوايا واألربطة ؛هلىعن التعليم األأواًل تحدث الكاتب : التشابه
 .م1956ــــــ1936، ولكن حديثه شمل السلطنة القعيطية فقط، وفي فترة بسيطة المكتبات
باحمدان يتحدث عن فترة   اضحًا، في اإلضافة حيث كان الباحث: كان الفرق و اإلضافة

نواحي التعليم في فترات  القعيطية فقط، بينما هذا اليحث شمل السلطان غالب في السلطنة
 مختلفة من تاريخ حضرموت، وخاصة عهد السلطنتين القعيطية والكثيرية.

فتراتها  تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في تداخلها في بعضأوجه االستفادة:   
 .عن التعليم في السلطنة القعيطية في حضرموت باحثوخاصة عندما تحدث ال

تي تحدث فيها الكاتب فترة تم دراسة بعضها من قبل الباحثين، وذلك عندما الفترة الالنقد: 
 حصر نفسه في دراسة السلطان صالح بن غالب القعيطي فقط .

 الدراسة السادسة:
، كتاب التدريب العملي اليدوي لمدرسي المدارس األولية، أحمد بن عبد القادر المالحي

التفتيش، الصالحية، غيل باوزير، حضرموت، اليمن، مقرر السنة الرابعة األولية، مكتب 
 م.1952نوفمبر 5هــ الموافق 1372صفر2

 :الدراسة أهداف   
ونقل المادة إلى واقع  ،يهدف الكتاب إلى تدريب الطالب على العمل داخل الصف     

ومات الدراسية عنها وبعد ذلك وتلقي كل المعل ،عملي بعد دراستها نظريا داخل الصف
وبإحضار مواد  ،المجسماتم الطالب مادرسه عمليا سواء كان عن طريق الرسم أيوظف 

، وقد تحدث المالحي تكون الحصة عملية حتى خاصة لهذا العمل داخل الصف الدراسي
 عن منهج السنة الرابعة اإلبتدائي.

 خلص الكتاب إلى عدة نتائج أبرزها على سبيل الذكر ال الحصر:
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ككتاب منهجي للصف الرابع في مادة الفنية في السلطنة  ،مليعد  كتاب التدريب الع -1 
 في فترة الدراسة وحتى ما بعدها ببضع سنوات. ،القعيطية في حضرموت

 بعد أن تلقى المادة نظريا. ،وظ ف الكتاب نشاط الطالب داخل الصف إلى نشاط عملي -2
متقنا  عملياً  اً بعأعطى إشراف المعلم )أحمد عبد القادر المالحي( مؤلف الكتاب طا -3

 لها. للمادة ومشرفاً  اً للكتاب ومدرس اً لمادة التربية الفنية وفي تدريباتها العملية كونه مؤلف
سي المدارس األولية، مقرر السنة ي اليدوي لمدر  مليعد كتاب التدريب الع :ختالفاال  

األسس  الكاتب حيث وضع ،كتابا قيما في تطور التعليم في حضرموت ،الرابعة األولية
 ،وأبرز تلك المواد هي التربية الفنية ،يدرب فيها الطالب يدويا وعمليا ،األولية لمواد مختلفة

 . يدر س يكون كتابه منهج ت دراسة المالحي عن هذا البحثقد اختلفو 
كان التشابه  ضئياًل، كون كتابه منهجيًّا، ولذك تشابهت المادة في منهج التدريب التشابه: 
 والتربية الفنية للمدارس اإلبتدائية في حضرموت.العملي 

تم إضافة جميع المواد التي تدرس في السنة الرابعة االبتدائية أو سنوات الدراسة اإلضافة: 
 االبتدائية بشكل عام وحتى المراحل المتوسطة والثانوية.

ة الدراسة وما تفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في مواكبتها لفتر فادة: ستأوجه اال
 وضعه المؤلف من معلومات عن التدريب العملي لمادة التربية الفنية.

كان الكتاب منهجيًا، ولسنة واحدة فقط هي السنة الرابعة في المدارس االبتدائية، ولم النقد: 
 يشمل مراحل متقدمة من مراحل الدراسة مثل المتوسطة والثانوية.

:سابعةالدراسة ال  
 ،القاهرة ،)ت(الحضرمي، دار النشر بدون الفكر والثقافة في التاريخ  ،سعيد عوض باوزير

 .م1961الموافقهــ 1381(1، ط )مصر
 أهداف الدراسة:

 الكتاب دراسةاستهدف  ، حيثوالدراسات الطبيعية ،إعطاء لمحة عن جهود المستشرقين   
وحضارة العربية السعيدة كما يراها العلماء والباحثون، ثم أعطى  ،تاريخية للجاهلية األولى

ج بعد ذلك الكاتب إلى إظهار دراسة عن اللغة واألدب والكتابة والشعر والخطابة، وعر  
 الناحية الفكرية في حضرموت عندما تحدث عن التعليم.
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، وانتقال يتحدث الكاتب عن مرحلة دراسيةعندما أكثر أوجه االختالف هي:  االختالف:
فالكاتب يقول في  ،من فصل إلى آخر في دراسته يوضح التغييرات من عدمها الطالب

خالل الفترة التي تحدثنا عنها في الفصل السابق  الحديث: )فيفاتحة فصله عن العصر 
التي  ؛تقريبا لم يطرأ أي تغيير جذري على الصورة العامة هــ(1300إلى  600من )

غير أن النشاط العلمي واإلقبال على  ،ة والفكرية في ذلك العهدرسمناها للحالة الثقافي
منذ القرن الثاني عشر الهجري ومن ثم تضاءل( وتعد هذه  ،الدراسة والتعليم قد قل وضعف

 التي توصل إليها الكاتب.أوجه االختالف احدى 
إلى فصول هذه الدراسة أن الكاتب لجأ في كثير من األحيان  في يرى القارئ  التشابه: 

، وذكر بعض مناهج التعليم األهلي والحكومي تم االستنتاج والمقارنة والترجيح والتعميم
 دراستها في السلطنة القعيطية.

التعليم األهلي  لقعيطية، للك تمت اضافة كان باوزير أكثر حديثًا عن السلطنة ااإلضافة: 
 .والحكومي الحديث في السلطنة الكثيرية ليعم أرجاء حضرموت

وبوادر  هليةعن المعاهد والمدارس األ نافتحدث ،العصر الحديث الدراسةوتناولت       
عن  م الحديثنبذة عن بعض المثقفين الحضارمة في هذا العهد كما ت ر، وتم إعطاءالتطو 

 التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي وتعليم الفتاة.
السابقة في فترة ماقبل الدراسة كتمهيد تفيد الدراسة الحالية من الدراسة فادة: ستأوجه اإل  

وأيضا تحدث الباحث في كثير من زوايا الكتاب عن فترة الدراسة أي منذ  ،لمواضيع الدراسة
 فادة من بعض مادة الكتاب.م فتم اإل1967ـــ  1946عام 
أن المراجع المعروفة للتاريخ الحضرمي، عندما تتجاوز القرن  ذكر المؤلف في كتابه  النقد:

يستطيع معه  ،نطالق والوضوحتخرج عن صمتها وغموضها إلى جو اال ؛الخامس الهجري 
المؤرخ أن يرسم صورة واضحة المعالم ألي لون من ألوان النشاط االجتماعي والفكري 

بيد أن هذه الفترة تم دراسة  جري.التي تبدأ من القرن السادس اله ،والثقافي في األزمنة
 أكثرها من بعض المؤرخين الحضارمة، مثل المؤرخ العالمة أحمد بن محمد الشاطري.
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 :منةالدراسة الثا
، المعلم عبدالحق، دار الهمداني للطباعة والنشرـ عدن، محمد عبدالقادر بامطرف

 م.1983( 2الجمهورية اليمنية،ط)
 :لدراسة أهداف ا

وفي األرياف واألماكن الجبلية  ،الكتاب إلى إبراز دور المعلم خاصة بين القبائليهدف     
يجهل كثيرا عن ماوكذا األماكن ذات الطابع االجتماعي الذي عادة  ،ذات الطبيعة الوعرة

 ،حدد هذا الكتاب موقف المعلم عبد الحق من األوضاع الثقافية والتعليميةحيث  ،التعليم
 ا تطوير التعليم بشكل أو بآخر في حضرموت.وكيف تدخل وحاول جاهد

وهي قبل  ؛والفترة التي عاصرها ،المعلم عبد الحق إلى تطرق المؤرخ بامطرف :االختالف  
البحث وتداخلت أيضا مع فترة البحث ووضح وضع التعليم في  المحددة دراستها في فترةال

والصعوبات التي واجهها وخاصة عندما يحاول  ،المناطق التي عاش فيها المعلم عبد الحق
 بشكل أو بآخر تطوير التعليم.

 ،لى التعليمإونظرة القبائل الحضرمية  ،تحدث المؤلف عن مراكز التعليم في حضرموت    
وموقف المعلم من األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في حضرموت. 

 على نظرة المعلم للمجتمع الحضرمي في كافة األصعدة. وأهمية هذه الدراسة تسلط الضوء
ـــد بتـــريم)      ـــم عبـــد الحـــق شـــاعر شـــعبي مشـــهور وإمـــام وخطيـــب ومـــؤرخ ول ــــ 1213المعل ــ
ـ ؛هـــ(1289 ـ ى تحـت أكثـر مـن اسـم فقـد كـانكـان يتخف  وأحيانـا سـعد أو  ،ه بـالمعلميكنـى نفس 

ــ ،يلمــح باســمه ســعيد أو بلقــب األســرة تلميحــا بشــعره لــه ديــوان مخطــوط يســمى  بوقــد تكس 
 أمـا الـديوان ،ليـدن بهولنـدا موجـودة فـي جامعـة ،)ديـوان المعلـم عبـد الحـق( النسـخة األصـلية

 . الهنـــــد موجـــــود فـــــي ،افعيـــــو  خـــــر فهـــــو ديـــــوان الوقـــــائع فيمـــــا جـــــرى بـــــين آل تمـــــيماآل
وبــين آل  مــن جانــب ،وبســبب الحــروب والفــتن واالقتتــال بــين الطوائــف اليافعيــة فــي تــريم   

علـى  وحيـث كانـت هـذه الفـتن والحـروب كلهـا فـي سـبيل االسـتيالء ى،كثير فـي الجهـة األخـر 
إلـى  نتقـلاأحـد مـنهم حيـث  ولم يتبق   ،ن من أسرته في المعاركو حكم تريم وقضى أفراد كثير 

 وكـذلك الطوائـف اليافعيـة األخـرى فـي سـبيل ،دمون مع والدتـه وهنـاك تحـالف مـع آل سـلمه
 لــى منــاطقإإبعــاد آل كثيــر الــراغبين فــي االســتيالء علــى تــريم. وبعــد وفاتــه هــاجر أحفــاده 
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 .ســــــــــيا ودول الخلــــــــــيج وهــــــــــم يعــــــــــدون حاليــــــــــا بــــــــــاألالفآوشــــــــــرق  ،متفرقــــــــــة فــــــــــي الــــــــــيمن
: عندما تم دراسة سيرة المعلم عبد الحق، تم الحديث في سياقها عن التعلـيم وبعـض التشابه

 فيها. مراحل تطوره في المناطق التي عاش
: الحـــديث بنظـــرة شـــاملة عـــن التعلـــيم فـــي حضـــرموت وتطـــوره، ولـــيس مـــن خـــالل اإلضـــافة

 شخصية واحدة.
تفيد الدراســة الحاليــة مــن الدراســة الســابقة فــي فتــرة التمهيــد مــا قبــل فتــرة تســفادة: ســتأوجــه اال

ولكــن المــؤرخ بــامطرف تطــرق إلــى فتــرة البحــث فــي مواضــع  ،البحــث األساســية بشــكل واســع
الباحـث االسـتفادة ممـا وضـعه المـؤرخ بـامطرف فـي قـرر ف ،عدة من كتابـه المعلـم عبـد الحـق

 كتابه من معلومات تطرق فيها في فترة الدراسة وإن كانت قليلة.
م، وأفــرط  كــان بــامطرف مسـهبًا، بعــض الشـيء فــي حديثــه عـن القبائــل ونظرتهـا للتعلــيالنقـد: 

فــي هــذا الجانــب ربمــا كــان علــى حســاب جوانــب أخــرى إيجابيــة كــان يفتــرض أن ت ــذكر فــي 
 كتابه، خاصة بتطور التعليم من وقت إلى آخر في حضرموت.

 :تاسعةالدراسة ال
، التربيــة والتعلــيم فــي الشــطر الجنــوبي مــن الــيمن، مركــز بــامؤمن كرامــة مبــاري ســليمان   

 م.1994(1صنعاء، الجمهورية اليمنية، الجزء االول، ط)الدراسات والبحوث اليمني، 
ــــ الجــــزء األول 1 :هــــلا الكتــــاب يتكــــون مــــن جــــزأين ــــ 1930ـ ــــ الجــــزء الثــــاني 2م1970ـ ـ

 م.1990ـ1970
 :لدراسةأهداف ا

 أراد الكاتب من تأليف هذا الكتاب تحقيق ثالثة أهداف رئيسة هي:      
جوانبهـــا. وتقـــديم نظـــرة تحليليـــة تستشـــف ــــ تتبـــع مســـار تطـــور التربيـــة والتعلـــيم فـــي مختلـــف 1

وتطـــــور الواقــــع السياســـــي واالقتصـــــادي  ،العالقــــة المتبادلـــــة بــــين تطـــــور المدرســـــة )التعلــــيم(
( في تحديـد أهـداف التعلـيم، وتشـكيل األيديولوجي)العقائديواالجتماعي. وتلمس أثر الجانب 

الـــيمن(  شــرقي مـــنلجنـــوبي والالجــزء ا وهـــو)الــيمن محتــواه. وذلـــك فــي الشـــطر الجنــوبي مـــن 
الثالثينــات وحتــى نهايــة الثمنانينــات مــن القــرن العشــرين المــيالدي. أي منــذ ســنة  وخـالل فتــرة
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م حـــين 1990إلـــى ســـنة  ،م حـــين تـــم االنفصـــال السياســـي رســـميا بـــين شـــطري الـــيمن1934
 أعلنت الوحدة اليمنية وانتهى التشطير.

 ، قامــتوالحاكمــة فـي المجتمـع ،السـائدةــ ولمـا كانـت المدرســة عبـر العصـور أداة بيــد الفئـة 2
 لـى أن السياسـاتإغاياتهـا، فقـد حـاول الكاتـب أن يلفـت نظـر القـارئ  سها وفـقينها وتسييتقنب

خالل العقـود المحـددة للدراسـة، وتـأثيرات هـذه  المدرسة الحضرمية التربوية التي تعرضت لها
خبـرات والنتـائج المستخلصـة لك التالسياسة على مجرى تطور المدرسة اليمنية. وذلك لتكون 

كتـافهم اليـوم وغـدا مسـؤولية بنـاء أوالسياسيين اليمنيين الذين تقع علـى  ،في متناول التربويين
 األجيال.

يجمع كثيرا من  ،لتاريخ التعليم والتربية في الشطر الجنوبي من اليمن سجالً  ع  ـ وض  3
معينا ــــــ بإذن هللا ـن ـــــــ الحقائق والخبرات والمعلومات المترابطة والمتناسقة والمتكاملة، ستكو

 ومرجعا لمجهود مستقبلي يشمل استجالء التطور التربوي الشامل في اليمن.
والحكومي هلي والتعليم األ ،في هذه الدراسة عن السياسة التعليمية كاتبتحدث ال :ختالفاال

جنوب اليمن وعادة هذه السلطنات ما  تقع في التي ،مارات والمشيخاتفي السلطنات واإل
لى اتفاقات استشارة عام إوتطورت  ،م1888ارتبطت باتفاقات حماية مع بريطانيا منذ عام 

من و  ،وجدت بريطانيا أسلوبا للتدخل المباشر في شؤون هذه السلطنات ومن ث م   ،م1937
 تدخلت بريطانيا في السياسة التعليمية لهذه السلطنات.ث م  
ات ءوكذلك ضمن نتائج هذا الكتاب أنه حاول بشكل أو بآخر الوصول إلى إحصا   

ات التعليم في مستعمرة ءستعرض عدة مدارس للدراسة فتحدث عن إحصاابعد أن  ،التعليم
 ات التعليم في محميتي عدن.ءحصاإو  ،عدن
التنظيمات السياسية في فترة الخمسينيات من القرن العشرين أثرت في كما أن قيام    

 بل وتغيرت بعض المناهج الدراسية. ،محتوى التعليم وأهدافه
ثم المدرسة الحضرمية تحدث الكاتب في كتابه هذا تمهيدا عن المدرسة اليمنية  :شابهالت

والحضرمية  والتعليم عبر التاريخ وأثره في المدرسة اليمنية ،ثم التربية ومؤسساتها ،وتطورها
 دينياتب ببعيد عن التعليم الولم يكن الك ،بعاد تطور المدرسة اليمنيةأثم  على حد سواء،

السياسي واالقتصادي  اإلطارإلى  ج الكاتب في حديثهونشوء التعليم االبتدائي ثم عر  
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ه عن والحديثالتعليم  واألربعينات، وواقعلثالثينات خالل عقد ا ،واالجتماعي للمدرسة اليمنية
 النظرة النقدية للتعليم خالل هذا العقد. تطو رتربعينات و  في عقد األ

طار السياسي واالقتصادي حيث تحدث عن اإل ،وتدرج الكاتب في كتابه تاريخيا   
والتوسع في  ،واالجتماعي أيضا خالل الخمسينات والستينات. وواقع التعليم في كل عقد
 التعليم الثانوي ومرحلة اإلصالح الليبرالي كانت ضمن حديث الكاتب أيضا.

اإلضافة: تم الحديث بشكل واسع عن التعليم في حضرموت، من خالل التركيز على دراسة 
مصادر ومراجع مختلفة ومتنوعة ومنها الوثائق التي أعطت مادة علمية قيمة لم تكن 

 موجودة في بحث بامؤمن.
عن التعليم في الشطر بامؤمن  يتحدث كتاب الكاتب كرامة مبارك سليمانجه االستفادة: أو 

في كتاب من جزأين وقد تمت االستفادة من خالل حديث الكاتب عن  ،الجنوبي من اليمن
وهي  ،حضرموت جغرافيا في جنوب شرق اليمن ألن   ؛وخاصة حضرموت يالشطر الجنوب
من استفاد  عن حضرموت والتعليم فيهاباحث تحدث ال اطق الجنوبية لذلك عندماضمن المن
 هذا الكتاب.

م( طويلة جدًا، ولم تغطى في 1990ـــــــ 1930الفترة الزمنية للكتاب ما بين عامي) النقد: 
أنه  بعض نواحي دراستها، غير أن اعتماد الباحث على الوثائق كان قليل جدًا، بالرغم من

 كتابه. تربوي ومعاصر لكثير من فترات
 :عاشرةالدراسة ال

، الشيخ القدال باشا، معلم سوداني في حضرموت، ومضات من أ.د. محمد سعيد القدال
م، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، الجمهورية اليمنية 1975ــ1903سيرته

 م.1997( 1)ط باالشتراك مع جامعة بيرفن، النرويج، 
  :دراسة أهداف ال

تأليف هذا الكتاب إنشاء سيرة ذاتية عطرة عن الشيخ القدال باشا الذين كان الهدف من     
وتدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا  ،جاء ناظرا للمعارف في حضرموت القعيطية

 للسلطنة القعيطية في حضرموت.
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تأليف  ومن دوافع تأليف أ. د. محمد سعيد القدال لهذا الكتاب عرض سيرة والده حيث تم  
عندما كانت تابعة  ،الكتاب أثناء فترة عمل المؤلف في كلية التربية بالمكال في حضرموت

 لجامعة عدن في بداية عقد التسعينات من القرن العشرين.
توصل المؤلف إلى عدد ليس بالقليل من الوثائق التاريخية لقربه من مركز  حيث    

لدور  ةً نتيج ؛الكثيرقبل ديره واحترامه من وتق ،وعالقاته األكاديمية في حضرموت ،الحدث
فأنشأ سيرة عطرة  ،الجميع لمس من المؤلف كل الحب واالحترام والده في حضرموت وألن  

التعليم في حضرموت وإدخال ما  محاولة تغيير من عن والده واألحداث التي عاشها بدءاً 
من تاريخ  اً ها بدءؤ وتم انشا ،نشاء منطقة تعليمية للسلطنة القعيطيةإو ، يسمى التعليم الحديث

التي تبعد  ؛نتائج قيام هذه المنطقة التعليمية في مدينة غيل باوزير وحظتوقد ل ،وصوله
نشاء المنطقة إتم  من ث م  كيلومتر و  35عن مدينة المكال حاضرة السلطنة القعيطية حوالي 

 التعليمية.
رته الذاتية، ابتداءًا من حياته أسهب الكاتب في حديثه عن سعيد القدال وسي االختالف:   

تم فيه  السودان حتى وفاته، غير أن هذا البحث في السودان وحضرموت وعودته مرة أخرى 
 دراسة حياة القدال في حضرموت وأبرز األحداث الثقافية فيها.

تتشابه بعض مواضيع هذه الدراسة عندما تحدث الكاتب عن التعليم الحديث في تشابه: ال
 ،م1939لى حضرموت عام إجاء  أن المعلم سعيد القدالوالجدير بالذكر  حضرموت،
رئيس الوزراء نفس مهام )القعيطية للسلطنة  اً م وزير 1951ثم عام ،للمعارف وأصبح ناظرا

في تطور التعليم في حضرموت من خالل بناء مدارس  كبيرٌ  وله دورٌ  ،في الوقت الحاضر(
الفترة التي كان فيها ناظرا  وخاصة في ،القعيطية خاصة بالسلطنة ومنطقة تعليمية ،جديدة

 للمعارف وبدأ في عهده ما يسمى بالتعليم الحديث في حضرموت.
نما شخصية تربوية واجتماعية وسياسية إو  ؛تحدث الكتاب عن شخصية ليست عادية    
. حيث جاء الشيخ القدال إلى حضرموت تطبيقا لسياسة بريطانيا في هنفسالوقت في 
خاصة عندما أنشأ المعهد الديني في مدينة غيل  ةوفي بعض إجراءاته وجد معارض ،التعليم
وكان يوجد بها رباط بن سلم، فتمت معارضته من بعض مشايخ مدينة غيل  ،باوزير
أو أن المعهد  ،خوفا من السياسة البريطانية في تقليص المنهج الديني في الرباط ؛باوزير
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الذي يعد مؤسسة تعليمية دينية واسعة  ؛حت رباط بن سلمالديني يسحب البساط من ت
 النطاق في مدينة غيل باوزير التي أصبحت منطقة تعليمية في السلطنة القعيطية.

وقد أد ى  أثار حفيظة الحضارمة،  ،تعيين القدال وزيرا للسلطنة القعيطية إن   اإلضافة:    
ضحيتها كثير من الحضارمة، م، التي راح 1951عام  مذبحة القصر ذلك إلى حدوث

حتى أنه وصف المحتجين في  ،وقف فيها الكاتب إلى جانب السلطة في حضرموت حيث
يتحدث  من المؤرخين وغيرهم، ولكن البعض ،)بعض من عيال السوق( كتابه بهذه العبارة

 نداً و  مقابالً  ،عنهم ويقول بل هم من أعضاء الحزب الوطني الذي أنشأته السلطنة القعيطية
 لإلسالميين وكان جميع أعضاء الحزب هم أصال من المتنورين وليسوا مثل ما وصفهم

 .الكاتب
باألحداث السياسية واالجتماعية والثقافية في  مربوطةً أعطى الكتاب سيرة ذاتية    

أنه شمل  البحث هذا ت. واالضافة فيفترة التي عاشها القدال في حضرمو حضرموت في ال
 جميع مراحل التعليم وتطوره في حضرموت. 

تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في المواضيع التي تطرق فيها أوجه االستفادة: 
ما يسمى بداية ظهور التعليم ب أوبد ،بدءا من وصول القدال حضرموت ،المؤلف عن التعليم

ناطق مختلفة من السلطنة حتى إنشاء بعض المدارس في م ،الحديث في حضرموت
 وكذا إنشاء المنطقة التعليمية للسلطنة في مدينة غيل باوزير. ،القعيطية

د الكاتب أباه سعيد القدال في الكتاب، ووضحت العاطفة بعض الشي على قلمه، النقد : مج 
وخاصة فيما سطره عن المعارضة الحضرمية على تعيين سعيد القدال وزيرًا للسلطنة 

 ألحداث المصاحبة لذلك التعيين، كما أنه يتبنى المنهج الماركسي في تاريخه.وا القعيطية
 :لحادية عشرةالدراسة ا

دبية، أعدها أ، الثقافة وسيلتنا للكفاح، مقاالت اجتماعية تربوية و سعيد عوض باوزير   
للنشر وعلق عليها، نجيب سعيد باوزير، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، مدينة 

 م.1998( 1)ط الشعب، الجمهورية اليمنية، 
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 :دراسةأهداف ال
جوانب أركان الكتاب  أحد والسعي نحو تطوره كان ،معالجة حالة تدني مستوى التعليم    

ول عن سقوط الطلبة في ؤ المس من)بعنوان ت ن  نو  األساسية ويتضح من مقاالته التي ع  
فكان يخاطب في مقاالته  ،الدينية تحتضر( و)معاهدناوأوالدنا أمانة في أعناقنا( )االمتحان( 

 المعني دائما باألمر حتى يعالج المشاكل التربوية والتعليمية.
هم التعليمي ئأبنا تدني مستوى  حول الكاتب جاهدا مناداة أولياء األمور حاول :ختالفاال

لما يتمتع به الكاتب من سمعة طيبة في مدينة غيل باوزير  ؛رحباً  صدراً  نداؤه ولذلك وجد
 فكان كتابه محصورًا في مواضيع عن التعليم دون غيرها، ولم يكن شاماًل.والمكال أيضا. 

نشرت في الصحف  ،مقاالت للمؤرخ سعيد عوض باوزيرأصل الكتاب مجموعة من ال   
تحدث بعضها عن يو  ،المحلية في نهاية الخمسينات والستينات من القرن العشرين الميالدي

وعن  ،عن مستويات الطالب في حالة إخفاقهم في بعض المواد الدراسيةو  ،واقع التعليم
تعليمية. وقد علق على هذه المعلمين والسياسة التعليمية ومكتبة المعارف والبعثات ال

 .بنه الباحث واألديب )نجيب سعيد عوض باوزير(االمقاالت ونشرها في كتاب 
يتشابه محتوى المادة العلمية في بعض المواضيع التي تحدث فيها الباحث عن  التشابه:

 التعليم في حضرموت.
رموت، مثل: تم إضافة كثير من المواضيع عن التعليم الحكومي الحديث في حض اإلضافة:

السياسة التعليمية، وزيادة التطور بعد إنشاء مكتب التفتيش والتكييف، وكذا الحديث عن 
الهيئة التعليمية بشكل مفصل وواسع، كما تم الحديث عن البعثات التعليمية بشكل متسلسل 

 تاريخيًا، وأدق وأشمل.
طرح بعض المعلومات عن في تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة االستفادة:  هأوج

 ،التي حوتها بعض مقاالت المؤرخ األستاذ سعيد عوض باوزير التعليم في حضرموت،
وقوع الحدث يعني  الوقت نفسه وفي ،وخاصة تلك المقاالت التي تتحدث عن واقع التعليم

 من مصادر التاريخ ألنها كتبت في فترة وقوع الحدث. اً مثلت هذه المقاالت مصدر 
لكتاب بين جوانحه، عدد ليس بالقليل من مقاالت المؤرخ باوزير، غير أن ضم االنقد: 

صدور الكتاب بعد وفاته، تظهر فيه بعض اإلخفاقات التي تتمثل في تداخل مقاالته 
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القيمة، حيث صعب على القارئ فرز المادة الثقافية عن المادة السياسية لعدم تسلسل كل 
 منها.

 :لثانية عشرةالدراسة ا
، دراسات في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر، دار لح علي عمر باصرةد. صا   

 م.2001هــ ــ 1421( 1)ط المسيرة للنشر والتوزيع، عم ان، األردن، 
  :دراسةأهداف ال

تتضح فكرة الكاتب من مواضيع الكتاب أنه أراد أن يوضح بروز الحركة الوطنية لدى       
الحركة الوطنية بين عامة الشعب  وءوضح نشأوكذا  ،الطالب والتالميذ في حضرموت

أهدافها نشر  ومن أولت ئوالتي أنش ؛عندما تحدث عن إنشاء النوادي الثقافية ،الحضرمي
الوعي الوطني في حضرموت وخاصة في الخمسينات  إلى نشرثم تطورت  ،الوعي الثقافي

 والستينات من القرن العشرين الميالدي.
وشمل  غير متسلسلة في األحداث، باصرة عن مواضيع مختلفةتحدث الدكتور : ختالفاال

الذي  ،احتفاالت تالميذ مدينة غيل باوزير بمناسبة اليوم السنوي للمدرسة الوسطى بعضها
كما  ،م في المدرسة الوسطى1958عام  ،نتفاضة طالب غيل باوزيراتحول إلى ما يسمى ب

  .ضرموتندية الثقافية في حتحدث عن الحركة الوطنية في األ
تمثل في  ، الذيوتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تحدثت عن الجانب السياسي التشابه:

 كنتيجة للجانب التعليمي والثقافي بشكل عام. ،تطور الحركة الوطنية في حضرموت
كان الحديث شاماًل عن األندية الثقافية، ودورها في تطور التعليم، وكذلك دراسة اإلضافة: 

 لحركة التعليمية بشكل عام، وليس تأثيرها سياسيًا فقط.جوانب تطور ا
تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في الحديث الذي تعرض له أوجه االستفادة: 

عندما بدأ يتضح  ؛وتطور طالب العلم نفسه ،الكاتب عن تطور التعليم في حضرموت
 لطالب رفض السياسة البريطانية في حضرموت.ل

لخ ص الكاتب مواضيع تابعة للحركة الوطنية في حضرموت، وربط أكثر المواضيع النقد: 
التاريخية التي تحدث فيها عن تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر بأن لها تأثير وطني 

الكاتب في بعض مقاالته وخاصة  ءفي الساحة السياسية الحضرمية، وقد بالغ بعض الشي
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ذاكرته لم تسعفه في دور الحزب الوطني اإليجابي  في تأثيرها الوطني والسياسي، كما أن
 والفاعل في الحركة الوطنية والسياسية في حضرموت.

 :ثالثة عشرةالدراسة ال
، التعليم في الجمهورية اليمنية، ماضيه ـ حاضره ـ مستقبله، مكتبة أ.د علي هود باعباد

 م.2003هــ ــ 1423( 7)ط رشاد، صنعاء، الجمهورية اليمنية، اإل
  :دراسةهداف الأ
وأن اهتمامه زاد في هذا  ،تحدث الكاتب في بداية هذا الكتاب عن أهمية البحث العلمي    

. وكان من أهم أهداف هذا الكتاب نذكر منها على ندما عمل في مجال التعليمالمجال ع
 ال الحصر:مثال سبيل ال

كي يتعرف على ماضي وحاضر ومستقبل التعليم  ؛خدمة طالب العلم في كلية التربية ـ1
 في بالده.

سواء كانوا داخل  ،ـ خدمة القياديين التربويين وغيرهم من العاملين في حقل التربية والتعليم2
وواقع التعليم في  ،عن التعليم في اليمن شاملٌ  خارجها، كي يكون لديهم مرجعٌ م اليمن أ

 الجمهورية اليمنية.
من اليمنيين وغيرهم الذين يدرسون دراسات  ،في مجال التربية والتعليمـ خدمة الباحثين 3

عن مشاكل التعليم في اليمن وخارج  .رون رسائل علميةعليا داخل كلية التربية أويحض   
نهم يواجهون صعوبات عدة في جمع المعلومات عن مشكالت التعليم في إاليمن حيث 

 ذا المجال لقلة وندرة المراجع فيه.مما يجعل البعض يعزف عن البحث في ه ،اليمن
تختلف هذه الدراسة عن دراستنا بأنها شاملة، حيث تحدث الكاتب عن التعليم  :ختالفاال

 في الجمهورية اليمنية بشكل عام، بينما بحثنا قد تناول التعليم في حضرموت بشكل خاص.
تالءم مع مستوى تكان من أهم نتائج هذا الكتاب أنه تم إعداده بطريقة منهجية التشابه:   

وقد  ،والدارسين ومستوى الخطة التي وضعت لمقرر )نظام التعليم في اليمن( ،الباحثين
ومكونات نظام التعليم وعناصره وكذا وضح  ،ح الكاتب مفهوم النظام التعليمي ومعالمهوض  

 ،مفهوم النظام التعليمي وخصائصه والعناصر األساسية لمدخالت النظام التعليمي
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 ،الواقع التعليمي والثقافي في العهد العثماني شرحوالمخرجات المتميزة في نظام التعليم وقد 
 في اليمن. عهد اإلمامةو 
حديث، واالنفتاح على العالم الخارجي وتنظيم التعليم الكاتب بدايات التعليم ال درس كما  

 م.1962وتوسيعه وتنويعه بعد الثورة. أي بعد عام 
منهج وارتكاز التعليم على ال ،ن مراحل التعليم وتطوره بعد الثورةي  كما أن الكاتب ب  

 .اً وسلوك وشريعةً  عقيدةً  اإلسالمي
وواقع  ،وواقع التعليم في مستعمرة عدن ،وتحدث الكاتب عن أنواع التعليم أثناء االحتالل 

وهنا تداخلت الدراسة مع هذا البحث وخاصة أثناء  ،التعليم في المحميات الشرقية والغربية
 حديثة عن المحميات الشرقية في حضرموت وإبراز الجانب التعليمي فيها.

وهذا البحث تناول الكاتب دراسة عن التعليم في الجمهورية اليمنية بشكل عام، : اإلضافة
يتناول التعليم في حضرموت وتطوره عبر دراسة تاريخية، حيث تم طرق جميع جوانب 

  التعليم في حضرموت في فترة الدراسة هذه.
: تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في الفترة التي تحدث فيها أوجه االستفادة

التعليم  بي ن واقع عندما ،م(1990ــ1839الجنوبية)الكاتب عن واقع التعليم في المحافظات 
وبعد عقد معاهدات االستشارة بين بريطانيا وكل من  ،فترة االحتالل البريطاني لعدن خالل
 تين الكثيرية والقعيطية في حضرموت.نالسلط
: تحدث الكاتب بشكل عام، ولم يتطرق إلى بعض جزئيات التعليم في كثير من النقد

 محافظات الجمهورية اليمنية.
 :ةعشر  رابعةالدراسة ال

ـ 1944ـ  1940ل باوزير يـ، المدرسة األم، المدرسة الوسطى بغمديحج سعيد محمد  
 م.2005( 3الشعب، ط ) ، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، مدينةم1965ـ1964

 :دراسةأهداف ال
السلطنة  إب ان حكم تعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة عن التعليم في حضرموت    

إذ تحدث المؤلف فيها عن المدرسة الوسطى في حضرموت إبان فترة الدراسة  ،القعيطية
في دراسته  شرحلمدرسة الوسطى، وقد لمديرًا  م( كان المؤلف1965ـ64وفي هذه الفترة )
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معهد بخت الرضا  ولمحة عن من مدينة المكال إلى مدينة غيل باوزير، عن انتقال المدرسة
لى إ القدال واستقدام سعيد ،وزيارة مدير معهد بخت الرضا لحضرموت ،في السودان
 حضرموت ثم عن المدرسة الوسطى في حضرموت. والتعليم في ،حضرموت

في الثالثينات واألربعينات من القرن  ،وضح الكاتب حالة التعليم في حضرموتأكما   
عن التعليم في  وأعطى لمحة ،وخطة تنظيم التعليم في حضرموت ،العشرين الميالدي

نتقالها إلى مدينة اوحتى  ،م1940المدرسة الوسطى منذ أن تأسست في مدينة المكال عام 
 م.1965و1964و1944و 1940م وتطورها هناك في عدة أعوام 1944غيل باوزير عام 

تحدث الكاتب في هذه الدراسة عن المدرسة الوسطى في غيل باوزير فقط،  :ختالفاال
تقالها من المكال، واستمرارها في غيل باوزير، وحصر كثير من وشمل بحثه أسباب ان

اإلدارات والهيئات التعليمية للمدرسة الوسطى، لذلك انحصر الكتاب في المدرسة الوسطى 
 بغيل باوزير.

الذي كان قد فتح أبوابه  ؛أعطى الكاتب لمحة عن معهد بخت الرضا في السودان التشابه: 
 لكثير من المبتعثين اليمنيين والحضارم أثناء فترة هذه الدراسة.

باوزير، إلى مدينة غيل  ،نتقال المدرسة الوسطى من مدينة المكالاوضح أسباب أكما    
  .التعليم المتوسط علىالتالميذ  تزايد إقبالدرس سياسة التعليم االبتدائي و  وأيضا

فتحدث الكاتب عن افتتاح المعهد  ،ه الدراسة التوسع في افتتاح المدارسوضحت هذأكما   
وتحدث أيضا عن أوجه  ،الديني والثانوية الصغرى ومدرسة المعلمين في مدينة غيل باوزير

السنوي في  واحتفال يوم المدرسة الوسطى ،صفية المختلفة بالمدرسة الوسطىالنشاطات الال  
أول مدير للمدرسة الوسطى في  سوداني()خوجلى حسين  م ووداع األستاذ1958مارس عام

 مدينة غيل باوزير.
 فيالدراسة السابقة من تفصيل  مم ا حوته وقدمته: تستفيد الدراسة الحالية أوجه االستفادة

وسياسة التعليم في المدرسة الوسطى بمدينة غيل  ،الدراسة والمنهج والنشاطات الالصفية
 تعليمية للسلطنة القعيطية وفي فترة البحث.عدت منطقة أ باوزير التي 
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: حصر الكاتب بحثه عن المدرسة الوسطى في غيل باوزير فقط، دون أن يتحدث عن النقد
التعليم بشكل عام حتى في مدينة غيل باوزير نفسها، وكان الكتاب زاخرًا بالصور 

 والجداول، على حساب المادة العلمية.
 :ةعشر  خامسةالدراسة ال
، تاريخ حضرموت وتراثها، دراسات وبحوث ومقاالت، عبدهللا بن هاوي باوزيرد. محمد 

 م.2011هـــ ــ 1432( 2مطابع االبداع، عدن، الجمهورية اليمنية، ط )
 :دراسةأهداف ال

وتحدث عن بالد  ،أسباب تسمية حضرموت بهذا اإلسم ه فينظر  وجهة وضح الكاتبأ     
وعالقات حضرموت واتصاالتها التجارية  ،األحقاف واألقوام العربية البائدة على ضوء القرآن

وأعطى دراسة تاريخية على ضوء المعطيات األثرية والنقشية  ،والحضارية بالعالم الخارجي
تعددة آراء وتعليالت مو ووجد الباحث نفسه أمام اجتهادات  ،والمصادر الوصفية الكالسيكية

سم حضرموت مثال وتاريخ التسمية. كما تحدث عن جغرافية حضرموت وما اومتباينة حول 
اآلراء واالختالفات في تحديد موقع و سباب األوحاول تبيين  ،يتعلق بالموقع والحدود

سم، وهي الوحيدة هذا االب انفردت الوحيدة التيالبلدة حضرموت. وقد استنتج أن حضرموت 
ل اسمها بزوال ملكها. كما تحدث الكاتب عن أخبار ز  اليمنية القديمة التي لم ي  من الممالك 

صلى  ــــــــ منذ ظهور الدعوة اإلسالمية على يد سيدنا محمد ،وصول اإلسالم إلى حضرموت
كيف أعلنت حضرموت اسالمها بإرسال وفودها إلى المدينة المنورة  ـــــــ وشرح هللا عليه وسلم
 صلى هللا عليه وسلم.للقاء الرسول 

التي ذكرت في القرآن الكريم وهم قوم عاد الذين  ؛القوم الذين سكنوا األحقاف بي ن كما  
 .()الجزء من صحراء الربع الخالي الذي يقع في حضرموتاألحقاف سكنوا 

تحدث الكاتب عن التاريخ القديم لحضرموت، وسبب التسمية واألقوام التي  :ختالفاال
ثم عرج بحديثه عن التاريخ الوسيط ، ثم الحديث لحضرموت،  وكانت سكنت حضرموت، 

 دراسته عبارة عن لمحات تاريخية موجزة.
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في  وسطىتحدث عن المدرسة الف ،عن التعليمفي سياق حديثه  يأتي التشابه التشابه:  
وتحدث أيضا  ،عاصمة السلطنة القعيطية وكلية المعلمين في مدينة المكال ،غيل باوزير

 عض من أعالم حضرموت من العلماء واألدباء.عن ب
أضاف الباحث آراء كثيرة لتسمية حضرموت، ودراسة لجغرافيتها، كما أن الحديث اإلضافة: 

عن التعليم أدق وأشمل، لذلك يتحدث الباحث هنا عن مدينة غيل باوزير كمنطقة تعليمية 
 متكاملة للسلطنة القعيطية في حضرموت.

تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في الفترة التي تحدث فيها أوجه االستفادة: 
وكلية المعلين في المكال ومدرسة المعلمين  ،في المدرسة الوسطى الكاتب عن واقع التعليم

 والثانوية الصغرى في مدينة غيل باوزير.
 ظهرت بعض الموضوعات في الكتاب غير مترابطة، كأن يتحدث عن جغرافيةالنقد: 

وتسمية حضرموت، ثم يتحدث عن موطن الصبا غيل باوزير، ويصف التطور العمراني 
 فيها، ثم يتحدث عن بعض موضوعات التعليم في مدينة غيل باوزير.

 :ةعشر  سادسةالدراسة ال
في  ،حضرموت واألدبية في، صفحات من تاريخ الحياة التعليمية أمين سعيد باوزير   

 م.2012هــ ـ 1433( 1)ط وطنية ـ عدن، الجمهورية اليمنية، الصحافة العدنية، المكتبة ال
 أهداف ا لدراسة: 

وتتحدث عن التعليم  ،تم تجميع عدد من المقاالت التي نشرت في صحف مدينة عدن   
إال أن  ،في حضرموت. وعند تجميع هذه المقاالت كونت مادة عن التعليم في حضرموت

ولكن جميعهم من كان له بصمة جميلة في التعليم في  ،هذه المادة تعبر عن رأي كاتبها
وضح الكتاب أن الصحف في مدينة عدن كانت شهود عيان على  ومن ث م  حضرموت. 

الحراك النهضوي بحضرموت فهي فعال وضحت صفحات من تاريخ الحياة التعليمية، 
 واألدبية في حضرموت.

هذا الكتاب صورة من الكتابات التاريخية، والمقاالت الصحفية والشعرية  د  ع  ي   :ختالفاال
بأقالم كت اب ومؤرخين وأدباء ومراسلين تتحدث عن الحياة التعليمية واألدبية في  ،والفنية
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خمس وخمسين سنة )وحتى كتابة هذه السطور( في الصحافة العدينة.  قبل ،حضرموت
 ريخ واألدب.وتعد هذه صورة نادرة تنفع دارس التا

 حيث أن المعارف تم الحديث عن المعارف في السلطنتين القعيطية والكثيرية، : شابهالت
وهذا يوضح أن التعليم في  ،عدن المعارف في في السلطنة القعيطية تسير بخطى أسرع من

المستعمرة  عدن مما كان عليه فييتطور بشكل أسرع  الحضرمية السلطنة القعيطية
 . البريطانية
 اإلضافة:

تم إضافة معلومات ومواضيع متسلسلة تاريخيا، بحثية وأكاديمية، شاملة ودقيقة، عن  
 التعليم وتطوره في حضرموت.

 بعض الجوانب التعليمية تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في أوجه االستفادة:
ا ناهج الدراسية فيهوالم ،مثل المدرسة الثانوية الصغرى في الميزان والتعليم بحضرموت

 لمعهد الديني بغيل باوزير حضرموت.واألمور التعليمية المتعلقة با
الكتاب عبارة عن تجميع مواضيع من الصحافة العدنية عن التعليم في حضرموت، النقد: 

لذلك كانت كثير من المواضيع ناقصة في طرحها، وقد طرحت في صحف عدن كخبر من 
 وهي تعبر عن رأي كاتبها.األخبار التي تنشرها الصحف، 

 :ةعشر  سابعةالدراسة ال
، التعليم في وادي محافظة حضرموت()والصحراء مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي    

عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالوادي، إ  م،2005ـــ 1905حضرموت النشأة والتطور، 
 ون، محافظة حضرموت، اليمن.ئسي

  أهداف الدراسة:
استهدفت هذه الدراسة في بداياتها التعليم األهلي السلفي بمديرية سيؤون فاستهلت     

هلية والمدارس األ ،ربطة الدينيةتم الحديث فيها عن انتشار الكتاتيب واأل ،بمقدمة تاريخية
 المتعددة االتجاه واالشراف والتمويل.

 ، فكانلسلطنة الكثيرية(ثم تم الحديث عن التعليم النظامي الحكومي بمديرية سيؤون )ا   
والمدارس  ،وأول ناظر للمعارف من ضمن اهتماماته، التعليم النظامي في حضرموت
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والمناهج التعليمية. ثم تحدث الكتاب عن التعليم في جمهورية  ،الحكومية ومدارس البنات
 ة،يم. ثم الحديث عن التعليم في الجمهورية اليمن1967اليمن الديمقراطية الشعبية بعد عام 

 م.2005م وحتى عام 1990بعد عام  أي ما
إب ان أي عن حضرموت  ،التعليم في الوادي والصحراء مراحل الكتاب بي ن :ختالفاال  

ثم ما بعد  ،السلطنة الكثيرية ثم حضرموت في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
وفي كل مرحلة من تلك المراحل تتغير المناهج التعليمية  ،م2005الوحدة اليمنية حتى عام 

 في حضرموت وفقا للمتغيرات العامة على الساحة اليمنية بشكل عام.
من  ،م(2005ــ 1905في وادي حضرموت ــ النشأة والتطور  التعليم)كتاب يعد  :التشابه
تعليمية من مكتب عتمد على وثائق ا إذ أنه  ،همة في تاريخ التعليم في حضرموتمالكتب ال

ومن أعد  ذلك الكتاب هم لجنة من مكتب وزارة التربية  ،وزارة التربية والتعليم في حضرموت
رث المعرفي والفكري الزاخر الذي تتمتع د  هذا الكتاب باإلوالتعليم بوادي حضرموت. كما ع  

وهو عمل مثمر اختزن في ثناياه أسطر وصفحات وفصول ذلك التاريخ  ،به حضرموت
مشرق لحضرموت وهو سجل حافل بكل ما يغري الكاتب عن بعض مزايا التعليم التي ال

 ذكرت في طيات صفحاته المشرقة.
: تم في بحثنا هذا إضافة مراحل كثيرة من دراسة نهضة التعليم في السلطنة اإلضافة

الكثيرية نفسها، عالوة على دراسة تطور التعليم في السلطنة القعيطية، لتشمل الدراسة 
 حضرموت عامة.
: تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في الفترة التي تداخلت فيها أوجه االستفادة

بعض فترات الدراسة والمعلومات التي حواها الكتاب عن التعليم في وادي حضرموت بشكل 
 عام.
تم دراسة تاريخ التعليم في وادي حضرموت فقط، كما نالحظ أن صفحات الكتاب  النقد:

 كانت مليئة بمعلومات وتقارير تعليمية، بصورة مبالغ فيها دون ذكر نتائج بعضها.
 :ةعشر  ثامنةالدراسة ال

ـــ  1949محمد على باحميد، التعليم النظامي الحكومي في عهد الدولة الكثيرية 
 م.1969
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 م، مكتبة وحدين الحديثة، المكال، حضرموت، اليمن.2009الطبعة األولى، المكال، 
 أهداف الدراسة:

عن  هج بحديثوقد عر   ،الكاتب في بداية كتابة لمحة تاريخية عن السلطنة الكثيرية قدم    
حضرموت وقيام معارف  إلى ألوية السلطنة، ثم نشأة التعليم وإدخال التعليم النظامي

السلطنة وأول ناظر معارف لهذه السلطنة، ثم تحدث عن الواقع التعليمي في الفترة 
 رس.ام، وإعانة الدولة الكثيرية للتعليم األهلي ثم اللوائح الخاصة للمد1967ــ1949

وفي المناطق  ،عن التعليم في حضرموت يسيرةأعطى الكاتب لمحة ليست بال االختالف:
، الواقع التعليمي بعد أن أعطى لمحة تاريخية بي نطر عليها السلطنة الكثيرية، فالتي تسي

 ولكن في السلطنة الكثيرية فقط.
 واألربطة الدينية والتعليم األهلي ،التعليم النظامي الحكومي تحدث الكاتب عن  التشابه:

بعد  وكيف استمر ،وكيف كانت بدايته قبل التعليم النظامي الحكومي في السلطنة الكثيرية،
ى عن الكاتب حيث تم توضيحها في ألم تكن بمن األهليكما أن موارد الدخل للتعليم  ذلك.

كما تحدث الكاتب عن المدارس التي نشأت في السلطنة الكثيرية في الفترة  هسياق حديث
 التي حددها لبحثه.

لطنة الكثيرية، تم إضافة مواضيع مختلفة ومتنوعة عن التعليم الحديث في الساإلضافة: 
كفترة ناظري المعارف فيها، وأبرز التطورات التعليمية في عهدهما، والحديث عن المدارس 

 الحكومية وتطورها.
تستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة كونها تتحدث عن التعليم في أوجه االستفادة: 

من البحث  هذا لت معوهذه الفترة تداخ ،م1967ـ 1949الدولة الكثيرية في الفترة من 
ال يتجزأ من  ومن ناحية أخرى جميع مناطق السلطنة الكثيرية هي أصال جزءٌ  ،ناحية

 حضرموت.
استطرد الباحث في مقدمة وتمهيد الكتاب للدخول في موضوع التعليم في السلطنة النقد: 

 الكثيرية، وانحصر حديثه عن التعليم في السلطنة الكثيرية فقط.
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 :تاسعة عشرالدراسة ال

كرامة مباري سليمان بامؤمن، الفكر والمجمتع في حضرموت، راجعه الشيخ العالمة علي 
سالم سعيد بكير باغيثان، دار التيسير للنشر والتوزيع، صنعاء، الجمهورية اليمنية، 

 م.2006هـ ـ 1427الطبعة الثالثة، 
والبيئة الحضرمية والنسب والعالقات  ،لمجتمع الحضرميث عن االحدي  أهداف الدراسة:

باظي والصوفي والشيعي وتوطيد النفوذ ثم الدور اإل ،ثم الدور التوحيدي ،االجتماعية
االستعماري البريطاني في جنوب اليمن ثم الدور االشتراكي، ومجاالت النهضة في 

 حضرموت. 
على حضرموت وكيف التي تحدث عنها  وضح الكاتب تأثير األدوار السياسية :ختالفاال

 كانت آثار الصحوة اإلسالمية وتأثيراتها على أبناء حضرموت.
ومانسجته من  ،:  استعرض المؤلف كثيرا من األفكار وماصاغته من أنظمةشابهالت

عالقات اجتماعية سادت حضرموت عبر التاريخ، فالكاتب هنا ال يستهدف األفراد وال 
وماصنعه  ،مضوا، ولذلك فهو درس المواقف والسلوكفأولئك قد أدوا دورهم و  ،عينهابالفئات 

 مجتمع حضرموت وأسهم في تكوينه لذلك تناول الكاتب أدوار فكرية تاريخية.
عن عالقة المجتمع بالعملية التعليمية، فالحديث هنا البحث هذا  تم الحديث فياإلضافة: 

 عن التعليم في حضرموت، بشكل عام وشامل.
لدراسة الحالية من الدراسة السابقة عندما تحدث الكاتب عن تستفيد اأوجه االستفادة: 

ومجاالت النهضة في حضرموت  ،ومؤتمر اإلصالح الثاني ،مؤتمر اإلصالح األول
 ومختلف السياسات الفكرية في حضرموت.  

رموت، والفكر الديني بإسهاب، تحدث الكاتب كثيرًا عن المذاهب التي دخلت حض النقد:
   على كثير من فقرات الكتاب، وفي مختلف أبوابه وفصوله ومباحثه.طغت هذه المادة و 
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 أهمية الدراسات السابقة: 
وهذا باإلضافة إلى الوثائق التي وجدها  ،ـ ساعدت الباحث في وضع خطة البحث األولية1 

 .ن  الباحث بعد جهد جهيد وبحث شاق ومض  
 ـ أنها أعطت خلفية جيدة عن الموضوع.2 
على استبعادها والتركيز من ثم  الباحث على معرفة األفكار التي تمت دراستها، و ـ تساعد 3

 إبداعية لم تدرس من قبل.  أفكار
التي استخدمها الباحثون  ق طالع على الطر كما تساعد الدراسات السابقة الباحث على اإلـ 4

ويصــبح لديــه األمــر، يســتفيد الباحــث مــن هــذا  منهــافــي دراســاتهم لصــياغة أســئلة الدراســة، و 
 لصياغة أسئلة بحثه العلمي. الخبرة

ــ تســاهم الدراســات الســابقة فــي تقــديم اإلجابــات عــن عــدد مــن األســئلة التــي تــدور فــي ذهــن 5
 توفر الجهد والوقت. منهاو  الطالب،

ـ تسهل الدراسات السابقة مهمة البحث على الباحث، وذلك ألنها تشكل له أرضـية واسـعة، 6
 عن البحث الذي يقوم به.  وتجعله يطلع بشكل كاف  

 ،دراسة تاريخية( ـ م1967ـ1946)تطور التعليم في حضرموت ــالدراسة  أما أهمية هذه 
 ومن جميع ،جوانب تطور التعليم في حضرموت في فترة الدراسة وتكمن أهميتها في شمولها

تطور التعليم من ناحية تاريخية بشكل مفصل في فترة الدراسة وستستعرض المجاالت 
كثيرة ومتعددة لم تطرق من قبل في كافة مجاالت تطور التعليم في  طرق جوانبوتت

 م. 1967ـ1937حضرموت 
ـــ  هو أنها تعد أول دراسة ،معنى ذلك أن الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة    

في  ،ل كافة جوانب تطور التعليم والنهضة العلمية في حضرموتأكاديمية تشم حتى اآلن ــ
بالموضوع مثلما أحاطت هذه الدراسة حسب علم  ط  ح  فترة الدراسة وكل الدراسات قبلها لم ت  

ل مرة ومن خالل بحثه تقع أيدي الباحث على مجموعة وثائق تعليمية لم ه أو  ألن   ؛الباحث
التي  ،رشيف المدرسة الوسطى بمدينة غيل باوزيرإوهذه الوثائق من  ،من قبل يستند عليها

رشيف إكانت منطقة تعليمية للسلطنة القعيطية كما حصل الباحث على وثائق أخرى من 
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أو من أصول  ،وبعض األصدقاء الحضارمة ،رشيف السلطنة القعيطيةإو  ،السلطنة الكثيرية
 الذين لهم عالقة بموضوع التعليم في حضرموت. ،حضارمة في السودان

ولذلك يعد هذا البحث محاولة أوليه ناقصة فان كانت صوابًا فمن هللا، وان كانت غير     
ذلك فان الكمال ليس من شأن البشر، وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين واصلي 

 واسلم على اشرف األنبياء والمرسلين.
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 الباب الثاني

 حضرموت الجغرافيا والتاريخ
 

 الفصل األول: حضرموت الجغرافيا
 المبحث األول: التسمية

 ـ السكان.مبحث الثاني: الموقع ـ المساحة ال
 (الوادي والصحراء –الهضبتان  –السطح الطبوغرافيا )المبحث الثالث: 

 

 حضرموت التاريخالفصل الثاني: 
 : حضرموت في العصر الجاهليولالمبحث األ 
 : حضرموت في العصر اإلسالمينيالمبحث الثا

 
 ام السلطنتين الكثيرية والقعيطيةالفصل الثالث: قي

 .في حضرموت المبحث األول: قيام السلطنة الكثيرية
 .في حضرموت المبحث الثاني: قيام السلطنة القعيطية
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الثاني:الباب   

 حضرموت الجغرافيا والتاريخ
بعـدها  ،حضـرموتثـم لمحـة تاريخيـة مـوجزة عـن  ؛جغرافية حضـرموت يتناول هذا الباب  

، كونهمـــا الحكـــومتين نعـــرج بالحـــديث عـــن الســـلطنتين القعيطيـــة والكثيريـــة فـــي حضـــرموت
 ن حكمتا حضرموت في فترة الدراسة.اللتي

 الفصل األول
 :حضرموت الجغرافيا 

حيث يتعرف قارئ هذه السطور  ؛بالغ األهمية اً دراسة جغرافية حضرموت أمر تعد 
عن تسمية حضرموت ومساحتها وموقعها وسكانها، ثم يتم الحديث عن السطح وأهم 

 مكوناته.
 المبحث األول

 :التسمية 
ــد         جمهوريــة تقــع شــرق ال ،محافظــة مــن محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة حضــرموت ت ع 

مـن مسـاحتها، وتعـد مدينـة المكـال عاصـمتها ومـن  %36حـوالي  حيث إن ها تحتـلاليمنية؛ 
، فــي أيضــا مــن أكبــر المــدن الحضــرميةومدينــة ســيئون فــي وادي حضــرموت أكبــر مــدنها، 

ها يحــد  فأمــا حــدود حضــرموت، مختلفــة مــن تــاريخ حضــرموت،  فتــرة الدراســة وعلــى فتــرات
ة، ومـــن الشـــمال المملكـــة العربيـــة مـــن الجنـــوب بحـــر العـــرب، ومـــن الشـــرق محافظـــة المهـــر 

 .ةشبو  السعودية، ومن الشمال الغربي محافظتي الجوف ومأرب، ومن الغرب محافظة
واختلفـت  ،تعددت اآلراء وتباينت وجهات النظر حول تسمية حضـرموت بهـذا االسـم      

ب وهــذا التبــاين واالخــتالف يجعــل توضــيح ســب ،التفســيرات والتعلــيالت والروايــات التاريخيــة
التفســيرات فــي تخريجــات التســمية وهــي كمــا  أهــم فــأن ايــة فــي الصــعوبة ولــذلكالتســمية غ

 يلي:
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، وقــــد وردت (1)ورد اســـم حضـــرموت فـــي التـــوراة  حضـــرموت فـــي الكتـــب الســــماوية: -1
، وحزرمافيـــــت هـــــو اســـــم "Hazkamazeth"التســـــمية باســـــم "حزرمافيـــــت أو هزرمافيـــــت" 

فــي حــين يــرى ، Joktan"(2)"فيقــال لهــا حزرمافيــت أو حضــرموت بــن يقطــان.  ،لشــخص
ظـة هـو وادي األحقـاف وقـد وردت هـذه اللف ؛االسم الحقيقي لحضـرموت أن  البعض اآلخر 

 ڇٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ      ڇ  :في القـرآن الكـريم لقولـه تعـالى
ومـن اسـتند علـى  ،(3)
عامر بن قحطـان  ألن   ؛هذه التسمية التي وردت في القرآن الكريم بأنها سميت حضرموت

فكــان إذا حضــر حربــًا كثــر فيهــا مــن ســفك الــدماء أي القتــل  ،كــان أول مــن نــزل األحقــاف
فصــار يقــال عنــد حضــوره )حضــر مــوت( ثــم أصــبح ي لقــب  ؛والمــوت فــي أعدائــه لشــجاعته
ـــت التســـمية  ،لتـــي بهـــا قبيلتـــه يقـــال لهـــا أرض حضـــرموتبـــذلك، وصـــارت األرض ا ثـــم عم 

وصــارت ت طلــق علــى الــبالد بأســرها 
فــي  ويتفــق المــؤرخ صــالح البكــري مــع هــذا الــرأي.(4)

 .(5)كتابه تاريخ حضرموت السياسي
ـ ،: ورد لفـظ حضـرموت فـي معجـم المـدن اليمنيـةحضرموت لغـة -2 ت بفـتح أن ح ض  ر م و 

نطــــق وت   ،(6)وســــكون الــــواو مدينــــة كبيــــرة تعــــرف باألحقــــافالحــــاء المهملــــة والــــراء والمــــيم 

                                                 

 10م، ص1974( محمد عبد القادر بامطرف، الشهداء السبعة، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1)
بن هاوي باوزير، كراسات في تاريخ حضرموت وتراثها، دراسات وبحوث ومقاالت، عدن،  عبد هللامحمد ( 2)

السطور يشغل د. محمد عبد هللا بن هاوي باوزير مالحظة: وحتى كتابة هذه  .2، ص1الجمهورية اليمنية، ط
وهو من أبناء محافظة حضرموت مدينة غيل  ،منصب رئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة عدن في اليمن

 باوزير التي اشتهرت بالعلم والمعرفة حتى يقال لها مدينة العلم والمعرفة.
 .21: سورة األحقاف(  3)

دوار من التاريخ الحضرمي، دار المهاجر، المدينة المنورة، السعودية، الطبعة الثالثة، ( محمد بن أحمد الشاطري، أ4)
 .40ــ 39، ص1994هـــ ــ 1415

، مطبعة اإلبداع، القاهرة جمهورية مصر العربية، 1، ج( صالح عبد القادر البكري، تاريخ حضرموت السياسي5)
 .30، ص هــ1936الطبعة األولى، 

ر، موانيء ساحل حضرموت، دراسة أثنو أثرية، مكتبة دار المعرفة المكال، حضرموت، اليمن، ( خالد سالم باوزي6)
 .27م، ص1996الطبعة األولى، 
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ـــ : بفـــتح الحـــاء و ر  ح ض  ت  ـــراء وفـــتح الضـــادســـكون م و  ـــداول اليـــوم بـــين  ،ال وهـــو النطـــق المت
(1)الحضارمة. أما المعنى اللغوي لحضرموت فهو دار الموت

 . 
ـــة واليونانيـــة: -3 جـــاء ذكـــر حضـــرموت فـــي كتـــاب  حضـــرموت فـــي المصـــادر الروماني

"التــاريخ الطبيعــي" لمؤلفــه )بلينــي( باســم "حضــرميتا" وعاصــمتها "ســبوتا" والمقصــود بــذلك 
ــل (3). والتــي تقــع علــى جبــل شــاهق ويضــم ســتون معبــداً (2)شــبوة وإلــى هــذه المدينــة كــان ي حم 

 .(4)على الجمال واللبان البخور المر و محصول
وأوعـــز تلـــك  ،أن اســـم حضـــرموت يعنـــي "وادي المـــوت" فيمـــا ذكـــر المـــؤرخ "اســـترابون"   

التسمية إلى كثرة األفاعي السامة الطائرة الموجودة بها وهـذا مجـرد رأي السـترابون. ويبـدو 
وقــد ذ كــرت حضــرموت عنــد معظــم أولئــك  ،(5)أن المــؤرخ "هيــرودوت" يتفــق مــع اســترابون 

 بالد المر واللبان. على أنها -يونانيين  مين أكانوا رومانيأسواًء  -المؤرخين 
وبالرغم من اآلراء السابقة إال أنه جاءت في إحدى روايات "بليني" القديمة علـى أن هنـاك 

عربيــة جنوبيــة ومــنهم الحضــارمة، ســكان حضــرموت منطقــة اللبــان، كــانوا مهــرة فــي  اً أقوامــ
 فن الحرب.

ــة(: -4 ــرة العربي ــي النقــوي القديمــة )جنــوب الجزي ذ كــرت حضــرموت فــي  حضــرموت ف
وهـي ، العربية والتـي تسـمى "بخـط المسـند"في جنوب شبه الجزيرة  ،نقوش اليمنية القديمةال

                                                 

دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ، 2ججواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،  (1)
 .130م ، ص1993هــ ـــ 1413

لمقحفي، معجم المدن والقبائل اليمنية، دار الحكمة، صنعاء، الجمهورية اليمنية، الطبعة األولى، ( إبراهيم أحمد ا1)
 . 122، الجزء الثالث، ص19835

عبد هللا سليمان سعيد الجعيدي، األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية في حضرموت  (3)
 .13م، ص 2010هـــ ــــ 1431عدن، الطبعة األولى، م، دار الوفاق، الجمهورية اليمنية،1945ــ1918

 .3ص ، مرجع سابق،بن هاوي باوزير، كراسات في تاريخ حضرموت (   محمد3)
، وزارة 1ط (،( حميد مطيع العواضي، وعبد اللطيف األدهم، بالد اليمن في المصادر الكالسيكية، )جمع وترجمة4)

 .93 – 21م، ص2001، الثقافة والسياحة، صنعاء، الجمهورية اليمنية
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ن بهــا قــدماء العربيــة الجنوبيــة ومــنهم الحضــارمة أخبــارهم ووقــائعهم الهامــة  الكتابــة التــي دو 
 . (1)وسميت بخط المسند أو الخط الجنوبي العربي

كمـــا ذ كـــر اســـم حضـــرموت فـــي نقـــش كـــرب إل وتـــر "الملـــك الســـبئي" المعـــروف "بـــنقش    
 النصر" والذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن ق.م. 

مثــل عبــارة يــدع  ،حيــث وردت لفظــة حضــرموت فــي عبــارات ي شــار بهــا عــادًة إلــى الممالــك
 ،لممالـكإل الملك وحضرموت القبيلة، وبي ن نقـش النصـر أن سـبا فرضـت سـلطانها علـى ا

وحضــرموت خضــعت لمملكــة ســبأ وبــذلك  ،والقبائـل المجــاورة لهــا فــي جنــوب جزيــرة العــرب
 .(2)اتخذ ملوك سبأ لقبًا مشابهًا للقب الذي اتخذه ملوك حضرموت

 وردت فيها لفظة حضرموت: قوش التينورد نقشًا من بعض النوفيما يلي 
 (:  34-33سبئي، السطرين ) ل( 9629)النقش 

أ ح ض ر/ و ع ر ب/ م ظ ا و/ ع د ي/ خ ل ف/ ت م ن ع/ ويقصـــــــد ب )أ ح ض 
حيـث بلغـوا تمنـع عاصـمة  ،فيقصد بدو كانوا من الحضـارمة ب(حضارمة، أما )ع ر  ر(

يعنـــي حضـــارمة كقبيلـــة ســـكنت وأسســـت كيـــان ، مملكـــة قتبـــان القديمـــة فـــي وادي بيحـــان "
(3)سياسي فيما بعد".

  
 القديم )الجاهلي(:حضرموت في الشعر العربي  -5

حضـــرموت ذ كـــرت حضـــرموت فـــي الشـــعر العربـــي القـــديم ومـــن الشـــعراء الـــذين ذكـــروا     
الـــذي حظـــي بمـــديح واهتمـــام الشـــاعر األعشـــى، ففـــي ، "الشـــاعر قـــيس بـــن معـــدي كـــرب"

قصــيدة طويلــة بعنــوان "الواهــب الــم المصــطفاة" فــي مــدح قــيس بــن معــدي كــرب ورد ذكــر 
 .حضرموت بقوله
 م  ـــد  ــــــت  ح  هـــــــا ي  حــــــــر   وهــــاجـــــــــرة               ــيــفـــة  على خ   لــــيــــــــل   وإدالج  

                                                 

بن هاوي باوزير، اليمن القديم في القرآن الكريم والشعر الجاهلي وكتب المؤرخين، رسالة دكتوراه في التاريخ  دمحم (1)
 .54-52م، ص2004جامعة تونس األولى،  منشورة،غير  القديم

 .25مرجع سابق، ص حضرموت،ساحل ( خالد سالم باوزير، 2)
 .55باوزير، اليمن القديم، المرجع السابق، صمحمد بن هاوي ( 3)
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م  ج  أتتني ودوني الصفا والر              من حضرموت   ك  غزات   وإن  
(1) 

وفي قصيدة "قاهر األبطال" لألعشى في مدح مسـروق بـن وائـل، ورد ذكـر حضـرموت    
 قال:عندما 

 (2)يومًا بأجود نائاًل                       مالحضرمي أخي الفواضل

 وفي قول لمعدي كرب:
 (3)واألشعث الكندي إذ سمانا                         من حضرموت مجنب الذكران

 وقد جاء ذكر حضرموت في كثير من األشعار المختلفة والمتنوعة العربية القديمة.   
: أعطى ذكر حضرموت معاني كثيرة فـي المصادر العربية واإلسالميةحضرموت في  -6

 المصادر العربية واإلسالمية ومنها:
جــواد علــي: حيــث ذكرهــا فــي كتابــه المفصــل بلفــظ "هــازر مــاوت" أو "هزرمافيــت" وهــذه  (أ

اللفظـــة واردة فـــي التـــوراة وآنفـــة الـــذكر علـــى أنهـــا االبـــن الثالـــث مـــن أبنـــاء "يقطـــان" وتعنـــي 
 .(4)ناها اللغوي دار الموتحضرموت ومع

، (5)ذكــر الهمــداني فــي اإلكليــل بــأن حضــرموت هــو االبــن الثــامن والعشــرين لقحطــان  (ب
 من بين ستة وثالثين ابنًا.

  

                                                 

( محمد ناصر الدين، ديوان األعشى الكبير، )شرحه وقدم له(، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، المملكة 1)
 .172ص – 167العربية السعودية، الطبعة األولى، القصيدة كاملة ص

 .270، ص2م، ج1995 لبنان، صاحر، بيروت،، دار 2( ياقوت الحموي الرومي، ك معجم البلدان، ط2)
 .6مرجع سابق، ص في تاريخ حضرموت، بن هاوي، باوزير، كراسات ( محمد3)
 .310، ص2ج(  جواد علي، 4)
 .13(  بامطرف، الشهداء السبعة، مرجع سابق، ص5)
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ج( وقال الطبري: إن حضرموت بن يقطـن )قحطـان( بـن عـابر بـن شـالح بـن أرفخشـد بـن 
 .(1)سام بن نوح

واســـم هـــذا الملـــك ونســـبه  لمســـعودي: )...لوج الـــذهب وجـــاء ذكـــر حضـــرموت فـــي مـــر  (د
وأقــام  ،حضــرموت بــن قحطــان بــن عــابر بــن شــالح .... والــذي ســميت باســمه حضــرموت

(2).(دولته على أنقاض دولة عاد
  

: ذ كــر اســم حضــرموت فــي المصــادر والمراجــع الحديثــة المصــادر والمراجــع الحديثــة -7
يقـــول الشـــاطري: "  ،ن كثيـــرًا مـــع بعـــض اآلراء الســـابقةويتفقـــو  ،عنـــد كثيـــر مـــن المـــؤرخين
قرنــًا تقريبــًا ق. م وهــم أول مــن ملــك حضــرموت بعــد  18و 10القحطــانيون مــدتهم مــا بــين 

عــــاد، وينتســــب القحطــــانيون إلــــى قحطــــان الــــذي تنتســــب إليــــه العــــرب القحطانيــــة، ويــــذكر 
فيقولون: هو قحطان بن عابر بن شالح بن أرفخشد بـن سـام بـن  ؛المؤرخون نسبة قحطان

يسـمى حضـرموت ولهـذا سـميت الـبالد باسـمه. وضـب طها بسـكون الضـاد نوح، وأحـد أبنائـه 
وفـــتح المـــيم ويجـــوز ضـــمها، ) وباســـم حضـــرموت األدنـــى ابـــن حميـــر األصـــغر بـــن ســـبأ 

لنزولـه هـو  ؛األصغر إلى آخر النسب المنتهي إلى قحطان، أو باسم القبيلـة المنتسـبة إليـه
النـــازل بهـــا مـــن فـــرد أو قبيلـــة أو ونســـله فيهـــا كمـــا تســـمى كثيـــر مـــن األقـــاليم والـــبالد باســـم 

 .(3)شعب"
 ،مـنهم يعـرب بـن قحطـان الشـهير فـي التـاريخ ،وأما قحطان اآلنف الـذكر فلـه أبنـاء       

 ،والذي ولى أخاه حضـرموت علـى حضـرموت المسـماة باسـمه أو باسـم مـن هـو أدنـى منـه
ن فــي يقــدماء مشــهور  اً للقحطــانيين ملوكــ ي قبيلــة ســبأ. كمــا أن  ال ــوهــو حضــرموت المعــز و  

                                                 

المحقق: محمد / انيدمحمد بن عبد الملك الهم -عريب بن سعد القرطبي  -محمد بن جرير الطبري أبو جعفر  (1)
أبو الفضل إبراهيم، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الطبعة 

 .207م، الجزء األول، ص 1967هـــ ـ 1386الثانية، 
 .1/15مروج الذهب للمسعودي. ( 2)
 .39ص ، الشاطري، مرجع سابق ( 3)
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أول من نطق بالعربية هـو  ألن  ؛ إال أنها محرفة قلياًل في لهجتهاوأسماؤهم عربية  ،التاريخ
 يعرب بن قحطان األخ األكبر لحضرموت.

كــانوا منــذ ذلــك يتكلمــون  ،ويقـول الشــاطري "أن الحضــرميين كــإخوانهم اليمــانيين والعمــانيين
 .(1)بالعربية على العموم"

من التسـميات المختلفـة والمتباينـة عـن حضـرموت والتسـميات اآلنفـة الـذكر  وردت كثير   
ر د ت ولـذلك ،هي أكثـر مـا يـردده المؤرخـون  ، وبعـد اسـتعراض تلـك البحـث هـذا فـي سـياق و 

ا ورد فــي مــم ــــــــوبحذرـــــــ يخلــص الباحــث  ،اآلراء المطروحــة أمــام يــدي قــارئ هــذه الســطور
هــي اســم لقبيلــة جنوبيــة ســكنت المنطقــة  ،تســمية حضــرموتالنقــوش العربيــة الجنوبيــة أن 

أو غيـــره وأطلـــق اســـمه  ،المعروفـــة بحضـــرموت اليـــوم وأسســـت كيـــان سياســـي  مثـــل مملكـــة
ن مـا تميـزت بـه أو  ،على مملكتها التي ازدهرت وعرفت في عصـر قوتهـا فـي العـالم القـديم

ق أهلهـــا جعـــل هـــذه المملكـــة أو الكيـــان السياســـي أي كـــان مـــن ســـمعة حســـنة ودماثـــة أخـــال
مـــن  ،فانتشـــر منـــذ أكثـــر مـــن خمســـة وعشـــرين قرنـــًا ونصـــف القـــرن تقريبـــاً  ،اســـمها معروفـــاً 

السنين ومازال حتى يومنا هذا، وربما تكشف لنا األيام القادمـة مزيـدًا مـن المعلومـات التـي 
خاصـة إذا تـم إجـراء حفريـات أثريـة فـي مـدن مملكـة حضـرموت  ،لم تكن معروفـة مـن قبـل

 مجاورة.والممالك ال
 
 
 
 

  

 

  
                                                 

 .40ص ، الشاطري، مرجع سابق  (1)
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 المبحث الثاني
 :الموقع والمساحة والسكان

 الموقع:  (1
وحضـرموت  ،تعد شبه الجزيرة العربية وحدة جغرافية، وتقع في جنوب غرب قارة آسيا    

ويــذكر  ،تقــع فــي جنــوب جزيــرة العــرب واختلفــت اآلراء فــي تحديــد موقــع منطقــة حضــرموت
(1).(*)أن موقـــع حضـــرموت شـــرق عـــدن بعـــض المؤرخـــون 

بقـــرب البحـــر، ورمالهـــا كثيـــرة   
 .(2)وغزيرة تعرف باألحقاف

ـــًا:  ودرجتـــين عرضـــًا  15وموقـــع حضـــرموت فلكيـــًا يبعـــد عـــن خـــط االســـتواء الموقـــع فلكي
 47,2درجـة عرضـًا شـرقي خـط جـرينتش، وبـين خطـي طـول  49و ،شمالي خط االسـتواء
 (3) شمااًل. 15,19شرقًا، وخطي عرض 

 الحدود: (2
فتتســع حــدودها تــارة وذلــك يعــود إلــى  ،ت عــد منطقــة حضــرموت ذات حــدود غيــر ثابتــة     

قـــوة الكيانـــات السياســـية التـــي فيهـــا وتضـــيق الحـــدود تـــارة أخـــرى بســـبب ضـــعف الكيانـــات 
ف أنحـاء العـالم وهذه ظاهرة تاريخية الزمت معظم الكيانات السياسـية فـي مختلـ ،السياسية

 .ب  س  ح  وليست في حضرموت 

                                                 

ويوجد بها خليج ي طلق عليه "خليج عدن" وهو على بحر العرب. وكانت  ،الجزيرة العربية شبه عدن: جنوب غرب *
في وقت الدراسة مستعمرة بريطانية، ثم أصبحت عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ثم أصبحت العاصمة 

ن محافظات محافظة ماآلن هي م، و 1990م االقتصادية والتجارية منذ بدء إعالن الوحدة اليمنية بين شطري اليمن عا
  الجمهورية اليمنية.

ديوان ، هـ(808عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي )المتوفى:  (1)
، دار 1/ المحقق: خليل شحاده، ج  المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر

 .74، صم 1988 -هـ  1408ثانية، الطبعة: ال، بيروتالفكر، 
 .6ــــــ5ساحل حضرموت، مرجع سابق، ص( خالد باوزير، 2) 
 .14مرجع سابق، ص، األوضاع االجتماعية الجعيدي، ( 3) 
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 ،اإلشارة هنا إلى أن حضرموت سميت بمسميات من فترات مختلفة مـن تاريخهـا تجدر   
وذلك بحسب حدودها، فسميت بحضرموت الكبرى والوسـطى والصـغرى ويحكـم فـي جميـع 

 .فيها وضاع السياسية السائدة فيتلك التسميات األ
يم بعـــض المـــؤرخين بـــإقل اي وصـــفهتـــحـــدود حضـــرموت الكبـــرى وال ن  أويمكـــن القـــول بـــ   

بحـر بيـة واقعـة علـى شـواط  على أن حضرموت إقليم من بـالد العربيـة الجنو  ،حضرموت
 ي:يأتحدودها ما  العرب

(1)  (*) شـــمااًل: الـــدهناء -
غربـــًا: شـــمال  -   ســـلطنة عمـــان.      غـــربوشـــمااًل أيضـــًا  

 اليمن.
 شرقًا: سلطنة عمان. -جنوبًا: البحر العربي أو بحر العرب.                  -

 .(2)شرقاً  63 – 45يمتد إلى الشمال الشرقي من طول فأما خطها الساحلي 
 ومن المؤرخين من حدد موقع حضرموت تحديدًا عامًا وذلك بوصفها المنطقة الواقعة في 
  

                                                 

  الربع الخاليتمتد من النفود شمااًل إلى  الجزيرة العربيةالدهناء: صحراء الدهناء هي صحراء رملية حمراء في  *
كم، ويمتد على شكل قوس من الشمال إلى  80و 40جنوبًا، وهي عبارة عن شريط رملي ضيق يتراوح عرضه ما بين 

في  بيرالنفود الك. و تصل صحراء الدهناء بين صحراء جبل طويقكم بمحاذاة  1000الجنوب لمسافة تزيد على 
 نجدفي جنوبها، كما تشكل عند الكثير من الجغرافيين الحد الفاصل بين إقليمي  الربع الخاليشمال الجزيرة وصحراء 

لتشكل  نجدوتصطدم بها أودية  رملية عالية تمتد بشكل طولي وتسمى "عروقًا"، كثبانوتتشكل الدهناء من ، واألحساء
. يغلب وروضة خريم التنهاتبعد هطول األمطار تجمعات مائية تتحول بعد جفاف مائها إلى روضات غناء كروضة 

، فتشابه بذلك صحراء النفود الكبير. وتبعد الحديدمر نظرًا الحتوائها على أكسيد على صحراء الدهناء اللون األح
 .محافظة األحساءمقر  الهفوفكم عن مدينة  150، وحوالي الرياضكم عن العاصمة السعودية  90الدهناء حوالي 

 - 603 - 90323 - 0 - 4؛ ردمك: 59ص -حقائق وأرقام  -( هيئة المساحة الجيولوجية السعودية 1)
 .جدة -ودية السع .978

م، رسالة 1569ـــــــــ1397هــــ / 977ــــــ 800عادل صالح اليماني، الصراع السياسي في السلطنة الكثيرية  ( 2)
 .16م، ص2006ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة عدن، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%81%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%81%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 .(1)جنوبي الجزيرة العربية بين عمان شرقًا واليمن غربًا ً 
 كاآلتي:ووضح حدود حضرموت مؤرخون آخرون حيث تم وضع حدودها 

 ـ وعمان من الجنوب الشرقي.2.                  (*) ـ في الجنوب الغربي أبين1
 وحضرموت في الشمال الغربي.(**) وصهيد الفاصل بين مأرب  ـ3
فــي الشــمال  (***) ـــ والصــحراء الممتــدة مــن العبــر فــي الشــمال الغربــي إلــى منطقــة قشــن4

 ،أطلــق عليهــا بحضــرموت الكبــرى وذكــر حــدودها الشــاطري وهــو مــن ضــمن مــن  ،الشــرقي
ومـــا بـــين البحـــر الهنـــدي جنوبـــًا ورمـــال  ، حـــدودها مـــن عـــدن غربـــًا إلـــى عمـــان شـــرقاً  وبـــي ن

                                                 

ر ابن رشد، عم ان، ( محمد عبد الكريم عكاشة، قيام السلطنة القعيطية والتغلغل االستعماري في حضرموت، دا1)
 .16م، ص1985المملكة األردنية الهاشمية، الطبعة األولى، 

، وتبعد عنها بمسافة صنعاءأبين: وحتى كتابة هذه السطور أبين محافظة يمنية تقع في الجنوب الشرقي للعاصمة  *
نومن الغرب بمحافظتي  بمحافظة شبوةوتتصل من الشرق  زنجباركيلو متر، وعاصمتها  427تصل إلى   ولحج ع د 

ب و ةومن الشمال بمحافظتي  الذي  البحر العربي، أما من الجنوب فيحدها العليا  يافعإلى جانب أجزاء من  والب ي ضاء ش 
 11، ويبلغ عدد مديرياتها سكان اليمنإجمالي من  %2.2تطل عليه شواطئها. يشكل سكان المحافظة ما نسبته 

مركز المحافظة، وتعد الزراعة واالصطياد السمكي النشاط الرئيسي لسكان المحافظة، إذ تشكل  ومدينة زنجبارمديرية، 
من إجمالي اإلنتاج الزراعي في الجمهورية، وأهم المحاصيل الزراعية المنتجة في  %4.4المحاصيل الزراعية ما نسبته 

 طويل التيله والخضروات والفواكه.  القطنالمحافظة 
خضعت هذه المحافظة لحكم االستعمار البريطاني كغيرها من المحافظات الجنوبية. ومن أشهر مديرياتها زنجبار    

كما تشتهر  النخيل الفاكهةحيث يوجد فيها آالف الهكتارات المزروعة بأنواع  بالزراعة. وتشتهر هذه المحافظة وجعار
 هـ(1396بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: خير الدين ــــــ .بثروتها الحيوانية

 .273 ، صم 2002أيار / مايو  -الخامسة عشر ، بيروت، لبنان، ط: دار العلم للماليين، 5، ج: األعالم 
عرم من محافظات اليمن وهي منطقة تاريخية حيث يوجد بها سد مأرب الشهير الذي دمره سيل ال ةمأرب: محافظ **

نسخة  المركز الوطني للمعلومات ـــــــ  لت قائمةالذي ذكر في القرآن الكريم، وفيها كثير من اآلثار التاريخية مازا
 .واي باك مشين على موقع 2017يوليو  15 محفوظة

رئيسي، وبالنسبة لليمن في جهة  قشن: احدى المدن التابعة لمحافظة المهرة التي تقع غرب حضرموت وهي ميناء***
نسخة  .2011آذار  22اريخ الولوج ت .نبذة تعريفية عن محافظة المهرة .المركز الوطني للمعلومات ـــــــــ  الشرق 

 .واي باك مشين على موقع 2018فبراير  28 محفوظة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.yemen-nic.info/gover/mareb/brife/
http://www.yemen-nic.info/gover/mareb/brife/
https://web.archive.org/web/20170715230657/http:/yemen-nic.info/gover/mareb/brife/
https://web.archive.org/web/20170715230657/http:/yemen-nic.info/gover/mareb/brife/
https://web.archive.org/web/20170715230657/http:/yemen-nic.info/gover/mareb/brife/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/
http://www.yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/
https://web.archive.org/web/20180228161906/http:/www.yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/
https://web.archive.org/web/20180228161906/http:/www.yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/
https://web.archive.org/web/20180228161906/http:/www.yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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 ،. وهــذا التحديــد يشــمل بــالد الفضــلي والضــالع ويــافع والعوالــق وبيحــان(1)األحقــاف شــماالً 
مــا عــدا لحــج والعقربــي  ،وجميـع اإلمــارات العربيــة التــي كانــت ت ــدعى بمحميـة عــدن الغربيــة
 وما تاخمها وتشمل الواحدي والقعيطي والكثيري ومهرة وظفار. 

 ،وهــي الجنــد ومخاليفهــا ؛هكــذا كانــت حضــرموت واليــة كبــرى مــن واليــات الــيمن الــثالث   
وتدخل فيها لحج وعدن، وصنعاء ومخاليفها، وحضرموت. وبمقتضى هذا التحديـد الواسـع 

وفي العرض ال تتجاوز ما  ،شرق جرينتش 56:30إلى  45فستكون في الطول بين الدرجة 
 .(2)19-13بين درجتي 

والبحـر  ،أما بالنسـبة لتحديـدها المتعـارف عليـه اليـوم فهـي مـا بـين رمـال األحقـاف شـماالً     
)غربًا وسيحوت وما بين عين بامعبد ،العربي جنوباً 

*
شرقًا. وهذا الساحل الشرقي ليس على  (

 ســاحلقصــى المســافة التــي تختــرق مــا بــين كــم( وتقــدر أ4500خــط مســتقيم وي قــدر طولــه بـــ)
 .(3) كم(80بنحو ) هاداخلو  ،حضرموت
مـــياًل مربعـــًا،  أو عشـــرين ألـــف ،تقـــدر مســـاحة حضـــرموت بمائـــة وعشـــرة آالف  المســـاحة:

ووقت تحديد هذا البحث سلطنات القعيطي والكثيري  ،وتشمل في التاريخ الحديث والمعاصر
 .(4)والواحدي وجزءًا من المهري 

ــــدر ســــكان حضــــرموت الســــكان: ن ألــــف يم بمائــــة وخمســــ1939–1936 يبــــين عــــاممــــا  ق 
يحـدد  ،م1967كما أن التعداد الـذي حـدث بعـد ذلـك بفتـرة ليسـت وجيـزة وقبـل عـام ، (5)نسمة

                                                 

 .15ـــ14الشاطري، مرجع سابق، ص ( 1)
 .16اليماني، مرجع سابق، ص ( 2)
سيحوت: مدينة تابعة  شبوة.محافظة  تتبع، الغربيعين بامعبد: هي قرية صغيرة، واقعة في حد حضرموت الجنوبي *

اإلحصاء الذي حسب  نسمة 2581، بلغ تعداد سكانها محافظة المهرةتتبع  يمنيةسيحوت هي مدينة  لمحافظة المهرة.
 .https://ar.wikipedia.org/wikiم 2004أجري عام 

 17مرجع سابق، ص ، اليماني ،10بامطرف، الشهداء السبعة، مرجع سابق، ص (3)
 16الشاطري، مرجع سابق، ص( 4)
( صالح عبد القادر البكري، في جنوب الجزيرة العربية، مطبعة مصطفى البابي، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 5)

 .36م، ص 1949الطبعة األولى، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_2004
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نسمة ومقارنة بمساحتها ي عـد عـدد السـكان قليـل سكان حضرموت بما ال يقل عن ربع مليون 
حيث وصفت مسـاحتها أكبـر مـن الجـزر البريطانيـة نفسـها، وذلـك ألن أغلـب بقاعهـا  ،(1)جداً 

 إما صحراوية أو غير آهلة بالناس ألسباب كثيرة أخرى.
  

                                                 

، أخبار حضرموت التاريخية في مجلة الرابطة العربية، دار عبد هللا سعيد الجعيدي ،نافع الحمداني طارق  ( 1)
 .13م، ص2012 -هـ 1433الوفاق، عدن، الجمهورية اليمنية، الطبعة األولى، 
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 المبحث الثالث
 :(الوادي والصحراء –الهضبتان  –السطح الطبوغرافيا )

 وسنوردها من الجنوب إلى الشمال وهي: ،حضرموت من أربعة أقساميتكون سطح    
وفـي وقـت  ،: وهو عبـارة عـن أرض ضـيقة تطـل علـى البحـر العربـيالشريط الساحلي  (1

ـــرة  ،( مـــيالً 750هـــذا البحـــث يمتـــد الســـهل أو الشـــريط الســـاحلي بطـــول ) وتقـــع أمامـــه جزي
 .ةاليمنيرية كبر جزر الجمهو أوهي  ،المتميزة طبيعياً  (1)سقطرى 

 ،لشــبه الجزيــرة العربيــة المطلــة علــى شــواط  خلــيج عــدن وهــو امتــداد للســواحل الجنوبيــة 
وبحـــر العـــرب الممتــــدة  بـــين مضـــيق بــــاب المنـــدب وســـواحل الحــــدود الشـــرقية  المحاذيــــة 

يتدرج ارتفاع السـهل السـاحلي عـن مسـتوى سـطح البحـر حتـى يصـل إلـى  عمان ،لسلطنة 
قــرب النطـاق الجبلـي الـداخلي ، وتقطــع السـهل السـاحلي العديـد مـن الوديــان  ،قـدم( 500)

األمطـار الموسـمية وتصـب  سـيولالواسعة التي تنبـع مـن الجبـال والمسـيالت التـي شـكلتها 
ــــة ، وادي  ، وادي  بـــويشفـــي البحـــر ، أهمهـــا مـــن جهـــة الغـــرب وادي جحـــد ، وادي الغرب

 (2) ، ووادي عمد.وعمر  وخرد، ومن الشرق وديان عرف  حويدة
: وهمــا المنــاطق المرتفعــة مــن حضــرموت وتمتــدان مــن الغــرب إلــى الشــرق الهضــبتان  (2

 2000وتشـــكالن: هضـــبتي حضـــرموت الجنوبيـــة والشـــمالية التـــي يبلـــغ ارتفاعهـــا حـــوالي )
حـــيث  ســيبان( )كــوروتعــرف أعـــلى القمــم الجبليـــة بقمــة  البحــر،متــر( فــوق مســتوى ســطح 

وأيضــا متــرًا( فــوق ســطح البحــر  6690يـبـــلغ ارتفاعهــا عــــن مســتوى سطـــح البحــر حــوالي )

                                                 

" التعليم  ( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة بعنوان1وثيقة رقم ) (1)
المكال، حضرموت، م، 23/10/2001 – 22في حضرموت وضرورة  مساهمة المجتمع في تمويله " خالل الفترة 

 . 18صدوة، مصدر سابق، اليمن، الجمعية المساندة للتربية والصحة، وثائق بحوث الن
(2 )https://www.yemen-nic.info/contents/Brief/detail.php?ID=7609   

https://www.yemen-nic.info/contents/Brief/detail.php?ID=7609
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مــولي مطــر، كمــا توجــد فــي هــذه الهضــبة حقــول الــنفط. وتنحــدر الهضــبة الشــمالية  جبــال
 .(1)نحو صحراء الربع الخالي

فـــــي أمـــــاكن مختلفـــــة فـــــي جميـــــع وتمتـــــد  وتتعـــــدد المرتفعـــــات الجبليـــــة فـــــي حضـــــرموت   
حيــث تتوســط المحافظــة سلسـلة جبليــة وتبــدأ مــن الطـرف الغربــي وتحديــدًا مــن  ،تجاهـاتاال

وتشــترك  ،وتمتــد شــرقًا حتــى حــدود المحافظــة مــع محافظــة المهــرة ،مديريــة حجــر الصــيعر
ــــين الشــــمالية  ــــي الجهت فــــي هــــذه السلســــة مــــن المرتفعــــات عــــدد مــــن المــــديريات الواقعــــة ف

يــث تتصــل مــن جهــة الشــمال بــبعض المــدن منهــا . حلهــذه السلســلة الجبليــة ،(2)والجنوبيــة
 وتتصـل بهـذه السلسـلة مـن جهـة الجنـوب  ،، رماه(**)ثمود ، وقف العوامر،(*)زمخ ومنوخ

مـــن جانـــب آخــر تمتـــد هـــذه  ،(***)الســوم  ،تـــريم ،حجــر الصـــيعر ،القطـــن ،شــبام ،ســـيئون 
  متصــلة بسلســلة جبليــة باتجــاه شــبوة  ،السلســلة الجبليــة مــن الطــرف الغربــي باتجــاه الجنــوب

                                                 

"  حة بعنوان( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والص1وثيقة رقم ) (1)
المكال، م، 23/10/2001 – 22التعليم في حضرموت وضرورة  مساهمة المجتمع في تمويله " خالل الفترة 

 . 18صحضرموت، اليمن، الجمعية المساندة للتربية والصحة، وثائق بحوث الندوة، مصدر سابق، 
م، 1990لبنان، الطبعة األولى، الكاف، حضرموت عبر أربعة عشر قرنا، مكتبة أسامة، بيروت، علي سق اف  (2)

 9ص
سكانًا ومن أكبرها مساحة. بلغ عدد سكانها  اليمنفي شرق  محافظة حضرموت: أصغر مديريات * زمخ ومنوخ

 م.2004نسمة عام  1505
وكانوا ينحتون الجبال  القرآنثمود: مديرية من مدريات محافظة حضرموت، وقوم ثمود هم قوم ورد ذكرهم في  **

انتهت بانتصار آشور  سرجون الثاني، في أحد معارك اآلشوريينلتكون بيوت لهم ورد اسم ثمود في نصوص 
وإخضاع الثموديين، قوم ثمود من العرب البائدة وهم قوم أرسل هللا اليهم صالحًا عليه السالم نبيًّا ورسواًل منهم، 

ثان فاستجابوا لدعوة نبي هللا صالح، ثم ارتد أكثرهم عن دينهم، وعقروا يدعوهم لعبادة هللا وحده، وترك عبادة األو 
الناقة التي أرسلها هللا لهم آية وتحدوا صالحًا أن يأتيهم بالعذاب، ودبر تسعة مكيدة لقتل صالح وأهله، فأهلك هللا 

و أ م ا ث م ود   : ))ه تعالىالذين ظلموا من قوم ثمود ونجي صالح والمؤمنون. وقد ذكرت ثمود في القرآن الكريم لقول

ب ون   ان وا ي ك س  ذ اب  ال ه ون  ب م ا ك  ق ة  ال ع  اع  م  ص  ذ ت ه  ى ف أ خ  د  ل ى ال ه  ب وا ال ع م ى ع  ت ح  ي ن اه م  ف اس  د  ين  آ م ن وا   ف ه  ي ن ا ال ذ  ن ج  و 

ان وا ي ت ق ون   ك   .18، 17سورة فصلت:  (( القرآن الكريم،  و 
م مديريات المحافظة الخامسة التي سميت 1967تريم ،السوم: أصبحت بعد عام  ،القطن ،شبام ،سيئون،***حجر 

 فيما بعد محافظة حضرموت.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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) غرب حضرموت(، كمـا تتصـل بسلسـلة جبليـة أخـرى تمتـد مـن جنـوب غـرب حضـرموت 
الجــزء  ، فــي(*)) المكــال والشــحر والــديس الشــرقية(باتجــاه الشــرق وتشــترك بهــا معظــم مــدن

 ي.الجنوب
أوديـة شـبه  يعـد مـن أكبـرو  ،هو أكبر أودية اليمن (1): يقع جنوبي الربع الخاليالوادي (3

الجنـوبي الشـرقي المعـروف  الجزيرة العربية. وكان في السابق يمتد من الجـوف إلـى الجـزء
ر إلى طمس معالمه، ومن خـالل التصـوير الجـوي أمكـن بوادي المسيلة، وقـد أدى التصح  

 ات الوادي من منطقة الجوف شمال مأرب. ولذلك يفصل بين الهضبتين.تحديد مصب  
أكبــر أوديــة الــيمن ظــاهرة طبوغرافيــة متميــزة واضــحة د  عــويشــكل هــذا الــوادي الــذي ي       

 200المعــــالم، ويجــــري موازيـــــًا للســــاحل الجنــــوبي فــــي شــــبه الجزيــــرة العربيــــة وعلــــي بعــــد )
فـي مركـز تـريم نحـو الجنـوب  ،كيلومتر( منه ثم ينحرف انحرافـًا مفاجئـًا عنـد قـريــة " قسـم "

لتصـــب مياهـــه الموســـمية عنـــد  ،رتفعـــات الســـاحلية عبـــر وادي المســـيلةالشـــرقي مخترقـــًا الم
وعرضـه  ،ميـل( 200مدينة )سيحوت( فـي محافظـة المهـرة فـي بحـر العـرب ويبلـغ طولـه )

. ويالحـــظ علـــى هـــذا الـــوادي ـخالف أحـــواض األوديـــة أن (2)أميـــال 10ــــ3يتـــراوح مـــا بـــين 
انحـــداره فـــي عاليـــه أقـــل مـــن مجـــراه األعلـــى أكثـــر اتســـاعًا مـــن مجـــراه األدنـــى وأن مســـتوى 

 سافله، وهي ظاهرة طبوغرافية مثيرة.
ه الجنوبيـــة التـــي بهـــا وتجـــري فـــي وادي حضـــرموت أوديـــة فرعيـــة تختـــرق خـــانق هضـــبت   

، ، وسـنا(تنعـه  لي، عدم، عينـات،، منوب بن عالعين  أودية: )دهر، رخية، عمد، دوعن،
 ت عــد  و  ، والجــون(ســد، نعــام، جعيمــة، ثبــيالشماليـــة تجـــري أوديـــة : ) هيــنن، ومـــن هـضـبـتـــه 

                                                 

 وتتبع لها بعض المدن والقرى األخرى. ،*هذه المدن أصبحت عواصم لمديريات محافظة حضرموت
 .9، صمرجع سابقالكاف،  ( 1)

وجغرافية وادي حضرموت، مجلة التراث )مجلة فصليه تصدر عن محافظة عدن( ( جعفر محمد السقاف، المناخ 2)
 .19م، ص1992السنة السادسة عشر، عدن، الجمهورية اليمنية،  يونيو،العدد الخامس، إبريل/
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 ،هــي أســاس لقمــة عــيش كثيــر ممــن يعيشــون بــالقرب منــه الزراعــة فــي هــذا الــواديحرفــة 
 . (1)تعتمد على مياه السيول التي تسببها األمطار غير الدائمة وعلى المياه الجوفية

جـزءًا مـن  وت عـد   ،: وهي عبارة عن كثبان رمليـة تنبسـط فـي شـمال حضـرموت( الصحراء4
 الربع الخالي الذي يتوغل داخل المملكة العربية السعودية.

درجـــة شـــرقي جـــرينتش طـــواًل،  56 – 46وتغطـــي أرض حضـــرموت مســـاحة بـــين خطـــي 
هـي فـي  تقريبيـة، بـلوهـذه المسـاحة  . شمال خط االستواء عرضـاً  19 – 13وبين خطي 

م الحـــدود بـــين م وخاصـــة بعـــد رســـ1967وقـــت البحـــث وبعـــدها تناقصـــت يعنـــي بعـــد عـــام 
 الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان في الشرق والمملكة العربية السعودية في الشمال.

الحاضــر تتــوزع حضــرموت مــا بــين ثــالث محافظــات وهــي شــبوة وحضــرموت الوقــت وفــي 
 .(2)والمهرة

  

                                                 

م(، وثائق الندوة 1961ـــ1948عمر الخضر، الطابع االقتصادي العفوي واالنتفاضات القبلية في حضرموت)( سالم 1)
ــ 25م( كلية التربية المكال، 1963ــــ1900العلمية التاريخية حول المقاومة الشعبية في حضرموت ) فبراير  26ـ

 .98م، ص1989م، مطبعة جامعة عدن، عدن الجمهورية اليمنية، الطبعة األولى 1989
 .15ــــ14الشاطري، مرجع سابق، ص ( 2)
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 الفصل الثاني: 
 حضرموت التاريخ

  لمحة تاريخية موجزة عن حضرموت 
كانت فيهـا حضـرموت أرضـًا بكـرًا غيـر ، دم قبل الميالدسادت أزمات سحيقة في الق      
وي حتمل أن يكون قد عرفها اإلنسـان القـديم كمـا  ،الكرة األرضية ن بقاعكالكثير م ،مأهولة

ق والطويـل  عرفها بعد جيل متمـدن مـن البشـر، معنـى ذلـك أنهـا مـر ت عبـر تاريخهـا المشـو 
مــن نهــا ولكنهــا تتــداخل فيمــا بي ،ولــم ت قســم هــذه المراحــل إال لســهولة دراســتها ؛بمراحــل عــدة

والعصــر  ،حــداث، ومــن هــذه المراحــل وعلــى ســبيل الــذكر ال الحصــر، العصــر الجــاهلياأل
 ن الكثيرية والقعيطية في حضرموت.وقيام السلطنتي ،اإلسالمي

 المبحث األول:
 حضرموت في العصر الجاهلي.

 ؛لمحـــة تاريخيـــة مـــوجزة عـــن حضـــرموت فـــي التـــاريخ القـــديم الباحـــث اعطـــاءيحـــاول       
عـن حضـرموت فـي عهـد أول كيـان  سـيكون الحـديث ،اً عضبحتى نربط األحداث ببعضها 

 ر.ي  م  وهو عاد ثم القحطانيون ثم معين وسبأ وح   ،سياسي
ق. م  1000 – 2000يــؤرخ كثيــر مــن المــؤرخين بدايــة الحيــاة فــي حضــرموت مــن      
يبــًا ولــم يــذكروا شــعبًا ســكن حضــرموت قبــل عــاد، فشــعب عــاد هــو أول مــن ســكنها بعــد تقر 

يعــده المؤرخــون مــن العــرب البائــدة التــي تتكــون منهــا الطبقــة  ،الطوفــان وهــو شــعب ســامي
(1)؛ مــنهم شــداد بــن عــاد الــذي بنــى مدينــة إرماألولــى مــن العــرب. وأبنــاء عــاد

 عــاد قــوم ، 
كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، وقد فصـل  ،أقوياء البنية عمالقة األجساد شديدو البطش

فجــاء ذكــرهم فــي أكثــر مــن ســورة وفــي  ،ونبــيهم هــود عليــه الســالم ،القــرآن الكــريم قصــتهم

                                                 

 المحقق: علي الزراوري ، محمد محفوظ،، 1، جالتواريخ واألخبارنزهة األنظار في عجائب محمود مقديش،   (1)
 .189، ص م1988، لبنان –دار الغرب االسالمي، بيروت ،  1ط
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  ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  چ  أكثر مـن آيـة ومنـه قولـه تعـالى: 

ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ               ھہ  ہچ وقولـــه تعــــالى:   (1)"چائ  ائ   ەئ  

 وقولــــه ســــبحانه (3)"چڻ      ڻ  ڻ  ۀ  چ وأيضــــا قولــــه تعــــالى:  (2)" چڭ   ڭ  ڭ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڳژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گچ  وتعـــالى: 

)چڻ  ڻ  ۀ      ۀ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
الكــــريم مــــا يشــــير ن فــــي القــــرآن إ،  (4

وكـــان قـــوم عـــاد األولـــى والثانيـــة يســـكنون   ،(5)الثانيـــة اً األولـــى وعـــاد اً إلـــى أن هنـــاك عـــاد
ديدو الــبطش وعبــدوا األصــنام وهــم األكثــر ومعــروف أن قــوم عــاد األولــى هــم شــ ،األحقــاف

ل م  الذين اتبعوا تعليمات هود ونصائحه وإرشاداته وهـم عـاد الثانيـة كمـا اً هالك يقـول ، وقد س 
بعـض المـؤرخين، بمعنـى أنهــم الطبقـة الثانيـة مــن الشـعب العـادي والتــي جـرت بيـنهم وبــين 

مـــن ناحيـــة وبـــين يعـــرب بـــن قحطـــان حـــروب أخـــرى ونســـبها بعضـــهم إلـــى  ،ثمـــود حـــروب
 .(6)قحطان
ـ     ولكـن  ،عب عـاد فلـيس لعمـرهم مـدة معلومـة بالضـبطوقد اختلف المؤرخون فـي فتـرة ش 

وقــد ورد  . (7)ويقــال ســبعمائة ســنة ؛وبعضــهم بنحــو ألفــي ســنة ،بعضــهم يقــدرها بــألف ســنة
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ ى: ذكـــــر نهـــــايتهم فـــــي القـــــرآن فـــــي قولـــــه تعـــــال

                                                 

 . 65ف:سورة األعرا( 1)

 .59:سورة هود( 2)

 .123 :( سورة الشعراء3)
 .15 فصلت:( سورة 4)
م، المجلد 1983، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، 5طالفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، و (  أب5)

 .120األول، ص
، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة 2، ج( اإلمام أبي الحسن بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر6)

 .11م، ص1993الخامسة، 
 .36ص ،1( الشاطري، المرجع السابق، ج 7)
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ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

 . (1)" چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
هــو: هــود بــن شــالح اختلــف المؤرخــون فــي نســب هــود عليــه الســالم ومكــان دفنــه، فقيــل    

بــن أرفخشــد بــن ســام بــن نــوح. ويقــال هــود بــن عبــدهللا بــن ربــاح بــن الجــارود بــن عــاد بــن 
. وقــد نبــه المؤرخــون والمستشــرقون إلــى  (2)عــوض بــن أرم بــن ســام بــن نــوح عليــه الســالم

بـين هـود و "هـودا" الـواردة فـي القـرآن بمعنـى  اً هناك شبه وجود شبه بين هود واليهود، وأن  
ـــــه تعـــــالى. كمـــــا  (3)"يهـــــود" پ  پ  ڀ  ڀ           پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ   :فـــــي قول

فبينمـــا ذهـــب فريـــق  ،غيـــر أنهـــم اختلفـــوا فـــي النتيجـــة (4)چٺ  ٺ       ٺ  ٺ   ٿ    ڀڀ
ابة يرى أن هودمستغاًل في  إنما هو عـابر بـن شـالح بـن أرفكشـاد جـد  اً ذلك أن بعض النس 

وإنمــا اســم جماعــة مــن اليهــود  رجــل   إلــى أن هــود لــم يكــن اســم   ون وذهــب آخــر  ،(5)اليهــود
وأقامت في األحقاف وحاولت تهديد الـوثنيين الـذين عرفـوا هنـاك  ،هاجرت إلى بالد العرب

  .(6)بيهوذا، ومنها جاءت كلمة "هود"
ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  چ  اآليـة ورد ذكـرهم فـي القـرآن الكـريم ففـي  أصحاب الـرس:

 .(7) چک  ک  ک           ک  
 . (1) چې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  چ  تعالى وفي قوله   

                                                 

 .8و  7و  6 :(  سورة الحاقة1)
، و د.محمد بن هاوي باوزير، كراسات، مرجع سابق 120سابق ص مصدر ،1كثير، البداية والنهاية، جابن ( 2)

 .31ص
 .311، ص 2جواد علي، مرجع سابق، ج( 3)

 .135 :(  سورة البقرة4)
 .31محمد بن هاوي باوزير، كراسات، المرجع السابق، ص، و،311مرجع سابق ص جواد علي،( 5)

 1408دراسات تاريخية من القرآن، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ( محمد بيومي مهران، 6)
 .246م ص 1988هــــ= 

 .38 :( سورة الفرقان7)
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ويقــال   ،(2.)ومــدينتهم تســمى الــرس ،ولــذلك قيــل أن أصــحاب الــرس بــأرض حضــرموت   
أن الــرس مــا بــين نجــران إلــى الــيمن ومــن حضــرموت إلــى اليمامــة، أمــا الهمــداني فيجعــل 

ومأرب والجوف فنجران فالدهناء فراجعـًا ، (*3)الرس بناحية صهيد وهي بلدة ما بين بيحان
وكانـت أعظـم مـداينهم اسـفنديار، وهـي التـي ينزلهـا ملكهـم، وكـان يسـمى:  إلى حضـرموت.
 . (3)فركور بن عامور

أو فـــــي كتـــــب المفســـــرين أو  ،فيمـــــا تقـــــدم مـــــن قصـــــص وردت فـــــي القـــــرآن خالصـــــةو     
المــؤرخين عــن قــوم عــاد وإرم ذات العمــاد وأصــحاب الــرس ال يعــدو عرضــًا مــوجزًا ألقــوال 

ومـــن الصـــعب الحكـــم بـــأن الموضـــوع المحـــدد هـــو  ،المفســـرين والمـــؤرخين العـــرب القـــدامى
مؤرخين على أن أكثر تلك المواضع هي فـي من ال المعني بالنص القرآني وإن ذهب كثيرٌ 

األحقــاف وأنهــا فــي حضــرموت، إال أن تلــك مســألة غامضــة، وربمــا يكشــف علمــاء اآلثــار 
وإجـراءات لهـذا الموضـوع ليتبـين بعـض الغمـوض الـذي  والحفريات فـي المسـتقبل إضـافات  

 يكتنفه.

                                                                                                                                                 

 .12 :(  سورة ق1)
 .36( محمد بن هاوي باوزير، تراث حضرموت، مرجع سابق، ص 2)

كيلو متر  200تبعد عن عتق عاصمة محافظة شبوة بحدود  مديرية من مديريات محافظة شبوة، * مدينة بيحان:
وهي من ، وفيها من المواقع األثرية ما يجعل البعثات االستكشافية وكذا السياح يتوافدون عليها من كل حدب وصوب

 المدن التاريخية التي كانت تتبع لمملكة حضرموت القديمة.
، التفسير هـ(468، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (3) 

( رسالة دكتوراة بجامعة 15المحقق: أصل تحقيقه في )، 16، ج وجزء للفهارس( 24) 25عدد األجزاء: البسيط، 
 -عمادة البحث العلمي ، ، الناشر:اإلمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه

 .408م، ، ص2008/هـ 1430الطبعة: األولى، ، الرياض، السعودية، مد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام مح
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 ذكــروقــد  ق.م تقريبــاً  1020يالد فــي وقــد ظهــرت حضــرموت ككيــان سياســي قبــل المــ    
وفـي أيـام ازدهـار الممالـك كانـت  ،هو أول من سكنها بعـد الطوفـان اً أن عاد بعض الكتاب

 )شبوة( عاصمتها.
 القحطانيون:

هم أوالد قحطان الذين كانوا يسكنون الجنوب: اليمن وما حواليها، ومـنهم ملـوك الـيمن،    
ظـروف متعـددة مـن ومملكة معين، وسبأ، وحمير، وقد خرجت منهم جماعات، وقبائل في 

أهمهـــــا انهيـــــار ســـــد مـــــأرب، ونزلـــــوا بـــــأجزاء مختلفـــــة مـــــن الجزيـــــرة العربيـــــة، ومـــــن هـــــؤالء 
نـوا ملكـا بهـا، ومـنهم أيضـا )أوالد على تخوم فارس وكو   ،«الحيرة»الذين نزلوا « اللخميون »

جفنــة( ملــوك الغساســنة الــذين كــانوا يســكنون علــى حــدود بــالد الــروم، ومــنهم ملــوك كنــدة 
وا بحضرموت، وكـان مـنهم أبـو امـرىء القـيس، كمـا أن مـنهم )األزد( الـذين تفـرع الذين كان

مــــنهم األوس والخــــزرج، ومــــنهم الجراهمــــة الــــذين حطــــوا رحــــالهم بــــالقرب مــــن وادي مكــــة، 
واتصــــل بهــــم نبــــي هللا إســــماعيل لمــــا كبــــر، وصــــاهرهم، والقحطــــانيون يقــــال لهــــم: العــــرب 

 . (1)العاربة
فــإن القحطـانيين هــم أول مــن  ،فـي حضــرموت اً سياســي اً كيانــ أقـامإذا كـان عــاد أول مــن    

قرنــًا  18و  10وت حـدد فتـرة حكمهـم مـا بـين  ،بعـد عـاد فـي حضـرموت اً سياسـي اً أسـس كيانـ
قبل الميالد، أما نسبهم إلى قحطان الذي تنتسـب إليـه العـرب القحطانيـة، يـذكر المؤرخـون 

رفخشـد بـن سـام بـن نـوح، وأحـد نسب قحطان فيقولون هو قحطان بن عابر بن شـالح بـن أ
 ،أبنائه يسمى حضرموت، ولهذا سميت البالد باسمه وضـبطها بسـكون الضـاد وفـتح المـيم

ويجوز ضمها أو باسم حضرموت األدنى ابـن حضـرموت األصـغر بـن سـبأ األصـغر إلـى 
 . (2)آخر النسب المنتهي إلى قحطان

 
                                                 

هبة )المتوفى:   (1) دار ، 1، جالسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة،(ــــ هـ1403محمد بن محمد بن سويلم أبو ش 
 .47، ص هـ 1427 -: الطبعة: الثامنة ، سوريا، دمشق –القلم 

 .39، ص1الشاطري، مرجع سابق، ج ( 2)



 

 

61 

 

 حضرموت عشية ظهور اإلسالم:
ومــا جاورهــا عشــية ظهــور  ،ظهــرت قبيلــة كنــدة علــى الســاحة السياســية فــي حضــرموت   

 اإلسالم ونافست القحطانيين على حضرموت في كثير من النواحي المختلفة.
 :كندة
جنوبية تنسب إلى "ثور بن عفير بن  ندة في عرف النسابين العرب: قبيلة عربيةك    

(1)بن قحطانعدي بن الحارث" وبنتهي النسب إلى يعرب 
 . 

وعلـــى قـــول العـــرب بطـــن مـــن كهـــالن، عـــرب الشـــمال. وأصـــلهم فيمـــا رواه الثقـــاة: مـــن    
وأنهم أجلوا عنها إلى حضرموت: وأقاموا فـي بلـد يعـرف باسـمهم "كنـدة"  ،البحرين والمشقر

مرتفــع مــن األرض يشـــرف علــى حضــرموت، وتصـــب أوديتــه فيــه ثـــم إلــى مهــده وقصـــبته 
وهم على وفاق مع الحميـريين بـين حكـام تلـك دهرا، الكبرى "أدمون". وأقام الكنديون هناك 

 البالد.
نزوح كنـدة إلـى الشـمال، فـاليعقوبي: يشـير إلـى وهناك خالف بين اإلخباريين حول أسباب 

حـــــــرب قامـــــــت بـــــــين "كنـــــــدة وحضـــــــرموت" طـــــــال أمـــــــدها وأدت إلـــــــى جـــــــالء "كنـــــــدة عـــــــن 
 . (2)حضرموت"

 ،ضعفت الدولة الحميرية واستولى األحباش على الـيمن عشـية ظهـور اإلسـالم مباشـرةً     
، فــي يــد قبيلتــي حضــرموت وكنــدة تــيونــة كــان حكــم إقلــيم حضــرموت حكــم ذاوفــي هــذه اآل

لولعهــا بالملــك وقــد جــاء اإلســالم وبحضــرموت ملــوك  ؛قبيلــة كنــدة يقــال لهــا كنــدة الملــوكو 
ومــــنهم الملــــوك األربعــــة؛ جمــــدا، ومشــــرحا، ومخوصــــا،  ،عديــــدون مــــن كنــــدة وحضــــرموت

 .(3)دةوأبضعة وأختهم الملكة العمر  

                                                 

، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، تاريخ العرب القديم توفيق برو، تاريخ العرب القديم، دار الفكر،( 1)

 .65م، ص 2001هــ /1422
، مصر، ، تاريخ الفكر الديني الجاهلي، دار الفكر العربي، القاهرة هـ(1427محمد إبراهيم الفيومي )المتوفى:  (2)

 .127م، ص 1994-هـ1415 الطبعة الرابعة،
 .61ـــــ60، مرجع سابق، ص1(  الشاطري، ج3)
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إلـــــى حضـــــرموت  البحــــرينل مـــــن وقـــــد جـــــاءت فــــي األصـــــ ،وتنتمــــي كنـــــدة إلـــــى قحطــــان   
واســـتوطنتها ولـــذلك فقـــد ظهـــرت كنـــدة كفـــرق محاربـــة فـــي حضـــرموت فـــي فتـــرة القـــرن الثالـــث 

وأحيانًا أخرى إلى جانب  ،والرابع الميالدي، حيث كانت تحارب كفرقة إلى جانب الحضارمة
مــع أنهــا كانــت قــد  ،ولــم تظهــر كقــوة مســتقلة علــى األقــل فــي هــذه الفتــرة ،الجــيش الحميــري 

 .(1)داخل وخارج حضرموت وفي غرب حضرموت تحديداً عاشت 
كـل فـي مجالهـا ونـذكر منهـا  ،وقد ظهرت في هذه القبيلة العديد من النمـاذج التـي نبغـت    

 على سبيل الذكر ال الحصر:
 امرؤ القيس بن حجر:

وبالرغم من ه حجر كان ملك و وأب ،بن حجر الكندي الشاعر الشهيرهو امرؤ القيس بن     
بـــل كـــان يهـــتم بـــاألدب والشـــعر  ،فلـــم يلتفـــت إلـــى أبهـــة الملـــك ،النزعـــة اً ن ديمقراطيـــكـــا ذلـــك 

ى أفـــرط فـــي ذلـــك فســـمته العـــرب الملـــك الضـــليل، وأجـــود شـــعره واللهـــو حت ـــ ،والقـــنص والغـــزل
 قصيدته المعلقة التي مطلعها:

 بسقط اللوى بين الدخول فحومل        ذكرى حبيب ومنزل قفا نبك  من
 ي علقها العرب على أستار الكعبة.المعلقات السبع أو العشر التوهي إحدى 

عنـد أخوالـه بنـي تغلـب وأمـه فاطمـة شـقيقة  تقريبـاً  ،م520وكان مولده بنجـد حـوالي سـنة     
مهلهــل وكليــب ابنــي وائــل الــزعيمين العــربيين المشــهورين ومــن أبطــال حــرب البســوس التــي 

يس عـاش كثيــرًا مـن أيامـه وأكثرهـا بحضــرموت القـ أامـر  أفنـت جـياًل مـن شـباب العــرب، ولكـن  
 حيث يقول:

كأني لم أسمر بدم ون 
  (2)ولم أشهد الغارات يومًا بعندل   ليلة  (*)

                                                 

( سرجيس فرانتوزوف، تقديم وتعريب عبدالعزيز جعفر بن عقيل، تاريخ حضرموت االجتماعي والسياسي قبيل 1)
ون، المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم الطبعة بد اإلسالم وبعده: العصور الوسيطة المبكرة )القرن الثاني عشر الميالدي(.

 .70ـــــ69االجتماعية، صنعاء الجمهورية اليمنية، العام بدون، ص
 دم ون: من نواحي الهجرين، والهجرين مدينة تابعة لدوعن، ودوعن مديرية من مديريات محافظة حضرموت اآلن. *

دار صادر، ، معجم البلدان، هـ(626)المتوفى: شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي  (2)  
 .472، ص 2، الجزء م 1995الطبعة: الثانية، ، لبنان، بيروت
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 الملك معدي كرب بن الحارث الكندي:
هــو عــم امــرئ القــيس الشــاعر اآلنــف الــذكر، ت ــو ج فــي عهــد أبيــه ملكــًا علــى جهــة مــن     

وقيل جهة الموصل وكان مي ااًل للسلم وقد عم رت البالد في عهده. ،جزيرة العرب
(1)

  
حتـى ال يطـول بنـا الحـديث، وي عـد العصـر  ؛وكثير من النماذج ولكن نكتفـي بمـا ذكـر     

بـــل فـــي كثيـــر مـــن  ،الجــاهلي عصـــر تشـــت ت  للقبائـــل العربيــة وعـــدم التحـــام الصـــف العربــي
ولكــن عنــدما جــاء اإلســالم جعــل  ،أبنــاء عمومتهــا األحيــان تتنــاحر هــذه القبائــل بينهــا وبــين

بغـــض النظـــر عـــن بعـــض الخالفـــات التـــي  ،العـــرب تحـــت رايـــة واحـــدة وهـــي رايـــة اإلســـالم
 حدثت في بعض المواقف بين قبائل حضرموت خاصة أو العرب عامة.

  

                                                                                                                                                 

 
 .473، مرجع سابق ، ص2شهاب الدين الحموي الرومي، ج( 1)
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 مبحث الثانيال
 حضرموت في العصر االسالمي. 

 ،غرس الدين اإلسالمي في اإلنسان اإليمان باهلل تعالى كغيره من األديـان السـماوية      
ولكن اإليمان بالـدين اإلسـالمي الـذي نـزل علـى سـيدنا محمـد صـلى هللا عليـه وسـلم غـرس 

أيضـــًا اإليمـــان بالحيـــاة اآلخـــرة التـــي هـــي دار  ،فـــي اإلنســـان إلـــى جانـــب اإليمـــان والتقـــوى 
 ،ح له بالبراهين الكافية أن هذه الحياة الدنيوية ليست هي المقصودةالجزاء األبدي. ويوض

ـــك ممـــا تضـــمنه القـــرآن الكـــريم ـــة فـــي اآلخـــرة، ذل ـــاة األبدي ـــل الحي والســـنة الشـــريفة علـــى  ،ب
 وكتب الشريعة اإلسالمية. ،صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم

بـل وقـد أنجبـت  ،يـهوعندما ظهر اإلسـالم فـي شـبه الجزيـرة العربيـة دخلـت حضـرموت ف   
أمثـــال  ،حضــرموت أبطــااًل مــن خيـــرة الصــحابة والقــادة البــارزين فـــي الفتوحــات اإلســالمية
 . (1)امرئ القيس بن عانس الكندي، وقيس بن سلمة الجعفي وقيسبة بن كلثوم السكوني

 وسلم:وآله  الوفود الحضرمية إلى خير البشر صلى هللا عليه
بالمدينـة المنـورة وفـود حضـرمية جماعيـة ـــــ صلى هللا عليـه وسـلم ــــ وفدت إلى الرسول     

 وفردية، وذلك لما انتشر اإلسالم في بالد العرب.
 وفد كندة:

وتـألف الوفـد  ؛وفدت كندة إلى المدينة المنورة وفـدًا برئاسـة األشـعث بـن قـيس الكنـدي     
ه  ب ــي ر أنــه تجــاوز الثمــانمــن بضــعة عشــر رجــاًل، وعــد  ن رجــاًل، وقــدموا إلــى يعــض أهــل الس 

ـــ فقــابلهم الرســول  ،المدينــة فــي الســنة العاشــرة مــن الهجــرة أحســن ــــــ صــلى هللا عليــه وســلم ـــ
كما يقابل أمثالهم من قبائل الوفود العربية، وهكذا دخلت أعظم القبائل الحضـرمية  ،مقابلة

 .(2)دين الحق

                                                 

 .82ـــــ  81الشاطري، مرجع سابق،  ( 1)

تبيين كذب المفتري ، هـ(571عساكر )المتوفى: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن  (2)
 .68هـــ ، ص 1404، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، الطبعة الثالثة، فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري 
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وفـد مـن  فقـدــــــ  وسـلموآلـه صـلى هللا عليـه ـــــ وهكذا توالت الوفود علـى سـيد المرسـلين      
 ،ووفد أيضًا األسـود الكنـدي ،الجعفيين من جروان قيس بن سلمة شبوة وائل بن حجر وفد
 من وادي تنعة وربيعة بن مرحب الحضرمي وآخرون. ؛وكليب البقلي التنعي

 أول عامل إسالمي على حضرموت:
انتشـــر اإلســـالم فـــي حضـــرموت وكـــان ذلـــك نتيجـــة طبيعيـــة للوفـــود التـــي وفـــدت إلـــى      

وأعلنـت إسـالمها وعـادت إلـى  ،فـي المدينـة المنـورةــــــ سـلم آلـه و صلى هللا عليـه و ـــــ الرسول 
وكـان أول عامـل أرسـله  ــــ صلى هللا عليه وسلمــــــ بالدها محملة أخبار رسالة النبي محمد 

 (1) إليهـــا هـــو زيـــاد بـــن لبيـــد األنصـــاري الخزرجـــي ــــــــ وســـلموآلـــه صـــلى هللا عليـــه ــــــ ـــالنبـــي 
ونشـر  ،وكان من اختصاصه جمع الصدقة والزكاة وإصـدار األحكـام اإلسـالمية ،البياضي

وأحيانــًا أخــرى  ،تعــاليم اإلســالم. كــان أكبــر مقــر لزيــاد بــن لبيــد األنصــاري الخزرجــي تــريم
(2)شبام

 . 
وهـو مـن ـــ رضـي هللا عنـه ـــ معـاذ بـن جبـل الرسـول ــــ صـلى هللا عليـه وسـلم ــــ وأرسل      

(3)همأوائــــل حفظــــة القــــرآن إلــــى الـــــيمن لــــيعظ
وقـــــد جــــاء معــــاذ بــــن جبـــــل  بــــأمور الــــدين،  

 ،وعمـل علـى نشـر اإلسـالم ،وعاش فترة بين قبيلة السـكون الكنديـة وصـاهرهم ،حضرموت
كمعــاذ وأرشــد أهلهــا إلــى تعــاليم  ؛وهنــاك أبــو موســى األشــعري أيضــًا جــاء إلــى حضــرموت

اإلسالم وهكذا استمر انتشـار اإلسـالم فـي ربـوع حضـرموت فـي عهـد رسـول هللا صـلى هللا 
 سلم.آله و عليه و 
ـــ وبعــد وفــاة الرســول      ـــ ســلمآلــه و صــلى هللا عليــه و ــــ ربيــع األول  فــي الثــاني عشــر مــن ــــ
وطــال ذلــك  ،، حــدث إربــاك نوعــًا مــا فــي الجزيــرة العربيــةم3/9/632الموافــق هـــ 11ســنة 

                                                 

 .89ـــ 88ـــ 87(  الشاطري، مرجع سابق، ص1)
 .90المرجع نفسه، ص( 2)
قومي وتاريخي، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،  ملكة أبيض، التربية في الوطن العربي منظور( 3)

 .44م، ص2012دمشق، سوريا، 
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أبــي ــــــ ســلم آلــه و هللا صــلى هللا عليــه و ــــــ حضــرموت خاصــة فــي عــدم طاعــة خليفــة رســول 
 . (1)ن اتبعوا األسود العنسيم  م ـــ رضي هللا عنهـــــ بكر الصديق 

 حضرموت وحروب الردة:
ومعارضـــيهم  ،علــى أن بدايـــة الصــراع بــين انصـــار المســلمينتتفــق بعــض المصـــادر      

إعـــادة ناقـــة الغـــالم الكنـــدي التـــي أ خـــذت ضـــمن الزكـــاة، وتعـــد  ،هـــي رفـــض زيـــاد بـــن لبيـــد
محاولـــة أحـــد زعمـــاء قبيلـــة كنـــدة وهـــو حارثـــة بـــن ســـراقة إعـــادة الناقـــة المتنـــازع عليهـــا أول 

وحضــرموت ومعارضــيهم مــن معركــة بــين المتحــاربين المــرافقين لزيــاد مــن قبائــل الســكون 
 حارثة وأتباعه ووقعوا في األسر. كندة حيث ه زم

هــــ 11اســـتمرت حـــرب الـــردة فـــي حضـــرموت قرابـــة العـــامين بـــدأت فـــي أواســـط ســـنة      
م( قبيـــل وفـــاة الخليفـــة أبـــي بكـــر 634هــــ )13وانتهـــت  ،م(632)النصـــف الثـــاني مـــن عـــام 

الصــــديق رضــــي هللا عنــــه وبنهايــــة الــــردة أخــــذ اإلســــالم يعــــزز مواقعــــه بشــــكل نهــــائي فــــي 
 من مقاطعات دولة الخالفة اإلسالمية. حضرموت وأصبحت حضرموت واحدةً 

وليســـت الحـــروب فقـــط هـــي مـــن جعلـــت حضـــرموت إحـــدى مقاطعـــات دولـــة الخالفـــة      
ذكــرت آنفــًا الوفــود التــي جــاءت إلــى المدينــة وأعلنــت إســالمها فــي حضــرة قــد ف ،اإلســالمية

وســلم. وهنــاك طــرق ســلمية كثيــرة اســتمال بهــا الصــحابة أهــل  وآلــه الرســول صــلى هللا عليــه
حضــرموت فقــد صــاهروهم، ومــن أبــرز مــن صــاهرهم عكرمــة بــن أبــي جهــل الــذي تــزوج 
"قتيلـــة بنـــت قـــيس أخـــت األشـــعث بـــن قـــيس الكنـــدي"، وقـــد تـــأثر بعـــض الحضـــارمة بـــآداب 

 . (2)الصحابة وشدة إيمانهم
 ية في حضرموت:األباض
بــاض المــري أول أئمتهــا ولهــا إن بــمــن الخــوارج منســوبة إلــى عبــدا هلل ية فرقــة ضــاألبا    

مــذهب خــاص فيــه بعــض أصــول المــذهب الخــارجي. ومــن زعمــائهم فــي حضــرموت: عبــد 
                                                 

الفصل في الملل ،هـ(456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ( 1)
 .66ص  مصر، ب ت، مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،2ج ،واألهواء والنحل

 .99، مرجع سابق،  ص1الشاطري، ج (  2)
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موت وهـو صـاحب الثـورة ضـد ي عـرف بحضـر ضـوهـو أول إمـام أبا ،هللا بن يحيى الكنـدي
وكـــذا مـــن  م(747) ه130وقيـــل ســـنة م( 746) ،هـــ129محمـــد األمـــوي ســـنة ن مــروان بـــ

(1)زعمائهم عبد هللا بن سعيد الحضرمي ومحمد بن عمرو الحضرمي وغيرهم.
  

 ،وقفت الخالفة اإلسالمية العباسية في بغداد موقفًا حازمـًا مـن الخـوارج فـي حضـرموت   
جهــز المنصــور جيشــًا بقيــادة عاملــه م( 757)هـــ 140وال ســيما الــيمن بأجمعــه ففــي ســنة 

وقــد أدى  ،الشــيباني للقضــاء علــى الخــوارج فــي الــيمن وحضــرموتالشــهير معــن بــن زائــدة 
(2)ذلك الجيش مهامه على أكمل وجه.

  
 إمارة بني زياد: 

وأرســل المــأمون العباســي محمــد بــن زيــاد بــن عبــد هللا بــن زيــاد بــن أبيــه ليقضــي علــى    
تحـــت التـــاج العباســـي دخـــل وتـــم  ذلـــك إال أنـــه  ،العلـــويين وشـــيعتهم فـــي الـــيمن وحضـــرموت

(3).م(859ــــ  817) هـ245 -هـ 202ائها محمد بن زياد وأول أمر 
  

 الصليحيون:
، وأبقــوا بنــي معــن والة م(1063) ه455ســيطر الصــليحيون علــى حضــرموت ســنة       

         هـــــ459ولــــم يــــدم ذلــــك طــــوياًل فقــــد ق تــــل الراعــــي الصــــليحي ســــنة  ،عليهــــا )مــــن العوالــــق(
هــ 476إلـى حـوالي  ،واستقل بنو معين بـالبالد تحـت أيـديهم ومنهـا حضـرموت م(1066) 

إلى أوائـل القـرن السـادس الهجـري. كمـا أن (4)وبعدها استقل أرباب السلطة في حضرموت

                                                 

، 1، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط5هـــ، ج656ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، المتوفي سنة ( 1)
 .106م، ص 1959هــــ/ 1378

 .100، مرجع سابق، ص1الشاطري، ج( 2)
(3) https://ar.wikipedia.org/wiki/  .زياديون 

لوي بن عبد القادر السقاف(  4) ، موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم، مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ ع 
عدد األجزاء: ،  هـ 1433تم تحميله في/ ربيع األول ، dorar.net الناشر: موقع الدرر السنية على اإلنترنت  

 .51، الجزء التاسع، ص10
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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الدولــة الصــليحية اســتمرت فــي الــيمن إلــى القــرن الســادس الهجــري ومــن بــين شخصــياتها 
 ببلقيس الصغرى. ليحي، التي ل قبتالملكية أروى بنت أحمد الص

 :م(1300ــــــ  1009)هـ  700 – 400السلطة الراشدية في حضرموت 
 م(1300ـــــ 1009) هـــ 700 – 400نسـب بعــض المــؤرخين الســلطة فــي هــذه الفتــرة      

وهـم  ؛إلى السلطة الراشدية في حضـرموت وتنسـب السـلطة الراشـدية التـي أسسـها آل راشـد
ثالثـة  حكمهم ن، واستمرو الحميرية وهم عرب قحطانيالقبائل أسرة من بني قحطان إحدى 

ثـــم الـــدور الكثيـــري األول ، اني ويقـــدر بنحـــو ثالثـــة قـــرون أيضـــاً آل يمـــ حكـــم ويليـــه ،قـــرون 
 .(1)وتقدر مدته بنحو ثالثة قرون ونصف

وكــل دولــة أو أســرة حكمــت أو توارثــت الحكــم فــي حضــرموت لهــا مــد وجــزر وانبســاط    
وقد يعتريها الضعف حتـى يكـاد يقضـي عليهـا، ومـن الممكـن بعـد هـذا الضـعف  ،وانكماش

وال ينطبــق ذلــك علــى جميــع األســر الحاكمــة  ،تعــود لمرحلــة قــوة جديــدة وتســيطر مــن جديــد
 إمارات أو سلطنات ولكن بعضها فقط. مشيخات أوالتي احتلت دول أو 

 السلطان الحبوظي والملك الرسولي في حضرموت:
ــدينار تــارة آل الحبــو       ظي مــن ظفــار وكــانوا يعمــدون بتوســيع ملكهــم بالســيف تــارة وبال
هـــــ 673فاســــتولى الســــلطان الحبــــوظي علــــى معظــــم مــــدن حضــــرموت مــــن ســــنة  ،أخــــرى 

وجعلهـــا مركـــزا  ،الـــذي اشـــترى فيهـــا  مدينـــة شـــبام التاريخيـــة ســـهنف العـــام وهـــو ،م(1274)
هــ 677ومـا إن جـاءت سـنة  ،لنفوذه وقاعدة انطالق نحو السـيطرة علـى المـدن الحضـرمية

  .(2)إال وسيطر على كثير من المدن الحضرميةم( 1278)
 ولـم ينتــه    ،سـيطر الحبـوظي علـى مدينــة الشـحر بعـد أن هاجمهـا بقــوات بحريـة وبريـة     

هنـــا االحـــتالل إال باســـتيالء الملـــك المظفـــر الرســـولي علـــى حضـــرموت "يوســـف بـــن عمـــر 

                                                 

 .169ـــــــ168صمرجع سابق، (  الشاطري، 1)
 .119، مرجع سابق، ص (   باوزير، صفحات2)
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بعــدها اســتولى  (1) م(1279) هـــ678وذلــك ســنة  ؛الرســولي" أحــد ملــوك الرســوليين بــاليمن
ـــد  ،الملـــك الرســـولي علـــى حضـــرموت فـــي الســـنة نفســـها. ثـــم فـــي الســـنة نفســـها دخـــل القائ

وقـــبض علـــى معظـــم بنـــي  ،الرســـولي شـــمس الـــدين أزدمـــر إلـــى ظفـــار حاضـــرة الحبـــوظي
هنــاك علــى الصــدقات الســلطانية الحبــوظي وحملهــم إلــى مدينــة زبيــد حيــث ظلــوا يعيشــون 

  (2)ندمجوا في أهل اليمن.احتى 
 (:م1514ـــــ  1223)تقريبًا هـ 920-هـ620 السلطنة اليمانية األولى في حضرموت

ًا واليمانيـة موطنـ ،تنتمي أسرة آل يماني إلى بني ظنة بن حرام بن ملكان الكنانية نسباً     
 قريبًا.ت م(1514) هـ 920وحتى  م(1223) هـ620وحكمت حضرموت منذ عام 

 :م(1701ـــــــ  1397) هـ1113 -هـ 800آل كثير األولىسلطنة 
ينتمـــي آل كثيـــر إلـــى كثيـــر بـــن ظنـــة إلـــى قبيلـــة ســـبأ القحطانيـــة علـــى حـــد قـــول بعـــض    

 . (3)المؤرخين
 

  

                                                 

ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد هللا، عز الدين، من آل  ( 1)
العواصم والقواصم في الذب ، األرنؤوطحققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعل ق عليه: شعيب ، هـ(840الوزير )المتوفى: 

، م 1994 -هـ  1415الطبعة: الثالثة، نان، بـــ ل مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، عن سنة أبي القاسم
 .288الجزء الثالث، ص

 .124، مرجع سابق، ص  (  سعيد عوض باوزير، صفحات2)
 .225ص، مرجع سابق، 1ج، محمد أحمد الشاطري (  3)
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 ثالث:ال فصلال
 القعيطية في حضرموت.قيام السلطنتين الكثيرية و 

 المبحث األول
 .في حضرموت قيام السلطنة الكثيرية 

 م( لمحة تاريخية موجزة:1946 –م 1865السياسي في حضرموت )الوضع 
وهنــاك  ،الوضــع السياســي فــي حضــرموت فــي هــذه الفتــرة مضــطرب نوعــًا مــا كــان    

علــى  ،(*)مـد وجـزر فــي قـوة وضــعف هـذه الدولــة أو تلـك وظهــرت دويـالت المــدن اليافعيـة
 حساب الدولة الكثيرية. وألهمية منطقة يافع في التاريخ الحضرمي نوضح موقع يافع.

 موقع يافع:
مـــن  14ــــ13مـــن خطـــوط الطـــول، وبـــين خطـــي  46-45تقــع منطقـــة يـــافع بـــين خطـــي    

فـــي  ســـتيطان اليـــافعيوتعـــود البـــدايات األولـــى لال (1) خطـــوط العـــرض، ومعظمهـــا جبليـــة
 حضرموت إلى عهد السلطان الكثيري بدر أبي طويرق.

 كبيــر دوربــ قامــت ،لهــم (**)مــن جانــب آخــر نجــح الكســاديون فــي إقامــة إمــارة يافعيــة     
ــــارة  ،فــــي مجريــــات األحــــداث فــــي حضــــرموت ــــة ت خاصــــة فــــي مجاراتهــــا للســــلطنة الكثيري

وفـي عالقاتهـا التـي تتحسـن مـع إحـدى السـلطنتين الكثيريـة  ،والسلطنة القعيطية تارة أخـرى 
فتـارة تكـون ضـد السـلطنة القعيطيـة  ،ثم ما تلبث أن تسوء العالقـات مـرة أخـرى  ،والقعيطية

ومـــع الســـلطنة الكثيريـــة وتـــارة أخـــرى عكـــس ذلـــك، ولـــذلك فقـــد لعبـــت إمـــارة آل كســـاد فـــي 
                                                 

ألن حكامها من منطقة يافع التي تقع  ؛دويالت المدن اليافعية: هي دويالت تشمل عدة مدن وسميت باليافعية  *
 جنوب غرب اليمن والبعض يطلق عليه االجتياح اليافعي لحضرموت.

، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ب: ت( حسين بن علي الويسي، اليمن الكبرى، 1)
 .13م، ص1962

هـ(  1115م/  1731**  إمارة آل كساد أو اإلمارة الكسادية يعود تأسيس إمارة الكسادي الحضرمية إلى عام )
بزعامة النقيب أحمد بن سالم بن أحمد بن عبد الرب بن مجحم بن عامر بن سالم الكسادي اليافعي، حيث كان آل 

في هذا المجال واالصطياد البحري، وبفضل خبراتهم والبذل كسادي مولعين بالمالحة البحرية ومالك خبرة كبيرة 
والعطاء الذي قدموه؛ استطاعوا أن يحولوا قرية ميناء المكال إلى مدينة ساحلية وميناء رئيس على ساحل حضرموت 

 ينافس ميناء الشحر، والذي كان يعتبر الميناء الرئيسي في ساحل حضرموت آنذاك. 
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 رن التاســع عشــر المــيالديفــي القــ ،حضــرموت دورًا كبيــرًا فــي ســاحة حضــرموت السياســية

(1) . 
نتيجــة لـــدور يـــافع فـــي حضـــرموت، ظهـــر فــي العقـــد الســـادس مـــن القـــرن التاســـع عشـــر    

واآلخـر عمـر بـن محسـن  ،الميالدي أميران من آل كثير وهما: منصـور بـن عمـر الكثيـري 
(2)الكثيري.

  
 قيام السلطنة الكثيرية في حضرموت:  أ ــ
م وكانت تحكم كامل  1379يعود قيام السلطنة الكثيرية في حضرموت إلى عام    

عندما حاول  البرتغاليتصدت لالحتالل  ،من ظفار إلى شرورة بالربع الخالي حضرموت
حيث  ،العربيةاحتالل سواحلها وكانت توصف بأنها من أقوى الدول عسكريا في الجزيرة 

 هي:ام أو دول إلى ثالثة أقسسطع نجمها في حضرموت. وقد قسمها المؤرخون 
 السلطنة الكثيرية األولى:

كان قيام السلطنة الكثيرية األولى علـى يـد أبنـاء الشـيخ جعفـر بـن بـدر بـن محمـد لقد      
بــن علــي بــن عمــر بــن كثيــر األول، وهــم " يمــاني ومــدرك وعمــر بــن جعفــر بــن بــدر بــن 

مـع أهـل هيـنن وغيـرهم مـن أسـرة آل أحمـد  لي بن عمـر بـن كثيـر " بعـد صـراعمحمد بن ع
علـي بن يماني واسرة آل الصبرات، في هذه الفترة كانت والدة المؤسس الفعلي للسـلطنة " 

ل أسـرة آل الكثيــري إلـى ســلطنة " وهـو أول مـن حــو   بـن عمــر بــن جعفـر بــن بــدر الكثيــري 
م قرر السـلطان علـي بـن عمـر بـن جعفـر بـن 1411م منظمة وهو أول سالطينها. في عا

وقـف معـه كافـة علمـاء حضـرموت فـي تلـك الفتـرة، وقد  ظفاراالستيالء على بدر الكثيري 
واســتولى عليهــا.ثم ســيطرت الســلطنة الكثيريــة علــى منــاطق شاســعة مــن حضــرموت إن لــم 

 :  ولى. ومن أشهر سالطين الدولة الكثيرية األشبوةنقل كلها باإلضافة إلى 
 :السلطان بدر بن عبد هللا بن علي بن عمر  

                                                 

باسمير، السلطنة القعيطية في حضرموت، الطبعة األولى، دار الوفاق، عدن، اليمن،  (  حسن بن علي بن عبد هللا1)

 .27م، ص2012 -هـ 1433، 1ط
 .28المرجع نفسه، ص ( 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
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  م. 1451م وتولى السلطنة بعد أخيه محمد سنة  1436ولد سنة 
إال أنه سيطر على الوضـع بعقـد  ؛حضرموت قبائلثارت عليه معظم  هفي فترة حكم     
بـرم فيهـا هـذا أقـة التـي نسـبة للمنط (صـلح صـوح)م في "صوح" وسـمي  1451سنة صلح 
 الصلح.

هــم يتبعــون لــه ، م، وتمــردوا عليــه أمــراء تــريم الــذين  1462ســنة  الشــحراســتولى علــى    
دخلهـا  وظـل فـي تـريم فـي كـر وفـر حتـى ،م فحاصرها بدون طائل 1463وكان ذلك سنة 

ودفــن  ،م 1488ســنة  شــبام، تــوفي الســلطان بــدر بمنطقــة م 1484واســتولى عليهــا ســنة 
 كانت مساندة له.  وأكثرية قبيلة آل كثير في مقبرة جرب هيصم

 طويرق: والسلطان بدر أب
ومـن أشـهرهم ذو الشخصـية القويـة الفـذة ،  ،أحد سـالطين السـلطنة الكثيريـة األولـى     

بــدر امتــد حكــم " ، ، وترعــرع فــي كنــف الســالطين مــن آل كثيــر (1)م902/1496ولــد ســنة
 ،شـــرقا والســـواحل الجنوبيـــة جنوبـــا وســـيحوت ،غربـــا)*(العوالـــقإلـــى منطقـــة "  أبـــو طـــويرق 
وفي حروبـه لالسـتيالء علـى منـاطق ه، . اشتهر بطول مدة واليته وحكم(2) والرمال شماال
ن بجـيش و حيث امـده العثمـاني العثمانيينمع  بدر أبو طويرق تحالف السلطان  ،حضرموت

وكــان ذلــك أول ظهــور للبنــادق فــي  ،بقيــادة شــخص يســمى رجــب التركــي ،م 1519عــام 
  .(3) كتاف الجيش التركي وهو بندق " أبو فتيلة "أعلى  ،حضرموت

 

                                                 

 .19مرجع سابق، ص، االجتماعية(  الجعيدي، األوضاع 1)
 االستعمار البريطانيالعوالق: سلطنة العوالق العليا هي إحدى الكيانات العولقية التي كانت قائمة في عهد )*(
 نصاب العوالق. عاصمتها اتحاد الجنوب العربيثم أصبحت عضوًا في  محمية عدنحيث كانت جزًء من  [1].لعدن

م. آخر سالطين سلطنة العوالق العليا هو 1964عام   اتحاد الجنوب العربي. انضمت السلطنة إلى شبوةفي محافظة 
حيث قاتل اإلنجليز بشجاعة من غير أن يطلب المساعدة من الكيانات  عوض بن صالح بن عبدهللا العولقيالسلطان 
 . https://ar.wikipedia.org)ويكبيديا الموسوعة الحرة( المجاورة 

  .33سابق، ص  عكاشة، مرجع (2)
 ة.قديم مشهور في حضرموت بأبو فتيلة وهو من البنادق القديمناري ( سالح 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%84_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%84_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%B6_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%B6_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 ،م 1535م وســـنة  1522نهم ســـنة بســـف الشـــحروفـــي عهـــده هـــاجم البرتغـــال منطقـــة     
فـي  اإلمبراطوريـة العثمانيـةرسـل بـدر أبوطـويرق خطابـا للحكومـة العليـا آنـذاك وهـي أحيث 

لطان العثمـاني السـفلبـى  البرتغـاليينوكان يسـتنجد بـه علـى  سليمان القانونيعهد سلطانها 
ونجحـت  (1)م  1538من السفن البحرية وصلت إلى الشـحر فـي سطوال أرسل له أطلبه و 

 . البرتغاليينفي ردع غزو 
ـــارت ضـــده بعـــض قبائـــل حضـــرموت فـــي دوعـــن وعمـــد والمهـــرة 1541فـــي عـــام      ،م ث

، و كانـت  هموبعض عشائر من قومه آل كثير فصمد أمامهم واستعان باألتراك إلخضـاع
 ،شد المعارك عنفا هي التي حدثت بينه وبين الشيخ عثمان العمودي )شيخ وادي دوعـن(أ

وخضــوعه لهــم وإعــالن تبعيــة بــالده لهــم، لــذلك  ،فقــد عــارض الشــيخ سياســته مــع األتــراك
أبـي ل دوعـن وأعلنهـا حربـا شـعواء علـى مـن قبائـ اً بيـر حشد الشيخ عثمـان العمـودي جمعـا ك

حة لـدى خصـمه وعلـى الـرغم مـن قلـة سـالح الشـيخ عثمـان العمـودي ووفـرة األسـل ،طويرق 
ومـع  ،غـا قومنـدان األسـطول التركـيآ مصطفى طويرق تلك األسلحة التي تسلمها من أبي 
وعنـدما يضـيق  وطـويرق القضـاء علـى الشـيخ عثمـان العمـودي.أبلـم يسـتطع بـدر  ههذا كل

هـــــ 925الخناق عليه في حضرموت يتوجه إلى شمال اليمن مباشـرة  مثلمـا حـدث فـي عـام
عنــدما طلــب مــن اإلمــام الزيــدي هنــاك أن يمــده بجــيش ليســاعده فــي صــراعاته  ،م1519/

وبعــد حــوار ومشــاورة واستشــارة طويلــة بينــه وبــين مستشــاريه  ،العســكرية داخــل حضــرموت
لمســاعدته فــي  ،ختــار جنــود مــن يــافع يتوجــه بهــم إلــى حضــرموتوقــع االختيــار علــى أن ي

. إال أن ذلــك (2)صــراعاته الداخليــة ومــد نفــوذه إلــى أكبــر مســاحة مــن أراضــي  حضــرموت
فقــد وجــدت الخالفــات الداخليــة بســبب كثــرة الصــراعات  ،التوســع الكثيــري لــم يســتمر طــويال

فـي  تـوفيحتـى   (3)إلـى تمـرد آخـر مر السـلطان بـدر يخـرج مـن تمـردفي عهده وهكذا اسـت
                                                 

 .32(  عكاشة، مرجع سابق، ص1)
(  محمد علي باحنان، جواهر تاريخ األحقاف، الجزء الثاني، الطبعة األولى، القاهرة، جمهورية  مصر العربية،  2)

 .184م، ص1962
 .19مرجع سابق، ص ،  م1945ــ1918ماعية  األوضاع االجت (  الجعيدي،3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
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وتـــم دفنـــه بمقبـــرة الســـالطين بســـيئون. وبعـــد وفاتـــه كـــان االنقســـام  ،م1569هــــــ/ 977ســـنة 
دخلـوا فـي صـراع وتطـاحنوا علـى السـلطة حيـث  ،السياسي حاضرا في هرم سلطة آل كثير

مـن أجــل السـلطة وهــو ممـا يــؤدي إلــى  ء،جد بعضـهم باإلمــام الزيـدي فــي صــنعاحتـى اســتن
   .(1)دة تدخل اإلمام الزيدي في السلطنة الكثيريةزيا

. وكانت نهاية السلطنة الكثيرية األولى بنهاية سلطانها جعفر بن عمر بن جعفر بن 
 م.  1730بدر أبي طويرق في عام علي بن عبد هللا بن عمر بن 

 :الدولة الكثيرية الثانية
بدأت الدولة الكثيرية الثانية حينما عاد السلطان جعفر بن علي بن عمر بن جعفر      

بعد هجرته  ،إلى حضرموت الكثيري  بن علي بن عبد هللا بن عمر بن بدر بوطويرق ا
، وعند توليه (2)م 1803سنة  جاوهوتحديدا في منطقة  وإندنوسيا الهندالطويلة في 

اتسم عهد الدولة الكثيرية الثانية باالستقرار السياسي حيث انتهت كل النزاعات السلطة 
م والخالفات التي كانت بالسابق واتجهت سياسية السالطين في الدولة بالتركيز على العل

ى الدول عسكريا في الجزيرة العربية يقال أنها كانت من أقو  واألدب والقوة العسكرية حتى
 م.  1824حيث سطع نجمها في 
 الدولة الكثيرية الثالثة:

ارتبطــت المحــاوالت الكثيريــة إلحيـــاء الدولــة بــالجهود التــي بـــذلها الســلطان غالــب بـــن     
لك لـذ ،(3)وهـو مـن أحفـاد السـلطان عبـد هللا بـن عمـر بـن بـدر بـو طـويرق  ،محسن الكثيـري 

ومــا بعــده مــن  ،حــداث السياســية التــي حــدثت فــي عهــدهالــب وقفــة واأللنــا مــع الســلطان غ
 في الدولة الكثيرية الثالثة.  مهمة أحداث

  

                                                 

 .34(   عكاشة،  مرجع سابق، ص1)
 .115و114، ص، مرجع سابق( البكري، في جنوب الجزيرة العربية2)
 .36(   باحنان، مرجع سابق، ص3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9
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 السلطان غالب بن محسن الكثيري:
لتكــــون نــــواة  ،م1261/1845بــــدأ خطواتــــه الواثقــــة عنــــدما اشــــترى قريــــة الغــــرف ســــنة    

واســتطاع  (1)الدولــة، ومركزهــا السياســي، ثــم اشــترى حصــن بــن مطهــر بــالقرب مــن تــريم،
م القضـاء علــى السـطلة الطائفيــة اليافعيـة  القائمـة حينئــذ فـي مدينــة تـريم، وفــي 1846عـام

م اســـتولى علـــى مدينـــة ســـيئون، ثـــم تـــريس، بعـــد أن طـــرد حكامهـــا 1848م/1847ســـنتي 
. وبهــذه االنتصــارات التــي حققهــا  (2)نيصــراعات انتصــر فيهــا الكثيــريا بعــد اليــافعيين منهــ

السلطان غالب بن محسـن الكثيـري، جعـل لنفسـه قـدما راسـخة ودولـة قويـة فـي حضـرموت 
يا  الداخل، وبدأ آل كثير يفكرون في إعادة دولـتهم فـي السـاحل الحضـرمي لـذلك فكـروا جـد 

، وقـــد تحقـــق حلمهـــم وبســـطوا ثيريـــةر مـــرة أخـــرى إلـــى الســـلطنة الكفـــي عـــودة مدينـــة الشـــح
 نفوذهم على كثير من مناطق ساحل حضرموت أو بالقرب منه.

المملكـة العربيـة فـي  جبـل عرفـاتتـوفي السـلطان غالـب بـن محسـن الكثيـري فـي بعدها    
نــه منصــور بــن غالــب وخلفــه بعــده اب ،م 1853ســنة  الحــجأثنــاء تأديتــه فريضــة  الســعودية

ن ســيطرتهم علــى و حكــم البريطــانيأوفــي هــذه الفتــرة  ،م 1928خــر ســنة حتــى تــوفى هــو اآل
ل فــــي السياســــات كافــــة ســــلطنات الجنــــوب العربــــي وفرضــــوا علــــيهم التبعيــــة وعــــدم التــــدخ

واالكتفـاء بـالحكم الــداخلي فقـط، تـولى بعــد منصـور بـن غالــب الحكـم ابنـه علــي  ،الخارجيـة
ه و خلفــه أخــ م فــي العاصــمة ســيئون ثــم 1938الــذي تــوفي عــام  ،بــن منصــور بــن غالــب

لـي بـن أخيـه حسـين بـن عا أتى مـن بعـدهثم م،  1947منصور الذي توفي عام جعفر بن 
، وهــو العــام الــذي انتهــت فيــه الســلطنة م1967عــام  هفتــرة حكمــبــن منصــور الــذي انتهــت 

 الكثيرية عندما أعلنت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في جنوب اليمن.
  

                                                 

 .269م، ص1954(  سعيد عوض باوزير، معالم تاريخ الجزيرة العربية ، دار الكتاب العربي، القاهرة ، مصر، 1)
 م. 983 اليمنية، لجمهوريةا محمد عبد القادر بامطرف، في سبيل الحكم، دار الهمداني، الطبعة الثانية، عدن، (2)

 .14ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
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:المبحث الثاني  

قيام السلطنة القعيطية في حضرموت:   

ـــــة،  ىحـــــدإتعـــــد أســـــرة القعيطـــــي       ـــــى  التـــــي نزحـــــتاألســـــر اليافعي مـــــن جبـــــل يـــــافع إل
حضـرموت، ضــمن بطـون القبائــل اليافعيـة التــي اســتقدم طالئعهـا الســلطان بـدر بــن محمــد 

ويعـود سـر بـروز ( 1)واستوطن آل القعيطي منطقة لحروم بوادي عمـد  ،المردوف)الكثيري(
 هذه األسرة وتفوقها إلى النجاح الذي أحرزوه في الخارج خاصة الهند.

عمـر علـى يـد  ،طيـة فـي بـدايات القـرن التاسـع عشـر المـيالديتأسست السـلطنة القعي     
ومنـــه . والهنـــد بحضـــرموتوهـــو رأس أســـرة األمـــراء  ،هللا القعيطـــي بـــن عـــوض بـــن عبـــدا

فكفلتــه أمــه وتربــى  ،مــراء الدولــة. تــوفي والــده بحضــرموت وهــو طفــل صــغيرأتناســل بقيــة 
علــى يــدها. ثــم انتقلــت بــه مــن قريــة لحــروم إلــى أخوالــه الــذين كــانوا يســكنون فــي منطقــة 

مـع  هسـب لنفسـتكاحيـث  ،الهندإلى  م1792. هاجر من حضرموت وهو صبي سنة شبام
الهنديــة. ثــم فــي جــيش نظــام  بــرودةمــرور الــزمن شــهرة عســكرية واســعة فــي جــيش واليــة 

وقائــدًا للفرقــة الحضــرمية  ،الــداكن. وصــار رئــيس الجاليــة اليافعيــة بحيــدر أبــاد حيــدر أبــاد
وهـو لقـب  ،أي قائـد أللفـي مقاتـل جمعـدارالعسـكرية  هوكانت رتبتبجيش النظام في الهند. 

قـدام. ر فـي الـدهاء والشـجاعة والكـرم واإلورثة ابنه عـوض مـن بعـده. لـه تـاريخ حافـل ومثيـ
مؤرخــون عـدة رســائل بعضــها ال يــزال الفــي الهنــد، وكتـب عنــه  حيـدر أبــادتـوفي فــي مدينــة 

 .(2)مخطوطاً 
تربعــوا علـــى عــرش الســلطنة، نــورد مـــنهم  وهنــاك أفــراد مــن األســـرة القعيطيــة الحاكمــة    

 على سبيل الذكر ال الحصر:
  .حسين بن عبد هللا بن عمر بن عوض بن عبد هللا القعيطيـــ 1

                                                 

.404، ص 2الشاطري، مرجع سابق، ج ( 1)  
.89(  أحمد عبد القادر المالحي، المذكرة التاريخية الشحرية، مخطوط ، ص1)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1792
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 .صالح بن عمر بن عوض بن عبد هللا القعيطيــ 2
 .عبد الحبيب بن عامر بن عوض بن عبد هللا القعيطيـــ 3
 القعيطيعمر بن عوض بن عمر بن عوض بن عبد هللا ـــ 4
ــأول مــن ل   هــو القعيطــي:عــوض بــن عمــر بــن عــوض بــن عبــد هللا  ــــــ5 ب بالســلطان مــن ق 

بـاد فـي أولـد بحيـدر  ،الجـزء السـاحلي مـن حضـرموت تتـي حكمـال ،أفراد العائلـة القعيطيـة
 ويعــرف بالجمعــدار،بــاد أضــابطا فــي جــيش نظــام حيــدر الهنــد وتــوفي أيضــا فيهــا. وكــان 

خوانـــه عبـــد هللا وصـــالح إمعاهــدة حمايـــة مـــع اإلنجليـــز هــو و ي م دخـــل فـــ1886وفــي ســـنة 
م. وقـد اتسـعت 1882وعلي، بعد أن كانوا قد دخلوا مع اإلنجليز في معاهدة صداقة سـنة 

(1)رقعة الدولة القعيطية بحضرموت في عهده.
  

ـــ 6 ي عــد الســلطان عمــر بــن عــوض بــن عبــدهللا   :الســلطان عمــر بــن عــوض القعيطــي ــ
ل أعلــى قائمــة أســرة آ فــي نة القعيطيــة فــي حضــرموت، ويــأتيالقعيطــي هــو مؤســس الســلط

ومنــه يتناســل بقيــة أمــراء األســرة القعيطيــة،  ،الهنــد مالقعيطــي ســواًء كــان فــي حضــرموت أ
لد عام  ونتيجـة  .(2)م بقريـة "الخـروم" بثغـر وادي عمـد بحضـرموت مـن أسـرة فقيـرة1783و 

سـافر الفتـى عمـر بـن عـوض القعيطـي فـي  ،للظروف االقتصادية الصعبة في حضرموت
وقــد تبعــه أقاربــه فــي الســفر إلــى الهنــد  ،مــن أجــل التوســع فــي طلــب الــرزق  ،م1790عــام 

حيــــث بــــرزت مواهبــــه العســــكرية هنــــاك ، "حيــــدر أبــــاد ا لــــه االلتحــــاق بجــــيش "الـــذين ســــهلو 
ـــه وصـــار رئيســـًا للفرقـــة واكتســـب شـــهرة عســـكرية فـــي جـــيش حيـــدر أ ـــاد عنـــدما انتقـــل إلي ب

ثــم تحســنت أحوالــه ، ر"الحضــرمية هنــاك، وقــد تحصــل علــى رتبــة عســكرية وهــي "جمعــدا
زق منهــا خمســة أبنــاء وهــم ) ،الماديــة وتــزوج مــن إحــدى األســر الهنديــة  -2محمــد  -1ور 

تـوفي فـي  ،دهاء والشـجاعة والكـرموامتـاز بالـ. (3)علي( -5عوض  -4صالح  -3عبدهللا 
 م.1865مدينة حيدر أباد بالهند عام 

                                                 

 .404، ص2الشاطري، ج( 1)
 .29سابق، ص (  باسمير، مرجع 2)
 .20(  الناخبي، مرجع سابق، ص 3)
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وعنـد عـودتهم قـاموا بتجنيـد رجـال  ،عاد أبناء الجمعدار عمر القعيطي "محمد وعـوض"   
ن يـافع واسـتقدموا عـددًا كبيـرًا مـن الجنـد مـ ،وبذلوا األموال في شراء العتاد الحربي ،القبائل

الكبـرى فـي حضـرموت آنـذاك وهـم آل  ةمـام القـو الوقـوف أ اويسـتطيعو  ،حتى تقـوى شـوكتهم
 . (1)كثير
بيــنهم عــداء مــع آل ألن آل الكســادي فــي المكــال  ،وجــاءت الظــروف مواتيــًة للقعيطيــين   

 م.7/2/1883؛ لذلك تحالف القعيطي مع الكسادي في كثير في الشحر
 إلى:كان التحالف القعيطي الكسادي يهدف 

 . (2)في حضرموت في صدارة الحكم أن يكون عمر بن عوض القعيطي والقعيطيون  (1
 إعادة أموال وأراضي وديار آل يافع التي استولى عليها الكثيري. (2

حيث وصل على رأس قـوة إلـى المكـال  ،بدأ القعيطي يجهز الجيش داخل حضرموت     
(3)ن و حينها كان حكام المكـال الكسـادي ،م1867يناير  30 -هـ 1283رمضان  23في 

  ،
وفـي  ،م1867فبرايـر  4بدأت المشـاورات للتحـالف مـع الكسـادي فـي وبعد وصوله المكال 

 م ك تب االتفاق ووق ع الطرفان وأبرز ما جاء فيه:1867فبراير  7
 أن يساعد كل منهما اآلخر. (1
 . (4)تحديد عدوهما المشترك (2

ويجدر اإلشارة إلى أن هناك مدينـة قريبـة مـن  ر،تنفيذ االتفاق نحو استعادة الشح بدأ     
و تحكمهـــا أســـرة "آل عمـــر  ،وهـــي مدينـــة غيـــل بـــاوزير وكـــان موقعهـــا اســـتراتيجياً  ،الشـــحر

فيمـا كانـت الغيـل تحتـاج إلـى الشـحر  ،باعمر" التي لهـا اتفـاق وعالقـة حسـنة مـع آل كثيـر
اسـتمرت مدينـة غيـل ف  ،السـيطرة عليهـا مهمـة جـداً ت عـد  بدرجة كبيرة جدًا ولـذلك  ،اقتصادياً 

                                                 

 .30باسمير، مرجع سابق، ص  (  1)
 .21(   بامطرف، في سبيل الحكم، مرجع سابق، 2)
(3 )Naval Intelligence Division Western Arabia And The Red Sea P.272 
 .309هـ، ورقة رقم 1329وط باحسن، النفحات المسكية في تاريخ الشحر المحمية، مخط عبد هللا محمد(  4)
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، ولكــن يجــب أن يبــدأ بــاألهم ثــم المهــم  (1)بــع الســلطنة الكثيريــةبــاوزير ردحــا مــن الــزمن تت
م، 1867واستولى عليها عـام  ،بن عمر القعيطي إلى الشحر حيث اتجه السلطان عوض

 . (2)ثم اتجه الجيش الكثيري المنهزم إلى حضرموت الداخل
عندما سيطر علـى مدينـة غيـل  ،بدأ القعيطي في تأسيس سلطنة واسعة في حضرموت   

م، ثم تحرك السلطان إلـى حصـن العـولقي فـي الحـزم بالصـداع وسـيطر 1875باوزير عام 
وهكـذا أصـبح القعيطـي مسـيطرًا علـى أهـم  .(3)عليه وأنهى الوجود العولقي من حضـرموت

الشــحر( باإلضــافة إلــى شــبام والقطــن وحــورة فــي وادي  –المــوان  فــي حضــرموت )المكــال 
 . (4)حضرموت

تــوفي النقيــب صــالح الكســادي  ،بعــد مــرور ســت ســنوات مــن دخــول القعيطــي الشــحر   
ـل  وخ   الـذي دخــل فـي خالفــات ثـم حـروب مــع قبائـل فــي  ،ه ابنـه عمــر بـن صــالح الكسـاديف 

وكـان متظـاهرًا بـذلك ألنـه  ،"دوعن" فانتهز عمر بن عوض الفرصة للتوسط وحل الخـالف
ـــى رأس قـــوة عســـكرية ـــدما جـــاء القعيطـــي للوســـاطة كـــان عل فخـــرج النقيـــب الســـتقباله  ،عن

ال  ل ــم  ددهم بســبعمائة مقاتــل، فقــال لــه: ر عــد   فاســتنكر كثــرة الجنــود الــذين جــاء بهــم حيــث ق ــ
وأظهــر قصــده مــن  ،تبعــث برســول يخبرنــا بوصــولك فاعتــذر الجمعــدار عــوض مــن النقيــب

 .(5)لوساطة بينه وبين قبائل دوعنأجل ا

                                                 

ـــ   1355جروان، مدينة غيل باوزير، دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية سالم ( عدنان أحمد 1)
م، الطبعة األولى، دار الفالحين للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية 1967ــ  1936هــ/1387

 .72م، ص2012هـــ/1433السعودية، 
 .32حسن علي باسمير، مرجع سابق، ( 2)
 .47( محمد عبد القادر بامطرف، في سبيل الحكم، مرجع سابق، ص3)
 .309باحسن، مصدر سابق، ص (  4)
( عبد الرحمن بن عبيد الاله السقاف، إدام القوت أو معجم بلدان حضرموت، الطبعة األولى، دار المنهاج، 5)

 .218م، ص 2005هـــــ / 1425الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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فقــــد تحســــنت العالقــــات الكســــادية  فــــات عديــــدة بــــين القعيطــــي والكســــادي،وبعــــد خال     
ن اسـتبقوا األحـداث وتطـورت عالقـاتهم يالقعيطيـ ن  ية وحاولوا النيـل مـن القعيطـي، لكـالكثير 

وحــــاول القعيطيــــون دخــــول "بــــروم" إحــــدى منــــاطق  ،تطــــورًا كبيــــرًا وملحوظــــًا مــــع بريطانيــــا
بعــدها اتجهــوا إلــى المكــال  ،م1881الكســادي ونجحــوا فــي احتاللهــا وكــان ذلــك فــي عــام 
  .(1) وحاصروها فاستسلم النقيب عمر بن صالح الكسادي

وهكذا أ سدل الستار على اإلمارة الكسادية وبدأت السلطنة القعيطية في عهد أقـوى مـن    
 ضرموت.ذي قبل في ح

 م:1888َو  1882الحماية  امعاهدت
أبرمهـا مـن  ،م1882والسلطنة القعيطية عام  ،تم إبرام معاهدة الحماية بين بريطانيا      

الجانــــب البريطــــاني الجنــــرال جــــيمس بليــــر المقــــيم السياســــي بمدينــــة عــــدن، ومــــن الجانــــب 
ثـــم  ،عمـــر القعيطـــي ه عـــوض بـــنو وأخـــ ،دهللا بـــن عمـــر بـــن عـــوض القعيطـــيالقعيطـــي عبـــ

فــي مدينــة الشــحر وقــد  ،م1888عليهــا الحمايــة عــام  أ برمــت معاهــدة أخــرى وأيضــًا أ طلــق
بحضور المستر هنتز ثم أمضاها حـاكم  ،أمضاها السلطان عوض بن عمر وأخوه عبدهللا

 . (2)عدن الجنرال "هوج" بعد ذلك عن الحكومة البريطانية
وأن ال  ،بأنـه تحـت الحمايـة البريطانيـة ،القعيطـيوأهم نصوص هذه المعاهدة اعتـراف     

فيمـا تـم  ،إال بعـد موافقـة بريطانيـا ،يرتبط مع دولة أجنبية أو شركة بـأي معاهـدة أو اتفاقيـة
التـــي أملتهـــا نفســـها البنـــود  و م بـــين بريطانيـــا وآل كثيـــر1888عـــام نفســـها المعاهـــدة  إبـــرام

 بريطانيا على القعيطي أملتها على الكثيري.
خاصــة بعــد  ،م أولــى صــالت حضــرموت الرســمية بحكومــة عــدن1888معاهــدة عــام ت عــد 

 م.1839احتالل بريطانيا عدن عام 
ـــ  هـــ 1336 وفــي ســنة  فــي  ،ع قــدت فــي عــدن معاهــدة بــين الكثيــري والقعيطــيم  1918ـــ

عهــد الســلطان غالــب بــن عــوض القعيطــي قبــل فيهــا ســالطين آل كثيــر أن تكــون معاهــدة 
                                                 

 .232، مرجع سابق، ص ( باوزير، صفحات1)
 .43(  باسمير، مرجع سابق، ص2)



 

 

81 

 

ولـــذلك دخلـــت بالدهـــم  ،وارتضـــوا بتنفيـــذ شـــروطها وتعهـــداتها بأمانـــة ،م ملزمـــة لهـــم1888
 طانية ألول مرة منذ ذلك التاريخ.تحت الحماية البري

 م:1937معاهدة االستشارة مع السلطنة القعيطية 
(1)م1937تــم التوقيــع عليهــا فــي أغســطس عــام     

أمضــاها الســلطان صــالح بــن غالــب   
وورثته من بعده ووقعها عـن بريطانيـا المسـتر "رايلـي" القائـد األكبـر فـي محميـة  ،عن نفسه

 .(2)عدن
ويـــنص البنـــد األول علـــى أن يتعهـــد الســـلطان بـــأن يتقبـــل نصـــيحة المستشـــار الـــذي تعينـــه 

ماعدا المسائل المتعلقة بالديانة المحمديـة والعـادة، أمـا  ،حكومة بريطانيا في جميع األمور
خيــر فهــو يــنص علــى اعتــراف الحكومــة البريطانيــة بحــق ســالطين الشــحر البنــد الثــاني واأل

 . (3)والمكال)السلطنة القعيطية( في تعيين حلفائهم عرضة لموافقة حكومة جاللة الملك
 م:1939معاهدة االستشارة مع السلطنة الكثيرية 

مـــن نتائجهـــا أصـــبح ، م1939الســـلطنة الكثيريـــة فـــي عـــام  ع قـــدت معاهـــدة مماثلـــة مـــع   
باإلضافة إلـى وظيفتـه  ،المستر إنجرامس أول مستشار مقيم للسلطنتين القعيطية والكثيرية

كمعتمـــد بريطـــاني لمحميـــة عـــدن الشـــرقية التـــي تتكـــون مـــن اإلمـــارات القعيطيـــة والكثيريـــة 
 والواحدية وبالد المهرة.

ظهرت حركات قومية وتحررية في جميع  ،في بداية الخمسينيات من القرن العشرين    
 ،مصرفي  1952يوليو  23ثورة وخصوصا مع فترة اندالع  الوطن العربيأنحاء 

 ةً انت تحتل مساحثار ذلك قلق الحكومة البريطانية التي كأوتأثيره، وانتشار الفكر القومي 
قيام ثورات تقلعهم من السالطين والمشايخ من  فخشي ،جنوب الجزيرة العربيةواسعة من 

                                                 

(1 )Rily Bernard Aden and the Yemen. London. P 22. 
م، الطبعة األولى، مؤسسة قرطبة، 1967ـــــ 1937( أحمد عبيد بن دغر، حضرموت واالستعمار البريطاني 2)

 .71م، ص2000هـــــ/ 1421مصر،القاهرة، 
ــ1900( محمد سعيد داؤود، وثائق الندوة العلمية التاريخية حول المقاومة الشعبية في حضرموت 3) م المنعقدة 1963ــ

 .53م. ص 1989فبراير  26ـــ 25في كلية التربية المكال، جامعة عدن، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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قامت الحكومة البريطانية بإنشاء اتحاد فيدرالي بين سالطين محمية ، فوشهمفوق عر 
يمها ضد أي حركة لحماية مستعمراتها ولتدع اتحاد الجنوب العربي هواسمت ،عدن الغربية

 قومية أو ثورية.
لم تنضم السلطنة القعيطية إطالقا كغيرها من السلطنات في جنوب اليمن إلى      

د  ي   اهذمثل  قيام اتحاد أن ورغم ،جنوب العربياتحاد ال إال أن نظام  ،خطوة قومية ع 
لقيام الحكام والسالطين بالتعاون  ،لم يرحب بذلك جمال عبد الناصرالرئيس المصري 

(1)مع اإلنجليز متجاهلين مصلحة الشعب والمواطنين،
حيث اعتبرهم مواليين لالستعمار   

وفي الجنوب  ،واالحتالل اإلنجليزي وقام عبدالناصر بدعم الحركات القومية في اليمن
  .م1967ام ـــــحتى انتهى ذلك االتحاد فعليا في ع ،العربي وحضرموت

السلطنة القعيطية والكثيرية في حضرموت مرتبطة باتفاقيات وهكذا استمرت كل من     
وهو عام إعالن جمهورية اليمن الجنوبية  ؛م1967استشارة مع بريطانيا حتى عام 

الشعبية ثم تحول اسمها فيما بعد إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في جنوب 
 اليمن.

 
  

                                                 

 .72بن دغر، مرجع سابق، ص  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
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 م1967ـــ 1946نشأة التعليم األهلي 
 

 ول: الحركة التنويرية واإلصالحيةالفصل األ

 تمهيد عن التعليم في حضرموت. المبحث األول: 
النهضة العلمية منل بداية القرن العشرين وحتى عام  المبحث الثاني:

 م )بإيجاز(. 1946
 

 الفصل الثاني: مؤسسات التعليم اإلسالمي:
 

 المبحث األول: الكتاتيب والزوايا
 المبحث الثاني: األربطة.
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 الباب الثالث
 م1967 -1946نشأة التعليم األهلي 

    

يتنــاول هــذا البــاب جــوهر موضــوع الدراســة حــول نشــأة وظهــور وتطــور التعلــيم األهلــي    
أولهـا الحركـة التنويريــة  ؛م، وقـد تـم تقســيمه إلـى ثالثـة فصــول1967ــــــ1946مـابين عـامي 

مــــوجزًا عــــن تطــــور التعلــــيم فــــي فيهــــا فيهــــا الحــــديث  ، وكــــانواإلصـــالحية فــــي حضــــرموت
التـي  ،الحـديث فيـه عـن الكتاتيـب واألربطـة والزوايـاحضرموت، أمـا الفصـل الثـاني فقـد تـم 

في فترات مختلفة من تاريخ حضرموت وفـي فتـرة الدراسـة  ساهمت في محو أمية الكثيرين
فـي  موضوع البحث في المدارس األهليـة هذه، وأما الفصل الثالث فهو يتحدث عن جوهر
 السلطنتين القعيطية والكثيرية في حضرموت.

 

 ول: الفصل األ 
 الحركة التنويرية واالصالحية:

 المبحث األول:
 يد تاريخ تطور التعليم في حضرموتتمه

ظهـــر اإلســـالم فـــي جزيـــرة العـــرب وأحـــدث تغييـــرًا عقائـــديًا وفكريـــًا بتعاليمـــه المثلـــى        
 ،ورفـــع المســـتوى العقلـــي لـــدى العـــرب ،علـــى األخـــالق الكريمـــة حـــث  فقـــد  ،الســـامية النبيلـــة
وأحـدث  ،التـي هـي جـزء ال يتجـزأ مـن شـبه جزيـرة العـرب ،حضـرموت إلـى ووصل اإلسالم

الحـد مـن حدث في عموم األمصار اإلسالمية من رفع المستوى العقلي والفكـري و أفيها ما 
مهـد الطريـق  ، األمر الذيبداية عهد جديد مع عقيدة جديدة سامية فتكون العصبية القبلية 

 لبداية تعليم جديد وتطور في ذلك التعليم.
لعموم اليمن وحضرموت إذن تاريخ  ،بالتاريخ اإلسالمي سمت تلك الحقبةو  ولذلك       

اليمن اإلسالمي وتاريخ حضرموت االسالمي هو التاريخ الذي يتناول الفترة من دخول 
السابع الميالدي إلى نهاية دول الخالفة  سالم إلى اليمن وحضرموت في القرن اإل
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اإلسالم خاضعة لالحتالل الفارسي،  بعد طردهم  اإلسالمية، حيث كانت اليمن قبل
لألحباش من اليمن، وشهدت اليمن خالل تلك الفترة صراعات ونزاعات قبلية ، واعتنقت 

ــــــ صلى مد القبائل اليمانية اإلسالم في القرن السابع الميالدي، بعد أن أرسل النبي مح
أسلمت قبيلة و إلى صنعاء،  ي هللا عنه ـــــــــــــ رض عليا بن أبي طالبهللا عليه وسلم ـــــــ 

انتشر اإلسالم في ربوع  قبائلال، وألنها من أكبر صنعاء وكانت لها نفوذ في، (1)همدان
 .(2)اليمن و حضرموت

تمت االتصاالت بين  ـــــــ صلى هللا عليه وآله وسلمـــــ على خطة الرسول  بناءً و        
بواسطة الوفود الحضرمية الوافدة في السنة التاسعة   حضرموت(*)الدولة اإلسالمية وأقيال

  . (**)الوفود عاموقد اشتهرت  هذه السنة ب (3)سالموالعاشرة من الهجرة مبايعة على اإل
العاشـرة للهجـرة  التاسـعة و قدمت الوفود الحضرمية إلى المدينـة المنـورة فـي السـنة        

ق ب ــل النبــي محمــد ف ،للنبــي محمــد صــلى هللا عليــه وســلملــتعلن إســالمها  ،م( 631ـــــ  630)

                                                 

ل طـي العسـقالني )المتـوفى: ( محمد بن أحمد بن عبد الـرحم1) المحقـق: محمـد زاهـد بـن ، هــ(377ن، أبـو الحسـين الم 
، سـنة الطبـع بـدون، مصـر، القـاهرة ــــ المكتبة األزهرية للتـراث، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، الحسن الكوثري 

 .128ص 
(2)https://www.ye1.org/forum/threads/213928 
بفتح الهمزة وفتح المثناة من تحت ثم ألف والم: جمع قيل بفتح القاف وسكون المثناة، وهو الملك األقيال أقيال: أم  *

 .من ملوك حمير، وحضرموت اسم لبلد باليمن ولقبيلة
. https://ar.wikipedia.org/wiki 
، بيروتبن هشام، الجزء الخامس، دار الجيل، بن أيوب الحميري البصري، السيرة النبوية ال عبد الملك بن هشام (3)
 . 248، ص1990نان، لب

 المدينـة المنــورة، ع ـرف بـذلك لكثـرة الوفـود التـي قـدمت م631الموافـق سـنة  التاسـع الهجـري **عـام الوفـود، هـو العـام 
 رجـبفـي  غـزوة تبـوكوكـان ذلـك بعـد  ، والتي يزيد عددها على سبعين وفًدا،صلى هللا عليه وسلم محمدمسلمة للنبي 

 . هـ 9
فــي هــذا العــام جــاء إلــى المدينــة وفــود كثيــرة مــن أنحــاء الجزيــرة تعلــن إســالمها أمــام الرســول وكــان نصــرًا كبيــرًا و     

صـلى هللا عليـه وسـلم للمسلمين وبدأ اإلسالم ينتشر وينتشر في كـل الجزيـرة العربيـة وذلـك بفضـل نبينـا وحبيبنـا محمـد 
ر  َّللا   و ال ف ت ح  )حتى نزلت السورة الكريمة، قال تعالى } إ ذ ا ج   يـن  َّللا   أ ف و اًجـا )1اء ن ص  ل ون  ف ـي د  خ  ر أ ي ـت  الن ـاس  ي ـد  ( 4( و 

ان  ت و اًبا{ ) ف ر ه  إ ن ه  ك  ت غ  ب  ك  و اس  د  ر  م  ب  ح  ب ح   ( القرآن الكريم، سورة النصر.3ف س 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.marefa.org/9_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/9_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/631
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://www.marefa.org/9_%D9%87%D9%80
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ـــه وســـلم إســـالمهم ـــه، وكـــان مـــن أبـــرز الوفـــود  ،صـــلى هللا علي ـــى أمارت وأقـــر  كـــل أميـــر عل
الكنـدي، ووفـد وائـل بـن حجـر الحضرمية إلـى المدينـة وفـد كنـدة برئاسـة األشـعث بـن قـيس 

عمــااًل عنــه إلــى الــيمن وفــي العــام نفســه أرســل النبــي صــلى هللا عليــه وســلم  (1) يالحضـرم
وكلفهـــم بتعلـــيم النـــاس أمـــور الشـــريعة اإلســـالمية جميعـــًا بمـــا فيهـــا الصــــالة  ،وحضـــرموت

ـــ ومــن هــؤالء األمــراء أو الحكــام الــذين أرســلهم النبــي  ،والزكــاة والصــوم والحــج صــلى هللا ــــ
 .عنه إلى اليمن وحضرموت هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي هللا ـــــ عليه وسلم

 في حضرموت: ــــ رضي هللا عنهــــ الصحابي معاذ بن جبل 
ــل مــن منطقــةلــمعلمــًا  كــان       بــين الــيمن  ،ألخــرى  بعض منــاطق الــيمن وحضــرموت فتنق 

 وحضرموت وهو بذلك ي عد أول معلم لإلسالم في حضرموت بشكل واسع.
هللا عنـه إلـى  أرشد النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم الصـحابي الجليـل معـاذ بـن جبـل رضـي     

طريقة مناسبة للدعوة في اليمن وحضرموت مع أهل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى المقيمـين 
"روى : كتـاب اإليمـان وهـووقد جاء الحـديث فـي كتـاب البخـاري  ،(2) في اليمن وحضرموت

عباس قال: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم لمعـاذ بـن  نبابي هريرة عن أالبخاري عن 
فــإذا جئــتهم فــادعهم أن  ،إنــك ســتأتي قومــًا مــن أهــل الكتــاب))جبــل حــين بعثــه إلــى الــيمن: 

فـأخبرهم أن هللا قـد  ،يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا فإن هم أطـاعوا لـك بـذلك
هـم أطـاعوا لـك بـذلك فإيـاك  فرض عليهم صدقة تؤخذ مـن أغنيـائهم فت ـرد علـى فقـرائهم، فـإن

 .(3) ((وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين هللا حجاب

                                                 

الطبعة األولى، دار حضرموت للدراسات ( محمد عبدالقادر بامطرف، المختصر في تاريخ حضرموت العام، 1)
 .40م، ص2001والنشر، المكال، حضرموت، الجمهورية اليمنية، 

ي  )المتوفى:  (2) اني الوادع  د  م  ة   اله  ب ل  بن  ق ائ د  بل  بن  ه اد ي بن  م ق  ار  اآلث ار ، الشفاعة، هـ(1422أ ب و ع بد الر حم ن م ق  د 
نعاء  .11، صم 1999 -هـ  1420الثالثة،  :الطبعة، اليمن، للنشر و التوزيع، ص 

محمد أبو إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ـــ صلى  (3)
البخاري، هــــــ، ـــــــ صحيح 1422هللا عليه وسلم ــ وسنته وأيامه، دار طوق النجاة، دمشق ـــ سوريا، الطبعة األولى 

 .162(، الجزء الخامس، ص 4327حديث رقم) 
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علــى صــاحبها أفضــل الصــالة وأتــم التســليم تعل ــم  ســالميةوفــي أثنــاء هــذه الــدعوة اإل     
ن الناس في حضرموت مبادئ الكتابة والقراءة وركـزوا فـي البدايـة مـن أجـل قـراءة الكثير م

  ومن هنا انتشر التعليم في حضرموت.ـــــ صلى هللا عليه وسلم ــــــ القرآن وسنة الرسول 
ن أبوه م ن أن  وائل بن حجر بن ربيعة وكا وقد جاء في المعجم الصغير للطبراني:      

فدخل المسجد  ــــــ صلى هللا عليه وآله وسلمــــــ وفد على النبي ــــــ  ملوكهمـــــ  أقيال اليمن
، ثم صعد  النبي  فأدناه النبي صلى هللا عليه وآله وسلم إليه وبسط  له رداءه وأجلسه معه

 عليه وآله وسلم المنبر وقال: أيها الناس، هذا وائل بن حجر سيد األقيال، هللا صلى
يدة ــ يعني حضرموت ــ راغبًا في اإلسالم، فقام وائل وقال: يا رسول أتاكم م ن أرض بع

ل النبي صلى هللا ، فقا(1)هللا بلغني ظهورك وأنا في ملك  عظيم فتركته واخترت  دين  هللا
 .(2) (بارك هللا فيك ياوائل، وفي ولدك، وفي ولد ولدك )عليه وآله وسلم:

(3)وسلم على األقيال م ن حضرموتاستعمله النبي صلى هللا عليه وآله    
ه    ، وأصعد 

(1)ره عند وصوله وقال )هذا وائل سيد األقيال(على منب
وفي رواية عند ابن األثير أيضًا:  
 أن  النبي صلى هللا عليه وآله وسلم دعا له ومسح رأسه.

                                                 

( أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 1)
هـ(أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي 806
الطبعة ، طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب المسانيد(، هـ(826متوفى: )ال

، وصورتها دور عدة منها )دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي( -المصرية القديمة 
 .121القاهرة، مصر، العام بدون. الجزء األول، ص 

هــ(، الروض الداني  360سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني) المتوفي :  (2)
) المعجم الصغير(، المحقق: محمد شكور الحاج أمرير، الناشر: المكتب اإلسالمي، دار عمار، بيروت ـــ لبنان، 

 .46، ص 22م، الجزء 1985هـــــ ــــــــــ 1405الطبعة األولى، 
المحقق: الشيخ خليل  هـ(1014علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري )المتوفى:  (3)

 -هـ  1405الطبعة: األولى، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، شرح مسند أبي حنيفة، محيي الدين الميس
 .492، ص م 1985
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في المدينة المنورة ذاق  فيها م ن  حقبة زمنية ضى وائل رضي هللا عنهوبعد أن  أم     
ما ذاق  عاد  إلى بالده ناشرًا للدعوة بين عشيرته وقومه، فكتب  معه  ،حالوة اإليمان

ت ب  له ولقومه.   الرسول ثالثة ك 
تشر التعليم في حضرموت وإن كان سيكون على مبادئ القراءة وبهذه الطريقة ان    

 والكتابة وأمور الدين.
ــ     علـــى أوســـع  ،الم عـــدة نــواحي للحضـــارمة مـــن ناحيــة تعلـــيم القـــراءة والكتابــةد اإلســـمه 

ــ ن  ي حضــرموت، إال أنطــاق فــ د ســبيل هنــاك جانبــًا بــرز فــي الســطح وهــو أن اإلســالم مه 
الهجــرة إلــى األمصــار الجديــدة التــي فتحهــا المســلمون خــارج الجزيــرة العربيــة، وقــد هــاجروا 

ـــة اإلســـالم فا ـــودًا تحـــت راي وحضـــروا   ،شـــتركوا فـــي حـــروب الـــروم والفـــرسفـــي البدايـــة جن
اليرموك والقادسية وكان منهم عدد كبير في الجيش الذي فتح مصر فـي خالفـة عمـر بـن 

واسـتمروا  ،الخطاب كما شاركوا في الفتوحات اإلسالمية في عهد الخليفة عثمان بن عفان
ع أبيــه هــاجر مــ، الــذي بــن عطيــة الحضــرميفــي الهجــرة أيضــًا حيــث ذكــر العالمــة يــونس 

 وأعمامه في مائة راكب من حضرموت في آخر خالفـة عثمـان بـن عفـان رضـي هللا عنـه.
(2)اء مـن الحضـارمة بمصــرضـأول مـن تــولى الق يـونس بــن عطيـة الحضـرمي يعـدلـذلك 

 ، 
م(، ول  ـي بعـده 709هــــ )90سـنة  بعـد وفاتـه وجمـع لـه الشـرطة أيضـا. م(703هــ )84سنة 

(3)عطيةبن أخيه أوس بن عبد هللا بن ا
 ، ثم عزل بعدها بفترة وجيزة. 

                                                                                                                                                 

عادل  -قق: شعيب األرنؤوط المح، هـ(241حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن  (1)
 2001 -هـ  1421الطبعة: األولى، ، بيروت، لبنان،مؤسسة الرسالة، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مرشد، وآخرون 

 .134، ص31، الجزء 18838 ، رقم الحديث:م
تحقيق: محمد حسن محمد حسن ،هـ(355المصري )المتوفى: بعد أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي   (2)

الطبعة: األولى، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، كتاب الوالة وكتاب القضاة للكندي،إسماعيل، وأحمد فريد المزيد
 .233، الجزء األول، صم 2003 -هـ  1424

المحقق: الدكتور بشار ،هـ(748ماز الذهبي )المتوفى: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اي   (3)

فيات المشاهير و األعالم، عو اد معروف و  الطبعة: األولى، ، بيروت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي، تاريخ اإلسالم و 
 .1019، الجزء الثاني، ص م 2003
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نفتاح علـى وهذا ساعدهم لال إما لطلب علم أو رزق  ،استمر الحضارمة في الهجرة       
(1)لعالم الخارجيا

لطلـب العلـم الشـرعي  ،ومكـة المكرمـة ،فقد هاجروا إلى المدينة المنـورة  ،
 -طبقـات فقهـاء الـيمنسـمرة الجعـدي فـي بـن ا :قـوالً  ر المؤرخ سعيد عوض باوزيروهنا ذك

"إن أكثر مـا يتفقـه بـه أهـل الـيمن فـي صـدر اإلسـالم ومـا بعـده إلـى وقـت ظهـور تصـانيف 
كمـا يشـمل حضـرموت وهـو  ،يقصـد بـاليمن ،الشافعية بفقهاء مكة والمدينـة وهـو ابـن سـمرة

يــذكر فــي كتابــه هــذا فقهــاء مــن الحضــارمة عاشــوا فــي شــبوة والهجــرين وتــريم علــى اعتبــار 
(2)ن"أنهم يمنيو 

 
  

ـــيم  وكـــان        حلقـــات شـــكل علـــى األمـــوي  العصـــر حضـــرموت قـــد انتشـــر فـــي فـــيالتعل
 كمــا حلقــات مجموعــة الواحــد المســجد فــي يكــون  وقــد تصــغر، أو الحلقــة تكبــر بــه مســجد،
 اســتمر ولكــن مــدارس أ نشــئت قــد أنــه األمــوي  العهــد فــي يــذكر ولــم ،للدراســة بيــوت ف تحــت
 والتفســـير الحـــديث بدراســـة الحلقـــات هـــذه وتميـــزت ،والبيـــوت المســـاجد فـــي وانتشـــر التعلـــيم
ض حيـث تعـر   ،واللغة. وبرز أيضًا في العهد األموي بعٌض مـن الشـعراء الحضـارمةوالفقه 

هم وظهــرت حتــى بمــا يشــبه المعاهــد فــي بعــض المراجــع التاريخيــة بعــض أشــعارهم وأخبــار 
(3)بعض البيوت

 . 
مثلمـا  ،في البيـوتأثناء العصر العباسي استمرت الحلقات المسجدية واستمر التعليم      

هــــو قــــدوم  ،جــــدر اإلشــــارة إليــــه فــــي هــــذا العصــــرتإال أن مــــا  ،كــــان فــــي العصــــر األمــــوي 
وكانــت قبلــه قــد وصــلت الخــوارج  ،المهــاجر أحمــد بــن عيســى مــن البصــرة إلــى حضــرموت

هللا بـــن يحيـــى  وهـــو عبـــد ،حضـــرموت علـــى يـــد أول زعـــيم لهـــا فـــي ،األباضـــية حضـــرموت
(4)هـــــ130ـــهــ 128حيث كانت ثورته علـى حكـم بنـي أميـة سـنة  ،الكندي

 م(،748ــ746)  
                                                 

إنجرامز في الحياة السياسية  ( د. صادق عمر أحمد مكنون، إنجرامز سلطان حضرموت غير المتوج أثر هارولد1)
م، الطبعة األولى، تريم للدراسات والنشر، تريم، حضرموت، اليمن، 1944ـــ  1934واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 .21م، ص 2017
 .75باوزير، صفحات، مرجع، ص   (2)
 .27(  الكاف، مرجع سابق، ص3)
 .144، ص 57، مصدر سابق، الجزء هـ(571بابن عساكر )المتوفى:  أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف (4)
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بمثابة المـذهب الرسـمي للـبالد حتـى  أصبحبمثابة إعالن عن المذهب األباضي الذي  ت عد
 القرن الخامس الهجري.

 انتشــاراً  هــاوأكثر  الشــافعي المــذهب هــو ،حضــرموت فــي انتشــاراً  المــذاهب أكثــر وكــان    
 م.1223 ــــــــــ1173هـ الموافق 620 - هـ569 لليمن األيوبيين حكم أثناء
لــذلك  انتشــر التعلــيم انتشــارا كبيــرا فــي حضــرموت، فــي الحلقــات المســجدية وغيرهــا،     

(1)تمت قراءة الكتاب جزءا جزءا حتى يأتون على آخره، كما حدث في العصر العباسي.
  

ظهرت مراكز للعلم في حضرموت واضحة للعيان منذ القرن السادس وحتى القرن     
وما بعده  )القرن الثاني عشر وحتى بداية القرن العشرين الميالدي( ؛الرابع عشر الهجري 

ن والهجرين وغيل باوزير ووادي عمر ئو ز في هذا العهد: تريم وشبام وسيومن هذه المراك
 ...الخ.. وقيدون والغرفة الحوطة

كأماكن للدراسة وكان  ،بدأت تظهر المعاهد العلمية إلى جانب المساجد والبيوت    
ساعدوا كثيرًا في نشر  ،(2)يتوافر في هذه الفترة وغيرها من حضرموت أساتذة وعلماء

العلم وظهرت الكتاتيب التي كانت تهتم بتعليم األطفال القراءة والكتابة وتركز نوعًا ما 
(3) الكريمرآن على تالوة الق

. 
 و" زبيد" إلى حضرموت من تذهب الغالب في العلمية البعثات هناك كانتو  

 وظفار المنورة والمدينة المكرمة مكة إلى هوخارج اليمن، مدن من وغيرها" عدن" و" تعز"
، ومصر والشام والقدس اإلفريقية السواحل بلدان وبعض والهند ،الحبوظي عهد في
وتطوروا حتى  ،هذه البعثات العلمية في أخذ العلم من العلماءاستفاد الحضارمة من و 

وكان لبعضهم اتصال مع  ؛وتطوروا حتى وصلوا لمناظرة العلماء ،أخذوا اإلفتاء والتدريس
                                                 

 .98، ص  م1982هـــــــــــــــ / 1402 ، مصر،دار الفكر، القاهرة ،1 تاريخ التعليم في األندلس، ط، محمد عبد الحميد عيسى( 1)
بالجهة الحضرمية، نقله من ( أحمد بن حسين بن عبد هللا بن علي العطاس، شجرة في بعض أنساب العرب القاطنين 2)

هـــــــ الموافق 1399جمادي الثاني  25األصل: محمد عبد القادر الصب ان، تريم ، مكتبة األحقاف للمخطوطات، نقل في 
 .6م، مخطوط، ص 22/5/1979
، م1961، دار النشر بدون، القاهرةن مصر، الطبعة األولى ،في التاريخ الحضرمي ( سعيد عوض باوزير، الفكر والثقافة3)

 .79ص
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ملوك. وكان ذلك االتصال بمن م أمراء أم رأس الهرم سواًء كانوا علماء أ من هو على
أو في عدن أو بعض مناطق اليمن  ،الهندهو على رأس الهرم علميًا أو في السلطة في 

 حيث يبتعثون ويطلبون العلم منها.
خـــذ العلــــم اجتهـــادًا كبيـــرًا خــــالل تلـــك البعثــــات حتـــى ي قــــال إن أاجتهـــد الحضـــارمة فــــي    

 بعضهم أخذ العلم من أكثر من ألف أستاذ. 
ئج تلـــك وي عـــد ذلـــك االنتشـــار أحـــد نتـــا ،انتشـــر التعلـــيم انتشـــارًا واســـعًا فـــي حضـــرموت     

 البعثات التعليمية وانتشر التعليم في الحلقات المسجدية.
 إذ ،فـي حضـرموت كان متشابها إلى حـد مـا ،الخالصة: أن التعليم في العصر اإلسالمي

نــراه اليــوم واقتصــر األمــر علــى الحلقــات المســجدية  لــم تجــد مــدارس نظاميــة بالشــكل الــذي
ولكـن  ،التي تمحو األمية عن الشـخص وتعلمـه القـراءة والكتابـة ،والكتاتيب ودور المعالمة

مـن العلمـاء المسـلمين الحضـارمة  ص قد ثقفوا أنفسهم بأنفسهم، فظهـر كثيـرٌ بعض األشخا
العالمـة وظهـر الباحـث والشـاعر وغيـره  ، فكـان مـنهمفي فترات التاريخ اإلسالمي المختلفة
  من المثقفين البارعين الحضارمة.
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 :انيالمبحث الث
 :م1946ية القرن العشرين وحتى عام النهضة العلمية منل بدا 

ـــيم     ـــد بداياتـــه  كـــان التعل ـــًا عن ـــرة العربيـــة مقن ن ـــيمن ولـــيس فـــي جنـــوب الجزي فـــي ربـــوع ال
أو انفتـاح علـى ثقافـة لـه أثـر واضـح أو تطـور ثقـافي  منتشـرة ولم تكن هناك ثقافة ،فحسب
مثــل اإلمــام يحيــى  عنــدما تســيطر قــوى سياســية، وهــذا فــي بعــض فتــرات التــاريخ (1)الخــارج

لكـن الوضـع اختلـف فـي جنـوب الـيمن عـن شـماله حيـث سـيطرت هنـاك في شـمال الـيمن، 
ــــا. ومــــن ضــــمنها ســــلطنتابريطانيــــا والمشــــيخات والســــلطنات التــــي تشــــرف   عليهــــا بريطاني

 حضرموت.
 مـــن التحـــرر إلـــى تنـــزع وسياســـية فكريـــة نهضـــة العشـــرين القـــرن  بدايـــة فـــي رتظهـــ       

 أرجـاء مختلـف إلى الحضارمة هجرة إلى ذلك ويعود األجنبية، والسيطرة أغالل االستعمار
ــــبالد فــــي السياســــية بالحركــــات  واحتكــــاكهم العــــالم،   بهــــذه وتــــأثرهم إليهــــا هــــاجروا التــــي ال
 العشــــــرينيات عقــــــدي التعليميــــــة والثقافيــــــة فــــــي ةالنهضــــــ لــــــذلك بــــــدأت تظهــــــر ،تالحركــــــا

دفـــع عجلـــة التطـــور الثقـــافي  حاولـــت جمعيـــات فنشـــأت العشـــرين، القـــرن  مـــن والثالثينيـــات
إال أن تلك النهضة في بدايـة القـرن العشـرين لـم تكـن تسـير  ،(2)وحتى السياسي إلى األمام

ثـم أصــاب  ،اإلســالمية الحضـارة ونشــر بنـاء سـاهموا فــي ، إذالحضــارمة بـوتيرة عاليــة مـع 
 اإلبــــداع وحــــوافز دوافــــع فقــــدان مــــن ،ذلــــك بعــــد الحضــــارمة مــــا أصــــاب العــــالم اإلســــالمي

 التــي للتحــديات المبدعــة االســتجابة عــن العجــز إلــى ىأد  األمــر الــذي  والعطــاء، واالبتكــار
 فــي للنهــوض محــاوالت بــدت ثــم. زق والتمــ والتخلــف بــالجمود فأصــيبوا المســلمون، واجههــا
 :ضعيفا لألسباب اآلتية حضرموت على تأثيرها كان العربية البالد من كثير
 العربي. الوطن في الحضاري  التفاعل مراكز عن حضرموت دبع -1
 . والتواصل تصالضعف اال -2
 . المتردية االقتصادية واألوضاع والقبلية، السياسية الصراعات  -1

                                                 

 .76مرجع سابق، ص األوضاع  واالجتماعية، (  الجعيدي، 1)
 .21، ص مرجع سابق (  مكنون،2)
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 اليمن. جنوبي ومشيخات سلطنات على حمايته فرض الذي يمار البريطاناالستع -4
ون التـــدخل فــي الشـــؤ  عــدم بحجـــة ؛بريطانيــا عبـــر إال الخــارجي االتصــال بالعـــالم منــع -5

 الداخلية.
 (1) عموما التنمية وجوانب بالتعليم االستعمارية السلطة اهتمام عدم -6
أســباب المعارضــة مختلفــة مــن قبيلــة و ؛  (2)رفــض ومعارضــة بعــض القبائــل للتعلــيم    -7
 لى أخرى.إ

وبـالغ  ،كانت األسباب واضحة بإنها تـوحي بضـعف التعلـيم فـي بدايـة القـرن العشـرين     
بعــض الكتــاب فــي وصــف هــذه المرحلــة مــن مراحــل تطــور التعلــيم فــي حضــرموت عنــدما 

 كتاتيـــــب بهـــــا وجــــدت وإن رواج، وال ســـــوق  للمعــــارف بهـــــا سضـــــرموت كلهــــا لـــــي)حقــــال: 
 (3)(أطرافها إلى األمية عمق من يؤمها من إخراج وظيفتها حقيرة أمكنة هي فإنما لألطفال
ــيم لواقــع المــر الوصــف ذاإن هــ     هــذه ذلــك ألن  مبالغــا فيــه، يبــدو حضــرموت فــي التعل

الكاتب شهدت نشاطات تعليمية وثقافية فـي منـاطق مختلفـة مـن  التي يتحدث عنها الحقبة
ال أتفــق معــه علــى أن  ولكــن ،ســمهاوربمــا تحــدث عــن منطقــة مــا دون ذكــر ا ،حضــرموت

ذلــك شــمل حضــرموت بأجمعهــا. كمــا أن المــؤرخ صــالح البكــري وصــف ثالثينيــات القــرن 
ل الــــبالد العشــــرين فــــي حضــــرموت ثقافيــــا بمــــا يلــــي: ) الجهالــــة ضــــاربة أطنابهــــا فــــي طــــو 

 كـــان هنـــاك ظـــالم مـــوحش فكيـــفولكـــن إذا  (4)نتشـــارًا عظيمـــا(وعرضـــها واألميـــة منتشـــرة ا
 ومنذ بداية القرن العشرين. المدارس أنشأت 
 ،هذه المرحلة كان فيها الجهل سائدا في الـيمن أن  ب القول ن إلىذهب بعض المؤرخي     

أو انفتــاح علــى ثقافــة الخــارج وأن منــاطق جنــوب  ،ولــم تكــن هنــاك ثقافــة أو تطــور ثقــافي
الــــيمن التــــي مــــن ضــــمنها حضــــرموت هــــي األخــــرى فــــي حالــــة ســــيئة إذ قامــــت الســــلطات 

                                                 

 .349ص مرجع سابق،(  مكنون، 1)
 .221(  بامطرف ، المعلم عبد الحق، مرجع سابق، ص2)
م، 2009هــ/ 1430حضرموت، اليمن، ( محمد بن هاشم، رحلة الثغرين، الطبعة الثانية، مركز تريم للدراسات والنشر، تريم، 3)

 .53ص 

 .165( البكري، تاريخ حضرموت السياسي، مرجع سابق، ص4)
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ليهـا، وبقليـل مـن الخسـائر، وربـط مارية بتكريس التخلف فيها لتتمكن من السـيطرة عاالستع
   (1)ونها بالعجلة االستعمارية.شؤ 

ن علـــى منـــاطق دون غيرهـــا، فـــالتعليم األهلـــي ربمـــا تـــم اعتمـــاد بعـــض أولئـــك المـــؤرخي    
فـي مستمر في حضرموت منذ زمن، ممثال بالكتاتيب ودور المعالمة والحلقات المسـجدية 

ليـة فـي الفتـرة التـي سـبقت أماكن مختلفة من حضرموت، لذلك نشأت بعض المـدارس األه
 .)*( الدراسة

 ( عن التعليم في حضرموت:Griffithـــ  تقرير )المستر قريفث
 ،ساد التعليم األهلي في حضـرموت فـي أوقـات وأزمنـة مختلفـة منـذ العصـر اإلسـالمي    

وامتد حتـى العصـر الحـديث ومـازال التعلـيم األهلـي معاصـرًا حتـى كتابـة هـذه السـطور فـي 
طلـب  ،عموم حضرموت، وعندما فكر اإلنجليز في إدخال التعليم الحديث إلى حضرموت

عـدن الي من و  (Harold Ingrams)في حضرموت "هارولد إنجرامس"المستشار البريطاني 
ـــر تربـــوي ليضـــع خطـــة لتطـــوي ـــيم فـــي حضـــرموت لمـــدة عشـــر ســـنوات، إرســـال خبي ر التعل

خــــريج  ((Griffith" ثفاتصـــل الــــوالي بحكومــــة الســــودان التــــي أرســــلت لهــــم المســــتر "قريفــــ
وعمـل أربـع سـنوات فـي الهنـد مفتشـًا للتعلـيم بالسـودان عـام  ،م1923جامعة أكسفورد عـام 

 .  (2)م1934عام بالسودان م، ثم عميدًا لمعهد بخت الرضا 1929
وقـــام بزيـــارة عـــدة منـــاطق فـــي  ،م1938حضـــرموت  ((Griffith ثالمســـتر قريفـــجـــاء     

وبعـد زيارتـه لعـدة  ،ومدينة غيل بـاوزير "السـلطنة القعيطيـة" ،حضرموت منها مدينة القطن
منــاطق فــي حضــرموت وضــع المســتر "قريفــت" تقريــرًا عــن التعلــيم فــي حضــرموت وواقعــه، 

                                                 
 .76مرجع سابق، صاألوضاع االجتماعية، (  الجعيدي، 1)

 انظر الفصل الثالث من الباب نفسه. )*(

ـــ3190(  محمد سعيد القدال، الشيخ القدال باشا معلم سوداني في حضرموت ومضات من سيرته 2) م.الطبعة الثانية، آفرو جراف للطباعة والتغليف، الخرطوم، 1975ــــ

 .54م، ص2005السودان، مايو 
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هــذا التقريــر بأنــه ي عــد حجــر الزاويــة فــي ووصــف كثيــٌر مــن الكتــاب والبــاحثين والمــؤرخين 
 ومما جاء في ذلك التقرير: ،(1) النهضة التعليمية الحديثة في حضرموت

وربمــا أحجــم أهــالي وادي  ،" إن الــرأي العــام ســوف ينظــر إلــى التحــديث بريبــة شــديدة    
حضــرموت عــن إرســال أبنــائهم إلــى الســاحل، أمــا الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ الكــاف/ عميــد 

بـــالتعليم الحـــديث علـــى  (*) فينـــادي ،أســـرة آل الكـــاف والتـــي تمتلـــك حســـًا اجتماعيـــًا عاليـــاً 
ــيم الحــديث مصــدر منفعــة للــبالد حيــث يســاعد علــى  ،أســاس قيمتــه الوطنيــة كمــا أن التعل

 .(2) حزازات القبلية وينمي روح التعاون والخدمة االجتماعية"كسر ال
 :التعليم أهداف تحديد إلى التقرير وانتهى

 األوليـة المرحلـة مـن أعلـى تعليم طريق عن الحكوميين الموظفين من البالد حاجة سد -1
 .مجاناً  وي وفر

 المرموقة. الوظائف بعد فيما لتمأل ؛أعلى تعليماً  لتتلق ى مختارة لقلة الفرصة إتاحة  -2
 .ريفية مدارس طريق عن بالزراعة لالهتمام االستعداد من نوع خلق -3

 ومن أجل تحقيق هله األهداف تقرر إدخال التعليم المتبع في السودان لألسباب التالية:
مـع تعديلـه عنـد الحاجـة بـداًل مـن  ،ضرورة االعتماد على نظـام تعليمـي فـي بلـد عربـي (1

يحتـاج إلـى المـال  ؛لك في بلد ناشـ  فقيـر مثـل حضـرموتالستحالة ذ ؛محاولة جديدة
للتوســـع التعليمـــي، كمـــا أن هنـــاك صـــعوبة فـــي الحصـــول علـــى مدرســـين أكفـــاء لتنفيـــذ 

 التجربة الجديدة.
ن األخوة السودانيو  تمكنموت في الطقس والتطور، وقد وجود تشابه كبير بين حضر  (2

مكانيات لتدريب المعلمين، كما أن الكتب انظام تعليمي متطور، ولديه  دمن إيجا
                                                 

م، الطبعـة األولـى، دار حضـرموت 1967-م 1949(  محمد علي باحميد، التعليم النظامي الحكـومي فـي عهـد الدولـة الكثيريـة، 1)
 .15م، ص2009للدراسات والنشر، المكال، حضرموت، اليمن، 

 فينادي: كتبت كماهي في التقرير والصحيح: كان ينادي. )*( 
دار م، 2005 –م 1905التعليم في وادي حضرموت، النشأة والتطور، ،  عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ ( 2)

 .76ص م، 2011الطبعة األولى ، ، تريم للدراسات والنشر، تريم، حضرموت، اليمن
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وبما أن األساتذة سوف يعتمدون لفترة  ،السودانية تناسب الواقع الريفي الحضرمي
فمن الضروري إيجاد كتاب مدرسي  ؛طويلة على الكتب الدراسية قبل أن يتم تدريبهم

 .(1)الحضرمي الفكري  جيد وتكييفه على الواقع
والمكال ويلحق بها قسم لتدريب  ،ن ئو متوسطة في سيلتقرير بفتح مدرسة وأوصى ا   

 ليتفقوا على بعض الطرق الحديثة. ةالمعلمين القدامى لفترات قصير 
ورشح المستر "قريفت " القدال سعيد القدال " لتنفيذ ذلك على البرنامج في حضرموت 

امًا، ع 36قائاًل لوالي عدن: "لقد حصلت لكم على ما أعتقد على الرجل المناسب وعمره 
 . (2)وذكي ومدير ناجح يمتلك مقدرة غير عادية" ،وهو ذو شخصية قوية

 مما ،الثقافية للشؤون  للمستشار مساعداً  ليعمل حضرموت إلى القدال الشيخ جاء    
 ناظراً  ع ي ن ثم الكثيرية، والدولة القعيطية الدولة من كل في التعليم عن مسؤوالً  جعله

 عمله رةدائ في تقع التيالسلطنة الكثيرية  القدال الشيخ زار القعيطية، الدولة لمعارف
 أبو السيد رأسهم على ؛الشخصيات بعض على فيها تعر ف للتعليم، للمستشار كمساعد

 وأحد ،حضرموت مفتي السقاف عبيدالاله بن عبدالرحمن والسيد الكاف، شيخ بن بكر
(3)الحامد علي بن صالح السيد وهو آنذاك البارزين حضرموت شعراء

 . 
 عام إلى م1939 عام من حضرموت في النظامي التعليم القدال سعيد قاد      

 عمق من تليس ،تعليمية ثورة نسميه أن يمكن ما الفترة تلك خالل تحقق وقد ،م1950
 فنية وقدرات ضعيفة مادية بإمكانيات تحقيقها من أيضاً  ولكن أهميتها، على اإلنجازات
 .محدودة
قـات المسـجدية أو التعليم في حضرموت سواًء كان عن طريـق الحل وهكذا نشأ وتطور    

وانتشــار التعلــيم األهلــي ونشــأة المــدارس األهليــة فــي عمــوم  ،المعاهــد العلميــةم الكتاتيــب أ
 ،منـــاطق حضـــرموتمـــدن و الشـــحر ومختلـــف مدينـــة ســـيؤون و مدينـــة ابتـــداًء ب ،حضـــرموت

                                                 

 .140، مرجع سابق، ص1والتعليم، ج، التربية بامؤمن (1)

 .54(  محمد سعيد القدال، مرجع سابق ص 2)

 .17(  باحميد، مرجع سابق، ص3)
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والمـدارس األهليـة فـي انتشـار رقعـة واستمرت تلـك الحلقـات المسـجدية والكتاتيـب والمعاهـد 
حتــى حــان وقــت التعلــيم الحكــومي وبــدايات التعلــيم  ؛التعلــيم فــي حضــرموت انتشــارًا واســعاً 

عطــــى ثمــــارًا واضــــحًة أ وتقريــــره الــــذي  (Griffith)الحــــديث التــــي أشــــعلها المســــتر "قريفــــت" 
 .عندما نتحدث عن التعليم الحكومي في هذه الدراسة تجل ىست
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 ني: ثاالفصل ال
 :م1967ـ 1946 مؤسسات التعليم اإلسالمي

ــــا تعــــد الكتاتيــــب     ــــابر العلــــم والتعلــــيم والنهضــــة التعليميــــة فــــوالزواي ي واألربطــــة مــــن من
فــي محــو األميــة فــي فتــرات مختلفــة مــن تــاريخ  حضــرموت، إذ أنهــا مجتمعــة قــد أســهمت

تقضــي علــى  )*(1 ثنــاء فتــرة الدراســةوفــي فتــرة البحــث، حيــث أنهــا اســتمرت أ ،حضــرموت
 الجهل واألمية وتبعث التنوير في ربوع حضرموت.

 :المبحث األول
 م:1967ـ 1946والزوايا يب "العلمة / دور المعالمة" الكتات
 م:1967ـ 1946يب "العلمة / دور المعالمة" الكتاتـــــ 1

ــــى الكتاتيــــب فــــي فــــي بعــــض منــــاط ، ق حضــــرموت "العلمــــة" أو "المعالمــــة"ي طلــــق عل
بالتـــدريس عليهـــا "المعلـــم" وكانـــت هـــذه الكتاتيـــب فـــي بـــداياتها األولـــى فـــي وي ســـمى القـــائم 

ثــم انتقلــت فــي مواقــع القــائمين عليهــا مثــل البيــوت، ومعظــم هــذه الكتاتيــب تكــون  ،المســجد
ويـــتم قبـــول  ،فيهـــا الدراســـة مجانيـــة ولكـــن بعضـــها تقـــر رســـوم رمزيـــة بســـيطة علـــى الطالـــب

وعــادة مــا ينهــي  ،ا صــفوف دراســية متدرجــةالطالــب دون قيــد أو شــرط محــدد وال توجــد فيهــ
هـــذه  وال ي مـــنح للمتخـــرج شـــهادة، ولعبـــت ،الطالـــب دراســـته بعـــد ختمـــه للمصـــحف الشـــريف

 دورًا بارزًا في محو األمية.بالكتاتيب 
وي ـدار هـذا  ،لها جانبًا مـن جوانـب التعلـيم األهلـي ــــ كما ي قال ـــ ت عد الكتاتيب أو العلمة    

وســاعدت هـذه الكتاتيــب فــي  ،النـوع مــن التعلـيم مــن قبـل األهــالي أفـرادًا وجماعــات وهيئـات
وقـــد كانـــت الكتاتيـــب أو دور المعالمـــة تركـــز فـــي تعليمهـــا  ،حضــرموت علـــى محـــو األميـــة

هـــذه الكتاتيـــب علـــى ســـبيل الـــذكر ال أشـــهر ومـــن  ؛علـــى القـــراءة والكتابـــة والفقـــه والحســـاب
 الحصر:

 غيل باوزير. –القارة  –يخ العبد السيود علمة الش (1

                                                 
 م، أي بعد فترة الدراسة تقضي على األمية والجهل.1967استمرت الكتاتيب واألربطة والزوايا حتى بعد عام  )*(
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 غيل باوزير. –القارة  –علمة الشيخ خميس وبران  (2
 علمة الشيخة سعيدة محفوظ بكورة الشهيرة ب " سعيدة محفوظة ". (3
حضرموت / في ساحل  –غيل باوزير  –قرية القارة  – (1)علمة الشيخ يسلم سعيد رجب (4

 حضرموت.
  ،(*) أقدم دور المعالمة أو الكتاتيب في حضرموت: وهي من (أبو مريم)معالمة قب ة  (5

المعالمة تشع نورًا للعمل في  ودور ،الكتاتيب من واستمرت في فترة البحث مثل غيرها
 حسن بن محمد السيد الحصر ال ،الذكر سبيل على منها تخرج من وأشهر حضرموت،

 بكر أبي بن أحمد والعالمة هللا، أسد بن محمد بن المعلم حسن بن ومحمد الليل، جمل
 .(2) السقاف عبدالرحمن بن

 

                                                 

رة ومرور خمسين عامًا على افتتاح مدرسة القارة للبنين ( عمر عبود عمر باجراب، البدايات األولى للتعليم في القا1)
م ، ص 2016م، الطبعة األولى، دار الوجيدة للنشر والتوزيع، غيل باوزير، حضرموت، اليمن، 1987 – 1937
24 ،25 ،26. 

هـ / 1303م و أ غلقت وأ عيد افتتاحها سنة 1419هـ / 822معالمة قب ة أبو مريم: ظهرت في مدينة تريم سنة  (*)
 م1885

 .66ص مرجع سابق، التعليم في وادي حضرموت، النشأة والتطور،، عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ  (2)



 

 

100 

 

زالــت م وما1967 – 1946ومــن الكتاتيــب التــي وجــدت قبــل وفــي فتــرة هــلا البحــث 

 هي: موجودة حتى الوقت الحاضر
وقـد أ نشـ  فـي القـرن التاسـع عشـر  ؛تـريمالمسمى علمة باغريـب فـي  -اب باغريب ت  ك   (1

 الميالدي.

                                                 

 تحول هذا البيت اآلن بما يعرف بسوق المعشي وهو سوق معروف في مدينة غيل باوزير (*)
أنصار الثقافة والتراث بمدينة غيل باوزير. عبد هللا مبارك باهمز، مذكرات، التراث، دورية تصدر عن جمعية  (1)

 10، ص 2003( أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 7) العدد
محمد عبد القادر بامخرمة، حاضرة التعليم العام بحضرموت، الطبعة األولى، مطبعة وحدين الحديثة لألوفست،  (2)

 .18م، ص 2008المكال، حضرموت، اليمن، 

البكـــري فـــي بيتـــه الخـــاص  معالمــة -1
  (*) بمدينة غيل باوزير

 .باهمز العبد علمة -2

 بامهدي سعيد معالمة -4 سمبوق  سالم معالمة -3
 معالمة عمر بشير في بيته الواقع في سوق الغيل. -6 علمة ربيع -5

 علمة صالح بن جوبح -7
الصـــــداع: إحـــــدى معالمـــــة الشـــــيخ عمـــــر مبـــــارك بادبـــــاه/  -8

 ضواحي مدينة غيل باوزير.

 معالمة محمد عتعوت باوزير -9
علمــــة حميــــد/ النقعــــة: إحــــدى ضــــواحي مدينــــة غيــــل  -10

 باوزير.
 علمة سالم الغريب -12 معالمة يسلم عوشان -11

معالمـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــد  -13
 بلقدي/بنات

 مة الشيخة ربيعة/ بناتمعال -14
معالمـــــــة المعلـــــــم عبـــــــد هللا بـــــــن زاكـــــــن، فـــــــي حـــــــارة  -15

 .(1)حسين
معالمــــــــــــــــة مبــــــــــــــــارك فــــــــــــــــرج  -16

 معالمة سلمى باحدية/ بنات. -17 نصر/بنات

 معالمة فاطمة بلقدي/بنات -18
معالمـــــــة شـــــــحير/ إحـــــــدى ضـــــــواحي مدينـــــــة غيـــــــل  -19

 .(2)باوزير
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علمــة بــاحرمي، الــذي أنشــ  أيضــًا فــي القــرن التاســع عشــر المــيالدي  –اب بــاحرمي ت ــك   (2
 بتريم.

اب باحرمي أعمالهم لوجه هللا تعالى "مجانًا" إال أنهمـا بحاجـة أن ت  ويمارس كتاب باغريب وك  
 . (1)يأخذا بالطرق العصرية السهلة

كثيــرة فــي المكـال ومنهــا علمــة باجليـدة، كمــا أن تــريم  اتومعالمـ ،دور كتاتيــب ظهــرتكمـا   
  .(2)هي األخرى عجت بمثل هذه الدور ومنها علمة بارشيد

فـي البيـوت أو  اهكان التعليم سهاًل ومبسطًا بواسطة هذه الكتاتيب أو دور المعالمة، ألن      
وفــتح الحضــارمة بيــوتهم حتــى يقضــوا علــى  ،وفــي متنــاول مــن يريــد التعلــيم ،المســاجد أحيانــا

 ومــن ؛ويقضــوا علــى األميــة مــن جانــب ،ظــالم الجهــل وينشــروا التعلــيم فــي ربــوع حضــرموت
هــذه البيــوت التــي  ن  ، ألآخــر بعثــوا التنــوير وشــاركوا فــي النهضــة العلميــة لحضــرموت جانــب

دروس في ومن أخرى نجد إمامًا لمسجد مثال يعطي ال ؛فتحت قضت على الجهل من ناحية
وكان ذلك اإلمـام مـن تالميـذ معالمـة  ؛المسجد ثم يكمل في وقت آخر تلك الدروس في بيته

معنـى ذلـك أنـه تـم فـتح كت ـاب  ؛فـي مـا بعـد  (3)معينة وأصبح هو مـن يعطـي ويلقـي الـدروس
كمكان لتلقي العلم اسـتمر فـي فتـرات  ،أو بيت معالمة جديد وهكذا نالحظ أن الكت اب ،جديد

 .م(1967ـ1946)استمر طوال الفترة بين عامي ،تاريخ حضرموتمختلفة من 
م:1967ـ 1946الزوايا ـــــ 2  

الزوايــا هــي أمــاكن فــي المســاجد يلتقــي فيهــا طــالب العلــم لــتعلم القــراءة والكتابــة، وبعــض     
 علوم الشريعة المختلفة. ولكنها تركز على قراءة القرآن، وهناك كثير من الزوايا ظهرت قبل 

مــن واســتمرت تلــك الزوايــا فــي فتــرة الدراســة فــي كثيــر ، )*( م1967 – 1946فتــرة الدراســة 
المدن والقرى الحضـرمية المختلفـة مثـل: تـريم وسـيئون وشـبام وعينـات وغيـل بـاوزير والشـحر 

                                                 

 .426، مرجع سابق، 2الشاطري، ج ( 1)

 .83مرجع سابق، ص ،  األوضاع االجتماعيةالجعيدي،  ( 2)

 .27الكاف، مرجع سابق، ص  ( 3)
زاوية حسين بن عبدهللا  -2م. 1475ه/ 880زاوية الشيخ علي بن أبي بكر السكران  -من هذه الزوايا: )*(

زاوية  -5م. 1543ه/950زاوية باجحدب  -4م. 1514ه/920زاوية الشيخ بروم  -3م. 1476ه/881العيدروس 
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ــــ صـلى هللا والخريبة و حريضة والمكـال وغيرهـا، كانـت تعـج بطلبـة علـوم الشـريعة المحمديـة 
ف واألدب والتفســير والحــديث والفلــكو عليـه وســلم ـــــ  كــذا التصــو 

وفــروع المعــارف األخــرى  (1) 
المطلوبــة حينئــذ، وبعــض المــؤرخين أطلقــوا علــى بعــض هــذه الزوايــا معاهــد دينيــة أو معاهــد 

 :تي ظهرت في حضرموت منها مايليومن هذه الزوايا ال (2) شرعية
 زاوية مسجد سرجيس: .1
الســـلطنة الكثيريـــة(، وعلـــى األرجـــح بعـــد األلـــف )ظهـــرت هـــذه الزاويـــة فـــي مدينـــة تـــريم    

وثالثمائة عام بعد الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصالة وأتـم التسـليم، وقـد ظهـرت 
 في مسجد سرجيس الواقع في حارة السحيل "بتريم" في جهتها الغربية الشمالية.

وكان ممن درس في هذا المسجد اإلمـام العالمـة الحبيـب أبـو بكـر بـن محمـد بـن أحمـد    
بــن علــوي الســري، وكــان هــذا الســيد جهبــذًا مــن جهابــذة العلــم والمعرفــة بــوادي حضــرموت 

 وغيره كثيرون.
 زاوية مسجد نفيع:ـ 2

(3)أول من افتتح التدريس بتلك الزاوية هو السيد عبدهللا بـن أحمـد بـن عمـر بلفقيـه، 
وهـو   

الجــد األول للســيد عبــدالرحمن بــن علــي بــن عبــدهللا بــن أحمــد بلفقيــه المولــود بتــريم. وعــاش 
م(، وقـــد درس فـــي هـــذه الزاويـــة 1982م ــــــ 1908)  ه1403 –ه 1326مـــا بـــين عـــامي 

فيهـا، كمـا أن السـيد أبـا بكـر بـن عبـدهللا الخـرد ي عـد أحـد المدرسـين واشتهر بعلمه وتدريسـه 
 في هذه الزاوية، وساعد في نشر العلم من خالل بعض المعارف الشرعية.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أحــد المتخــرجين مــن هــذه الزاويــة وهــو ي ــدعى )علــوي بــن أبــي بكــر 
إلــى العلــم الشــرعي وتعلــم الخــرد(، وهــو عالمــة ومتقشــف ويحــب مجالســة الفقــراء ويــدعوهم 

                                                                                                                                                 

زاوية نفيع  -8م. 1648ه/1095زاوية األوابين -7م. 1648ه/1095زاوية الهجيرة  -6م. 1571ه/979سكره 
ـــ  216التعليم في وادي حضرموت، مرجع سابق، ص، عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ  م،1849ه/1265
220. 

 .221بامطرف، المعلم عبد الحق، مرجع سابق، ص  (1)
 .212، مرجع سابق، ص2الشاطري، ج (2)

 .97الكاف، مرجع سابق، ص  ( 3)



 

 

103 

 

القــراءة والكتابــة، كمــا اشــتهر بالــدعوة إلــى هللا تعــالى عمومــًا. واســتمرت هــذه الزاويــة تنشــر 
فاشـــتهر مـــنهم العـــالم والـــداعي إلـــى هللا علـــى حـــد   العلـــم عمومـــًا مـــن خـــالل مـــن يحضـــرون 

 سواء.
 زاوية الشيخ سالم بن فضل بافضل: .2

إلـى مؤسسـيها أو إلـى ئمين بالتـدريس فيهـا، أو كانت بعض هـذه الزوايـا تنسـب إلـى القـا   
تقـع فـي حـارة  مثـل زاويـة الشـيخ سـالم بـن فضـل بافضـل التـي،  (1) اوجد فيهالمسجد الذي ي

ــم ي باســمه ســالم بــن فضــل بافضــل، واآلن  الخليــف "بتــريم" وهــذه الزاويــة بجانــب مســجد س 
وبجانبــه زاويتـــه، هــذا المســجد معـــروف بمســجد "الدويلــة" وقـــد أسســه الشــيخ ســـالم بافضــل 

وت عــد تلــك الزاويــة مقــر العلــم والعبــادة، وتــدرس فيهــا عــادًة مبــادئ علــم الحــديث والتفســير 
ف، وت عد أسرة بافضل فائقة الشـهرة العلميـة، حيـث ضـمت كثيـرًا مـن األفـذاذ  والفقه والتصو 
الــــذين خــــدموا العلـــــم والمجتمــــع وانــــدمجوا فـــــي الشــــؤون العامــــة وهـــــم اآلن منتشــــرون فـــــي 

وت وجنــوب الــيمن والحجــاز ومــنهم فــي نجــد فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وغيرهــا مــن حضــرم
 . (2)سائر األقطار

 زاوية مسجد السقاف ومسجد العيدروس: .3
وكــان قائمــًا عليهمــا عبــدهللا بــن عيــدروس بــن علــوي العيــدروس، صــباح كــل يــوم اثنــين    

بـن محمـد السـقاف بــ من كل أسبوع وي قيم الدرس في زاوية مسجد جـده الشـيخ عبـدالرحمن 
 حصـة الزاويـة هـذه في شرعية علوم من ي عطى مما وكان الراتب، "تريم" المعروف بمسجد

 المنثـور، الصـالح السـلف كـالم مـن وشـيئاً   (3)للغزالـي،" الـدين علـوم إحياء" كتاب من وافرة
 الـدعاء ثم الكتاب، بفاتحة عادةً  المجلس ي ختتم ثم المنظوم، كالمهم من بشيء اإلنشاء ثم

 .عنهم المضار ودفع للمسلمين، المنافع بجلب هللا إلى والتوجه
                                                 

( علوي عبد هللا طاهر، المعاهد الدينية في حضرموت وأثرها في الحياة الثقافية، حضرموت فصول في التاريخ 1)
والتوزيع، الرياض،  والثقافة والثروة، جمع مادتها وقدم لها د. محمد أبوبكر حميد، الطبعة األولى، دار طويق للنشر

 .157السعودية، تاريخ النشر بدون، ص

 .65الكاف، مرجع سابق، ص (2)
 .158( علوي عبد هللا طاهر، مرجع سابق، ص3)



 

 

104 

 

ارتبطت الحياة الثقافية في حضرموت بعلمـاء الـدين، وازدهـرت بازدهـار هـذه الزوايـا    
ــــة، والتــــي كانــــت منتشــــرة فــــي معظــــم أرجــــاء  والتــــي يطلــــق عليهــــا الــــبعض معاهــــد ديني
حضرموت فقد كانت مدن حضرموت مشهورة بكثرة مساجدها، لذلك كثرت هـذه الزوايـا 

ذة أجــالء مــن علمــاء الــدين الــذين نشــروا فــي المســاجد، كمــا وجــد فــي تلــك الزوايــا أســات
ــــيم فــــي بعضــــها المراحــــل  ــــا، التــــي ال يتجــــاوز التعل ــــة بواســــطة هــــذه الزواي العلــــوم الديني
المتوسطة؛ إال أن مستوى بعض الطالب فيها كان مستوى عاليـًا لـذلك يمكـن القـول أن 

فـي  هذه الزوايا أسهمت بشكل أو بآخر في النهضة التعليميـة، والفكريـة فـي حضـرموت
 م.1967  - 1946 ترة مابين عاميفال
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 المبحث الثاني:
 م:1967ــ 1946األربطة 

ت عــد األربطــة جانبــًا متقــدمًا مــن التعلــيم األهلــي بشــكل عــام والتعلــيم الــديني علــى وجــه     
وبالتالي انتشرت األربطة في عدة مواقع مـن حضـرموت وهـي كثيـرة ومتعـددة  ،الخصوص
 وأشهرها: 

 ن رباط سيئو  (2) رباط تريم (1)

 رباط عينات (4) رباط علي حبشي (3)

رباط بـن جوبـان فـي الشـحر فـي  (5)
 عهد آل بن بريك

 رباط دوعن (6)

 رباط حريضة (8) رباط قيدون  (7)

(1)رباط غيل باوزير  (9)
الذي أسسه الشيخ عمر بن سلم وهو من األربطة التي   ،

 ويعد من أشهر هذه األربطة، إلى جانب رباط تريم مازالت مستمرة في عملها حتى اآلن.
على سبيل الذكر ال ذكر؛ وسنختار في الحديث عن األربطة ودورها بعضًا مما        
وكذلك الدور التعليمي الذي  ،وعلى حسب دورها في المدن التي ظهرت فيها ،الحصر
نة التي ظهر فيها هذا ديمما ترك أثرًا واضحًا سواًء كان في الم ،هذه األربطة قامت به
من خالل ضم الرباط لكثير  ؛تأثيره عندما انتشر التعليم بواسطة هذه األربطة الرباط أم

                                                 

( عبدالخالق بن عبدهللا بن صالح البطاطي، إثبات ما ليس مثبوت من تاريخ يافع في حضرموت، الطبعة األولى، 1)
 .20م،  ص 1989هــــــــ / 1409مطابع، دار البالد، جدة، السعودية، 
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 ،وأيضًا الطالب الوافدين من مدن أخرى  ،التي يظهر فيهانفسها المدينة  ب منمن الطال
 وذلك ساعد بشكل أو بآخر على انتشار التعليم.

 ،وقـــد ا طلـــق الربـــاط علـــى المؤسســـة التعليميـــة التـــي يقصـــدها طالـــب العلـــم ويـــرابط فيهـــا   
ًا ومالزمـــًا لحلقـــات الـــدرس فيهـــا وقـــد اختصـــت األربطـــة بتعلـــيم الكبـــار تعليمـــًا  ،مثـــابرًا م جـــد 

 عاليًا في علوم العقيدة والشريعة اإلسالمية وعلوم اللغة العربية.
وســــاعدت فــــي نشــــر التعلــــيم فــــي  ،دور كبيــــر وسنوضــــح بعــــض هــــذه األربطــــة التــــي لهــــا

 حضرموت ذكرًا ال حصرًا:
 هـ:1886 –هـ 1304رباط تريم  (1

 عــد  غيــره ي  م، وهــذا الربــاط مثــل 1886 -هـــ 1304ام يعــود تأســيس ربــاط تــريم إلــى عــ     
وهو مرحلة أفضل من الكتاتيب ودور المعالمة إذ ي عـد الربـاط مرحلـة  ،للتعليم اً الحق اً تطور 

 أعلى وأرقى في التنظيم والمناهج.
وقـد تـولى الرئاسـة العلميـة  ،هيئة إشرافية أو أمانة عامـة تم تشكيل الرباط تأسيس وعند   

د الحركـة العلميـة مفتـي الـديار الحضـرمية السـيد عبـدالرح من لهذا الرباط عند تأسيسه مجـد 
ويتضـح ذلـك مـن مرحلـة  ؛، وي عـد ربـاط تـريم مـن أقـدم األربطـة فـي حضـرموت (1)المشـهور

م. وقــد تــولى 1967 –م 1946تأسيســه، إال أنــه اســتمر حتــى فتــرة الدراســة والبحــث هــذه 
ه حتـى عـام 1305إدارته العلمية منذ تأسيسه السيد عبدالرحمن بن محمـد المشـهور عـام 

 ،فـي فتـرة البحـث وفـد إليـه طـالب العلـم مـن إندونيسـياه، ثم تطور الرباط وخاصة 1314
 وبعـــض دول إفريقيـــا ودول الخلـــيج، وتـــدل ســـجالت الربـــاط أنـــه تخـــرج منـــه خـــالل فتـــرات

عـالم" مـا بـين قـاض  وم فـت  ومـدرس وواعـظ، أمـا الـذين  تاريخه المختلفـة "ثالثـة عشـر ألـف
جتماعيــة التــي كانــت تــدرس فــي تخرجــوا ولــديهم إلمــام بــالقراءة والكتابــة والعلــوم الدينيــة واال

 الرباط فهم أضعاف مضاعفة للعدد السابق.

                                                 

وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، المكال،  (1وثيقة رقم )( 1)
م، وعنوان الندوة "التعليم في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله" في 30/8/2001حضرموت، اليمن، 

 .24صمصدر سابق، م، 2004هـ فبرارير1425محرم 
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 ،وزيــادة علــى المنــاهج وقواعــد العلــوم يــرتبط الطالــب ببرنــامج روحــي إســبوعي متكامــل   
ـــى الخشـــية والـــذكر والخـــوف مـــن هللا ـــك مـــن خـــالل مـــا رت ،يوجـــه باطنـــه إل بـــه الســـلف وذل

ممــا يعــود بــاألثر البــالغ علــى  ،ولقــاءات بــين الشــيوخ الصــالح مــن زيــارات وموالــد وجلســات
 . اهلل ورسولهالطالب ويصبغه بصبغة الروح والسمو والعزة ب

 .(1)هم أصال من قادة الحلقات في عدة زوايا بتريم ءوعهد بالدراسة فيها إلى علما     
راوح حلقـة درس يتــ وثالثــين ، خمسـاً يصـل عـدد حلقــات الربـاط مــا بـين المغـرب والعشــاء   
شـهر شـعبان مـن وعادًة يتم تنفيذ االختبارات في  د الحاضرين فيها زهاء األلف دارس،عد

وقد تخر جوا من هذا الصرح العلمي "رباط تريم" وأسسوا منابر علميـة مماثلـة فـي كل عام، 
 مختلف األمصار وأشهرهم محليًا:

والشـيخ سـالم سـعيد الكـاف، هللا بن شهاب، والسيد عمر بن علوي  السيد علوي بن عبد   
والســيد إبــراهيم  )*( والشــيخ محمــد ســالم بــن حفــيظ والســيد عبــدهللا محفــوظ الحــدادباغيثــان، 

 .)**( .بن عقيل بن يحيى
 :ن خارج القطر الحضرميأما أشهر الخريجي

 عبد القادر محمد أحمد بافقيه: مؤسس دار الحديث في سوروبايا بإندونيسيا. .1
 .ادأحمد مشهور الحد   .2
بن سالم الجفري: مؤسس عدد كبير مـن المـدارس فـي إندونيسـيا بلغـت زهـاء عيدروس  .3

 األلف.
 الســيد ســالم بــن أحمــد بــن حســين العطــاس: مــن مؤسســي مســجد بــاعلوي فــي ســنغافورة .4

(2). 

                                                 

 .53، التربية والتعليم، مرجع سابق، ص بامؤمن( 1)
 رئيس مجلس اإلفتاء بحضرموت في فترة تسعينيات القرن العشرين.: عبد هللا محفوظ الحداد )*(

 مفتي محافظة تعز سابقًا. احدى محافظات الجمهورية اليمنية. :السيد إبراهيم بن عقيل بن يحيى )**(
، 221مرجع سابق، ص، التعليم في وادي حضرموت، النشأة والتطور،  لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديعداد إ  (2)

222 ،223. 
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 رباط عينات: (2
الــذي كــان مــيالده بعينــات فــي تــم تأسيســه مــن قبــل الســيد حســن بــن إســماعيل الحامد،    
بـن عبـدهللا ان العظـيم علـى المعلـم سـالم وقـد قـرأ القـرآ م(29/12/1887هـ )13/4/1305

أرســله والــده إلــى ربــاط تــريم فعكــف فيــه علــى تلقــي  م(1301) هـــ1319بــاوزير،وفي عــام 
ـــى شـــيخه اإلمـــام العالمـــة عبـــد هللا بـــن عمـــر  العلـــوم النافعـــة، وكـــان جـــل  انتفاعـــه فيـــه عل

بمــا واصــل الليــل بالنهــار فجــد  فــي طلــب العلــم وكــان يســهر معظــم الليــل بــل ر  ،الشــاطري 
حيـــث رجـــع إلـــى بلـــده عينـــات  لتبليـــغ مـــا أخـــذه مـــن   ،(1)م(1906) هــــ1324حتـــى عـــام 

م 1944( طالـــب عـــام 200وتـــم تأسيســـه قبـــل فتـــرة الدراســـة وبلـــغ عـــدد الطـــالب ) العلـــوم،
 عــام بعــد إحــدى مــدن وادي حضــرموت حتــى الربــاط يشــع علمــًا فــي عينــاتواســتمر هــذا 

 م.1946
 غيل باوزير:رباط بن سلم، 

يعـــد ربـــاط بـــن ســـلم فـــي مدينـــة غيـــل بـــاوزير، مـــن أشـــهر األربطـــة التـــي تمثـــل     
مختلفة من تاريخ حضـرموت وفتـرة مـابين  األجيال، الذي استمر في فترات لتواص

 .(2)م( وحتى الوقت الحاضر1967ـــ1946عامي ) 
  -م :1967 -هـ 1946في الفترة  لالتعليم في رباط الغي

وبدأت النهضة  ،م1936السلطان العالمة صالح القعيطي العرش عام ى تول   
قام حينئذ األمير سالم أحمد غيل باوزير بتوليه عرش السلطنة، حيث العلمية في 

وقاعة للصلوات  ،القعيطي بتوسيع المبنى من طابقين األول إلى صفوف دراسية
مة بمحاولة تغيير المنهج في وقد قامت الحكو  (3)، والثاني سكن الطلبة الوافدينوالندوات
موا وقد قد   ،م (1943هـ )1362فتشكلت لجنة بإرشاد من السلطان صالح عام  ،الرباط

  -تقريرًا إلى مدير الرباط، يقول باوزير عن هذا التقرير:

                                                 

 https://web.facebook.comرباط عينات للدراسات اإلسالمية، صفحة الرباط على موقع: ( 1)

 .221جروان، مرجع سابق، ص ( 2)
 .5ص سابق،مرجع التدريب العملي، ،  المالحي  (3(
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)) ... أطلعني مدير الرباط وأحد أعضاء اللجنة على النسخة منه ألبدي رأيي  
ألسباب كثيرة، ال أريد  ؛أو الحكم عليه ،فائدة في انتقادهومالحظاتي عليه فرأيت أنه ال 

ًا من كتابة  أن أتعرض لها هنا وألن التقرير نفسه غير قابل للتطبيق والتنفيذ، ولم أجد بد 
في  -وأخرى إلى إدارة المعارف قلت في أوله: ،تقرير منفرد قدمت منه نسخة إلى اللجنة

ليم في رباط الغيل، لتكون موضع الدرس هذه الكلمات أود أن أعرض فكرتي عن التع
أما  -والمناقشة، ثم لتكون في المحل الالئق بها عند المنصفين، ... وكتبت في آخره:

لمالحظة، عي أني قد رسمت خطة ال يلحقها التعديل، وال يدخل عليها ابعد فلست أد  
ن واألمة رائدي، وخدمة الدي صخالوإالضميري فيما كتبت  ت  ولكن ي أحسب أني قد أرح

 . (1)، فأن وفقت فبفضل من هللا، وإال فأن في إخالصي يشفع لي. ((يغايت
نه اء في التقرير الحكومي الذي من شأكان باوزير متحفظًا على بعض ما ج 

إصالح التعليم في الرباط، ورد بتقرير يوضح ما ينبغي أن يكون من تعليم في الرباط 
هـ 1363ضم الرباط عام  الحكومة أرادت، تعاليم الدينية واللغويةعلى األسس وال

واستمرت  إلى إدارة المعارف وكان من شأنه إدخال بعض التعديالت عليه، ،م(1943)
لت في مناهجه وقد ع وفي فترة الدراسة عمومًا، ،م1946تلك التعديالت إلى مابعد عام  د 

تحقق ذلك ، حيث ( مناسبًا لتعليم القضاة، وكان قد ودراسته، ووضعت ) برنامجًا تدريبي اً 
 ،ج منه كثير من القضاةوتخر   (2)،بالقضاة من رباط غيل باوزير سدت الحكومة حاجتها

وحتى على  ،وكذا في المكال ،(*) دوا مناصب للقضاء في مقاطعة غيل باوزيروتقل
في تخريج األفواج  ،مستوى الحكومة القعيطية بشكل عام واستمر رباط غيل باوزير

 م1967االستقالل عام  لدين، وكذلك القضاة الشرعيين وإلىالمتعلمة مبادئ اللغة وا
)**( . 

                                                 

 .52( سعيد عوض باوزير، قصة كفاح، مذكرات، من أوراق األديب المؤرخ مهداة للباحث من نجله )نجيب(، ص1)
 .14المالحي ، المذكرة التاريخية عن الغيل ، مصدر سابق ص  (2(
 مقاطعة غيل باوزير؛ يقصد هنا مدينة غيل باوزير والقرى التابعة لها. (*)

م حولت إدارة التربية والتعليم جميع الطلبة والمدرسين من الرباط إلى المدرسة االبتدائية بالغيل ، 1974في عام  )**(
وأصبح الرباط مسجدًا فقط ، وعادت إليه الدراسة كرباط بعد ربع قرن وتدرس فيه القرآن والعلوم الشرعية واللغة العربية 
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  والمنهج:نظام الدراسة 
في الفهم واإلدراك، والحصول  قسم الطلبة في الرباط حسب مستوياتهم الدراسية 

صص كما خ   ،على قسطهم من الثقافة، وقد شغلت الدراسة فيه معظم ساعات النهار
التعليم نظام  والعامة، وكان هذا النظام هو من الليل لالجتماعات والدروس الخاصة جزءٌ 

علوم الدين  -أما أبرز المواد التي كانت تدر س فيه: في األزهر الشريف في مصر،
 البالغة، النحو، ... الخ. -: (1)المختلفة، قرآن، سيرة، تجويد، فقه ، ... الخ وعلوم اللغة

وتأهلوا  ،أسهم الرباط في تخريج دفعات من الط الب تميزوا بمستويات جيدة 
فتمكنوا  نفسه،فمنهم من تم  تعيينهم مدرسين في الرباط  فيها،للحياة العملية التي برزوا 
  الزمن.من تسيير نشاطه ردحًا من 

 ،وزيرفي رفد الحركة التعليمية في غيل با ،رباط غيل باوزير دورًا كبيراً  قام     
 ،علوم الدينن ومدرسو ي، فتخرج منه القضاة الشرعيمنومختلف مناطق حضرموت والي

أو السلطنة القعيطية بشكل عام، وساعدوا  واللغة الذين سدوا فراغًا في مدينة غيل باوزير
 . في مختلف المجاالت في بناء نهضة تعليمية وفكرية

 
  

                                                                                                                                                 

منه يواصل دراسته الجامعية في أحد الكليات الشريعة اإلسالمية ، المالحي  واإلنجليزية والرياضيات ... الخ والمتخرج 
 .5مخي ر ، مرجع سابق صمحمد عبد هللا ،  14المصدر نفسه ص

 .10باعباد ، معهد رباط العالمة الشيخ محمد عمر بن سلم، مرجع سابق صأحمد محمد  (1(
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 الفصل الثالث
 م:1967 -1946المدارس األهلية في حضرموت  

اًء كانـــت فـــي الســـلطنة ســـو  ،فـــي حضـــرموت عـــد المـــدارس األهليـــة مؤسســـات علميـــةت       
م( ازدهــرت التجــارة الحضــرمية 1967 -1946الكثيريــة،  وفــي هــذه الفتــرة )القعيطيــة أم 

ظهــــور هــــذه الفتــــرة، حيــــث ظهــــرت هــــذه المــــدارس والمعاهــــد قبــــل  (*) مــــرة أخــــرى وماقبــــل
ت أبوابهـــا واســـتمرت تشـــع نـــورًا فـــي حضـــرموت وفتحـــ ،المـــدارس الحكوميـــة بفتـــرات طويلـــة

الــــذي حــــط علــــى بعــــض  لجميــــع المــــواطنين، محاصــــرة بــــذلك انخفــــاض مســــتوى اإلقبــــال
؛ بعـــد التـــدخل المباشـــر فـــي خـــالل فتـــرة الســـيطرة البريطانيـــة فـــي حضـــرموت)**(الكتاتيـــب

ألهليــة مقومــات الوجــود وقــد تــوفر للمــدارس ا )***( ،ن الســلطنتين الكثيريــة والقعيطيــةشــؤو 
 ،صـالحياثريـًا، أو جمعيـة خيريـة، أوناديـا إ، وعادة مـا يكـون تـاجرًا مثل اقتصاديات التعليم

األهلـي وعادة مـا يكـون حضـرمي ًا، واكتسـبت هـذه المـدارس أهميـة خاصـة فـي نشـر التعلـيم 
عمارية خــالل عهــد النفــوذ مشــاركة ومســاهمة مــن األهــالي فــي ظــل تقــاعس الســلطة االســت

همت هــذه أســون الداخليــة لحضــرموت الكثيريــة والقعيطيــة. و والتــدخل فــي الشــؤ  ،البريطــاني
المــدارس فــي ســـياق تطــور مراحــل المدرســـة فــي حضــرموت التـــي بــدأت تتحــدث وتتطـــور 

 واستمر تطورها خالل مرحلة الدراسة. ،بداية األربعينيات من القرن العشرين
 

  

                                                 

ازدهرت تجارة الحضارمة بين الحربين العاليمتين؛ ولكن في وقت الحرب العالمية الثانية قلت التحويالت  *
الحضرمية، وانقطعت  مما أصاب حضرموت مجاعة في معظم مناطقها في وقت إندالع الحرب نتيجة النقطاع 

 رين وانقطاع التواصل بينهم وبين الخارج.ها الحضارمة المهاجئالتحويالت المالية، لكثير من األسر الحضرمية من أبنا
 خاصة في وقت الحرب العالمية الثانية. )**(

ون المحميات، في جنوب اليمن ؤ م كانت قد عقدت بريطانيا معاهدات استشارة للتدخل في ش1937في عام  )***(
 القعيطية والكثيرية في حضرموت وسبق الحديث عنها ولكن للتوضيح. انومن ضمنها السلطنت
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 المبحث األول
 م:1967ــ  1946المدارس األهلية في السلطنة القعيطية 

ارتــبط ظهـــور المــدارس األهليـــة فـــي حضــرموت الســـلطنة القعيطيـــة بانتعــاش التجـــارة فـــي  
وزاد ثــراء بعــض األســر الحضــرمية وأفــرز هــذا المنــاخ اتجاهــًا  ،عــدن وجــزر الهنــد الشــرقية

اح بعـض المـدارس األهليـة فـي وال سيما افتت ،للتعليم اإلصالح مما أوجد تربة خصبةنحو 
 مناطق مختلفة من السلطنة القعيطية نذكر منها على سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:

  مدرسة الفالح بالمكال: ـ1
فــــي عهــــد الســــلطان عمــــر بــــن عــــوض  ،أسســــها حســــن الــــدبام بعــــد قدومــــه مــــن الحجــــاز

لمدرسـة إدارة ا، وتـولى حسـين الـدبام )**( وذلك في بيت يملكه آل المحضار )*(القعيطي
ـــة ابتدائيـــة مـــدتها "أربـــع ســـنواتوتنظـــيم الدراســـة فيهـــا علـــى أ باإلضـــافة إلـــى  ؛ســـاس مرحل

صـــفوف عليـــا تـــولى التـــدريس فيهـــا الســـيد صـــبحي المعـــاز كمـــا أ دخلـــت فيهـــا مـــادة التربيـــة 
 .(1) الكشفية

 مدرسة الحق السلفية بالمكال: ـ2
 ،التــدريس فــي مدرســة الفــالحنشــقاق بــين هيئــة تأسســت هــذه المدرســة عنــدما حصــل ا   

نتيجــــة اخــــتالف وجهــــة النظــــر حــــول السياســــة التعليميــــة،  ،)***( والقــــادمين مــــن الحجــــاز
مدرســة جديــدة عرفــت  ، (2) وبتوجيــه مــن الســلطة فــي المكــال أســس المنشــق ون المحــافظون 

                                                 

 م (.  1936م ــــ 1922هــ( الموافق)1354هـــ ــــ 1340عهد السلطان عمر بن عوض القعيطي، )  )*(
لم يرد كثير من الكتاب والمؤرخين تاريخ تأسيس هذه المدرسة وال نهايتها، إال أنها تأسست في عهد السلطان  )**(

 عمر بن عوض، واستمرت ردحا من الزمن وعاصرت فترات الدراسة.
 .62، مرجع سابق، ص1رامة مبارك سليمان، التربية والتعليم، جك (1)

القادمون من الحجاز، لم يذكر المؤرخون من هم تحديدًا، ولكن ذكرالشاطري بأنهم فروا من الحجاز بعد معركة  )***(
لمدينة م وجدة وا1924آل سعود بقيادة المللك عبد العزيز آل سعود واألشراف في الحجاز، على أثرها تم ضم مكة 

م. لذلك تم تأسيس 1925ـــ 1924ن من الحجاز فروا مابين هذه الفترة يم آلل سعود، ويرجح أن القادم1925المنورة 
 المدرسة في هذه الفترة الزمنية.

 .85، مرجع سابق، ص اعيةمجتالجعيدي، األوضاع اال  (2)
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ــــين الســــيد هــــادون (1) بمدرســــة الحــــق الســــلفية ــــى رأس هــــؤالء مــــن المدرســــين المحلي ، عل
بكـــر وحمـــزة، ومـــن الحجـــازيين بعـــض مـــن آل بـــن عقيـــل مثـــل: عيســـى وأبـــي و  ،العطـــاس

. وقد دعمت السلطة فـي السـلطنة القعيطيـة هـذه المدرسـة (2)الشنقيطي والصيرفي وحمدان
 . (3)بتقديم إعانة مادية لها

 المدرسة الوطنية بالمكال: ـ3 
لكنهـــا مـــن المـــدارس التـــي  ،عـــام تأسيســـها م، لـــم يـــذكرأسســـها أبـــو بكـــر عـــوض باحـــات    

 – 46استمرت تشع نورًا فـي عاصـمة السـلطنة القعيطيـة المكـال فـي بعـض فتـرات البحـث 
 م.1967

 ـ المدرسة الهاشمية بالمكال:4
السـادة بعـض مـن طبقـة  البحث واسـتمرت، وأسسـها المحددة لمجال فترةالتأسست قبل     
هاشـمية بـالمكال، وتأسسـت علـى وهي مدرسة ابتدائية وسميت بالمدرسـة ال ،آل شيخان )*(
هـذه المدرسـة مـن  ومؤسسـحيث كـان  الفالح التي أسسها السيد الدبام، غالق مدرسةأثر إ 

 خريجي مدرسة الفالح.
     كـان اسـم المدرسـة هكـلا  )**( :المدرسة األهلية بالمكال)مؤسسها محسن السـقاف(ـ 5

دون الكسـب ولـذلك  لتعلـيم فيهـا هـو الهـدف األسـاسوهـدف ا، األهلية بالمكال() المدرسة 
                                                 

 .425، مرجع سابق، ص2الشاطري، ج  (1)
 .63مرجع سابق، ص التربية والتعليم، ،بامؤمن( 2)
( علــي هــود باعبــاد، التعلــيم فــي الجمهوريــة اليمنيــة، ماضــيه ــــ حاضــره ـــــ مســتقبله، الطبعــة الســابعة، مكتبــة اإلرشــاد، 3)

 .113م، ص2003هـــ/ 1423صنعاء، اليمن، 
 م.1938 –ه 1357تأسست عام  )*(

فــي بدايــة عشــرينات القــرن العشــرين المــيالدي تخــرج مــن  الســلطنة القعيطيــة - المكــالمحســن الســقاف: ولــد فــي  )**(
مدرسـة الــدبام بــالمكال قــرر االســتقالل بنفســه. تلقــى دورة للتأهيــل علـى يــد القــدال ســعيد القــدال، أحــد رواد المعــارف فــي 

لـه  ،يـة" مـع بدايـة العقـد الخـامس مـن القـرن العشـرين المـيالدي"المدرسـة األهل محمـدأسس مع شقيقه  السلطنة القعيطية
نشاط مسرحي، كان  يقوم بتقديم مسرحياته على "مسـرح القصـر السـلطاني" بـالمكال ويقـوم بإخراجهـا وتصـميم ديكوراتهـا 

كمـا كـان  بنفسه ،وكان يحاول دائمًا التجديد في شكل العروض إلى درجة االستعانة بمؤثرات حية مثل الجمال وغيرهـا،
لديه مخزن كبير إلكسسوارات الممثلين والديكورات، وكانت بروفات العروض تستمر لمدة شهرين قبـل االفتتـاح. شـاركه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%81
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خدمـــًة  ؛تأســيس المدرســـة األهليــة حســـن الســقاف وشـــقيقه األكبــر محمــد فـــيشــرع الســيد م
مؤسسـة خاصـة مسـتقلة ، فكان ظهـور المدرسـة للوجـود للمجتمع المحلي في منطقة المكال

وال تهــدف لتحقيــق الــربح وتســعى لتعلــيم أبنــاء غيــر القــادرين، خطــوة غيــر  ،غيــر حكوميــة
ام التي تخرج فيهـا محسـن مسبوقة وغير تقليدية بمعايير ذلك الوقت، باستثناء مدرسة الدب  
 السقاف وشقيقه محمد والتي أغلقها البريطانيون قبل ذلك بفترة. 

النشاط، فلم يكن الهدف من إنشـائها ع د ت المدرسة األهلية بالمكال، مؤسسة شمولية      
ديـــد مـــن جيـــل ج مجـــرد تلقـــين الطـــالب العلـــوم المدرســـية التقليديـــة، بـــل كـــان الهـــدف خلـــق  

وهـو مـا لـم يـرض عنـه  ،على التطورات الجارية فـي العـالم المتعلمين تعليمًا حديثًا ومنفتحاً 
 بعض المتنفذين في الحكومة. 

 ،لــيم المصــرية للتــدريس فــي المدرســة األهليــةعتمــد محســن الســقاف علــى منــاهج التعا      
ممـــــا زاد مـــــن جاذبيتهـــــا لـــــدى الكثيـــــرين، بينمـــــا كانـــــت المـــــدارس الحكوميـــــة تتبـــــع المـــــنهج 

 23ثـورة عتمدت السلطات المصرية الشهادة التي تمنحهـا المدرسـة بعـد ، وقد ا (1)السوداني
وخاصــة خــالل الفتــرة  ،م. كمــا حظيــت المدرســة بتعــاطف نســبي مــن الدولــة 1952 يوليــو

 نظارة المعارف في السلطنة القعيطية. )*( التي تولى فيها محمد عبد القادر بافقيه
 ،كـــان النظـــام المتبـــع فـــي المدرســـة يشـــبه إلـــى حـــد كبيـــر نظـــام اليـــوم الدراســـي الكامـــل    

بتأهيـــل الطـــالب  المعتمـــد حاليـــًا فـــي بعـــض المـــدارس غربيـــة النظـــام، وكـــان هنـــاك اهتمـــامٌ 
خاصــة فــي اللغــة  لمتطلبــات ســوق العمــل وهــي الوظــائف الحكوميــة والتــي تحتــاج لمهــارات  

  العربية والحساب وعلوم الدين.

                                                                                                                                                 

وكان يعمل وقتها مترجمًا في  البحرينالذي كان قد درس الفنون في دولة ، أحمد العطاسفي إخراج بعض المسرحيات 
المحكمــة ورئيســًا للجــوازات )فيمـــا بعــد أصــبح آخـــر رئــيس حكومــة وطنـــي فــي الســلطنة القعيطيـــة والتــي اســتعانت قبلـــه 

السـلطة نحسـر نشـاطه العـام ودوره فـي ريـادة التعلـيم بعـد اسـتالم االشـتراكيين ابرؤساء حكومات من عمان والسـودان(.  
 https://ar.wikipedia.org/wiki م . 2002توفي في المكال سنة  م1967من البريطانيين سنة 

 .113( علي هود باعباد، مرجع سابق، ص 1)
 م.1967محمد عبد القادر بافقيه: أول وزير للتربية والتعليم بعد إعالن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية عام  )*(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
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مســـاعد  ،مـــن أبـــرز خريجـــي المدرســـة األهلية:الســـيد حســـين محمـــد بـــن الشـــيخ أبـــوبكر    
وإبــراهيم الســقاف وشــقيقه عيــدروس  ،ريــسعبــدالرب إدوالــدكتور  ،وزيــر الســلطنة القعيطيــة

د. عبـــاس واألســـتاذ محمـــد  ،وشـــقيقه وحمـــزة الســـقافأبنــاء شـــقيق محســـن األكبـــر )محمـــد( 
والـدكتور عبـد الـاله  ،والشيخ علـي سـعيد بكيـر ،والشيخ محمد محفوظ باني ،سالم باشريف

وغيــرهم مــن المهنيــين ورجــال األعمــال ممــن أصــبحوا يعملــون فــي دول  ،عبــد هللا بــامطرف
 الخليج العربي والمملكة العربية السعودية. 

عــــرض المستشــــار البريطــــاني فــــي المكــــال عــــن طريــــق وســــيط تقــــديم الــــدعم المــــادي      
بــار أن المدرســة وشــقيقه محمــد رفضــا ذلــك الــدعم باعت ،درســة، إال إن محســن الســقافللم

ــــى الشــــعب،  ــــى اســــتقالليتها، وقــــد ا اللكــــي تنتمــــي إل ــــؤثر ذلــــك عل ــــك الموقــــف ي ــــرم ذل حت
 الشيوعيون بعد استالمهم السلطة وأطلقوا على المدرسة اسم مدرسة الشعب. 

ي لتأسيســها، وقــد تجــاوز يوبيــل الفضــحتفلــت المدرســة األهليــة بالم، ا 1964فــي ســنة     
حيــــث ن ظــــم الحفــــل فــــي ســــاحة القصــــر مكانيــــات المدرســــة الماليــــة لضــــخامته؛ االحتفــــال ا

تقدمتـه موسـيقى الجـيش وسـط حضـور جمـاهيري  ،السلطاني وجرى تنظيم عرض للطـالب
رئــــيس الحكومــــة، كبيــــر مــــن المــــواطنين، وقــــد حضــــر االحتفــــال الســــيد / أحمــــد العطــــاس 

 .(1)ميدع قائد الجيشبن س وصالح بن يسلم
حـــرص محســـن الســـقاف علـــى أن تقـــوم المدرســـة بتقـــديم دورات مســـائية مجانيـــة لمحـــو     

بــل والمــال لتشــجيع  ،األميــة بــين الكبــار، وكــان وشــقيقه يبــذالن الكثيــر مــن الجهــد والوقــت
 الكبار من أبناء المكال على محو أميتهم. 

ويعد مشروع محو األمية في المدرسـة األهليـة بـالمكال هـو المشـروع الرائـد واألول مـن     
 .  (2)نوعه في اليمن كلها يومئذ

                                                 

(، مجلة تصدر عن 44الرسالة التربوية، العدد ) م،1945 – 1918، الحركة الثقافية في حضرموت الجعيدي ( 1)
 .37م، ص2009مكتب وزارة التربية والتعليم، المكال، حضرموت، اليمن، صيف 

(2 )https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%81
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ور فقـــد ســـبقتها محـــاوالت الكتاتيـــب ود   ،لـــم تكـــن محـــاوالت محـــو األميـــة هـــذه الوحيـــدة    
شـــروع مكافحـــة ظهـــر م ،زدهــار الحركـــة التعليميـــةالمعالمــة وكـــذلك إثـــراء الواقـــع الثقـــافي وا

األميـــة الـــذي تبنـــاه بعـــض شـــباب المكـــال حينئـــذ، وهـــم األســـاتذة: عمـــر باحشـــوان، وحســـين 
، الــذين وضــعوا كتيبــًا صــغيرًا مرشــدا لتعلــيم األميــين، وجعلــوا لغــة  (1)البــار، ومحمــد بركــات

التــدريس فيــه اللهجــة الدارجــة، وقــام بالتــدريس عــدد مــن المتطــوعين، ونــال المشــروع دعــم 
 .  (2)ر المعارف القدال سعيد القدالونصائح ناظ

، كمـا همت المـدارس األهليـة فـي محـو األميـة فـي كثيـر مـن منـاطق حضـرموتهكذا أسـ  
بالمــــدارس المتوســــطة  الــــذي التحــــق بعضــــهم ؛المــــدارس األوليــــة مــــن ثمارهــــا خريجــــي أن  

الحكومية واستمرت عجلة تعليمهم، وهكذا سعى التجار الحضارمة فـي بنـاء وتأسـيس هـذه 
ــــل وحتــــى خــــارج حضــــرموت ،المــــدارس داخــــل حضــــرموت مثــــل مدرســــة )بازرعــــة  )*( ،ب

همت المـــدارس األهليـــة فـــي وغيرهـــا مـــن المـــدارس األخـــرى، وأســـ  (3) ،اإلســـالمية الخيريـــة(
 نتشار التعليم في ربوع السلطنة القعيطية.اإلى  ،السلطنة القعيطية

 
 

  

                                                 

 .83، مرجع سابق، (  الجعيدي، األوضاع االجتماعية 1)

م. 1942أغسطس،  9( السنة الثالثة، 133( صحيفة فتاة الجزيرة، صحيفة سياسية تصدر في عدن، العدد )2)
 .6ص
هــــــ 1325أنشأ التاجر الحضرمي )محمد عمر بازرعة( مدرسة بازرعة الخيرية اإلسالمية في عدن عام  )*(
 م.1907/
 .61، مرجع سابق، ص1، التربية والتعليم، جبامؤمن (3)
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 المبحث الثاني
 م.1967ـــ 1946 المدارس األهلية في السلطنة الكثيرية 

وكــان معظمهــا دعمــًا مــن  ،ظهــرت مــدارس أهليــة فــي حضــرموت الســلطنة الكثيريــة      
المغتــربين الحضــارمة فــي الخــارج، وســاعدت هــذه المــدارس علــى انتشــار التعلــيم، وبعــض 

ولكنها اسـتمرت وبعضـها اآلخـر  ،م1967 – 1946هذه المدارس ظهرت قبل فترة البحث
إال أن جميعهـا شـاركت فـي انتشـار العمليـة  ،ظهر في فترة البحث واستمرت إلى ما بعـدها

وكـان حضـرموت السـلطنة الكثيريـة، التعليمية والنهضة الفكريـة وتطـور مراحـل التعلـيم فـي 
، ونـذكر )*( ولكن في فترة الدراسـة بـدأت تقـل  (1)عدد المدارس األهلية أكثر من الحكومية

ت فـــي الســـلطنة علـــى ســـبيل الـــذكر ال الحصـــر بعـــض هـــذه المـــدارس األهليـــة التـــي ظهـــر 
 الكثيرية:

 :)**( ون مدارس النهضة العلمية بسيئ ـ1
وعلـــى رأســـهم ســـقاف بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن  ؛تأسســـت بجهـــود الخي ـــرين فـــي الخـــارج   

، واسـتمرت حتــى عــام (2)السـقاف، بعــد أن تــم جمـع التبرعــات لهــا مـن أندونيســيا وســنغافورة 
 م.1955

 م:1973 – 1924مدرسة طرموم األهلية بالغرفة  ـ2
التـــي أسســـها  ،جـــاءت مدرســـة طرمـــوم األهليـــة بالغرفـــة امتـــدادًا لمدرســـة الـــدعوة الخيريـــة     

م( تقريبــًا، لكــن المؤســس 1925ه)1344الشــيخ القاضــي عبــدالرحمن عبــد هللا باعبــاد عــام 
لهــذه المدرســة عنــدما صــارت باســم مدرســة طرمــوم األهليــة هــو عبــدهللا عبــدالرحمن طرمــوم 

التــي تقــع فـي وســط بلــدة الغرفــة وســميت فيمــا بعــد بمدرســة  ؛المدرســة الحــاليالـذي قــام ببنــاء 
 .)***( طرموم الخيرية عندما أقام عليها أوالده

                                                 

 .107علي هود باعباد، مرجع سابق، ص ( 1)
 ت المدارس الحكومية.دفيما إزداقل ت المدارس األهلية  )*(

 م، وتداخلت في فترة الدراسة.1920تأسست عام  )**(
 .65مرجع سابق، ص  ، 1ج ، التربية والتعليم،بامؤمن (2)

 م عندما تحولت فيما بعد إلى مدرسة حكومية.1973فبراير  24استمرت مدرسة طرموم األهلية حتى  )***(
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هللا  مـن األسـاتذة طـه بـن علـي بـن عبـد ليمية بمدرسة طرمـوم الخيريـةأول هيئة تع تكونت   
الـــرحمن بارجـــاء،  الحبشـــي، عبـــدالقوي الدويلـــة بافضـــل، أبـــو بكـــر علـــي بلفقيـــه، محمـــد عبـــد

 وغيرهم، ثم تعاقبت عليها كثير من اإلدارات.
 ،فـي نشـر التعلـيم مجانـاً  بلدة الغرفة وضـواحيها بـدور كبيـرمدرسة طرموم الخيرية ب قامت   

ووصل عدد التالميذ فيها قرابة المائتي تلميذ، ثم بدأ هذا العدد يتناقص ويقل بسـبب ضـعف 
وتـوفير متطلبـات المدرسـة وهـذه   (1)،رواتـب المعلمـين الموارد المالية التي أصـبحت ال تكفـي

ممــــا أدى تحولهــــا إلــــى مدرســــة  ،م1967األســــباب ظهــــرت وبشــــكل واضــــح فيمــــا بعــــد عــــام 
 حكومية بعد ذلك التاريخ.

 المدرسة العيدروسية: ـ3
قبــل فتــرة الدراســة، واســتمرت حتــى عــام  )*(تأسســت المدرســة العيدروســية فــي "تاربــة"       
وقــد  ،المؤســس والممــول لهــا الســيد عبــدهللا بــن حســين بــن علــوي العيــدروس م، وكــان1948

 أخذت هذه المدرسة لها عدة مواقع حسب تاريخها الممتد 
هللا بـن حسـين العيـدروس(،  عبـد السـيد)بيـت ( ثم بيت)وبيرمنها: 1948 – م1936

 ثم أخيرًا )دارة الصفاة(.
وعند انقطاع التمويـل المـالي عنهـا اتفـق األهـالي علـى دفـع رسـوم بمعـدل "نصـف    

هللا  اإلشـراف عليهـا السـيد محمـد بـن عبـد روبية" من أجل استمرار الدراسة فيها حيث تـول ى
 بن إسماعيل العيدروس.

 : ( 2) مدرسة األخوة بتريم ـ4
 .)***( الحقعلى أنقاض مدرسة  )**( أنشأها جمعية األخوة والمعاونة 

                                                 

م، 2005 –م 1905التعليم في وادي حضرموت، النشأة والتطور، ، بالواديعداد لجنة توثيق تاريخ التعليم إ ( 1)
 .52، 51، 50مرجع سابق، ص 

 م.1936عام المدرسة العيدروسية تأسست  )*(
ـــ 1930صالح علي باصرة، لمحات موجزة من تاريخ نشؤ ونضال حركة التالميذ والطالب في حضرموت  (2)

 .167مرجع سابق، ص كلية التربية المكال، م، وثائق الندوة العلمية التاريخية،1967
 م.1932هـــ/1352تم إنشاؤها عام )**(
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 :)*( مدرسة األخوة للبنات ـ 5
زدهــرت كثيــرا فــي النصــف الثــاني مــن عقــد األربعينيــات وعقــد الخمســينيات كــامال، وكــان ا 

 .(1) الممول لها أسرة آل الكاف المشهورة بثروتها في المهجر
 م:1968 – 1937مدرسة مدودة األهلية  ـ6

ولكنهـا أ غلقـت إبـان  ،م1937باحميـد عـام  هللا هللا بن سالم بن عبـد أسسها الشيخ عبد    
م، 1968واســـتمرت حتـــى  ،م1948الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ثـــم أ عيـــد افتتاحهـــا ثانيـــًة عـــام 

ن فـــي إندونيســـيا يقومـــون بالتمويـــل المـــالي للمدرســـة عـــن موجـــودو وكـــان أهـــالي المؤســـس ال
 طريقه الذي انقطع فيها بسبب الحرب العالمية الثانية.

ر نظامهــــا التعليمـــي عبـــر مراحلهـــا حيـــث اســــتمر يتطـــو هـــذه المدرســـة  وقـــد اســـتطاعت   
فـي مدرسـة  ،م63/1964ام الدراسـي طالبها في الدراسة وواصلوا التعليم المتوسط في العـ

واسـتفاد  ،فهـي خر جـت دفعـات نشـرت العلـم فـي فـي قريـة مـدودة ون المتوسطة ومـن ث ـم  سيئ
 منها كثير من األهالي.

، وهي مدرسة أولية )**(وفي مدينة شبام فتحت مدرسة الفالح  شبام األهلية: مدرستا ـ7
ـــ أحــد أعيــان شــبام( مدرســة النجــاح وهــي مدرســة أوليــة  أهليــة، كمــا أســس) أبــوبكر التــوي ـ

 أيضا. (2) أهلية
تأسست مدرسة النور الوطنية ببور  م:1966 – 1956مدرسة النور الوطنية/ بور ـ 8

 منصب -على يد السيد عبدالقادر بن علي العيدروس ،م1957 /56في العام الدراسي 

                                                                                                                                                 

 عاما من تأسيسها.(  17م، وتوقفت بعد )1915تأسست مدرسة الحق بتريم عام )***(
 م.1938تأسست عام  )*(

 .108د. علي هود باعباد، مرجع سابق، ص (1)
 م.1939هـــــ / 1358تأسست عام ) )**(

 .63مرجع سابق، ص ، 1ج، التربية والتعليم، بامؤمن (2)
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بور حيث تم افتتاحها في بيت لإليجار في منطقة "بحران" وقد كان تمويلها يأتي ؛ )***(
 من عدة مصادر أهمها:

(1)التزام األهالي )أولياء أمور الطلبة(  (أ
 بدفع مبلغ شهري. 

ر(. (ب  خ م س ما يجمع من حصاد تمر )المثو 
 المجلس القروي ببور.مساعدة  (ج
 . (2)مساعدة مصلحة معارف الدولة الكثيرية (د

 :اإلدارية الهيئات   
 :األساتذة من للمدرسة إدارية هيئة أول تكونت    

 م.1965 عام المدرسة إدارة تولى: السقاف عبد الرحمن عمر .1
واسـتمر مـديرًا للمدرسـة حتـى  ،م1965 عـام من المدرسة إدارة تولى: بلسعد سعيد هللا عبد .2

فـــي منطقـــة بـــور كمدرســـة تنشـــر  وقـــد ظلـــت . (3)م1968 عـــام؛ فتـــرات مابعـــد الدراســـةفـــي 
 .التعليم في أوساط المجتمع

 م:1973 -1956ـ مدرسة النور والفالح األهلية بتاربة 9
تأسست مدرسة النـور والفـالح األهليـة بتاربـة علـى يـد األسـتاذ حسـن بـن سـالم بـوفطيم     
ثــم  ،حيــث بــدأت الدراســة بهــا فــي بيــت المــواطن عبــدهللا بــن بــدر العــامري  ،م1956عــام 

، وكـان التمويـل لهـا قائمـًا علـى الرسـوم بنى الذي تم بنـاؤه شـرق بئـر المصـلىن قلت إلى الم

                                                 

  منصب، كلمة منصب ت قال ألعلى شخص في بعض أسر حضرموت كطبقة المشائخ مثاًل. )***(

 .351رجع سابق، ص (  مكنون، م1)
 .52التعليم في وادي حضرموت، النشأة والتطور، مرجع سابق، ص،  عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ ( 2)

في وادي م أصبحت المدرسة تابعة لمكتب مشرف تعليم المديرية الشمالية 66/1967( في العام الدراسي 3)
 اسمها إلى مدرسة بور االبتدائية الحكومية ثم أ طلق عليها أخيرًا مدرسة البالد للتعليم األساسي. تغي رو حضرموت، 
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بالتــدريس  وكــان مــن يقــوم، ولــم تعتمــد علــى تمويــل خــارجي،  (1)فقــطالتــي يــدفعها التالميــذ 
 .)*( بها مؤسسها وأبناؤه عيسى ومحمد

 م:1962 – 1958مدرسة سحيل محسن األهلية بتاربة  ـ10
، وكــان أول موقــع لهــا بيــت  (2)م58/1959تأسســت هــذه المدرســة فــي العــام الدراســي     

هــذه المدرســة واجهــت صــعوبات كثيــرة فــي المــواطن ســعيد صــالح فــارس، وفيمــا يبــدو أن 
ولمواجهــة هــذه الصــعوبات شــكلت لهــا لجنتــان بشــأن تــوفير الــدعم المــالي  ؛الــدعم المــالي

 واللجنـة ،"السـحيل مسجد لجنة"لتسيير الدراسة بها فكانت لجنة داخل الوطن سم ت نفسها 
 موجـودينال الخصـوص وجه وعلى ؛السحيل منطقة أهالي من الوطن خارج تشكلت الثانية
  (3)ًا.وخارجي اً داخلي وهكذا وجدت تمويالً ، المدرسة تمويل فكرة اللجنتان وتبنت كينيا في

نت أول هيئة تعليمية لها من األساتذة:  تكو 
 عيدروس عمر الكاف مديرًا حكوميًا. .1
 هللا بافقيه مدر سًا حكوميًا. أحمد عبد .2
 أبو بكر أحمد العيدروس مدر سًا أهليًا. .3
 الشاؤوش مدر سًا أهليًا. هللا سالم عبد .4
 هليًا.العامري مدر سًا أ  هللا سليم عبد .5
 ماضية على سبيل الذكر ال الحصر.ونخبة من معلمين آخرين وتم ذكر الكوكبة ال  

                                                 

مرجع سابق،  التعليم في وادي حضرموت، النشأة والتطور،،  عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ (  1)
 .55ــ54ص
ن سالم بوفطيم بالوظيفة الحكومية مدر سًا بموجب م التحق مؤسسها/ حس1973وبعد إغالق المدرسة وتوقفها عام  )*(

 م.5/12/1973بتاريخ  79/3/1/8األمر اإلداري رقم 

 .57مرجع سابق، ص  التعليم في وادي حضرموت، النشأة والتطور،،  عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ  (2)

 .60مرجع سابق، ص، 1ج، التربية والتعليم، بامؤمن( 3)
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ه 1381ون عام تأسست مدرسة القرن األهلية بسيئ األهلية: )*( مدرسة القرن ـ 11
من المواطن مبارك بن المدرسة م، وكانت في بيت لإليجار، وجاءت فكرة 1961الموافق 

وعضو الهيئة التأسيسية للمدرسة يومها، وفي  ،ون حمد زيلع عضو المجلس البلدي بسيئأ
عهد السلطان/ الحسين بن علي الكثيري تم صرف أرض لبناء مبنى جديد للمدرسة وتم 

  (1)ةبعد استكمال المرحلة األولى من البناء مباشر ،م1962افتتاح المبنى الجديد عام 

 .)*( وتم بناء مبنى لمدرسة البنات
 :األساتذة من للمدرسة تعليمية هيئة أول وكانت

 .)**( م1961 عام من بدأ ،للمدرسة مديراً  صقران سالم محمود .1
 .)***( بافضل أحمد عمر باكثير، عبدهللا أحمد الحبشي، محمد أحمد: المدرسون  .2

  ـ مدرسة التعاون األهلية:11
وكانت  م،1963مارس//3ق ه المواف1382شوال//6تم تأسيس هذه المدرسة في     

 أول هيئة إدارية للمدرسة من األساتذة:
 م.1966م وحتى عام 1963عمر عبدالرحمن السقاف مديرًا للمدرسة من عام  .1
المدرسون هم: طه محمد باحميد، محمد حسين بارجاء، عبدهللا صالح الكثيري، علـي  .2

 الحبشي "الروشن"، علي عبيد باسيف.عبدالقادر 
                                                 

صبح متصاًل بها وتقع في أون وكان منفصاًل عنها ولكن مع التوسع العمراني ئحي من أحياء مدينة سيالقرن:  )*(
 ون.ئالجانب الشرقي من مدينة سي

م، 2005 –م 1905التعليم في وادي حضرموت، النشأة والتطور، ، عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ ( 1)
 .60ــ59مرجع سابق، ص

 م.1969البناء في مدرسة البنات عام تم استكمال  )*(
 م.1974استمر األستاذ محمود سالم صقران مديرًا للمدرسة حتى عام  )**(

وكذا خريجي  ،م تم تحويل جميع المدرسين خريجي المرحلة اإلعدادية من المدرسة1974فبراير//23في  )***(
ون وكان ئكتب مفتش مدارس المديرية الشمالية بسيالمرحلة الثانوية من كافة المدارس األهلية إلى مدرسين تابعين لم

عشر معلمًا. وتم تغيير اسم المدرسة من "مدرسة القرن األهلية" إلى "مدرسة العمال األهلية" وبعد قيام ي عددهم اثن
م م أعاد للمدرسة اسمها األول "مدرسة القرن للتعلي1974أكتوبر//16الوحدة اليمنية بأربع سنوات صدر منشور بتاريخ 

 م.1974األساسي" ولكن هذه المرة صارت مدرسة حكومية وذلك بدءًا من العام 
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كمــا تعاقــب علـــى إدارة هــذه المدرســـة كــل مــن: األســـتاذ/ علــي ســـالم بامخرمــة، واألســـتاذ/ 
 عبدهللا صالح الكثيري.

 م: 1974 –م 1965البالد -ـ مدرسة التعاون األهلية بتاربة12
 أحمــد عبــدهللا مــديرًا، خمــيس بكيــر بــن عبــدون  كانــت أول هيئــة تعليميــة لهــا مــن األســاتذة

 باجبير، وعبدالاله خميس بن عبدون، مدرسين.
 فـي نـوراً  تشـع واسـتمرت ؛عبـدون  بكيـر بـن خمـيس المـواطن بيـت فـي لها افتتاح اول وكان
 .)*( م1967 عام بعد ما وحتى افتتاحها منذ البالد تاربة منطقة

 م:1972 –م 1965تريس  –ـ المدرسة األهلية االبتدائية 13
م وقد تـم افتتاحهـا فـي بيـت المـواطن/ سـعيد 1965تأسست مدرسة تريس األهلية عام     

يســـــية ضـــــم ت فـــــي ، وقـــــد تشـــــكلت للمدرســـــة هيئـــــة تأس-عيســـــىب–يســـــلم بـــــاعطوه الملقـــــب 
وتــم  ،مــن مــواطني تــريس مــن أجــل بنــاء مبنــى خــاص بالمدرســةشخصــًا"،  12عضــويتها "

م، 1968-67خــاص بهــا فــي العــام الدراســي لهــم مــا أرادوا وانتقلــت المدرســة إلــى مبناهــا ال
 وقد تكونت من ثالثة صفوف ومكتب للمدرسين كمرحلة أولى.

وكانت أول هيئة تعليمية في المدرسة من األساتذة: سعيد سالم بن حمـده، محمـد عبـدالاله 
 السقاف "السوم"، سيالن سالم هديب، هاني كرامة الكربي.

 . )**( لمدرسة إلى مدرسة حكوميةونتيجًة لضعف الدعم المادي تم تحويل ا 
                                                 

ل إلى مدرسة حكومية مثل بعض المدارس األهلية ولكنها وبالرغم من  )*( مدرسة التعاون األهلية بتاربة البالد لم ت حو 
 م.1974أنها أغلقت أبوابها عام م وتغيير النظام السياسي في البالد كمدرسة أهلية إال 1967استمرارها بعد عام 

وأصبح مبنى المدرسة اليوم مدرسة للبنات فقط ، م71/1972تم تحويل المدرسة إلى حكومية في العام الدراسي  )**(
أ طلق عليه مدرسة تريس للتعليم األساسي بنين. التعليم في وادي  ؛إلى مبنى آخر أكبر وأـوسع والدبينما انتقل األ

م، إعداد لجنة توثيق التعليم بالوادي، مكتب وزارة التربية والتعليم 2005 –م 1905تطور، حضرموت، النشأة وال
م، طبع لدى باحميد للدعاية واإلعالن، سيؤون، 2006بالوادي والصحراء، محافظة حضرموت، الطبعة األولى، 

 .67اليمن، ص 
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بالرغم من  ،استمرت المدارس األهلية في النهضة الفكرية والتعليمية في حضرموت      
تطــور  ي تحديــد عــدد الطــالب المقبــولين لــديها وإمكانيــةأن هــذه المــدراس تحــتفظ بحقهــا فــ

وهـــذا مـــا حـــدث فـــي كثيـــر مـــن المـــدارس التـــي تـــم  ،المـــنهج أكثـــر مـــن المـــدارس الحكوميـــة
 م.1967استعراضها، وتم استمرار كثير منها حتى إلى بعد عام 
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 الباب الرابع
 م1967 -1946حضرموت  في الحديث التعليم الحكومي

 
 األول: المدارس الحكومية. فصلال

 .السلطنة القعيطية الحديث في الحكومي : بداية التعليماألول بحثالم  -1
 في السلطنة الكثيرية الحديث التعليم الحكومي بداية  الثاني: بحثالم ــــ2
 

                       
ظهور وتطور المدارس الحكومية في السلطنة  الفصل الثاني:

 والسلطنة الكثيرية.، طيةعيالقي
 المبحث األول: ظهور وتطور المدارس الحكومية في السلطنة القعيطية

 ظهور وتطور المدارس الحكومية في السلطنة الكثيريةالمبحث الثاني: 
 
 

 -:ية، وأهدافها وتكييفهاالتعليم : المناهجالفصل الثالث

 في مؤسسات التعليم اإلسالمي. المناهج التعليميةول: األ  بحثالم 
 الحكومية.مناهج التعليم في المدارس المبحث الثاني: 

 وتكييف المناهج.: مكتب التفتيش والتكييف لمبحث الثالثا
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 الباب الرابع
 م1967 -1946في حضرموت  الحديث م الحكوميالتعلي

وظهرت المدارس الحكومية في السلطنتين  الفترة،بدأ التعليم الحديث وتطور في هذه     
وظهرت  الفترة،ق التدريس في هذه ائوتطورت المناهج وطر  والكثيرية،القعيطية 

مراحل التعليم الحديث في  فيمرحلة جديدة متطورة  ظهور . هذا يعنيكتباتالم
ومما ال  وحديثة،وبطريقة نظامية  قبل،حيث انتشرت المدارس أكثر من ذي  ؛حضرموت

 شك فيه أدى ذلك إلى تطور التعليم في حضرموت.
 األول:  فصلال

 المدارس الحكومية
المتوسطة وظهر معهد  ئية ثم تبعتها المدارسابتدبادي ذي بدء ظهرت المدارس اال   

 ديني حكومي ثم ظهرت الثانويات على مستوى المدن الرئيسة في حضرموت.
 األول مبحثال
 السلطنة القعيطية:الحديث في  الحكومي التعليم بداية 

))السلطنة القعيطية والسلطنة  تم تحديث آلية التعليم في حضرموت عن طريق     
(1)الكثيرية(( عندما عقد اإلنجليز معاهدتي االستشارة

حيث أرادوا ، )*(تينمع السلطن 
مستعمرة  مدير معارف( Anmiru) (فقام المستر )انميرو، موتتحديث التعليم في حضر 

، ورةوكان يعتقد أن  هناك تشابًها بين المحميات المجا، عدن بزيارة إلى حضرموت
، وال تساعد على نشر التعليم، كنه وجد أن  ظروف حضرموت قاسيةول ،ومستعمرة عدن

من والي عدن إرسال ( Ingrams)( طلب المستشار البريطاني بحضرموت )إنجرامسف
فاتصل الوالي ، تعليم في حضرموت لمدة عشر سنواتخبير تربوي يضع خطة لتطوير ال

                                                 

(1 )Ingrams H Arold  The Yemen Imamms Rulers And Revolutions John 
  Mury.London1953.P69 

م: تم عقد معاهدتي االستشارة مع السلطنتين وبدأ التدخل في الشؤون الداخلية بعد تعيين مستشار 1937في عام  )*(
 .يتدخل في السياسة الخارجية والداخلية للسلطنتين في حضرموت
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وجاء ، عميد بخت الرضا )Griffith(()قريفثلمستر التي أرسلت ا (1)بحكومة السودان
 )Griffith(( . وبحسب تقرير )قريفث)*( م1938إلى حضرموت عام   )Griffith(()قريفث

وقال  (Griffith)(لتنفيد تقرير المستر )قريفث -)سوداني(-تم ترشيح القدال شيخ القدال 
، الرجل المناسب علىعن القدال: ))لقد حصلت  لكم على ما أعتقد (Griffith) ()قريفث
ومدير ناجح يمتلك مقدرة غير  ،وهو ذو شخصية قوية وذكي ،عاماً  36وعمره 
 .(2)عادية((

مما جعله  ،يةون الثقافؤ رموت ليعمل مساعًدا للمستشار للشالقدال إلى حض سعيدجاء    
ناظًرا ن ي   ثم ع  ، والدولة الكثيرية ، (3) واًل عن التعليم في كل من الدولة القعيطيةؤ مس

 لمعارف الدولة القعيطية.
وقد نسج عالقات حسنة  ،ببطء في المجتمع الحضرمي هيتلمس طريق سعيد القدال بدأ   

فقام ، اول أن يتعرف على طبيعة المنطقةكما ح ،مع الشخصيات البارزة في المجتمع
وكانت أول خطوة يقوم بها هي إقناع السلطان ، يارات لمناطق مختلفة  من حضرموتبز 

صالح بمضاعفة مرتبات المعلمين في أول ميزانية يضعها وبهذه الخطوة تمكن من رفع 
  .(4) الروح المعنوية لدى المعلمين

وأخذ الطالب المتميزين من االبتدائي ليفتتح  ،)**( القدال بتنظيم المدارس سعيدبدأ     
وتطور التعليم  (5) ،المدرسة المتوسطة ثم تم افتتاح المدرسة الشرقية للبنين في المكال

                                                 

 . 41تعليمية في حضرموت. مرجع سابق: ص الحركة الثقافية وال الجعيدي،  (1)
 ((  ث))قريف0: تقرير ثالثال لبابانظر ا )*(

 . 77مرجع سابق ص  حضرموت،التعليم في وادي ،  عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ  (2)
 .73محمد سعيد القدال، مرجع سابق، ص  (3)
 . 42مرجع سابق: ص الحركة الثقافية والتعليمية في حضرموت.  الجعيدي،  (4)

وكانت بها مجموعة من المدارس  بالمكال،وابتدأ  م،1940بداية تنظيم المدارس من قبل الشيخ القدال منذ عام  )**(
م عقد بالمكال مؤتمر للمدرسين تحت 1942وفي عام  والضرائب(،مجتمعة في حصن الشيبة )المقر الحالي للمالية 

 وتحسين سيره.    التعليم،ة تتعلق برفع مستوى رئاسة القدال ط ر ح ت  فيه مسائل مهم
 . 140ص  ، مرجع سابق،1، جالتربية والتعليم بامؤمن، كرامة مبارك سليمان (5)
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وتطور تطوًرا كبيًرا خاصًة عندما تحولت المدرسة  )*( ،االبتدائي واستمر التعليم المتوسط
وتداخلت مع فترات البحث ، م1944بدًءا من عام  (1) وزيريل باـنة غـالوسطى إلى مدي

 .)**( م1967بل واستمرت حتى بعد عام 
 ،فقـد بـدأ يهـتم بهـم فكرًيـا، المـادي للمعلمـين القـدال بالجانـبوإلى جانـب اهتمـام الشـيخ     

يـــــنظم المنـــــاظرات حـــــول فكـــــان ، مـــــن خـــــالل المنتـــــديات الثقافيـــــةوبتشـــــجيع مـــــن انجرامـــــز 
التـي تعقـد فـي المكتبـة و  ،الـزواج المبكـر أو الـزواج المتـأخرجتماعيـة مثـل الموضوعات اال

يـتم  ،األمسـيات الثقافيـةلتـي كانـت تقـيم ا، ما أسس غرفة المعلمين في المكالك، السلطانية
، بعـض األحيـان المسـاجالت الشـعرية وتقـام فـي، اءة ومناقشة بعض الكتب المنتقاةفيها قر 

. وعلـــــى ســــبيل المثـــــال ذكــــرت صــــحيفة فتـــــاة الجزيــــرة العدنيـــــة: ( 2) والمســــابقات الثقافيــــة
طرحــت فيهــا مواضــيع  ،))أقامــت غرفــة المدرســين األدبيــة فــي المكــال حفلــة )أنــس أدبــي(

وأنـواع األسـماك المعروفـة هنـا.  وشـوقي،فة على المتبـارين مثـل المفاضـلة بـين حـافظ مختل
وبمـــاذا نجـــح الحضـــرمي فـــي المهجـــر؟ وغيرهـــا.. واشـــترك فـــي الحفـــل المدرســـون وبعـــض 

ــي  إليهــا ،حشــوانبا ومراقــب التعلــيم األســتاذ عمــر ،األدبــاء اآلخــرين مــن  مجموعــة كمــا د ع 
ـــم واألدب ـــان ورجـــال العل  ((Ingrams المستشـــار المســـتر انجرامـــز وشـــرفها ســـعادة ،األعي

يرة أعلــى إلــى مــا بعــد تر هــذا النشــاط والحــراك الثقــافي بــو . اســتم(3) وزوجتــه بالحضــور((
وتطــور تطــوًرا كبيــًرا وانتشــر فــي مــدن مختلفــة غيــر المكــال منهــا مدينــة غيــل بــا ، م1946

                                                 

وانتقلت إلى  الحديثة،م تم افتتاح المدرسة الوسطى للبنين بالمكال وأدخلت فيها بعض المواد 1941في أواخر عام  )*(
وبها  الشرقية،وتطورت تطوًرا كبيًرا حينها لتكون هذه المدرسة الوحيدة في المحمية  م،1944مدينة غيل با وزير عام 

 وكانت هذه المدرسة الوسطى بغيل با وزير مدرسة نموذجية امتزج فيها النشاط الذهني باليدوي.      داخلي،قسم 
ة األولى للمدارس الوسطى، م، مع اإلشار 1940عبد القادر محمد باحشوان، إدخال التعليم الحديث في حضرموت (1)

 .10م، ص 2004(، أكتوبر، 41مجلة شعاع األمل، العدد) 
 م. 1971استمرت المدرسة الوسطى حتى عام  )**(

 . 365مرجع سابق ص مكنون،   (2)
 . 5م. ص 1942يونيو  14 (،125العدد: ) الجزيرة،صحيفة فتاة  (3)
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وكـان مـن ضـمن مـا اسـتفاد منـه الشـيخ القـدال مـن هـذه التجربـة فـي  ،روزير ومدينة الشـح
 وخاصة في بدايتها معرفة توجهات المعلمين الفكرية. ،بدايتها

علــى أفضــل  ((Ingrams (تر )انجـرامسالقــدال والمســســعيد  كـان االنســجام والتوافــق بـين   
 (Griffith) (قريفث)تنفيدية التي التزمت بتنفيد خطة وكان شخصية القدال ال ،ما يكون 

 تفـانوان بالتعاون مع المدرسين السودانيين الـذي، هذا التقرير ةأثر في واجه، بشكل ممتاز 
ــيم الــذي يــدعو إلــى  (Griffith) (بموجــب اقتــراح المســتر )قريفــث ،بالعمــل فــي مجــال التعل
المدرســين: ومــن أبــرز هــؤالء ، ودانيين لتــدريس المــنهج الســودانياالســتعانة بالمدرســين الســ
وهـــو مـــن أوائـــل خريجـــي معهـــد بخـــت  -شـــقيق زوجـــة القـــدال  -األســـتاذ عـــوض عثمـــان 

واألسـتاذ محجـوب زيـادة الـذي صـار مـديًرا  ،ن خـوجلييواألسـتاذ حسـ ،لرضا فـي السـودانا
ثــم تــبعهم آخــرون بعــد ، واألســتاذ محمــد طــه الــدقيل، فــي غيــل بــا وزيــر ،لمدرســة الوســطىل

ـــالتربيــة والتعلــيم فــي حضــرموت ومــن أبــرزهم الشذلــك. وبالتعــاون مــع رجــال  يخ: عبــد هللا ـ
 ،وعثمــان العمــودي ،وســعيد بــن غــوث، وعمــر بــا حشــوان ،ودوعبــد هللا بــا عنقــ ،(1)النــاخبي

 ومحبي حضرموت. (2)وبعض الشخصيات االجتماعية والسياسية
  ،م1936ويعد السلطان صالح القعيطي الذي تربع على عـرش السـلطة القعيطيـة عـام    

ويتضـــح ذلـــك مـــن  ،عين علـــى تطـــوير التعلـــيم فـــي حضـــرموتمـــن أكبـــر المهتمـــين والمشـــج
ووســع فــي رقعــة ، واهــتم بــالتعليم اهتماًمــا كبيــًرا، )*( خطبتــه عــن التعلــيم فــي بدايــة ســلطانه

 .(3) التعليم في حضرموت )السلطنة القعيطية( منذ بدء عرشه حتى نهايته

                                                 

 . 98ص  سابق،مرجع محمد سعيد القدال،  (1)
 . 366ص  سابق،مرجع  ون،مكن  (2)

ألقى خطبة هامة جاء في سياقها عن التعليم  م،1936عندما تولى السلطان صالح القعيطي عرش السلطنة عام  )*(
فال تنسوا أن  رقي بالدنا يتوقف على نشر  التعليم،أال هو مسألة  مهم،ما يلي: ))أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر 

ما دام أوالدكم محرومين من العلم  مستحيالن،ألن  التقدم المادي والخلقي  الحياة،المعارف في جميع نواحي 
 والتهذيب((. 

 .81ص  ، مرجع سابق،2ج  السياسي،تاريخ حضرموت  البكري،  (3)
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للبدء  اً أيًضا أن  السلطان صالح كان متلهف(Griffith) (جاء في تقرير المستر )قريفث    
ولة عن تعليم ؤ مس (Doreen Ingrams() انجرامس دورين)وإن ه عين  ،تعليم البناتب

والجدير بالذكر هنا أن  أماني ، عمل الترتيبات الستقدام مدرسات وطلب منها، البنات
ت البالد مكانيااكانت مقيدة بشكل أو بآخر ب ،ل السلطان صالح في تطوير التعليموآما

ألزمته بموجب ي توكذلك بأهداف وخطط بريطانيا ال، المادية  ناحيةالومواردها من 
التي تقيده نوًعا ما في ما  ،تباع نصيحة ومشورة المستشار البريطانيااتفاقية االستشارة 

 .(1)يريد أن يصدر من قرارات لتطوير التعليم
وكذلك وصل ، ووصل إلى المرأة  ،ةالتعليم تطوًرا كبيًرا في السلطنة القعيطيتطور    

، حتى فترة الدراسةمدرسة ألبنائها واستمرت  السلطنة القعيطية وأنشئت ،)*( حتى البادية
وتميزت عن غيرها من ، وسارت في دراستها على مناهج المدارس الحكومية نفسها

ياة داخلية خاصة ويخضع هؤالء الطلبة لح ،بأنها تقبل جميع الطلبة داخليين المدارس
 .(2) بل لهم زي خاص هو زي جيش البادية التابع إلدارة المستشار، ذات طابع عسكري 

واستمر التعليم بعد هذا التقرير وتنفيذه في حضرموت السلطنة القعيطية يعطي ثماره 
 م،1950حضرموت مرة أخرى عام  Griffith)  ()قريفث)وجاء المستر  للعيان،الواضحة 

وزير قد أصبحت منطقة يل باوال حظ مدينة غ الطبيعة،ليرى ثمار تقريره وقد نفذ على 
وانتشرت المدارس االبتدائية وأنشأت المدارس المتوسطة والثانوية كذلك في  ؛تعليمية

 ي حضرموت.بعض مدن حضرموت القعيطية مما أدى إلى تطور واسع للتعليم ف
  

                                                 

 . 366ص  سابق،مرجع  مكنون، (1)
وذلك عام  القعيطية،ي الدولة هي إدارة المستشار البريطاني المقيم ف خاص،أول من أحضى البادية بتعليم متفرد  )*(

تم اختيارهم من  طالًبا،وقد بدأت بعشرين  المكال،حتى أنشئت مدرسة ابتدائية باسم مدرسة أوالد البادية في  م،1942
 بين قبائل مختلفة.  

 .  45ص سابق، مرجع ، الحركة الثقافية والتعليمية في حضرموتالجعيدي،   (2)
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 المبحث الثاني
 :في السلطنة الكثيرية الحديث التعليم الحكومي بداية
لموارد المالية صعوبات جمة أهمها: قلة االتعليم في السلطة الكثيرية لتعرض     

كانت تشكك في التعليم  ،(1)ووجود طائفة من ذوي العقليات المتصلبة ،للسلطنة الكثيرية
تفتح المدرسة الوسطى في سيئون ))حاضرة السلطنة  فكان من المقرر أن، الحديث

وكان الهيكل اإلداري في  ،(2)لكن بعض المحافظين لم يتقبلوا الفكرة بارتياح ،الكثيرية((
السلطنة الكثيرية يتكون من إدارة معارف مبسطة مقرها سيئون تتكون من ناظر المعارف 

 .(3)يساعده بعض التربويين والكتبة
 (Sargit ))سارجيت(اإلنجليزي المعروف المستر ق الموضوع أشار المستشر وإلى هذا     

في مقال له نشرته مجلة العالم البيروتية ))بيروت((. يقول: ))في السنوات األولى من  
ى فاستدع ،لبالدالحرب العالمية األخيرة تقرر وجوب إنشاء مدرسة )وسطى( حديثة في ا

وكان وقتئذ  مديًرا بكلية بخت الرضا... دان، السو من Griffith) )(فثيقر )الخبير المستر 
دت في إنشاء المدرسة في سيئون لكن العقلية التي سا Griffith))واقترح المستر قريفث

قرب  كان  في م ،ة الدولة القعيطيةقفتقرر إنشاؤها في منط ،ذلك الوقت لم ترحب بالفكرة
 .(4)الشاط  معروفة باسم غيل با وزير((

 ،مرور الزمن والتطور الذي يحدث وخاصة للتعليم في السلطنة القعيطيةولكن مع     
وربما تعود أهم األسباب في ذلك هو إقبال األهالي ، االقتناع بمنافع التعليم الحديثو 

  .على التعليم
القدال السلطنة الكثيرية التي تقع في دائرة عمله كمساعد للمستشار في  سعيدزار     
 ،تعرف فيها على بعض الشخصيات وعلى رأسهم السيد أبو بكر بن شيخ الكاف ،التعليم

                                                 

 . 193ص  ،مرجع سابقفي المجتمع الحضرمي،  ثقافةالفكر وال باوزير، ( سعيد عوض1)
 . 45ص سابق، مرجع ، الحركة الثقافية والتعليمية في حضرموت الجعيدي، ( 2)
 . 6ص  م،1945ديسمبر  30 ،(( السنة السادسة312فتاة الجزيرة العدد )) (3)
 . 194 -193ص  سابق،مرجع  والثقافة في المجتمع الحضرمي،الفكر  باوزير، سعيد عوض (4)
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عر حضرموت السيد/ وشا ،مفتي حضرموت ،والسيد عبد الرحمن بن عبيد الاله السقاف
 .(1)امدحصالح بن علي ال

 –م 1939قاد الشيخ ))القدال سعيد القدال(( النظام التعليمي في حضرموت من عام    
الغة ثورة وقد تحقق خالل تلك الحقبة ما يمكن أن نسميه بال جنوح أو مب م،1950عام 

ولكن أيًضا من تحقيقها بإمكانيات مادية  أهميتها،نجازات على تعليمية ليس من عمق اإل
 ضعيفة وقدرات فنية محدودة.

 ،بتعيين ناظر للمعارف ومدرس واحد كثيريةمصلحة للمعارف بالسلطنة ال بدأ قيام     
كما يقوم ناظر المعارف  ،يقوم المدرس الوحيد بالتدريس فيه ،وبفتح صف دراسي واحد

وهذا هو أول ناظر للمعارف في السلطنة حيث كانت قصة تعيينه بدأت من ، بمساعدته
عندما وجه سكرتير الدولة الكثيرية ))سالم بن عمر ، (2)م1948نوفمبر/  /29تاريخ 

علي بن شيخ بلفقية(( الذي يعمل يومها مفتًشا لمدارس المشهور(( خطاًبا إلى السيد: ))
يقول ، (3)ومدرسة الكاف بتريم للبنين والبنات( ،التعليم األهلي )النهضة العلمية بسيئون 

عة في مسائل فيه: ))إذا وصلك كتابي هذا المرجو حضورك إلى سيئون للمحادثة السري
 إننا في انتظارك((.، تخص مستقبل المعارف

م اعتلى األستاذ علي بن شيخ بلفقيـة كرسـي مصـلحة المعـارف 1949مارس عام في     
فـي وتم افتتاح أول صـف دراسـي ، ذا قامت معارف السلطنة الكثيريةوهك، بالدولة الكثيرية

اء جـعنـدما  مصـلحة معـارف السـلطنة الكثيريـة فـي حضـرموت تتطور  وقد م،1949عام 
شــائك  هكرسـي معــارف السـلطنة الكثيريــة والطريـق أمامــ ىاألسـتاذ علــي بـن شــيخ بلفقيـة إلــ

ولكنـه  (5)، وتعدد مناصبه التربويـة (4)بالرغم من بداية تعدد المؤسسات التعليمية، وصعب
                                                 

 .  78مرجع سابق ص  حضرموت،التعليم في وادي ،  عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ  (1)
 107علي هود باعباد، مرجع سابق، ص  ( 2)
الندوة التقييمية للوضع التربوي والتعليمي بوادي حضرموت، مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء،  ( 3)

 . 74م،)غير منشورة(، ص2005أبريل  20وت اليمن، سيئون، حضرم
 .47، ص1، التربية والتعليم، مرجع سابق،جبامؤمن( 4)
 .74م، مرجع سابق، ص20/4/2005الندوة التقييمية للوضع التربوي والتعليمي بوادي حضرموت ، ( 5)
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ــ مــرور أول ثالثــة شــهور علــى تعيينــه نــاظًرا يم، وبعــد عمــل فــي هــذه الوظيفــة ليطــور التعل
إلـى المسـاعد الثقـافي للمستشـار المقـيم  ،م1949يونيـو  26للمعارف بعـث برسـالة بتـاريخ 

ة لــم أنــو  ر بشــيء منهــا بــالمكال يقــول لــه فيهــا: ))إن  أعمــالي كنــاظر معــارف للدولــة الكثيريــ
. ثــم (1)وقــد مضــت مــدة تزيــد علــى ثالثــة أشــهر مــن إســناد هــذه الوظيفــة إلــي(( ،إلــى اليــوم

لمكال اإلســراع فــي تنــويره حــدد النقــاط التــي يريــد مــن المســاعد الثقــافي للمستشــار المقــيم بــا
 بها:
 الميزانية للمعارف. -1
 عدد المدارس -2
 عدد المدارس التي ستفتح. -3
 اختيار الموظفين والبحث عنهم. -4
 ق التدريس.ائومنهجها وطر  الموارد،غاية  -5
ضى ما يساعد من الوسائل إعطاء الثقة في المسير بالمدارس حسب الغاية على مقت -6

 والظروف.
وزير ية(( في مدينة غيل با م التقى األستاذ ))علي بن شيخ بلفق1950مايو  15في    

 المساعد الثقافي للمستشار المقيم في المكال وبحث معه النقاط التالية: ،القدال(( ))سعيد
 مصاريف الطالب الذين سيرسلون إلى بخت الرضا بالسودان. -1
 نتائج مؤتمر المدرسين. -2
 السنة.الكورس في هذه  -3
 وما وصل العمل فيها. الكتب،سير العمل في تكييف  -4
 منهج الدراسة المنقح واللوائح والقوانين. -5
 .(2)الطلبة الذين سيرسلون إلى وسطى الغيل -6

                                                 

 . 81ص  سابق، مرجع حضرموت،التعليم في وادي ،  عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ   (1)
  . 25، 24ص  سابق،مرجع  باحميد،  (2)
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ولية ؤ تحمل المس ،يتضح لنا جليًّا أن  ناظر المعارف األستاذ ))علي بن شيخ بلفقية((   
وهذا ما أكدت عليه رسالته وطرح نقاطه ، العطاءبل كان عنده طموح ، عن صدق العمل

وكذلك الرسالة التي بعث بها  ،سعيد القدال(( )) ( 1)ناظر معارف السلطنة القعيطية على
ومقابلته  ،بعد زيارته لسيئون  ،م1950مايو  24فث(( من السودان في يإلى المستر ))قر 

ارتي األخيرة أعظم األثر في لناظر المعارف قائاًل فيها: ))لقد كان لمقابلتي لك في زي
أن  تعيينكم كناظر  وقد زاد سروري حماسكم األكيد للتعليم إنني لواثق من، نفسي

هذا وإنني ، يةي بالتعليم ويكفل تقدمه درجات عالية في الوالية الكثير تقللمعارف سير 
لقد تردد األستاذ ))علي بن ، (2)ل توفيق ونجاح في مهمتك الشاقة والخطرة((ألتمنى لك ك

إما لمتابعة القضايا التي تتعلق  باوزير،شيخ بلفقية(( على زيارة مدينة المكال وغيل 
 ون التعليم والمقرارات الدراسية.ؤ وإما للبحث في ش المعارف،بمهام مصلحة 

سعيد  نة غيل با وزير وقابل هناك))مديم ذهب إلى 1953فبراير  25ففي يوم     
الكتب الدراسية  وتدارسا مًعا تكييف ،(3)م1951وزير السلطنة القعيطية منذ  القدال((

وحول هذه الجهود التي قام بها السيد األستاذ ))علي بن شيخ بلفقيه(( ، ومشاكل التعليم
وقد قضى ستة ، نشيط جًدا))إن  المدير الجديد عنها:  (Griffith) (ر )قريفثيقول المست

 .(4)أشهر في الغيل متلهًفا على إيجاد التقدم الملموس في المعارف((
ن الطرق الجديدة في قلب يومضى في الرسالة يقول: ))والمدير متلهف إلى ممارسة وتبي

 ال يسع الشخص إال أن يتمنى له النجاح((. المعارف،
إلى المستشار  م1955يناير  8بتاريخ وفي رسالة أخرى بعث بها ناظر المعارف    

ي طلب فيها اللقاء قائاًل: ))إن  عندي نقاط تهمن ؛Busted))(المقيم الكولونيل )بوستد

                                                 

 .50أحمد عوض باوزير، شهداء القصر، الطبعة األولى، دار الهمداني، عدن، اليمن، التاريخ بدون، ص( 1)
 . 82، 81ص  سابق،مرجع  حضرموت،التعليم في وادي ، عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ ( 2)
 .125محمد سعيد القدال، مرجع سابق، ص ( 3)
 . 27ص  سابق،مرجع  باحميد،  (4)
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وارتياحي من تشجيعكم ألخذ رأيكم ، ودفعني إليها اإلخالص، وغرضي منها اإلصالح
 .  (1)فيها((

 نفسه،بل وتطوير المعلم  فحسب،تلك الرسالة في محتواها عن تطور التعليم ليس هذا 
 وكذلك تقويمه واألخذ بيده ليرقى مهنيًّا وفنيًّا.

وصل عدد المدارس يومها كان أول تلك النقاط حول مخرجات التعليم االبتدائي حتى    
ن و والمؤهل ،(( تلميذ1000والـ  900وعدد الخرجين منها يصل ما بين ))، مدرسة 40

بينما توجد مدرسة وسطى  تلميذ، 300منهم لاللتحاق بالتعليم المتوسط ال يقل عن 
 بينما البقية يكون مصيرهم االحتماء في، قبل من هؤالء أربعين تلميًذا فقطواحدة فقط تست

فلماذا كما يقول السيد الناظر ال نجعل من الصف  ،أحضان األمية ومواكبتها من جديد
 التعليم.عب لمعالجة هذا اإلقبال على األول المتوسط عدة  ش  

ها الستقبال عدد كبير من دكذلك هناك كثير من الدول العربية التي أبدت استعدا   
 والسعودية،وهي العراق وسوريا ومصر  الخاص،التالميذ خريجي االبتدائي على حسابها 

مصاريف على د الفلماذا ال نستفيد من هذه المنح الدراسية في الوقت الذي فيه نتكب  
 والسودان.التالميذ الذين يتم ابتعاثهم إلى مدينة غيل با وزير وعدن 

كما شدد أيًضا في رسالته على ضرورة إفساح المجال أمام التالميذ لتعلم اللغة     
وخاصًة أن  الجيل اليوم بأمس الحاجة إليها وذلك بفتح صفوف ليلية لها، أو  اإلنجليزية،

 .(2)هافتح ناد  ثقافي خاص ب
صدر رزق وفي ختام رسالته لفت نظر المستشار إلى نظرة الناس إلى التعليم كم     

بل يديرون ظهرهم له إال من تقطعت به السبل  ،زون إليهاحنولهذا تجدهم ال ي بئيس،
 مضطٌر،فعمل وكأنه  التعليم،ي سلك فإن استطاع العمل ف ،جوعهولم يجد ما يسد به 

 وذلك بسبب التزاماته العائلية.

                                                 

 . 26ص  سابق،مرجع  باحميد، (1)
 .167صالح علي باصرة، لمحات موجزة، وثائق الندوة، مرجع سابق، ص( 2)
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سبتمبر/  /14يرية بتاريخ: حاضرة السلطنة الكث نة سيئون عقد اجتماع في مديوقد     
كل من المستشار المقيم والمعتمد  االجتماع ضم من أجل الرقي بالتعليم، ،م1955
وسعادة (1)،(John Busted) (يطاني لمحمية عدن الشرقية السير)جون بو ستيدالبر 

الذي تم تعيينه من قبل  ،سكرتير الدولة الكثيرية الشيخ ))علي محمد صالح عبد النبي((
م. والسيد ناظر معارف السلطنة 1955السلطان الحسين بن علي الكثيري في يناير 

، ة لسياسة المعارف في المستقبلسالكثيرية تقدم فيه المستشار المقيم بالخطوط الرئي
منها  ،غطية العديد من الوظائف المتنوعةعليم الجامعي لتوالخاصة بإلحاق الطالب بالت

، وناظر لمشروع المكائن، م )كمهندس مراقب لمشروع المكائنما هو في غير التعلي
، ومهندس للري ، والضابط الزراعي لوادي حضرموت، المكائنوالضابط اإلداري لمشروع 
 وطبيب للدولة الكثيرية(.

 تمأل هذه الوظائف بطلبة مختارين من الذين أنهواوقد اتفق المجتمعون على أن    
للتخصيص في الجامعات أو من الذين رشحوا بجدارة ، تعليمهم الثانوي في ثانوية عدن

 .(2)أو في كلية الزراعة بجامعة الخ رطوم، البريطانية
هذا االجتماع استعراض قائمة ألولئك الذين وقعت عليهم األنظار ي ف ،وقد ت م       

وهم:  ،م1960 -1958ويدرسون في تلك التخصصات وسيتم تخرجهم مابين عامي 
غالب بن علي ، عبد هللا بن جعفر الكثيري ، عمر الشاطري  ،دعقف))أحمد عيدروس 

على أن يتم فحص هذه القائمة سنوًيا(( وفي ، بامؤمن ليمانكرامة مبارك س ،الكثيري 
الكثيرية مالية بمعية سكرتير الدولة شهر يوليو بواسطة الضابط السياسي للمنطقة الش

تشار المقيم وعلى ضوء ذلك الفحص ستقدم التوصيات للمس، وناظر المعارف بالدولة
 مع مدير معارف عدن.ه الذي سيناقشها بدور 

                                                 

م، السيدة رجاء سعيد القدال ابنة سعيد القدال الذي كان 8/8/2018رجاء سعيد القدال، مقابلة شخصية، في   (1)
ناظرا للمعارف ثم وزير السلطنة القعيطية ، والسيدة رجاء القدال أتمت تعليمها االبتدائي في المكال، حضرموت من 

 م، 1956ـــ 1953عام 
 . 28ص  ،مرجع سابق ،باحميد  (2)
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أما بخصوص طلب مصلحة المعارف من المعلمين فقد رأى المجتمعون تزويدها    
الذين سيتم تخرجهم في األعوام بالسودان و بأولئك الذين يدرسون بمعهد بخت الرضا 

خالد ، محمد عبد هللا العيدروس، هم: حسين محمد مسعود بارجاء، م1959 ،58 ،57
عبد الاله محمد با رجاء الذي يدرس في اكستر  بلفقية،أحمد بن زين ، عيدروس فدعق

 ببريطانيا لمدة سنتين في مجال تدريب المعلمين.
تتجه أيًضا من قبل مصلحة المعارف في ذلك الوقت نحو  كما أن  األنظار كانت    

والذي  ،الطالب الذين يدرسون بالمدرسة الوسطى وبالثانوية الصغرى في غيل با وزير
 ،وهم: عبد الرحمن مشهور الجنيد، م1959 ،58 ،57 ،56سيتم تخرجهم في األعوام 

مبارك ، الكثيري منصور عوض بن زيمة ، أحمد محمد بن صافي، عقيل محمد السقاف
 السقاف،سالم عبد الرحمن  عبود،مصطفى أحمد  الكثيري،فاروق علي ، هادي بشير

ي حيى حمزة بن  بلفقية،محمد بن زين  السقاف،علوي عبد الرحمن  مدحي،محمود سعيد 
عالوة على المتخرجين من المدارس الثانوية أو المرحلة الجامعية والذين كانوا  ي حيى.

 ، أوغيرها من األقطار العربية.(1)أو العراق أوسوريامبتعثين في مصر 
 :التنسيق والتعاون بين مصلحة السلطنتين

الكثيرية والقعيطية في المناهج  سلطنتينعاون والتنسيق بين معارف الغالًبا ما يتم الت   
؛ وحتى للمعلمين – مقرراتال -يم والدورات التدريبية ظم التعلون   ،والمقررات الدراسية

  (2)اختصاصات مفتشي األلوية بالساحل)السلطنة القعيطية( والداخل)السلطنة الكثيرية(،
  (3).اجازات المعلمين السودانيين م  ظ   ن   وكذا
مــــن قبــــل ســــعادة  ،م طلــــب مــــن األســــتاذ بلفقيــــة الحضــــور إلــــى عــــدن1961فــــي عــــام    

المستشـــــار بعـــــدن لبحـــــث موضـــــوع المدرســـــة الثانويـــــة بســـــيئون ومواضـــــيع أخـــــرى متعلقـــــة 

                                                 

 .167علوي عبد هللا طاهر، مرجع سابق، ص ( 1)
 .م28/7/1962هـــ الموافق 26/2/1382( اختصاصات مفتشي األلوية بالساحل  والداخل،2وثيقة رقم)( 2)

 6( خطاب وزير السلطنة القعيطية إلى رئيس المحاسبين بخصوص رواتب المدرسين السودانيين، 3وثيقة رقم)( 3)
 م.3/11/1962هــ الموافق  1382جماد ثان  
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لــى كمــا تــابع أثنــاء وجــوده فــي عــدن الترتيبــات المتعلقــة بســفر بعــض الطــالب إ بالمعــارف،
 السودان لمواصلة الدراسة بها.

رفـع  م،1962ينـاير/  /7فـي  خطاب ناظر المعارف إلى السـير كرسـتوفر كـوكسوفي    
ــا إلــى مســاعد المستشــار للمنــاطق الشــمالية مــن الســلطنة الكثيريــة  ،نــاظر المعــارف خطاًب

 (فر كــــــوكس)كرســــــتو م التباحــــــث فيهــــــا بينــــــه وبــــــين الســــــير حــــــدد فيــــــه النقــــــاط التــــــي ســــــيت
Christopher Cox))،  المستشار الثقافي لوزارة المستعمرات البريطانية والتي جـاءت علـى

 النحو التالي:
، تــريم وحوطــة أحمــد بــن زيــن وتاربــة فــي فــتح المــدارس المتوســطة فــي كــل مــنالتعجيــل  -1

 .(1)وذلك نظًرا لإللحاح الشديد من قبل األهالي في توسيع جغرافية التعليم
 مضاعفة الصفوف الدراسية بالمدرسة الوسطى بسيئون لتكون ذات شعبتين. -2
وسـيئون وتـريم والحوطـة  للبنـين،التعجيل في بناء المـدارس االبتدائيـة فـي كـل مـن تاربـة  -3

 للبنات.
 بناء المدارس المتوسطة في كل من تريم والحوطة وتاربة. -4
 جنية(( للمدارس األهلية. 500اعتماد منحة مالية سنوية ال تقل عن )) -5
 وضع خطة لتنظيم البعثات إلى الخارج وتوسيعها. -6
ومدرســين  ومفتــين،ا قضــاة فــتح معهــد دينــي للخــريجين مــن المــدارس المتوســطة ليتخرجــو  -1

 للغة العربية بالمدارس االبتدائية والمتوسطة.
زار منــاطق  (Christopher Cox ) Sirر كرســتوفر كــوكسيالجــدير بالــذكر أن الســ    

م، 1953ينـاير  17تعليمية في عدة مناطق في حضرموت منها مـدارس مدينـة المكـال، فـي 
 وقد خاطب سعيد القدال وزيـر (2)م،1953يناير  19كما زار مدارس مدينة غيل باوزير في 

السلطنة القعيطية، قائم الدولة بغيل باوزير من أجل ترتيب أمور تلك الزيارة، التي تفقد فيهـا 
 بالسلطنة القعيطية.غيل باوزير المنطقة التعليمية بمدينة  ( Cox) السر كوكس

                                                 

 . 31ص  سابق،باحميد مرجع   (1)
خطاب من وزير السلطنة القعيطية سعيد القدال إلى قائم مدينة غيل باوزير من أجل ترتيب زيارة ( 4)وثيقة رقم( 2)

 م.1952ديسمبر 28السر كوكس، 
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إلى المكال في الفترة من  بزيارة عمل ناظر المعارف علي بن شيخ بلفقية قام هذا وقد   
خمس جلسات واحدة كانت بمكتب مدير المعارف فيها انعقدت  ؛م1963ديسمبر  10 -3

بمبنى  (Ducker)()داكرسيد كانت بمكتب الجلسات األخرى واألربع ال ،القعيطية
تلك  وقد تمخض عن(  Large) (الرج) سيدكما عقدت جلسة سادسة مع ال االستشارية،

الجلسات العديد من القرارات كما نوقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بالسلطنتين 
 أهمها:

 فتح مدرسة ثانوية بسيئون. -1
حمد بن زين أفي كل من حوطة  ،م1965 /64للعام الدراسي فتح مدارس متوسطة  -2

م في كل من ))ساه(( 1968 /67وكذلك فتح مدارس متوسطة للعام الدراسي ، وتاربة
 .)*( و))بور(( و))القارة(( و))وادي بن علي((

واستقدام مرشدة ومدرسة إلعطاء كورسات للمدرسات على أن  ،بناء مدرسة للبنات -3
 مدرسين السودانيين.تكون زوجة أحد ال

 ،)السلطنة الكثيرية(إبانبعد مسيرة حافلة ومراحل مختلفة لتطوير التعليم في حضرموت    
ليخلي  (1) ،م1964مارس  29أحيل األستاذ علي بن شيخ بلفقية إلى المعاش بتاريخ 

 .موقعه كأول ناظر مصلحة إدارة في وادي حضرموت
م عي ن السيد علي محمد السقاف في السلطنة الكثيرية ناظرًا 1964أكتوبر 15وفي     

م ، أعفي ناظر المعارف 1965للمعارف، وفتحت أول ثانوية في مدينة سيئون عام 
من الجبهة القومية عندما تلقى رسالة  (2) ،م1967أكتوبر  2السقاف من جميع أعماله في

واستمرت مصلحة  لتحرير الجنوب اليمني المحتل. د عت نفسها بالجبهة القوميةالتي ا
 م.1967حتى عام ر زهااعارف بوادي حضرموت في تطور و الم
 

                                                 

 جميعها مناطق تابعة للسلطنة الكثيرية. )*(
 .35 ،34ص  سابق،مرجع ، باحميد  (1)
 .76ــ75م، مرجع سابق، ص2005أبريل،  20التقييمية،  الندوة (2)
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 الثاني فصلال

  :نة القعيطية والسلطنة الكثيريةظهور وتطور المدارس الحكومية في السلط
وكان  الكثيرية،ظهرت الكثير من المدارس الحكومية في السلطنة القعيطية والسلطنة     

معظم ظهور تلك المدارس بعد تقرير المستر ))قريفث(( عن التعليم الحديث في 
حيث ظهرت المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية الصغرى والمعهد  ؛حضرموت

وأخذت كل من السلطنتين نصيبها الوافر في المدارس الحكومية  ؛الديني وثانوية سيئون 
 الثانوية. مالمتوسطة أ مأ تدائيةسواء كانت في مراحلها االب

 المبحث األول
 القعيطية: ظهور وتطور المدارس الحكومية في السلطنة 

 م،1940 /39تم  إدخال التعليم الحديث في السلطنة القعيطية في العام الدراسي     
ولذلك بدأ تدشين تأسيس  ؛حتى تم البدء بإدخال المناهج السودانية في المدارس االبتدائية

وافتتاحها ليعم التعليم الحكومي أرجاء  ،المدارس الحكومية في السلطنة القعيطية
وتم افتتاح كثير من المدارس الحكومية أهمها على سبيل الذكر ال حضرموت، 

 -الحصر:
 :مدرسة مكارم األخالق في الشحر

في تاريخ التعليم في  مهم دورب قامت ارم األخالق من المدارس التيتعد مدرسة مك    
في الشحر، بدأت السلطان القعيطي قام بتأسيسها )*( وأول مدرسة نظامية، مدينة الشحر

نتقلت إلى البام الذي اشتراه السلطان القعيطي من آل الكاف بتعويضهم مدرسة أولية ثم ا
 .(1) بأرض أخرى 

                                                 

 م.1919تأسست مدرسة مكارم األخالق في عام  )*(
 .73التربية والتعليم، مرجع سابق، صبامؤمن،  (1)
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وفي  منذ بداية عشرينيات حيث قامت بدور بارز تعد من أقدم صروح العلم بالشحر        
 واستمر عطاؤها المتجدد في فترة الدراسةمنتصف الثالثينات من القرن الماضي 

 أكان اليوم الدراسي يبد ،بداية لمرحلة التعليم في الشحر م(، وهي تعد1967ـــ 1946هذه)
منظم حيث يكون بشكل ، ب في مختلف صفوف المدرسةبالطابور الصباحي لجميع الطال

نتهاء يتوجه المقدمة بمواجهة الطابور بعد اال مدير المدرسة وكافة المدرسين موجودين في
شبه بما هو معروف اليوم بمعارض أ ول الدراسيةفقد كانت الفص الطالب الى الصفوف

 (1).تالصور والفنون التشكيلية والرسوم والنح
ستمرت تعطي ثمارها متوسط و الثانوي، ثم االتعليم ال تطورت مدرسة مكارم األخالق إلى   

)) المدرسة  سمسمها في األربعينيات إلى احتى تحول ا ،والتنويرية في حضرموت الفكرية
  (2)الشرقية االبتدائية للبنين((

ة، مثل مدرسة مدارس ابتظهرت       دائية متفرقة في السلطنة القعيطية في قرى ومدن عد 
وظهرت في الخمسينيات  ،(**)ومدرسة قصيعر(*)ومدرسة شحيرالصداع  ومدرسةالقارة 

ثم ظهرت في مدينة الحامي والديس  ،مدارس ابتدائية في مدينة المكال والشحر والقطن
ة مدارس في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين الميالدي ثم انت شرت الشرقية عد 

 المدارس في السلطنة القعيطية.
 -باوزير: يل المدرسة الوسطى بغ 

، عنـــدما كانـــت مدرســـة م1934للمدرســـة الوســـــطى منـــذ عـــام  كانـــت البـــدايات األولـــى     
فـــي بيـــت المحاضـــير فـــي وســـط المكـــال، ثـــم  (3)إنجــــليزية افتتحــــها الـســلطــــان عمـــر القعيطـــي

مـن  م، وقد التحـق بهـا مـن الغيـل وضـواحيها مجموعـة1940تحولت إلى متوسطة في العام 
                                                 

 .111علي هود باعباد، مرجع سابق، ص( 1)
الفكر والمجتمع في حضرموت، دار التيسير للنشر والتوزيع،  كرامة مبارك سليمان بامؤمن،كرامة مبارك سليمان، ( 2)

 .73م، ص2006هــ ـ 1427صنعاء، الجمهورية اليمنية، الطبعة الثالثة، 
م، ثم تأسست بعدها مدرسة أخرى في شحير وأخرى في الصداع؛ جميعا 1936مدرسة القارة االبتدائية تأسست عام  *

 قرى من ضواحي مدينة غيل باوزير.
 م.1941سة قصيعر االبتدائية تأسست عام مدر  **
 .48مديحج، مرجع سابق ص  (3)
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ومـن القــارة ، وأحمـد عـامر باشـطح ،ومحسـن بـن همـام ،مثل سـعيد يسـلم بـافطيمطالب العلم 
  (1).عوض كرامة مسينون ومن شحير فرج دعكيك

م، ويعد هذا 1944تحولت المدرسة الوسطى من المكال إلى غيل باوزير في عام 
عميد بخت الرضا التي بدأها  (Griffith) )قريفث( االنتقال نجاحًا لخطة أو تقرير المستر

 . (2)لتنظيم وتحديث التعليم في حضرموتم 1938في عام
حداهما شتوية إجازتان إتستمر فترة الدراسة في المدرسة الوسطى أربع سنوات ، تتخللها 

تستمر شهرًا كاماًل والثانية صيفية وتستمر ثالثة أشهر، ويتوزع اليوم الدراسي على ست 
 .(3)دقيقة 45ة حصص وتكون فترة الحص

ـــًا بالنشـــاط والحيويـــة، جعـــل المدرســـة  ـــام المدرســـة الوســـطى مليئ ـــوم مـــن أي كـــان الي
الوسطى نـورًا يشـع علمـًا فـي غيـل بـاوزير وكافـة أنحـاء حضـرموت، حيـث يتلقـى الطـالب 

تؤهلــــه مــــن الناحيــــة  ،ســــنوات مــــواد دراســــية ونشــــاطات الصــــفية )ثقافيــــة(الخــــالل األربــــع 
لـذلك كـان الطـالب مـنهم مـن سـافر عيـة أمـا للعمـل أو لمواصـلة دراسـته، الثقافية واالجتما

ليكــون مدرســًا  ،إلــى الخــارج للدراســة وبعــد تخرجــه رجــع إلــى المدرســة الوســطى مــرة أخــرى 
مثــل ســالم عــوض بــاوزير الــذي درس فــي المدرســة الوســطى وبعــث إلــى الســودان للدراســة 

ــــ ،فـــي معهـــد بخــــت الرضـــا لمدرســـة الوســــطى فـــي العــــام ين مدرســـًا فــــي اوبعــــد تخرجـــه ع 
. لذلك كانت المدرسـة مميـزة بكـل المقـاييس حيـث حصـلت علـى  (4)م52/1953الدراسي 

                                                 

م، مع إشارة ألولى المدارس الوسطى، 1940محمد باحشوان، إدخال التعليم الحديث في حضرموت  رعبد القاد  (1)
  15م ص2005( مايو 22، الحومة العدد )10م ص2004(، أكتوبر 41شعاع األمل، العدد )

 .48. صالمرجع السابق (2)
 .204سعيد عوض باوزير، الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، مرجع سابق، ص    (3)
 .7م ص1996( يناير، فبراير، مارس 1)الفكر العدد   (4)
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، وهـــي لوحـــة تقـــدم للمدرســـة (1)م54/1955لوحـــة الشـــرف الســـلطانية فـــي العـــام الدراســـي 
 النموذجية كل عام.

كما أن طالب المدرسة الوسطى يتقدمون الطالب في استقبال الشخصيات 
ة، على سبيل التي تزورمدينة غيل باوزيالمهمة  ر مثل زيارة السلطان القعيطي لمرات عد 

  .( 3)م1956، وزيارته في عام  (2)م1951المثال زيارته في عام 
 -الوسطى: المدرسة  ُمديرو -

لمع الشخصيات الثقافية واألدبية، إدارة المدرسة الوسطى كوكبة من أ تعاقب على
وقد شهدت المدرسة الوسطى حركة  ،من حضرموتمن السودان الشقيق أم  تكانأسواء 

هموا في بروزها من خالل قيادتهم رة في عهدهم وقف وراءها رو اٌد أسفكرية وعلمية مزده
  -يلي: لدفة أمور المدرسة، وهم كما 

أول مدير للمدرسة الوسطى عندما يعد حسين خوجلي: )سوداني الجنسية( األستاذ  ـ1
 . (4)م1954م وحتى عام 1944عام وذلك  إلى مدينة غيل باوزير تحولت

م 1954لمدرسة الوسطى في الفترة : تولى إدارة ا)*( محمد عبد القادر بافقيهاألستاذ  ـ2
لمكتب التفتيش والتكييف، ثم ناظرًا لمعارف السلطنة  اً م، ثم أصبح مدير 1957 ـــــ

 القعيطية.

                                                 

م 54/1955( قرار إدارة المعارف بفوز المدرسة الوسطى بلوحة الشرف السلطانية للعام الدراسي 5)وثيقة رقم   (1)
 م.18/9/1955هـ الموافق 1375حرر 

( خطاب من ناظر معارف السلطنة القعيطية إلى مديري مدارس مدينة غيل باوزير؛) المدرسة 6وثيقة رقم)( 2)
هــ 1371صفر 2الوسطى، والمعهد الديني، والمدرسة االبتدائية بالغيل( من أجل ترتيب استقبال السلطان القعيطي، 

 م.1951نوفمبر 1الموافق 
من وزير السلطنة إلى قائد فرقة الموسيقى السلطانية لترتيب احتفال استقبال السلطان  ( خطاب7وثيقة رقم )( 3)

 .1956أكتوبر  24القعيطي، 
صالح الدين حسين خوجلي، مقابلة شخصية، ابن األستاذ حسين خوجلي وعاش طفولته بصحبة أبيه في مدينة ( 4)

بلة في العاصمة السودانية الخرطوم عندما استضاف األخ غيل باوزيرفي فترة إدارة والده للمدرسة الوسطى، تمت المقا
 م.31/7/2018صالح الدين حسين خوجلي الباحث في بيته الخاص، 
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م، عزل 1958م ــ 1957سالم يعقوب باوزير: تولى إدارة المدرسة الوسطى في الفترة  ـ3
النتفاضة الطالبية في بعدها بقرار تعسفي من حكومة السلطنة القعيطية، على أثر ا

 م.1958مارس 
 م.1961ـ ـــــم 1960ـ إبراهيم مالك: 4
تطـورا ملحوظـا خاصـة م؛ شهدت المدرسـة 1965ـ م 1961: )*( محمد سعيد مديحج ـ5

 في النشاطات التربوية والتنموية.
 م.1966م ــ 1965عبد هللا عبد الكريم المالحي:  ـ6
ـــ7 ـــة الســـلطنة 1967: )**( عبـــد المجيـــد عبـــد هللا بـــن هرهـــرة ـ ـــة م؛ نهاي وإعـــالن القعيطي

 .(1) م 1967االستقالل 
 -الصغرى: مدرسة المعلمين والثانوية 

هـــ 1368مدرســة المعلمــين أبوابهــا فــي ربيــع األول عــام  فتحــت: أــــــ مدرســة المعلمــين
وانتقلـت فـي مدينـة غيـل بـاوزير، فـي مبنـى المدرسـة الوسـطى  (2) ،م1949الموافق ينـاير 

 /49إلى مبناها بعد تجهيـزه فـي منطقـة الصـالحية )المنطقـة التعليميـة( فـي العـام الدراسـي 
 .(3) م1950

ــــ وهنـــاك الثانويـــة الصـــغرى التـــي تعـــد حيـــث  ،زًءا ال يتجـــزأ مـــن دار المعلمـــينجـــ ب ــ
مرت عهود يطلق على مدرسة المعلمين )مدرسة المعلمـين والثانويـة الصـغرى(. و تسـتمر 
                                                                                                                                                 

م( وزيرا للتربية والتعليم لدى 1967بعد عام )بافقيه: هو خريج المدرسة الوسطى ثم أصبح بعد االستقالل  )*(
 والقاهرة وباريس، ثم مندوبا دائما لليونسكو بباريس. جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ثم سفيرا في لندن 

مديحج : عمل ملحقا ثقافيا في سفارة اليمن بموسكو، ثم مندوبا عاما لبعثة اليونسكو بباريس ، ثم ملحقا ثقافيا في  )*(
 يوغسالفيا .–رومانيا –بلغاريا  –سفارات اليمن في صوفيا 

م، وجاء بعده عوض مبارك بكران حيث 1968( إلى عام 1967بعد ) بن هرهرة مديرًا حتى داستمر عبد المجي )**(
 م.  1970 –م 1968تولى إدارة المدرسة في الفترة ما بين عام 

و ، مديحج ، األستاذ محمد سعيد  11-9 -8م ص 1997( يناير ، فبراير ، مارس  5الفكر ، العدد )   (1)
 .203،المدرسة األم ، مرجع سابق ص

 .210-209ير، الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، مرجع سابق، صسعيد عوض باوز  (2)
 .102مديحج، مرجع سابق ص   (3)
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الدراســــة فــــي الثانويــــة الصــــغرى ســــنتين يتلقــــى الطالــــب فــــي الســــنة األولــــى مــــنهج مدرســــة 
ا دروســا حــداهينقســم الطــالب إلــى شــعبتين تتلقــى إف أمــا فــي الســنة الثانيــة ،المعلمــين نفســه

خاصــة تعــدهم لســد حاجــة الحكومــة إلــى مــوظفين وكتبــه ويطلــق علــى هــذا القســم الثانويــة 
الصـــغرى، أمـــا الشـــعبة الثانيـــة فتســـتمر فـــي إعـــداد المعلمـــين، وفـــي حالـــة اكتفـــاء المـــدارس 
بـــالمعلمين تخصـــص دروس الســـنة الثانيـــة بشـــكل جمـــاعي للشـــعبتين لتخـــريج المـــوظفين ، 

نظــام الحســابات والمصــطلحات  -س فــي الثانويــة الصــغرى:وكــان أبــرز الــدروس التــي تــدر  
والعملــــة والبريــــد والمـــــواصالت والجمــــارك واللغــــة  ،التجاريــــة ونظــــام البنــــوك وعلــــم االقتصـــــاد

 . (1)إنجليزي( –االنجـليزية وإعداد الطـالب للكتابة على اآللة الكاتبة )عربي 
  -باوزير: م بغيل 1949المعهد الديني الحكومي أكتوبر  
داره هــو األســـتاذ/ وأول مـــدير إ ؛م1949فــتح المعهــد الـــديني أبوابــه فـــي أكتــوبر عــام  

، وقد عين نائبًا للمدير على المعهد الديني الشيخ العالمة محسـن (2)عبدالباقي يوسف نعمه 
 فـي آن واحـد. (3)جعفر بونمي، وكـان مـدير الربـاط حينئـذ واسـتطاع أن يوفـق بـين الـوظيفتين

وفـــي ســـتينيات القـــرن العشـــرين كـــان المـــدير أزهريـــاًّ؛ هـــو األســـتاذ عـــوض هللا الســـيد عـــوض 
  (4)هللا.

الــديني طلبــة الصــف الرابــع بعــد نجــاحهم فــي إتمــام الشــهادة االبتدائيــة  واســتقبل المعهــد
 وكذا الطلبة المنقولين من رباط الغيل ورباط المكال.

ر س في المعهـد مـادة اللغـة العربيـة  والـدين وعلومـه المتعـددة وهـو  ،بفروعهـا المختلفـةي د 
 حتـى الكتـب المنهجيـة ؛ لـذلكمتوافق في دراسته مع رباط الغيل واألزهـر الشـريف فـي مصـر

 .(5) ت طلب للمعهد الديني من األزهر الشريف
                                                 

 1955 - 1954( برنامج الدروس االسبوعي بمدرسة الغيل عام 39(  وثيقة رقم )1)
 .11ص   م   2002(. ابريل، مايو، يونيو 18( محمد احمد باعباد، المعهد الديني بغيل باوزير، الفكر، العدد )2)
( نص رسالة من عميد منطقة غيل باوزير التعليمية إلى قائم الغيل يوضح فيها مديري ونواب عموم 8)( وثيقة رقم 3)

 م.  3/10/1956المدارس والمعاهد واإلدرات الحكومية بالغيل، حررت في 
صادر عن إدارة المعارف  ( خطاب من ناظر المعارف إلى معالي وزير السلطنة القعيطية بالنيابة،9وثيقة رقم)( 4)

 م.1967أبريل  5هـــ الموافق 1386ذو الحجة  25 بالمكال،

( خطاب من ناظر المعارف إلى وزير السلطنة بالنيابة حول مصاريف المعهد الديني بالغيل 10وثيقة رقم)( 5)
 .م29/3/1967هـــ الموافق 1386ذو الحجة،  18م، صادر عن إدارة المعارف بالمكال، 66/1967
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 -م: 1965استقدام المدرسين األزهريين عام 
الســـيد/ علـــي محمـــد يحيـــى مـــدير م 1964أ وف ـــد  إلـــى الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة عـــام 

ـــذ باإلضـــافة إلـــى نـــاظر المعـــارف ومجموعـــة مـــن التربـــويين مـــن أجـــل  ،المعهـــد الـــديني حينئ
، وبدأ الوفد التشاور مـع علمـاء األزهـر الشـريف مـن  (1)استقدام مدرسين من األزهر الشريف

درسـين م بـدى علمـاء األزهـر مـوافقتهم إلرسـالقدام مدرسين خـريجين مـن األزهـر، وأأجل است
أزهريين إلى المعهـد الـديني بغيـل بـاوزير وبـدأت الحكومـة تجـري اتصـاالتها مـع الوفـد عـن 

لالطـــالع علـــى أعمالـــه ، واالطمئنـــان علـــى االتفـــاق الســـتقدام المدرســـين،  ،طريـــق )البـــرق(
بحكومـة عـدن فاتصل وزير السلطنة القعيطية بالمستشار البريطاني  يطلب منه االتصـال 

ـــى  جـــل تســـهيل مـــرورمـــن أ ـــة المتحـــدة إل مدرســـي األزهـــر الشـــريف مـــن الجمهوريـــة العربي
 .(2)السلطنة القعيطية عن طريق عدن

بدايــــة بالســــيد  ،م1965و اســـتقبل المعهــــد الــــديني مبعوثــــا أزهريــــا فــــي مســــتهل عــــام 
)عــوض هللا الســيد عــوض هللا( مدرســا فــي العلــوم الدينيــة، وأعلنــت الســلطنة القعيطيــة أن 

سـة ، ويقبـل الطـالب الـذين أتمـوا الدرام1965توسٌط في مـارس عـام المعهد الديني معهٌد م
بالمدارس االبتدائية والطالب الذي سيتخرج مـن المعهـد الـديني )المتوسـط( لـه كـل الحقـوق 

مــــن ناحيــــة أم  ،التـــي لزميلــــه المتخــــرج مــــن المدرســـة الوســــطى ســــواء مــــن ناحيـــة الوظيفــــة
ت الســلطنة أن القســم الــداخلي سيســتمر مواصــلته للدراســة فــي المــدارس الثانويــة، كمــا أعلنــ

ليســـتقبل الطـــالب الوافـــدين مـــن خـــارج مدينـــة الغيـــل وكـــذا الفقـــراء مـــن أبنـــاء الغيـــل وتتـــولى 
 . (3)الحكومة مصاريف المعهد وطالبه

و اســتطاع المعهــد تخــريج دفعــات كثيــرة مــن الطــالب مــنهم مــن بعــث إلــى مصــر مثــل 
كأول مبعوث من المعهد إلى األزهر الشـريف   ،الطالب األزهري )علي عبدالرحيم بامخرمه(

ليشــاركوا فــي بنــاء الحركــة  ،ومــنهم مــن اشــتغل فــي الــدوائر الحكوميــة داخــل الغيــل وخارجهــا

                                                 

 . 2 -1م ص  1964/  7/  31هـ الموافق  1384ربيع أول  22(، 54( الرأي العام، العدد )1)
( بيان من الحكومة القعيطية حول استقدام المدرسين المصريين إلى حضرموت )من صفحتين(، 11)( وثيقة رقم 2)

م.  1964 /8 /18هـ الموافـــق  1384ربيـــــع ثاني 10صادر عن وزيــــر السلطنة القعيطية أحمد محمد العطاس في 
 .2ـ  1ص 
 م. 1965/ مارس /  8( بيان من إدارة المعارف حول افتتاح المعهد الديني متوسطا، حرر في 12(  وثيقة رقم )3)
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 ،هم المعهــد فــي رفــد الحركــة الثقافيــة فــي حضــرموتوتطويرهــا، وهكــذا أســ ةالتربويــة والتعليميــ
 .( 1)واستمر في تخريج هذه الدفعات حتى ما بعد االستقالل

  

                                                 

 .11م، باعباد، المعهد الديني، مرجع سابق ص  1970/  69( أغلق المعهد أبوابه بتوجيه حكومي في عام 1)
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 :المدارس في المكال -
وبعد دخول التعليم الحديث فـي حضـرموت ، ولذلك ،عد المكال عاصمة الدولة القعيطيةت    

بـــدأ فـــي تنظـــيم  ،م1940فمنـــذ عـــام  ،القـــدال ســـعيد القـــدال(( مـــن المكـــالكانـــت انطالقـــة ))
ن منها )*( ،وكانت بها مجموعة من المدارس مجمعة في حصن الشيبة، المدارس ثالثة  فكو 

ن مــــنهم الصــــف األول للمرحلــــة ، فصـــول للمرحلــــة االبتدائيــــة وأخـــذ الطــــالب المتميــــزين وكـــو 
ن  )*( ،وكانــت نــواة التعلــيم المتوســط فــي الســلطنة القعيطيــة، وســطةالمت ســعيد  القــدال وقــد كــو 

ت هــــذه المدرســــة بالمدرســــة وســــمي، المدرســــة االنجليزيــــة الصــــف الثــــانيمــــن طــــالب  القــــدال
 .(1) فتحت بعدها المدرسة الشرقية للبنين بالمكالثم ، الغربية
وثالثة  ،م1959وأخرى بالشحر  ،م1958في المكال سنة المدارس المتوسطة افتتحت    

 .(2) وتطور التعليم تطورًا كبيرا في هذه المرحلة ،م1960بالقطن 
م انتشرت 1967وحتى عام ، م1960أي في الفترة من عام ، م1960أما ما بعد عام   

 .المدارس في السلطنة القعيطية انتشاًرا كبيًرا
 المدرسة الثانوية بالمكال:

ومن  ،ن من المدرسة الوسطى من مدينة غيل با وزيرو مع مرور الزمن كثر الخريج   
ة المعلمين التي فتحت عام وإن  مدرس ،المدارس المتوسطة األخرى التي فتحت فيما بعد

فجاءت الحاجة إلى فتح مدرسة  ،أولئك الخريجينلم تعد قادرة على استيعاب ، م1949
التي فتحت أبوابها في أكتوبر  (3) ،فكانت تلك المدرسة هي ثانوية المكال للبنين ،ثانوية

                                                 

 ) حتى كتابة هذه السطور(الضرائبو الحالي للمالية  المقرحصن الشيببة:  )*(
واستمرت  م،1944و وتحولت إلى مدينة غيل با وزير عام  م1941أنشئت المدرسة المتوسطة في المكال عام  )*(

 . م1971حتى عام  في نشر التعليم في حضرموت
 .42ص  سابق،مرجع  حضرموت،الحركة الثقافية والتعليمية في  الجعيدي، (1)
  .191باسمير، مرجع سابق، ص  (2)
( لتأسيسها، الرسالة التربوية،  مجلة فصلية 25عبد القادر بصعر، ثانوية المكال للبنين بمناسبة الذكرى ال) (3)

( السنة الخامسة، 18تربوية ثقافية، تصدر عن اإلدارة العامة للتربية والتعليم، المكال، حضرموت ، اليمن، العدد )
 .72م، ص1987ديسمبر 
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م بصف واحد ضم خمسة وثالثين طالًبا من خريجي التعليم المتوسط في سلطنة 1962
 .(1)القعيطي والكثيري 

وتدريًسا على يد كوادر وطنية إذ تولى األستاذ كرامة وقد بدأت هذه الثانوية إدارًة      
واألستاذ  الحوثري،وإلى جانبه األستاذ عبد الحافظ عبد الرب  ،مبارك سليمان إدارة المدرسة

عنقود. ثم دعمت هذه المدرسة الثانوية بمدير سوداني هو األستاذ عبد القادر باعبد هللا 
 .(2)ومدرس سوداني آخر ،التلودي

وذلك على أساس النسبة  سنوًيا،وقد خصص لطلبة السلطنة الكثيرية عشرة مقاعد    
ية العددية للسكان وعليه فقد التحق بها إلى جانب طالب المكال وطالب السلطنة القعيط

من خريجي المدرسة الوسطى  ،من طالب السلطنة الكثيرية المناطق ثمانيةمن مختلف 
 السق اف،سق اف أحمد  ي حيى،جعفر حسين بن  ثيري،الكحسين  عاشور،بسيئون وهم: أمين 
محمد  السقاف،محمد عبد الرحمن عمر  المساوي،علوي محمد  الكثيري،عبد هللا حسين 

 محمد عبد الرحمن حسين السقاف. الحبشي،جعفر 
دد الطالب إذ بلغ ع ؛وتطورت المدرسة الثانوية بالمكال تطوًرا كبيًرا في األعوام التالية   
معلمة( وما زالت المدرسة حتى كتابة  14معلًما ومعلمة(( منهم ) 47و))، طالًبا(( 712))

 .(3)هذه السطور تشع نوًرا لطالبها
واتضح ذلك من خالل التقرير الرسمي  كبيًرا،تطور التعليم في السلطنة القعيطية تطوًرا     

التقرير  يستفاد منو ((، البوعليبن علي ير الدولة القعيطية الشيخ ))سيف الذي كتبه سكرت
 م.1950 -1940مية خالل عشر سنوات ما يتعلق بالحركة التعلي

 -وهو: ون في السلطة القعيطية جهاًزا لإلشراف على التعليم وتك  
 دارة للمعارف مقرها المكال.إ -1
 غيل با وزير. همكتب للتفتيش مقر ـ 2

                                                 

 . 324 -323ص مرجع سابق،  والتعليم،التربية  ،بامؤمن  (1)
 . 176ص  ص، سابق،مرجع  ،باحميد  (2)
 . 72 ،71( ص 18العدد ) التربوية،الرسالة  بصعر، عبد القادر  (3)
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االبتدائية والمتوسطة ومدرسة المعلمين، من خالل باإلضافة إلى التنسيق بين المدارس     
، و أسهمت هذه المدارس في السلطنة القعيطية في (1)ناظر المعارف في السلطنة القعيطية

م، في تطور التعليم عبر مراحله المختلفة، وتدرجت في 1967ــ1946فترة الدراسة مابين 
 االنتشار في مختلف مدن وقرى السلطنة القعيطية.

  

                                                 

االبتدائية ( خطاب ناظر المعارف لمديري المدارس االبتدائية والوسطى موضوعه، عالقة المدرسة 13وثيقة رقم)( 1)
 م.7/11/1962هــ الموافق 1382جماد ثان   10بالغيل بمدرسة المعلمين، 
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 حث الثانيالمب
 -الكثيرية: في السلطنة  الحديثة ظهور وتطور المدارس الحكومية

وأهم ذلك قلة  الكثيرية،على الرغم من البداية المتعثرة للتعليم الحكومي في السلطنة     
ن السلطنة ورجالها لك سيئون،ومعارضة افتتاح مدرسة متوسطة في  المالية،الموارد 

وتطور  وثانوية،وتم افتتاح مدارس ابتدائية ومتوسطة  العثرات،هذه  اخطو األوفياء ت
ي ظهرت في ونذكر ال نحصر بعض المدارس الت الفترة،التعليم تطوًرا كبيًرا في هذه 

 عهد السلطنة الكثيرية.
 :سيئون  –المدرسة االبتدائية الحكومية 

وكان  ،م1949 -48عام الدراسي تأسست في سيئون وفتحت أبوابها للطالب في ال    
. (1) وأول مدير لها علي بن شيخ بلفقية، )*( مقرها األول بـ)علم بدر( حي الثورة اليوم

وكان إلى جانبه في تلك الفترة عبد ، األستاذ حسين بن أبي بكر بن يحىثم خلفه 
. وتوالت اإلدارات (2) بن شيخ السقاف واألستاذ حسين عيدروس عيديداالرحمن 
المدرسة في نشر التعليم في سيئون والسلطنة الكثيرية. وفي واستمرت ، ة عليهاالمدرسي
 وأخرى في تريس.، درسة ابتدائية للبنين في الردودم تم فتح م1954عام 

 المدرسة اإلبتدائية في شبام:
فتحت أبوابها في خمسينيات القرن العشرين، لكافة المعارف التي عادة تدرس في    

المرحلة اإلبتدائية، وتميزت بنشاطاتها المختلفة، وكانوا طالب الصف الرابع اإلبتدائي 
حفال تكريميًّا في عام بمناسبة ختمهم للقرآن يختمون القرآن، وقد أقامت المدرسة 

 دل  خطب وبعض التمثيليات الدينية والهزلية الهادفة. ألقيت فيها بعض ال ،(3)م1959
 ذلك على فهم وإدارك الطالب وتوسع مداركهم وذكاءهم كونهم يحفظون القرآن مبكرًا.

                                                 

ثم انتقلت إلى المبنى األساسي لها )مدرسة الشهيد الزبيري( ، حي الثورة وموقع المدرسة في موقع ثانوية النهضة )*(
 بسوق سيئون العام. 

 . 85ص، مرجع سابق، با حميد  (2)
 . 85ص نفسه، المرجع  (3)
 م.1959مايو  28هــ، 1378ذي القعدة  20الخميس  صحيفة الطليعة، العدد األول، (1)
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 -46بعض المدارس االبتدائية في عهد السلطنة الكثيرية ما بين عامي  وفيما يلي
 م1967

والمدرســـة الحكوميـــة االبتدائيـــة بنـــات فـــي مدينـــة  المدرســـة االبتدائيـــة الحكوميـــة بنـــينـــــ 1
 .سيئون 

 .تريس في مدينة المدرسة االبتدائية الحكومية للبنينـ 2
 . الحوطة في مدينة المدرسة االبتدائية الحكومية للبنين ـ3 
 .الردودفي مدينة  االبتدائية الحكومية للبنين ـ المدرسة4  
 .ساه ن في مدينةية االبتدائية الحكومية للبنالمدرســ 5  

 -بسيئون: المدرسة الوسطى 
نشأ التعليم المتوسط بالسلطنة الكثيرية وفتحت له أول مدرسة للبنين في العام الدراسي    
 –ية البالد م بسيئون وقد كان مقرها األول في المبنى الكبير الواقع على ساق1958 /57

يملكه أحد أسرة أثرياء آل كان  ،والذي يعرف باسم ))بنقالة((، شارع الجزائر اليوم
وفتح القسم الداخلي التابع لها في بيت ))آل  )*( ،وقد تم هدمه وبيعه فيما بعد، الكاف

  .( المجاور لمدرسة النهضة األهليةبن بصري(
 -يلي: دارة لها كما إكانت أول 

 األستاذ أحمد بن زين بلفقية مديًرا ومدرًسا في آن واحد. -1
ومحمد عبد هللا الشيخ ))سودانيا  ،األستاذان: حسين يوسف الكردفاني فيما بعد قدم -2

 واستمرت المدرسة كمعلم علمي بسيئون.ا، يعمال مدرسين بهالجنسية(( ل
م صار مدير المدرسة الوسطى بسيئون األستاذ عبيد هللا محمد با 1960وفي عام    
وفي عهده انتقلت المدرسة بصفوفها وقسمها الداخلي إلى مبنى خاص يطلق عليه  ،رجاء

. والجدير بالذكر أن ه وفي عهد األستاذ عبد الاله محمد با رجاء ازداد )**(،)بنداعر(
                                                 

 م. 2002وتحديدًا عام  م،1967تم الهدم والبيع في الفترة ما بعد عام  )*(
وهو السيد المحسن الكبير/ أبو بكر بن شيخ الكاف  الكاف،وكان منتجًعا ألحد أثريا أسرة آل  ،اآلنحي الثورة  )**(
 م. 1965 -1890
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إذ أصبحوا يشكلون الغالبية العظمى في قوام الهيئة التعليمية  ،أعداد المعلمين السودانيين
إذ تحولت المدرسة في عهده  ،هتمام كثيًرا باألنشطة الالصفيةهده االكما تم في ع ،(1)بها

فمع تباشير كل ، اح الباكر وحتى المساء من كل يومإلى خلية نحل دائبة من الصب
ال تقاعس  ،صباح وحتى حلول وقت الظهر يتلقى الطالب دراسة صفية منهجية جادة

كل طالب فيها. أما في فترة ما  وواجبات وفروًضا مدرسية تثقل كاهل، فيها وال إهمال
أي وقت العصر _ يتوزع الطالب على مختلف األنشطة المتنوعة مثل  –بعد الظهر 

 ،جمعية التجارة، جمعية الدواجن، جمعية تربية الدواجن ،)جمعية صغار المزارعين
جمعية الصحافة ، محكمة العدل، جمعية الفنون والجلسات األدبية، الجمعية الصحية

إلى جانب هذه ، جمعية الدكان التعاوني( ،وغرافيجمعية التصوير الفوت، ةالمدرسي
النشاطات هناك النشاط الرياضي المتنوع، فطالب المدرسة جميعهم يتوزعون على 

فكانت هناك ، ا ومشجعين لها تنافس فيما بينهاخمس فرق رياضية ما بين العبين فيه
، الشاط ، )الوادي هي: ،تنافس فيما بينهالها ، رياضية ما بين ال عبين ومشجعين فرق 

البحيرة( ويتم اختيار منتخب لتك الفرق يمثل المدرسة في الدوريات والمنافسات ، الينبوع
 .(2)ضد فرق األندية الرياضية األهلية بسيئون وتريم والحوطة وشبام والقطن

إذ يمارس الطالب  ؛وال تنحصر األنشطة الطالبية الرياضية على كرة القدم فحسب   
وألعاب الظل المختلفة ، م(( ألعاب الكرة الطائرة والسلةإلى جانب لعبة ))كرة القد
التنس والقفز بالزانة و ، األولمبية المحدودة كقفز الحصان))وكذلك بعض األلعاب 

 .  ((والسباحة، األرضي ورمي القرص والرمح
لمدينة ن من القرى المجاورة يالقادمأوي القسم الداخلي الطالب يوهناك قسم داخلي     

أما الطالب ، حيث يوجد فيه مطبخ وطباخون ، ويتناولون فيه وجباتهم الثالث، سيئون 
الملتحقون بالمدرسة من مدينة سيئون فيتناولون وجبة واحدة فقط مع طالب القسم 

                                                 

 م.27/10/1962هــ الموافق 1382جماد أول28(، خطاب وزير السلطنة إلى رئيس المحاسبين،14ثيقة رقم )و ( 1)
  . 118،119،120،121ص، مرجع سابق، التعليم في وادي حضرموت،  عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ  (2)
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الداخلي هي ))وجبة الفطور(( التي تقدم للجميع في االستراحة األولى من الدوام 
 .(1)الرسمي

وبعض المدرسين  يوجد بالمدرسة الوسطى كوكبة من المعلمين الحضارم والسودانيين   
ستقدام حيث تشكل وفٌد مشترٌك من حكومتي حضرموت ال (2)وهم قل ة ؛المصريين

 أولئك المعلمون قضى وقد ، المدرسين والمدرسات من الجمهورية العربية المتحدة) مصر(
من خالل مناهج تعليمية مدروسة  ،حياتهم التعليمية مشغولين بنقل المعرفة إلى األجيال

بة بل على تجر ، الحفظ فقطنهم على اذهأنحصر تال ،تعمل على تخريج طالب عمليين
كما عودتهم تلك المناهج على المثابرة وعلى النشاط ، ما يمكن تجربته من المعلومات

التخرج هي غايتهم فقط بل  ومهاراتهم بحيث ال تكون شهادةوالحركة وتنمية مواهبهم 
ن الحضارم والسودانيين في المدرسة يجدول يوضح المعلمبالعلم. وفيما يلي:  ن يتسلحو 

 -بسيئون: الوسطى 
 المعلمون السودانيون      الرقم المعلمون الحضارم      الرقم
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8-  

 أحمد بن زين بلفقية
 عيدروس فدعقخالد 
 لم عبد القادر با حميداس

 أحمد بن حسين العيدروس
 محمد حسين الكثيري 

 محمد عبد هللا العيدروس
 أحمد بن محمد بن صافي

 عبد الرحمن طاهر بن طاهر

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9-  

 حسين يوسف الكردفاني
 محمد عبد هللا الشيخ
 حسن صالح جاويش
 محمد عبد العزيز

 الخالق أحمدأحمد عبد 
 فقيري محيي الدين عبد هللا

 عبد الحميد عثمان
 يس حاج ماجد

 عثمان محمد عثمان
                                                 

 . 122ص  السابق،المرجع  حضرموت،التعليم في وادي مكتب وزارة التربية والتعليم وادي حضرموت،  -(1)
م، 18/8/1964هــ الموافق 1384ربيع ثاني 10( بيان إستقدام المدرسين المصريين لحضرموت، 11ثيقة رقم)و ( 2)

 .1مصدر سابق ص
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محمد بارجاء من إدارة المدرسة الوسطى  لهل األستاذ عبد اإليأق ،م1962مبر في سبت
وجاء خلًفا له األستاذ عبد الرحمن طاهر أبو ، جنة المعارف العليابسيئون بناًء على قرار ل

م جعله طريح 1964ي يوليو الذي أصيب بمرض ف ،م1962طاهر في أكتوبر بكر بن 
حيث عمل بالنيابة عنه في إدارة المدرسة األستاذ/ ، يواصل عملهأن وال يستطيع ، الفراش

ثم جاء من بعده األستاذ/ ، م1965حتى عام  ،حسن صالح جاويش ))سوداني الجنسية((
ثم األستاذ ، م1966م إلى عام 1965عام ا لها أحمد بن محمد بن صافي ليعمل مديرً 
ليعمل مديًرا للمدرسة الوسطى بالنيابة حتى عام  ،عوض إسماعيل ))سوداني الجنسية((

من فترة إلى أخرى (2)كما أنه يتم عادة تحسين وضع المعليمن السودانيين ماديا (1)،م1967
ى بسيئون ـــــالوسط لتصبح  المدرسة  حافزًا لعطاءاتهم المتعددة والمختلفة في حضرموت 
لًما من معالم النور والمعرفة في  م.1967حضرموت حتى عام  وبإدارا تها المختلفة ع 

 :م1965مدرسة سيئون الثانوية 
وخاصًة بعد نجاح ، سيئون يتطلب وجود مدرسة ثانوية أصبح المناخ التعليمي في   

يناير  30ففي ، بعد عام ها الذين يزدادون عاًماالمدرسة الوسطى نجاًحا باهًرا وخريجي
استدعى األستاذ علي بن شيخ بلفقية ))ناظر المعارف بالدولة الكثيرية(( إلى  ،م1961

عدن من قبل سعادة المستشار من أجل وضع الترتيبات األولية لفتح مدرسة ثانوية للبنين 
 إذ تم فتح مدرسة سيئون ، األربع سنواتقرابة وقد استغرقت تلك التحضيرات  ،بسيئون 

نه الذي انطلقت م نفسه المبنى بصف واحد في مبنى مؤقت هو ؛م1965الثانوية في عام 
والذي يعرف بـ)بنقاله( وقد استقبلت المدرسة الوسطى ، مسيرة المدرسة الوسطى بسيئون 

تم فتح قسم  وقد، بالسلطنتين الكثيرية والقعيطية خليًطا من خريجي المدارس المتوسطة
النائية والمجاورة للطالب القادمين من المدن والقرى  - نفسه المبنىفي و  –داخلي بها 

 لمدينة سيئون.
 

                                                 

 . 127ص ، مرجع سابق، التعليم في وادي حضرموت ،عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ  (1)
 .1م،ص23/1/1963هــ الموافق1383شعبان  28( خطاب من ناظر المعارف إلى وزير السلطنة،15رقم)ثيقة و ( 2)
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 -واإلدارة: المعلمون 
ما عدا معلم واحد ، (1)المعلمين بها عند افتتاحها من الجنسية السودانية كان جل     

وكان أول مدير لها هو ، لشاعر ))محمد بن أحمد الشاطري((هو المؤرخ ا، حضرمي فقط
يساعده في إدارة المدرسة ثالثة من  ،عبد الفتاح أحمد عيسى )سوداني الجنسية( األستاذ/

ومشرًفا على  الذي عمل مدرًسا ،صالح محمد شبور -1المعلمين السودانيين األجالء وهم: 
  .(2)واألستاذ ميرغني النور شويش -3كنني األستاذ إسماعيل مكي  -2الداخلي القسم 
، انقضت على افتتاحها ،مبناها الجديد بعد عام دراسي ونصفتم انتقال المدرسة إلى    

مارس  9ن ه وفي إحيث  ،م1967واستمرت حتى عام ، )*( وهو الواقع في ))حي القرن((
م تقدم األستاذ عبد الفتاح أحمد عيسى برسالة إلى ناظر معارف السلطنة الكثيرية 1967

كمدير للثانوية معلاًل ذلك بظروف عائلية أبدى فيها عدم استطاعته تجديد العقد لفترة أخرى 
 . )**( خاصة كان يمر بها

خلًفا لألستاذ ))عبد الفتاح أحمد  -حضرمي -جاء األستاذ ))يحيى عبد هللا الكاف((    
 مئية أ. وهكذا استمرت المدارس في السلطنة الكثيرية سواء كانت ابتدا)***( عيسى((
 في حضرموت من خالل خريجيها من الطالب.ثانوية تنشر وتطور التعليم م متوسطة أ

                                                 

ـــ الموافــق 1382جمــاد أول28( خطــاب وزيــر الســلطنة إلــى رئــيس المحاســبين،14وثيقــة رقــم)( 1) م، 27/10/1962هـ
 مصدر سابق.

 . 130ص  السابق،المرجع  ت،حضرمو التعليم في وادي  ، عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ  (2)
تم انتقال طالب الصـفين الثالـث نفسه وفي العام  الصبان،م إلى ثانوية األديب 1968 /67تحول المبنى في عام  )*(

 وذلك لعدم اكتمال بعض الجوانب الفنية فيها.   للبنين،والرابع لهذه المدرسة الفتية إلى ثانوية المكال 
عبد الفتاح أحمد عيسى أن يرى أول دفعة وهي تتخرج من الثانوية في العام الدراسي أماني األستاذ  ىحدإكانت  )**(
 ولكن ظروفه العائلية حالت بينه وبين ذلك.   م،1969 /68

جاء األستاذ/ يحيى محمد عباد خريج كلية التربية )لستر( ببريطانيا خلًفا لألستاذ يحيى عبد هللا الكـاف النتقـال  )***(
 عمله إلى عدن. 
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، (1)الذين هم عائدون من بعثاتهم وقد تفوقوا في سنوات دراستهم المتوسطة في حضرموت
 ثم الثانوية أو الجامعية في الخارج.

 :المكتبات
فكثير منها واكب عصر  العامة،رفدت المكتبات في حضرموت التعليم والثقافة    

مة من مراحل تطور هموهي مرحلة  بعد،واستمرت حتى فيما  م،1967 /46الدراسة 
 التعليم في حضرموت ونأخذ أهم هذه المكتبات على سبيل الذكر ال الحصر.

تقع المكتبة السلطانية وسط مدينة المكال فوق سقف مسجد  -المكتبة السلطانية: -1
بالكتب  الذي زودها ،وتأسست في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي ،)*( عمر

وقد  (2) والمراجع والدوريات التي اقتناها من الهند المكتوبة باللغات األجنبية والعربية
 .(3) صت المدرسة موظفين لتنظيم عملية القراءةخص  
، تلك الفترة ليس في حضرموت فحسب ع د ت المكتبة السلطانية أضخم مكتبة في   

 .(4) وإنما في الجزيرة العربية
وقد ، )**( القعيطي حها في عهد السلطان صالح بن غالبتم افتتا -الشحر:مكتبة ـــــ 2

من صفوة الكتب مثل التفسير والحديث والفقه وأدبية  ؛شرعية إسالمية اً أودعها كتب
 .)***( وكتب األدب والثقافة ، (1) واألدب والشعر والروايات والمعلومات العامة

                                                 

م، األستاذ البنا معلم سوداني في حضرموت في الفترة بين 17/8/2018عمر عبد هللا البنا، مقابلة شخصية، ( 1)
م، وقد تمت المقابلة في بيتهم بجمهورية السودان في العاصمة 1928م، وهو من مواليد 1951ـــ1949عامي 

 الخرطوم ــ أمدرمان.
ل االفتتاح ألقى الشيخ القدال قصيدة مطلعها: )يا رعاك هللا دار فحوفي  م،1941تأسست المكتبة السلطانية عام  )*(

 الشيخ عبد هللا الناخبي ناظًرا لها. م،1943 -هـ 1363الكتب ... أنت كنز من كنوز الذهب(. وعين في عام 
 حضرموت، المكال، لألوفست،مطبعة وحدين  م،2010سالمية تريم عاصمة الثقافة اإل بامكريد، سعيد صالح (2)

 .113ص م.  2010 -هـ 1431، 1ط اليمن،
 رشد،كلية ابن  دكتوراه،أطروحة  م،1967 -1927التطورات السياسية في حضرموت  اليزيدي، ثابت صالح (3)

 .  237ص  م،2001هـ/ 1422الطرق  بغداد،جامعة 
 . 132ص  مرجع سابق، باحمدان،  (4)

 م. 1942في عام  الشحر،تم افتتاح مكتبة )**(
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حيث  (2)،المدرسة الوسطى بغيل با وزيرتأسست هذه المكتبة في  -مكتبة الطلبة: ـ3
كانت تضم كمية من الكتب المختارة التي تفيد مصلحة الطالب وتزوده بالمعلومات 

في مختلف سنوات دراسته المطلوبة والتي يحتاجها في العملية التربوية أو الثقافة العامة 
ي تتناسب مع ويشرف عليها مدرس وظيفته توجيه الطالب إلى نوع الكتب الت، المتوسطة

 .(3)عقليته وإدراكه
حاجة  مدى التربوية في حضرموت –النهضة التعليمية  بي نت -المعارف:مكتبة  -4

في مختلف الموضوعات لتكون  –دبية األة و يمعلالسات  التربوية للمراجع والكتب المؤس
لذا كانت الحاجة ماسة إلنشاء مكتبة عامة تفي  ،إضافة جديدة لكتب المنهاج المدرسي

الوضع العلمي السيما بعد تطوير ) مدينة غيل باوزير( ؛بحاجة المنطقة التعليمية
، (4)م1952هـ الموافق ديسمبر 1372في ربيع ثاني عام  والفكري فأسست مكتبة فيها

أول كان و  ،كتابا 181وأرسلت إدارة المعارف بالمكال أول دفعة من الكتب تقدر ب 
استمرت إدارة المعارف األستاذ المؤرخ/ سعيد عوض باوزير، حيث مديرا عاما عليها هو 

      كتاب عربي( 1200ترفد المكتبة بكتب علوم مختلفة حتى وصل عدد الكتب فيها )
 .كتاب باللغة اإلنجليزية( 50و)

                                                                                                                                                 

العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم  وثائق بحوث الندوة( 1وثيقة رقم) (1)
م، المكال، حضرموت، اليمن، 23/10/2001ـــ22في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 

 . 44غير منشورة، مصدر سابق،ص
، وهي تقع وسط سوق شبام المكال،وتعد فرًعا لمكتبة  م،1944يفيد بافتتاح المكتبة في عام هناك رأًيا آخًرا  )***(

 باحمدان، كتاب(. محمد سالم 800وتحتوي على ) عثمان،ول عليها األستاذ عبد هللا صالح بن ؤ وكان أول مس
 .  133مرجع السابق ص ال
 .134باحمدان، مرجع سابق، ص  (2)

 .219ص سابق،  عوالثقافة في التاريخ الحضرمي، مرجالفكر  ،باوزيرسعيد عوض  (3)
 .3م ص  2003ديسمبر  -نوفمبر -( أكتوبر7التراث، العدد )  (4)
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فـي كثيـر مـن وهذا يحدث ، (1)ويتم تجليد الكتب للمحافظة عليها سليمة في المكتبة
 المكتبات في حضرموت.

حيــث ضــمت  ،كــان للصــحف األســبوعية والــدوريات المختلفــة مكانــة فــي المكتبــة 
روزا اليوســـف، الهـــالل، المصـــور، آخـــر  -بعـــض المجـــالت والصـــحف والـــدوريات مثـــل: 

وكانــت الدولــة تــدفع المبــالغ  ، وبعــض صــحف الجنــوب العربــي، (2)ســاعة، التربيــة الحديثــة
ــــي الصــــحف  ــــة ف ــــث كانــــت تشــــترك المكتب ــــة، حي ــــوفر الصــــحف والمجــــالت العربي حتــــى ت

رة كمـا نظمـت فـي المكتبـة عمليـة إعـا يستفيد منهـا القـارئ، ، حتى(3)المصرية بشكل شهري 
 .الكتب

 -األهلية: المكتبات  -5
موجودة في بيوت العلماء المكتبات األهلية منتشرة في عموم حضرموت حيث كانت     

إال أن  أشهر ، ثم في األربطة والمعاهد الدينية، ة واألدبوالمشايخ ورجال العلم والثقاف
لتي أسسها نادي التعاون هي مكتبة شبام ا، كتبات وعلى سبيل الذكر ال الحصرهذه الم
هذا ومن ، (4)وقد احتوت على مجموعة من الكتب والمجالت المختلفة، في شبام

المكتبات التي وجدت في بيوت العلماء ورجال الدين مكتبة العالمة محسن بونمي في 
وتحتوي هذه ، في القطن (5)ومكتبة األمير علي بن صالح القعيطي ،مدينة غيل با وزير

 .(6)المكتبة على مجموعة ال بأس بها من الكتب والوثائق التاريخية

                                                 

هــ 1387صفر  9( خطاب ناظر المكتبة السلطانية إلى رئيس المحاسبين، 16وثيقة رقم )( 1)
 م.24/8/1958الموافق

 م.24/1/1959هــ الموافق1378رجب  15س المحاسبين،( خطاب وزير السلطنة إلى رئي17) وثيقة رقم( 2)
 م.11/3/1958هــ الموافق1377شعبان  21( خطاب وزير السلطنة إلى رئيس المحاسبين،18) وثيقة رقم( 3)
دار المسيرة للنشر والتوزيع ، دراسات في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصرباصرة،  صالح علي عمر (4)

 . 79ص  ،م2001هـ/ 142 ،1ط، األردن، عم ان، والطباعة
 .44، مرجع سابق، صمحمد سعيد القدال( 5)
 . 134باحمدان، مرجع سابق، ص (6)
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وأسهمت إسهاًما كبيًرا في رفع  ،بعد ذلك المكتبات في عموم حضرموتانتشرت     
لعلم والمعرفة ي احبوم، د منها عدد كبير من مرتاديهاوقد استفا، االوعي الثقافي لمرتاديه

همت بشكل أو بآخر في رفد حضرموت بالمادة العلمية المتاحة من سأفالمكتبات ، لذلك
فوظات خالل ما تحتويه في ثناياها من أمهات الكتب والمجالت والدوريات والمح

 الحديث والمعاصر. عصرالهي من أهم مصادر التاريخ في والوثائق التاريخية التي 
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 الفصل الثالث

 -وتكييفها:  فهاهداأو  يةالتعليم المناهج 
التعليم وأهدافه النبيلة التي وجد من أجلها، والقضاء  يتناول الفصل الثاني محتوى    

مكتب التفتيش والتكييف لمجتمع الحضرمي، كما يدرس مهام على األمية وتفشيها في ا
 .التي ساهمت في نشر التعليم وأدت الرسالة التربوية والتعليمية ،وتكييف المناهج
 المبحث األول

 في مؤسسات التعليم اإلسالمي: يةالتعليم المناهج 
العلم في لمادة الدراسية في أماكن تلقي رس هذا المبحث المحتوى التعليمي لويد 

 .ةهد دينيامع أم ةطأرب كانت كتاتيب أم دور معالمة أمسواء  ،حضرموت
فقد استوطن  ،عن ذي قبل ،م1967 /46ر التعليم في حضرموت في هذه الفترة تطو     

 ،المعالمة ،))الكتاتيب-ستمر التعليم األهلي فيما ا الحكومية،التعليم الحديث بهيئته 
 أو األربطة((. ،ةالمعاهد الديني الزوايا،
وقد بدأ الحديث في  حضرموت،تم عقد ندوة عن التعليم في المكال عن التعليم في      

إن )) :تلك الندوة عن حالة التعليم في حضرموت في الثالثينات واألربعينيات بهذه العبارة
حالة التمزق السياسي والتخلف االجتماعي والهيمنة االستعمارية والجمود الفكري التي 

ادت حضرموت في عقد الثالثينيات من القرن العشرين الميالدي وما قبله قد عكست س
د هي نفسها ويًا مهترءًا ومشتتًا ومتخلفًا، وضعًا تعليميًا وترب وتكاد كل مؤسسة تعليمية تحد 

 التعليمية.وفقًا ورؤيتها األهداف والمقررات الدراسية التي تقدمها للمتعلمين في مؤسستها 
وبشكل عام هناك اتجاهان  كبيرًا.ى المعلم الثقافي والفكري في ذلك دورًا ويلعب مستو 

ن إلى طبيعة وظروف وكال االتجاهين مشدودي التعليم.ان يحكمان أهداف ومضمون رئيس
الذي يستند إلى خلفية عربية  ،االتجاه التقليدي الديني هما:وهذان  التاريخية،المرحلة 

إسالمية وإلى واقع اجتماعي يحتل الصدارة فيه علماء الدين واألثرياء في حضرموت 
 ويحتل قاعدته العريضة األميون،؛ التعليمي(االجتماعية والشأن  أصحاب الوجاهة )وهم
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مصر ثم رالي الغربي الذي دشن خلفيته دنلوب البريطاني في وأما االتجاه الثاني فهو اللب
في السودان ومنه انتقل إلى حضرموت عبر المناهج السودانية التي طبقت في المدارس 

وساد الثاني في تيب واألربطة والمدارس األهلية، ساد االتجاه األول في الكتا الحكومية.
يخ سعيد القدال وزمالؤه المدارس الحكومية منذ أن قدم إلى حضرموت الش

 .(1)((ن السودانيو 
يرتبط بسن معين وال شروط  التعليم األهلي في الكتاتيب ودور المعالمة الاستمر   

لوم وع، وبقية علوم اللغة العربية، والكتابة، أهم ما في األمر تعليم القراءة لكن، معينة
ويتم تقسيم الطالب على حسب ، والجميع يحضر الحصة، الشريعة المتنوعة والمختلفة

قته فيها على اإللقاء ويعتمد المعلم في طري لسن.المستوى الدراسي وليس على حسب ا
ي طرح المادة إال أن كثيرا من هذه الدور فيها جودة عالية في التدريس وف بشكل إساسي،

 ، وفي مختلف المناطق الحضرمية.(2)مدينة تريم العلمية، مثل بعض دور
إكساب تتدرج المقررات الدراسية في هذا المستوى من التعليم األهلي من مجرد  

إلى مقررات مبسطة  ،الطالب مهارات أولية في القراءة والكتابة كما هو الحال في الكت اب
كما هو والعلوم الطبيعية واالجتماعية،  في اللغة العربية والتربية اإلسالمية والحساب

الحال في المدارس األهلية، التي ليست على مستوى واحد في التعليم، ألنه عندما 
امل في الغالب إقتصادي ووضح ذلك في بداية فترات الدراسة تضعف يكون الع

. ويتدرج مستوى هذه المواد (3)لتأثر الحضارمة بنتائج الحرب العالمية الثانية ،م(1946)
يمية نفسها مكانيات المؤسسة التعلوفقًا وا ؛الدراسية من البسيط إلى المركب واألعمق

                                                 

العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم  وثائق بحوث الندوة( 1وثيقة رقم)( 1)
م، المكال، حضرموت، اليمن، 23/10/2001ـــ22لفترة في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل ا

 .29غير منشورة، مصدر سابق،ص
 .36الكاف، مرجع سابق، ص  (2)
 .427، مرجع سابق، ص2الشاطري، ج (3)
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. ويمكن تحديد مضامين وغايات المحتوى التعليمي في الكتاتيب ومستوى معلميها ذاتهم
 -التالية: والمدارس األهلية في النقاط 

إعطاء مهارات أولية في القراءة والكتابة في المعالمة بهدف تمكين الطفل من قراءة  -1
 الكريم.المصحف 

 -لتشمل: وفي المدارس األهلية تتسع المعلومات وتتعدد  -2
معلومات أولية في التربية اإلسالمية تتناول حفظ أركان اإلسالم واإليمان  (أ)

  والمالئكة.واإلحسان وأسماء األنبياء 
  وإرشادهم.قصص بهدف تهذيب سلوك األطفال السرد  (ب)
      األربعتقديم مبادئ أولية في الحساب التقليدي تتناول العمليات الحسابية  (ج)

 .]الجمع والطرح والضرب والقسمة  ]
 .   (1)إعطاء معارف مبسطة في التاريخ والجغرافيا والعلوم والصحة (د)

. وإنما يلجأ الطالب في تعليمية كتبًا دراسيةهذا وقل  أن توفر هذه المؤسسات ال
أو دفاتر من البياض يكتب عليها بأقالم  بالدهان،ب إلى لوح من الخشب مطلي الكت ا

، باإلضافة إلى عم  ؛ خاصة جزء أجزاء المصحف الكريم وتعد الحبر.الرصاص أو 
سفينة النجاة وكتب القراءة الرشيدة وما شابهها مطبوعات منهجية مقررة في المدارس 

 األهلية.االبتدائية 
 الدينية:التعليم في األربطة والمعاهد  مناهج (أ)
وبعد صالة  ،الفجرتعقد الدروس العلمية في المعاهد الدينية أو األربطة بعد صالة    

 وقت صالة الظهر. إلىضها تلقى الدروس في وقت الصبح وبع المغرب،

                                                 

( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم 1وثيقة رقم) (1)
 .29م، مصدر سابق، ص23/10/2001ـــ22وت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة في حضرم
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تعليم األربطة كان أشمل من المعاهد الدينية وخاصة فيما يخص الدراسات  مناهج     
اإلسالمية بكافة أنواعها، وعندما أسست حكومة حضرموت القعيطية معهد ديني كان من 

 ستعمارية البريطانية.عام، وهو تطبيق للسياسة االبشكل  أجل تقليص مواد الدين
؛ كتاًبا يدرسه الطالب –وعادة ما يكون شيخ علم  –المنهج في الرباط يحدد المعلم     

وقبل بداية الدرس  ،يحمل كل طالب نسخة من ذلك الكتابو (1)كالفقه الشافعي مثاًل،
أو حلقة دراسية بعدها تكون ، ن صفًّا واحًدا أمام أستاذهميلشك  موإم ا ، يجتمع الطالب

 افتتاحية الدرس من الكتاب المختار من قبل وتكون افتتاحية الدرس كما يلي:
دنا محمد وعلى آله ))بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين سي

رضي هللا عنه ونفعنا به  -)يذكر مؤلف الكتاب(-قال الشيخ المؤلف ، وصحبه أجمعين
 . (2)((مه في الدارين آمينوعلو 
ثم يشرع الطالب في قراءة جملة أو عدة جمل من الكتاب في حين يتابع بقية زمالئه    

وال يقف عن القراءة إال حين يقطع األستاذ القراءة شارًحا  زميلهم،الطلبة ما يقرأه 
وأقوال  –إن كانت  –ومبيًنا أوجه الخالف في الموضوع  الطالب،وموضًحا ما قرأه 

 العلماء فيه مرجًحا ما اعتمده أئمة المذهب في موضوع الخالف.
واألستاذ يردد في نهاية كل فقرة مفهوم. فإذا عرض ما يستوجب الشرح  ،وقد يقرأ الطالب

األسئلة أفاض في ذلك بنفس الطريقة. وقد يوجه األستاذ بعض  –في نظره  –اإليضاح 
ويسمح لهم أحياًنا بمناقشته واستفساره في أدب  للدرس،إلى الطلبة ليتأكد من فهمهم 

 شديد حتى يزول الغموض أو اإلشكال الذي يعرض لهم في موضوع الدرس.
ا أثناء القراءة بعدة شروح أو حواشي على الكتاب الذي يدرسه     ويكون المدرس مستعدًّ

ت بً  الطالب، ويرجع إليها  بها،ا أخرى في نفس موضوع القراءة ليستعين وأحياًنا يحضر ك 
 في تمحيص وتدقيق لمادة الدرس واستيعاب كل ما يمت إلى الموضوع بصلة.

                                                 

( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم 1وثيقة رقم ) (1)
 .30م، مصدر سابق، ص23/10/2001ـــ22في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 

 . 95ص  سابق،مرجع  والثقافة في التاريخ الحضرمي،الفكر  باوزير، سعيد عوض -(2)
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وقد تنقص حسب  الحصة،فقد تزيد  اً مضبوط اً محدد اً وال يحدد لحصة الدرس زمن
 مقتضيات األحوال أو تشعب أطراف البحث أو طول الفصل في الكتاب وقصره.

وعادًة ال تكون هناك ملخصات للدروس عقب االنتهاء من كل حصة، ولكن الطلبة 
 أو المسائل التي ،يحتفظون عادًة بمذكرات يسجلون فيها بعض القواعد والضوابط المهمة

؛ يتجل ى ذلك في دروس النحو المختلفة تكمل موضوع الدرس الذي هم بصدده
  (1)والمتنوعة.

با وزير: )) وقد رأيت بعض الطلبة يحافظ على أن ال ويقول المؤرخ سعيد عوض    
وكان بعضهم يستاك عند الشروع في ، إال بعد أن يتوضأ وضوءه للصالة يحضر الدرس

القراءة ويردد )رضي هللا عنهم( قبل كل جملة أو جمل يقرأها بعد أن يفرم األستاذ من 
  (2).ويباركها((شرح الفقرات السابقة واألستاذ يقر هذه التصرفات من الطلبة 

وإنما يتخرج الطالب عندما يأنس  اليوم،أما نظام االمتحانات فليس بالمعنى المعروف    
فيزوده إذا طلب إجازة يذكر فيها عادة  العلمية،ويقتنع أستاذه بمقدرته  الكفاية،من نفسه 

والكتب التي قرأها ويثني على فهمه وأدبه وحسن استعداده ويأذن له  ،العلوم التي درسها
 ومؤلفات،بعد ذلك في اإلفتاء والتدريس ورواية ما يسمح له بروايته عنه من علوم 

 ويختتم اإلجازة بالدعاء له بالتوفيق والسداد والرعاية.
وعلميـة فـي هـذه  وتدرس الكتب العلميـة فـي شـتى فـروع المعرفـة ل غويـة ودينيـة وتاريخيـة   

الفتــرة فــي حضــرموت حتــى إن  الحضــارمة حرصــوا علــى تــوفير كتــب فــي مختلــف العلــوم، 
وهــذا يوضــح لنــا حــرص اإلنســان الحضــرمي علــى التعلــيم وتــوفير ســبل المعرفــة للــراغبين 

 فيها.

                                                 

( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم 1وثيقة رقم) (1)
 .30م، مصدر سابق، ص23/10/2001ـــ22في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 

 . 96في التاريخ الحضرمي، مرجع سابق، ص سعيد عوض باوزير، الفكر والثقافة (2)
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ورغـــم ارتفـــاع أســـعار الكتـــب لعـــدم وجـــود مطـــابع فـــي هـــذه الفتـــرة إال أن  أكثـــر البيـــوت    
بالعلم فتحت أبوابها للراغبين بإعارة الكتب حيث توفرت لديهم كتـب فـي مختلـف المشهودة 

 . (1)العلوم
 -التالية: محتوى التعليم في األربطة لتحقيق األهداف  د  د   ح  وقد 
 اإلسالمي.ومتخصص في علوم اللغة العربية والدين  الحصول على مستوى عال   -1
والمدرسـين  الشـرعية،تلبية حاجة المجتمع من القضاة الشرعيين والمفتين في القضـايا  -2

ويتميـــز التعلـــيم فـــي األربطـــة باعتمـــاده علـــى المواضـــيع  اإلســـالمية.للغـــة العربيـــة والتربيـــة 
 -التالية: 

 التصوف.الفقه الشافعي _ النحو _ التفسير _ الحديث _ السيرة _    
 -نذكر: فمن كتب الفقه 

ســـفينة النجـــاة _ أبـــو شـــجاع _ المنهـــاج _ العهـــدة ألبـــي مالـــك _ التحفـــة البـــن حجـــر    
 والرملي.

وعليـه شـروح  ،ومن كتب النحو : ألفية ابن مالـك _ قطـر النـدى وبـل الصـدى البـن هشـام
 .(2)أهمها شرح المؤلف

  

                                                 

 م، مصدر سابق.17/8/2018عمر عبد هللا البنا، مقابلة شخصية، ( 1) 
( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم 1وثيقة رقم) (2)

 .30م، مصدر سابق، ص23/10/2001ـــ22خالل الفترة في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، 
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 المبحث الثاني
 الحكومية:التعليم في المدارس مناهج  

بمفهومهــــــا الحــــــديث فــــــي حضــــــرموت منــــــذ العــــــام الدراســــــي تــــــم إدخــــــال المنــــــاهج  
وتكليـف سـودانية فـي المـدارس االبتدائيـة، حيث تـم البـدء بإدخـال المنـاهج ال ،م39/1940

وبتكييــف اف علــى تطبيــق المنــاهج فــي المــدارس؛ مكتــب التفتــيش فــي غيــل بــاوزير باإلشــر 
وقــد تــم تحويــل  .الحضــرميةبعــض الكتــب الســودانية المقــررة فــي حضــرموت لــتالئم البيئــة 

كتــاب ) ســـبل كســـب العـــيش ( الســـوداني إلـــى كتـــاب ) كســـب العـــيش فـــي جنـــوب الجزيـــرة 
وتــم  .(2)، كمــا تــم تحويــل كتــاب الطفــل الســوداني إلــى كتــاب الطفــل الحضــرمي(1)العربيــة (

ففــــي فبرايــــر  مواصــــلة بيعــــة وبــــنفس ســــعره الســــابق، واســــتمر كتــــاب الطفــــل الحضــــرمي، 
طـابع نسـخة(، وقـد طبـع فـي م 15000السـلطنة القعيطيـة )م، طلب ناظر معارف 1967

 .(3) السلطنة القعيطية ) أحمد صالح باعبود( عبر وكيل ،في جمهورية السودان
 فــي الدراســة وخاصــةخــالل فتــرة  طــرق التــدريس بالمــدارس االبتدائيــةالمنــاهج و اســتقرت    

فـي المـدارس االبتدائيـة بالسـلطنة القعيطيـة مـواد دراسـية محـددة  أربعينيات القرن العشرين،
الـدين _  -هـي :د المقـررة فـي الخطـة الدراسـية وهـذه المـوا وأهـدافها.لها خططهـا الدراسـية 

، ولكنهــا (4)اللغـة العربيــة _ التـاريخ _ الجغرافيــا _ الحسـاب _ الطبيعــة _ األعمـال اليدويــة
كمناهج ومحتوى تعليمي تطور في الخمسينيات والستينيات من القرن العشـرين، إذ دخلـت 
مــواد أخــرى وتوســعت بعــض المنــاهج حتــى فــي فروعهــا مثــل اللغــة العربيــة والرياضــيات، 

                                                 

( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المسـاندة للتربيـة والصـحة، بعنـوان، التعلـيم 1وثيقة رقم)( 1)
 .31م، مصدر سابق، ص23/10/2001ـــ22في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 

( منشـــور عـــام حـــول مواصـــلة بيـــع كتـــاب الطفـــل الحضـــرمي، إدارة المعـــارف بـــالمكال، حضـــرموت، 19ة رقـــم)ثيقـــو ( 2)
 م.1965سبتمبر  6هـــ/1385جماد أول  10اإلثنين 

( خطـاب مـن نـاظر معـارف السـلطنة القعيطيــة إلـى السـيد أحمـد صـالح بـاعبود حـول طلـب طباعــة 20ثيقـة رقـم) و ( 3)
 م.1967فبراير  2هـــ الموافق 1386شوال  23حضرمي في مطابع السودان، ( نسخة من كتاب الطفل ال15000)
العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم  وثائق بحوث الندوة( 1وثيقة رقم ) (4)

 .31سابق، ص م، مصدر23/10/2001ـــ22في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 
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الذي يطلق عليه مادة الحساب، ودخلت عدة كتـب جديـدة عـن الفتـرة السـابقة مثـل المرشـد 
ئه األربعة، وكتاب نحـن وأجـدادنا، وكتـاب التـاريخ الطبيعـي ومرشـده، العربي)المنقح( بأجزا

، وتطور كتـاب األعمـال (1)والجغرافيا الطبيعية، ونحن وقوانين الطبيعة، والمدونة الطبيعية
 اليدوية والرسم في حضرموت في األربع السنوات األولى من المدرسة اإلبتدائية.

 -العربية: مادة اللغة 
حصص( في باقي  10و) األول،حصة( في الصف  12تدرس هذه المادة بمعدل )   

الصفوف الدراسية. وقد طالب ناظر المعارف بعدم المساس بهذا العدد من الحصص 
بأن يعتبرها الحد المعقول الذي يخدم الغرض في هذه المرحلة التي تكون نهاية لعدد 

 كبير من األطفال.
، مثل: كتاب الملحق مقررة ذات منهج سوداني اً لة كتبيدرس الطالب في هذه المرح   

ما عدا كتاب )الطفل الحضرمي(  (2)الثاني لسمير التلميذ، المطالعة األولية الجزء الثاني،
 بالصف األول فقط. وهناك بعض كتب المطالعة قام بجمعها بعض األدباء من

 الداخل. حضرموت
 -الدين: مادة 
، صف الثانيحصص( لل 7و) ،حصص( للصف األول4)تدرس هذه المادة بمعدل    
وتزيد حصص ، حصص( للصف الرابع والمقرر9و)، حصص( للصف الثالث8و)

جه من ويجب على الطفل عند تخر ، وًعا ماالتالوة في السلطنة القعيطية عن الكثيرية ن
 .(3)االبتدائيةالمرحلة االبتدائية أن يكون قد حفظ القرآن كاماًل قبل مغادرته المدرسة 

                                                 

( خطاب من ناظر معارف السلطنة القعيطية إلى الوكيل الثقافي للحكومة القعيطية بالسودان، 21ثيقة رقم ) و ( 1)
السيد أحمد صالح باعبود، حول إستيراد الكتب المدرسية للمدارس اإلبتدائية والوسطى، مكون من أربع صفحات، في 

 .3و2و1ص م. 1967فبراير 2هـــ الموافق 1386شوال  23
إلى ناظر المعارف خاص بموضوع الكتب الواردة من السودان، وعليه إمضاء كل مرسل ( بيان 22وثيقة رقم )( 2)

 م.1967أكتوبر  24من مفتش الحسابات، وعضو المعارف، وضابط المستودع المستلم، 
 . 41 ،40ص  سابق،مرجع  حميد،با   (3)
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متحان الدين نهاية السنة حسب جدول يصدر من الوزارة، في يوم واحد يقسم ويكون ا  
، أما التوحيد ن دقيقةساعة الثامنة وحتى الثامنة وخمسيعلى النحو اآلتي: الفقه ؛ من ال

 بعدها يكون أحدــ راحة( فسحة )التاسعة والنصف، ثم  التاسعة حتى الساعة فيبدأ الساعة
فروع من مواد اللغة العربية ويبدأ االمتحان الساعة العاشرة يستمر حتى العاشرة 

  (1)والنصف، ثم يبدأ اختبار القرآن العاشرة والنصف وحتى نهاية الدوام.
 -الحساب: مادة 
في جميع الصفوف وتستخدم الكتب المقررة في  ،حصص(6تدرس في هذه المادة )   

إال أن  الكتب السودانية قدمت عوًنا  ،وبرغم اختالف المقاييس والموازين والنفوذ السودان،
إلى باإلضافة  مرحلة،طيًبا للمدارس من خالل الشرح الوافي لطريقة التدريس في كل 

 اب آخر للحساب الشفوي واإلمالئي.وجود كت
 -التاريخ: مادة 
وتدرس ابتداًء من الصف الثاني  األسبوع،تدرس هذه المادة بمعدل حصة واحدة في    

وفي الصف الثالث )كتاب قصص من  ،الذي يدرس فيه كتاب )كتاب نحن وأجدادنا(
إلى شخصيات  تاريخية باإلضافةالماضي( ويشمل التاريخ اإلسالمي في شخصيات 

 عالمية أخرى وليس عليه طابع محلي خاص. أما الصف الرابع فيدرس فيه كتابٌ 
ودرس في مدارس  ،وض با وزير بعنوان )شخصيات حضرمية(وضعه األستاذ سعيد ع

 .غير أن  عليه بعض االعتراضات في السلطنة الكثيرية بنجاح،السلطنة القعيطية 
 -الجغرافيا: مادة 
في  نفسه المعدلوب ،وبمعدل حصتين، ًء من الصف الثانيتدرس هذه المادة ابتدا   

ليس للصف الرابع كتاب  و، واحدة فقطبمعدل حصة فالصف الرابع أما  ،الصف الثالث
ي العالم( ولكن فيما بعد وضع له كتاب على غرار كتاب )سبل كسب العيش ف ،مقرر

                                                 

م، 1966م ــ 1965النهائي للفصول الصغرى للمدارس االبتدائية لعام ( جدول مواعيد االمتحان 23وثيقة رقم)( 1)
 م.1966فبراير  26صادر من مكتب التفتيش بالمكال، بتاريخ، بتاريخ 
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، ثم كتاب مشكلة السكان في العالم، وكتاب الوطن العربي، المعمول به في السودان
  (1)وكتاب دراسات في سكان الوطن العربي باإلضافة إلى بعض الخرائط.

 -الطبيعة: مادة 
لمعدل في وكذلك بنفس ا ،الثاني وبمعدل حصتين في األسبوع بدأ تدريسها في الصف   

وهي: )التاريخ الطبيعي(  ،وجميع الكتب المقررة كتب سودانية، الصفين الثالث والرابع
و)الطبيعة المبسطة( للصف ، وقوانيين الطبيعة( للصف الثالث )ونحن ،للصف الثاني

هذه الكتب بالناحية العلمية وتمهد الطرق لدراسة الطبيعة في المرحلة وتعني ، الرابع
 .(2)المتوسطة والثانوية

 -اليدوية: مادة األعمال 
فتضاف حصصها إلى بقية  ،وفي كثير من المدارس، همية كبيرةال تجد هذه المادة أ    

 .(*) المواد األخرى بحجة عدم توفر المواد الالزمة لتدريسها
 :الدراسية بالمدرسة الوسطىالمناهج 

وتوجد في ، وسطى واحدة فقط في مدينة سيئون  توجد في السلطنة الكثيرية مدرسة   
توجد في غيل با وزير وذلك طول فترة ، القعيطية مدرسة واحدة وسطى فقط السلطنة
 .(**) م1967 -م1946الدراسة 

سنة ومدة ال، طالًبا( 134وسطة في سيئون بها )مدرسة مت ب نيتم 1961ففي عام    
وتسير الدراسة فيها بنظام )ست حصص في اليوم( زمن ، ( إسبوًعا34الدراسية فيها )

ولكن إذا نظرنا للمنهج ، . هذا بالنسبة للسلطنة الكثيريةدقيقة( 45الحصة الواحدة )
أن ه تدرس  نجد، ي السلطنتين القعيطية والكثيريةالدراسي عموًما في التعليم المتوسط ف

                                                 

 م، مصدر سابق.1967أكتوبر  24بيان مرسل إلى ناظر المعارف،  (22وثيقة رقم)( 1)
 . 42ص  باحميد، مرجع سابق، (2)

زيادة مراقب قسم أبناء المحميات بمركز تدريب المعلمين بعدن إلى مستشار  تقرير رفعه األستاذ محجوب )*(
 م. 1961المعارف بالمحميات )قرين فيل( عام 

وانتقلت إلى مدينة غيل با  م،1941أن  المدرسة الوسطى في السلطنة القعيطية تأسست في المكال سابقا ذكرت   )**(
 م. 1944وزير 
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 ،وكتاب الرياضيات) أربعة أجزاء( ،مواد القرآن الكريم والدروس الدينية )أربعة أجزاء(ه في
وتطورت مناهج ومحتوى مناهج اللغة العربية، والجغرافيا) األراضي الجديدة، األراضي 

 ،والتاريخ الحديث والمعاصر ،القديمة( وفي التاريخ قصص األمم قديما وحديثا
 . )1( التاريخي باللغة اإلنجليزية طلسومسرحيات تاريخية واأل

وتدرس في السلطنة  ،العبادات والسيرةو التوحيد و  الكريم،ويشمل القرآن  -الدين:  -1
أما في السلطنة القعيطية ففي الصفين  الصفوف،حصص( أسبوعًيا في كل 4الكثيرية )

حصص( 3)الث والرابع المتوسط أما في الصفين الث حصص(،4األول والثاني متوسط )
 .فقط
نصوص أدبية  إنشاء، لغة، قواعد، مطالعة، إمالء، -وتشمل:  -العربية: اللغة  -2

أما في السلطنة  ،(2)حصص( في األسبوع9)محفوظات(. وتدرس في السلطنة الكثيرية )
، من فروعها النحو الواضح الجزء األول (3)حصص( في األسبوع8تدرس )ف قعيطيةال

والمحفوظات الوسطى والكامل في اللغة واألدب  (4)الرابعوالمطالعة الوسطى الجزء 
ديوان حسان بن ثابت األنصاري، وشرح ديوان المتنبي الجزء األول والثاني والنحو، و 

 وغيرها من كتب اللغة العربية.(5).والثالث والرابع، وديوان جرير
وكتاب  األسبوع،تدرس في السلطنة الكثيرية ست حصص في  -الحساب: مادة  -3

منهجهما  فكان الثالث والرابع ناأما الصف حضرمي،الحساب للصف األول والثاني 
 حصص( في جميع الصفوف األربعة.6تدرس )ف. أما في السلطنة القعيطية اً سوداني

                                                 

 م، مصدر سابق.17/8/2018مقابلة شخصية،عمر عبد هللا البنا، ( 1)
 . 193ص  سابق،مرجع ، با حميد (2)
 م، مصدر سابق.17/8/2018عمر عبد هللا البنا، مقابلة شخصية،  -(3)
 م، مصدر سابق.1967أكتوبر  24بيان مرسل إلى ناظر المعارف،  (22وثيقة رقم)( 4)
ن الواردة من السودان تحت إشراف لجنة مكونة من: عضو صندوق وكرتو  13( بيان ما احتوته الــ 24وثيقة رقم)( 5)

السكرتارية، عضو المالية، عضو المعارف)ضابط المستودع(، رئيس اللجنة) توقيع لم نتعرف عليه في الوثيقة، 
 .2و 1ص م.24/1/1967)البيان خمس صفحات(
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في  ،ست هذه المادة في السلطنة الكثيرية بمعدل حصتين أسبوعًيار   د   -مادة العلوم: -4
 . أما في السلطنة(1)ة واحدة في الصفين الثالث والرابعوحص ،الصفين األول والثاني

 .(2)تسمى مادة الطبيعة وتدرس حصتين في جميع الصفوففالقعيطية  
وقد أعطى المنهج فكرة عن  أسبوعًيا،تدرس بمعدل حصتين  -التاريخ: مادة  -5

األوربية ن تاريخ النهضة مع لمحة ع، والحضارة اإلسالمية خاصةً ، ديمةالحضارات الق
 والنهضة العربية الحديثة.، والحربين العالميتين ،الحديثة

وفي ، صتين في األسبوع في جميع الصفوفوتدرس بمعدل ح -مادة الجغرافيا: -7
ويدرس المنهج السوداني وهو األراضي القديمة واألراضي الجديدة إفريقيا  ،السلطنتين

 .(3)وحول البحر األبيض المتوسط
حصة( 12و)، حصص( للصفين األول والثاني10رس )تد -اإلنجليزية: مادة اللغة  -7

باللغة  واإلنشاء ، وتدرس بفروعها مثل: القواعد والقراءةللصفين الثالث والرابع
 .(4)اإلنجليزية
طية )حصتين( للصف األول تدرس في السلطنة القعي -اليدوية: مادة األعمال ــ 8

ثيرية )حصة . وفي السلطنة الك(5)والرابعو)حصة واحدة( للصفين الثالث ، والثاني
نظًرا لعدم وجود كادر في بعض السنوات ولم تدرس ، واحدة( لجميع الصفوف

 .(6)تعليمي مدرب لها وعدم وجود المواد الالزمة لها
 :مناهج ومقررات الثانوية الصغرى بمدينة غيل با وزير

                                                 

 .194ص  السابق،المرجع  ،باحميد (1)
م، وذلك عن بعض 10/8/2016هــــ، الموافق 10/9/1432شخصية، عمر سالم بن طحين الجوهي، مقابلة  (2)

  م.1964/1965األحداث التي عاصرها ونقلها من معاصري األحداث عندما كان في مدينة الشحر عامي 
 .  195ص  السابق،با حميد المرجع  (3)
 م.17/8/2018عمر عبد هللا البنا، مقابلة شخصية، ( 4)
م، باعباد كان طالبًا إب ان اإلنتقاضة الطالبية التي انطلقت 2/5/2017ة شخصية في محمد أحمد باعباد، مقابل (5)

من المدرسة الوسطى ــ مدينة غيل باوزير، بعدها اشتغل في حقل التربية منذ عهد السلطنة القعيطية، وفيما بعد وحتى 
 .  م2012التقاعد بعد عام 

 . 195ص  سابق،مرجع حميد، با  (6)
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وبـاألحرف  ،يدرس الطالب مواد مهنيـة كالطباعـة علـى اآللـة الكاتبـة بـاألحرف العربيـة    
ومبـــادئ علـــم االقتصـــاد باإلضـــافة إلـــى ، ومســـك الـــدفاتر ونظـــام  الشـــركات، (1)اإلنجليزيـــة

 بعض المواد العامة
 -أقسام: تنقسم المقررات في هذه المدرسة إلى ثالثة 

 ويشمل الحساب والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية والتربية الوطنية. -الثقافي: القسم  -1
 ون الشرطية والشؤون الحربية.ؤ الش -ويشمل: القسم العسكري  -2
ا رؤســـاء المصـــالح المختلفـــة فـــي ويشـــمل علـــى محاضـــرات يقـــوم بهـــ -القســـم اإلداري: -3

 –البلديــــة والقرويــــة  المجــــالس –العمــــارة  –التعليميــــة  –القضــــائية  –الماليــــة  -ون:ؤ الشــــ
 .(2)الزراعة –الورشات  –المستودعات  –شؤون البادية 

 أمــا ،وليســت جميعهــا حضــرموت،ج عــن المنــاهج وطــرق التــدريس فــي ذتلــك هــي نمــا   
وهـذه النمـاذج  التعلـيم،ويخرج عن تطور مراحـل فيه، جميع المدارس فيطول الحديث  ذكر
 حضرموت.س عموًما في حت المناهج وطرق التدريض  و  

أخــذت  مــن القــرن العشــرين المــيالدي، الخمســينيات م وفــي عقــد1946ومنــذ عــام  
د مؤسســاته وتعــد الحــديث األهــداف التعليميــة تتبلــور شــيئًا فشــيئًا بانتشــار التعلــيم الحكــومي

 -من: الذي يتكون  في تلك الفترة لسلم التعليمي السودانيوتطور مراحله وفقًا ل
 سنوات.مرحلة ابتدائية ومدة الدراسة فيها أربع  -1
 سنوات.مرحلة متوسطة ومدة الدراسة فيها أربع  -2
 . (3) مرحلة ثانوية ومدة الدراسة فيها أربع سنوات -3

 -باآلتي: وتتحدد أهداف التعليم في هذه المراحل الدراسية 
                                                 

 م.28/7/2018القدال، مقابلة شخصية،  فاطمة سعيد( 1)
م، باعباد كان طالبًا إب ان اإلنتقاضة الطالبية التي انطلقت 2/5/2017محمد أحمد باعباد، مقابلة شخصية في  (2)

من المدرسة الوسطى ــ مدينة غيل باوزير، بعدها اشتغل في حقل التربية منذ عهد السلطنة القعيطية، وفيما بعد وحتى 
 . م2012عد عام التقاعد ب

( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم 1وثيقة رقم ) (3)
 .31م، مصدر سابق، ص23/10/2001ـــ22في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 
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يهدف التعليم االبتدائي إلى تقديم معارف أولية وأساسية في اللغة العربية والتربية  -1
وإكسابه معلومات أساسية في  العامة،وتزويده بمبادئ العلوم  اإلسالمية للطالب،

 المتوسطة.الجغرافيا والتاريخ المحليين وذلك بغرض إعداد الخريج للمرحلة 
وإلى تقديم  ،تدريس اللغة العربية والحساب يهدف التعليم المتوسط إلى التوسع في -2

أساس متين في اللغة اإلنجليزية وإلى إكساب الطالب حقائق في العلوم ومعارف 
 الثانوية.عامة في التاريخ والجغرافيا وذلك إلعداد الطالب الخريج للمرحلة 

لطالب ولتمكين ا ،يهدف التعليم الثانوي إلى الحصول على الشهادة الثانوية السودانية -3
الد الناطقة باللغة الخريج من متابعة دراسته الجامعية في البالد العربية والب

 . (1)حيث لغة التدريس في تلك الجامعات األجنبية هي اللغة اإلنجليزية اإلنجليزية، 
ويقوم مكتب التفتيش ومدرسة المعلمين في غيل باوزير بمهمة متابعة        

وكان أول تشكيل للجنة المناهج في )2(،المرحلة االبتدائيةتطبيق المناهج الدراسية في 
 -المدارس االبتدائية والتي سميت بلجنة الكتب المدرسية مكونًا من األساتذة :

 باوزير.سعيد عوض  -1
 المالحي.أحمد  -2
 باحشوان.القادر  عبد -3
 باوزير.مدير مدرسة المعلمين التطبيقية في غيل  -4

: تكييف المناهج السودانية وفقًا والبيئة وكانت من أولى مهام هذه اللجنة
دائي بعنوان وكان من أهم باكورة أعمالها تأليف كتاب القراءة سنة أولى ابت الحضرمية.

 -مثل: ليف الكتب الدراسية والمراشد ثم توالى تأ، الحضرمي( )الطفل

                                                 

علمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم ( وثائق بحوث الندوة ال1وثيقة رقم ) (1)
 .32م، مصدر سابق، ص23/10/2001ـــ22في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 

( اختصاصات مفتشي األلوية بالساحل والداخل، قرارات من ناظر المعارف باالنيابة، 2وثيقة رقم)( 2)
 م، مصدر سابق.28/7/1962هــــ الموافق 26/2/1382
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رحلة م: وتضمن شرحًا لكل المقررات الدراسية في المرشد التعليم االبتدائي -1
 لها.االبتدائية واألنشطة المرافقة 

مقرر سنة رابعة ابتدائي في مادة  شخصيات(في  )حضرموتكتاب تاريخ  -2
 التاريخ.

ومن  االبتدائية.كتيب في العبادات والتوحيد مقرر الصفوف األربعة في المرحلة  -3
هو السائد في السودان بينما يسود المذهب المعروف أن المذهب المالكي 

 حضرموت.ي الشافعي ف
 ابتدائي.كتيب قواعد اللغة العربية لسنة رابعة  -4
 والمتوسطة.كتيب الئحة االمتحانات واالختبارات للمدارس االبتدائية  -5
 .(1)كتيب ملحق المحفوظات للسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي -6
؛ لكن ظهرت م1946وت في بداية عام كان المنهج السوداني سائدا في حضرم   

مناهج أخرى مثل المنهج  في نهاية فترة الخمسينيات وبداية فترة الستيناتمناهج أخرى 
 .، والمنهج المصري العراقي

 :المنهج العراقي
التي  نفسها الطريقةب ي بعض مدارس حضرموت ولكن ليسطب ق المنهج العراقي ف   

ين طبق فيها المنهج السوداني ولكن نالحظ تطبيقه في فترة الستينيات من القرن العشر 
واسطة الحكومتين د بعض الكتب المدرسية من العراق بوكان تطبيقه عن طريق استيرا

 القعيطية والكثيرية.
وكــان  ،لكــن عنــدما طبــق المــنهج الســوداني كــان بقــرارات حكوميــة عــن طريــق بريطانيــا   

أي مرجـــع او  والقعيطيـــة ولـــم يقـــع فـــي أيـــدينامـــن الســـلطنتين الكثيريـــة  علـــى كـــل   مفروضـــًا 
مثلمــا طبــق المــنهج  ،ن المــنهج العراقــي طبــق فــي حضــرموتعلــى أتــدل  ةقــوثيو مصــدر أ

                                                 

( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، بعنوان، التعليم 1وثيقة رقم) (1)
 .33م، مصدر سابق، ص23/10/2001ـــ22في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 
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السوداني ولكن مثلما تحدثت عن طريق طلـب كتـب مـن العـراق ولكـن كثيـر مـن عاصـروا 
 قي في المدارس الحكومية الحضرمية.فترة الدراسة ذكروا وجود المنهج العرا

ية، وجـدنا بعـض المـدارس الحضـرموبعد البحث واالستقصاء في المناهج العراقية فـي     
دارة بمدرســـة وعضـــو مراســـالت بـــين مســـؤول إ الوثـــائق التـــي اقتصـــرت فـــي األصـــل علـــى

و بين رئيس المحاسبيين وناظر المعـارف. وفيمـا يلـي نـورد مـا جـاء فـي ، أتفتيش حسابات
 -الوثائق: بعض تلك 

ـــــ الموا1387شــــعبان عــــام  17ففــــي     خطــــاب مــــدير  ،م1967نــــوفمبر عــــام  19فــــق هـ
يوضـح فيـه  ،إلـى نـاظر معـارف السـلطنة القعيطيـة )قاسـم رجـب( المدرسة الثانوية بـالمكال

 .(1)بعض الكتب المطلوبة لمكتبة المدرسة الثانوية بالمكال من العراق
 

  

                                                 

شعبان  17( رسالة من مدير ثانوية المكال الي السيد قاسم رجب ناظر المعارف القعيطية في 25وثيقة رقم) ( 1)
( 7م يطلب فيها كتب من العراق، مرفقة كشوفات الكتب المطلوبة ،الوثيقة )1967نوفمبر  19هـــ الموافق 1387

 صفحات.
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لمبحث الثالثا  
التكييف والتفتيش وتكييف المناهجمكتب   
 ا حــــديثًا عنــــد كثيــــر مــــن كــــان التعلــــيم متطــــورا فــــي فتــــرات الدراســــة، حيــــث عــــد  تعليمــــ    

المــــؤرخين والكت ــــاب، وحتــــى تســــتمر مراحــــل التعلــــيم وتطــــوره فــــي حضــــرموت كــــان مكتــــب 
حتـى  ؛التفتيش والتكييف يحاول تكييـف المنـاهج السـودانية بمـا يتناسـب والبيئـة الحضـرمية

ويسـتمر فـي التحـديث والتطـور عبـر مراحلـه المختلفـة،  ،ال يتأثر مستوى التحصيل العلمـي
وكـان لمكتــب التفتــيش إختصاصــات وأعمــال تسـاعد علــى ســير العمليــة التربويــة والتعليميــة 
فــي طريــق نهضــة وتطــور فــي جميــع المجــاالت لــذلك، تعــد مهــام وأعمــال مكتــب التفتــيش 

منـاهج نوضـح اواًل والتكييف غاية في األهميـة ولـذلك وقبـل الخـوض فـي  عمليـة تكييـف ال
 :(1)اختصاصات مفتشي االلوية بالساحل والداخل

-العامة: االختصاصات  -أ  
دارية.المدارس من الناحيتين الفنية واإلسير العمل ب علىاالشراف العام  -1  
.تفتيش المدارس فنيًا وادارياً  -2  
ولين باأللوية.ظر المعارف ومديري المدارس والمسؤ حلقة اتصال بين نا -3  
التعليم. د للمدارس الذي من شأنة رفع مستوى رشاتقديم النصح واإل -4  
.الجوالت التفتيشية وأغراضها -الفنية: االختصاصات  -ب  
-كاالتي: جميع المدارس  علىة يخالل السنة الدراس تيقوم المفتش بأربع جوال -1  
.قصيرة إدارية(ولى: تمهيدية )الجولة األ-  

.بعد افتتاح المدارس السنة الجديدة -ميعادها:   
مهام المفتشين الخاصة. بمكتب التفتيش والتكييف الخاص إلدارة المعارف. -( 1)  
.المناطق التي تسيطر عليها السلطنة القعيطية -الساحل:  -  

                                                 

ص مفتشي مكتب التفتيش، والتكييف وتم إرسال نسخة ( منشور من ناظر المعارف يحوى قرارات تخ2وثيقه رقم ) (1)
هــ 26/2/1382منه إلى مدير المدارس االبتدائية والمتوسطة صادر عن ناظر معارف السلطنة القعيطية بالنيابة في 

 .1م )الوثيقة ست صفحات( مصدر سابق ص28/7/1962الموافق 
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ول.طنة الكثيرية. وفي خالل الشهر األتسيطر عليها السل المناطق التي -والداخل:   
.لمدارس الكبيرةويومين لكل ا ،يوم لكل مدرسة صغيرة -المحدد: الزمن   

دارية.ر العمل من الناحيتين الفنية واإلسي علىشراف اإل -أغراضها:   
د من وصول المدرسين في الميعاد المحدد وكذلك فتح المدرسة.التأك   -2  
حل مشاكل تكوين الفصول. -3  
المدرسين في العلوم والنشاط المدرسي. علىتوزيع المسؤوليات  -4  
.داريةمن سير العمل في الملفات والدفاتر اإلالتأكيد  -5  
.بناية المدرسة -6  
.العالج والصحة المدرسية -7  
.كان ذلك ضرورياً  إذاين ياالتصال بالمسؤولين المحل -8  
 أكبرالتحدث مع المدير والمدرسين وتزويدهم بالنصائح والمالحظات لبذل مجهود  -9

.لرفع المستوى المدرسي  
في كراسة المالحظات الخاصة. أو الزيارة( الجولة)تدوين المالحظات عن  -10  

(1))فنية( طويلة -الثانية: الجولة 
 . 

بعد نهاية الجولة األولى بنصف شهر. -موعدها:   
بمعدل يوم لكل فصل. -المحدد: الزمن   

.ولىمدى تنفيذ مالحظات الجولة األ -1 -أهدافها:   
تحضير الدرس  -جغرافيا، مثل: أال -الحساب -العربي -تية: اآلتفتيش العلوم  -2
.المستوى  -يضاح   دوسائل اإل -الطلبة جكراسات  -ول باأل  
.سير النشاط المدرسي -3  

                                                 

مفتشي مكتب التفتيش، والتكييف وتم إرسال نسخة  ( منشور من ناظر المعارف يحوى قرارات تخص2وثيقه رقم )( 1)
هــ 26/2/1382منه إلى مدير المدارس االبتدائية والمتوسطة صادر عن ناظر معارف السلطنة القعيطية بالنيابة في 

 .2م )الوثيقة ست صفحات( مصدر سابق ص28/7/1962الموافق 
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دارية.عامة وفي النواحي اإل دروس األخرى. بصورةسير العمل في ال علىاالطالع  -4  
(1)انفراد مع المدرسين علىكتابة المالحظات في الكراسة الخاصة بعد مناقشتها  -5

 . 
قل.األ علىيقوم المفتش بتفتيش هذه المدارس في مرحلتين  -مالحظة:   
.)طويلة فنية( -الثالثة: الجولة   

.في بداية الفترة الثانية )الفصل الدراسي الثاني( -موعدها:   
بعد نهاية الجولة الثانية بنصف شهر. -المحدد: الزمن   

الثانية. مالحظات الجولةمدى تنفيذ  -1 -أهدافها:   
عمال.ة: الدين، الطبيعية، التاريخ، األتيتفتيش العلوم اآل -2  
خرى في الجولة الثانية.األغراض األ -3  

-ريعة: سجولة رابعة   
النهائية. جراءاالمتحاناتفي الشهر األخير قبل إ -موعدها:   
ن لكل مدرسة.يوما -المحدد: الزمن   

  -أهدافها: 
مدى تنفيذ المالحظات في الجولتين األخيرتين. -1  
نهاء المقررات قبل البدء في االمتحانات.التأكيد من إ -2  
تسجيل المقدمين للسنة القادمة. -3  
دوات للسنة الجديدة وكشوفات الجرد العام.كشوفات طلب األتحضير  -4  
االقتراحات الجديدة للسنة القادمة. -5  
كتابة المناقشات بعد مناقشتها مع المدرسين. -6  

  

                                                 

مفتشي مكتب التفتيش، والتكييف وتم إرسال نسخة  ( منشور من ناظر المعارف يحوى قرارات تخص2وثيقه رقم )( 1)
هــ 26/2/1382منه إلى مدير المدارس االبتدائية والمتوسطة صادر عن ناظر معارف السلطنة القعيطية بالنيابة في 

 .3م )الوثيقة ست صفحات( مصدر سابق ص28/7/1962الموافق 
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-ضطرارية: اجوالت فجائية   

مقيده بزمن. تليس -موعدها:   
مستجدة أو بطلب من  في الحاالت االضطرارية لبحث مشاكليتم التفتيش  -أهدافها: 

و حضور حفالت المدارس الكبيرة.وزراء أ ابالمدير في حاالت اصطح  
-المالية: االختصاصات ب ــ   

-يلي: يعطي المفتش التفويض المالي فيما   
قالت بين المدارس، التن المستحقة، مصاريقالصرفيات الثابتة )الماهيات والعالوات  -1

وجد(. ن  مصاريف السكن إ  
.المنطقةلجميع موظفي المعارف ب وسفريةنقل  -2  
النثريات )وسائل التعليم(. -3  
الثالثة. من السنةبها فصل  لكل مدرسة -المدرسية:  تالرحال -4  
، ليوم أو يومين أو إيقاف المدرس الذي (عطي للمفتش التفويض في خصم )راتبي -5

يقاف لصوره موقتة إلهذا ا يعد  . ، أو الغياب المستمر وبعد إنذارهمنه المخاالفات تتكرر
ندما يكون استمرار هذا مع مدير المدرسة وفي حالة إضطرارية ع وبعد النقاش أو الحوار

ة العمل بالمدرسة وفي حالة التمادي في المخالفات يرفع أمره إلى بمصلح رالمدرس مض
.دارةاإل  
دير ، والمبعد توصية المفتش فقط صم من المنحةللخ أنفسهمن يعرض المدرسو  -6

لذلك. الجوالت التفتيشية، وقد وضعت استماره خاصة وذلك نيجة  
 -: (1)داريةختصاصات اإلاالـ ج 

أ   ـ االدوات:   
شراف المفتش.تجهز وتصرف جميع األدوات تحت إ -  
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دوات يخصص فرع من المخزن أو المستودع في مكتب المفتش يحتوي على األ -2
تصرف للمدرس عند الحاجة بعد صرفها من  ،الكتابية والمتنوعه الضرورية والمطبعية

 اإلدارة.
، في حالة عدم وتسلم للمسؤولين في البلدةأما للمدارس دوات الخشبية ترسل إاأل -3

المدرسين.و وجود المدير أ  
المدرسة. المفتش وبدوره يرسلها إلى دوات األخرى ترسل كلها إلىاأل -4  
ن كشوفات بالطلبات األخيرة يجهز المدرسو اية كل سنة دراسية وفي الجولة في نه -5

دارة بعد التأكيد من صحتها ويرسلها لإلترسل للمفتش الذي يعلق عليها  ،للسنة القادمة
دوات بإدارة المعارف بحضور المفتش.وتحضر هذه األ  

ثناء السنة الدراسية تطلب ضرورية التي يحتاج اليها المدرس أدوات البسيطة الاأل -6
فها بعد التأكيد من صحة الطلب.من المفتش لصر   

-المكاتبات:   
-تية: اآلتوجه الخطابات للمعارف مع نسخة للمفتش في الحاالت  -أ  
التقارير النهائية مع النسخة لمدير المدرسة ومدرسة المعلمين وقد وضعت استمارات  -1

 توضح ذلك.
النتائج النهائية مع نسخة لمدير مدرسة المعلمين. -2  
دارة وتتطلب الرد.الخطابات التي ترسل من اإللرد مع ا -3  
دارة المعارف في الحاالت المستعجلة وعندما ال يمكن للمدير أن يتصل مباشرة بإ -4

(1)ى ذلك ضروريًا.رأ إذايكون المفتش في مقر عمله 
  

-التالية: توجيه جميع الخطابات للمفتش وبخاصة في المواضيع  -ب  
العام للسنة الجديدة.دوات في نهاية طلب األ -1  
ثناء العام الدراسي.طلب األدوات الضرورية الكتبية في أ -2  
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مشاكل الطلبة والمدرسين.-3  
ثناء العام الدراسي.قبول الطلبة وفصلهم أ -4  
حصائيات الشهرية.اإل -5  
تمثيل الروايات. -6  
الرحالت المدرسية. -7  
جازة للمناسبات المحلية.اإل -8  
دارات المدرسية.اإل علىات توزيع المسؤولي -9  
دارية والفنية.االستفسارات اإل -10  
االختبارات الشهرية للمدارس. -11  
جازات في الحاالت الضرورية.لب اإلط -12  
و غيرها.طلب معونة مالية أ -13  

-إدارية: اختصاصات أخرى   
.دارة وخاصة الفصل، وموافقة اإلالقبول والفصل بعد دراسة توصية المدير -1  
.عند وضع التنقالت السنوية ويشترك في وضعها ،يقدم المفتش توصياته ومقترحاته -2  
ضطرارية للمدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية.يومين في الحاالت اال والسماح بإجازة يوم أ -3  
  (1)الجهات المختصة منطقة بعد إشعار اإلدارة إلبالمالعيين وفصل المراسلين بت -4

-والتفتيش: تكييف المناهج السودانية عبر مكتب التكييف   
م 1950تأسس مكتب التفتيش والتكييف في السلطنة القعيطية في مدينة غيل باوزير عام    

 ه.اتالتعليمية كما يتضح ذلك من مهامه واختصاص ويعد المكتب مسؤواًل عن المنطقة  ،(2)
ا نهمنها ما هو دوري وم ،فقدية على المدارسوقد سمى مكتب التفتيش كونه يقوم بجوالت ت   

هو بشكل مفاج ، أما كلمة التكييف فهي عملية محاولة تكييف وتقارب المنهج السوداني بما 
يتناسب مع المجتمع والبيئة الحضرمية. ويعني تكييف المنهج  السوداني ومحاولة تقاربة 

                                                 

 .3م مصدر سابق ص28/7/1962(2وثيقة رقم) (1)
( برنامج زيارة المستر _)فريقث( ، صادر عن إدارة المعارف، وبتوقيع من ناظرها القدال سعيد 26وثيقة رقم ) (2)

 م .1950ابريل/ /19هــ الموافق 1369القدال، صادرفي رجب 
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مكتب  وعين أول مدير على  (1)عوتناسبه مع البيئة التي يدرس فيها وجعله مالئمًا للمجتم
 من المهام األخرى. ليه كثيرإسندت . وأ (2)التفتيش والتكييف األستاذ/ محجوب زيادة

وليس  تكييف من أجل تكييف المناهج إيجازاً ومن أهم الخطوات التي قام بها مكتب التفتيش وال
 -حصرًا: 

بداًل عن كتاب  ،ول إبتدائيمي مقررًا لمادة القراءة للصف األوضع كتاب الطفل الحضر  -1
وشارك في   ،(*) ستاذ محمد عوض باوزير، الذي شارك في وضعه األ(3)الطفل السوداني 

 حمد عبد القادر المالحي. ستاذ المؤرخ أألشكال اوضع الرسومات واأل
فــتم وضـــع كتـــابي التـــاريخ  ،يةمتكييــف مـــنهج التـــاريخ بمـــا يتناســب مـــع البيئـــه الحضـــر  -2

ســـتاذ والمـــؤرخ / ســـعيد عـــوض ، وقـــد وضـــعها األوالـــدين كمقـــرر للصـــف الرابـــع االبتـــدائي
 باوزير.

تتعلق بطرق التدريس بما يالئم المجتمع  ،وضع كتاب حول مرشدي التعليم -3
.الحضرمي  

د بــــد القــــادر محمــــســــتاذ القــــدير /عالمتحانــــات وترتيبهــــا وقــــام بــــذلك األتنظــــيم الئحــــة ا -4
و تعـــديل مـــا تـــراه مناســـبًا مـــن تلـــك باحشـــوان. وكانـــت ألدارة المعـــارف الحـــق فـــي توقيـــف أ
وتطورهـــا وتأثيرهـــا علـــى منـــاهج  ،المنـــاهج وهـــذا يحـــدث أحيانـــا نتيجـــة لألوضـــاع السياســـية

 التدريس.
 ار نافـذًا لمـدةالقـر  وأصـبحبوقف تدريس وبيـع كتـاب الطفـل الحضـرمي،  وقد صدر قراراٌ    

يقضــــى  ،م1965دارة المعــــارف ألغــــت قرارهــــا بإصــــدار قــــرار عــــام ثــــالث ســــنوات ولكــــن إ

                                                 

 .10باحشوان، مرجع سابق، ص ( 1)
م، أثناء وجودي في السودان، د. عادل ابن اإلستاذ 15/7/2018عادل محجوب زيادة، اتصال شخصي،  ( 2)

محجوب زيادة الذي تقلد مناصب أخرى قبل هذا المنصب مثل مدير داري المعلمين والثانوية الصغرى في مدينة غيل 
 باوزير وهو سوداني الجنسية.

م، منشور عام حول بيع كتاب الطفل 1965سبتمبر 6هـــ الموافق 1385جماد أول  10( 19قم )وثيقة ر  (3)
 الحضرمي ، مصدر سابق.

 في حضرموت. اً مشهور  اً وروائي اً معلمًا في فترة الدراسة وبعدها صار كاتبكان األستاذ محمد عوض باوزير،  )*(
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ضـــرات المعلمـــين ح –مواصـــلة بيـــع كتـــاب الطفـــل الحضـــرمي جـــاء فيـــه: )منشـــور عـــام ب
 تحية طيبة: –المحترمين  –الت المدارس االبتدائية و ؤ ولي ومسمديرى ومديرات ومسؤ 

ه 1382رجـب//5الـي منشـورنا المـؤرخ  ))مواصلة بيع كتاب الطفل الحضرمي، باإلشارة 
حــــول موضــــوع بيــــع كتــــاب  18/16/58 /135م تحــــت رقــــم 1962ديســــمبر  2الموافــــق 

 .((يمالطفل الحضر 
بمــا أنــه قــد تــم طبــع )الطبعــة الثالثــة( مــن كتــاب الطفــل الحضــرمي )المــنقح(. فقــد تقــرر    

مـــاتين  (250/00بمعـــدل ثمـــن النســـخه ) بيعـــه لجميـــع طلبـــة وطالبـــات المـــدارس مواصـــلة
مــا عــدا النســخه التــي يســتعين بهــا المــدرس فــي  ،القــديم نفســه الســعر مســين فلســًا، وهــووخ

 التدريس.
، وتسـتلم المبــالغ مــن الطلبــة والطالبــات بموجــب رصــائد ماليــة )حســب الطريقــه الســابقة(   

 .(**) الرأس إلى )*( خزينة الدولة بمالية كل لواء وتورد إلى
حــول بيـــع كتــاب الطفـــل الحضـــرمي ))والمطلــوب مـــن كـــل يضـــًا فــي هـــذا المنشـــور وجــاء أ

فـــــي جميـــــع  ،مـــــدير ومـــــديرة مدرســـــة مالحظـــــة وضـــــع أرقـــــام الرصـــــائد الماليـــــة وتواريخهـــــا
وذلــك ليســهل  لماليــة  والمنســوخه للجهــات المختصــة،الخطابــات التــي وردت بهــا المبــالغ ا

 . (1)للمسؤلين مراجعة صحة توريد المبالغ((
كتـــاب الطفـــل  اعـــادةوبهـــذا القـــرار تـــم  ،قبـــل قـــرار التوقيـــف نفســـه الســـعروكـــان البيـــع ب    

ســـــتاذ / ســـــعيد عبـــــد الخيــــــر ، وكـــــان نـــــاظر المعـــــارف حينئـــــذ األخـــــرى الحضـــــرمي مـــــرة أ
عمالـه فـي تنظـيم العمليـة التعليميـة والتربويـة واصـل مكتـب التفتـيش والتكييـف أ ، (*)النوبان
وكـان ذلـك تحـت  (2)لى ذلك إيف المناهج متى ما اقتضت الحاجة وواصل تكي ،وتطورها

                                                 

 لوية مثال واليات وغيره من التقسيمات اإلدارية للحكومة.التقسيم االداري للسلطنة القعيطية وجمعه أ -لواء:  )*(
 الرأس يقصد به خزينة الدولة. )**(

 م، منشور عام حول بيع كتاب الطفل الحضري، مصدر سابق.1965سبتمبر  6( 19وثيقة رقم ) (1)
م وله كثير من المؤلفات وترجم كثير من الكتب التاريخية 1967أصبح دكتورًا في مجال التاريخ بعد عام  )*(

 اإلنجليزية إلى العربية وتقلد عده مناصب أكادمية في جامعه عدن.
 . 327-326-325جروان، مرجع سابق، ص (2)
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(1)مراقبة مـن السـلطات السياسـية فـي السـلطنة القعيطيـة
وكـذا السـلطات البريطانيـة التـي  ، 

كـان تكييـف ء، ولـذلك حد سوا على ،تشرف علي التعليم في السلطنتين القعيطية والكثيرية
ًا حضـرمي اً محليـ اً المناهج السودانية بمايتالءم ويتناسب مع المجتمع الحضـرمي كـان طرحـ

 داريين الحضرميين آنذاك.وأيضًا تنفيذ بعض المعلمين واإل
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 الحضري، مصدر سابق. م، منشور عام حول بيع كتاب الطفل1965سبتمبر  6( 19وثيقة رقم ) (1)
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 الباب الخامس 
دعم التعليم والشخصيات الحضرمية التربوية  

 م1967 /46ما بين عامي 
 

 الفصل األول: دعم التعليم األهلي والحكومي في حضرموت

 والصدقاتالمبحث األول: الوقف اإلسالمي والتبرعات 
 المبحث الثاني: االعتمادات الحكومية

 المبحث الثالث:الدعم الحكومي للكتب واألدوات المدرسية
 
 

في تطوير التعليم في  ني: الشخصيات التربوية التي أسهمتالفصل الثا
 حضرموت

 المبحث األول: شخصيات تربوية من السلطنة القعيطية.
 الكثيرية. المبحث الثاني: شخصيات تربوية من السلطنة
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 الباب الخامس

 م1967 /46ما بين عامي  دعم التعليم والشخصيات الحضرمية التربوية 
بعدة طرق  ،م1967 /46 عامي مابين تم دعم التعليم في حضرموت في هذه الفترة     

حيث كان للوقف اإلسالمي دوره يم واستمرار وتيرته في االرتقاء، في تطوير التعل أسهمت
كما أن  التبرعات راضي الزراعية والمباني السكنية، أمن مورًدا غير منقطع مثل األالذي 

وأصحاب البعثات الخارجية يًرا في رفد المتعلمين المحليين، والصدقات أسهمت إسهاًما كب
كما أن  صندوق الخيرية أسهم في االستمرار في مراحل تعليمهم،  برافد مادي ساعدهم

كتب دراسية. وكان للدعم الحكومي من ببناء فصول دراسية أم  ص سواء كانفي سد النق
وفي تطوير التعليم في حضرموت، في  سلطنتين الكثيرية والقعيطية دوٌر كبيرٌ قبل قيادة ال

في  على الشخصيات التربوية التي قامت بدور كبيرالجانب اآلخر سنسلط الضوء 
ولذلك سنلقي ر مراحله المختلفة، في حضرموت عب اوتطويره ،يةحركة التعليمالاإلسهام ب

 ال الحصر فقط. على سبيل المثالالشخصيات  وأبرزظرة على أهم ن
 الفصل األول:

 دعم التعليم األهلي والحكومي في حضرموت:
التعليم الحكومي في  حيث رفد ،الدعم المادي هو األساس في هذه المرحلة   

، تمثل في بناء المدارس من حكومة السلطنتين القعيطية والكثيرية خاصةً حضرموت 
 توفير الكتب من داخل حضرموت وخارجها.المباني و إيجار و 

 المبحث األول
 الوقف اإلسالمي والتبرعات والصدقات

عـــت مصـــادر تمويـــل التعلـــيم فـــي حضـــرموت منـــذ عقـــد الثالثينيـــات مـــن القـــرن تنو   
 مــــــــابين متطــــــــور فــــــــي فتــــــــرات الدراســــــــة الــــــــدعم بشــــــــكل، واســــــــتمر العشــــــــرين المــــــــيالدي

زديـــاد وتطـــور صـــار عـــدد المـــدارس فـــي او التعلـــيم منتشـــرًا حيـــث أصـــبح  ،م1967ــــــ1946
 -:اصة . وأهم هذه المصادر هي له ميزانية خ تصالتعليم وخص   
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 :الوقف اإلسالميأــــــ 

 بفتح الواو وسكون القاف ، مصدر وقف الشيء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبسه لغة: الوقف
. وسمي وقفًا لما فيه من حبس المال على الجهة  (1). وتجمع على أوقاف ووقوف

 . المعينة
ذكر الفقهاء تعريفات مختلفة للوقف تبعًا آلرائهم في مسائله الجزئية ، إال أن أشمل 

(2)(تحبيس األصل وتسبيل المنفعة ) تعريف للوقف هو :
  

قف لمصلحة عامة كالتعليم مثاًل، الوقف العام الذي يو  م أنواع ومنهلوقف في اإلسالا   
واألشياء الموقوفة متنوعة كاألراضي وقف أنه يؤمن موردًا غير منقطع، والمفروض في ال

ومن أشهر  ... الخ،واألشجار النافعة  ،والمحالت التجارية ،والمباني السكنية ،الزراعية
وتشمل الجانب التعليمي أوقاف رباط تريم، ومدارس النهضة بسيئون، الوقفيات في 

 -أوقاف رباط تريم الوقفيات التالية: 
 ريت  الوقفية التأسيسية باسم رباط تريم. وتتكون من عدة عقارات اشت   (1)

 في سنغافورة.
 وقفيات لموقع مبنى الرباط في تريم. (2)
 وقفيات ملحقة تتضمن عدة عقارات في سنغافورة. (3)
 .(3)بستان من المطاط في ماليزيا كوصية من أحد الواقفين (4)

المقيمين في إندونيسيا  ،وجميع هؤالء الواقفين من األثرياء الحضارم المهاجرين
 م.1887هــــ ــــــ 1305يزيا وقت تأسيس رباط تريم وسنغافورة ومال

  

                                                 

 .  508، ومحمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء ص 360-9/359( انظر : ابن منظور : لسان العرب 1)
 .4/268الزركشي : شرح مختصر الخرقي ( 2)
والصحة بالمكال تحت  ( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية1وثيقة رقم)( 3)

ــ22) التعليم في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله خالل الفترة عنوان م(، الجمعية 23/10/2001ـ
 .40المساندة للتربية والصحة، المكال، حضرموت، اليمن، مصدر سابق، ص 
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 والصدقات:)ب( التبرعات 
لتمويل التعليم  ،المورد الثاني ،تأتي تبرعات أثرياء حضرموت في الوطن والمهجر 
وتكاد  واإلحسان.انطالقًا من قيمهم اإلسالمية القائمة على مفاهيم الخير والبر  ،األهلي

كما هو حال مدرسة  ،تعتمد أساسًا على تاجر معين أو أسرة معينةأن مدارس بعينها 
لهما آل  لهما  الكاف،الكاف ومدرسة األخوة بتريم اللتين يمو  ومدرسة الهجرين التي يمو 

ومشكلة المدارس األهلية التي تعتمد على التبرعات والصدقات عدم  محفوظ.ابن 
كما حصل لمدرسة األخوة بتريم مما اضطر قادة جمعية األخوة  ،استمرارية هذا المورد

فريقيا والمملكة العربية عن المدرسة إلى السفر إلى شرقي إ ن المسئولو  نةوالمعاو 
 المناطق.لطلب الدعم من الجاليات الحضرمية المقيمة في تلك  ،السعودية

 البريطاني:)ج( الدعم 
 ،ةإال  بعد الحرب العالمية الثاني ،لم تهتم الحكومة البريطانية بالتعليم في محمياتها 

مثل االعتمادات التي عرفت بمال  ،هذا الشأنعتمادات في حيث أخذت ترصد بعض اال
م 46/47وقد بلغ ما قدم للتعليم الحكومي في حضرموت عام  المستعمرات،تحسين 

طين البتعليم أبناء الس ماً أبدت بريطانيا اهتما فقط. اً سترليني  جنيهًا إ (3467)
هم وتأثيرهم على العامة من (1)،والمشايخ  الناس.من أجل كسب ود 

 الخيرية:)د( صندوق 
م صندوقًا لتمويل بعض األعمال الخيرية 1942أنشأت السلطنة القعيطية عام  

ويدير هذا الصندوق ، وإعانة األسر الفقيرة، تعليم والصحةلل ،واالجتماعية في حضرموت
ل هذا الصندوق من نسبة معينة من الضرائب مالي.هيئة حكومية ذات استقالل   ويمو 

م نحو 1944وقد بلغت ميزانية هذا الصندوق عام تفرض على البضائع عند جمركتها، 

                                                 

 .353مكنون، مرجع سابق، ص  ( 1)
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ل هذا الصندوق البعثات التعليمية التي ترسلها  .(*) ( روبية 000,300)  وقد مو 
 للدراسة العليا في البالد العربية كالعراق ومصر وسوريا والسودان. (1) السلطنة القعيطية

 العربية:)هــ( المنح الدراسية المقدمة من الدول 
قدمت بعض الدول العربية كالعراق وسوريا ومصر منحًا دراسية للطلبة  
المرحلة أم  ،للدراسة في مؤسساتها التعليمية سواء في مرحلة التعليم العام ،الحضارم
ير الحكومية وقد قدمت هذه المنح الدراسية العربية للسلطنات والمنظمات غ الجامعية.

وكان من أقدم هذه المنح الدراسية تلك التي قدمت لجمعية األخوة والمعاونة  السواء.على 
من قبل حكومة العراق التي استقبلت بعثتها التعليمية  ،قبل الحرب العالمية الثانية

ثم توالت . (2)المكونة من األخوة موسى الكاظم وعبدالرحمن بن طاهر وحسن باجابر
في بناء المدارس  وازدادت بشكل ملحوظالبعثات التعليمية الحضرمية الحكومية واألهلية 

 عامي خاصة في المرحلة مابين(3)المتوسطة والثانوية وازداد الدعم الحكومي للتعليم
 م . 1967عام  ،م إلى ما بعد االستقالل1967ـ 1946

 
  

                                                 

 م.1944تصاعدت ميزانية التعليم في األعوام التالية لعام )*(
 .191باسمير، مرجع سابق، ص (1)
( وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة بالمكال، مصدر 1وثيقة رقم ) (2)

 41سابق، ص
 .74محمد سعيد القدال. مصدر سابق،  (3)
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 المبحث الثاني

 :االعتمادات الحكومية

وتصـــرف لتشـــييد  ،وهـــي األمـــوال التـــي تعتمـــد فـــي ميزانيـــة الســـلطنة لصـــالح التعلـــيم      
وتجهيزهــا ولصــرف مرتبــات المدرســين والعــاملين فــي التربيــة  ،المبــاني المدرســية الحكوميــة

وفـــي الســـلطنة القعيطيـــة  األهليـــة.كمـــا تصـــرف لهـــذه األمـــوال إعانـــات للمـــدارس  والتعلـــيم.
( جنيـــــه إســـــترليني ارتفعـــــت 400,18م )1946/1947عـــــام بلغـــــت ميزانيـــــة التعلـــــيم فـــــي 

 .م1954في عام  اً إسترليني   ا( جنيه000,36وتضاعفت إلى نحو )
والكتـب  ،للتعليم وخاصة في تـوفير المبـانياألكبر  الحكومية الداعممادات تعد االعت      

وممــا جــرى  التعلــيم،حتــى تســتقيم العمليــة التربويــة والتعليميــة وتتطــور مراحــل  ،والمدرســين
في االعتمادات الحكومية هـو تغيـر المنـاهج وفـق سياسـة السـلطنتين. ويتضـح جلًيـا الـدعم 

ســــواء كــــان فــــي  ،الحكــــومي مــــن خــــالل افتتــــاح كثيــــر مــــن المــــدارس االبتدائيــــة الحكوميــــة
، )*( حيــث تــم افتتــاح مدرســة مكــارم األخــالق فــي الشــحر ،الكثيريــة الســلطنة القعيطيــة أم
، ومــــدارس غيـــل بــــا ومدرســــة الحـــق الســـلفية ،)**( الســــلطانية بـــالمكالوالمدرســـة الخيريـــة 

البتدائيــة، ومدرســة الهــدى بــالقطن، ومدرســة الغيــل اوزيــر، ومنهــا مدرســة القــارة االبتدائيــة، 
ثــم فتحــت مدرســة ومدرســة متوســطة للبنيــين بــالمكال، ونقلــت إلــى غيــل بــاوزير فيمــا بعــد، 

لمـــــين فـــــي المكـــــال افتـــــتح عـــــام هـــــد للمعومعم، 1949ثانويـــــة صـــــغرى، ومعهـــــد للمعلمـــــين 
ثم افتتح أول معهـد لتـدريب م، 1962 /61عام  تثم مدرسة ثانوية للبنين افتتحم، 1949

المـــدارس اآلنفـــة الـــذكر فـــي الســـلطنة  . فتحـــت جميـــع(1)م1966م/ 1965المعلمـــات عـــام 
 القعيطية باعتمادات حكومية.

ـــيم، حيـــث فتحـــت فيهـــا مـــدارس التعة الكثيريـــة لهـــا نصـــيب كبيـــر فـــي نكمـــا إن  الســـلط    ل
ثــم فتحــت مــدارس فــي كــل مــن نــة ســيئون فتحــت مــدارس بنــين وبنــات، ففــي مديابتدائيــة، 

                                                 

 . م1918/ هـ1337تم افتتاحها عام  )*(
 . أسسها السلطان عمر بن عوض القعيطي )**(
 . 111ص  باعباد، مرجع سابق، علي هود -1
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ثــم فتحــت مدرســة متوســطة فــي وجميعهــا بتمويــل حكــومي، وســاه، تــريس والحوطــة والــردود 
 .(1)ثانوية جميعها بتمويل حكومي من قبل السلطنة الكثيرية ، وأخرى يئون س
وتوجيـه سياسـة التعلـيم لتطـوير  ةقعيطية مبالغ ماليـة كبيـر ن الكثيرية والصرفت السلطنتا   

وجـاء  فث خطـة لتطـوير التعلـيم فـي حضـرموت،وعندما وضع المستر قريفي حضرموت، 
ومن ضمن االعتمادات الحكومية ترتيب زيارة  ،)*( حضرموت لتطبيقها إلى الشيخ القدال

 للمستر قريفث لحضرموت.
ــــان    ــــاريخ الســــاعة ال)**( وصــــل ))المســــتر قريفــــث(( مطــــار الري  /5 /1رابعــــة مســــاًء بت

وأول زيــارة لــه لمدرســة الباديــة الســاعة الســابعة مســاًء نفــس اليــوم. وفــي عصــر م، 1950
م 1950 /5 /5عــة وفــي يــوم الجمم زار مــدارس مدينــة غيــل بــا وزيــر، 1950 /5 /2يــوم 

م زار مـدارس الـديس الشـرقية، 1950 /5 /7وفـي صـباح يـوم األحـد زار مدارس الشحر، 
يــزور  ، م1950 /5 /10ذهب إلــى تــريم ثــم رجــع إلــى ســيئون فــم 1950 /5 /9أمــا فــي 

م زار مـــــدارس 1950 /5 /12م، وفـــــي 1950 /5 /11مدارســـــها ثـــــم زار مـــــدارس شـــــبام 
 -13حــورة ثــم اتجــه فــي رحلتــه هــذه إلــى المكــال وزار مدارســها ومكتــب المعــارف مــا بــين 

 .(2)م9501 /5 /14
قـد تنفـذت علـى أرض لحضـرموت ليـرى خطتـه  Griffith)()تر )قريفـثجاءت زيارة المس   

ولتذبــــذب الــــدعم واالعتمــــادات الحكوميــــة فقــــد فرضــــت الســــلطنة القعيطيــــة رســــوم  الواقــــع،
 -كاآلتي: م وهي 1956 /55تسجيل ابتداًء من العام الدراسي 

 شلنات((. 5رسوم تسجيل بالفصل األول االبتدائي ) -1
 شلنات((. 5رسوم االلتحاق بالمدرسة الوسطى )) -2

                                                 

 . 89، 86ص  حضرموت، مرجع سابق،التعليم في وادي ،  عداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالوادي(إ1)
 م ليبدأ تنفيذ خطة قريفث في التعليم.1939القدال حضرموت  سعيدجاء  )*(

 أطلق عليه مطار المكال حتى كتابة هذه السطور. -)**( 

إدارة ، م1950إبريل  /11الموافق ، هـ1361رجب  2( برنامج زيارة المستر ))قريفث(( في 26وثيقة رقم ) (2)

 ، مصدر سابق.2500 /15 /135 /161رقم  المعارف بالمكال
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ــــــانوي، والمعهــــــد، رســــــوم شــــــها -3        ى والمدرســــــة الوســــــطدات للخــــــريجين مــــــن التعلــــــيم الث
يـــل بـــا وزيـــر والمكـــال غالرســـوم فـــي مـــدارس مدينـــة  وقـــد كـــان ســـريان هـــذهشـــلنات((،  5))

ذهب هـذا الرسـوم لخزينـة الدولـة . تـ(1)مـالي كما يعطى لدافع الرسـوم سـند اسـتالموالشحر، 
 ويشكل إحدى أنواع الدعم المادي الحكومي للتعليم في حضرموت.

افتتـاح مدرسـة حكوميـة للبنـات فـي مدينـة غيـل فـي أثمرت أيًضا االعتمـادات الحكوميـة    
 .(2)م1961با وزير في بيت با شراحيل في عام 

 :ة السلطانيةالدعم الحكومي للمكتب

ـــب القعيطـــي بمختلـــف     ـــل الســـلطان صـــالح بـــن غال ـــة الســـلطانية مـــن قب تـــم دعـــم المكتب
 لطنة القعيطيـة تفيـد أن  الـوزير وجـهوفي رسالة مـن وزيـر السـ العلوم،وفي مختلف  الكتب،

ًا، وأربعـــين عشـــر شـــلن ة((. مبلـــغ مائـــة وثالثـــ113,40رئـــيس المحاســـبين بصـــرف مبلـــغ ))
مقابـل اشـتراك المكتبـة السـلطانية فـي هذا المبلغ للشيخ أحمد سعيد حداد؛ ويصرف سنت، 

وذلـك يعنـي أن  الرافـد الحكـومي تغلغـل فـي  ،(3)م1957الصحف المصـرية لشـهر ديسـمبر 
شــــهر ســــبتمبر واســــتمر دعــــم المكتبــــة الســــلطانية للصــــحف المصــــرية ل، الــــدعم للمكتبــــات

م بترتيـــــب المكتبـــــة كتبـــــة الســـــلطانية قـــــاأن  رئـــــيس الم كمـــــا (4)م،1958وبر ونـــــوفمبر وأكتـــــ
وقًتــا طــوياًل،  وتعمــر ال تتلــف الكتــب، وتنظيمهــا وحصــر الكتــب التــي تحتــاج للتجليــد حتــى

                                                 

تاريخ(( لكن موضح  ( رسالة من إدارة المعارف بالمكال إلى مدارس الغيل والمكال والشحر ))بدون 27وثيقة رقم ) -1
 م. 1956 /55م. رسالة خاصة بالرسوم المدرسية ابتداًء من العام 1956 /55 الدرسي ريخ العامفيها تا

ربيع ثان  11ولة مدرسة البنات بالغيل. الخميس ؤ ( رسالة من ناظر المعارف بالمكال إلى مس82وثيقة رقم ) -2
 . 61/  3 /168 /96رقم  .م1961سبتمبر  21الموافق  هـ،1381

ونسخة لعبد هللا أحمد  السلطنة،( رسالة من وزير السلطنة القعيطية إلى رئيس المحاسبين في 92وثيقة رقم ) -3
 . 7 /221 /60الرقم  م،1958مارس  11 هـ، الموافق1377شعبان  11الناخبي للعلم. 

مقابل اشتراك  شلن(( 117,40)) ( رسالة من وزير السلطنة إلى رئيس المحاسبين يأمر بصرف30وثيقة رقم ) -4
 .7 /221 /76رقم  م،1959يناير  24هـ الموافق 1378رجب  15الصحف المصرية. 
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ثنــين شــلن(( وليكــون وكانــت أجــرة المجلــد الواحــد ))إث تــم وقتهــا تجليــد ثالثــين مجلــًدا، حيــ
 .(1)السلطنةوهذا االعتماد حكومي من قبل ًا((، شلن 60المبلغ المطلوب آنذاك ))

 2793فرصــدت الحكومــة مبلــغ )) الســلطانية،اســتمر الــدعم المــالي الحكــومي للمكتبــة     
(( عنــد الحاجــة. ورصــدت فــي ميزانيــة اً شــلن 4000(( لصــيانة الكتــب ويصــل إلــى ))اً شــلن
 .(2)(( لدعم المكتبة السلطانيةاً شلن 8000م مبلغ ))1963 /62عام 

 االتجاه للدعم الخارجي:
ــيم فــتح جميــع األبــواب قتضــت  ا     سياســة التعلــيم فــي الســلطنة القعيطيــة فــي ميــدان التعل

هـذا واضـح مـن فكـرة إرسـال و  ،والعربية بصـورة خاصـةللمساعدات العالمية بصورة عامة، 
وفــي هــذه فيهــا الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، بمــا  ،الوفــد الثقــافي إلــى جميــع البلــدان العربيــة

 17الموافــق هـــ، 1384ربيــع ثــان  9يــوم االثنــين  ذاعتهــااآلونــة أذاعــت محطــة لنــدن فــي إ
 العربيــة المتحــدة عرضــت علــى حكــومتي م خبــًرا مشوًشــا بــأن  الجمهوريــة1964أغســطس 

حضــرموت مدرســين ومدرســات مــن مصــر. ويبــدو أن  ذلــك الخبــر أثــار بعــض المظــاهرات 
 -فيه:  ولذلك أصدرت حكومة السلطنة القعيطية بياًنا أبرز ما جاء المكال،في 
ين مــــن قبلهــــا.. وإنمــــا طالبــــت لــــم تعــــرض الجمهوريــــة العربيــــة المتحــــدة إرســــال مدرســــ -1

 لمدرسين والمدرسات.عن طريق وفدهما الثقافي المشترك لحضرموت  حكومتي
إن  القول أن  الحكومة القعيطية رفضـت قـدوم المدرسـين المصـريين إدعـاء غيـر ولهذا  -2

 .(3)عاقلصحيح ومغرض، وال يمكن أن يقبله 

                                                 

 24الموافق  هـ،1378صفر  9( رسالة من ناظر المكتبة السلطانية إلى رئيس المحاسبين. األحد 31وثيقة رقم ) -1
 . 58 /57 /9م. رقم 1958أغسطس 

موقع  المكتبة،م حول صيانة 1962 /3 /15حرر ( مقتطف من محضر اجتماع اللجنة المالية الم32وثيقة رقم ) -2
 عليه مدير السلطنة. 

صادر عن محمد  لحضرموت،( بيان من الحكومة القعيطية حول استقدام المدرسين المصريين 11وثيقة رقم ) -3
 هـ،1384ربيع ثان  10،المكال السكرتارية، –حضرموت  –وزير السلطنة القعيطية في المكال  العطاس،أحمد 
 مصدر سابق. .2 ،1ص  ،28 /75 /16م. رقم 1964أغسطس  18فق الموا
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 حضرموت،في بعض مدارس  ،بعضهم أزهرييند تم استقدام المدرسين المصريين وق
حيث سد المدرسون  وتطوره،في حضرموت وهو نوع من أنواع الدعم الحكومي للتعليم 

 ن بعض النقص في مدارس حضرموت.المصريو 
 استقدام السودانيين:

بالمدرسين السودانيين في حضرموت، أولت السلطنة القعيطية والكثيرية اهتماًما بالًغا    
قدوم الشيخ ل ،وتطوره منذ الوهلة األولى ،يتضح ذلك من خالل االهتمام بالتعليم الحديث

نالحظ عادًة ما ولي السلطنة، ا الدعم من أكثر مسؤ ستمرار هذالقدال إلى حضرموت وبا
رئيس المحاسبين ويستفسره حول رواتب المعلمين السوادنيين  يخاطب وزير السلطنة

ويتضح جلًيا لبيوت التي يستأجرونها في حضرموت، ويطلب حسابات السفر وإيجارات ا
سلطنة الكثيرية ال كما أن  ال ،(1)هتماًما بالًغاة القعيطية قد أولت هذا الموضوع ا أن  السلطن

 في هذا االهتمام. تقل عنها شأناً 
حيث صرفت  ؛وتقديم الدعم المالي في كافة الجوانب ،استمر اهتمام السلطنة بالتعليم   

وثالثة وثمانين سنت ثالثة آالف وثمانية وخمسين شلن،  (3058,83الحكومة مبلغ )
، (2)من الخرطوم إلى مطار الري ان بحضرموت ،مقابل استقدام ثالثة مدرسين سودانيين

 منالمصريين أم  واوخالل عملية استقدام المدرسين سواء كان ويتم صرف ما يلزم،
وفور  السفر، تقوم السلطنة باالنفاق على تكاليفمن أي جنسية أخرى  أم ،السودانيين

بالنسبة و ب والراتب الذي تم االتفاق عليه، وصولهم ترتب لهم الحكومة البيت المناس

                                                 

( رسالة من رئيس المحاسبين إلى وزير السلطنة يستفسره عن المبالغ التي دفعت من قبل وكيل 33وثيقة رقم ) -1
. كالوالخاصة بالمرتبات ومصاريف السفر. إدارة المالية الم السودانيين،الحكومة القعيطية في السوان إلى المدرسين 

 .56 /252رقم  م،1962 /10 /21الموافق  هـ،1382 /5 /20
استقدام ثالثة مدرسين  مصاريفإلى رئيس المحاسبين حول  القعيطية ( خطاب من وزير السلطنة43وثيقة رقم ) -2

 /32، رقم 1962أكتوبر  22 هـ، الموافق1382جماد أول 23تاريخ:  المكال، السكرتارية،. إلى حضرموتسودانيين 
54/ 28 . 
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تهي  لهم وزارة المعارف السودانية أن ليه مع حسب ما تم االتفاق عللمعلمين السودانيين 
 .(1)ويرتبون لهم كل ما يلزم ،الحكومة األجواء المناسبة للعمل في حضرموت

كل ما يتعلق بمصاريف المدرسين  السخي   وتتابع الحكومة في دعمها المادي     
في إجازاتهم  ،السودانعند استقدامهم بل حتى عند سفرهم إلى  ليس فقط ،السودانيين
ذوي الكفاءة تمرت في استقدام أو عند انتهاء الخدمة. والحكومة في المكال اس الخاصة،
حيث وصل المدرسان: أحمد عبد  ،من المصريين سواء كانوا من السودانيين أم والخبرة

وتم ترتيب م، 1962 /10 /8ن. إلى المكال يوم خليفة سليماالرحمن محمد علي. و 
 لعطاء والتدريس في حضرموت.حتى يتهيئوا لسكنهم الالزم لهم ، و (2)رواتبهم
اب بين ناظر المعارف حسب النظام المالي المتبع في السلطنة القعيطية أن ه يتم الخط   

وزير أو يتم بين رئيس المحاسبين و  ،وبين رئيس المحاسبين أو وزير السلطنة ،بالنيابة
و مغادرة المعلمين صول أو العكس وذلك لترتيب ما يلزم ترتيبه بشأن و  ،السلطنة

مستلزمات أخرى أم  ،(3)وصرف ما يلزم من مبالغ نقدية سواء كانت رواتب ،السودانيين
 وذلك لتهيئة المناخ المناسب لهم لتطوير التعليم في حضرموت. ،أثناء السفر

 -الحضارمة: تحسين وضع المعلمين 

اعتنت أيًضا بوضع  فقد عام،عيطية بوضع التعليم بشكل كما اعتنت السلطنة الق   
المعلمين الحضارمة حيث يتابع رئيس من مين سواء كان من جنسيات عربية أم المعل

كذلك ناظر المعارف األمور عن كثب و السيد وزير السلطنة، المحاسبين في السلطنة مع 

                                                 

( خطاب من وزير السلطنة إلى رئيس المحاسبين حول مرتبات وشروط الخدمة للمعلمين 53وثيقة رقم ) -1
هـ 1382جماد أول  28بتاريخ  ،18 /54 /34الرقم  المكال، السكرتارية،السودانيين الذين وصلوا حضرموت مؤخًرا. 

 . م1962أكتوبر  27الموافق 
جماد أول  29إدارة المعارف المكال. األحد  السلطنة،اظر المعارف بالنيابة إلى وزير ( رسالة من ن63وثيقة رقم ) -2

 م. 1962أكتوبر  28الموافق  هـ،1382
. 44هـ /  /320 /8السكرتارية المكال. الرقم  المحاسبين،( خطاب وزير السلطنة إلى رئيس 73وثيقة رقم ) -3

 م. 1962نوفمبر  3الموافق  هـ،1382ثان  دجما 6بتاريخ: 
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فيضعون األمور المناسبة والرواتب المناسبة لكل ضع المعلمين المالي، فيما يتعلق بو 
 وللمعلمين الحضارمة نصيب كبير من الدعم في السلطنة القعيطية. معلم،
بخصوص تحسين وضع المعلمين  يخاطب ناظر المعارف وزير السلطنة،وعندما     

كما حدث ذلك في خطاب ناظر المعارف إلى ، الحضارمة فإن ه عادًة يستحسن األمر
داخل ومدير مدرسة المعلمين واللواء الغربي بالسلطنة ومفتش مدارس ال ،نائب لواء دوعن

حسب ميزانية العام  فيه صرف مرتبات بعض المعلمين حوض  حيث وزير،  بغيل با
علًما بأنهم جميًعا فيها،  م على حسب المناطق التي يدرسون 1962 /61الدراسي 
وفيما يلي جدول يوضح أولئك م إلى المناطق التي يدرسون فيها، ن من مناطقهمنقولو 
 والمنطقة التي تقع فيها المدرسة ورواتبهم.التي يدرسون فيها،  ارسرسين والمدالمد
 

 مكان العمل     جملة الماهية الوظيفة     اسم المعلم        

 أحمد عبد هللا عرب -1

 سالم احمد باشطح -2

 محمد عوض مشمع -3

 عبد هللا محمد  -4

 با يعقوب

 مريم سالم الجوهي -5

ى عبد الرحمن ييح -6

 السقاف

 سعيدة عمر بن غوث -7

 مدرس ابتدائي

 مدرس ابتدائي

 مدرس ابتدائي

 مدرس ابتدائي

 

 مدرس ابتدائي

 مدرس ابتدائي

 

 مدرس ابتدائي

 

75/ 223 

00/ 235 

00/ 235 

00/ 235 

 

00/ 235 

00/ 220 

 

00/ 190 

 

 نفحون لواء الداخل

 دمون لواء الداخل

 العينين لواء الداخل

 القطن لواء الداخل

 

 الداخلالقطن لواء 

 ثمود لواء الداخل

 

وزير لواء با غيل

 الداخل

  

 

المعلمين لننوه أن   رواتب توضيح بعضوتم  جًدا،رواتب المعلمين كثيرًة ونماذج تحسين 
 .وتحسينها حتى تهي  للمعلم الجو المناسب المعلمين،الدولة تعتني برواتب 

 المدرسي: دعم مادة النشاط 

ع الخطط وتضوت تخصص مبالغ لألنشطة المدرسية، السلطنتان في حضرم كانت     
وقد رصدت السلطنة القعيطية المبالغ السنوية للنشاط السنوية للنشاط المدرسي، 
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ًا(( ثالثة عشر شلن 13,650بلغت ))م، 1963 /62 حيث كانت ميزانية عام ،المدرسي
 .(1)اً وستمائة وخمسين شلنألف، 

  

                                                 

( خطاب وزير السلطنة القعيطية إلى ناظر المعارف بالنيابة حول ميزانية مشروع التحسين. 38وثيقة رقم ) -1
 م. 1963فبراير  13الموافق ، هـ1383رمضان  19. بتاريخ: 18 /58 /130المكال. الرقم  السكرتارية،
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 المبحث الثالث
 واألدوات المدرسية:الدعم الحكومي للكتب 

الكثيرية في حضرموت وكذا السلطنة  الحكومية،فتحت السلطنة القعيطية المدارس     
وكان على السلطنتين توفير الكتب الالزمة على حسب المناهج وبدعم حكومي، 
فعندما فتحت المدارس الحكومية في حضرموت. المدارس الحكومية،  الموضوعة في

الكتب الخاصة باللغة العربية وعلوم الدين ومادة الحساب وفرت الحكومة في حضرموت 
عمال تم إشغالها في بعض المدارس، والجغرافيا والتاريخ ومادة الطبيعة وحتى مادة األ

الكثيرية جميع مستلزماتها ألنه تم مة سواء كان الحكومة القعيطية أم ووفرت الحكو 
غيل مدارس ومنها مدارس مدينة إدراجها في برنامج الدروس األسبوعية في كثير من ال

 .(1)وزير با
يتابعان موضوع  ،معارف السلطنة الكثيرية والقعيطية في حضرموت ااستمر ناظر    
ومن داخل حضرموت وخارجها. فنالحظ ناظر هج وتوفير الكتب الالزمة عن كثب، المنا

السلطنة وقد اعتمدت ، )*( طية عادًة ما يخاطب وزير السلطنةمعارف السلطنة القعي
 13فصرفت في رة وضخمة مقارنة في وقتها آنذاك، القعيطية في حضرموت مبالغ كبي

وتوفير خاص ببعض الكتب، وستين ألف شلن،  شلن(( سًتا 66000م ))1963يناير 
 .(2)بعض الوسائل التعليمية

 -الحضرمي: مواصلة بيع كتاب الطفل 

ت  في المدارس االبتدائية في كتاب الطفل الحضرمي من الكتب      حضرموت،التي د ر  س 
ويبدو أن  هناك بعض الخالفات حول هذا الكتاب من  خالًصا،منهجه سودانًيا  وقد كان

بيعه ألن  كتاب  فوتم إيقا المعلمين،خالل بعض المالحظات التي وضعت من بعض 
 وحسب سياسة الحكومتين في حضرموت يتم بيعه للطالب. الحضرمي،الطفل 

                                                 

 م.1955 /54وزير االبتدائية للعام الدراسي  ( برنامج الدروس األسبوعية بمدارس مدينة غيل با39وثيقة رقم ) -1
 وزير السلطنة منصب يقابله اآلن رئيس مجلس الوزراء.  )*(
شعبان  28واألخرى إلى رئيس المحاسبين في  السلطنة،( رسالة من صحفحتين األولى إلى وزير 15وثيقة رقم ) -2

  سابق.، مصدر م. إدارة المعارف بالمكال1963يناير  13الموافق  هـ،1383
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بالمكال إلى مديري ومديرات ومسؤولي  صدر منشور عام من إدارة المعارف   
وذلك في يوم  الحضرمي،والت المدارس االبتدائية بمواصلة بيع كتاب الطفل ومسؤ 

يع يقضي المنشور بب م،1965سبتمبر  6الموافق  هـ،1385جماد أول  10االثنين 
بكتاب الطفل الحضرمي ))الط وطالبات المدارس  بعة الثالثة المنقحة(( لجميع طال 

 نفسه السعر وهو فلًسا،( فلًسا. مائتين وخمسين 00,250وكان ثمن النسخة ) االبتدائية،
وقد تم تنقيح الكتاب من قبل مكتب التفتيش والتكييف قبل بيعه وتكييفه بحيث  القديم،

 يناسب المجتمع الحضرمي.
مبالغ بيع الكتاب  د  ور  وقد وضعت نسخة خاصة للمعلم يستعين بها في التدريس. وت     

مدير ومديرة مالحظة وضع أرقام إلى خزينة الدولة حيث طلب ذلك المنشور من كل 
مالية وتواريخها في جميع الخطابات التي تورد بها المبالغ المالية والمنسوخة ال ةدرصاأل

 .(1)للجهات المختصة
اية كما أن  كتاب الطفل الحضرمي استمر كمنهج في المدارس الحضرمية حتى نه   

طلبت من السيد أحمد لحكومة في حضرموت لهذا الكتاب دعم ال؛ فترة البحث وما بعدها
مستعجاًل حيث أن  وكان الطلب نسخة،  15,000عبر ناظر المعارف  ،دصالح با عبو 

إرسال بعض النسخ جًوا، حتى تصل في أسرع وقت  د باعبودـح للسيوض  ناظر المعارف 
 .(2)مدارس حضرموتب لتسد النقصممكن 

 -السودان: توفير بعض الكتب المدرسية من جمهورية 

لتوفير الكتب الدراسية  بدور كبيرالسلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية  قامت     
كذلك سعت و  ثانوي،ابتدائي أو متوسط أو  للطالب في مختلف المراحل التعليمية

وكان لجمهورية  والخارج،حضرموت لتوفير الكتب وسد النقص من الداخل  حكومتا
ن  مدرسية في حضرموت. كما أفي سد كثير من النقص للكتب الالسودان دوٌر بارٌز 

                                                 

( منشور حـول مواصـلة بيـع كتـاب الطفـل الحضـرمي مرسـل مـن نـاظر المعـارف بالنيابـة إلـى جميـع 19وثيقة رقم ) -1
 ، مصدر سابق.م1965سبتمبر 6الموافق  هـ،1385جماد أول  10 ،المكال –المدارس الحكومية. إدارة المعارف 

للسـيد أحمـد صـالح بـا عبـود يطلـب فيهـا بعـض النسـخ ( خطـاب نـاظر المعـارف بالسـلطنة القعيطيـة 21وثيقة رقم ) -2
  ، مصدر سابق.م1967فبراير  2الموافق  هـ،1386شوال  23الجديدة لكتاب الطفل الحضرمي 
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قام بدور كبير  في السوداني للحكومة القعيطية، الوكيل الثقاف السيد أحمد صالح با عبود
 في توفير الكتب المدرسية للسلطنة القعيطية من السودان. وبارز
إلى السيد/ أحمد صالح باعبود،  ر المعارف الحضرمية القعيطية ناظفي خطاب ل     

الوكيل الثقافي للحكومة القعيطية في السودان يوضح فيه طلب توريد الكتب الناقصة 
لوبة للعام الدراسي وكانت تلك الكتب مطاالبتدائية والمتوسطة في حضرموت، للمدارس 

قص ألن الن ،ناظر المعارف السيد با عبود على سرعة اإلرسال حث  و م، 1964 /63
المعارف تابع ناظر ، (1)م1966تاريخ الخطاب في عام  مستمر في هذه المدارس وكان
 ،م1966 /10 /24ورًدا على خطاب ناظر المعارف بتاريخ توفير الكتب من السودان، 

، (2)قام السيد أحمد صالح با عبود بشحن الكتب المطلوبة عبر ميناء ))بورتسودان((
ن جنيًها وثمانمائة ي(( جنيًها فقط، مائتان وستة وتسع296,810وكانت قيمة الكتب ))

وعشر مليًما. وهو مبلغ كبير يوضح الدعم الحكومي لتوفير الكتب الناقصة لسد النقص 
 في المدارس الحكومية بكافة مراحلها.

لكن لم  ،بعد عام   اً ستمر عامب المدرسية في المدارس الحكومية اويبدو أن  نقص الكت   
كان ناظر المعارف يتابع وصول  فقدذه الكتب، في الدعم المادي له الحكومة تتوان  

خطاب ناظر المعارف  كانلمبالغ إلى جمهورية السودان، الكتب وقيمتها وكيفية تحويل ا
يبشره  بوصول حيث أرسل إلى وزير السلطنة م، 1966سبتمبر  22ا في بالنيابة واضحً 

للعام الدراسي  لناقصةكشوفات من السيد وكيل الحكومة في السودان ومتابعة الكتب ا
المالية الخاصة بحسابات السلطنة، وكيفية الدفع حتى لو انتهت السنة م، 1966 /65

لقيمة  (3)فإن  ناظر المعارف بالنيابة يرسل خطابه إلى وزير السلطنة بسرعة الصرف
                                                 

( خطــاب مــن نــاظر معــارف الســلطنة القعيطيــة بالنيابــة إلــى الســيد أحمــد صــالح بــا عبــود الوكيــل 40وثيقــة رقــم ) -1
 م.  1966 /10 /24الموافق  هـ،1386 /7 /10 ،الثقافي للحكومة القعيطية بالسودان

( خطـاب مـن السـيد أحمـد صـالح بـا عبـود الوكيـل الثقـافي للسـلطنة فـي السـودان حـول شـحن الكتـب 41وثيقة رقم ) -2
 م. 1966نوفمبر  13المطلوبة من قبل معارف المكال بتاريخ 

سبتمبر  22الموافق  هـ،1386جماد أول  7ي ( خطاب ناظر المعارف بالنيابة إلى وزير السلطنة ف42وثيقة رقم ) -3
 م. 1966
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بداية العام  خر الكتب المدرسية على الطالب وحتى ال تتأالكتب المطلوبة من السودان، 
 الدراسي.

وبدعم حكومي  المدرسية،كانت حكومة حضرموت حريصة على توفير الكتب     
فبعد متابعة المدارس المستفيضة وجدت بعض الكتب الناقصة في  عام،للتعليم بشكل 
 -مثل: دار المعلمين 

 كتاب التجليد وأشغال الكتب للمدارس الوسطى. -1
 في الفن. (ستون درًسا)كتاب  -2
إلى السيد أحمد صالح با عبود الوكيل الثقافي للحكومة  ،النيابةأكد ناظر المعارف ب   

ضرورة توافر هذه الكتب لما لها من أهمية في سير العملية  ،القعيطية بحضرموت
أن  المناهج تطورت ووضعت لها إضافات  ويبدو، (1)التربوية والتعليمية في حضرموت

خمسينات القرن العشرين  وبداياتلم تكن موجودة في أربعينات حيث  ،مثل هذه الكتب
 في حضرموت.

 -بالشحر: كتب المدرسة الثانوية 

 ،وية الشحرنسعت السلطنة القعيطية جاهدًة لتوفير الكتب المدرسية بدعم حكومي لثا   
خاطب وزير السلطنة ناظر المعارف حيث  ،م1966التي فتحت أبوابها في أغسطس 

وقد وجه وزير السلطنة ناظر  ،لثانوية الشحرتوفير الكتب المدرسية لموافقته في 
وترتيب شحنها  ،المعارف بالسودان لتوفير كل ما يلزم من كتب للمدرسة الثانوية بالشحر

آخر من  . وكان قد سبق هذا الخطاب خطابٌ (2)سة إليهابأسرع وقت ممكن لحاجة المدر 
لثانوية فيه على الكتب المدرسية المطلوبة، ناظر المعارف إلى وزير السلطنة يحثه 

                                                 

( خطاب ناظر المعارف بالنيابة للسيد أحمد صالح با عبود الوكيل الثقافي للسلطنة القعيطية في 34وثيقة رقم ) -1
 م. 1966 /9 /8الموافق ، هـ1386 /5 /12في  ،السودان

ربيع أول  8 ،فير الكتب المدرسية لثانوية الشحر( خطاب وزير السلطنة إلى ناظر المعارف لتو 44وثيقة رقم ) -2
 م.1966يوليو  7الموافق  هـ،1386
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 . كما أن  دعم حكومتي(1)م1966أغسطس  2الشحر والتي ستفتح أبوابها للدارسين في 
. ففي خطاب ناظر عن طلب الكتب المدرسية من السودانيتوقف  حضرموت لم

وضح فيه بعض الكتب المطلوبة لثانوية  ،عبودأحمد صالح با المعارف إلى السيد
النحو الواضح  -2المنهج الديني للمدارس الثانوية الجزء الثاني.  -1 -ر وهي:الشح

 -4المنتخب من أدب العرب الجزء الثاني.  -3للمدارس الثانوية الجزء الثاني والثالث. 
الهندسة  -6وية الجزء الثاني. نالمطالعة الوافية للمدارس الثا -5تاريخ األدب العربي. 
الجبر وحساب المثلثات السنة الثانية الجزء  -7الجزء الثاني.  للسنة الثانية الثانوية

األحياء للسنة األولى والثانية.  -9جغرافية العالم الجزء الثاني سوداني.  -8الثاني. 
تاريخ  -12الفيزياء للسنة األولى والثانية.  -11الكيمياء للسنة األولى والثانية.  -10

 .( 2)اول الرياضية لطلبة المدارس الثانويةالجد -13الدولة العربية اإلسالمية. 
 -والمكتبية: الدعم الحكومي لألدوات المدرسية ـــ 

بحضرموت عن كثب احتياجات المدارس االبتدائية المعارف  ارتاإدتابعت     
اسية ومكتبية كراسات تالميذ ومواد قرطوالمدارس الثانوية ل ،هد الدينيةوالمتوسطة والمعا

مكانيات المتاحة للسلطتين اال المتطلبات حسب إلى آخر هذه حين  وتوفر من  مختلفة،
 الكثيرية والقعيطية في حضرموت.

ة ما بين ناظر معارف ووزير السلطنة القعيطية إلى ناظر توضح عدة خطابات رئيس   
 -يلي: المعارف يحثه على ما 

وي على بعض تأليف لجنة لجرد محتويات صناديق وصلت بجمرك المكال تحت -1
 .(2) األدوات المدرسية والقرطاسية قادمة من عدن

                                                 

 6الموافق  هـ،1386ربيع أول  17( خطاب ناظر المعارف بالسلطنة إلى وزير السلطنة في 45وثيقة رقم )  (1)
 .م1966يوليو 

 هـ،1386شوال  23ثانوية الشحر. ( خطاب ناظر المعارف للسيد با عبود من أجل توفير كتب 46وثيقة رقم ) (2)
 م. 1967فبراير  2الموافق 

 رج القطر الحضرمي من عدن ثم ميناء المكال.ااألغراض والمواد واألدوات القرطاسية والمكتبية وصلت من خ  (3)
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مطابقة البيانات الورقية بالبضاعة التي في الصناديق ورفع تقرير بعد المطابقة  -2
 والمعاينة.

دفع المبالغ المطلوبة لوكيل الباخرة لتسهيل استخراج األدوات المدرسية بعد انتهاء  -3
ناظر المعارف لموضوع القرطاسية المدرسية والمكتبية  ومتابعة من، (1)اللجنة من عملها
لذلك وجه ناظر المعارف في لدعم الحكومي للتعليم في حضرموت، كنوع من أنواع ا

 -خطاب له مرسل إلى وزير السلطنة بما يلي:
والطلبات  الكتابية،لقد قام ضابط التجهيزات سالم عبد هللا بخيت بشراء األدوات  -1

وسطة من عدن وتعبئتها في لمكتب المعارف والمدارس االبتدائية والمتاألخرى المطلوبة 
 بعدن. باشنفروتم شحنها عن طريق مكتب مالحظة  صندوقًا،مائة وخمسة عشر  

 وقد أفرغت حمولتها بالجمرك. المكال،علمنا أن  الباخرة وصلت إلى  -2
مكتبية مختلفة وأدوات ويتابع ناظر المعارف في خطابه أن  األدوات من ضمنها أدوات 

 -يلي: لقائمة القرطاسية المكتبية كما . وقد ورد خطاب آخر ل(2)رياضية ودفاتر مدرسية
 ورقة. 16 دفاتر فئة -1
 ورقة. 40 دفاتر فئة -2
 ورقة. 80 دفاتر فئة -3
 ورقة((. 7500أوراق رسم كبيرة بيضاء تقدر بـ)) -4
 دفتر. (140 )كوير         2 دفاتر فئة -5
 دفتر. (79  )كوير        3 دفاتر فئة -6
 .(1).اً دفتر  (63  )كوير        4 دفاتر فئة -7

                                                 

رة خطاب وزير السلطنة إلى ناظر المعارف بتشكيل لجنة لجرد محتويات إدارة المعارف في الباخ (47)وثيقة رقم  -1
 م. 1966يوليو  14الموافق ، هـ1386أول ربيع  25 المكال.التي وصلت إلى جمرك 

 25( خطاب ناظر المعارف إلى وزير السلطنة يبين وصول األدوات المدرسية إلى ميناء المكال. 48وثيقة رقم ) -2
 م. 1966يوليو  14الموافق  ،هـ1386ربيع أول 
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على الرغم من السعي الدؤوب من قبل معارف السلطنتين القعيطية والكثيرية في 
كما حدث بعض المدارس في الكتب المدرسية،  عند ، إال أن ه كان هناك نقصحضرموت

م، 1965نوفمبر  29فيها وحدث إضراب في  لاألحوافي ثانوية المكال عندما ساءت 
وكان اإلضراب تب المدرسية الناقصة في المدرسة، وكان ضمن مطالبهم توفير الك

مساعد  -3الماء  -2الكهرباء  -1 -للطالب له كثير من المطالب نوردها فيما يلي:
األمر ووضح المطالب، الكتب. وقد تفاعل وزير السلطنة القعيطية مع هذه  -4طبي 

وللحل السريع لهذه ، (2)وكيفية معالجتهاعبر بيان وضح فيه مطالب الطالب،  للجمهور
المشكلة قام مفتش الحسابات بالنيابة بمخاطبة ناظر المعارف لمتابعة الكتب المدرسية 

وقد  ،لقعيطية أحمد صالح با عبودالمطلوبة من السودان عبر الوكيل الثقافي للسلطنة ا
مجموعة خطابات أخرى حيث تم متابعة الكتب المطلوبة للعام الدراسي بع الخطاب هذا ت

 توفير الكتب المدرسية الالزمة للمدارس. تم  وما بعدها حتى ، (3)م1964 /63
دارس الحكومية ولكن ويبدو هنا أن  بعض الكتب تتأخر في الوصول إلى بعض الم

 ،أو مفتش الحسابات ،عارفناظر الم أم ،ليها سواء كان وزير السلطنةالسلطنة ومسؤو 
وكذا المتوسطة وعادة  ،يتابعون توفير ووصول الكتب المدرسية إلى المدارس االبتدائية

 عبود،ما تطلب هذه من جمهورية السودان عبر الوكيل الثقافي السيد أحمد صالح با 
وهي نوع من أنواع الدعم  السودان،وفيما يلي بعض قوائم الكتب التي تم طلبها من 

 -يلي: الحكومي للتعليم وهي كما 
  
                                                                                                                                                 

ضو في جمرك المكال، وعضو من سكرتارية السلطنة، وعضو من مالية ( بيان لجنة مكونة من ع49وثيقة رقم ) -1
هـ، 1381ربيع ثان  6السلطنة، وعضو من المعارف وكيل مالحة با شنفر في المكال مرسل إلى ناظر المعارف 

  م. 1966يوليو  24الموافق 
ع بعض الحلول إلضراب ( بيان أصدره وزير السلطنة القعيطية للجمهور يوضح فيه أسباب وض50وثيقة رقم ) -2

 م.1965ديسمبر  2هـ، الموافق 1385شعبان  9طالب ثانوية المكال 
خطاب مفتش حسابات السلطنة إلى ناظر المعارف بالنيابة لمتابعة الكتب الناقصة والتي سترسل  (51وثيقة رقم ) -3

 م. 1966ديسمبر  5هـ، الموافق 1386شعبان  22من جمهورية السودان. 
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 -االبتدائية: كتب المدارس 
 والثانية والثالثة والرابعة. ،نية للسنوات األولىيالقرآن الكريم والدروس الد -1
 المطالعة األولية الجزء األول والثاني والثالث. -2
 الكشكول. -3
 والثاني والثالث والرابع.المحفوظات األولية الجزء األول  -4
 القصص المختارة الجزء األول )المنقح( والجزء الثاني. -5
 المرشد العربي الجزء األول )المنقح( والجزء الثاني والثالث. -6
 كتاب األماني للمدارس األولية. -7
 مبادئ الحساب ومراحله )المنقح(. -8
 الحساب للمدارس األولية الجزء الثالث والرابع. -9
 حساب التلميذ. -10
 الحساب اإلمالئي الجزء األول والثاني والثالث. -11
 جدول المراحل الجزء الثاني -12
 كتاب نحن وأجدادنا. -13
 قصص من الماضي. -14
 الجغرافيا المحلية. -15
 سبل كسب العيش في العالم. -16
 سبل كسب العيش في السودان. -17
 مادة التاريخ الطبيعي ومرشده. -18
 نحن وقوانين الطبيعة. -19
 مرشد المدرس لكتاب: نحن وقوانين الطبيعة. -20
(1)المدونة الطبيعية -21

 . 
                                                 

خطاب مفتش حسابات السلطنة إلى ناظر المعارف بالنيابة لمتابعة الكتب الناقصة والتي سترسل  (51رقم )وثيقة ( 1)
 م.1966ديسمبر  5هـ، الموافق 1386شعبان  22من جمهورية السودان. 
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(1)األعمال اليدوية للرسم للسنة األولى والثانية والثالثة والرابعة. -22
  

 -أما قائمة كتب المدارس المتوسطة التي طلبت من السودان فهي على النحو التالي:
 والدروس الدينية الجزء الثاني والثالث والرابع.القرآن الكريم  -1
 وسطى.الالمطالعة الوسطى للسنة الثالثة  -2
 وسطى.الالمطالعة الوسطى للسنة الرابعة  -3
 المحفوظات الوسطى للسنة الثالثة والرابعة. -4
 كتاب الرياضيات الوسطى الجزء الثاني والثالث والرابع. -5
 لوسطى.الجداول الرياضية للمدارس ا -6
 تاريخ األمم قديًما وحديًثا. -7
 تاريخ المدنيات اإلسالمية. -8
 التاريخ الحديث والمعاصر. -9
 تاريخية. صور أحداث -10
 صور من إفريقيا وحوض البحر األبيض المتوسط. -11
 الجغرافيا الوسطى الجزء الثاني )األراضي الجديدة(. -12
 اضي القديمة(.الجغرافيا الوسطى الجزء الثالث )األر  -13
 ستون درًسا في الفن. -14
 التجليد وأعمال الكتب. -15
(2)مرشد المدرس لكتاب التجليد وأعمال الكتب. -16

  

                                                 

( خطاب ناظر المعارف إلى السيد أحمد صالح با عبود الوكيل الثقافي للحكومة القعيطية 52وثيقة رقم ) (1)
 2الموافق  هـ،1386شوال  13ودان موضًحا فيه الكتب المطلوبة للمدارس االبتدائية والمتوسطة من السودان. بالس

 م.1967فبراير 
( بيان بالكتب التي تحتاجها ثانوية المكال إلى السيد قاسم رجب، ونسخة من البيان لناظر 53وثيقة رقم )( 2)

  م.1967نوفمبر  19هـ، الموافق 1387شعبان  17المعارف، وأخرى إلى رئيس المحاسبين للعلم. 
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 ئ في النجارة.دمبا -17
 تفسير الجاللين )طبعة حديثة(. -18
 تفسير سورة النور. -19
 مجلدات. 4صحيح البخاري  -20
 إعانة المبتدئين )الجزء األول(. -21
 إعانة المبتدئين )الجزء الثاني(. -22
 النحو الواضح لإلعدادي والثانوي الجزء األول والثاني والثالث والرابع. -23
 والثاني والثالث والرابع. لسلسلة الصحيح في األدب العربي الجزء األو  -24
 األطلس التاريخي باالنجليزي. -25
 فيليب حتى. –تاريخ العرب  -26
 ث.تاريخ أوربا الحدي -27
يًّا لمجال تعد هذه القائمة من الكتب المطلوبة من جمهورية السودان دعًما حكومًيا سخ   

حيث  ،ستسد نقًصا كبيًرا في المدارس االبتدائية والمتوسطة ،التعليم في حضرموت
خاطب ناظر المعارف بالسلطنة القعيطية السيد أحمد صالح با عبود من أجل توفير 

 .(1)ومن جمهورية السودانكتب لمدارس حضرموت، هذه ال
 فحسب،الدعم الحكومي للتعليم لم يتوقف عند توفير الكتب للمرحلة االبتدائية والمتوسطة 

 وإنما تم طلب كتب خاصة للمدارس الثانوية أيًضا وباستمرار.
 -بالمكال: كتب المدرسة الثانوية 

قائمة بالكتب  رفعفاجها الثانوية بالمكال، تحتلتي تابع مدير المدرسة الثانوية الكتب ا   
تحتاجها ثانوية المكال حتى  ا  ومن ناحية أخرى تضم القائمة كتبالناقصة من ناحية، 

فبلغ عدد الكتب التي رفعها مدير الثانوية بشكل أفضل ويتطور التعليم فيها،  ترتقي
                                                 

( خطاب ناظر المعارف إلى السيد أحمد صالح با عبود الوكيل الثقافي للحكومة القعيطية 52وثيقة رقم )  -1
 2الموافق  هـ،1386شوال  13بالسودان موضًحا فيه الكتب المطلوبة للمدارس االبتدائية والمتوسطة من السودان. 

 م.1967فبراير 
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للتاريخ فقط،  كتب ((10إضافًة إلى ))في مختلف العلوم واآلداب،  ،اً (( كتاب130))
لمعارف القعيطية ليصل مجموع الكتب التي رفع بها مدير الثانوية بالمكال إلى ا

وتشابهت القائمة هذه مع  ،(1)فرت هذه الكتب من جمهورية العراقوقد و  (( كتاًبا، 140))
وسعت الحكومة جاهدة لتوفير هذه الكتب من القوائم المذكورة لثانوية الشحر، بعض 

 العراق وتحديًدا من مكتبة المتنبي.جمهورية 
وهنا خاطب ناظر هًدا إلضافة مختبر خاص للثانوية، وقد سعى ناظر المعارف جا   

المعارف ))سالم سعيد بن حصير(( مباشرًة سلطان السلطنة القعيطية حتى يتم توفير 
والتعليمية في وذلك ألهمية المختبر في سير العملية التربوية ، (2)المختبر لثانوية المكال

 المدرسة الثانوية بالمكال.
استمر ناظر المعارف في عنايته بالتعليم في هذه الثانوية عندما طلب من رئيس    

 –المحاسبين بعض األدوات المدرسية من مدينة )لندن( عاصمة المملكة المتحدة 
 .(3)–بريطانيا 

واء المناسبة للتعليم في وتوفير األج ،هكذا كان الدعم الحكومي للمباني الحكومية   
حضرموت واالستمرار في توفير الكتب واألدوات المدرسية المختلفة حتى تسير عملية 

وساهم هذا الدعم في تطور مراحل التعليم في  لها،التعليم في حضرموت كما ينبغي 
وحتى ما قبل ذلك واستمر حتى عام  م،1946ومنذ بداية هذا البحث  حضرموت،

 لك.وما بعد ذ م،1967
  

                                                 

( بيان بالكتب التي تحتاجها ثانوية المكال إلى السيد قاسم رجب، ونسخة من البيان لناظر 53وثيقة رقم ) -1
  م.1967نوفمبر  19هـ، الموافق 1387شعبان  17المعارف، وأخرى إلى رئيس المحاسبين للعلم. 

يونيو  26هـ، 1387ربيع أول  18خطاب ناظر المعارف إلى سلطان السلطنة القعيطية  (54وثيقة رقم ) -2
 م. 1967

ذو القعدة  26( خطاب ناظر المعارف إلى رئيس المحاسبين لتوفير أدوات لثانوية المكال من لندن 55وثيقة رقم ) -3
 م. 1967مارس  7هـ، الموافق 1386
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 الفصل الثاني

 في تطوير التعليم في حضرموت الشخصيات التربوية التي أسهمت 

ة عادوكانوا من أبرز  المستنيرة،الفترة عدد غير قليل من ذوي األفكار  هعاش في هذ   
د ظهرت شخصيات تربوية فق ،التوضيحو ولغرض الدراسة في هذه اآلونة  التطور

همت في تطوير مراحل التعليم في حضرموت في فترة البحث في السلطنة وتعليمية أس
وقد تم ترتيب الشخصيات على حسب أهمية دورها في الكثيرية وفي السلطنة القعيطية، 

 .ال الحصرلمثال ونذكر منهم على سبيل االساحة الحضرمية، 
 

 المبحث األول:

 شخصيات حضرمية من السلطنة القعيطية.

(1)م(1956-1884هـ /1375 -1301) قعيطيصالح بن غالب الالسلطان  ـ1
  

هو أحد و  ،م1936 /هـ 1354وض عتولى الحكم بعد وفاة عمه السلطان عمر بن .    
وكان معروفا منذ أن كان أميرًا بعلمه الغزير واطالعه  ،سالطين السلطنة القعيطية
لذلك  اإلصالح،لحديث وتطوراته وحبه لشعبه، ورغبته في االواسع على أحوال العالم 

كان عهده نقطة تحول وتطور وخاصة في مجال  ،كان عهد السلطان صالح نهاية تاريخ
(2) .قاهرةٌ  بصرف النظر عن التدخل األجنبي الذي حتمته ظروفٌ  ،التعليم

   
ر األساس لنهضه حجيا عهد السلطان صالح غالب وضعه وتعد من أهم مزا

كان يهتم بالتعليم  ذإ ،صالح الشاملن المعرفة واإلمقافية كانت فاتحة خير لعهد جديد ث
يث حث فيها حعندما تولى عرش السلطة العقيطية كما اتضح ذلك من أول خطبة له 

من  ال التعليم الحديث في حضرموت بدءً دخاإوقد بدأ في  ،التعليم وتطوره لى عكثيراً 
ليس في  ،صالح عهدًا زاهيًا بالعلم والتطور نسلطاوهكذا كان عهد ال ،م1939عام 

تطورًا كبيرًا وفي مجاالت سياسية واقتصادية واجتماعية ر بل تطو   ،التعليم فحسب

                                                 

(1)https://www.google.com.sa 
 .206-205سعيد عوض باوزير، الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، ص  (2)
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مضى، وتمتع  لسلطنة العقيطية االستقرار واألمن أفضل من أي وقت  لوتم  ،وثقافية
السياسية  حوالكان له أثر كبير في تطور األ وحسن اإلدارة ،النظامبقسط من 

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 ف  ، وقد أل  لواضحة إلى علم الجبر والمقابلة(السلطان صالح كتاب )الطريقة ا ف  أل  

وهو يقع في مجلدين وكتاب   ،أيضا كتاب ) الهندسة العملية في المالحة البحرية (
ف ل  أكما  ةطو خطزال مية( وكل تلك الكتب ماتاألسرار المفطوبة في المكتبات المستو (

حدى ألوية إدوعن ) وذلك عند رحلته التفقدية في لواء ،(كتاب ) الرحلة السلطانية
م 1950 -هـ 1370تاب في عام كوقد طبع ال ،م1940يطية ( في عام قعالسلطنة ال

 (1) في المطبعة المصرية بجاوة
في شوال  عاماً  الثمانينهز ينا عن عمر   ــــــ رحمه هللاي ـــــــــتوفى السلطان صالح 

 م.1956هـ مايو 1375
 القعيطي:علي بن صالح  ـ2
 -ولد في )الريضة( عاصمة القطن القعيطي على بن صالح بن محمد هو  

يطي عقعد  األمير ال ،وعندما كان أميراً  م(1896)هـ 1314حضرموت حوالي سنة 
كما  –حيدر أباد  –الوحيد الذي نشأ وشب في حضرموت دون أن يغادرها إلى الهند 

ذلك كان الممثل الوحيد للسطنة يطية المالكة ولقعفعل بقية األمراء من العائلة الكان ي
 توفى والده. أن طن منذقيطية في منطقة العقال

، ثم اعتمد على نفسه في التزود بالثقافة اب صغير بالريضةدأ بدراسته في كت  ب 
 طريق القراءة والمطالعة التي كان يهواها وال يملها. عن ه،وتناسب مركز  ،التي تالئمه
حيث كان أول  ،يطيةعقصالح والتطور في السلطنة الى اإللإوكان يميل  

فقد  مباشرة،صالح بن غالب عقب توليه الحكم  نمرحبين للدعوة التي وجهها السلطاال
ية في وادي وأعيان المنطقة العقيط ،من مشايخ يافع لى المكال على رأس وفدإقدم 

                                                 

  .152-151باحمدان، مرجع سابق، ص  (1)
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ونواحي  ،مع السلطان صالح في وسائل إقرار األمن للتشاور ،ة حضرموتبوهض
 حضرموت بالتطور.ل تلفة التي تعودصالح المخاإل

دخال األنظمة إادين بوجوب نالم ممير على بن صالح من أوائل الحضار يعد األ 
والمشجعين للحركات الثقافية في (1)، ويوصف بأنه صانع لألحداث،الحديثة في التعليم

، و قد أنشأ مدرسة في القطن عد ت من أقدم وأحسن مظاهرها وبشتى وسائلهامختلف 
فقد تخرج منها الكثير من الطلبة المستنيرين في المجتمع  ،المدارس الحضرمية

عليها  قفا فقد أو وهذه المدرسة التي أنشأه ،تى يستطيع تموين التعليموح ،الحضرمي
 كبيرًا من دكاكين سوق الريضة عاصمة القطن.عددًا 
نـات فـي مدرسـة القطـن لتعلـيم الب ،اً خاصـ اً تعليم الفتاة أيضًا حيث أنشأ قسـماهتم ب  

  (2) .وكان أول من سجل بناته كتلميذات في هذا القسم الدين،القراءة والكتابة وأوليات 
علــي بــن صــالح أقــوى الشخصــيات فــي تــاريخ حضــرموت الحــديث، وهــم  ميــرعاصــر األ

والسـيد أبـو بكـر  ،والسيد أبو بكر المحضار ((Ingrams السلطان صالح، والمستر إنجرامس
الكــــاف، وتمتــــع كــــل واحــــد مــــنهم بنفــــوذ كبيــــر فــــي مجالــــه ونشــــأت بينــــه وبيــــنهم عالقــــات 

الفكريـــة والسياســـية فـــي  وصـــراعات. كمـــا ارتـــبط بشخصـــيتين أصـــبح لهمـــا وزن فـــي الحيـــاة
(3)حضرموت، وهما سعيد باوزير ومحفوظ المصلي

 . 
ون ؤ شــراف العــام علــى شــام و اإلبة شــنــدارة مديإ اســتعان بــه ســالطين المكــال فــي

 ،كمــا واله الســلطان صــالح وظيفــة النائــب العــام للســلطنة، الســلطنة فــي المنــاطق الداخليــة
ف قــام فــي قصــر الســلطات بــالمكال يصــر  ، فأ م(1937) هـــ1356أثنــاء غيابــه فــي الهنــد 
نواحيها، وفي أثناء هذه المدة أمر سـموه بافتتـاح أول مدرسـة فـي  ىشؤون السلطنة في شت

غيـل ضـواحي مدينـة  ىحـدإارة قـفـي قريـة ال ى ر وبإنشـاء مدرسـة أخـر باوزيغيل مدينة مثل 

                                                 

(1)http://www.daralsaqi.com/book 
  .210-209-208-207سعيد عوض باوزير الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، مرجع سابق، ص  (2)
السلطان علي بن صالح القعيطي: نصف قرن من عبد العزيز بن صالح القعيطي، ومحمد سعيد القدال، ( 3)

 .135م، ص2001م، دار الساقي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 1948ـ1898حضرموت الصراع السياسي في 
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وصـــارت  ،وكانــت هاتــان المدرســتان بدايــة النشـــاط الثقــافي الحــديث فــي المنطقــة ،بــاوزير
فيهــا  ت  أنشــأة تعليميــة للســلطنة القعيطيــة حــين وزير فيمــا بعــد بمثابــة  منطقــغيــل بــا مدينــة

 ىالمدرســة الوســطوانتقلــت  ،المدرســة الثانويــة الصــغرى ومدرســة المعلمــين والمعهــد الــديني
ــأ  و  ،بــاوزير غيــللــى مدينــة إمــن مدينــة المكــال  تــوفي األميــر  ،مكتــب التفتــيش والتكييــف أ  نش 

  .م(1948) هـــ 1367على بن صالح في رجب 
 العماري:محمد بن عمر  ـ3
ر حبعـد أن قـرأ فـي أحـد كتاتيـب الشـ ،(1885)  هــــ 1302ر سـنة حولد في مدينـة الشـ   

وتعلـــم الخـــط وقواعـــد التجويـــد، بـــدأ دراســـة الفقـــه والنحـــو ودرس علـــوم الشـــريعة اإلســـالمية 
 )*( .واللغة العربية

فيـه  ىفه، فكانت تلق ـشراإون( في مدينة الديس الشرقية تحت تأسس)نادي اإلخاء والتعا   
الحفــالت والمناســبات فيهــا وتقــام  ،فــي مواضــيع دينيــة واجتماعيــة ،ســبوعيةالمحاضــرات األ

وزير تلـك السـطور فـي بـا ةباكت ىنه حتأل ؛وزير تاريخ وفاتهباولم يورد المؤرخ  (1)المختلفة
ـــاريخ الحضـــرميكتابـــه الفكـــر  ـــاهز عمـــ ،والثقافـــة فـــي الت ـــد ن ر الشـــيخ محمـــد عمـــر كـــان ق
  .من عمره عاماً  نيالعماري الثمان

 محفوظ المصلي: ـ4
أحــد الخــريجين المتميــزين مــن مدرســة  ،هــو الشــيخ ســعيد محفــوظ بــن ســعيد المصــلي    

لـى إلـب ط  ه، ثم فق  عوض المصلي وعليه ت   الشيخ أحمد يهلزم العالمة الفق القديمة،الشحر 

                                                 

ر، ثم استقال بسبب تدخل وزير الحكومة في حوظيفة القضاء في مدينة الش ىتول م(1919هـــ) 1337في سنة  )*(

 .بعض اختصاصات المحكمة

المؤرخ يا وزير  ، يقول217ص والثقافة في التاريخ الحضرمي، مرجع سابق، وزير، الفكر( سعيد عوض با1(

القراءة  أوقاته في أكثر)والشيخ محمد اآلن في حوالي الثمانين من عمره يتمتع بكامل قواه العقلية والجسدية ويمضي 

  ، طبعا المؤلف كتب هذا الكالم في وقت تأليف الكتاب.217صالمرجع نفسه  والمطالعة(
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هليــــة التــــي كــــان يشــــرف عليهــــا حيــــث عهــــد اليــــه بــــإدارة المدرســــة األ  ،)**( مدينــــة شــــبام
 في مدينة شبام . شرعياً  وآل لعجم، وعين بعد ذلك قاضياً  ي آل التو  )***(السادة

بالحركــات  اوأشــدهم تــأثرً ، أشــهر طلبــة العلــم فــي دراســته تحــرراً ســتاذ المصــلى مــن ويعــد األ
 (1) .لتقبل كل إصالح مهما كانت وسائله وأحسنهم استعداداً كرية الحديثة، الف
  -بامطرف:  رعبد القادمحمد ـ 5
بـــه علـــى نجـــاح الدراســــة ومـــن أفضـــل مـــن يستشــــهد  ،كاتـــب وأديـــب ومـــؤرخ حضــــرمي   

تعليمـه االبتــدائي فـي مدرسـة أهليــة  ىمجهــود الشخصـي وكثـرة القــراءة، تلق ـعلـى الالخاصـة 
ثقافتـــه ي بـــل فـــي طليعـــتهم، فـــ ،بمدينـــة الشـــحر، وبـــرغم ذلـــك عـــد مـــن المثقفـــين الحضـــارم

ثــم فــي  ،أوالألعمــال التــي أســندت إليــه فــي دار المستشــار فــي االعربيــة الواســعة وكفاءتــه 
مواهــب  ســكرتارية الدولــة القعيطيــة تــدل علــى مــا يتمتــع بــه هــذا الرجــل األديــب المــؤرخ مــن

ارس )فالمـــد -حيـــث قـــال : ،وقـــد تحـــدث بـــا مطـــرف فـــي أحـــد كتبـــه عـــن التعلـــيم)*( وذكـــاء
والمكـــال  ةريبــة وحريضــر والخحئون وشــبام وعينــات والشـــيســوالزوايــا والمســاجد فــي تـــريم و 

ف واألدب بطلبــة علــوم الشــريعة المحمديــة والتصــو   كانــت تعــج   ،وغيرهــا )**( وزيرغيــل بــاو 

                                                 

 . يرية آنذاكثئون عاصمة السلطنة الكسيدي حضرموت قريبة من مدينة امدن و  مدينة شبام: إحدى )**(
صولهم يعود أالطبقات االجتماعية في حضرموت وتأتي في قمة هرم الطبقات االجتماعية كون  إحدى :السادة )***(

  .لى فاطمة الزهراء رضي هللا عنها بنت الرسول صلي هللا عليه وسلمإ
 .222يد عوض باوزير، الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، مرجع السابق، صسع( 1)

تحدث االديب والمؤرخ بامطرف في كتابه) المعلم عبدالحق(، عن بروز رجال علماء في حضرموت في العلوم  )*(
الحبيب العلوي  م نورد منهم على سبيل الذكر ال الحصر1946اإلنسانية والدينية وإن كانت قبل فترة البحث قبل عام 

هــ(  1262ـ 1185هـــ(، وعبدهللا أحمد با سودان  وعبدهللا بن سعيد بن سمير ) 1235من سقاف السقاف توفي عام )
هـ( وعبدهللا ابن أبي  1272ـ  1191هـــ( وعبدهللا بن حسين بن طاهر ) 1265ـــ  1187وعبدهللا بن على بن شهاب )

 1265ـ  1209( وعبدهللا بن عمر يحي )1266ـ  11198 بن حسين .....)هــ( وعبدهللا 1255ـ  1195بكر عيديد)
هـ( ، بامطرف ، محمد عبدالقادر، المعلم عبدالحق، دار الهمداني للطباعة والنشر، العام بدون والمدينة بدون، الطبعة 

 . 221ـ 220الثانية ، 
 مدن حضرمية في ساحل ووادي حضرموت. )**(
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 بيـــد أن  . المطلوبـــة فـــي ذلـــك الوقـــت ،األخـــرى  والفلـــك وفـــروع المعـــارفوالتفســـير والحـــديث 
 الطبقات.بين كل  التعليم لم يكن منتشراً 

 العلــم لمــا كــان متعارفــاً مــنهم، أبعــد مــا يكونــون عــن مناهــل  وكانــت القبائــل، إال أفــراداً    
اهد وســاطهم وهــو أن التعلــيم )يســخف القلـب( أو يولــد الجــبن، ذلــك لمــا كــان يشــأعليـه فــي 
 .توا حظا من الثقافة من النفور من أعمال الظلمو على من أ

 

 سعيد عبد الخير النوبان:  ـ6
م، في مدينة )الشحر(، وفيها بدأ تعليمه 1935ولد سعيد عبد الخير النوبان سنة    

بالكت اب، ثم التحق بمدرسة )مكارم األخالق( بالشحر، ثم انتقل إلى المدرسة المتوسطة 
مدينة عدن  فيالثانوي وأكمل تعليمه  م،1950هـ/ 1370باوزير( عام  )غيلفي مدينة 

م، وحصل على شهادة الثقافة العامة. وتحصل على بكالوريوس 1952هـ/ 1372عام 
) جمهورية السودان(، وحصل على دبلوم عال (1)في اللغة اإلنجليزية من جامعة الخرطوم

ة(. ومن )أكاديمية برلين( في ألمانيا في اإلدارة التربوية من جامعة )ريدنيك البريطاني
 حصل على دكتوراه في التربية.

نهاية الخمسينات من القرن ن حيث عمل هناك في في سيئو  يةبدأ حياته العمل     
في مكتب )ورشة( التنمية الزراعية التابع إلدارة مستعمرات عدن الشرقية. ثم الماضي، 

لناظر المعارف. وفي تلك الفترة تولى كذلك انتقل إلى المكال وعي ن مساعدا ثم نائبا 
منصب سكرتير نادي الشباب الثقافي في المكال. وله حياة زاخرة بالعطاء بعد عام 

 .(*) م1967
                                                 

م. وهو نجل أحمد صالح باعبود المستشار الثقافي 1/9/2018باعبود، مقابلة شخصية، محمد أحمد صالح ( 1)
 للسلطنة القعيطية في السودان في الفترة الزمنية المحددة للبحث.

عي ن األستاذ سعيد عبد الخير النوبان وكيال لوزارة التربية التعليم في عدن. وخالل عقد السبعينات من القرن  (*)
. وفي الثمانينات انتخب 1978ا للتربية والتعليم سنوات عدة إلى أن عين رئيسا لجامعة عدن سنة الماضي ظل وزير 

عضوا في هيئة رئاسة مجلس الشعب األعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وانتخب عضوا في أول مجلس 
ن أيضًا صدرت الطبعة األولى من كتاب م. وفي الثمانينات من القرن العشري1990نواب في دولة الوحدة اليمنية سنة 

"حول مصادر التاريخ الحضرمي" الذي يحتوي على ترجمة قام بها د. سعيد النوبان لخمس دراسات مهمة للباحث 
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  -بونمي: محسن جعفر   -7
م ، وتلقى 1888 -هـ 1306ولد الشيخ محسن جعفر بونمي بغيل باوزير سنة 

، ثم أصبح مديرًا للرباط ومدرسًا في سلماط الغيل على يد العالمة ابن تعليمه في رب
. وعندمــا  (1)الوقت نفسه ، وتقلد وظائف حكومية وقضائية في غيل باوزير ثم المكال

ومدرسًا فيه باإلضافة ، (2)تأسس المعهـــد الديني في غيل باوزير صار نائبًا لمدير المعهد
وفق بين الوظيفتين بالتنسيق مع إلى استمراره مديرًا للرباط ومدرسًا فيه في آن واحد، وقد 

ال مدير إدارة المعارف حينئذ.   الشيخ القد 
تخرج على يده كثير من  ،و كان العالمة محسن جعفر بونمي مثااًل للعلم والفقه

القضاة من رباط الغيل، ولم يحاول شغل وظيفة أخرى سوى الوظائف المتعلقة بعلوم 
ة حياته الع هـ 1379لمية حتى توفي بغيل باوزير في شعبان الشريعة اإلسالمية طيلة م د  

 .  (3)ودفن بجانب ضريح أستاذه العالمة ابن سلم ،م1960الموافق فبراير 
  -بامخرمة: علي بن سعيد  -8

ي م، ورحل إلى سيئون ، وتلقى تعليمه ف1895 -هـ 1313ولد بغيل باوزير عام 
في القضاء ، فقد شغل منصب اًل للعمل وعاد مؤه  رباط السيد علي بن محمد الحبشي، 

 الب القعيطي وضع قانون  جنائي   القضاء في الغيل، وعندما قرر السلطان صالح بن غ
مة، والسيد محسن مستمدًا أحكامه من الشريعة اإلسالمية، اختار الشيخ علي سعيد بامخر 

ل به بين الشيخان بالمهمة، وألفا كتابًا طبع بالقاهرة، وصار قانونًا يعم جعفر بونمي وقام
 . (4)ألوية السلطنة القعيطية

ـي حلـت جاعة التـان المة بالغيل إب  تولى الشيخ علي بامخرمة رئاسة الجمعية الخيري
في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ والتي حدثت نتيجة النقطاع التحويالت  ،بحضرموت

                                                                                                                                                 

المستعرب البريطاني روبيرت سيرجانت. في مقدمة هذا الكتاب يتناول النوبان أهمية الترجمة والدور الذي ينبغي على 
للنهوض بها واإلشراف عليها وتوجيهها. نال عددا من األوسمة والميداليات )مثل وسام األدب  الجامعة أن تطلع به

م(، التقدير والتكريم اللذين يستحقهما. توفي في 1990م، وميدالية اليونسكو 1985م، ووسام االستقالل 1979والفنون 
 م في صنعاء ودفن في عدن.2004 - 24-6
صول في الدول واألعالم والقبائل واألنساب أو شذور مناجم األحقاف، دار األندلس ( عبدهللا بن أحمد الناخبي، ف1)

 .  106م، ص1999 -هـ 1419( 2الخضراء، جدة السعودية ط )
 م.3/10/1956( نص رسالة من عميد منطقة غيل باوزير التعليمية إلى قائم الغيل في 56( وثيقة رقم )2)
 .108(   المرجع السابق، ص3)
 .109ع نفسه، ص( المرج4)
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وقد استفادت  المالية من المهجر في بعض بلدان شرق آسيا إلى الحضارم في الداخل،
واستمر يعمل في القضاء  (1)األسر المتضررة من المجاعة من هذه الجمعية حينئذ
، وكان عصاميًا اعتمد على (2)عشرين عامًا، كان إذا حكم فحليفه العدل وإذا أصلح وفق

  نفسه في الحياة وكسب العيش.
  -بكير: هللا بن عوض  عبد -9

وانتقل إلـى القـارة منـذ نعومـة أظـافره، وبـدأ م، 1896 -هـ 1314ولد بغيل باوزير عام 
ل مــة(، ثــم انت عــن طريــق قــل إلــى الصــداع وتلقــى تعليمــه هنــاك، يتلقــى التعلــيم فــي الكتـــ اب )الع 

د بعلوم الدين واللغة، وانتقـل إلـى حيث تزو   ،الشيخ العالمة عمر بن مبارك بن عوض بادباه
م اليافعي، ثم شغل منصـب القضـاء الغيل وتولى بها إمامة المصلين في مسجدي الروضة ث

م، 1938 -هــ 1357ن بعـدها رئيسـًا للمجلـس العـالي للقضـاء عـام ي   في المكال والشحر، وع ـ
ثــم رئيســًا للقضــاء الشــرعي والقضــاة الشــرعيين بالســلطنة القعيطيــة، واســتمر حتــى تقاعــد عــن 

 .  (3)م1965 -هـ 1385العمل عام 
 أهمها: من المؤلفات حوت معظم مواضيعها علوم الدين واللغة ومن  ووضع كثيراً 

 نسيم الحياة شرح سفينة النجاة.  (1
 تطهير الفؤاد من سي  االعتقاد.  (2
 . (4)الحياة اإلنسانية في القرآن (3

  -المالحي: القادر  أحمد عبد -10
 ،هـــ1331ذي الحجــة عــام 10ولـد فــي مدينــة )مرونــي( عاصــمة جــزر القمــر فــي      
م، تلقى تعليمه في الشحر مسقط رأس والـده، عنـدما التحـق بمدرسـة 24/11/1913الموافق 

مكــارم األخــالق ثــم انتقــل إلــى ربــاط تــريم ، وعــاد إلــى الشــحر مــرة أخــرى، وعمــل مدرســًا فــي 
غيـل بـاوزير  إلـى مدينـة حتـى انتقـل ،م1929 -هــ  1348ألخـالق منـذ عـام مدرسة مكارم ا

وعمل في الغيل مدرسًا لألعمال اليدوية والفنية فـي المدرسـتين  .(5)م1944 -هـ 1364عام 
                                                 

 (   مبارك عبد هللا باهمز، مذكرات، المصدر السابق. 1)
 .110(   المرجع السابق، ص2)
 .15بكير، مصدر سابق ص (  3)
 .15(  المصدر نفسه ص4)
 المالحي، المذكرة التاريخية الشحرية، مصدر سابق، ص ج و  هـ.(  5)
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لتلقـــي العلـــوم  ،معهـــد بخـــت الرضـــا –وبعـــث إلـــى الســـودان  الوســـطى،االبتـــدائيتين والمدرســـة 
 والمعارف في األعمال اليدوية والفنية ونظام التفتيش. 

ووضع  ،في تطوير مادة األعمال اليدوية والفنية في المدرستين االبتدائية والوسطى أسهم   
أصـــبح منهاجـــًا مقـــررًا للســـنة الرابعـــة مـــن المـــدارس  (، الـــذيكتـــاب )التـــدريب العلمـــي اليـــدوي 

بداًل عن  ةووضع رسوم كتاب الطفل الحضرمي الذي درس في المدارس االبتدائي االبتدائية،
 ي. كتاب الطفل السودان

و صــار المالحــي أول مفــتش  لألعمــال اليدويــة والفنيــة فــي إدارة المعــارف بالســلطنة 
، وكـان أكثـر عملـه فـي مجـال التفتـيش فـي مـدارس غيـل بـاوزير، حيـث اسـتمر (1)القعيطية

ـــه التاريخيـــة )*( فيهـــا حتـــى مـــا بعـــد االســـتقالل . و ســـطر خـــالل حياتـــه فـــي الغيـــل مذكرت
أحـــداث الـــوطن  ،عاشـــها فـــي حضـــرموت والـــيمن وبعـــضالشـــحرية لمجمـــل األحـــداث التـــي 

العربـي التــي عاصــرها المالحـي، كمــا كتــب مـذكرة أخــرى عــن الغيـل، وال تــزال أســطره تلــك 
 . )**( مودعة في مخطوط غير منشور

 -باوزير: سعيد عوض  -11
ـــد المـــؤرخ ســـعيد  فـــي  وتلقـــى تعليمـــه ،م1914 -هــــ 1333عـــوض بـــاوزير عـــام  ول

 رباط غيل باوزير، حيث درس على يد علماء الرباط وكبار أساتذته. الكت اب )العلمة( ثم 
وكـــان  ،م1936فـــي غيـــل بـــاوزير عـــام  )***( (فـــي تأســـيس )المجمـــع األدبـــي أســـهم

 -هــ 1356، ثم شغل وظيفة القضاء بالغيـل عـام (2)عمره حينها اثنين وعشرين سنة فقط 

                                                 

 ص ج، و، هـ. سابق،لمذكرة التاريخية الشحرية، مصدر المالحي، ا ( 1)
 م.1979هـ / 1400م، في العمل مدرسًا للفنون في مدرسة الغيل الثانوية حتى وفاته عام 1967استمر بعد عام  )*(

أسهمت المذكرة التاريخية الشحرية للمالحي في رفد كثير من الباحثين من مختلف حضرموت واليمن بمعلومات  )**(
من تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر. أطلق على إحدى المدارس لم تنشر من قبل وفي فترات تاريخية مختلفة 

 االبتدائية في مدينة غيل باوزير بمدرسة المالحي تخليدًا السمه. 
 مؤسسة أدبية التف حولها مثقفو مدينة غيل باوزير؛ تحدثنا عنها في الفصل الثاني. )***(

قضايا يمنية في األدب والثقافة، مركز عبادي للدراسات والنشر،  –(  نجيب سعيد باوزير، في دروب اإلبداع 2)
سيرة ذاتية وشهاداته ،  –.و  سعيد عوض باوزير ، حياة جديدة  120م، ص2001 -هـ 1422صنعاء الطبعة األولى 
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والتحـــق بعـــدها بـــإدارة المعـــارف وعمـــل فيهـــا فـــي أكثـــر مـــن مجـــال داخـــل الغيـــل  ،م1937
 . (1)وخارجها بل وخارج السلطنة

عمــل مدرســًا بالمعهــد الــديني، ثــم مفتشــًا لمــادة اللغــة العربيــة والــدين والتــاريخ، وعنــد و 
ف )عاش فترة البحث كاملة مابين مختلـ. (2)افتتاح مكتبة المعارف بالغيل أصبح مديرًا لها
 المؤسسات التعليمية في السلطنة القعيطية.

بعـد رحـالت إلـى حضـرموت الـداخل وعـدن، والبحــث  تاريخيـة،ف ثالثـة مصـنفات لــ  أ
  -يلي: الشاق والمضني لجمع المادة العلمية التاريخية، وهذه المصنفات التاريخية كما 

  العربية.معالم تاريخ الجزيرة ــــــ 
  الحضرمي.الفكر والثقافة في التاريخ ـــــــ 
 . (3)صفحات من التاريخ الحضرميــــــــ 

سـواء كــان  و صـارت كتبـه الثالثــة مرجعـًا مهمــًا فـي تـاريخ الجزيــرة والتـاريخ الحضــرمي
ة التـي تناولتهـا دراسـة  من الناحية السياسية أم الثقافيـة ينتفـع بهـا كثيـر مـن البـاحثين فـي المـد 

وكــان شــعلة مضــيئة فــي مدينــة العلــم غيــل بــاوزير، وعمــل بــإخالص فــي )*( تلــك المؤلفــات
 . )**( م وإعالن االستقالل1967المجاالت والمناصب التي تقلدها حتى عام 

 
                                                                                                                                                 

 42م، ص2003 -هـ 1424( ، 1حضرموت ، الجمهورية اليمنية ، ط ) –دار حضرموت للدراسات والنشر ، المكال 
 ر هذا الكتاب بعد وفاة األديب المؤرخ سعيد عوض باوزير( .)نش
  19و   16و    5و 1(  سعيد عوض باوزير، قصة كفاح، أوراق األديب المؤرخ، المصدر السابق ص1)
 3م ص2003ديسمبر  –نوفمبر  –( أكتوبر 7(  التراث، العدد )2)
فبراير  –( يناير 1صالح علي باصرة، سعيد عوض باوزير: )أعماله ومنهجه في تدوين التاريخ، الفكر، العدد )(  3)
 .4م ص1996مارس،  –

مازالت كتبه الثالثة تحتل مكانًا بارزًا في مكتبات حضرموت واليمن بشكل عام، وكذا بعض مكتبات الجزيرة  )*(
 من مادة قيمة عن تاريخ حضرموت واليمن.  ها تحويالعربية والوطن العربي وجنوب شرق آسيا لم

م سميت ثانوية الغيل بثانوية الفقيد 1978إكتوبر عام 25استمر يعمل في حقل التربية حتى وافته المنية في  )**(
 سعيد عوض باوزير ليظل أسمه رمزًا خالدًا في مدينة غيل باوزير. 
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 المبحث الثاني

:لكثيريةشخصيات حضرمية من السلطنة ا   

 .محمد بارجاء لهعبد اإل  ـ1
فــي  ،ةيــر يبارجــاء مــن القامــات التربويــة التــي خــدمت حضــرموت الكث اإللــهيعــد عبد 

ـــيم فـــي حضـــرموت ، وكـــان وأســـهمتفتـــرة البحـــث   بشـــكل أوبـــآخر فـــي مجـــال تطـــور التعل
(1)بــاوزير بغيــلمنــذ أن كــان طالبــا فــي المدرســة الوســطى  بارجــاء متفوقــاً 

 نــوا فهــو ممــن تب،  
  :القاسم الشابي يأب يوفي سن مبكر قول الشاعر التونس

 ب صعود الجبال          يعش أبد الدهر بين الحفرحومن الي 
صـوت  وع فهـا هـو ذمسـمو  يتم ذلك الصعود البد أن يكـون لكـل طـامع فيـه صـوتٌ  يولك 

 تسمعه أذنا السيد ناظر المعارف من أجل تحقيق طموحاته.فقد أبى إال أن  مسموع
معــــارف الســــلطنة م، وجههــــا إلــــى نــــاظر 1951نــــوفمبر /  /6ففــــي رســــالة بتــــاريخ  

فيهـــا عليــــه بابتعاثــــه إلـــى الخــــارج وجــــاء فيهــــا  ألــــح   الكثيربـــة الســــيد علــــى بـــن شــــيخ بلفقيــــه
حتــى أتمكــن مــن خدمــة وطنــي فــي المســتقبل وفــي نطــاق أوســع ( بــدال  راســتي)لمواصــلة د

مستعرضـًا فـي  (*) .يـل(غمن )المبارحـة فـي وظيفـة أو االنضـمام إلـى مدرسـة المعلمـين بال
ــ رســالته مــا يقــوم جريــدة الحــائط، وتقــديم المحاضــرات  كإصــدار ةي  ف   بــه مــن نشــاطات الص 

ـــد  ةمارســـم،و  ـــه خال ـــل مـــع زميل ـــالتمثيـــل حيـــث مث ـــي ))دعق مســـرحية ف ت فـــول(( مجنـــون ليل
)ثالثــــة مــــن طــــالب المدرســــة  أنــــه: المعــــارف إلــــى ظرنــــا الطالــــب فــــي رســــالته تلــــك نظــــر
بالســودان متمنيــا مــن صــميم  مــدنيســية إلــى ثانويــة حنتــوب بالوســطى ســيذهبون بعثــة درا

.)  فؤادي أن أكون رابعهم وإال ال قيمة لحياتي بعدئذ 
إدارة ناظر المعارف في ممثلة  ،شديد من السلطنة الكثيرية حلحاإولكن وتحت  

وافق الطالب  ،ت الرضا في السودانبخلى إعلى الذهاب  سيئون قيم في موالمستشار ال
                                                 

 م، مصدر سابق.17/8/2018عمر عبد هللا البنا، مقابلة شخصية، ( 1)
 يقصد بها مدرسة المعلمين بغيل باوزير. (*)
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 ،في حياته وهكذا صار الطالب ناجحاً (1)شديدة.عبد الاله محمد بارجاء بعد ضغوط 
سمها في تطوير من الشخصيات الحضرمية التي حفرت اوخدم وطنه حضرموت وأصبح 

 المجال التربوي والتعليمي في حضرموت.
 

 -بامؤمن: كرامة مباري سليمان ــ 2
تمكن كرامة حيث  ،م تلقى تعليمه األولى بها1934من مواليد مدينة تريم عام  
التي كانت من أول المدارس النظامية في  ،االلتحاق بمدرسة جمعية األخوة والمعاونةمن 

 .التدريس والمواد الدراسية حضرموت، والتي أحدثت نقلة نوعية في طرق 

(2)وفي عام : لى سوريابعثته إ
، وبعد أن درس أربع سنوات في مدرسة جمعية 1947 

على منحة دراسية إلى دمشق ضمن بعثة األخوة والمعاونة، استطاع كرامة أن يتحصل 
 كرامة بامؤمن علي عقيل بن يحيى. وقد ضم ن برئاسة ،تضم خمسة طالب من تريم

عبر المكال وعدن  ،نصه سردا لألحداث المثيرة التي تخللت سفره من تريم إلى دمشق
خرين، لكنه عه من الذهاب مع أعضاء البعثة اآلوبيروت؛ وذكر أنه أصيب بمرض من

أن يسافر بمفرده فوق سطحة شاحنة، عبر األودية  (الكاف محضار)بفضل ع استطا
. وعند وصوله إلى المكال فوج  بأن رفاق البعثة سبق أن من سيئون إلى المكال والجبال

تمكن من السفر في مركب  ،باذيب(أبي بكر ) سافروا إلى عدن. وبمساعدة الشيخ
بل شراعي إلى عدن. وفيها اكتشف أن زمالءه حجزوا في باخرة غادرت إلى بيروت ق

ي مقعد فقد قبل أن يسافر إلى بيروت فوق سطح أوصوله، وبما أنه لم يحصل على 
أول باخرة متجهة إلى هناك. ومن بيروت سافر الطالب كرامة بامؤمن إلى دمشق. 

االبتدائي مباشرة في مدرسة التطبيقات النموذجية بدمشق، ثم  والتحق بالصف الخامس
 ،انتقل إلى مدرسة ابن خلدون التي كانت تجمع بين المرحلة الوسطى والمرحلة الثانوية

حصل على شهادة الدراسة  ، وواصل الدراسة هناك حتىوبها قسم داخلي سكن فيه
ي قدمتها وزارة التربية والتعليم وفي ذلك العام، انتهت المنحة الت م،1955الثانوية عام 

                                                 

  .149-143باحميد، مرجع سابق، ص  ( 1)
 .156التربية والتعليم، مرجع سابق، ص بامؤمن( 2)
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السورية للبعثة الحضرمية. لكن معظم الطلبة حرصوا على االلتحاق بالجامعة على الرغم 
من عدم حصولهم على الدعم الالزم لذلك. وصمم كرامة على التضحية وتحمل 
مصاعب السكن والغذاء والمستلزمات؛ وعاش في المساكن الموقوفة للطلبة الغرباء من 

ج دمشق، وتنقل في ثالثة منها: مسجد )دك الباب( و)تكية السلطان سليم( ومسجد خار 
في  خصصآخر شرق جامع بني أمية. وواصل دراسته الجامعية في جامعة دمشق وت

األحياء النباتية( وقد نال شهادة البكالوريوس  الحيوانية،األحياء  )الكيمياءالعلوم الطبية 
  م.1960فيها من جامعة دمشق عام 

معهد العلمي في ال، زار الشيخ محمد بن سالم البيحانيوذكر أنه أثناء مروره بعدن     
في التدريس بالمعهد لكن اعتذرت اإلدارة عن قبوله  بةبدا رغأاإلسالمي فرحب به، و 

توجه إلى المكال، وفيها ساعده الشيخ أبوبكر بارحيم ثم بحجة عدم وجود خانة وظيفية. 
الحصول على قرار من وزير السلطنة  –في السلطنة القعيطية عضو مجلس الدولة  –

التي كانت مركز  ،بتعيينه مدرسا في المدرسة الوسطى ومدرسة المعلمين بغيل باوزير
وعميدا  ،النشاط التعليمي في حضرموت حينذاك. ثم ع ي ن مديرا ألول ثانوية بحضرموت

ف، وكان من الرواد األوائل في لكلية المعلمين الوسطى ثم قائما بأعمال ناظر المعار 
 الجهاز التربوي في حضرموت.

إلى اإلسهام في  ،(1)م1960سعى كرامة بامؤمن، بعد عودته من سوريا عام     
م  1962الصحافة المحلية، فنشر عددا من المقاالت في الصحف الحضرمية. ففي عام 

دراسة لمراحل تطور  مثال نشر في صحيفة الطليعة مقالة بعنوان )نحن وحتمية التطور،
المجتمع الحضرمي(. وقد بلور بامؤمن ما جاء في تلك المقالة في كتابه التاريخي المهم 

، الذي تتبع فيه التطور الفكري والعالقات )*( )الفكر والمجتمع في حضرموت(
 .االجتماعية في حضرموت عبر المراحل التاريخية

                                                 

، قراءة في كتاب )بسقة الخريف( –األستاذ كرامة مبارك سليمان بامؤمن وفن السيرة الذاتية مسعود عمشوش،  ( 1)
 م.20/7/2017بتاريخ:  http://alyoumalrabeanews.netع: مقال نشر في موق

  م.2006 -هـ 1427بحوزتنا الطبعة الثانية  )*(

http://alyoumalrabeanews.net/
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وله إسهامات تربوية عديدة  ،والتاريخيةوعند عودته حضرموت قدم خدماته التربوية    
لد مناصب تربوية عديدة في . وتق(*) في الندوات والمؤتمرات التربوية والتعليمية

 وعلى مستوى اليمن.حضرموت، 
 -السقاف: على محمد ذ: األستا ـ3
 م1935عام –حضرموت  –ئون يمن مواليد مدينة س.  
  وذلك في علوم اللغة العربية ، بسيئون لى بمدارس النهضة العلمية تلقى تعليمه األو

 والقرآن والحديث النبوي واآلداب.
 وتأثر  السقاف،األديب المرحوم محمد بن الشيخ المساوس  ذدرس على يد األستا

على الحامد، واألستاذ العالمة  يب المؤرخ المرحوم صالح بندبمجالس الشاعراأل
  .محمد بن أحمد الشاطري 

 المقاالت واألبحاث  وكتب وشعره،ه واالجتماعية بخطبلحركات الوطنية شارك في ا
افي هم في النشاط األدبي والثقسأ، جروالمه، بالوطن فخبارية في الصحوالتقارير اإل

                                                 

، حيث عي ن مديرا الشعبية)عدن(انتقل كرامة بامؤمن إلى عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية  1970وفي عام  (*)
صدر م  1980مديرا عاما للتعليم بالوزارة. وفي عام  -م1975في عام –اإلعدادي والثانوي بالوزارة ثم عاما للتعليم 

وفي تلك الفترة أشرف بامؤمن على االستراتيجية ومختلف الخطط  بتعيينه مساعدا لنائب وزير التربية.  جهوريٌ  قرارٌ 
ترة كتب األستاذ كرامة بامؤمن عددا من الدراسات وخالل تلك الف. الخاصة بنشر التعليم ومجانيته وتوسعه األفقي

واألبحاث التربوية، لعل أهمها: دراسته عن )المدرسة الموحدة ذات الصفوف الثمانية( الذي نشرته اليونسكو عام 
كان كرامة بامؤمن، من أشد المتحمسين للوحدة اليمنية.  اليمني الجنوب حضرموت و ومثل معظم أبناءم، 1980

انتقل من عدن إلى صنعاء وعين بقرار جمهوري للمكتب الفني بوزارة التربية  1990يونيو  22في  وبعد قيامها
، ولم م1994والتعليم بدرجة وكيل ثم بدرجة نائب وزير. لكن، مثل كثير من الكوادر الجنوبية تم تهميشه بعد حرب 

بعد نكسة الحرب األهلية )كتب فيه:  حيثم،  2009عام يتردد في التعبير عن خيبته في كتابه هذا الذي صدر في 
انطفأت شمعة الوحدة اليمنية وزاغت القلوب. وعين غيري مديرا للمكتب الفني بقرار جمهوري، تنكرا 1994عام 

لخدماتي الناجحة في مجال عملي القيادي. وأزاحت المنجمة ضاربة الودع في رصيف باب اليمن النقاب عن وجهها 
يور هذا البلد. وترتب على هذا القرار الجمهوري قطع عالوة السكن وعالوات أخرى من الكالح وقالت: لم تعد من ط

راتبي، مما اضطرني إلى مغادرة السكن والنزول في فندق على حسابي. فطالبت بالعودة إلى حضرموت، فأصدر 
حضرموت، ورجعت إلى المكال وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بتعييني مستشارا فيها في التربية والتعليم بمحافظة 

 .”حيث نقطة البداية. والعودة أحمد
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ئون لمدة يون وقام بالتدريس في مدارس النهضة بسئيبالنوادي والجمعيات بمدينة س
، م1964وفي عام  م1957لكثيربة عام ثالث سنوات وعمل مديرًا لجوازات السلطنة ا

 ن (و فديدارة واالجتماع من كلية ) جنوب لى بريطانيا وحصل على دبلوم اإلإسافر 

devon-south(  (*(1)() فنيةال
 
) (2). 

   ه و كان عضوًا في يشيخ بلفق بن يم عين األستاذ عل1964أكتوبر  15وفي
عضوًا في مجلس  ه وكان يلألستاذ على بن شيخ بلفق اً خلف، ةير يالسلطنة الكث مجلس
ستاذ على محمد والجدير ذكره هنا أن األ (*)* م1967ة حتى عام ير يالكث السلطنة

كان أول عمل قام به هو أن طلب على الفور ، لمعارفل اً السقاف عندما عين ناظر 
التي سترسم له ، داريةإلاته اية ممثلة في سكرتيرها تحديد صالحير يمن السلطنة الكث

تحرك على ضوئها إلدارة مصلحة المعارف يالجديد. والتي سطريق سير عمله 
كمدير لها وقد تم االتفاق بينه وبين سكرتير الدولة على الصالحيات الواسعة النطاق 

 وقد حددت   أن مدير المعارف هو المرجع األول في كل ما يختص بالمعارف. ،منها
ما  ت واسعة منهافي نطاق صالحيا عالقة مدير المعارف بسكرتير الدولة فكانت

 -يلي:
  .ة للمعارفماعمجلس الدولة سيضع السياسة ال -1
  .نهييستشار سكرتير الدولة في األمور المهمة في حدود تعي -2

                                                 

( كلية جنوب ديفون هي إحدى كليات التعليم على مستوى الدراسات العليا الواقعة في ديفون، المملكة المتحدة. 1)*
دم الكلية الكلية لديها فروع في بينتون، االباتي، نيوتن، وتوركي. الكلية لديها شراكة مع جامعة بليموث حيث تق

الدرجات التأسيسية، والشهادات الوطنية العليا، وشهادات الدراسات العليا. تقدم الكلية الدورات الدراسية في الفنون، 
واإلعالم والتصميم، والبناء، والبيئة، والتجميل، ودراسات السيارات، والتلمذة الصناعية، وإدارة األعمال والحاسبات، 

هندسة، والتعليم العام، وتصفيف الشعر، والرعاية الصحية واالجتماعية، والضيافة والسياحة، والتركيبات الكهربائية، وال
-https://www.hotcourses.ae/study/uk/school-college .والهندسة البحرية، وغيرها

university/south-devon-college/6813/international.html 
 . 222-221باحميد، مرجع سابق، ص   (1)

األستاذ على محمد السقاف إلى المملكة العربية السعودية بعد نهاية السلطنة الكثيرية في سيئون واستيالء  رهاج )**(
  م وتولى العديد من األعمال اإلدارية بالمؤسسات ووالشركات في المهجر.1967أكتوبر 2الجبهة القومية عليها في 

https://www.hotcourses.ae/study/uk/school-college-university/south-devon-college/6813/international.html
https://www.hotcourses.ae/study/uk/school-college-university/south-devon-college/6813/international.html
https://www.hotcourses.ae/study/uk/school-college-university/south-devon-college/6813/international.html
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رف بعد رفع تقارير من االمدير تحت توصيات لجنة المع من قبلتعيين الموظفين  -3
 المدير.

  .المديرنقل المدرسين والموظفين بعد تقارير من اختصاصات  -4
كان  ،ةير ين األستاذ على بن محمد السقاف ناظرًا لمعارف الدولة الكثيعيت ، أنوالجدير ذكره   

للتعليم مكانة وقيمة و ة حظو ساط أولئك الذين عندهم للعلم في أو  كبيرٌ  يبٌ وترح له صدى طيبٌ 
هذا  يكرس، فقد تلقى األستاذ السقاف العديد من رسائل التهاني والمباركة عند اعتالئه 

، من العديد من الشخصيات االجتماعية في المجتمع الحضرمي مهمالتربوي ال بالمنص
 (1)في السلطنة الكثبرية 

دارة معارف إلًا مدير  السقاف فيها األستاذ على بن محمد كان شهدت الفترة التي   
والتعليم وفتحت رية نهوضًا واسع النطاق وتطورًا كبيرًا في مجال التربية يالسلطنة الكث

لى جانب المدارس المحدودة القائمة إفقد تم  والثانوية،ة والمتوسطة المدارس االبتدائي
واثنتين للبنات وثالث مدارس متوسطة  للبنين،يومئذ فتح خمس مدارس ابتدائية حكومية 

 (2) .نوأخرى للبنات، وثانوية واحدة للبني للبنين،
 :باحميداألستاذ سالم بن عبد القادر  ـ4
ات التابعة لمدارس النهضة بنعمل األستاذ عبد القادر مدرسا في كل مدارس ال    

بالمدارس االبتدائية  والوسطى ثم  م،1950-49ئون بين عامي يبس ،العلمية أألهلية
من  هم، وما بقي من نصاب1952ئون عام يكان يدرس بالمدرسة االبتدائية الحكومية بسو 

الحصص يصرفه للعمل بمصلحة المعارف كاتبًا بها، وعند ما طلب منه التحول إليها 
كثر من بصورة دائمة ، رفض رفضًا قاطعًا قائاًل لناظر المعارف ) إنني أتلذذ بالتدريس أ

كوادر التعليم في  حدأعد  األستاذ عبد القادر با حميد وهكذا  (لذتي بالكتابة على المكتب
                                                 

 . 225-224-223باحميد، مرجع سابق، ص ( 1) 
م ألف 1967أكتوبر  /8ى األستاذ على بن محمد السقاف من منصبة كناظر لمعارف الدولة الكثيرية ( بعد أن أقص2)

األستاذ أحمد عيدروس فدعق للقيام بمهام ناظرها المعارف موقتًا حتى تم تعيين األستاذ يونس سالم صقران مديرًا 
يق تاريخ التعليم بوادي حضرموت، التعليم في م، إعداد لجنة توث 19682يناير  /7لمكتب التربية والتعليم بسئيون في 

  .139وادي حضرموت ، مرجع سابق،ص 
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ويتضح ذلك جليًا من حبه الشديد للصف الدراسي حيث رفض أمرًا  ،ةير يحضرموت الكث
 .حدى القرى إ في آخر لتعيينه كمراقب لالمتحانات
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 الباب السادس

هيئات التدريس والجمعيات األدبية والمنح 
 الدراسية

 
 هيئات التدريس والجمعيات األدبيةالفصل األول: 

 .والمستوى التعليميمراحل تطور هيئة التدريس : ولاأل بحث الم
 : الجمعيات واألندية الثقافية واألدبية.نيالثا بحثالم

 

 دراسية واالبتعاث الخارجي العربيالفصل الثاني: المنح ال

 الخارجي لطالب السلطنة الكثيرية المبحث األول: االبتعاث 
 المبحث الثاني: االبتعاث الخارجي لطالب السلطنة القعيطية. 
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 الباب السادس
 هيئات التدريس والجمعيات األدبية والمنح الدراسية

  الفصل األول
 هيئات التدريس والجمعيات األدبية

 ولاألبحث الم

 مراحل تطور هيئة التدريس والمستوى التعليمي 

أصبح التعليم منتشرًا في حضرموت، وتطوره  الح  لناظر  في مختلف فترات الدراسة،      
صار  المعلم  مهيئًا للعملية التعليمية أكثر من أي وقت وقت مضى؛ نتيجة الستمرار 

عودة المعلمين الحضارم إلى مدارسهم في حضرموت، لذلك تطورت  ،البعثات التعليمية
 وى التعليمي تطورًا واضحًا للعيان.  الهيئة التعليمية والمست

 :التعليم)أ( مهنة 

كانت مهنة التعليم في حضرموت من أرفع المهن وأشرفها في المجتمع، فمعلم  
الكت اب والمدرسة في القرى هو سراجها الوهاج، وكان الفقهاء اإلجال ء والعلماء هم أساتذة 

المدارس األهلية والحكومية منذ  ، وعندما انتشرت(1)األربطة وشيوخ الحلقات والزوايا
مجتمع الذي العقد الرابع من القرن العشرين الميالدي، كان أساتذتها هم النخبة في ال

فالمعلمة المرأة هي القمر . وإذا كان هذا شأن المعلم الرجل، تسوده األمية الكالحة
وحده في  ولم يكن المعلم الحضرمي الفترة.الساطع في ظلمة المجتمع النسائي في تلك 

الميدان التربوي والتعليمي، فقد وقف بجانبه يعلم أبناء حضرموت معلمون من الحجاز 
من أمثال السيد حسين الدبام وصبحي المعاز. في إنشاء وتعزيز التعليم األهلي،  أسهموا

كما استعانت حضرموت الحكومة بمدرسات ومدرسين عرب من مصر والسعودية 
 .نوفلسطين واألرد (2)والسودان

                                                 

 .170، التربية والتعليم، مرجع سابق، ص بامؤمن( 1)
 م، مصدر سابق.1/9/2018محمد أحمد صالح باعبود، مقابلة شخصية، ( 2)
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 :التدريس)ب( مستوى هيئة 

 المسلكي.تتوقف كفاءة المعلم على مستواه العلمي األكاديمي ومستواه التربوي  
وفي البدء كان مستوى المعلم ال يتعدى كونه خريج رباط أو معهد ديني كرباط تريم، 
ورباط الحبشي بسيئون ورباط بن سلم في غيل باوزير، أو خريج الصفوف النهائية في 
بعض المدارس األهلية كمدرسة الفالح بالمكال ومدرسة النهضة بسيئون، ومدرسة األخوة 

(1)بتريم
رسة مكارم األخالق في الشحر . إذ شكل هؤالء الخريجون ، باإلضافة إلى مد 

وأنه على  حكومية.الرعيل األول من مدرسي المدارس االبتدائية سواء كانت أهلية أم 
الرغم من اقتصار مستوى هؤالء المدرسين على الجانب األكاديمي فقد أجادوا مهنتهم 

انوا بحق أفضل من بعض خريجي والسيما في مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية، وك
 اليوم.كليات التربية 

وبتأسيس التعليم الحكومي في غيل باوزير تهيأت الفرص لتأهيل المعلمين تأهياًل  
فأرسلت الحكومة أول بعثة من خريجي المدرسة الوسطى إلى  حضرموت.تربويًا خارج 

 -األساتذة: م وكانت مكونة من 1946السودان والتحقت بمعهد بخت الرضا عام 
 باحشوان.القادر محمد  عبدـــــ 
 القحوم.أحمد عوض ـــــ 

 .  (2)علي محفوظ حورهـــــ 
 -األساتذة: ثم تلتها دفعة ثانية مكونة من 

سالم  -علوي صالح المفلحي  -عمر محمد بن سهيالن  -صالح عبدهللا اليماني  -
(1)عوض باوزير

  .  
                                                 

ة والصحة تحت عنوان، التعليم في ( وثائق بحوث الندوة التي نظمتها الجمعية المساندة للتربي1وثيقة رقم )( 1)
م. المكال ، حضرموت، اليمن، 23/1/2001ــ  22حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 

 .35مصدر سابق، ص
 .234مديحج، المدرسة األم، مرجع سابق، ص  ( 2)
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ارًة وإشرافًا األولى لتأسيس وبناء تعليم ابتدائي حكومي، إدوكان هؤالء وغيرهم النواة    
. وتأسست في غيل باوزير مدرسة المعلمين لتأهيل معلمي المدارس وتوجيهًا وتقويماً 

االبتدائية التي كانت تقبل طلبة من خريجي رابعة وسطى، وقد غذى خريجو هذه 
ناطق حضرموت بالمدرسين المدرسة المدارس االبتدائية التي أخذت تنتشر في مختلف م

 المؤهلين.
وبتأسيس التعليم المتوسط في غيل باوزير كان االعتماد في البداية على  

. ولما انتشر التعليم المتوسط في مدن عدة ألزم (2)، معلمين وإدارةالمدرسين السودانيين
سطة، خريجو الثانوية العامة المبعوثون للدراسة في الخارج بالتدريس في المدارس المتو 

ل  مدرسو المدارس االبتدائية الجيدون إلى المدارس المتوسطة؛ لت و  غطية النقص كما ح 
أول مدرسة ثانوية في حضرموت عام  ت  ح  ت  . وعندما ف  سي هذه المدارسدر   في م  
يعودون إلى وطنهم، فاستعين ببعضهم  ام، كان خريجو الجامعات قد بدءو 1962

وسالم ، للتدريس فيها أمثال األساتذة عبدالحافظ عبدالرب الحوثري وكرامة مبارك سليمان
هللا باعنقود أول مدرس  العزيز باإلضافة إلى المعلمين السودانيين. وكان الشيخ عبد عبد

 محليًا.في هذه الثانوية من الكوادر الجيدة المؤهلة 
 التعليم:إدارة  -ج

ارتبط نشوء المؤسسات التعليمية خالل عقد الثالثينيات من القرن العشرين  
وقد  وشعبًا.الميالدي، وما قبله بمستوى التطور الثقافي واالقتصادي للمجتمع حكومًة 

اقترنت المؤسسة التعليمية خالل فترة تطورها بجهات واتجاهات عدة تولت إدارتها 
ول الملتزم في والمدير المسؤ  الكت اب،لم الوحيد الطليق في وتسييرها، تراوحت بين المع

 بسيئون،والهيئة اإلدارية المتضامنة كما في مدارس النهضة  الصغيرة،المدرسة األهلية 

                                                                                                                                                 

 .316جروان، مرجع سابق، ص( 1)
 م.24/11/1951سعيد القدال إلى مدير المدرسة الوسطى بغيل باوير، ( رسالة من سكرتير الدولة 57وثيقة رقم)( 2)
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وذات الهيكل التنظيمي الهرمي كإدارة المعارف في  مواإلدارة الموجهة المتعددة األقسا
 -يلي:ويتضح ذلك فيما  المكال.

 ( : )العلمةإدارة الكّتاب  -أ
وتسمى معلم الكت اب هو الفرد الجامع للعمليتين التربويتين : التعليمية واإلدارية،  

(1)العلمة باسمه في كثير من مناطق مختلفة من حضرموت
وإذا ما غاب معلم الكت اب ،  

من كابوس  غابت اإلدارة وتعطل التعليم وأخذ الصبيان إجازة يتمتعون فيها بلعب يريحهم
(2)المعلم المدير 

حدى كتب الدين مثل )) المواهب وعند حضور المعلم يقرأ الطالب أ.  
(3)ووالمنن في وفائد الحسن(( أو )) الفوائد السنية(( أو)) تثبيت الفؤاد((

والعمل التربوي ، 
طفال وهم يرددون بعض ما في الكت اب عمل رتيب ممل ال يجدده إال  صياح األ

ي وال سجاًل يتضمن وهو عمل ال يعرف الخطة الدراسية وال التقويم المدرس. يتعلمون 
فاإلدارة في الكت اب  المعلم.والعمدة على ذاكرة  حضورهم،أو نتائجهم أو أسماء األطفال، 

 رأسيًا.عبارة عن نقطة دون أن تمتد أفقيًا أو 
 الرباط:)ب( اإلدارة في  

وأداًء إلى مستوى طبيعة وظيفة الرباط العلمية ارتقت اإلدارة في الرباط تنظيمًا  
. ويتضح هذا من واقع اإلدارة في رباط ركزه االجتماعي واأليدلوجيوالتربوية، وإلى م

بل وفي جنوب وشرق  ،(4)في حضرموت ةدينيالهد امعالأشهر وأرقى  ؛ يعد منتريم
ا من أشهر األربطة يًض أ د  ع  إلى جانبه رباط مدينة غيل باوزير؛ فهو ي   اليمن في زمانه .

في حضرموت، فالطالب قدموا للدراسة إليه من مختلف مناطق حضرموت واليمن 
                                                 

 .10م، ص2003( أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 7مبارك عبد هللا باهمز، مذكرات، التراث ، العدد)( 1)
( وثائق بحوث الندوة التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة تحت عنوان، التعليم في 1وثيقة رقم ) (2)

م. المكال ، حضرموت، 23/1/2001ــ  22ت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة حضرمو 
 .36اليمن،مصدر سابق، ص

 .96الكاف، مرجع سابق، ص  (3)
 .36المصدر سابق، ص (4)
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(1)وشرق إفريقيا
د ونظم بموجب الئحة تنظيمية وهيكل إداري باط قد تحد  فالعمل في الر   ، 

نت هذه الوقفية إضافة إلى وتربوي ورد في " وثيقة الوقفية التأسيسية " للرباط . كما تضم  
 -باآلتي: الجانب التنظيمي أهداف تأسيس الرباط المحددة 

 العربية.والعلوم  التعمق في دراسة علوم الدين -1
تخريج الطالب المتخصصين في هذه العلوم في مدة محدودة وأعوام معدودة يقرها  -2

 المعهد.
لتأسيسية " على أكتاف وقفية اولتحقيق هذين الهدفين الرئيسيين ألقت " وثيقة ال   

 [احتوت هذه الوقفية  العالية. كماولية اختيار المدرسين من ذوي الكفاءة األمناء مسؤ 
 : على بنود عامة تناولت الجوانب اإلدارية التالية ]التي تمت صياغتها على هيئة قانون 

  ".وقف العقارات المشتراة وقفًا مؤبدًا " لضمان مورد مستقر ومستمر ومتزايد ـ 1
 ".ضع الميزانية التي يقرها األمناءتحديد أوجه الصرف لحاصل العقارات الموقوفة " وو ـ 2
(2)قبول الطلبة " وضع سياسة وشروط القبول في الرباط " ـ 3

 . 
 قواعده.إدارة التعليم وتقدير ـ 4
 بالمعهد.وضع ضوابط لسلوك الطلبة المقيمين ـ 5
 األصوات.اجتماعات هيئة األمناء وأخذ القرارات بأغلبية ـ 6
موال وصرفها وتقديم الحسابات والتصفية السنوية الخازن ومهامه تتحدد في قبض األـ 7

 لذلك.إلى األمناء في جلسة يعقدونها خصيصًا 
 األمناء.ئة التدريس ومن قبل هيئة تعيين الرئيس العلمي للرباط من بين هيـ 8
اقتصار القبول في الرباط على طلبة أهل السنة؛ بصرف النظر عن مذاهبهم أكان ــ 9

 حنبليًا.المذهب حنفيًا أم شافعيًا أم مالكيًا أم 
                                                 

 .13المالحي، المذكرة التاريخية، عن الغيل، مخطوط، مصدر سابق، ص ( 1)
التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة تحت عنوان، التعليم في ( وثائق بحوث الندوة 1وثيقة رقم)( 2)

م. المكال، حضرموت، اليمن، 23/1/2001ــ  22حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 
 .37مصدر سابق، ص
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اقتصار السكن الداخلي على الطلبة الفقراء والغرباء، ويتم قبولهم من قبل الرئيس ـ 10
 األمناء.ولكن إبعادهم عن القسم الداخلي ال يتم إال  بعد موافقة هيئة  العلمي للرباط،

 -من: ويتكون الهيكل التنظيمي إلدارة الرباط 
 العام.الهيئة العليا وتسمى هيئة النظ ار أو " األمناء "، ومهمتها التخطيط واإلشراف  (أ)

سلم في بن امثل ماحدث في رباط  ويتولى رئيس األمناء ترأس اجتماعات الهيئة.
والتخطيط لسير  (*) اعاتمجتبن سلم رئاسة االا، إذ يترأس (1)اوزيرمدينة غيل ب

 .(2) العمل في الرباط.
الرئاسة العلمية وتتولى الجانب التربوي والتعليمي، والرئيس العلمي هو بمثابة "  (ب)

 النظار.عميد المعهد " ويتم تعيينه من قبل هيئة 
ويتولى الصدارة عادة عالم مشهور بعلمه وبتأثيره  العام.)جـ( الصدارة في الدرس 

 التربوي على الناس.
 .(3))د(    المشرف اإلداري : ويناط به الجانب التنظيمي واإلداري للرباط 

 للرباط.ويتولى الجانب المالي  الخازن:)هـ( 
 األهلية:)جـ( اإلدارة في المدارس 

ية، إذ له أهمية كبرى طوال فترة في المدرسة األهل كان المدير حاسمًا، بقراراته 
من القرن العشرين م، وما قبلها ومابعدها، 1967ـــ 1946الدراسة، مابين عامي 

                                                 

ت عنوان، التعليم في التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة تح وثائق بحوث الندوة( 1وثيقة رقم) (1)
م. المكال ، حضرموت، اليمن، 23/1/2001ــ  22حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 

 .36مصدر سابق، ص
لم تكن االجتماعات بمفهومها اليوم ولكنها كانت بمثابة تنظيم لسير نشاط المعهد، وتعطي نتائجها الواضحة بعهد  )*(
 ذلك.
 .296ع سابق، ص جروان، مرج (2)
التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة تحت عنوان، التعليم في  وثائق بحوث الندوة( 1)وثيقة رقم  (3)

م. المكال ، حضرموت، اليمن، 23/1/2001ــ  22حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله، خالل الفترة 
 .36مصدر سابق، ص
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الميالدي، وهو يتمتع بهيبة واحترام وتقدير من قبل التالميذ والمعلمين والمجتمع، يغبطه 
ه تحددت المدرسة األهلية وبأفكار  وعادة على يده تأسست اليوم.عليها مديرو المدارس 

 مهامهم.يسترشد المعلمون في أداء  ،وتطورت، وبقدراته التنظيمية والتربوية وتوجيهاته
  :ومن أمثال هذا المدير عرفت حضرموت الشخصيات التالية

 أبوبكر عوض باحاتم: مدير مدرسة الوطنية بالمكال.ــ 1
ية مدرسة الهدى بالقطن النهضة العلممدير  باوزير:األستاذ سعيد عوض ــ 2

 بسيئون.
(1)األستاذ حسين الدبام : مدير مدرسة الفالح بالمكالــ 3

  . 
 بالشحر.مدير مدرسة مكارم األخالق  المشهور:األستاذ علوي أبوبكر ــ 4
 بتريم.مدير مدرسة الحق  طاهر:األستاذ محمد بن هاشم بن ــ 5
(2)السقاف: مدير المدرسة األهلية بالمكالعلوي شيخان محسن ــ 6

 . 
 سقاف بن محمد بن عبد الرحمن السقاف: مدير مدرسة النهضة العلمية بسيئون.ــ 7

 -مع: المدير  س األهلية عبارة عن عالقات ينظمهاوكانت اإلدارة في المدار 
 والتعليمية.المعلمين والتالميذ وتتعلق بالجوانب التربوية  (1)
لتـــأمين جانـــب مـــن  هيئـــة،ممـــول المدرســـة وهـــو عـــادة تـــاجر ثـــري أو جمعيـــة أو  (2)

 .ليمي الذي تنهجه المدرسة األهليةاإلنفاق وربما لتتداول الجانب التع
 .ألنهم المستفيدون من المدرسةوالوجهاء؛ المجتمع ممثاًل باآلباء  (3)
ـــة      إلـــى مســـتوى اإلدارة فـــي هـــذا وترتقـــي اإلدارة المدرســـية فـــي بعـــض المـــدارس األهلي

ـــة "  الربـــاط؛ كمـــا هـــو الحـــال فـــي مـــدارس النهضـــة بســـيئون حيـــث تتـــولى اإلدارة فيهـــا هيئ
 ".النظ ار 

                                                 

 .108 علي هود باعباد، مرجع سابق، ص ( 1)
 /https://ar.wikipedia.org/wikiمحسن علوي شيخان السقاف، ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  (2)
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والجدير بالذكر أن اإلدارة في المدارس األهلية تجسد المبدأ التربوي القائم على 
ربط المدرسة بالمجتمع وعلى االستقاللية في القرار متحررة بذلك من المركزية 

 الحكومية.لمفروضة على المدارس والسياسات االستعمارية ا
الحكومية:)د( اإلدارة في المدارس   

منذ عقد األربعينيات من القرن دارات التعليم الحكومي في حضرموت، نشأت إ  
، حيث ارتبطت اإلدارة (1)العشرين الميالدي، وكانت أرقاها في السلطنة القعيطية

بدءًا من سكرتير السلطنة فناظر  ،المدرسية في كل مدرسة باإلدارة العامة في السلطنة
ونظم ناظر المعارف  .المعارف فمكاتب التعليم في المناطق، وانتهاًء بمدير المدرسة

المدارس ببعضها ، وعالقات (2)العالقة بين إدارات بعض المدارس والمفتشين باأللوية
(3)؛ مثل عالقة المدرسة االبتدائية في الغيل بمدرسة المعلمين.بعضاً 

  
السلطنة الكثيرية حيث يسود التعليم األهلي كانت إدارة التعليم الحكومي وفي  

عبارة عن مكتب ناظر المعارف في سيئون، يساعده عدد من التربويين والكتبة الذين 
 يشرفون على المدارس االبتدائية المحدودة في هذه السلطنة.

أساسًا،  كادر سودانيد اعتمد على وإذا كان التعليم الحكومي إدارًة وتدريسًا ق    
فإن الكادر الحضرمي كان هو األساس في التعليم األهلي، وتدريجيًا تناقص الكادر 
التعليمي العربي المنتدب بالتعاقد وتغل ب الكادر الحضرمي بإهالل عام االستقالل عام 

م، بما في ذلك مدير المعارف ومديرو الثانويات وكلية المعلمين الوسطى؛ األعلى 1967
  حينه.سسة تعليمية في مؤ 

                                                 

( وثائق بحوث الندوة التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة تحت عنوان، التعليم في 1وثيقة رقم)  (1)
م. المكال ، حضرموت، اليمن، 23/1/2001ــ  22ويله، خالل الفترة حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تم

 .39مصدر سابق، ص
( خطاب ناظر المعارف: )العالقات بين مدرسة المعلمين والمفتشين باأللوية( إدارة المعارف 58وثيقة رقم) ( 2)

 م.1963 /11/2هــ الموافق1382رمضان  17بالمكال، االثنين، 
اظر المعارف) عالقة المدرسة االبتدائية في الغيل بمدرسة المعلمين( إدارة المعارف ( خطاب ن13وثيقة رقم)( 3)

 م، مصدر سابق.7/11/1962جماد ثان  الموافق  10بالمكال، 
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انيالث مبحثال  

 :الجمعيات واألندية الثقافية واألدبية
تأسست في حضرموت السلطنة الكثيرية والقعيطية جمعيات خيرية وأندية ثقافية    

وأدبية، أسهمت في تطور المستوى الفكري والتعليمي على مستوى الهيئة التدريسية 
 .وقد تم ترتيبها في البحث تاريخياً  والطالب

 ـــ المجمع األدبي:1
 30فـي  ،تأسست في مدينة غيل باوزير مؤسسة كان يطلق عليها )المجمع األدبـي(

م(، وضمت كثيرًا من الشباب واألساتذة وغيرهم مـن 1936هـ )1356جمادي اآلخرة سنة 
المتنــورين، وفــي الحفــل االفتتــاحي كانــت هنــاك فقــرات مــؤثرة بــدأت بافتتاحيــة أدبيــة للمــؤرخ 

 سعيد عوض باوزير كان أبرزها قصيدة مطلعها:
 ها وحـياتهــاأبت العـروبة أن تطـيـل سـباتهـا     فأتت تجـدد مـجـد

وتبادل األعضاء خطبًا تعبر عن حسـن اسـتعداد وتقـدير الجميـع، والتعـاون والـتالحم 
نحو المضي قدمًا بالجمعية أو مؤسسة المجمع األدبي، وكان ضـمن برنـامج هـذا المجمـع 
األدبـــي مراجعـــة األبحـــاث وتنظـــيم وتقســـيم الوقـــت مـــابين دروس التـــاريخ واللغـــة والحـــديث 

المدرسـية واألعيـاد ( 1)وترتيب بعض أمور المدرسـة وخاصـة فـي المناسـباتوالفقه وغيرها، 
 السنوية.

وانتشــارها فــي صـــفوف فــي بعــث الحركـــة الوطنيــة،  ممهــر دو بـــهــذه الجمعيــة  قامــت
 المتنورين في المدينة منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

 -والتعاون: نادي اإلخاء  -2
عند التأسيس العالمة محمد بن  وقد أشرف عليه ،(2)تأسس في ضاحية الديس الشرقية   

أحيل بعدها  ،عشر عاًما يوالذي استمر اثن، ه بتلك الضاحيةعمر العماري في أثناء عمل

                                                 

 . 35(  سعيد عوض باوزير، من مذكرات األديب المؤرخ، )قصة كفاح(، مصدر سابق، ص1)
 .102ص  سابق،مرجع  باحمدان، (2)
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ه إن   رة بسيطة في فترات البحث، حيثهذا النادي باعماله فت فارتبط، (*) إلى المعاش
 رحيل المؤسس أغلق النادي أبوابه.وب
  -نادي الموظفين: -3
وقد ، (**) وقد تولى رئاسته الشيخ مسلم بلعال ،تم تأسيس هذا النادي في المكال   

 طه في الخمسينيات ثم تقلص نشاطه.استمر النادي يمارس نشا
 -نادي اإلصالح: -4
، (***) على يد المؤرخ سعيد عوض با وزير (ن  ط  الق  مدينة )تأسس هذا النادي في    

مناسًبا يوافق  وقد وضع له الرئيس قانوًنا، عدد من الشباب وتالميذ المدارس وانضم إليه
وكانت لنادي اإلصالح مشاركات ، جميع األعضاء عليه تووافق، أعمار المشتركين

 -إال إن  أهم تلك المشاركات وعلى سبيل الذكر ال الحصر: ،كثيرة ومتعددة
 وأدلة األحكام الفقهية والنحو. سالمي،اإلإلقاء دروس مالئمة في التوحيد والتاريخ  -1
 قاء محاضرات مختصرة عن حضرموت والجزيرة العربية في بعض األسابيع.لإ -2
 .(1) إلقاء خطب أسبوعية عن اإلصالح الديني واالجتماعي في حضرموت -3
وقد  الضارة،والعادات  الفاسدة،والقضاء على العقائد  الدين،محاربة الخرافات في  -4

 وفق أعضاء النادي في هذا الجانب.
أسهم في تطوير الجانب  مماه، عند كل مناسب، جتماعيةإحياء الحفالت الدينية واال-5

 .(2) .من مداركهم فت حاألعضاء و  الوجداني لدى
  

                                                 

 م.  1938 -هـ 1357اء والتعاون عام تأسس نادي اإلخ )*(
 -1939ن المجاعة التي اجتاحت حضرموت إبًّا وله نشاطات م،1938تم تأسيس نادي الموظفين في عام  )**(
 وصحيفة فتاة الجزيرة. ، 102ص  نفسه،المرجع  حمدان،وهو مساعدة فقراء المكال. با ، م1945
 م. 1939هـ/ 1358تأسس نادي اإلصالح عام  )***(

 .103باحمدان، مرجع سابق، ص (1)
 .  90 -89ص مرجع سابق،  جديدة،حياة  باوزير، سعيد عوض (2)
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 -المكال: نادي اإلصالح في  -5
، (*) المكالأسس نادي اإلصالح في مدينة المكال مجموعة من أعيان ووجهاء مدينة    

وتولى رئاسته السيد عبد القادر با فقية، وقد ضم في عضويته بعض التجار وكبار 
موظفي الدولة، وكان رائد اإلصالح بين الناس، وفض المنازعات، وقد استمر النادي في 

 (1) .نشاطه حتى أوائل الخمسينات
  -: المعلمينغرفة  -6
وأصبح ، رفع القدرات للمعلمينفي  ساعد، ي عبارة عن نادي ثقافي واجتماعيوه   

حيث كانت تجري  ،وشهدت هذه الغرفة نشاًطا أدبًيا، (**) رئيس له ل  عوض عثمان أو  
وأنواع ، مثل المفاضلة بين شوقي وحافظ، وتلقي المحاضرات والمفاضالت، المناظرات

حيث توجد ، رفة المعلمين في المكال الوحيدةولم تكن غ ،األسماك المعروفة هنا وغيرها
 .(2) ولها أنشطة مماثلة بتلك التي كانت تقام في المكال، هناك غرفة في الشحر

 -األدبية: تحاد التالميل اجميعة  -7
في دار دعكيك حيث  (***) ،أسسها بعض طالب المدرسة الوسطى في المكال   

كيان طالبي في  ل  وتميز هذا االتحاد بأنه أو ، ا غرفة في الطابق األرضيخصصت له
بل كان ، لم يكن نادًيا يخص مدرسة معينة كما أن ه، تاريخ حضرموت التربوي والتعليمي

يولد تحت ، التحاد طالبي لكل مدارس المنطقة اتحاًدا أراد له مؤسسوه أن يصبح نواة 
به من تالميذ المكال ستار النشاط األدبي، وتمكن االتحاد من استقطاب عدد ال بأس 

                                                 

 في مدينة المكال. ، م1940تم تأسيسه في عام  )*(
 . 105ص ، مرجع سابق، با حمدان (1)

تتاح ولي وقد حضر االف بافتتاحها،وقام السلطان صالح ، م1940تم افتتاح غرفة المعلمين في المكال عام  )**(
وألقى في حفل االفتتاح الشيخ القدال قصيدة مطلعها: )حي سلطاننا وحي األميرا... حيه حيه وحي  والمستشار،العهد 

 .106ص  نفسه،المرجع  حمدان،با ، 78 -77ص  سوداني،معلم  القدال،المشيرا( 
 . 106ص  السابق،المرجع  (2)

وسجل بعض من حضر هذا االحتفال  م،1941/  2/ 28، بينما تم افتتاحه في يوم 1940تأسس عام  )***(
 كلمات ثناء واستحسان لفكرة التأسيس. 
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مثال ذلك الطلب الذي تقدم به طالب الصف الرابع من المدرسة االبتدائية ، يةاالبتدائ
 . (1)بمدينة المكال

 -الثقافة: غرفة  -8
، بجهود األستاذ سعيد عوض با وزير، (*) تأسست غرفة الثقافة في منطقة القطن   

 -وكان من بين أهدافها:
 تزويد المعلمين بالمعلومات الالزمة ألداء مهمتهم. -1
 وكيفية التغلب عليها.، التعليمبحث الصعوبات التي تعترض سير  -2

مثل ما حدث مع  ، (2) وكانت الغرفة تساعد بعض المدارس في وضع مناهج الدراسة
وانتهت ، هج المتبعة في السلطنة القعيطيةحيث تم تطبيق كثير من المنا، مدرسة الهدى

مدينة القطن نفسها أثر احتكاك أمير هذه الغرفة نظًرا لتردي األوضاع السياسية في 
 يادة السياسية بالدولة القعيطية.القطن بالق

 -الشباب: نادي  -9
التابعة للواء الشحر تحت رئاسة الشيخ بدر بن أحمد  ،افتتح النادي في مدينة الحامي

ووجد النادي في مدينة الحامي ،  (3) ثقافي في الحامي وهو يعد أول ناد   ،(**) الكسادي
 ه ألنشطة كثيرة ومختلفة ومتنوعة.من حيث ممارسات ،حراًكا ثقافًيا

  -المطالعة: غرفة  -10
المطل على  ؛وتحديًدا في بيت )بو سبعة( (***) افتتحت هذه الغرفة في مدينة المكال   
دعائية للحرب  وقد افتتحت الغرفة ألغراض، لشارع المكال الرئيس، احة العامةالس

                                                 

 .152 -151ص  سابق،مرجع دراسات في تاريخ حضرموت،  صرة،با  (1)
 م. 1941هـ/ 1361في صفر ، في منطقة القطنغرفة الثقافة تأسست  )*( 
 . 84ص ، مرجع سابق، حياة جديدة ،باوزيرنجيب سعيد  (2)

 م. 1942تاسس نادي الشباب عام  )**(
 . 5ص، 3س، م1942 /5 /14 ،125صحيفة فتاة الجزيرة  (3)

 م. 1942تم افتتاح غرفة المطالعة في عام  )***(
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وبعض الصحف ، سه كانت تعرض الصحف المصريةوفي الوقت نف، العالمية الثانية
 .عدن مثل صحيفة فتاة الجزيرة التي تصدر في

 -الموظفين: غرفة  -11
وقد افتتحها في المقـر ، في األربعينات(Ingrams ) بريطاني انجرامسأسسها المستشار ال   

ويصـل عـدد ، القعيطيـةظفين فـي السـلطنة و الرئيس للمستشارية حيث يجتمع فيها كبار الم
 فيمضون أكثر الحديث في السياسة. موقعها حساس ن  وأل ا،( شخًص 23ضور إلى )الح

 -الخيرية: الجمعية  -12
فــي ســهمت أو ، هــا جمعيــة خيريــةأن يتضــح مــن اســمهاو ، (*) تأسســت فــي مدينــة المكــال   

ثقافيــة فــي مجتمــع مدينــة المكــال.  ســهامات  إإال أن  لهــا ، مجــاالت خيريــة اجتماعيــة كبيــرة
ودفـع رواتـب بعـض ، وبنـاء المـدارس والمعاهـد، عليميةسهمت في إرسال البعثات التأحتى 

 .  (1) المدرسين ودعم التعليم األهلي
 -الثقافة: جمعية  -13
،  (2) وكــــان مــــن أهــــم أهــــدافها نشــــر المعــــارف وتنــــوير العقــــول، تأسســــت فــــي المكــــال   

 .(**) ومحاولة تنفيذها في المجتمع الحضرمي، هدافهاأ واستمرت في 
 -القيس: ندوة امرئ  -14
نتخـــب حســـين عمـــر شـــيخان وا، (***) مؤســـس النـــدوة هـــو )محمـــد عبـــد القـــادر بافقيـــه(   

 .(3) وقد كانت الندوة متأثرة بمخيم أبي الطيب المتنبي في عدن، رئيًسا لها
 
 

                                                 

 م. 1942تم تأسيس الجمعية الخيرية عام  )*(
 . 109ص  ، مرجع سابق،حمدان (1)
  5ص  ،م1942 /6 -14 ،(125العدد )، فتاة الجزيرة (2)

 م.1942تأسست جمعية الثقافة في مدينة المكال عام  )**(
 م. 1943تأسست الندوة عام  )***(

 .109ص المرجع السابق،  حمدان،با ( 3)
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 -واألدب: نادي التعاون  -15
، م1944 /1-9تم تأسيس هذا النادي على يد ))محمد عبد القادر بافقيه(( في يوم  

 .(1)وقد شهد النادي نشاًطا مكثًفا في صورة اجتماعات ولقاءات لألعضاء
 -األدبي: النادي  -16
وقد أسس هذا ، أحد ألوية السلطنة القعيطية (*) ؛تأسس هذا النادي في مدينة شبام   
، ثناء فترة عمله في تلك المنطقةوذلك في أ، ))محمد عوض با وزير((ي األستاذ الناد

حيث كان األستاذ ، الب المدارس االبتدائية الحكوميةواقتصرنشاط هذا النادي على ط
ومحاولة فهمه واستيعابه ثم يطلب منه أن  ،محمد يكلف أحد الطالب بقراءة أحد الكتب

أمام الطلبة أعضاء ، ن فهمه واستيعابهن ذلك الطالب ميقوم بالحديث عن كل الذي تمك
 .(2) النادي

 -الطلبة: جمعية  -18
 تم تأسيس جمعية الطلبة بواسطة األستاذ ))سعيد عوض با وزير(( في مدينة القطن

بعد أن رأى في تالميذ السنة الخامسة ، ن أعضاء الجمعية من مدرسة الهدىوكا، (**)
إلى التوسع في الثقافة العامة، وقد وضع وتعطش ، استعداًدا لمواصلة البحث والدرس

حدد فيه أغراض ، ( بنود9ًرا للجمعية مؤلًفا من )األستاذ سعيد عوض با وزير دستو 
 وواجبات أعضائها. ،وواجباتها تجاه المجتمع (3) الجمعية وأعمالها

                                                 

 . 110ص  مرجع سابق، حمدان،با  (1)
   .م1944تأسس النادي األدبي عام  (*)
 .110ص  المرجع السابق، (2)
 م. 1945 /22/4الموافق  ،هـ1364 /10/5تأسست جمعية الطلبة يوم  (**)
 . 109ص ، مرجع سابق، باوزير حياة جديدةنجيب سعيد  (3)
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األمر ، ات األسبوعية في مختلف المواضيعتمثل نشاط الجمعية في إلقاء المحاضر    
همت سأف، وكتابة المقاالت وإبرازهاعل الطلبة األعضاء يتبارون في المطالعة الذي ج
 .(1) في القراءة والمطالعة اً كبير  إسهاماً 

 -الحضرمي: نادي اتحاد الشباب  -19
على يد ، م1946في مدينة المكال في يوليو تأسس نادي اتحاد الشباب الحضرمي    

ولم ، حسين عمر شيخان رئيًسا للنادي بوانتخ، (2)جماعة من خريجي مدارس المكال
ابن  –يحصل النادي على الموافقة إال بواسطة زميل مؤسسه ))ناصر سيف البوعلي(( 

حيث تمكن حسين شيخان وزمالؤه من لقاء سكرتير السلطنة الشيخ  –سكرتير السلطنة 
نادي محصوًرا في )سيف البوعلي( ووافق على فتح النادي شريطة أن يكون نشاط ال

 عن ممارسة أي نشاط سياسي. ابتعدو وأن ي، لجانب الثقافيا
 -اإلصالحي: نادي االتحاد  -20
على أثر تجمع بعض الشباب من أهالي الشحر  ،م1947أسس في الشحر عام    

ئاسة )السيد محمد الرياضي( بر ، الثقافي اإلصالحي،نادي االتحاد وسمي عند افتتاحه )
 واستشارة )عمر سعيد باغزال(.، وسكرتارية )خميس كرامة حمدان( ،سالم المزجاجي(

ومن نشاطاتهم الثقافية قام بعض ، هده أدبًيا واجتماعًيا ورياضًيانشط النادي في بداية ع
حورت محلًيا  –أعضائه النشطين بتمثيل رواية )ذكرى األندلس( للمنفلوطي في العبرات 

آخر ملوك بني األحمر في وهي عن تاريخ ، ليةضاء النادي لتكون رواية تمثيمن قبل أع
كما عرضت ، ض السلطان صالح بن غالب القعيطيوقد حضر هذا العر ، األندلس

 وقد كان فحواها عن القضية الفلسطينية.، مسرحية أخرى )دورة لمجلس األمن(
استمر النادي ينشر موروثه الثقافي حتى انتقل بعض أعضائه المدرسين إلى مدن    
 جتماعية والثقافية والسياسية.اال ولتبادل األخبار، فصار بعدها تجمع فكاهي ليلي، رى أخ

                                                 

 .111ص ، مرجع سابق، با حمدان  (1)
  .1ص ، م1946( ديسمبر 4صحيفة األمل ) -(2)
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وتم تأسيسها ، اإلصالحية في مدينة غيل با وزيرالجمعية  اإلصالحية: الجمعية  -20
ومن أهم األعمال التي قامت ، م1947 /هـ1366ن آل با وزير عام من قبل بعض م

 .(1)م1947في مدينة غيل با وزير عام بها دعم مدرسة البنات التي تم افتتاحها 
  -البلدة: نادي  -22
وقد تولى رئاسته ، يس الشرقية التابعة للواء الشحرتأسس نادي البلدة في مدينة الد    

أي معلومات عن  نجدولم ، (2)األستاذ محمد سعيد الحوثري مدير مدرسة الديس الشرقية
في الحراك الثقافي في مدينة الديس ، أو بآخرالمتوقع أن ه أسهم بشكل لكن من ، هذا النادي

 شاطات مختلفة في المدن المجاورة.الشرقية ألنه عاصر أندية ثقافية ذات ن
 -الموظفين: نادي  -23
 .(3)وقد استمر إلى عقد الستينات، م1949ينة المكال في أكتوبر عام تأسس في مد   
 -المكال: النادي الثقافي في  -24
، م1957فيراير  8الموافق  ،هـ1376 رجب 8 الثقافي في المكال يومسس النادي تأ   

المعروف حالًيا  ؛بالقرب من إدارة الجمارك ))القديمة(( في المكال )حي البالد( هوكان مقر 
تماًعا لهم في مدينة غيل با جام واحد من افتتاحه عقد المؤسسون وبعد يو ، بحي الشهيد

تم صياغة دستور ، وفي هذا االجتماع، م1957فبراير  9الجمعة الموافق  أي: يوم ،وزير
، ور النادي هدف إنشاء هذا الناديوحددت المادة الثالثة من دست، مواد ينادي من ثمانلل

اجوذلك ب ونص هذه ، داللة وقيمة كبيرة في ذلك الحينولكنها كانت ذات ، ملة قصيرة جدًّ
 شر وتنمية الثقافة((.جو مالئم لنالعبارة هو ))تهيئة 

 -النادي: نشاط 
نظم الكثير من األنشطة الثقافية والتربوية واالجتماعية ومن  درغم قصر عمر النادي فق   

 -يلي: أبرز هذه األنشطة ما 
                                                 

مكتبة الثقافة عدن. دار التيسير صنعاء ط ، نفحات وعبير من تاريخ غيل با وزيربن شيخان،  سامي محمد (1)
 . 104ص ، بدون 
 . 115ص ، مرجع سابق، با حمدان (2)
 . 10ص ، م1949 /10 /2( 49فتاة الجزيرة ) (3)
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 ندوة ثقافية قدمت فيها مداخالت عن كفاح شعوب العالم.إقامة  -1
وتم االحتفال بتخريج الفوج األول  النادي،افتتاح فصل دراسي لمحو األمية في مقر  -2

 م.1958يناير  8من المتحررين من األمية في 
بعنوان ، م1958فبراير 6مسرحية عرضت يوم  ومنها، نشطة الفنيةعدد من األإحياء  -3

 ))آالم جحا(( للكاتب ))محمد فريد أبو حديد((.
وسوريا والعراق ولين في وزارة التربية والتعليم في مصر ؤ االتصال بعدد من المس -4

، من حضرموتومدارسها لبعض الطالب ، تهاالتوفير مقاعد دراسية في جامع ،والكويت
 حزب رابطة أبناء الجنوب في توفير مقاعد دراسية للنادي في مصر. أسهمو 
كتاًبا((  319والتي ضمت أكثر من ))، تاح مدرسة ثقافية في مقر الناديتأسيس وافت -5

 صحف والمجالت.إلى جانب عدد كبير من ال
ي الحصول على ف سهمأو ، واهتم بقضايا التربية والتعليم، سعى النادي في محو األمية   

واقترح أيًضا فتح مدرسة ، لخارج للدراسة الجامعية والفنيةزيادة المقاعد الدراسية في ا مقاعد
من المدارس االبتدائية الذين ال يجدون  ،متوسطة خيرية في النادي الستيعاب الخريجين

 سطة في مدارس حضرموت لقلة عددها.الفرص لمواصلة دراستهم المتو 
 -النادي: إغالق 

ة السلطة تأنشط بعض وأقلقت، السياسية المحيطة به في البالد جارى النادي األحداث   
 -ومنها: ، في المكال من خالل بعض نشاطاته البريطانية والقعيطية

 نشاطات ذكرى التأسيس. -1
 وخطة عمل للنادي.، انعقاد مؤتمر -2
منها شجب النادي لكافة اإلجراءات ، تجاه بعض القضايا المواقف العلنية لقيادة النادي -3

وتالميذ المدرسة الوسطى بغيل باوزير في مارس  التي اتخذتها السلطة ضد إدارة ومدرسي
وذلك بعد احتفال المدرسة التي تحول إلى تظاهرة سياسية منددة باالستعمار  ،م1958

 .(1)وأتباعه في المنطقة

                                                 

 . 188 ،187ص  في تاريخ حضرموت، مرجع سابق دراسات، باصرة (1)
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 22لذلك قررت السلطات البريطانية والسلطة القعيطية إغالق النادي الثقافي بالمكال يوم    
ينص على  وبأمر سلطاني وقعه السلطان عوض بن صالح القعيطي. ،م1958أبريل 
النتشار  اً عبل ازدادت توس لم تنته   ، لكن الحركة الثقافيةالنادي الثقافي بالمكالإغالق 

األندية والمجمعات الثقافية في عموم سلطنتي حضرموت واستمر الحراك الثقافي في 
 م. 1967حضرموت حتى ما بعد عام 
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 الفصل الثاني

 :العربي واالبتعاث الخارجيالمنح الدراسية  
ـــ1946تطــور التعلــيم فــي حضــرموت فــي فتــرة هــذه الدراســة     لحوظــا، م تطــورًا م1967ــ

ثيريـــة فـــي حضـــرموت الـــوادي وتأسســـت دار المعـــارف الكفانتشـــرت المـــدارس الحكوميـــة، 
وتأسســــت مثلهــــا فــــي الســــلطنة القعيطيــــة فــــي حضــــرموت الســــاحل واســــتقبلت والصــــحراء، 

لثانويـــة مـــن منـــاطق مختلفـــة مـــن الســـلطنة الســـلطنة القعيطيـــة طالبـــا للدراســـة المتوســـطة وا
المختلفــة ول ــد  ســتمرار تطــور التعلــيم فــي مراحلــهوا ومــن عمــوم الــيمن، ،القعيطيــة والكثيريــة
حتياجـات الدولـة أو السـلطنتين فـي موحة من ناحية وفي الجانب اآلخر اشريحة متعلمة ط

ين ومــن خريجــي حضــرموت للكــوادر المتعلمــة والمثقفــة مــن خريجــي الثانويــة ودار المعلمــ
حتـــى يعـــودوا  ،الجامعـــات لـــذلك بعثـــت حضـــرموت بأبنائهـــا الطـــالب إلـــى عـــدة دول عربيـــة

إليهــا وقــد حملــوا شــهادات عليــا وســاعدوا فــي بنــاء وطــنهم األم حضــرموت، وقــد تــم تقســيم 
ن المبتعثـــين مـــن الســـلطنة الكثيريـــة، األول يتحـــدث عـــلفصـــل دراســـياًّ إلـــى مبحثـــين؛ هـــذا ا

 مبتعثين من السلطنة القعيطية.واآلخر يتحدث عن ال
 

 األولالمبحث 

 :الكثيريةاالبتعاث الخارجي للسلطنة 

كـان مـن طـالب المـدارس  سواءب مدارس السلطنة الكثيرية، تم ابتعاث كثير من طال    
لـــي )معهـــد إ أميطيـــة(، الوســـطى ومعهـــد المعلمـــين بمدينـــة غيـــل بـــاوزير )فـــي الســـلطنة القع

(1*)طقــتبخــت الرضاــــ  أوثانويــة خــور 
( وهنالــك مدرســة وادي ســيدنا (2)أو ثانويــة حنتــوب  

                                                 

ثانوية خور طقت: تقع شرق مدينة األبي ض عاصمة كردفان في جمهورية السودان، واسمها خور طقت على ( 1*)
المنطقة، وهي من أهم المدارس الثانوية التي صاغت الوحدة الوطنية في البالد، وتم اغالقها اسم قرية تقع في هذه 

 م.1992عام 
 م، مصدر سابق.13/7/2018صالح الدين حسين خوجلي، مقابلة شخصية، ( 2)
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وا ثغــرات مهمــة فــي ولئــك المبعثــيوقــد رجــع معظــم أ فــي الســودان وســوريا ومصــر، ن وســد 
 هموا في النهضة الفكرية والتعليمية.حضرموت أس

ــــًا باأل ،عــــن المــــنح الدراســــية ويكــــون الحــــديث    ــــين مــــن المــــدارس مقترن شــــخاص المبتعث
 مأن كـان ثانويـة أ السـلطنة الكثيريـة والقعيطيـة وإلـى أمـاكن االبتعـاث سـواءالحضرمية في 

 جامعية. 
هناك. مصر لمواصلة تعليمهم  إلىأرسل السلطان الكثيري بعضًا من أفراد أسرته     
من خريجي مدارسها لت بعثتين تعليميتين، فقد أرس والمعاونة بتريمخوة معية اإلج ماأ

 ين:دفعت فكانت فياالبتدائية 
 .(*) فعة األولى: قبل الحرب العالمية الثانيةالد  

طالب بينهم المؤلف  ةمكونة من خمس ،م1947سوريا عام لى إ أما الدفعة الثانية:
ومن بعثات السلطنة  ، (1) والكاتب الحضرمي الشهير )كرامة مبارك سليمان بامؤمن(

السودان( ومعهد المعلمين لئك الخريجين من معهد بخت الرضا )جمهورية الكثيرية أو 
 والمدارس الوسطى بغيل باوزير من أبناء السلطنة الكثيرية وهم:

 معهد بخت الرضا:أـــ خريجو 

 ــ أحمد زين بن بلفقيه.1
 .(2) ــ عبد هللا محمد بارجاء2
 ــ خالد عيدروس فدعق.3
 ــ محمد عبد هللا العيدروس.4
 عطاس حسن الجنيد. ــ5
 صافي.ــ أحمد بن محمد 6

                                                 

 أي قبل فترة الدراسة ومكونة من ثالثة طالب وأرسلوا إلى العراق. (*)
 .157، ص 1ج، التربية والتعليم، بامؤمن (1)
م، مصدر سابق.. مازال األستاذ عمر البنا يذكر الطالب/ 17/8/2018عمر عبد هللا البنا، مقابلة شخصية،  (2)

 عبد هللا محمد بارجاء ويثني عليه إذ كان طالبا ذكيا.
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 ــ عقيل محمد السقاف.7
 حمد عبود.أ : مصطفىمدرسة المعلمينو ب ـــ خريج

 :المدرسة الوسطى بمدينة غيل باوزيرج ــ خريجو 
 ــ سالم عبد الرحمن السًقاف.1
 ــ عبد الرحيم محمد السق اف.2
 ــ أحمد عيدروس فدعق.3
 ــ محمد حسين الكثيري.4
 ــ علوي عبد الرحمن السق اف.5
 روق علي الكثيري.ــ فا6
 ــ محمد سهيد مدحي.7
 ــ محمد عمر باكثير.8
 ــ زين عمر باحميد.9
 ــ يونس سالم صقران.10
 ــ يوسف عقيل المشهور.11
 د روس.ــ حسين علي العي12
 ــ محمد علي بن يحى.13
 ــ غازي محمد بلفقيه.14
 حمد السق اف.ــ حسين أ15
(1)ــ جعفر حسين بن يحي.16

  
درســة ومخاصــة مــن خريجــي كليــة بخــت الرضــا، بن و ولئــك المعلمــيبعــض أ إن تجربــة   

عليهــا ومــا كــان يعترضــها ويواجههــا؛ فــأبرز  مامهــا لنتعــرفالمعلمــين تطلــب من ــا الوقــوف أ
، فهم الذين يمتلكون الكفاءة والفـرادة بـين زمالئهـم نهم كانوا على دراية بمقدراتهمسمة لهم أ
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249 

 

ن أميـــة بالســـلطنة الكثيريـــة، التعليكــان لهـــذه النهضـــة مـــا  هكـــانوا يـــرون أنـــمــن المعلمـــين، و 
لــوال وجــودهم، كــونهم احتلــوا الــدرجات العليــا فــي دراســتهم  ،تنطلــق وتتفــتح براعتهــا وتزدهــر

 الحصر: المثالعلى سبيل  ومنهم
 -بلفقيه: حمد زين أ

يــة الصــغرى بغيــل بــاوزير عــام دفعتــه بالمدرســة الثانو  ول علــىالترتيــب األ حصــل علــى   
 ، ونتيجــه الــىدبــيالنشــاط األ فــي جميــع الــدروس ويميــل كثيــرًا إلــى اً ، وكــان ممتــاز م1955
عندما كـان في بخت الرضا بالسودان،  دبية ها هو يصف لنا بعض الحالةميول األتلك ال
ـــاظر األ س هنـــاك مـــن خـــالل رســـالة بعـــث بهـــا إلـــىيـــدر  ســـتاذ / علـــي بـــن شـــيخ بلفقيـــه، ن

نـــه م الـــذى كـــان يرعـــاه ويعاملـــه وكأ18/8/1958ريخ المعـــارف فـــي الســـلطنة الكثيريـــة بتـــا
ضـا الـذى يجـب مـر الواقـع فـي بخـت الر األ ذ  عو  نجبه، يقول فيها: )لقد بدأت أتاالبن الذي أ

ـــــي ـــــل المطالـــــب أن أ  عل ـــــره إن: ومـــــا ني ـــــة والخب ـــــي للمعرف عيشـــــه إشـــــباعًا لطمـــــوحي وتلهف
، غرفـــة أفـــرع مـــن طبـــللتمني... ولكـــن تؤخـــذ الـــدنيا غالبـــا...( ويقـــول:)إنني أعـــيش فـــي بـــا

ســبة للعــزاب كثــر مــن الــالزم، فمشــكلة الخــدم بالنخــت الرضــا بيئــة تقشــف وخشــونة أوبيئــة ب
ن يحـل خـادم فيطالـب بالزيـادة أو بالرحيـل كخـادم فـالن مـا أصعب المسـائل فخاصة هي أ

ن نعـيش علـى زحمـة )السندوتشـات( التـي تحـرق الكبـود وتثيـر الن، ممـا حكـم علينـا أو عأ
باطنيــــة ، وقــــد مضــــت علينــــا ثالثــــة أعــــوام وبطوننــــا ال تكــــاد تهــــدأ إال لتزعجنــــا الغــــازات ال

ب نــة )القهــوة)باليشــعه و الريــاح( التــي ال تخمــد  ( تــأتي بعــد ذلــك مشــكلة ال بالشــاي وال بالج 
ن نكــون مــع المــاء فــي موعــد الســاعه السادســة بــور الصــهريج معطــل، وعلينــا أالمــاء ، فوا

صف مسـاء لمـدة نصـف سـاعة فقـط وبعـدها ينقطـع تـدفق والنصف صباحًا، والخامسة والن
 . (1)الماء 
بخــت الرضــا مثلــه مثــل كثيــر مـــن حمــد زيــن بلفقيــه بنــادي المـــوظفين بوقــد التحــق/ أ     
، وقد مارس فيه لعبة الشطرنج بـذلك النـادي التـي قـال عـن منافسـته  (2)ه الحضارمةزمالئ

                                                 

 .97-96، التعليم في وادي حضرموت، مرجع سابق، صعداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ ( 1)
 م، مصدر سابق.31/7/2018صالح الدين حسين خوجلي، مقابلة شخصية، ( 2)
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ســـتاذ النـــادي، إذ كنـــت تلميـــذًا لألبـــذلك  -فيهـــا: )كنـــت فـــارس الميـــدان فـــي لعبـــة الشـــطرنج
ن يتكـالبون علـي منازلـة هـذا يخـوة السـودانيخ بلفقية في هـذه اللعبـة ،وكـان األعلي بن شي/

 الحضرمي وهزيمته ، ولكنهم إذا كثر الطباخون فسد المرق(.
ـــه وبمنتهـــىحمـــد زيـــن بســـتاذ أويعتـــرف األ   أنـــه كـــان أكفـــأ الخـــريجين بعـــد  شـــجاعةال لفقي

مـن بـين المبتعثـين إلـى  اء، الـذي كـان الوحيـد الـذي حصـلمحمـد بارجـتاذ/ عبد اإللـه ـاألس
، ففــي رســالة أرســلها قرانــهأ ة فــي بريطانيــا لتفوقــه علــىبخــت الرضــا علــى توصــية للدراســ

ســتاذ محجـــوب زيــاده )ســـوداني الجنســية( مـــدير مدرســة المعلمـــين بغيــل بـــاوزير بتـــاريخ لأل
بــن شــيخ انــاظر المعــارف /علــي  منهــا إلــىبــد اإللــه بعــد تخــرج األســتاذ ع ،م10/9/1955
حقـق نـه بخيـر وأ ن يكون أرجو أ -عبد اإلله -اءبن بارجا قائاًل )االه كان يتساءل فيهيبلفق

ذكــى الطــالب فــي وكــان بارجــاء مــن أ . (1)، ســالمي لــه(اآلمــال التــي كانــت معقــوده عليــه
 .( 2)تلك الفترة

وائــل فــي صــفوفهم مــن المبعثــين مــن الســلطنة الكثيريــة فــي وفيمــا يلــي بعــض الطــالب األ
 -حضرموت: 

 ول في صفه.الترتيب األ عقيل الجنيد: -1
 عقيل محمد السقًّاف: الترتيب الثاني في صفه ايضًا.  -2
م األستاذ أ -3  لـىإ ،معهـد )بخـت الرضـا( عند وصوله إلـىحمد بن محمد بن صافي/ ض 

ســتاذ/علي لخـامس نظـرًا لتفوقـه، وقـد أعـرب األالصـف ا الصـف السـادس دون المـرور إلـى
عميد معهد التربيـة ببخـت  جه وامتنانه في رسالة بعث بها إلىبتهابن الشيخ بلفقيه /عن اا

عنــد تســلمه الخطــاب الســرًّي والتقريــر م، 14/4/1955عثمــان محجــوب/ بتــاريخ  الرضــا/
 ،والثنــاء العــاطر بالشــكر الجزيــلهــا: ))إننــا لمــدينون النهــائي عــن األســتاذ صــافي/ قــائاًل في

لمعهــدكم حيــث قــد تخــرج منــه العــدد الطيــب مــن المدرســين الحضــارم الــذين قــاموا بــواجبهم 
ل للســـودان القطـــر العربـــي الشـــقيق  بكـــل نشـــاط ومثـــابرة فـــي مدارســـنا بحضـــرموت، ونســـج  
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ارف امتنانــا للمســـاعدات الثقافيــة لنــا فــي ســـيرنا علــي مــنهج وزارة المعـــوجمهوريتــه الفتيــة، 
السـودانية واقتباســنا مــن مشـغل ثقافتهــا .. وقبولهــا للطلبـة الحضــارم بمدارســها ومعاهــدها ، 

سين السـودانيين ومساعداتها بالكتب المدرسية بمدارسنا االبتدائية والوسطى وخدمات المدر 
 (1)ســالمية الراقيــة((.ائر وراء ركــب الــبالد العربيــة واإلالمتــأخر الســفــي قطرنــا الحضــرمي، 

ـــك العـــالم العربـــي وتطـــورت فـــي التعلـــيم عبـــر مراحـــل التـــاريخ  لكـــن حضـــرموت واكبـــت ذل
المختلفة، ومنها فترة الدراسة وبشهادة بعض من السودانيين أنفسـهم ممـن كـانوا معاصـرين 

  .(2)لفترة الدراسة
ه ســتاذ عبــد اإللــصــية الثانيــة بعــد األالتو  لــىســتاذ/ خالــد عيــدروس فــدعق عحصــل األ -4

 بريطانيا.ء لمواصلة الدراسة في محمد بارجا
درجــة )جيــد جــدًا( عنــد تخرجــه  علــىبينمــا حصــل األســتاذ محمــد عبــد هللا العيــدروس/  -5

لحضــارمة فــي هــذه الفتــرة يــذهبون الرضــا. وكــان أكثــر الطــالب ا التربيــة ببخــتمــن معهــد 
  .(3)تعاث إلى معهد وثانوية بخت الرضابلال
ق لهــؤالء المعلمــين يحــق لهــم أالدراســي المــن خــالل هــذا االســتعراض للمســتوى      نمتفــو 

وقـد  ذكت فيهم روح األلفة واالعتـزاز بـالنفس وعـدم القبـول بالضـيم،، التي أيعرفوا مقدراتهم
مــر فــي والة األ رؤســائهم فــي مصــلحة المعــارف وإلــى كشــفت عنهــا رســائلهم الموجهــة إلــى

طــة بهـــم. ونــورد منهـــا مناالســلطنة الكثيريــة خاصـــة عنــدما عـــادوا خــريجين فــي األعمـــال ال
 فقط لألستاذ/ أحمد بن زين بلفقيه. نموذجا واحداً 

وبـــين نــــاظر المعــــارف حمــــد بـــن زيــــن بلفقيــــه، ءت العالقــــة بـــين األســــتاذ أن ســــابعـــد أ    
ــد مــن منصــب مــدير إدارة  )مدرســة واكتنفهــا الخــالف المــبطن فيمــا بينهمــا وذلــك حــين أ بع 

تدائيــة( ليعمــل مدرســًا عاديــًا بهــا، حــز  فــي نفســه مدرســة )ســيئون االب ونقلــه إلــىالحوطــة(، 
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ب إلـي ناظرالمعـارف تحريـر خطـا انتقاصـًا لمؤهالتـه كمـا دفـع بـه إلـىذلك اإلجراء واعتبـره 
لـــــه إدارة مدرســـــة ســـــيئون االب:)إ تدائيـــــة ننــــي بـــــال فخـــــر. الوحيـــــد الـــــذي يحمــــل شـــــهادة تخو  

تهـــا فـــي ســـلة المهمـــالت، كـــون قـــد رميشـــهاداتي التـــي ربمـــا ت النموذجيـــة، فـــإنني بنـــاء علـــى
 رأسهم سكرتير الدولة أن ينصفني من طلبي العادل(. وعلىولين طالب المسؤ أطالبكم وأ

م، وكـان غيـر 1963فـي عـام  المدرسـة الوسـطى بتـريم ما نقل مدرسًا مؤقتـًا إلـىوعند     
نـــاظر المعـــارف منســـوخًا لعظمـــة الســـلطان/  ذلـــك االنتقـــال، وجـــه خطـــاب إلـــى راض  علـــى
ًا النقـــاب فيـــه عـــن أســـباب الخـــالف ي الكثيـــري/، ولســـكرتير الدولـــة مزيحـــن علـــالحســـين بـــ

لعظمـة السـلطان، صـاحب ا ائاًل فيه:)) ال يخفى علـىالناشب بينه وبين ناظر المعارف، ق
)فهو اربقـادة ناظر المعارف مع إنه أقرب األن عالقتي الشخصية لسعوسكرتير الدولة، إ

ــه أخ  أل كبيــر مــن ســوء التفــاهم فــي المجــال  يعكرهــا هــذه األيــام شــيءٌ  لزوجتــه( بيــه وأب  عم 
ــر نقلــه األمــر الــذي قــد يــؤثر علــي تصــرفاته الرســم ،العــائلي الشخصــي ية معــي، فــأنني أفس  

هــي إبعــاد لــي مــن عــائلتي الجديــدة(( وهكــذا ظلــت رســائله  بصــفة مؤقتــة (1)تــريم لــي إلــى
تهامات فيمـا بينهمـا، وقـد ألغـي الالعبارات االستفزازية وتراشق ا ساخنه، محتضنة سطورها

 قرار نقله كمدرس بالمدرسة الوسطى بتريم وأ عيد تثبيت ه مديرًا لمدرسه الحوطة االبتدائية.
وطـــنهم األم يلقـــون بعـــض العثـــرات والمشـــاكل  كـــذا بعـــض المبتعثـــين عنـــد عـــودتهم إلـــىوه

 لكنهم يمضون قدمًا في بناء وطنهم حضرموت.
وأثنــى علــيهم  ،ى خــارج الســلطنةتميــز كثيــر مــن طــالب الســلطنة الكثيريــة المبتعثــين إلــ    

وبقـــوا فـــي ذاكـــرتهم حتـــى كتابـــة هـــذه الســـطور، وكانـــت الســـلطنة  (2)ن مدرســـوهم الســـودانيو 
أجــــل الدراســــة فــــي المدرســــة مــــن  ى مدينــــة غيــــل بــــاوزير؛ترســــل المتميــــزين والمتفــــوقين إلــــ

ســــوريا ومصــــر والعــــراق فــــي يات وإلــــى الســــودان وإلــــى والثانويــــة فــــي الخمســــين ،الوســــطى
وهكــذا وصــل أولئــك المبتعثــين إلــى أعلــى مراتــب العلــم فــي البلــدان التــي بعثــوا الســتينيات، 
 التعليم والنهضة الفكرية عموما. هموا في تطوررموت وأسحضإلى إليها وعادوا 

                                                 

 .98، التعليم في وادي حضرموت، مرجع سابق، صعداد لجنة توثيق تاريخ التعليم بالواديإ ( 1)
 م، مصدر سابق.17/8/2018عمر عبد هللا البنا، مقابلة شخصية، ( 2)
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 المبحث الثاني

 :الخارجي لطالب السلطنة القعيطية االبتعاث 
ومن في دفعاتهم، بعثت معارف السلطنة القعيطية بخيرة طالبها الذين تفوقوا     

لمدرسة الوسطى بمدينة غيل باوزير، الطالب األوائل في مدارسهم، والبداية كانت من ا
 التي تعد منطقة تعليمية للسلطنة القعيطية.

أما الفوج  ،)*( دراسةاسة في فترات ما قبل هذه الفقد سافر أول فوج إلى السودان للدر     
 الثاني فقد تداخل مع فترة هذه الدراسة من المبعوثين إلى معهد بخت الرضا فهم: 

 ــ األستاذ التربوي: صالح عبد هللا اليماني.1
 ــ األستاذ التربوي: محمد سعيد مديحج.2

 أما الفوج الثالث من المبعوثين إلى معهد بخت الرضا فهم:
 سالم أحمد بن سلم.ــ األستاذ التربوي: 1
 ــ األستاذ التربوي: عمر محمد بن سهيالن.2

 الفوج الرابع من المبعوثين إلى معهد بخت الرضا فهم:أم ا 
 ــ األستاذ التربوي: سالم عوض الرميدي باوزير.1
(1)ـ األستاذ التربوي: علوي صالح الرميدي2

  . 
وكـان سـتوى الثانويـة العامـة، وصـارت علـى مواستمرت البعثات فيما بعد إلـى السـودان    

 الدراسـة هـذه بسـنة واحـدةهـذه أول المبعوثين للدراسة الثانوية في السودان قبل فتـرة تحديـد 

 علـــى مســـتوى معهـــد، ثـــم اســـتمرت البعثـــات للدراســـة الثانويـــة ومواصـــلة الدراســـة الجامعيـــة
بتعـــاث مـــن المعهـــد والثانويـــة ووصـــل إلـــى جامعـــة وثانويـــة بخـــت الرضـــا وتطـــور ذلـــك اال

                                                 

م، وقد وصفت بالبعثات الرائدة في المدرسة الوسطى بغيل باوزير، 1943كان أول فوج سافر إلى السودان عام  )*(
ــ األستاذ التربوي: علي محفوظ 2ــ األستاذ التربوي: أحمد عوض القحوم 1وبعثوا للدراسة في معهد بخت الرضا وهم: 

 م األستاذ التربوي: عبد القادر محمد باحشوان.ـ أحمد سعيد وحدين. وقد لحق به3حوره 
 .227محمد سعيد مديحج، المدرسة األم، المرجع السابق، ص  (1)
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.وكثيـر مـن الجامعـات فـي   وتخرجوا منها وعادوا في بناء وطنهم حضرموت، (1)الخرطوم
إلـــى الســـودان والعـــراق أرســـلت الســـلطنة القعيطيـــة بعثـــات تعليميـــة  الـــدول العربيـــة األخـــرى 

غ مجمـوع هـؤالء ممن تخرجوا من المدرسـة الوسـطى بغيـل بـاوزير، وقـد بلـومصر وسوريا؛ 
 ثم وصلت البعثات حتى الكويت.  (2)( طالبا28م)1950الطلبة المبعوثين عام 

زداد عـدد المتخـرجين مـن المدرسـة ، اومع استمرار تطور مراحل التعليم في حضرموت   
فــــــي عقــــــد األربعينيــــــات اوزير الوحيــــــدة والفريــــــدة مــــــن نوعهــــــا، الوســــــطى بمدينــــــة غيــــــل بــــــ

فـإن  ارس المتوسـطة التـي فتحـت فيمـا بعـد،الخـريجين مـن المـدزدياد عدد واوالخمسينيات، 
بالهـدف  لـم تـف  م، 1949تحت أبوابهـا فـي عـام مدرسة المعلمين والثانوية الصغرى التي ف

حيث أن الثانوية الصـغرى توقفـت واسـتمرت مدرسـة المعلمـين لتـدريب المدرسـين للمـدارس 
ــــــة رســــــة المعلمــــــية المعلمــــــين بــــــدال مــــــن مداالبتدائيــــــة، وأصــــــبح اســــــمها مدرســــــ ن والثانوي

ـــبالد لمدرســـة ثانويـــة الســـتيعاب أعـــداد كبيـــرة مـــن خريجـــي (3)الصـــغرى  . ونســـبة لحاجـــة ال
 ،م1967ــــ1946ية بالمكال في العام الدراسـي فقد فتحت مدرسة ثانو  ،المدارس المتوسطة

ومـــدة الدراســـة فيهـــا أربـــع ســـنوات مثلهـــا مثـــل الدراســـة فـــي كليـــة عـــدن والمـــدارس الثانويـــة 
سودان. وكان الهدف من افتتاحها إعطاء المزيد من الفرص للطالب الحضارم ليلتحقـوا بال

ـــات،  ـــة بجانـــب البعث يـــت والســـودان ومصـــر وســـوريا التـــي ترســـل إلـــى الكو بالدراســـة الثانوي
علــــى حســــاب الجمعيــــة الخيريــــة وحكومــــة الســــلطنة القعيطيــــة لــــذلك كثــــر عــــدد والعــــراق، 

 ،والعلـوم ،واآلداب ،بتعـاث الخـارجي فشـمل الطـبمجـاالت االلطالب المتخرجين وكثـرت ا
 والسياسية لحاجة البالد إلى ذلك. ،والعلوم العسكرية ،الميكانيكية ،والهندسة

فــي دعــم وتوســع كومــة الســلطنة القعيطيــة وبريطانيــا، وقــد أســهمت الجمعيــة الخيريــة وح   
 البعثات في كل المجاالت تقريبا.

                                                 

 م، مصدر سابق.28/7/2018فاطمة  سعيد القدال، مقابلة شخصية، ( 1)
 .158، التربية والتعليم، مرجع سابق، صبامؤمن ( 2)
( 236حضرموت، التعليم األهلي في حضرموت، الطليعة، العدد)إعداد لجنة توثيق تاريخ التعليم في وادي ( 3)

 .3، صم30/1/1964
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مـــنهم مـــن صـــار لـــى الخـــارج كبعثـــات تعليميـــة، بهـــا إهكـــذا بعثـــت الســـلطنة القعيطيـــة طال   
لحاجتهـــا لـــذلك ومـــنهم مـــن صـــار طبيبـــا ومهندســـا وغيـــره مـــن المهـــن  ون كثـــر األمدرســـا وهـــم 

 األخرى.
بتعــاث إلــى المــدارس الثانويــة الســودانية فــي) بخــت الرضــا( وكــان فــي بدايــة األمــر اال     

 الرضا.مع التركيز على مدرسة بخت (1)و)خور طقت( و)حنتوب(
مختلفــة مــع توضــيح مجــال الدراســة والبلــد عــض أســماء تــم إبتعاثهــا لــدول عربيــة، وهنــا نــورد ب

 التي بعث فيها:
 بعثة مصر:ـــ 

الســنة الثانيــة فــي كليــة  أكمــال)ســلمان ــــ أحمــد عمــر بــن 2   همــام.صــالح عبــد الملــك بــن  ـــ1
 الطب بالقصر العيني في القاهرة(

 إعدادي أدبي( طالب)بارحيم ـ عمر سعيد 3
 ـ عشن محمد باعشن )درس الثانوية والتحق بكلية الزراعة(4
وهـو أول مبعـوث مـن قبـل فـي كليـة الشـريعة بـاألزهر الشـريف،  ـ علـي عبـد الـرحيم الريبـي)5

م، وأغلـــق بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن 1949، الـــذي فـــتح أبوابـــه عـــام (2)المعهـــد الـــديني بالغيـــل(
، (3)م1965فتتاحــه مــرة أخــرى متوســطا فــي مــارس ارف بامــن إدارة المعــ افتتاحــه ليــأتي قــرارٌ 

 ستمرت البعثات منه.وبرغم ذلك ا
 :بعثة سوريةــــ 

 الطب( )كليةعوض سالم بامطرف ـ 1 ومنهم:
 الحقوق(. كلية)باحويرث هللا محمد  عبدـ 2
المصادر التي بين أيدينا أن )تشير  عبدالحميد سعيد بارحيم -4هللا مبارك هادي.  عبد 3

هادي وبارحيم كمال تجهيزي علمي( معنى ذلك أنهما كانا يستعدان لمواصلة تعليمهما 
 .الجامعي آنذاك.

                                                 

 م، مصدر سابق.31/7/2018صالح الدين حسين خوجلي، مقابلة شخصية، ( 1)
 .31مين سعيد باوزير، مرجع سابق، صأ( 2)
غيل باوزير متوسطا، ( بيان من إدارة معارف السلطنة القعيطية بإعادة افتتاح المعهد الديني ب59وثيقة رقم)( 3)

 م.1965مارس 9هـــ الموافق 1384ذو القعدة 6الثالثاء 
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 - :العراق بعثةـــ 

 3بغداد(.حقوق كلية )عمر باصالح  - 2)كلية الحقوق ببغداد( بامطرف  عبد هللاسالم  ـ1
محمد عوض منصر طالب إعدادي  - 4( كلية الصيدلة ببغدادالحضرمي )أحمد سعيد  -

 .أدبي
 بعثة السودان:ـــ 

الدراسة  )أكملواي على سالم الغراب -3جمعان بن سعد.  -2محمد عوض باعامر.  ـ1
 .الثانوية(

عمر  - 7الحوثري عبدالحافظ عبدالرب  -6 أحمد بن شيخ. -5فيصل بن شمالن. ـ 4
دراسة  )أكملوا ــ حسين بارباع10غانم. ــ فرج بن 9.هللا سالم البيض عبد ــ8أحمد الخنبشي.

 .(الثانوية
هللا بكير )حاز  الرحمن عبد عبدــ 12. (في كورس للمعلمين يتدرب)حورة علي محفوظ ـ 11

 (الخرطوم ـ جامعةكلية الشريعة ) ي.القادر محمد العمار ــ عبد 13على دبلوم القضاء(.
 .(1))كلية عدن(ومن مبعوثي عدن: سعيد عبد الخير النوبان ـــــــ 
دة ما يتابع سير البعثات الحضرمية في السودان وكيل السلطنة القعيطية هناك السيد/ اوع  

  لتذليل الصعاب للطالب الحضارم في السودان. بدور كبير ، وقد قام(2)أحمد صالح باعبود
دت هناك بعثات كثيرة وفي فترة الستينيات من القرن العشرين كانت قد تنو     وعت وتعد 

من مصادر ومراجع بعد تنقيب شاق  ولكن هذا ما ذكرتهووصلت إلى دول أجنبية، 
وتحولت  البعثات استمرت إال أنم 1967. وبالرغم من نهاية السلطنة القعيطية عام ومضن  

جي كما هو مستمر وبشكل واسع جدا حتى ر واستمر االبتعاث الخاإلى الجمهورية الجديدة، 
 .اليوم

  

                                                 

 .36مين سعيد باوزير، مرجع سابق، ص أ ( 1)
جماد أول  16( خطاب من ناظر معارف السلطنة القعيطية إلى وزير السلطنة القعيطية، اإلثنين 60ثيقة رقم)و ( 2)

 م.1962أكتوبر  15هــ الموافق 1382
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 الخاتمة:
مـن جميـع الجوانـب، تميزت حضرموت بتراث ثقافي ضخم يسـتطيع الباحـث دراسـتها      

التســمية وذكــرت كثيــر مــن اآلراء المختلفــة فــي ذكرهــا بــدءا مــن  معرفــة حــثاالب فقــد حــاول
 الكتب السماوية ثم المصادر والمراجع األخرى.

السطح والهضـبتان والصـحراء ثم تم في هذا البحث دراسة الموقع والسكان والمساحة و     
نتيجــة لألهميــة االســتراتيجية لكــل تلــك الجوانــب، فكــان البــد للباحــث إعطــاء نبــذة عــن تلــك 
الجغرافيــة المتميــزة مــن حيــث إتســاعها الــذي أدى إلــى تنــوع تضاريســها ومناخهــا ومواردهــا 

أن حضــرموت فيهــا كــل مقومــات االقتصــادية، فمــن خــالل دراســة تلــك المــوارد يتضــح لنــا 
 لدولة، وخاصة أن الجغرافيا توجه التاريخ.ا

ثم تم دراسة حضرموت فـي العصـر الجـاهلي، فكـان الحـديث عـن أول كيـان سياسـي،     
 وهو عهد عاد ثم القحطانيون ثم معين وسبأ وحمير.

اســـتمرت الكيانـــات السياســـية فـــي العهـــد اإلســـالمي، فظهـــرت قبيلـــة كنـــدة التـــي نافســـت    
لنـــواحي المختلفـــة، إال أن أبـــرز مـــايميز هـــذه الفتـــرة هـــو توافـــد القحطـــانيين فـــي كثيـــر مـــن ا

الحضارمة إلى الرسول صلى عليه وسلم إلعالن إسالمهم. ثم ظهرت كثيـر مـن الكيانـات 
السياســــية فــــي حضــــرموت مثــــل الســــلطة الراشــــدية والســــلطان الحبــــوظي والملــــك الرســــولي 

طــــويال مــــن الــــزمن حتــــى  والســــلطنة اليمانيــــة ثــــم الســــلطنة الكثيريــــة التــــي اســــتمرت ردحــــا
 عاصرتها السلطنة القعيطية وكان أحداث ووقائع هذا البحث في عهدهما.

ء التعليم باهرًا، فـي حضـرموت فـي فتـرات تاريخهـا المختلفـة وإال لمـا ظهـر علمـا أصبح     
والعصــور، وظهــرت نهضــة علميــة منــذ كافــة المجــاالت  ومؤرخــون ومثقفــون حضــارمة فــي

م، 1967ـــ 1946تطــور التعلــيم فــي حضــرموت فــي فتــرة الدراســة بدايــة القــرن العشــرين، و 
تطــورا كبيــرا، حيــث كــان الســتمرار الكتاتيــب واألربطــة والزوايــا األثــر الواضــح فــي نهضــة 

 حضرموت العلمية والثقافية بشكل عام.
كان لظهور المدارس األهلية منـذ قبـل فتـرة البحـث واسـتمرارها وتطورهـا وزيـادة عـددها     

 الدراسة في حضرموت أثرا كبيرا في تطور التعليم وانتشاره في حضرموت.في فترة 
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ولما كانت حضرموت أرض خصبة لزراعة نبتات العلـم وسـنابل المعرفـة، بـدأ فيهـا التعلـيم 
الحـــــديث وظهـــــرت المـــــدارس الحكوميـــــة واســـــتمرت وانتشـــــرت وظهـــــرت أيضـــــا المكتبـــــات، 

المــنهج الســوداني وطب  ــق بواســطة  وتطــورت المنــاهج التعليميــة ودخلــت منــاهج عربيــة مثــل
ـــة تعليميـــة حضـــرمية وســـودانية، وحتـــى تصـــبح هـــذه المنـــاهج أكثـــر مالئمـــة للمجتمـــع  هيئ
الحضرمي، تم إنشاء مكتب التفتيش والتكييف الذي ساعد على تكييف المناهج السـودانية 
بمــــا يتناســــب مــــع المجتمــــع الحضــــرمي واســــتمرت بعــــدها المنــــاهج الســــودانية طــــوال فتــــرة 

 راسة.الد
ـــــداخل والخـــــارج مـــــع هـــــذه النهضـــــة التعليميـــــة فـــــي داخـــــل      تفاعـــــل الحضـــــارمة فـــــي ال

حضــرموت وخارجهــا فــتم دعــم التعلــيم األهلــي والحكــومي علــى حــد   ســواء؛ بواســطة الوقــف 
اإلسالمي والتبرعات والصدقات، باإلضـافة إلـى المـنح المقدمـة مـن بعـض البلـدان العربيـة 

ومصـر، وقـد تـم دعـم التعلـيم بواسـطة المؤسسـات الحكوميـة مثل السـودان والعـراق وسـوريا 
ـــم اســـتقدام المدرســـين الســـودانيين وتحســـين وضـــع  ـــة والقعيطيـــة، وت فـــي الســـلطنتين الكثيري
المدرســين الحضــارمة، باإلضــافة إلــى تــوفير الكتــب الناقصــة مــن بعــض األقطــار العربيــة 

ة في جميـع المراحـل الدراسـية مثل السودان والعراق، وبالتالي تم سد النقص للكتب الدراسي
 في حضرموت.

في هذه الحقبة الزمنية للبحث عدد كثيـر مـن الشخصـيات ذوي األفكـار  كما أنه ظهر    
المســـتنيرة، وكـــانوا مـــن أبـــرز دعـــاة التطـــور التعليمـــي والثقـــافي بشـــكل عـــام ممـــا أســـهم فـــي 

الـذكر  تطوير مراحل التعليم في حضرموت، فتم ذكر بعـض تلـك الشخصـيات علـى سـبيل
 ال الحصر مع ذكر بعض أدوارها التطويرية للتعليم في حضرموت.

كان التعليم متطورًا، والنهضة مستمرة وهناك هيئات تعليمية أسهمت في هذه النهضـة     
كفــاءة المعلمــين مــن خــالل مســتوياتهم التعليميــة مــن خــالل العلميــة وهــذا التطــور التعليمــي 

 يمي في حضرموت في كافة المراحل التعليمية.والثقافية، حيث تنظم الهيكل التعل
أسهمت الجمعيات واألندية الثقافية واألدبية في حضرموت إسهاما واضـحا فـي بعـث      

حركـــة فكريـــة وثقافيـــة فـــي حضـــرموت، مـــن خـــالل تأســـيس عـــدد مـــن األنديـــة والمجم عـــات 
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ي تثقيـف اإلنسـان األدبية والغرف الثقافية المختلفة التـي كـان لهـا الـدور الواضـح للعيـان فـ
الحضـــرمي وتطــــور فكــــره فــــي كافــــة المجــــاالت، بـــل ووقفــــت بعــــض هــــذه األنديــــة الثقافيــــة 
والمجم عــات األدبيــة حتـــى فــي وجـــه الســلطة كمعارضـــة عنــدما يتعـــرض الشــعب للظلـــم أو 

 للمطالبة بتحسين وضع المواطن في جميع المجاالت.
ة، ومنهـــا التعلـــيم، لـــم تكـــن حضـــرموت منعزلـــة عـــن العـــالم الخـــارجي فـــي مجـــاال     ت عـــد 

خاصـة بعـد تأسـيس وبفكان لحضرموت نصـيبها مـن المـنح الدراسـية واالبتعـاث الخـارجي، 
بتعـــــاث طيـــــة والكثيريـــــة فـــــي حضـــــرموت، فـــــتم االدار معـــــارف لكـــــل مـــــن الســـــلطنتين القعي

ـــم وصـــل حتـــى دول أجنبيـــة، وعنـــدما عـــاد أولئـــك  ـــى الصـــعيد العربـــي، ث الخـــارجي أوال عل
كــان األثــر واضــحًا، مــن حيــث تطــور التعلــيم فــي حضــرموت حيــث  المبتعثــون حضــرموت

مــة فــي ســلطنتي حضــرموت لميــة واســتمرارها وتقلــدوا مناصــب مهأســهموا فــي النهضــة الع
 القعيطية والكثيرية، ورسموا معالم النور العلمي في حضرموت.

أنــه يعــد خاصــة وبواألمــر الســهل ن كــان البحــث شــاقًا، ومضــنيًا، لــم يكــن بــاألمر الهــي       
ــيم فــي حضــرموت وقــد تــم إخراجــه بهــذه الصــورة بعــد عنــاء  أول بحــث أكــاديمي عــن التعل
وتعب شديدين، وأخذت جمع المادة العلمية وقتا كبيرًا، وجهدًا جهيدًا من الباحـث. وماكـان 
فـــي هـــذا البحـــث مـــن قصـــور فمـــن نفســـي ومـــا كـــان مـــن أوجـــه كمـــال فبتوفيـــق هللا ســـبحانه 

 وتعالى.
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 نتائج البحث 
م، من الفترات المهمة في تاريخ حضرموت على كافـة 1967ــ 1946ع د ت هذه الفترة  ـ1

األصــعدة سياســيا واقتصــاديا واجتماعيــا وثقافيــا، وتطــور الجانــب الثقــافي والســيما التعليمــي 
 تطورا واضحا وبارزا.

 كالت الخارجيــة كتــدخل بريطانيــاواجهــت عمليــة التعلــيم فــي حضــرموت كثيــرًا مــن المشــ ـــ2
 .في السياسة التعليمية

ـحت  ــ3 ، إذ حاولـت كــل ة الصـلة بــين التعلـيم ونهضـة الشـعب الحضـرميهـذه الدراسـ وض 
ـــاهج العربيـــة المتطـــورة المالئمـــة للمجتمـــع  ـــة والكثيريـــة وضـــع المن مـــن الســـلطنتين القعيطي

 الحضرمي.
 .ساهم االخوة العرب والمسلمون في تطوير التعليم بحضرموت وخاصة السودانيون  ـ4
 .شهدت الفترة التي اختارها الباحث تطورًا ملحوظًا في حركة التعليم بحضرموت ـ5
ــيم فــي حضــرموت بــين عــامي 6 ـــ توصــل الباحــث إلــى دراســة أكاديميــة شــاملة، عــن التعل ـ

نتشـــــار التعلــــيم فـــــي حضــــرموت الســـــلطنتين م، وتحديــــد جوانـــــب تطــــور وا1967ــــــ 1946
 الكثيرية والقعيطية.

 .استطاع كثير من الخيرين في البالد دعم التعليم بأموالهم وأوقافهم ـ7
ــ وحدة الثقافة العربية اإلسالمية رغم الحدود السياسية بين البلدان، فالكتب معظمهـا مـن 8

 وكذا المعلمون من السودان وغيرها من الدول. الخارج
، باإلضــافة للروايــات االهتمــام بهـاينبغـي بــدور رئـيس فــي دراسـة التــاريخ و  تقــوم الوثـائق ــ9

 الشفاهية والتاريخ االجتماعي.
، اً متميــز  اً تعليميــ اً أفــرزت هــذه الحقبــة الزمنيــة مــن تطــور التعلــيم فــي حضــرموت كــادر  ـــ10

 حيث ظهرت أسماء المعة في سماء حضرموت مازالت في الذاكرة والوجدان حتى اليوم.
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 توصيات البحث 
يوصــــي الباحــــث إدارة التربيــــة والتعلــــيم فــــي حضــــرموت وضــــع خطــــة زمنيــــة للــــدورات  ـــــ1

ل الحجــــرة هــــم داخــــحضــــارمة وبشــــكل دوري لتحســــين أدائالتدريبيــــة التطويريــــة للمعلمــــين ال
 ن في حضرموت.يمكتفاء الذاتي للمعلخاصة في ظل االوبالدراسية 

زيـد مـن الجهـود لتـوفير يوصي الباحث نادي الطالب الحضـارمة فـي السـودان ببـذل الم ـ2
المزيد من المنح الدراسـية للطـالب الحضـارمة فـي الجامعـات السـودانية لمـا تتمتـع بـه هـذه 
الجامعـــات مـــن تطـــور تعليمـــي وثقـــافي واجتمـــاعي لمســـه الباحـــث خـــالل فتـــرة دراســـته فـــي 

 السودان.
وير يوصي الباحث إدارات التربية والتعليم في حضـرموت ببـذل المزيـد مـن الجهـود لتطـ ـ3

التعلــيم مــن خـــالل زيــادة عـــدد مراكــز الموهـــوبين فــي حضـــرموت حتــى تتخـــرج فئــة متنـــورة 
 ومتطورة تواكب تطورات العصر.

ــ4 يوصــي الباحــث بــالنظر فــي إقامــة مــؤتمر جــامع أو نــدوة مشــتركة لتوضــيح العالقــات  ـ
ت الســــودانية اليمنيــــة ) الثقافيــــة واالجتماعيــــة( البــــراز دور المعلمــــين الســــودانيين والصــــال

 .الثقافية واالجتماعية بين الشعبين
ــ5 يوصــي الباحــث فــروع وزارتــي التعلــيم العــالي والتربيــة والتعلــيم فــي حضــرموت بوضــع  ـ

أرشــــيف الكترونــــي لجميــــع المكتبــــات حتــــى يختصــــر الباحــــث والــــدارس كثيــــر مــــن الوقــــت 
 ى المعلومات الثقافية والتعليمية.للحصول عل

الجنـوبي وهويـة الـيمن الجنـوبي وذاكـرة حضـرموت  ـــ العمل على تأسـيس موسـوعة الـيمن6
وشخصـية حضـرموت دراسـة فـي تـاريخ المكــان وكتابـة التـاريخ التجـاري والثقـافي وعالقتهــا 

 الدولية.
ــ تأسيس األرشيف الحضـرمي، وجمـع الروايـات الميدانيـة الشـفاهية وإصـدار الوثـائق فـي 7

 شكل كتيبات.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم./1

 السنة النبوية. /2 
 

 مصادر  /3
ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد هللا، عز   .1

عليـه: شـعيب هــ(، حققـه وضـبط نصـه، وخـرج أحاديثـه، وعل ـق 840الدين، مـن آل الـوزير )المتـوفى: 
األرنـــؤوط، العواصـــم والقواصـــم فـــي الـــذب عـــن ســـنة أبـــي القاســـم، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر 

 م، الجزء الثالث. 1994 -هـ  1415والتوزيع، بيروت ـــ لنان، الطبعة: الثالثة، 
 هـ(،241أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: ابن حنبل،   .2

عادل مرشد، وآخرون، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة،  -المحقق: شعيب األرنؤوط 
، 31، الجزء 18838م، رقم الحديث:  2001 -هـ  1421بيروت، لبنان،الطبعة: األولى، 

 .134ص
هـ(، 571أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر )المتوفى: ابن عساكر،   .3

حقق: عمرو بن غرامة العمروي، تاريخ دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الم
 .مجلدات فهارس( 6و  74) 80م، عدد األجزاء:  1995 -هـ  1415لبنان، 

، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، 5الدمشقي، البداية والنهاية، ط أبو الفداء الحافظ ابنابن كثير،   .4
 .120ول، صم، المجلد األ1983

هـ(،الفصل 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:   .5
في الملل واألهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، الطبعة بدون، سنة الطبع بدون، الجزء 

 الثاني.
جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة   .6

 م 1993 -هــ 1413الثانية، 
هـ(،المحقق: 748شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اي ماز )المتوفى: ، الذهبي  .7

فيات الم و  شاهير و األعالم، دار الغرب اإلسالمي، الدكتور بشار عو اد معروف، تاريخ اإلسالم و 
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 م  2003بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 
هــ(، 360سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ) المتوفي :   .8

الروض الداني ) المعجم الصغير(، المحقق: محمد شكور الحاج أمرير، الناشر: المكتب اإلسالمي، 
 .46، ص 22م، الجزء 1985هـــــ ــــــــــ 1405مار، بيروت ـــ لبنان، الطبعة األولى، دار ع

هـ(، معجم البلدان، دار 626شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي )المتوفى:   .9
 .م 1995، الطبعة: الثانية، 2،جصادر، بيروت، لبنان

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم أبو الفضل زين الدين ، العراقي  .10
هـ(أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو 806)المتوفى: 

هـ(، طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود 826زرعة ولي الدين، ابن العراقي )المتوفى: 
وصورتها دور عدة منها  -تيب المسانيد(، الطبعة المصرية القديمة بالتقريب: تقريب األسانيد وتر 

)دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(، القاهرة، مصر، العام 
 بدون. الجزء األول.

: هـ( المحقق1014علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري )المتوفى:   .11
لبنان،  –الشيخ خليل محيي الدين الميس، شرح مسند أبي حنيفة، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م 1985 -هـ  1405لطبعة: األولى، ا
محمد أبو إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور   .12

، الطبعة 5، جدار طوق النجاة، دمشق ـــ سوريارسول هللا ـــ صلى هللا عليه وسلم ــ وسنته وأيامه، 
 .162(، ص 4327هــــــ، ـــــــ صحيح البخاري، حديث رقم) 1422األولى 

هـ(، المحقق: محمد 377محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الم ل طي العسقالني )المتوفى:   .13
بـدع، المكتبـة األزهريـة للتـراث، القـاهرة ــــ زاهد بن الحسـن الكـوثري، التنبيـه والـرد علـى أهـل األهـواء وال

 .ب تمصر، 
محمد بن عبد الملك الهمداني  -عريب بن سعد القرطبي  -محمد بن جرير الطبري أبو جعفر   .14

المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف، القاهرة، 
 م،.1967هـــ ـ 1386ثانية، ، الطبعة ال1، ججمهورية مصر العربية

، مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الفكر، بيروت، لبنان، اإلمام أبو الحسن بن علي، المسعودي  .15
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 .11م، الجزء الثاني، ص1993الطبعة الخامسة، 
 

هـ(،تحقيق: 355أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري )المتوفى: بعد المصري،   .16
إسماعيل، وأحمد فريد المزيد،كتاب الوالة وكتاب القضاة للكندي، دار  محمد حسن محمد حسن
  .م 2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: األولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

إبراهيم أحمد ، معجم المدن والقبائل اليمنية، دار الحكمة، صنعاء، الجمهورية اليمنية، ، المقحفي  .17
 . م 1983الطبعة األولى، 

هـ(، 468أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي ، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: ، الواحدي  .18
( رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية 15المحقق: أصل تحقيقه في )

جامعة اإلمام محمد  -من الجامعة بسبكه وتنسيقه، التفسير البسيط، الناشر:عمادة البحث العلمي 
وجزء  24) 25هـ، عدد األجزاء:  1430ن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية، الطبعة: األولى، ب

 للفهارس(
  .م1995ياقوت الحموي الرومي، معجم البلدان، الطبعة الثانية، دار صادر، بيروت، لبنان،   .19

محمد بن هـ(، الحاشية: أحمد بن 544أبو الفضل القاضي عياض بن موسى )المتوفى: ، اليحصبي  .20
مذيال بالحاشية المسماة مزيل  -هـ(، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 873محمد الشمنى )المتوفى: 

لطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ـــــ سوريا، الطبعة بدون، لالخفاء عن ألفاظ الشفاء، دار الفكر 
 م، الجزء األول. 1988 -هـ  1409
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 مراجع /4
م، الطبعة األولى، 1967ـــــ 1937واالستعمار البريطاني أحمد عبيد بن دغر، حضرموت   .1

 .71م، ص2000هـــــ/ 1421مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر،
أحمد عوض باوزير، شهداء القصر، الطبعة األولى، دار الهمداني، عدن، اليمن، التاريخ   .2

 بدون.
لجنة توثيق م، إعداد 2005 –م 1905التعليم في دوادي حضرموت، النشأة والتطور،   .3

التعليم بالوادي، مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء، محافظة حضرموت، الطبعة 
 م.2006األولى، طبع لدى باحميد للدعاية واإلعالن، سيؤون، حضرموت، اليمن، 

العرب القديم، دار الفكر، تاريخ العرب القديم، دار الفكر، دمشق، سوريا،  تاريختوفيق برو،   .4
 م.2001هــ /1422طبعة الثانية، ال

حسن بن علي بن عبد هللا باسمير، السلطنة القعيطية في حضرموت، الطبعة األولى، دار   .5
 م.2012 -هـ 1433، 1الوفاق، عدن، اليمن، ط

حميد مطيع العواضي، وعبد اللطيف األدهم، بالد اليمن في المصادر الكالسيكية، )جمع   .6
 – 21م، ص2001والسياحة، صنعاء، الجمهورية اليمنية،  ، وزارة الثقافة1وترجمة(، ط

93. 
خالد سالم باوزير، موانيء ساحل حضرموت، دراسة أثنو أثرية، مكتبة دار المعرفة المكال،   .7

 .27م، ص1996حضرموت، اليمن، الطبعة األولى، 
سالم عمر الخضر، الطابع االقتصادي العفوي واالنتفاضات القبلية في   .8

م(، وثائق الندوة العلمية التاريخية حول المقاومة الشعبية في 1961ـ1948حضرموت)
م، مطبعة جامعة 1989فبراير  26ـ  25م( كلية التربية المكال، 1963ـ1900حضرموت )

 م.1989عدن، عدن الجمهورية اليمنية، الطبعة األولى 
ة عدن. دار سامي محمد بن شيخان، نفحات وعبير من تاريخ غيل با وزير، مكتبة الثقاف  .9

 التيسير صنعاء ط بدون. 
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م، مطبعة وحدين لألوفست، 2010سعيد صالح بامكريد، تريم عاصمة الثقافة اإلسالمية   .10
 م.2010 -هـ 1431، 1المكال، حضرموت، اليمن، ط

سعيد عوض باوزير ، صفحات من التاريخ الحضرمي، دار الوفاق للدراسات والنشر، عدن،   .11
 م1990الطبعة الثانية، الجمهورية اليمنية، 

سعيد عوض باوزير، الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، دار النشر بدون، القاهرة،   .12
 م.1961مصر، الطبعة األولى، 

سيرة ذاتية وشهاداته ، دار حضرموت للدراسات والنشر  –سعيد عوض باوزير، حياة جديدة   .13
 م2003 -هـ 1424 ( ،1حضرموت ، الجمهورية اليمنية ، ط ) –، المكال 

سعيد عوض باوزير، معالم تاريخ الجزيرة العربية ، دار الكتاب العربي، القاهرة ، مصر،   .14
 م.1954

سق اف علي الكاف، حضرموت عبر أربعة عشر قرنا، مكتبة أسامة، بيروت، لبنان، الطبعة   .15
 م.1990األولى، 

أثر هارولد إنجرامز في  صادق عمر أحمد مكنون، إنجرامز سلطان حضرموت غير المتوج،  .16
م، الطبعة األولى، تريم 1944ـــ  1934الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 م.2017للدراسات والنشر، تريم، حضرموت، اليمن، 
صالح علي باصرة ، تاريخ حضرموت السياسي، مطبعة اإلبداع، القاهرة جمهورية مصر   .17

 .30هــ، الجزء األول، ص 1936العربية، الطبعة األولى، 
، دراسات في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر، دار المسيرة للنشر  صالح علي باصرة  .18

 م.2001هـ/ 1422، 1والتوزيع والطباعة، عم ان، األردن، ط
صالح علي باصرة، لمحات موجزة من تاريخ نشؤ ونضال حركة التالميذ والطالب في   .19

 وثائق الندوة العلمية التاريخية.م، 1967ـــ 1930حضرموت 
صالح عبد القادر البكري ، في جنوب الجزيرة العربية، مطبعة مصطفى البابي، القاهرة،   .20

 م.1949جمهورية مصر العربية، الطبعة األولى، 
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طارق نافع الحمداني )جامعة بغداد(، د. عبد هللا سعيد الجعيدي )جامعة حضرموت(،   .21
في مجلة الرابطة العربية، دار الوفاق، عدن، الجمهورية اليمنية، أخبار حضرموت التاريخية 

 م.2012 -هـ 1433الطبعة األولى، 
عبد الرحمن بن عبيد الاله السقاف، إدام القوت أو معجم بلدان حضرموت، الطبعة األولى،   .22

 م.2005هـــــ / 1425دار المنهاج، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
بن صالح القعيطي، ود. محمد سعيد القدال، السلطان علي ابن صالح عبد العزيز   .23

م، دار الساقي، 1948ـ1898القعيطي: نصف قرن من الصراع السياسي في حضرموت 
 م2001بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

السلطان علي بن صالح القعيطي: عبد العزيز بن صالح القعيطي، ومحمد سعيد القدال،   .24
م، دار الساقي، بيروت، 1948ـ1898راع السياسي في حضرموت نصف قرن من الص

 .135م، ص2001لبنان، الطبعة األولى، 
 

عبد هللا أحمد الناخبي، الكوكب الالمع فيما أهمل من تاريخ يافع، الطبعة األولى، دار   .25
 م.1999األندلس الخضراء، جدة، السعودية، 

ما ليس مثبوت من تاريخ يافع في  عبدالخالق بن عبدهللا بن صالح البطاطي، إثبات  .26
 م.1989هـ / 1409حضرموت، الطبعة األولى، مطابع، دار البالد، جدة، السعودية، 

عبدهللا بن أحمد الناخبي، فصول في الدول واألعالم والقبائل واألنساب أو شذور مناجم   .27
 م.1999 -هـ 1419( 2األحقاف، دار األندلس الخضراء، جدة السعودية ط )

عبدهللا سعيد سليمان الجعيدي، األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية في   .28
هـــ 1431م، دار الوفاق، الجمهورية اليمنية، عدن، الطبعة األولى،1945ــ1918حضرموت 

 م.2010ــــ 
ة عدنان أحمد سالم جروان، مدينة غيل باوزير، دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافي  .29

م، الطبعة األولى، دار الفالحين، الرياض، المملكة 1967- 1936ه /1387-ه 1355
 م، دراسة ماجستير منشورة للكاتب نفسه.2012 –هــ 1433العربية السعودية ،  رجب 
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علوي عبد هللا طاهر، المعاهد الدينية في حضرموت وأثرها في الحياة الثقافية، حضرموت   .30
والثروة، جمع مادتها وقدم لها د. محمد أبوبكر حميد، الطبعة فصول في التاريخ والثقافة 

 األولى، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، تاريخ النشر بدون.
علي هود باعباد، التعليم في الجمهورية اليمنية، ماضيه ــ حاضره ـــ مستقبله، الطبعة   .31

 م.2003 هـــ/1423السابعة، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، اليمن، 
عمر عبود عمر باجراب، البدايات األولى للتعليم في القارة ومرور خمسين عامًا على افتتاح   .32

م، الطبعة األولى، دار الوجيدة للنشر والتوزيع، غيل 1987 – 1937مدرسة القارة للبنين 
 م.2016باوزير، حضرموت، اليمن، 

، مركز 1شطر الجنوبي من اليمن، جكرامة مبارك سليمان بامؤمن، التربية والتعليم في ال  .33
 م.1994هــــ/1415، 1الدراسات والبحوث اليمني. ط

كرامة مبارك سليمان بامؤمن، الفكر والمجتمع في حضرموت، دار التيسير للنشر والتوزيع،   .34
 م.2006هـــــ ـــــــ 1427صنعاء، الجمهورية اليمنية، الطبعة الثالثة، 

تطور التعليم في حضرموت، وثائق بحوث الندوة العلمية  كرامة مبارك سليمان بامؤمن،  .35
التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية والصحة، المكال، حضرموت، اليمن، 

م، وعنوان الندوة "التعليم في حضرموت وضرورة مساهمة المجتمع في تمويله" 30/8/2001
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هبة )المتوفى:   .39 النبوية على ضوء القرآن  هـ (،السيرة1403محمد بن محمد بن سويلم أبو ش 
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 .47ص
محمد بن هاشم، رحلة الثغرين، الطبعة الثانية، مركز تريم للدراسات والنشر، تريم،   .40
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 الوثائق /5

وثائق بحوث الندوة العلمية التربوية التي نظمتها الجمعية المساندة للتربية   .1

المجتمع في  وضرورة مساهمة" التعليم في حضرموت  والصحة بعنوان

المكال، حضرموت، م، 23/10/2001 – 22تمويله " خالل الفترة 

 (.1اليمن، الجمعية المساندة للتربية والصحة. مجموعة وثائق رقم)
( اختصاصات مفتشي األلوية بالساحل  2وثيقة رقم)  .2

 م.28/7/1962هـــ الموافق 26/2/1382والداخل،
( خطاب وزير السلطنة القعيطية إلى رئيس المحاسبين 3وثيقة رقم)  .3

هــ  1382جمادى اآلخرة  6بخصوص رواتب المدرسين السودانيين، 

 م.3/11/1962الموافق 
وزير السلطنة القعيطية سعيد القدال إلى قائم ( خطاب من 4وثيقة رقم)  .4

ديسمبر 28مدينة غيل باوزير من أجل ترتيب زيارة السر كوكس، 

 م.1952
( قرار إدارة المعارف بفوز المدرسة الوسطى بلوحة 5)وثيقة رقم   .5

هـ الموافق 1375م حرر 54/1955الشرف السلطانية للعام الدراسي 

 م.18/9/1955
من ناظر معارف السلطنة القعيطية إلى مديري  ( خطاب6وثيقة رقم)  .6

مدارس مدينة غيل باوزير؛) المدرسة الوسطى، والمعهد الديني، 

والمدرسة االبتدائية بالغيل( من أجل ترتيب استقبال السلطان القعيطي، 

 م.1951نوفمبر 1هــ الموافق 1371صفر 2
سيقى ( خطاب من وزير السلطنة إلى قائد فرقة المو7وثيقة رقم )  .7

 .1956أكتوبر  24السلطانية لترتيب احتفال استقبال السلطان القعيطي، 
( نص رسالة من عميد منطقة غيل باوزير التعليمية إلى قائم 8وثيقة رقم)  .8

الغيل يوضح فيها مديري ونواب عموم المدارس والمعاهد واإلدارات 
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 م.  3/10/1956الحكومية بالغيل، حررت في 
من ناظر المعارف إلى معالي وزير السلطنة  ( خطاب9وثيقة رقم)  .9

ذو الحجة  25القعيطية بالنيابة، صادر عن إدارة المعارف بالمكال، 

 م.1967أبريل  5هـــ الموافق 1386
( خطاب من ناظر المعارف إلى وزير السلطنة بالنيابة 10وثيقة رقم)  .10

م، صادر عن إدارة 66/1967حول مصاريف المعهد الديني بالغيل 

 م.29/3/1967هـــ الموافق 1386ذو الحجة،  18المعارف بالمكال، 
( بيان من الحكومة القعيطية حول استقدام المدرسين 11)وثيقة رقم   .11

المصريين إلى حضرموت )من صفحتين(، صادر عن وزيــــر السلطنة 

هـ الموافـــق  1384ربيـــــع ثاني 10القعيطية أحمد محمد العطاس في 

 .2ـ  1م. ص  1964 /8 /18
( بيان من إدارة المعارف حول افتتاح المعهد الديني 12وثيقة رقم )  .12

 م. 1965/ مارس /  8متوسطا، حرر في 
( خطاب ناظر المعارف لمديري المدارس االبتدائية 13وثيقة رقم)  .13

والوسطى موضوعه، عالقة المدرسة االبتدائية بالغيل بمدرسة المعلمين، 

 م.7/11/1962هــ الموافق 1382جمادى اآلخرة  10
(، خطاب وزير السلطنة إلى رئيس 14وثيقة رقم )    .14

 م.27/10/1962هــ الموافق 1382جمادى األولى 28المحاسبين،
شعبان  28( خطاب من ناظر المعارف إلى وزير السلطنة،15وثيقة رقم)  .15

 م.23/1/1963هــ الموافق1383
 9إلى رئيس المحاسبين، ( خطاب ناظر المكتبة السلطانية 16وثيقة )  .16

 م.24/8/1958هــ الموافق1387صفر 
رجب  15( خطاب وزير السلطنة إلى رئيس المحاسبين،17وثيقة رقم)  .17

 م.24/1/1959هــ الموافق1378
شعبان  21( خطاب وزير السلطنة إلى رئيس المحاسبين،18وثيقة رقم)    .18

 م.11/3/1958هــ الموافق1377
حول مواصلة بيع كتاب الطفل الحضرمي،  ( منشور عام19وثيقة رقم)  .19

جمادى األولى  10إدارة المعارف بالمكال، حضرموت، اإلثنين 

 م.1965سبتمبر  6هـــ/1385
( خطاب من ناظر معارف السلطنة القعيطية إلى السيد 20وثيقة رقم)   .20

( نسخة من كتاب الطفل 15000أحمد صالح باعبود حول طلب طباعة )

فبراير  2هــ الموافق 1386شوال  23سودان، الحضرمي في مطابع ال
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 م.1967
( خطاب من ناظر معارف السلطنة القعيطية إلى الوكيل 21وثيقة رقم)   .21

الثقافي للحكومة القعيطية بالسودان، السيد أحمد صالح باعبود، حول 

استيراد الكتب المدرسية للمدارس االبتدائية والوسطى، مكون من أربع 

م. ص 1967فبراير 2هــ الموافق 1386شوال  23صفحات، في 

 .3و2و1
( بيان مرسل إلى ناظر المعارف خاص بموضوع الكتب 22وثيقة رقم )  .22

الواردة من السودان، وعليه إمضاء كل من مفتش الحسابات، وعضو 

 م.1967أكتوبر  24المعارف، وضابط المستودع المستلم، 
فصول الصغرى ( جدول مواعيد االمتحان النهائي لل23وثيقة رقم)  .23

م، صادر من مكتب التفتيش 1966م ــ 1965للمدارس االبتدائية لعام 

 م.1966فبراير  26بالمكال، بتاريخ، بتاريخ 
صندوق وكرتون الواردة من  13( بيان ما احتوته الــ 24وثيقة رقم)  .24

السودان تحت إشراف لجنة مكونة من: عضو السكرتارية، عضو المالية، 

المستودع(، رئيس اللجنة) توقيع لم نتعرف عليه عضو المعارف)ضابط 

 .2و 1م. ص24/1/1967في الوثيقة، )البيان خمس صفحات(
( رسالة من مدير ثانوية المكال إلى السيد قاسم رجب ناظر 25وثيقة رقم )  .25

نوفمبر  19هـــ الموافق 1387شعبان  17المعارف القعيطية  في 

كشوفات الكتب المطلوبة م يطلب فيها كتب من العراق، مرفقة 1967

 ( صفحات.7،الوثيقة )
( برنامج زيارة المستر _)قريفث(، صادر عن إدارة 26وثيقة رقم )  .26

المعارف، وبتوقيع من ناظرها القدال سعيد القدال، صادر في رجب 

 م.1950إبريل/ /19هــ الموافق 1369
الغيل ( رسالة من إدارة المعارف بالمكال إلى مدارس 27وثيقة رقم )  .27

 الدرسي تاريخ(( لكن موضح فيها تاريخ العام والمكال والشحر ))بدون

 م.1956 /55
ولة مدرسة ؤ( رسالة من ناظر المعارف بالمكال إلى مس28وثيقة رقم )  .28

سبتمبر  21الموافق  هـ،1381ربيع ثان  11البنات بالغيل. الخميس 

 .61/  3 /168 /96رقم  .م1961
( رسالة من وزير السلطنة القعيطية إلى رئيس المحاسبين 92وثيقة رقم )  .29

هـ، 1377شعبان  11ونسخة لعبد هللا أحمد الناخبي للعلم.  السلطنة،في 

 . 7 /221 /60الرقم  م،1958مارس  11 الموافق
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( رسالة من وزير السلطنة إلى رئيس المحاسبين يأمر 30وثيقة رقم )  .30

رجب  15لصحف المصرية. مقابل اشتراك ا شلن(( 117,40)) بصرف

 .7 /221 /76رقم  م،1959يناير  24هـ الموافق 1378
( رسالة من ناظر المكتبة السلطانية إلى رئيس المحاسبين. 31وثيقة رقم )  .31

 /57 /9م. رقم 1958أغسطس  24الموافق  هـ،1378صفر  9األحد 

58 . 
 /15 ( مقتطف من محضر اجتماع اللجنة المالية المحرر32وثيقة رقم )  .32

 موقع عليه مدير السلطنة.  المكتبة،م حول صيانة 1962 /3
( رسالة من رئيس المحاسبين إلى وزير السلطنة يستفسره 33وثيقة رقم )  .33

عن المبالغ التي دفعت من قبل وكيل الحكومة القعيطية في السوان إلى 

والخاصة بالمرتبات ومصاريف السفر. إدارة  السودانيين،المدرسين 

 /252رقم  م،1962 /10 /21الموافق  هـ،1382 /5 /20. المالية المكال

56. 
إلى رئيس المحاسبين  القعيطية ( خطاب من وزير السلطنة43وثيقة رقم )  .34

. إلى حضرموتسودانيين استقدام ثالثة مدرسين  مصاريفحول 

 22 هـ، الموافق1382 ى األولىجماد 3تاريخ:  المكال، السكرتارية،

 . 28 /54 /32، رقم 1962أكتوبر 
( خطاب من وزير السلطنة إلى رئيس المحاسبين حول 53وثيقة رقم )  .35

مرتبات وشروط الخدمة للمعلمين السودانيين الذين وصلوا حضرموت 

ى جماد  28بتاريخ  ،18 /54 /34الرقم  المكال، السكرتارية،مؤخًرا. 

 . م1962أكتوبر  27هـ الموافق 8213  األولى
 السلطنة،( رسالة من ناظر المعارف بالنيابة إلى وزير 63وثيقة رقم )  .36

 28الموافق  هـ،1382  ى األولىجماد  29إدارة المعارف المكال. األحد 

 م. 1962أكتوبر 
السكرتارية  المحاسبين،( خطاب وزير السلطنة إلى رئيس 73وثيقة رقم )  .37

 هـ،1382 دى اآلخرةجما 6. بتاريخ: 44هـ /  /320 /8 المكال. الرقم

 م.1962نوفمبر  3الموافق 
( خطاب وزير السلطنة القعيطية إلى ناظر المعارف 38وثيقة رقم )  .38

 /130المكال. الرقم  السكرتارية،بالنيابة حول ميزانية مشروع التحسين. 

 م.1963فبراير  13الموافق ، هـ1383رمضان  19. بتاريخ: 18 /58
( برنامج الدروس األسبوعية بمدارس مدينة غيل باوزير 39وثيقة رقم )  .39

 م.1955 /54االبتدائية للعام الدراسي 
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( خطاب من ناظر معارف السلطنة القعيطية بالنيابة إلى 40وثيقة رقم )  .40

 ،السيد أحمد صالح با عبود الوكيل الثقافي للحكومة القعيطية بالسودان

 م.  1966 /10 /24الموافق  هـ،1386 /7 /10
( خطاب من السيد أحمد صالح باعبود الوكيل الثقافي 14وثيقة رقم )  .41

للسلطنة في السودان حول شحن الكتب المطلوبة من قبل معارف المكال 

 م. 1966نوفمبر  13بتاريخ 
 7( خطاب ناظر المعارف بالنيابة إلى وزير السلطنة في 24وثيقة رقم )  .42

 م. 1966سبتمبر  22الموافق  هـ،1386 ى األولىجماد
( خطاب ناظر المعارف بالنيابة للسيد أحمد صالح با عبود 34وثيقة رقم )  .43

، هـ1386 /5 /12في  ،الوكيل الثقافي للسلطنة القعيطية في السودان

 م. 1966 /9 /8الموافق 
( خطاب وزير السلطنة إلى ناظر المعارف لتوفير الكتب 44وثيقة رقم )  .44

يوليو  7الموافق  هـ،1386ربيع أول  8 ،رسية لثانوية الشحرالمد

 م.1966
( خطاب ناظر المعارف بالسلطنة إلى وزير السلطنة في 45وثيقة رقم )  .45

 .م1966يوليو  6الموافق  هـ،1386ربيع أول  17
( خطاب ناظر المعارف للسيد باعبود من أجل توفير كتب 46وثيقة رقم )  .46

 م.1967فبراير  2الموافق  هـ،1386شوال  23ثانوية الشحر. 
خطاب وزير السلطنة إلى ناظر المعارف بتشكيل لجنة  (47)وثيقة رقم   .47

لجرد محتويات إدارة المعارف في الباخرة التي وصلت إلى جمرك 

 م.1966يوليو  14الموافق ، هـ1386أول ربيع  25 المكال.
يبين وصول  ( خطاب ناظر المعارف إلى وزير السلطنة48وثيقة رقم )  .48

الموافق  ،هـ1386ربيع أول  25األدوات المدرسية إلى ميناء المكال. 

 م. 1966يوليو  14
( بيان لجنة مكونة من عضو في جمرك المكال، وعضو 49وثيقة رقم )  .49

من سكرتارية السلطنة، وعضو من مالية السلطنة، وعضو من المعارف، 

ربيع ثان  6ر المعارف و وكيل مالحة با شنفر في المكال مرسل إلى ناظ

  م. 1966يوليو  24هـ، الموافق 1381
( بيان أصدره وزير السلطنة القعيطية للجمهور يوضح 50وثيقة رقم )  .50
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 18خطاب ناظر المعارف إلى سلطان السلطنة القعيطية  (54وثيقة رقم )  .54
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 م.2012حتى التقاعد بعد عام التربية منذ عهد السلطنة القعيطية، وفيما بعد و 
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  (1)والكثيرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(1 )https://ar.wikipedia.org/wiki/:ProtectorateOfSouthArabiaMap.jpg 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:ProtectorateOfSouthArabiaMap.jpg
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خريطة توضح حضرموت السلطنتين القعيطية والكثيرية و أمارات و ( 2ملحق رقم)

سلطنات و مشيخات إتحاد الجنوب العربي الذي أعلن و انتهى في الستينات من القرن 

  (1)العشرين الميالدي.

 

 

 

 

                                                 

(1 )/.https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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خريطة حديثة للجمهورية اليمنية وتوضح التقسيم اإلداري للمحافظات ( 3ملحق رقم)

  (1)اليمنية

 
 

  

                                                 

(1 ) /https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.gif
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.gif
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صورة توضح بعض من طالب المدرسة اإلبتدائية في مدينة غيل باوزير ( 4ملحق رقم) 

في الخمسينات من القرن الماضي وواضح في الصورة الطالبة الوحيدة وهي سلمى 

 حسين خوجلي بنت مدير المدرسة الوسطى )سوداني الجنسية(.
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( يظهر فيها مدير المدرسة الوسطى وبعض المدرسين والخط التالي كتب 5ملحق رقم)

.ى()ابن مدير المدرسة الوسطبيد أحدهم. الصورة مهداة من الدكتور: عادل محجوب زيادة   
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صورة توضح قصر حكم السلطنة الكثيرية في سيئون الذي تحول إلى ( 6ملحق رقم) 

 متحف.

  
 

 

المدرسة الوسطى في مدينة غيل باوزير ويظهر في الصورة سور مبنى ( 7ملحق رقم) 

 مدينة غيل باوزير الذي تهدم ولم يعد موجوداً.
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( من اليمنين األستاذ صالح الدين حسين خوجلي واألستاذ عمر عبد هللا البنا 8ملحق رقم) 

ـ أمدرمانالبنا مع الباحث في بيت األستاذ عمر البنا  في العاصمة السودانية الخرطوم ـ

 
 

 

 

الباحث مع نجل الملحق الثقافي للسلطنة القعيطية والكثيرية في السودان ( 9ملحق رقم )

 محمد أحمد صالح باعبود.
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 ملحق الجداول:

 

(: خريجققققو المدرسققققة الوسققققطر الدفعققققة )الرابعققققة 1جققققدول رقققققم)( 10ملحققققق رقققققم)

  -والخامسة(:

الدفعتان الرابعة والخامسةة وو  دفعتة ن تتخةرن مةن المدرسةة الوسة   و ة   تعد

فةة  مد  ةةة ب ةة  بةةاو  رأ   ةةد بةةدوه بالدراسةةة و ةة  فةة  الماةةت ولاةة     ةةالوا  ةة اداه 

الةدفعتان بماابةة الولة   بةاو  ر  و اتةان التخرن من المدرسة الوسة   فة  مد  ةة ب ة 

  -الفوج ن المتخرج ن : ل  وسماء  وف ماباو  رأ مد  ة ب    والاا  ة تتخرن من

  1946-45الدفعة الخامسة  الرق    1945-44الدفعة الرابعة  الرق 

1 ) 
2 ) 
3 ) 
4 ) 
5 ) 
6 ) 
7 ) 
8 ) 
9 ) 
10 ) 
11 ) 
12 ) 
13 ) 
14 ) 
15 ) 
16 ) 

 و مد عمر بن سلمان 
 عوض فرن   تر 

 عبدالر     امد السقاف 
 عبدهللا عبدالار   المت   

 و مد عبدالغفور ال  دي 
 سال  سع د بن بود 
 فرن و مد عبدالغفار 

 سال  عبدالر    بن  عقوب 
 عوض ع س  بام رف 

 صالح عبدالملك بن  ما  
 عبدهللا م مد با و رد 

 سع د  سل  الرباا  
 عمر سال   ب  ان

 سع د عبدهللا بن  ا ر 
 عبدالر     عقوب باو  ر 

 سال  م مد با و رد 
 

1 ) 
2 ) 
3 ) 
4 ) 
5 ) 
6 ) 
7 ) 
8 ) 
9 ) 
10 ) 
11 ) 
12 ) 
13 ) 
14 ) 
15 ) 
16 ) 
17 ) 
18 ) 
19 ) 
20 ) 
21) 

 سال  عبدهللا بام رف 
 عمر عوض باصالح 

 و مد سع د ال ضرم  
 م مد عوض م صر 
 عل  م مد با  وان 

 و مد سالم ن عل و 
 عبدهللا و مد العماري 

 سع د سال  باصالح 
 م سن عبدالملك بن  ما  

 ال ب   سال  عبدالته 
 عبدالمج د عوض باعاابة 

 عمر  سن العابري 
 م مد سع د بن جو ر 

 وبوبار عل  باذ ب 
 و مد سع د مد  ج 

 عبدهللا م مد م مع 
 عبدهللا م مد با ع ب 

 م مد سع د جوبان 
 عمر عبدالر    باعباد 

 عبدهللا م مد خان 
 عبدهللا   خ م مع 
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يوضح طالب الدفعة األولر للمدرسة الوسطر (: 2رقم)جدول ( 11ملحق رقم)

ن.بسيئو  

 
 المنطقة االسم الرقم

1- 
2-  
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16-
17- 
18- 
19- 
20- 
21- 
22- 
23- 
24- 
25- 
26- 
27- 
28- 
29- 
30- 
31- 
32- 
33- 
34- 

 أمين عاشور الكثيري
 أحمد الصاقعبد الرحمن 

 فاسقاف أحمد السق
 علي عبد الرحمن مولى الدويلة

 علوي محمد المساوي
 عمر سالم صابر

 عبد هللا سالم با زياد
 محمد عبد الرحمن عمر السقاف

 غالب سعيد بن طالب
 عدني مشهور الجنيد

 سالم محمد السقاف
 محمد بن عجاج

 أحمد سالم بن وبر
 دعقفمحمد عيدروس 

 سقاف حسين السقاف
 عدي محمد بن يحيى

 فيصل حسين بن يحيى
 حسن عبد هللا الحبشي
 خميس سعيد البحري
 عبد هللا سالم الزبيدي

 عبد هللا حسين الكثيري
 عمر أبو بكر السقاف

 عوض جمعدار صيدر
 محمد عبد الرحمن السقاف

 محمد جعفر الحبشي
 يسلم محفوظ صابر

 فرج التوي
 عبد هللا بن هرهرة

 حسين مصطفى بن سميط
 شم محمد الحبشيها

 علي صالح لرضي
 حسين علوي الكاف

 صالح القفيل
 جرير علي المحضار

 سيئون
 الحوطة
 سيئون
 سيئون
 سيئون

 شبام
 سيئون
 سيئون

 الحوطة
 تريم

 سيئون
 قعوضة

 ساه
 تريم

 سيئون
 تريم
 تريم

 الحوطة
 سيئون

 حوطة سلطانة
 سيئون
 سيئون
 سيئون
 سيئون
 سيئون

 شبام
 شبام

 القطن
 شبام

 الحوطة
 القطن
 تريم
 شبام

 سيئون
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تبين الجداول التالية الخطط الدراسية للمدارس )أ،ب،ج( (: 12رقم) ملحق

                                        -م :1967االبتدائية والمتوسطة والثانوية في السلطنة القعيطية قبل عام 

 حضرموت( أــ الخطة الدراسية للمدارس االبتدائية في 12رقم ) ملحق

النسبة المئوية 

للمادة في الخطة 

 الدراسية %

 إجمالي

 حصص المادة

 سنة 

 رابعة

سنة 

 ثالثة

سنة 

 ثانية

سنة 

 أولر
 المواد الدراسية

 اللغة العربية  12 10 9 9 40  09,35

 التربية الدينية  4 7 8 9 28  56,24

 الحساب  6 6 6 6 24  05,21

 التاريخ  - 1 1 1 3  63,2

 الجغرافيا - 2 2 1 5  29,4

 العلوم  - 2 2 2 6  36,5

 األشغال اليدوية  2 2 2 2 8  02,7

100% 114 30 30 30 24 
إجمالي الحصص 

 األسبوعية 

  

ــة والرســم والموســيقى ال تظهــر فــي الجــدول فــال تفــرد لهــا  ــة البدني الحــأ أن مــواد التربي

 حصص وإنما تعطى بشكل نشاط ال صفي .
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 الخطة الدراسية للمدارس المتوسطة في حضرموت -( ب12رقم ) ملحق

 

النسبة المئوية للمادة 

في الخطة الدراسية 

% 

 إجمالي

حصص 

 المادة

 سنة 

 رابعة

 سنة 

 ثالثة

 سنة 

 ثانية

 سنة 

 أولر
 المواد الدراسية

 اللغة العربية  8 8 8 8 32  22,22

 التربية الدينية  4 4 4 4 16  11,11

 الحساب  6 6 6 6 24  67,16

 التاريخ  2 2 2 2 8  55,5

 الجغرافيا 3 3 3 2 11  64,7

 العلوم  2 2 2 3 9  25,6

 األشغال اليدوية  1 1 1 1 4  78,2

 اللغة اإلنجليزية  10 10 10 10 40  78,27

100% 144 36 36 36 36 

إجمالي 

الحصص 

 األسبوعية 

 

 -الحأ ما يلي :

فهي تشكل أعلى نسبة ل كبير لمادة اللغة اإلنجليزية، أعطي في هذه الخطة ثق -       

وذلك على حساب مادتي التربية الدينية واللغة العربية وهذه هي  %78,27تقدر ب

 العالمة الفارقة بين المنهج التقليدي اإلسالمي والمنهج بالطريقة البريطانية .
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 الدراسية للمدارس الثانوية في حضرموتالخطة  -ج (12رقم ) ملحق

النسبة المئوية للمادة 

في الخطة الدراسية 

% 

 إجمالي

حصص 

 المادة

 سنة 

 رابعة

 سنة 

 ثالثة

 سنة 

 ثانية

 سنة 

 أولر
 المواد الدراسية

 اللغة العربية  8 8 8 8 32  045,19

 اللغة اإلنجليزية  8 8 8 8 32  045,19

 الرياضيات  6 6 6 6 24  29,14

 العلوم  6 6 6 6 24  29,14

 التربية البدنية  3 3 3 3 12  14,7

 الجغرافيا  3 3 3 3 12  14,7

 التاريخ 3 3 3 3 12  14,7

 التربية الفنية 2 2 2 2 8  76,4

 التربية البدنية  2 2 2 2 8  76,4

 المجتمع  1 1 1 1 4  39,2

100% 168 42 42 42 42 

إجمالي 

الحصص 

 األسبوعية 

 

 -الحأ :

 تساوي حصص اللغة العربية واللغة اإلنجليزية في المنهج . -1

 انخفاض حصص التربية الدينية . -2

 ارتفاع حصص العلوم والتي تتفرع إلى فيزياء وكيمياء وأحياء . -3

 . والمجتمع دخول مادة التربية البدنية ضمن جدول الحصص -4

 .اإلنجليزية خاصة الرياضيات والعلوم واالجتماعياتتدرس معظم المواد باللغة 
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( بيان من الحكومة القعيطية حول استقدام المدرسين 11)وثيقة رقم (: 13ملحق رقم )

حمد محمد صادر عن وزيـر السلطنة القعيطية أالمصريين إلى حضرموت )من صفحتين(، 

 .2ـ  1ص  م. 1964 /8 /18هـ الموافـــق  1384ربيـع ثاني 10العطاس في 
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رجب  15خطاب وزير السلطنة إلى رئيس المحاسبين،(17وثيقة رقم) (:14ملحق رقم )

 م.24/1/1959هـ الموافق1378
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 ( منشور عام حول مواصلة بيع كتاب الطفل الحضرمي19ثيقة رقم)و (:15ملحق رقم )
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( برنامج زيارة المستر _)فريقث( ، صادر عن 26وثيقة رقم )(: 16ملحق رقم )

هــ الموافق 1369إدارةالمعارف، وبتوقيع من ناظرها القدال سعيد القدال، صادرفي رجب 

  م1950ابريل/ /19
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إلى رئيس المحاسبين  القعيطية ( خطاب من وزير السلطنة34وثيقة رقم )(: 17ملحق رقم )

تاريخ:  المكال، السكرتارية،. إلى حضرموتسودانيين استقدام ثالثة مدرسين  مصاريفحول 

 28 /54 /32، رقم 1962أكتوبر  22 هـ، الموافق1382 ىولاأل ىجماد23
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با وزير ( برنامج الدروس األسبوعية بمدارس مدينة غيل 39وثيقة رقم )(:18ملحق رقم )

 م.1955 /54االبتدائية للعام الدراسي 
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( بيان أصدره وزير السلطنة القعيطية للجمهور يوضح فيه 50وثيقة رقم )(: 19ملحق رقم )

 2هـ، الموافق 1385شعبان  9أسباب وضع بعض الحلول إلضراب طالب ثانوية المكال 

 م.1965ديسمبر 
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