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ه.ادي( لمط؛ف1 )عبد لمدا

س-اامرببعءنيتءني

ل.اده،ب = دادط.|ب صادح بن سدألم

 دي(١ه ف طي )عبد سالم

م1962 - 1944ه/1382 - 1363

 من سالم هادي ق، :ن دل 1 عبد ه.ر

 ن تطير رك_ل.ية اتحق' الثورة ضب.اط

 ألغدت ولما م،1959 ه/ 1378 محة

 التحق ثم الدالت. في دورة أخذ

 سبتمبر فبا  سلحة ا يمدرسة

اه. 382 ا#خر ربع م/1962

 م/ 1962 سبتمير 26 دورة في اش-ًازك

 وذوجه ه،1382 ا#خر ربع 26

 ءلى ء_كرية رذة في ااغورة يعد

  مة.ا ن وى الم_وف سدوًان طريق

 والغغيلة. نغباطال وا المتضحية

 ه/1382 ا#خرة جادى في استشهد

 ن و جذ معرئ في م1962 عر٠ذ_وب

 شيلداة-ها أبرز كان التي المشهورة

 ،الحمزي مجد٠مح الشهيد :االينال

 ء.ب.د لعهبلوا ا مير قاسم الشهيد

 مة-ر نوكا ،سام هادي لمطيف اإ

ثة. الشهداء ا!ث

ادود ,سده ة علي ,د .*11

ساهدج

 ؛-الد سن ط—اذوا شرفي في جبل
 عن مرًا 2640 يرتفع ،٠الحجرية

 ٠تعز يذة٠مد عن ظ ودب: ،ا).بحر ^طح

 جبل وهو م.—ك 40 بنحو جنو؛.ًا

 مرادطة ة جبل لة٠لثمم٠س ^شكل مي، هر

ل آكام عل تمتد  أءطت خ.ضراء وت

 الجبل ويطل وسحرًا.   جا للمنطقة

 خدير نراص_ة مناطق عدة عل

 ،'راخ5* لموا لصلو وا يتدن لش..ما وا

ه  الملك بناء من سامخ حصن وأع

ح )أخو ا يوبي طغتكين  الدين ص

 هذا سكن من وآخر ا يوبي(..

 عبادي أحمد بن س.تف السخ الحصن

 دن ءلي ابن محمد والثيخ لسامعي،

 محدى بن مقبل دن ءلي دق حمد
السامعي. عبادي

 والشموخ بالمنعة سامع جبل ز رممن؛

 لركية ا القوات عجزت لذدك

 ءلده السيطرة من ارش في الموجودة

 الجبل شهد وقد "دارتها. واوضاعه

حم ا من ).كرر ا  ب-ين العسكرية لم

المذطقة. وأرناء الري القوات
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 مركزا سامع جبل بلدان وتشكل
 وأعمال المواسط مديرية من إداريا

 الخضراء البلدان: هذه وأهم تعر،

 وشريع لدمنة وا وسردت لسلف وا

 وبكيان تميم وبنو وحمان ودرور

عباس. ولنو وحورة
 ادمقحفي أحمد إبراهدم

 والقبائل، البلدان ٠اج٠ المتحفي، إبراهيم مراجع:
،طه صنعا*؛ الكلمة، دار المنية.(

م.2002

 قبائل التئابة عند ثبمع اسم

 يعرب بن يشجب بن سبأ بني اويمن

  كير ا سبأ عندهم وهو قحطان. بن

 كان لوا قا شمس. عبد أيضا ويسمى

 العف أن غير وولد ا من كبير عدد له

 حمير* هما لولدين كان والى والذكر

ن  أهل أنسان تحصر وتكاد ،٠وكه

 لهما ويقال ’ لرنهما اتحدر فيما اليمن

 قضاعة حمير بني ض سبأ شعبا

  صابح و والمعافر ومهرة وخوالن

ع وا  ني، ومرن وغدرها.  ملوك وا لك

ن  وكندة وهمدان مذتحج و  زد ا كزيح

وغيرهما- وعن  دس وا وطيء

 ليمز،ا مشرق في أرض اسم وسبأ

 وادي خفاف عل ا حسل في تمتد

 مارب -حواضرها وأشهر )دنة( آذنة
د عل سا االسم يطاق وقد  اوثمن ب

كله.

 صود نت كا دولة سم ا وسمأ

 تاريخه غير اويمن في مي ب ا ازكيان
 من أعداد رتبطت ا سمدها ودا ءلقد ا

 ب اشتهرت الني التاريخية الرموز
 مارب وسد سبأ، ملكة مثل: اليمن

؛ آية ؛ وجنتيه  مديدة ومارب سب
سبأ. أرض في اذطببة والبلدة ،سبأ

أيدي اتغرقوا المشهور: العربي والمثل

 . والشتات الفعف رمز ، سبأ"

الفعل من ليس سبأ واالسم

 المصدر ومنه أمر، )دمعى سى

 يا لسما وا  سر، ا بمعنى يأل٠ك ا

 لناب’ من ا سرى سعنى
 االسم اشتق وإنما ومحوه( وا حعال

 ا#خر مهموز سبأ، الفعاى من

 اليمنية النقوش لذة ني ومعناه

 وفي بغزوة، قام آو غزا، القديمة:
( أدى العام ه معنا  أنجز أو )عم

 غزوة تعني )سبأة( وسمأت )مهمة(.
لسم/سبأ/ النقوش رفي حمله. أو
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 )ته. ا سبيل في محارب — رحمز

طرذق. أو غارة ذوة دعنى وسبأ

 في المعق ذا۴- اللفظة وجاءت
 سعيد بن لنشوان العلوم شمس تم٠معج

 احجري( السادس )القرن ٠الحموري
في لطريق ا ،مهموز ،لمسبأ ا قال:

 رمن ذي ستف في ووجد خ لجبلا
 بن رعين ذي ابن أنا حمير: ءلموك من
 الطريقين ذي أي المسبأين، ذي سبأ

 )سبا، سبأ االسم وذكر الغزو. في

 حوالى لقديم. ا لعهد ا في ( تا سح ، ما شي

 جذاء الكريم لقرآن ا وفي مرة، 23
 )وجئتك : الئما سورة في سبأ سم ا

 /22 )النمل: يقين( بنبا سبأ من

 كان )لقد :سبأ سورة وفي (،27

 يمثن عن جذذان ،آدة ممكنهم في لسبأ

 واشكروا ربكم رزق من كلوا وشمال
 :)سبأ غفور( ورب طيبة ة ؛-اط له

34/15.)

 فقد ا#شورية القوش في أما

 رع همدا تين سبة كمدتن بحا مقرنة ذكرت

 امرا )ادت علي اسمه ابن بذن أمر
د نبل الثامن الفرن في سبأ(  المي

 مرجون ا#شوري الماك حورة ضمن

؛ز وذر ادلى كرب وكننك الثاني.

( مات ر لوكا )كرب علي دمار  سب

د قبل ؛حالسدا القرن في  ضمن المي

 عهد من آشور في أكيتو مع..بد نقش

٠ ب٠سذحري* ؛لمك ا

 القديمة المصادر في سبأ وذكرت

 دادي المؤرخ عند أهلها ووصن

 قبائل دن عرف دن سهر بمبا

د الدرب. ب

 هو ا مر حقيقة في سبأ رخ وتا

 ودولة ،لقديما اليمني ريحنلتا ا عمدود

 هي ابآلد بل ا ول ا لى في سبأ

 وما ن-;*. ظهر سياسي تكوين كبر
 سوى معها تذكر لنيا لدول ا رلك

 ، ا٠مذه سان أقل سه س؛ تكوينات

 ، فلكها في إب الغا في تدور وكانت
 جدت عنها وتنفصل حدنا ا٢٢ ترتبط

 ن وأوك وقتبان معين مثل آخر،

 )ذول ا دلك آخر أم؛ ٠٠موت وحغم
 بعد فيها اذدمذ.ت ذة.لي ٠)خمين( ظهورًا

 ظلوا حمور ملوك ولكن ، معها صراع

 ذي إلى إضافة سبأ مدلمك لذب بحملون

 في حمير هم ريدان وذو ريدان.
 قصر رددان وصنعة إلى نبة ، صل ا

 حلت التي !-ماصمةا ظفار في المملكة

مارب- محل
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 ، سبأ دولة عاصمة ماردب وكانت

 تكتنف التي وا#ثار الخرائب وتدل

 سلحين، قعر مكان عل مارب قرية

مة ذكره والذي  أحمد بن الحسن( الع

 ورد والذي عام، أوف قبل الهمداني

 اليمنية العش في نفسه سم ال ن ذكره

القديمة.

 سبأ وادي في مارب موقع وكان

 يذ-حكم ، ء لصسحرا ا رف مدما عل

 بطروا المعروف المهم التجارة بطريق
 لطيوب ا أنواع أحب من الغبان

ها  القديم الشرق بلدان في وأغ

المتوسط. البحر وحس

 من يأني آنواعه أجدود وكاز،

د في ينمو حيث اليمن،  رة٠اله ت
 لثروط ا توادر ب٠بسب وذلك وئلغار.

رمة الطعة  والمناخ الربة مثل ال

 الطلب ذلك أدى وقد اذالثمين،

 واسعة تجارة تطوير إلى المتزايد
 ،لسلعة ا هذه -حول تركزت ، نشطة

 بر نادرة أخرى سلع إلى وامتدت

اذذكور. اوشجارة طريق

 بصفة يمتد الطريق هذا وكان

وادي مصب في وذأ ميعاء من رئيسة

 في ٠غزة إلى العري البحر عل ة٠ميغع
 مرورًا المتوسط الرخر عل فدسعلين

 بوادي يمر ثم ومارب شبوة رمدينة

 يدفركع حيث ن نجرا إلى ومنه ،لجوف ا

 اونداو. ذرية عبر يمر طريق فرس، إلى

 اليمامة إلى رمنه الدواسر وادي في

 جنوب إلى، نم الخليج منطفة في وفجر

 يمتد رئيس وطريق الرافدين. وادي
 بيهرب مارًا ل، لشما ا نحو ن نج-را من

 إلى ومنها الححاز، ل دشما ني ددان ثم

 من الرئيس الطريق ويتجه البغراء،

 لرع ينجه ينما غزة ميناء نحو البهراء

 الساحل مدن وإلى دمثق إلى آخر

ادغينيقي.

 طريق ر ردها ا ندر رت أنه ءلى
 نقل وصيلة دون ،؛.هدا طويل
 - الجل ص متئنا أن ويعتقد مجدية.
 ا ثقال حمل عل قادرًا يصبح مجيث

 مة٠مه نقلة كان - طوبالة ولمسافات
 ير—ء رة لذجا ا طريق ازدهار في

 الحمل استئناس آن ورجح الجزيرة.
 لعصر ’ في تم ذد ،فعازن طريقة

 ا لجره الغروف في أي ادرونزي؛
د. قبل الثاني ا لف ٠?  وذلك المي

الذوراة ني ورد ما مع يتوافق أمر
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 للني سبأ ملكة زيارة إلى ترا إد.( م.ز
م عله سايمان  زهادرا لقرنا في ا).س

د. قبل  الزيارة هذه تقذذي وك المي
أن ويمكن الطريق. هذا مثل وجود

 بوجود يفيد ما عل ضم—يأ يستدل
نات  آنذاك قال كانت تجارة، ع

د الشام ؛-الد ددن  تذكر إذ بمن ا وب
 لكةم أن الزيارة بظلك |لمرتبطة ا خبار

 من كبذرة ت كم؛ معها أحدرت سبأ
٠ن لل( ! ومنها العروب

 ورد كما (رة الر هذه أخبار وتعذ؛ر
 وصلت التي ا خبار أودم التوراة في

 هذه وقصة وحضارتبا. سبأ عن إرنا
 شهرتبا قت طب وقد ،مدهورة لزي(رةا

 الدب أسماع ومألت ا#فاق،
 ،لقرون ا عشرات ص ا)-ذن وثفلت
 ذلر’وتو ،لمماوية الكدب وذكرتها

 في عالقة وبقيت ا خوار، في ذكرها
 ا مم من لعدد الثقافي الموروث

 ،متعددة وروايات ،غتلغة بصثغ
 ذملكة ،!دمنا أهل موروث خاص
 ن سليم-( للنبي زيارتبا وؤصسة سبأ

 قال الكريم، القرآن في بالذ؛ر حفت
 ، دقبرن, دنرًا 'سه.ًا من L ئ ل ق ذ ج و ) ٠ لى ذها
 من وأوتبت تملكهم امرأة وذنن إني
 )سورة عظيم( عرشن ولها ذي؛ كل

(.27 /23 - 22 الدل:

 المالي وموردها ؛!تجارة كانت وإذا
 في فر وا بقسط سهمت أ قد ر لوفح ا

 مراكز في وازدهارها العامة الحياة
 في صة خا القديمة، ة منح لح ا الحضارة

 سبا رض الحضارة، تلك وطب
 ٠مارب سد فإن مارب، وعاصمتها

 شهدت بمنا أن ءلى شاهد أدم دو
فادذة. ة زراء حضارة ض ا

 إب وب م( آية ربما سد وكان
 وكفاية اري٠ح_ض ذفي من لبثمون ا

 ل غزا في فنح؛ ومهارة اقتصادية
 في وخبرة ودراية المياه عل لسحطرة١

 سحة، لقا ا الطبيعية الظروف جهة ا ب
ل في ر وتدبح نظر وحسن  ذربة استغ

العبة.  رض ا

  مر ا حقيقة في رب ث سد وكان
 معها ندًا الحضارة، تلك رمز

 وواكب ،تذودا أوج وصاحب
 وشهد وقوتبا، ضعفها فهرات

 ءلى نمار و بل ابيارها، لحظات

ها.ار

  درية ا الدراسات بعدر حر٠ولث
 آدار عل مح.داذي أجريت لتي ا دة تجيرن ا

 تاريخي ذهود أن ي;بغي أسسه أن الد

د قبل ا ول ا لى مطلع إلى  المي
مع أوض ذق وتوا أمر وهو  ذلى ا عل
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 عن دنععء أخبار من ذكره سلف ئ
 ا لف طاع٠ منذ راب يمنية حضارة

د. قبل ا ول المي

 القرن في سا ملكة وراند
د، قبل الراش  النقوش تذكر المي
 بيين إنكر ا أسماء من كبيرًا خددًا

 في الحد' تولوا الذين والملوك،
 ارملماء أحد حاول وقد .L دوال

ل رش ترتيبهم  ا ول ا لف خ

د، قبا  يقارب ها فبلغوا المي
 من الذا القرن من ابتداء الخمسين

 ومن ٠م ل.  ول ا لقرن ا إلى
 ابن بين أمر يقع كام٠لحا هؤالء

 الحوليات تذكره الذي ءلي، امكه
 م(٠ق 715) عام نحو ا#شورية

 سمرجون ا#شوري لملك دا مقرن

]ثايي. ا

 مقرن نية—ليم ا لنقوش ا وتذكره

 أنه ومنها رية،المعما المنشآت ببعض

ماردب. مدينة ,سور

 بن وتار إل كرب أيض ومنهم

 إلى تهدية بعث االي .اعلي ذمار
 ما ١—حسس ط سنحريب ا#شوري الملك
 في بر٠أك بيت معبد بناء نقش ينكر

 هو انه ويرجح م،٠ق 685 نحو آشور
لكيرر ا صرواح نقش حب صا تقسه

 بعدة ذام قد الملدى هذا أن ويذكر
ت ل داخلية عكرية حم  فزة خ
 اللظة تثبيت إلى منها ؛ف حكمه

 خرج من وتأديب لدولته المركزية
 أزسان مناالق والته ومددت عنه.

 داب حق الحربة المناطق ض وغيره؛
ته شملت كما االذب.  مناطق حم
 وبعفر والمعافر عبران بين ما امتدت
 تشان مثاب الخذوف، وادي مدن

 كافأ أنه النقش ويذكر وثق.

 له الوالء عل حافظت التي الجهات
 ذام وأنه وقئبان، حصرموت مثل

 ط خدة مناطق في سعة وا حات صان بإ
 ط ليمنية ا المددة من عددا وسور

 لري ا سبل من عددًا وطح وأ

لها. الذايعة وا راضي

 ذلك أن لنقش ا من ويتقاد

 مركزية دولة إقامة من تمكن الحادم
 اليمن كل لوائها تحدت شوى ا قوية

 وجدد سبأ قائل جع كما تقريبا.

آلهتها* بين وقارب ميثاقها

 ذريح إل داح تكرب ا ويعبر

 في سبأ حكام أشهر علي اشمه ابن

 دقوش عل عار فقد البناء، مور
 منذ-آته تذكر ه عهد من عديدة

ارتبطت وقد االنادد. خاصة المعمارية
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 مثل لقديما ليمن ب حر٠سه مع.ارذ راسم-ه

را البيضاوي أوام معبد  مح-را لكبي

 في ومعبد ،ى.رواح ومعب_د ،بلقيس

 التي ا بض؛ من وغ-ره-ا )اتاجد(،

 من راي متوى عن آثارها تنبئ
احدمي. وا"بداع المداري ا"ذقان

رةا الدولة سبأ وظ-إت  ا م لكبي
 حين ؛;الد،ا قبإ اطذادس !نرنا حق

دة٠ء ط-ز مذن ا٩سحطرت عن خرج_ت
 مسذقلة. دو  تكؤن ن ءت واسدط،

رابع ا!ذرن أواخر في ه ويرجح

 بن وتر أمر يبح عؤد نإرا دااي وبل

 مدن بدأت سب ملك علي سمه ا
 أ٠م٠س دولة نغون من تخرج لجوف ا

 رشقو (قار برا ) يثل مديدة دة بقيا

 المعيئيون أقام حرث )البيضاء(،

 مديدة من واتخذوا المستقلة ا٠دولته_

 وادي في له*( اصة٠ء )تبن( و قزنا
 نفوذهم ر.س.ط من وتمكنوا الجوف،

 ؛.مساندة التجاري اللبان طريق عل

 ن الي ا أرض تملك التي ٠موت حغم

 الدولة ٠بئبان من وبعون ،رظذال في

 طقها متا سبأ من قتطعت ا التي

 في قورة دوال تؤلف وصارت الجنوبه

بن يجل أب يدع لقتبانيا المالث، عهد

 حدودها وامتدت ،علي ذمار
 الجوبة وادي بلغت حق الشمارة

 إلى جنوب وبلغت نجاء(، )مدينة

 ساحل إلى وغرب الجنوبي، الساحل

 أن أيض المرجح ومن الجنوبي. هرة تها

 هذه في قامت وئ )سمعي( مملك.؛

 إذي ا السيامي الكيان وهو الغزة.

ني قبلي اتحاد من تألى  في ث

 مارب، غربي ل شما المرتفعات

سام وحافر تجر ذي دن وتشكل
 ،ناءط وحاضرته شد وف ،ة٠سخيمع

 ه.ذا أن إال حار. ضرته وحا ن ومخ

قة عل بقي االتحاد  بمارب قوة ع
 سبأ، دولة ضعف فزات في ق٠ح

 لقب إب الغا في مه حكا وحمل

االيل.

 تلك وجود رغم سيأ كقبت و

 الدول تلك أكبر المستقلة لدول ا
 ، طوي زمن معها وذماددت وأهمها،

 والنشاط السيامي لندودا وشازكتها

 في ره زده-؛ا أوج باخ الذي التجاري
د، قبل ي والثا الثالث القرنين  المي

 شهدت التي نفسها لغزة ا وهي

 امتداد عل لمستقلة ا لدول ا ازدهار

ودن بدول أشبه فكاذت اللبان طريق

1 567 يهفيد1ا هكيءد٠11



 والبروة، النفوذ تتقاسم الني القوافل

 الوفاق فيختل المصالح تتصادم وقد
 أن تلبث ال ثم الحروب بينها وتنشب

 سبيلها وتجد المشتركة المصالح توحدها

م إلى  لها يمكن ال بدونه الذي الس

العميم. بالخبر كمم أن رعا

 وشبر الثاني القرن أواخر وفي

د قبل ا ول وقرن  لمة ازمطا نمكن المي
 من آنذاك ممر يحكمون كاذوا الذين

حة أمرار عل التعرف  ابم- في الم

 الموسمية الرياح حركة رت وموا ا حمر

 يغجرون فشرعوا الهندي، انحط في
 كانوا دنين ا اليمنيين وساطة دون يجرًا

 أ فبد ابري* اللبان طريق يحتكرون

 ذلك وأثر ،لطريق ا هذا عطاء يحف

 طيه العاثمة اليمنية الدول أوصاع عل

 من وأنقص قوبا من أضعف مما
 ا م. سبأ دولة مقدمتها وفي هيبتها
 فكانت وتبائل دو  ا٣ الداس فطمع

 التي الرومانية جاللوس أليوس حملة
 في مارب مدينة أسوار ءد.د أخفقت

 ءلى للسيطرة محاولة في م٠ق 24 عام

ء التجارة طريق  با#د ءلى واالستي

اللبان.

التجارة في التحول هذا وساعد

 زيادة عل أحرى ناحية من الدوبة

 ونغوذ المرتفعات في ل  قيا ا سلطة

 في أقياله وطمع سمعي اتحاد حواضر

 عل مارب في سبأ ملوك منافة
 أيض عد وسا المملكة. ولقب الحكم

 التي لر قوة نمو عل الوصع هذا

 فئهان حساب ءلى ظهرت قد كاذت

 قوه ظهرت بم ق.م. 1 ا 5 نحو في
دي  ول ؛ القرن في ردة ا وف  المي

حة ذر تفا ا من مستفيدة  )تجارة وا الم

 لها فء موا *-ست دأ ا حمر البحر ءلى
، أسطوال وأنشأت  وأصبحت تجاري

 نرب نجد أعل في قلفار عاصمتها

 عل لمشرى ا ريدان جبل سدد حمير
 المرتفعات قف في الفسيح الحقدل ذاع

الوسطى.

 ري لتحا ’ كحول ا نتيجة من وكان

 في علي معين دولة انتهاء أيض ].نحير ا

 وبدأ ٠ق*م ا ول القرن في الجوف

 تحت قتال دولة في يدب لضعفا

 ناحية من حضرموت دولة خربات

 ة أخرى حيه ا—ن من حمبر ودوال

 بعد الثاني القرن في كدولة ت١واذته

د. من فارة اليمن ودخلت انح
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بن( الله )ءد ددأ تذأ

 الملكي اوالب ح.ول ر لمردا التبراع

ن. ور نحو بر ت 'ني أ٠س في

دي وثا او !غرنا أواءر وفي  المي

 ت ١٠ دد عل حضرموت دوال - ي ،٠٦•ا

 لذي دبم، ياك بن أزئر شمر
 الكيانين رع من أيض تمكن

 حمير و سبأ :رهما تين ةلباا وب'-تنرا

 وادنة ٩وعاصلم و؛حده سدطة ضمن

ب وحمل فعار، في  االكي ال
 وهي ى ريد وذي س-بأ دلمك :لماوح.د

 وانتهت .والذة م-وت رح-ض )رر(

 'لثقل مرك-ز ذذقاو "ة.ع-امدن مارب

 ا٠ورغ ظفار. إلى مارب من البئي
 ا ساب في تمثا الجديدة الدولة أن

 سجآ االسم أن إ  ثمر، دولة غئبة

 رةا٢ حتى ملوكها حب لة -صدر د بذي
 القرن من ا ول الربع في ثمر دولة

دي. دس لما ا  مارب وظلت المي

 فيها فقدت الني لغزةا تلك لخا#

 محتقفلة سزة صمة ك_ئ دورها

.لمهمة ا ة٨رمخلتا ا نتها ا٠رمك

 اؤم ءبد مح.مد دوسف د.

 يخ دان ذي أوراق )يا ل.ماذية(؛ ن1ب فون دأذدف - ذي والذا ا ول الجذزء - س-أ ذاريخ جع: درا
 الفكر دار - أجزا، 3 :وأنار، البمن

االرر، : الهمدان محمد أبو م؛1990
دار ،ا كوع إي ء بن ل٠عح دي ]ذاا تحة،ق

اءة، نلحرا القصددة م؛1980 بغداد، للط  
DIE GESCHICHTE VON وشرحها؛ الحميرية
Saba’ II, Hermann Von Wissmann, 1982, ZUR 

GESCHICHTE UND WIEN. LANDESKUNDE 

VON ALTSUEDARABIEN, Hemann Von

Wissmann. 1964, WIEN.

لحد.ى1«ه. الصليحى= د آده بز سب.أ

؛ن(اش )عبد دب
م660 د/40 ت

:ني لصنما ا بأ٠س بن لله ا عبد هو

 تقول ذت كا السبه. ئغة لطا ا رأب

 وأظهر تردي كان بل: ءلي. بأ!وه;ة

م  فالبصرة الحجاز إلى ورحل ا"س

 ن عذل م أخ؛ في دمشق ردءلى فا!اكوفة.

 فانعرف أهلها، فأخرجه عفان، ابن

 مذهبه ومن ببدعته. وجهر ،عزم إلى

 وسلم( يه٠ء الله )صلى ل-يا زجعة

 أن يزعم ممن لعجبا يقول: فكان

 محمد. ع بر ويكذب يرجع، ء-;~ى

 ل فقا سيأ ابن إب قام علي بويع ولما

 وبسطت  رض ا خلقت أنت : له

 المداذن. اطبسا إلى علي فنعاه الرزق!

 د لسدوا السوداء( )ابن له يقال وكان

لزعمهم )اإط؛إرة( لليه ل ولجا ٠أمه

طبران موتهم وإنما يموتون ال أبم
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االنول بن( )سادمان .خمان

 حي عاث وأن الفلس، في نفوسه♦(

 صرت سمعوا وإذا االنحاب، في

 ويذولون ءلي! غضب قالوا: الرعد

 حجر ابن ويرى والرجعة. سخ داكا
ني ة من سبأ ابن أن العسق  غ

 التي الفتنة في يد سبأ والبن الزنادقة.
 وأدت عفان بن عثمان ضد نثبت

مقتله. إلى

دط.رف القادر عبد محمل
 الحامع: تاطرى، ازفادر ئ. محمد مراجع:

م دل جاهع  إلى المترن جرذن ادمها أع
ناخان، لدامة١ الهيئة تلهم، وفا 'ليمن

.ص. 1998 صنعاء،

بن( ن )سد سدان

م1930 م/1349

 التحدي، ن تما١س بن ن سليما هو

 بابن المعروف بالوالء، الذزسري
 فيه ذظم له لقيه، كاتب ,سحمان:

 ذرية في ولد نجد. علماء من جودة.
 أعمال من القاف( )بتخفيف الثتنا
 إلى أبيه مع وانتقل )نسر(. أيا

 تركي، بن فيصل أيام الرياض،
 واللغة حيدلذو ا علمائها من فتلقر؛
 الله عبد لإلمام الكنادة وتولى ؟الفقه.

 تفرغ بم الزمن من درهة فيصل بن
معها ورماذلى، كتبا وصنف لماالم.

 الماذق شبهات رد في الشارق ء )الغم؛

 لحميل كتاب عل الرد في المارق(
 الثه( لهديةا و) وي، ها ل؛ ا صدفي

 الحق أض و)هلمهاج الشيخين( و)توئة
 عق لصوا ا و) رسالة، ناع( غ وا

 أهم إلى الطالب و)إرشاد المرسلة(
 لمها وأ )اضاعة( في رسالة المطالب(

 الحجة و)إقامة سحر! ال صناعة

 شعر وديوان و)الغتاوى( واالليل(
 الحسان( المضدة الجواهر )ءقود سفاه

آخر في بمره وكفا ذلك. وغر

ته. ض

 ناهر عمر عن ص لريا ا في توني
عاما. 80

دادطرف القادر عدد محمد
مع: لحا ا طرف، دا الذادر عبد : مراجع

 الى عالمتصير مدرين لمها ا أء م شمل جامع
للكتاب، العامة الهمئة وقائدهم، اليمن

.1998 صذعاء،

المخول
 الحجري وضبطها الم وآخر أ٠بغ
-سم هو ألحاء وضم االن دعتح

 حو ق٢٠ ل ا من يبدأ سع وا ف نخ
 حق شماال ويمتد إب لمدينة الشمالية

 تقع نت كا لمدينة مم ا وهو ب حا ١
 إلى ويسب واغادر، إب بين

 سدد برن ءمرو بن سوادة بن الثفول
زيد بن مالك بن عدي بن عوف بن
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اح( صا بن )؛لحيى ؛واي’،—ال |لئغوذ

 بن تيس بن عمرو بن سهل ابن
 بن شممى عدد بن ٢٠حبث بن اوية٠مع

 عريب دن قطن بن لووث ا دن ،.ل و
 بن ابع بن 'يمن بن زهير ابن
.سبأ بنا حمر

 مخادف أن دانى م اخ ويذكر

  ن اليمن "رع م سوادة ابن لسحول ا

 مدة فده تبض والشعر والر الذرة

 الجبال من !.سحولا ل وجبا رةيكب

 آل ويمحمها ليمن ا في لمشهورة ا

٠سهل ؛ن درءب

 لمهمة الراكز من الحول كانت
 وصناعتها المسوجات ا كة وم؛ "ذذاج

 حوله—الس لب لثيا وًا لورود ا دللثط من

 ذكرها ةا٠موث ردضاء قطذثه دداب وءي

 قول: في ال.مبد رن حلروة

رسومها كأن ت آي-؛ بالسفح
 وسحوز ريدة وشته نيما

زربت !.سحول’ رت زرا ولكهرة

 مأ ادوت من هارب اليا االرخال ا٢

 من هارب ويا جذى،ن؛ *!وتا من حد

 جي ن؛ ابن سحول اهرب الجوع

 من جاعة إلى لسحول ا وينسب

 بن سعيد بن محمد م منه. ء العلما

عي السحولي خالد آرجة الك

 ومثلهم الحفاظ، تذكرة في الذه-ي

 بن عمر بن محمذ الطيب أبو المسند

 سنة ت ) حولي—الس. عمر بن عل

 بن يحدى ومتهم ؛.مكة م(706 ه/87

 لشجري الحسين ؛ق يحيى بن مالح
 الوزارة تولى :;عدي الحوي

 ا"رام عهد في أكبر ا ءلقفاوا

 ابن المنصور عهد ولفي ءداس، "لمهدي

 ومكث  كبر ا القضاء ذولى المهدي

 ه/ 1029 سء ذوفي حق بمنصبه

الشوكانى. ا"مام رخلفه ام، 795

 العروسي ءا.ي مدمد د-
 جزيرة صه ح ذيلهمداا ألحن ٠محمل أبو ح ٠جح 1مر

 دار ، كوع ا علي محمد تحقيق العرب،
صنعاء، شر،والن لدطباعة ب اب الحدن

 مجموع :لحجريا حمد٠م م؛1996 ،2ط
 علي محمد تحقيق ،وقبائلها اليمن بددان

 لدلجاء_ة اليمانية ناطحكم-ا دار ، كوعا
 ياقوت ام؛996 ،2ط صنعاء، والنشر،
 عل إسما دقق٠ت ،ليماذدذ١ لبلدان١ :اخمري

،؛ذروت لرسالة،1 ذ٠مؤس ، كاوع ا ءدي دن
،2ط صنعاء، الجديد، الجيل مكتبة

م.1988

 دالة ،ن)يحدى محوي

م1795 - 1712 ه/1209 - 1124

بن دى دن صالح بن ىيحي ه-و
،السحولي ،لذجري ا الحسين

ني. ا!.صعا
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التداصالح( بن )يحبى الحولي

 ‘ سي سيأ ،فقيه ،لم عا ،ض قا

 وتنقل والده عن أخذ ألمعي، أديب،

 ثم ئ،ال،، خارج طفولته في هعه

 فأظهر علمائها كبار عن ا٠٢ أخذ

 الذقه في وحقق وبع مبكرًا، نبوغ

 الحديث علوم ني وأخذ والفرع،

واكاريخ. ا دب وكتب والتغير

 ولما اء—القف حين المنصور واله

 )سنة ععره من الثرين يبلغ
 ا—رفية وكان م(،1740 ه/1153

 في حين المتمور بن عباس للمهدي

لته، فبل اادراسة  ذولى وحين -ذح
 ا كن، القضا، إلى الوزارة إليه ذم

 لكنه ،صيته ثفتهر وا نته مكأ فعظمت

 عام جنه وسع أمواله وهادر نفبه

 في وبقي م(،1758 ه/1172)
 ه/1 1 75) عام حق السجن

 المهدي وأسف خرج ثم ام(. 761

 الناس فكان بيته؛ فلزم نادلته ء-لى

 عنه وياخذون عله يترددون

 غباس لمهدى مات وذا ويتغتون.
 إلى خاد ام(775 ه/1 189) سنة

 المنعور ابنه عهد في ا كبر القضاء

 ج٠ب *"ظما٠م .منصبه ومكث ،ء.لي

القضائية ا مور كل في إليه يرجع

 حفى يبرم ما يتغش ال و, مية ليا وا
 زني ا ٠ في شوكا م "ما ا خلفه و مات.

 النظم، دبعفر وفاته قبل إليه كتب
 سادق أو اتصال أي بينهما دكن ولم

 وظم وفتاوى رسائل والحولي اذاء.

العدهاء. كتظم

ال-عمري الله عبد حدن د.
 ‘343 ق )ح( الين الحور نحور درر مراجع:

 محمد ‘58 - 53 :للحجري ء1صذع ماجذد
 س١بمح الطالع ابدر كاني:الثر ءلي ان
‘'لعادة معدان االبع، الغرل بعد جاء عن

 ذمارة د دم مح بن حه٠م ‘ذم 348 غ عبر ع
 دجال نراجم من الوط-ر س-ل الصعاني:

 مركز إعداد عشر، الثالث اوفري في ابن
 دار صنعاء، اليمني، والبحوث الدراسات

 يحيى ين محمد بى محمد ؛بيروت ،ألعودة
 ٤ا لف لعد ارمن لذالء العرف نثر زيارة:
صعاء، اليسي، بحوثوا ازدراسات مركز

 مرخ ٠د ام؛ 985 ٠جروت ا#داب، دار
 اسمن تاريخ من عام مائة الرمري،

،دمشق ،لعلمرةا فطع_مةا ،بث لغداا
العمري، تحقدن الشوكاني، ديوال م؛1984

٠م1986 ،1ط دمشق، اوفكر، دار

الغدار

 بدوية بظردق-ة ينج يمني ملبوس
 ويتكون الماعز، أو الفأن هوف من
ث به قطعتين من  للرأس فتحا'ن، ث

 لحديث ا ن لدستا يثه وهو ، ارددن (

 وهدروا الرب عاري دكون إذيا
 ب~-دار أن إذ ل'قين،وا واليدين

تحتهما. أو الركيتين إلى يكون

اببهذيعذ الوسوممه 1572



مارب سد مارب سد

 الردغدة ة )غتا ا ت.ذسه لثوبا وهذا

 معه تذس وال ،رتزوج حق العازبة

 الرأس، غطاء باستثناء شيع

 كان لدار عع وال( )نم واستعمال

 أن لوفلمأ ١ من ن وى ،جدًا درًا ذئ

 تنزع أو .أغام ' .رعى ردب فتاة تجد

 وهي ا رض في تحرث أو الماء

 !-لددروا ن اداق؛ عارة فقط لتداربا

ذلك في لريغي يجد وال و!الءد؛ن
ليمة. غف!

 وال جددًا خشتا الثوب هذا وكان

 ض ولن!-اث الفتاة، بثرة يهر
 !ثر حرقته قد ج_اذًا جمها

 .روم. ل طو ل.! لتعرضه لرياحوا
 منتثر لغداب من !.دوحا هذا نوكا

 من ة والذر الشمالية المناطق ني
 ء قر! بعد تمام اختفى وقد ارهن،

 ربيع 26 م/1962 سبتم-بر 26 ثورة
 عمأل لبامه ر ود.! ه،1382 ا#خر

٠ مذ^:ًا

ادوادعي علي أحدد

ء-لى نيئيون١ ه٠1ة. ير٠ك دسا هو

جيلي تأرمى برن )دنة( أذنة وادي

 ا وسط. واليئق النعالي ابقق

 الجبال من سلسلة هي ليئقأ ل وب.!

 للمرتفعات ا خثر جز لمن-! ا تؤلف

 بالصحراء. تلتذي أن قبل الذري؛

 ارض أودية أعظم ه-و دنة ووادي
 وطءL وتثغل ،الدرفي وبزابه

 الذرب المرتفعات من بدرًا حزًا

 بنحو ح-ته م_س-ا وقدر ،ا ؤمنحدر.تم

مربع. ر٨م يار آالف عثرة

 القديمة اليمش؛ لنقوثىا ذرده رود

 وذكر ا!-عرم، أي )عرس( باس*(

 قال الكريم، القرآن في نفه السمبا
 غآيهم ؛,أرسلنا )قأعرضو :زجالى

 وا!؛رم (.16/34 )ب؛ الرم..( ب

 الئهجة وفي النقوش بد.ة التريم أو

 ا!-ذي الحاجز أو !طا ه-و: الرمق؛

 وبدو'ئ ،أثبهه ام أو '!وادي يعترض

.“رطم* ماؤه يمحله؛ أو سله

 لدى ء !غدداا رهنيونا ن ولج.!
 سئروا ؤد مارب د—س همد—.شيي ًا

 والجيولوجية الطبيعية ت "مكاذا
 التجارب من درا سدف!وا إالثمة،ا

 فشردوه انجال، ذا٠ه في لهم الذبقة
ثم جبلي مضيق في  نارج ذو سح م
وءلى الصخور، ر٩ء- واسعة نبية جا
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مارب سد مارب سد

 جوس عليها يقوم صخرية قاعدة

 طرفيه من ربطه يمكن بحيث الد
 في لصحر با محكم ردطا )زلىفيه(

 الد با٠ أقاموا ثم الجبلين، أسفل
 مر ة80 نحو طوله رلمغ ذي٠ال الرابي

 الجنوبى ا لقذف ا بين ما لضيق ا عبر
 ارتفاعه وبلغ القبلي، دلق سعح عل
 منية عدته ف نست وه. ،مترًا 16 نحو

.لضخمة ا لحجارة يا

 من الثامن لجزلع ا ني نى ا لحملى ا ل ذا
 إلى ثئندا ادنرم "وكان ا"كذل:

المداخر عضاد بين ما وآل, حاذ.ط

 مدرئ، عظام الصحر مز رب دمارا
 واثر: ومق ..." رالثثلر ا ساس

 المذاخر: وءضاد ا ساس، ثابت
 هي ددارب:وا المصارف، روارات
 هحزاوجة ئنئذتة كبيرة أحجار

٠ ن امعر ها ومعرد

 جانبوان، معرفان للسد وكان

 ثنرجنن ديكونا )اويان( وهما
 الصخر، من أسنلهما شق كبيرين

 من سميكة جهات دوا هما ع ا وشيد
 ووظيفة المهندة. الممتطبله لحبرأرةا

المياه ريف٠ته هي المصرفين هذين

ديفق طق سه اده 1574 ا



مارب سد مارب سد

 اخرجين عبر الد هن المتدفقة

ن رئيسيتين بقناتين المتصلين  توص

 ومنهما الرين، المقتتين إلى المياه

 زي أزا إلى لعديدة ا الري ت قنوا ر ء

 جالبي عل واليمنى رى٠اب الجنتين

 لشدنذن ’ بناء وآثار الوادي،

 في وهي خ قاتمة تزال ما )المعبرفين(

 الري ودخشآت لد . ر آثا ؛رزأ الواقع

 من بقي كما اروم. مارب في القديمة

 لمصرف يصافي ء دي لسد ا جسج

 الشمارة ة الر القناة ر وآى الدالي

 وكالت -شمالي،ا الربي والمقم

 شبكة آثار قريب عهد إلى تشاهد

 ’الفرعية والقنوات لمقاب وا الري

 أخذت التي الجوية وصور ا أدانت رؤد

 لحقول واضحة آثارًا العببات في

 من وافر عدد وبقال الجنتين أرض

سم. إذ؛ ا

 لبقايا ا ثرية الدراسات وتقيد
 شيد قد كان الد أن لري ا شات مذ

 وضمن اجتماعية، لظروف استجابة
 تناإمكا وردن ، قعالوا شروط

 وظيفتين بأداء يقوم بحيث الععر،

إلى الوادي مدوب رفع هي ا ولى:

 ارازي قيس لرخه يسهل معين مذوى
 ءئ الحال بطبيعة ترتفع الني الجنتين

 إلى يصل ؤد ارتفاع الوادي بطن

 حجز هي والثانية: 'متار، بضعة
 هفي يجري دا وتحوض ؛لمه، آذنة وادي

 المذول تحمله ما وبعفر مرول، ث٠م
 في فهو  رازي، ا تلك إلى طئي من

 الوادي مجرى لتحويل حاجز ظمه٠مع
 ثم ذ^حتويه ،شرة مدا دل ا هع م.ل ندعا

 وهو المصرنذن، عو تعربى في درع
 لسذول ا مياه يجلم,.ع خزان أقله في

الحاجة. عذلى لذوزيعها

 عنوا لذين ا ء لعلما ا بعفر ورندر

 أنه لسد ا باطن في الترسبات ؛.دراسة

 السد بطن يمتلء أن بد ال كان

 طمي من لرول ا تحمله بما تدريجي

 في حتى أخرى خذ-نة ومواد رة حجاو
 خزاذًا، ورس تحويرًا سدًا كونه حالة

 فرص اسذذناد من ما يوم بد وال

ء  ضغط لمواجهة السد جدار إع

 تدفق وسرعة الطمي رواسب

 رحمنينن ا أن ي*تقد اوشن ٠ سيول٠ل ا

 عؤفي حذفي إلى اهتدوا القدماء
 رمن لمد ا يزكوا أن وهو وسليم،

لصعوبة نظرًا بالرواسب ء يمتل حق
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رب ما سد

 رتيآدة سد لا مر ينكه حجن“و ، تنظيفه

 عل لضغط وا بالهرسبات ء متاج ا# ا

 الوادي إلى المتدفقة المياه تجرف ردمه

 رواسب من دسد ا في ما دعص
 ذالف وبفضل حيها وبهل )فبتئس(

 المذ.احة البثرية ت ا"مكان.؛ استعمال

 من الرسبات من ا كبر الجزء لجرف

 كما الوادي، بطن إلى الد بطن

 عندما ا يام هذه حون لع ا دصنع

 تجمع درا ن ١لثحر ا ل ستعما با )تجزون(

 لسيول ا بفعل ة٠حس ركع با٠ترض من

 تلك من واالستفادة )للجزب( تنغرف

 الجزب( )أعرام دعم في الهرسات

جديدة. )حذراث( وإقامة

 في )ترونر الباحثين أحد ويرى

 كانت إذا أنه با ذانية( أثرية تقارير

 ، ؛تطور سكله في مارب سد. سعة

 55 حشوالى ذب_لغ تشفيله بداية وفي

 كمية ءلى 'مياتأ م.كاوب ه..نر ن ٠ما.

 --طمي( حجم ف وك-؛ ،لةلحاا ر المط؛

 الد( )بحيرة داخل إلى سنويا النازل

 ماز ألف وخممانة مايول_;ر". حوالى

 ء ندن؛ ا قوة م-كوسغ ن وكا ، ئلصب

حوالى عامين لمدة الد في لسيول

 الثانية، في مكعب مارًا (950)

 (5750) هو سحوًارتع ر٠ءاث ومذوسمط

 مائة سط٠ومتو ،ل,ثاذ-ةا في محدعبع ماز

 في مكعب ماز (7250) نحو عام

 عادي سد أي حم فإن الثانية

 تلك أمام يصمد أن يمكن ال حينئذ

لقرن. عن تزيد فازة ورفينيدها لسيولا

 في ورد ما إلى ا"شارة المفيد رمن
 'لخعوص، -بدا اليمنية النقوش

 في مازب سد ذ-صدع تذلىكر حدث

ث االم فبل المتأخرة .'!غازات  ث

 النقوش ذ-المف ريحودا مرات،

 كل ؛يرى !لهرقا دالون ويكاد ،ف معره

 الزمان. من قرن نحو وآخر ينع نص

 (671 )جام هو ا ول والنقش

 !-مرما تصلع عن محمده فى وبتحدث

حه عرمرن( ا )درت  عهد فى وإص

 د-ذكى بنه و. م—يبم-ذات )ذأران الملكين

 !ذرنا منتصف حوالى في يأمن( رب٠ك

دي، الرابع  الثافي والذغش المي

 سد تصعلع ويتناول (540 )كوربوسم

د، مارب  الملك عهد في وه

 450 ص.والى في يعفر( )شرحبئرل

 كوربوسر) !ثالذا لتقشوا د،!.لي

لى“ ذصدع عن ويذحدث (541
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رب ئ سد

حه  روالى (٠)أبرهة عهد في وإص

د. 542 الم

 عدة ت.ص-دع ؤد اسن أن ذك وال

 كول مثل عديدة  سباب مرات،

 ازالزل و! االدرة والغيضانات الفررة
 وارث—اذ في ورًا—م—ء خز يد مما

 -سرب اتعدع بحدث وؤد ،لطبيعيةا

 وتحول اللطة، وض_ع_ف ا"رال،
 ح الىا أئا ل.شارة.٠وا الدولة الزدرا

 للعادة خارق تصدع فكان ا خير

 ن بنم؛ معد! عل نت البرى رذة وى
في ادري منشآت ال-ر رح و ،اادلى

 بأجعه ازري نظام وثأت الجنترن،

 تلث في ة لحم-؛ ا ى-ورة بدلت حق
 )دأغرنو. قالذ_عالى: ا رض،

 لهمنتاوبد لترما سدل ا٠غاذه قأرسئتا
 وأش ب أص ذوافي ،لجبن٠ئ

3 4 تدل( رسن من وثي،

 كان ذزك أن زمازفونا ورجح (.16

م ظهور قبرة  ولما يير. بزمن -؛م
 حتدى ؤد مارب سد تلجر كان

 وكانت الكريم، القرآن في بالذكر
 من العهد ن قر  خبرة ا تفجره حادثة
 صنى :.ركت فقد م، ا"ساد ظهور

ااثمن داخل س ال؛ بدن كبذرًا

 كتب في ذكره؛ وشاع ،والرجه
 خبارها، وتناقلوا ر  خبوا ثااترا

 وارتبطت أذهانهم، في عالقة وبقيت

 في وتغرقهم اليمن هل ٠جر٢
م قبل  مصار  حق وبعد،، ا"س
 ماضيهم ذكريات دن ج-زءًا صارت

 وتتعرز ، بالحنذن دوم تتجدد ، د اتا

 أخبار ء-لى غلب أن نذال' ؛.الفخار،

 المبالغة، وروح الملحمة تذفي الذ
 ختلط را لبالخبا لحقيقة ا جت ت' ف'

 الصة صد,،، ؛.دوي التاريخ رت و
 قد كان سبأ رذن في مارب س.د أن

 اليمن حضارة عهود كل دقردي عاصر

 ء-ن تقل ال ولفترة المزدهرة القديم
 ًا ن-ذ ث١حب ، م عا والالئ-ة اف

 ، نفوذها أوج حب رصا . معها

 وقوتها، ضعفها ات و كبووا
 واء،غر ؛-ل ره-؛، م-;-؛ ا لحظات وثهد

 ءلى يتردد صداها رظل ، اره-؛ عل
 السد: بذاك ط د.ر الردن دح ال

 : لى تع.؛ ل ن؛ كما الحضارة، ؛.اك آية
 )مبأ آية( مسكنهم في لبأ كان )'..;د

15/34.)

 ا ثردة الدواالت دات وقد
 آثار وجود ءلى أذتة وادي في لحديثة
قد هما !الديما ال.د أدنى في سدين
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)ا سداد( السدود مارب سد

 ن ويثبتا ، شأنا ضعف ا ولكن.هما ،مده

 سقت قد ا؛سد إقامة فكرة أن

د قبل ا ول ا ك  من بأكر المي

 احل بم مرت وأبا عام، أك

 رخكلها ذظهر أن قبل عديده وتجارب

 مطلع حوالى في المعروف المتطور

د. قمل ا ول ا ك المي

 هأيم1406 م/1986 وفيءام

 دق ٠ث حوالى بعد وعل لد ا أءلى في

 لحذوالى يتسع حديث‘ سد مرات كيلو
 ثبيه وهو ،مكادب مر مليون (400)

 وحجما مكانا عنه يختلف كان دالقديم
 حيث من نهأ   وغاية ووظبغة

 كثيرًا، عنه يختك ال وا ثر الجوهر

 )جثتان :جديدة آية دواقعا في ٠فهو

 ركم رذي من ؤدوا وشمال ,ء.ذن ءن

 عذور( ورب قله )إدة له وادكذوا

(.15/34 )سبأ:

الله د ء هحعد اف يو د.

 Aichaologische Benchte aus dem : مراجع

(1983) Jeraen II, Mainz دب اد مروج 
 الددن م.حبكب محمد. احفى دلمعودىا

 )تب. م.1966 القاهرة الحميد، عبد
 فار-ى ذجدنم تأدرى ،8ا للهمداني:

 في عرية أت—درا واالكوع. والكرملي
 يمع-ة نثر ،العول ود سحم ذك_رى

 HARRASSOWITZ مع بالتعاون اليرموك
م.1989 دن فييا في

)األسداد( الدود

 بم قد في بزن اهل حقق لقد
 ااد المنثآت من الرديد الزمان

 ، ه لميأا ل تغ—ا حن ل ء. ماعديم
 وحمدر سج للذ-ة ليمرونا ويطلق

 سد وكلمة )عريم(، عرم دنمه ).تديمةا

 ءلى يا دكا أخذت التي ريش٠ؤ (-خة

 أدت التي المذنات أنواع من الوديد

 تحوبلها أو والسيول المياه تخزين إلى

 عة للزرا مها استخد ال تجميعها أو

 ف لكروا وا لمآجل ا ومذ-ها وسواها،

 ريح صها مثل لمتسعة ا ربح لصها وا

 لسد با ٠ليس-تع أب هع عدن في لطويلة ا

 خزانات وإنما |لعصري، بمفهومه
حتذ^ظ لهستعما ال وليس ه بدا ل

 واسع. نطاق على للري

تنحكم لكي السدود أغلب رم وأ
ول توجيه ني خثرة وضبطها السي

 والمزارع والمساكن ا راضي إغراق
 أن لذكر دا ير-بدو الربة. وحرى

 إجراء اقتضت الغني والري الزراعة
 ضمن ء اوملما بعفر تها قام دراسات
 لدراسة ا مريكية المذن أعمال

 مطلع ني لديحا في ا"تان
وأعمال القرن، هذا من الخمسينات
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)االداد( الدود )االرداد( الدود

 ر #؛-.( ا معهد ن٠ع ن د  لما ا البعثذة
 حاولوا الذين اكاسيات في ا لماني

 ئ والزرا الري ل س-و ءلى التعرف
 واالني االك ا دف مذن اليمن في

د. بل ال

ع.ة اذؤرخ ذك.ر ؤد -  لحس الم
 في اليمن سدود غ-مدانيم;ب( أحم-د بن

ولفي ا"كليل مؤلفه من االدن لجزء
: -طا العرب، يرة٠جز ص.غة
ماذن عن دزدد كاذت ا٠سدوده إن "
 ر زده-( ءلى ساعدت رفي وهي ،س.د
زراعيا لهااستغ وحسن ن دد

 الود ؛ بعفر ء ال ;.ص نكر
 بصعدة، ذق .'ى د٠س مذيا لم_شهورة ا

 ، ٧شغم ؛-الد دن ة—ء ض; أ ل■ وم.
 رف، ها ذي قرية ة-رب ن قصد-( و

 وطمحان وءراش وذئحران والب
 ، يحصب أرض في كثير وغيرها
 ن، رد في ب ذال بدت سد وكذلك

 ..ث وال دعان، ظاهر في ت ر٠خ وس.د
 أو الحذواجز أما ثبام.. سد

 ءلى ليمؤون ا دها٠ش الفي ردج ها٠لص ا
 الصحراء ء التجارية طرقهم مراكز
 الحصيد س_د مذيا ذكر٠ذ ، ة يد فعد

ز. ض( بأعالي حدر حوب
 انجموء ء ت؛:( ا رود—', ا وأالء

 كثذرة فهي م-اربئب، سد تثكل الفي
؛أ#ني: نوردها

أدرع وادي في : مر عا د —س — 1
 ا#ن ويدى صنعاء، لواء

. ض-بوءا وادي

جبل في خطير: ن—ا؛ سد - 2
 ا درف دوا ا ي_ة٠ح نا ن/ زم_ا٠ح

الر;ال،اء.

!لهديم ’ حمز نل رس ' ال-و سد - 3
 آثاره ؛.عزا -ط/٠المواس ناحه

قاتمة.
اا.وادي ء_لى براقش: سد - 4

 الجوف ش/—ليراة ور انجا
باقية. آذار، )قديم(/

 )اليم(/ مارب في الجفيتة: سد -5
باقدة. آثار،

 والن—خ لني :بادر سد - 6
 ر ح-( نبر إب يصب '.-الب/

 إلى ٢..، مياهه ال.ذة، طوال
د(رب. سد

 عزلة في ألحمادي: الرية سد _7
إب. لواء بعدان/ المار/

ذمار، مدينة غري ر: حم- سد - 8
رد. مبزاب رواذد وأدد

مديدة غرب :حاا-ة ؛صرة دلى - 9
 قاتمين يزاالن ما وصدذاه ذمار

بالصخور.
وادي ردة ءلى أءلى :لعغنمة ا سد — 10

بءن. موزع/
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)االداد( الدود )ا سداد( الدود

 وادعة/ في :قدوظ(ن سد - 1 1
صعاء. شمال الدنيا/ همدان

 ضاحية في :شعوب سد — 12
ء. رددا

 ،أرحب في :دفع ديت سد -13
صداء.

نؤ، أسداد من مطران: سد — 14
٠ دريم مدينة شمال رق٠ش رءين/

ا غراب/ قرية في اسة: سد - 15
يريم. ا ساس/ عزلة

اهجارة قرية لفي : لجاه.ليا سد — 16

ءمام- جزئ
 محوق/ ديت فى الجبجبي: سد -17

يريم. ا عماس/ عزلة
 ا  شول ا دب في : جبير سد — 1 8

يريم. عرافة/ عزلة
 الحدوا قرية في ا-فدني: سد -19

يريم. ا ساس/ عزلة
 ذي قرية في :بخت جربة سد -20

يرتع. حجاج/ جل جهدا
 ا تة—لححا دب لفي :جيش سد -21

يريم. ا عماس/ عزلة
 دب فرية ني اؤرض: سد -22

ا عاسر/ عزلة الجذعي/

 مجبى ديت في لحطوار:ا سد -23
يريم. ا عماس/ عزلة عبادا

 العايدي/ قرية فى الحلك: سد -24

يريم. -حجاج/ جرر

حجارة/ قردة في الداخلة: سد —25

يريم.

 الشامل/ بيت ؤ، لدرابة:ا سد - 26
يريم. ا عاس/ عزلة

 إرياب/ عزلة ني الدولة: سد -27
.الدربعا قرية

 ظفارا فى ارجح: ذي سد -28

يريم. عرافة/ عزلة

 خرابة :الباق ذي سد -29

يريم. العايدي/

 قرية في دواد: آ ذى سد - 30

يريم. الدرافة/

 ذي قرية في :حميد ذي سد - 3 1
ب/ العران. عزلة ه

 فرية في سمحن: ذي ط - 32
حجاج. جبل رودان/

 فردة لعاهرى:ا ذي سد -33
العراذن. هباب/عزلة

 خربة قرية في :إوذحا ذي سد - 34

حجاج. جرر ءلي/ صالح

 القيدة قرية فى ذبران: سد -35
المرخام. عزلة

 بب قرمة في الزيادي: سد -36
.عماسر ال؟ا عزلة ا مثنى صالح
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سداد( الدود )ا )األمداد( الدود

 /١حريم ذي قرية في :الزدلمة ط - 3 7
العرافة. ءزلة

 العحر قرية في :ساهب سد ٠ 38
عصام. ر ج. ءزنة

 ذي ترسة ني :ف ٠سر سد —39
العرافة. ءزلة ها،اب/

 ا غراب/ في اب: سد - 40
يريم. ا عماس، عزلة

 الحقلين/ في العيد: ط -41
عصام. جبل

رباط في اب: س_د - 42
منبه. بني دن لشعرىا

صالح خربة ني :اتسوادة سد - 43
حجاج. جبل علي/

 كردا 1 قرية في سيان: سد - 44
دلمبه. رفع

 اظنار غرب ني :ر ندر سل -45

رذذان. ذي
 خربة في غرفان: سد - 46

حجاج. جبل العاددي/

بيت قرية ني :لثرخا س_د -47

لجدي.
بيت قرية في :الثعيبية د٠س ٠ 48

الجلعي-
حله. قرية في صبر: دس -49

 بيت قرية في العابل: سد -50
الشامي.

 بيت قرية ني :العقبة سد -51
الجدي.

 دت—ب ة-رية في :عمران سد -52
ا ذول.

 خربة قرية في عهر: سد -53
الجالي. جبر اب,

خيلة. قردة ني ت الذرب سد -54
 لح ى؛ خربة في الذراب: سد -55

ءلي.
 بدت ن—قري في :فقح ط -56

الجدي.
 بيت قرية ني ا!-الوي: سد -57

لجدي.
 جيل قرية في :!.دوات س-د -58

. ا!*را عزلة معودا
 جرف قرية في ازروق: سد - 59

ناجي.
مدينة ذوادي في درج: سد -60

تريم.
٠خدار قردة في :إذحذري سد -61
ر. خد قردن في لعمر: سد -62
 جبل( قرية في المتذاة: سد -63

العرافة. عزلة سعود/
٠مذكث في الموقد: سل -64
 حوق/ بيت ني :الميقاف سد -65

ا عماس. عزلة
 ا مخزق قرية في : النقعة سد -66

حجاج. جيل
 بيت ؤرية في :لنقق' مسد -67

ا ذول.
العابدي. ذرية في الذنوب: سد -68
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)ا مداد( الدود )ا مداد( الدرد

 بيت قرية في يناع: سد - 69
ا خماس. عزك اكاهى/

 * صعدة رة/١ص في : سم جأ ل٠س _70
الصفراء/ ليان: خشم سد - 71

صعدة.
صه.لىة. مجزا :خاة هجرة سد -72
 الحشوة/ في القطرين: سد -73

صعده.
 الحشوة/ في عذال: سد -74

صعدة.
 • صعده مجزا ؤ. ادر: دد - 75
برا قطا ؤ، عمامة: سد -76

صعدة.
 كشا?/I فى المروة: ط - 77

صعدة.
 ا قدن سا في : للصم ا سد — 7 8

صددة.
 حبابة/صنعاء. في الصلبة: دس -79
صنعات. |لطجكهر فى : ذم سد - 80

صنعات. عمران/ ني عامر: سد - 8 1
حابة/صنعاء. ني رونة:ا سد -82
 بني الر ا في :لجوزة ا رزم سد -83

٠ ت صنعا حيو
الر ا في : لضيعةا رزم سد -84

بني ار/ الداو:'في٠رًا ة -85

صنعات. ا أرحو في :سد^أتوه -86

 ا أردب في ن:قطوا سد -87
صيعاء.

٠ صنعاء ا مجم في :سمان سل -88
ا خوالن في سحام: بني سد - 89

ء. صيادا
عجمة في العى: سد - 90

صنعاء. خوالن/
خوالن/ ني اد: سد - 91

صنعاء.
ؤ.، : لغل ا نية ليما ا سد -92

صنعاء خوالن/ الصيغاء/
 الترابة/ ني الطبقة: ط -93

صنعاء. خوالن/
ة.اسم/ ذي في ازدوجان: سد - 94

.ء صنعا ن/ ال خو
-نوالن/ ني أذهاب: سد - 95

ء. ,ا صياد
 ترا—ج بني و، انجرور: سد -96

.ء صنعا ا ن ال خو
 في والثعيلة: الماود سد -97

.صنعاء خوالن/ ر حان
 العولي ؤ، الددب: مقغذ سد -98

صنعاء. سريح/ ال ء
طا?/ في الجول: وانم سد - 99

صنعاء. همدان/
100 ٠ .. I :همدان/ ني ب

صنعاء.

آدسا بوده في اسلع: سد — 101

ذمار.

ذمار. آلر في .لجب ط -102
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)ا مداد( الدود

 :لنرق, جبل في الجمعة: سد -103
در.

 جبل ربءا في ف س_د - 104
نى. الذ

أر. د الحدأ/ بدا/ بني في أذتة: دد -105

ذمار. الحدأ/ حقان/ في دئ: سد -106

 الحد ويبد ز في العثة: ط -107
دا.

له/ءدر الحق: ،د -108  فيالش
دار.

الرضمة/إب. في الكتبة: سد -109

ابيضاء. في المدق: دس -110

ارضاء. الطغة/ في ة:٠امحج ط -111

ناعم/ ذي في الهدار: سد - 112
انصاء.

ارداء. الطفة/ ني -دردر: ،د -113

ارضاء. في أمد: مد -114

ربداء. في حره: رد -115

 في؛رداء. زكب،'لصقع: -د - 116

مة وددذد إلى ن زيد, جرجي الع
 في ،وسو ا"كدل ني عابه ودع ما

 هذه يغفل .يحئتج م_وث.وق.ة مراجع
 أساب مز ذللن وعر الدود
: ذائأل .لمذدارة

 قدم من حدر اليمن أهل '
وقمور مدن هل ذيم أزرادم،

 لخز ردوا 'ض ور ن'ث و وهياكل
 ع الذه "ذر قذق و الح-رير ش_و ٠٨فو؛
 اؤدائق غرسوا وا لفضة او

سز". والبا

 لحدائق’ قراس اء إلى وا"سارة
 بالضرورة منها يفهم والبانين

 اإواسم, جع في اراه ءلى لحصول
 ثم لحفظها، حواج-ز وجود لي لذ؛ و؛-؛

دخن لها الحاح-؛ عذد ستعماى  لت
والبساقن. الحدائق اعراس

 |لمتوكل مدهد ءدل1إسه. م.

د ،ترسدس عدنان د. : مراجع  وحضارات سبأ ب
 دار ألسميدة(، )اليمن ا ولى المرب
م؛1990 ،2ط دمثق، بيروت/ النكار،

د. ام. 955 الويي - لكبرى١ ليمن’ تاريخ
 قبل العرب رخ ذي المفصل ي، ء جواد

م، بيروت، ؛جن،للم الملم دار االم
ني: 'دالهم- ا الحسن محمد أبو ام؛ 968
 عاي بن مح-لم- دحمدق العرب، جزيرة صفة
الرازي، م؛!990 ،1ط الحرادي، وع اال

 د.حمين تحقيق ،نماء—م مدينة تاريخ
رذ؛ن، ال؛صر، الذكار دار ،3ط العمري،

 محمد م؛1989 ،سوريا الفكر، دار
،وقبائلها اليمن باذان مجمع الحجري:

الحكمة دار ، كع ا علي محمد تحقيق
،2ط صئ*.اء، والذدر، للطبائ اليمانية

 ماضيها اليمن فخري: ًاحمد د. ام؛996
ضره ،إذوزيعوا للنر ليم,حيةا لمكاذجةا ، 1وح

م.1988 ،2ط ،بيروت

 ل شما ء ئ ل سيا٠مل ٠ لسدن ا نائح—د

 ون يسذل حضرموت. بوادي القطن
؛-قروي ياهه وتذه-ب العيعر ري.دة

1 583 استدت ئ٠س٠|ل



 شام، لمدينة اخيط والنخيل ا راضي
 من إداريا مركزًا بلدانه ودشكل

 ذاريح مؤلف قال القطن. مديرية

 تر وادي وفي : 'ادسمي لسيا ا حضرموت
 س زنا ا يرمم ه كبير قه عليه طويل قبر
م، عليه لح ص.ا قبر أنه  ولذلك الس

 عام كل في مرة إليه الرحال ؛..شدون

 هذا حول خرافية اعتقادات ولهم

 وجود يثبت ال والتاريخ الضريح،

م ه علي صالح قبر  حضرموت في الس

الحةجاز. ني مات  نه

 اله.قحغي أحدد إبراهدم

حغي، إبراهيم مراجع:  واوقساذل البددان معجم المق
،4ط صمعاء، الكلمة، دار اليمنية،

م.2002

فرى ءلى يشتمل معروف واد
 ءلى يذل٠٠٠٠—ح بني حية نا' في يدة ءلى

 الثمال إلى غرق كم30 نحو مانة

هأ وفي صت،داء. من  العلماء هجرة ع

 اليد( )بيت لها ويقال الوزير(، )آل

 لهمدانيا ذكره وة.لى عثمان(. )بيت أو

 بن مر "وادي بأنه: )العفة( في

 من وه.و وا#بار، لمول1 ه في الروية،

كثيره، قرى وده اليمن، أودية عرون

 ف—منف ومنه ة". الرو الل ومنازل

 وال البصرة. إلى صنعاء من الطريق

 فيه تجود. لحبر ا كثير الوادي زال

 اننشرت كما والغدواكه، لعنب ا زراعة

القات. زراعة لألسى فيه

 جبل ي قرية “ أيضا - والسر

 وأعمال حبيش مديرية سن خدراء

إب.

الروس منطقة قرى من والر:
إدب. بنة بمد

 #ل مذحح مرو في بلدة والسر:

 مر ذوا من لقرب دا تقع ،ن حميقا

رداع. من الشرفي الشمال في عبايةو

 المعافر في جباى والر:

 مأثرة وهو : لهمدانيا ذال )الحجري(.

 ،لصفةا في بينون به ت-ثئ عظيمة

الجناح• جبل( ويمى

 العمري اطه عدد حسين د.
الدقدخي احدد دلم۵د.را

ًمة ني:الهمدا الحسن د حم مح ألو جع:دوا  جزيرة ص
 ا كوع علي من محمد :.حفين ،العرب

 ذيل ذرح :ذبار؛ ام. 990 طا، الدوالي،
 !بر,ب .؛5 5 ...الن: . ...م ال. اجرد

اليمنية، ذل وادب البلدان معجم المتنحفي،
م.2002 ،4ط صدماء، الكدن، دار
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)؛:.ت( الذرددي

الشزار

وانراء(، االن :)؛.فتح الذرار

 ،.شلردة ذ*اء٠ مدينة بلةس.ا ه.و

 في ة(٦لذف ا ق ع ال ب٠ح را صفه

 الذرن أوائل الثاك/ القرن أواخر

د العاذر  يشق "واد بال للمي

ؤصوز فغشا| عل ،غ.ين٠زص ص.ذعاء

 ،رة لحجا وا #جر وا اخ-عر من مبذتة

 دهوإ ،غينللدبا الق.صور هذه ء,ام_ة

 وهو ، أزقتها.. فوهات تنفذ دف

 )سايلة( ءلى ينطبق زال م-ا ودف

 دن اذاريخية ا؛.ديئة ,ذق الني صنماء

 شرقها تمتد حيث V لشم,ا . إلى لجوب ا

 منها الغرب وفي القديمة، ,■حياؤها

 نللطاا بتتان ا خرى: حياؤها

والجتان. والئهرين

 سري ||د ءدد حسدن د.
ق ت ملراجع  ؛115 رمت: البن انفية ا ع

 :تحق^ق ء،صنما مدينة تاريخ !اداري:

 الفكر دار ،3ط ،الع_م_ري د.حين

،موريا النكر، دار لبذ.ان، الم..عاص-ر،

م.1989
شزذد
 ئور وادي دن مثهور واؤ ه-و

، س.هاد ووادي   شما ذكر وقد جنوب

 تردد كما القديمة، اليمزة النقوش في
 لعرب(١ جزيرة )صفة كتاب في ذكره

في.للهمدا

 ا هجر من مردد وادي يأفي

 ؛وكبان، شياه جذوب صنعاء غرب

 وشمال ،شعيب جبل وشمال رب٠وء
 *-ارع،“ وجذوب جدية،والغا لجمة

 حفاش وجنوب حراز، وشمال
 سعد. ؛.في تتميم?، مع٠تجتت ،ن ’وملحد

 داتم نيين وبه ضيق،م في هذاك ودر

 مياه ي وتة ،لا).ردا قدت يصع ه٨لك
جذي—والط. نؤجما ؛- د سردد *-رول

جنوب البحر إلى ويرل والزدددة،
الزدددة.

* الث هلئ.ن الله عبد د.
 البددان ًا٠معج ،الفحذيا احد يم إدرا : جع درا

اء،٠ع٠ت٠ص الكلمة، دار اليمنية، والقلبائل

بيروت، ،ت ما ؛.لدرا معية لجا ا ره٠٠٠س. لدؤ ا

 مجمع الحجري، حمل٠م م؛2002 ،4ط

علي محمد * ،ا٠ئله وة.؟.؛ مرر ديا ن بلدا

صنعاء، ب،اليما الحكمة دار  كوع،ا

م.1996 ،2ط

)إنت( ددي ا

داج ه|٩ ق

 ٠تغد نت 1؛ اليمجات ت )ذاما دن

،بقصائدها م ه وتمد> اددوك ءلى
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)يؤال( تزيح)بذت( الترددي

 سنة المتوفى حمير الدت معاصرة وهي

 المؤرخ ذكرها م.1253 ه/651

ءلى الشعراء وفد " : يقول ،وطيوط

 في العرب شيوخ نم) زكريا لن محمد

 ودنت رير ابرت إليه ووصل تهامة(

 قدموا فلتا الرد وابرت الرددي

 وجاء كتابا وأخرج أكرمهم، عله

سدخرته وبين بينه رل ية^ ة لمدخر

 عل (٠يومه- وظل معه-م، )لتودته(

 إليهم خرج الليل غثي فلما التمني
 بما حمير بن ا م وقا ،سيعه بحما

 ،ا صمع ابن رواة وقامت معه،

 معها. بما الرددي بشت وقاسن،

 عر ا صد-مع ابن قصيدة نت وكا

حن وهي العر دول حميبة العر؛تة
 ٦ تالمردد بنت ة ند جر وق ، -عرلش I -ن٠٥

:هذه

 سعاد يا أهلك بال ما

الوداد عهد دروا ند

 الجهاد جرد تحميهم

 الحداد والسمهريات

خمسمائة أعطاها إنه ال—فين

ثمائة  بنت يا :وقال ناؤة ومادين وث

فقاات: يجكمك احكمي الرددي

ى الغقيه الخمسمائة  للفقير ئة والث

 ،قولها الجماعة ستحسن فا وخال،
 لها نيقة 'اوكادت :وطيوط ل يقو

م عل جرأة  محمل في ذكانمت الك

٠ محمل في ورواتها

الحبشي محمد الله عبد
 ,اءلذا معجم :الحبذي مادها. النه عدد مراجع:

م.1988 ،صنعاء الحكمة، دار بات، الي*

()،ال ذريح
 نريح إلى تنسب ن ا همد من نليلة

 بن معان بز, صالح بن سهل بن
 بن مالك بن الدعام بن ا كبر يرنية
 معاوية برت مازك دن م !.دعاا ابرن ربيعة

 ودقع بكيل. بن دومان لن معب بن
 تتصل ،كم3 5 بحوالى صمعاء شمال
 ومن ثد حا بمنطقة ل دشما ا من

 حمدان الجذوب ومن بأرحب المرق ا
 تهمدان ا#ن المشهورة مالك دن

 زخربا جهة من وتتصل مساداء،
يزدد. عدال .حبل“و وث ل عمرا بمدينة

 الني )بجذه( فراها أشهر ومن
 الحمدي بنو ء زنقها > إليها ينسم،

 )إبراهيم المشهور ١المني الزعي*( وفيهم.
 يونيو 13 حرى قائد (٠لحمدي

 واه94 ا ولى جادى 22 م/1974
له. غش؛ ا ح.ى ليمزج ا تزعم الذي
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سعد وذم د سع بذو

 إليها ينسب زفي ا <ن )ذيفا وقرية
 ة٠ز٠حم بن لحسسرح ا عذب ني لذيفا ا بنو

 )بني وؤرى حمزة، بن الله عبد خي
ودغولة ر)ءذبا'ت( ل( وها و) ميمون(
٠ ( عجدب

 ف:ر جبل سريح لعيا رفي
 ا٠قبلته ه ءلم■; صنعاء ه؛ يضبط لذي

 وزد رب قادم(، سن )ذدم قر ء ون-;
 هءطت الله صنى ول—لرس1 حد.ث

 ولو دين ء عل ن ن؛ من إن : ١وسد
 إذا تعالى افه ه قضا دن جبا مثل

لك اص اللهم قال:  عن بح
 عمن بفقلتك غ_تذي وا رك درا

.“ب.و;ك...إلخ

 يام ٠تغ ٠نيريح ل )ب وكانت
 ا#ن رت ود.؛ دكاتب سدة إلى م "د؛ ا

 نعمرا ء قف — ء دن*-؛ فظة غير؛ راوة ز؛
نسمة. دالددن؛لف دولى وسكايا

الوادعي علي ًاده.د
 اليمن ؛-لمدان مجموع الحجري: محمد ح جعهررا

،كوع   ا عاي محمد تحة.يق ، 2 ج ،وبأردها
،لنشر وا إ-لمطباءة اليمانية الحكمة دار

م.1996 ،2ط صذماء،

 في ن ظبة؛ بني قبائل من بطن
 التال !ل.ذ-اة؛ئذ ذج ا]-*؛لتة. ذوالن

)—أحم وآل طام وآل سالم آل

 عامر ، كبارهم ومن وألحمدأت.
ةب•ت وآل

 ذلى قر_؛ من — ي-ض — -*-ن—م ودو

 صعدة، ري ء ني دو ء؛ بن خوالن
 لظادروا له وادي في ديارهم

وساة؛ن.
 كندة من ;-;رة٠لة قب.تلة . س.عد و؛"نو

: ن ذرء؛ وهي .ذبوة في ره؛ دي؛
 ؛-وادي كنون ز؛ ا ، ن د;-؛ سعد
 اود آل : فخائذهم ومن حبان.

 ر ج-*-؛ وآل عمر آل ومنهم )ا سود(
 ابن وآل كدان وآل بابك-ر وآل

 حبتور آل ومتهم غبل وآل عثمان.

ءفي. وآل

ديارهم: ودي عل. بن مرر
 إشباب وا و!ردب والغرير ة لدغا

ووذ;رة. والكدم ء ،'رم ح ر

 ؛.وادي كنون الظ ب،  ن.*؛ ا س.عد
 آل فروعهم: ردن ، بة رذ.*-؛ عمارن

 باجبل وآل ن ذمه.؛ وآل لم مدا وآل حمد
 وآل بحيث وآل خئلى واب حرقالبا و

 وآل الحجري وآل *شغى وآل د.ذ.ه.ور

با؛دل.

 د-ن سوة وا مديرية : سعد وبنو
 ددًا ء تاب ، ت دوي ا محافظة مديريات

فرة، الج*-؛ : منها ا"دارية ؛را؛زا د-ن
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الثفال ذو بنوسالد

 ،يشي لثمو ا وبنو ، وقيهمة لقوازء^، وا
وغيرها. الشريف ودير

من إداري مركر سعد: وبنو
حة.٩حئ وأعمال ة٠وشئح مديرية

 بن وادي قبائل من سعد: وآل
 الفخائذ: فيه*( حضرموت. في علي
 ومن فاضل. ابن وآل حمن، آل

.الحوطة : ديارهم

 شمال لحج، في بلدة سعد: ودار
 باسم سميت عثمان. الشيخ منطقة

 بنى قد ن وكا سالم، بن سعد  مير ا
 بن فضل لللطان دارًا أرضها في

 ه/1299 سئة وذلك البني* ءلي

ام.882
العقحفي أدمد !^راهيم

 ذل لقا وا البلدان معجم المقاض، إبراهيم مراجع:
،4ط ضعاى الكدن، دار اليمنية،

م.2002
 الخررجي الذزرجي= ادة ء بن سعد

 ا ذول = ا شول ءلي سعد

نجاح = نجاح دن ا حول سعيد

 سبحاني = اشبحاني دسن سعيد

 العندطي = اسدسي حسن بن سيد

ا صبحي = ا صبحي علي بن سعيد

الثفال ذو

 بعد ١والح القاء وفتح ١لسيز ا بضم
 وادي أعل في تقع مديدة هي ا لف.

 مدينة جنودا كم 43 بعد علي ظما
ف عاصمة وكانت إب  ذي لح

 الخصبة ني  را دا المشهور السفال
 جبل الشمال هن بددها المتاه، ذر وذوا

 والثدين، جبلة ذي ومديرية التعكر

 الغرب ومن راودة الجنوب رمن
 مديريتا الشرق ومن زغدين ا مديرية
.وقعطة رعدان

 بكرة النال ذي اشتهرت

 كاست المزروعات ودة٠وج الخيرات
 كه لغوا وا لحبوب ا من مختلفة وأذواع

والخضروات.

 العلماء مز( عدد إليها وينتب
 بن إبراهيا( إسحاق أبو دهم ۶ دباوا

 وأبو لنفالي ا أسعد بن ب لوها ا عبد
 لذارفيا أحمد بن إبراهيم طاهر

وتلي ضراس، قرية في الضرامي
م،1282 ه/681 ت العنسي يجيى

بن دحمل والسخ حئهعاف من الجندي
ًا.٠وغيره ني مهبا لها الته عبد

م لمعا دا السفال ذي مديدة تزخر
الجامع اتجد منها والتاريخية، ا ثرية
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ذوالثثال الثعال ذو

 ايب الفقيه رضريح والحمام والوق

 وفضأل العمراني، الخير أبب بن يحيى

 في لمدينة ا هذه في بنيت ذلك عن

 الهجريين والثامن بدع اك؛ ن القر

ب قصدها علم مدارس  من العلم ط

 المدرسة مثل ارطمن، من شق مناطق

 لحمالي ا ياقوت أنشأها التي الياقوب

الذال ذي مدينة في النجم؛ والمدرسة

المدرسة ا٠ه٠ذ٠م ، لها التابعة والقرى

 والمدارس اسي، رباط في الياقوب
 ومدرسة الوحدى قرية في النظامية

 شمال تقع التي المدبغة قرية في المدبغة

النال. ذي هدية

 مركزًا ل لسفا ا ذي مدينة نت كا

 من يتكون الذي ل لنفا ا ذي ء لذضما
ث  ذي مديرية هي مديريات، ث

ن عزلة وتضم ،ل لسفا ا ووادي نخ
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سعيد( محمد )اكار السقاف الثثال ذو

 وشوايط واال'نراف والوحمر ظبا

 الله ئ ويني الحور وذي والسيف
 لعسيين وا لحئلة وا وريد وريدة

 ص ورعا عامر ويفى والنخال
 ني لسيا ا مديرية وحبدر. ني لحدا وا

"  فع درا ا ر1معش غزل وتشمل "سابق

ن معشار و  نجرع وا دس لها وا هرف

 خل لدا وعبد لع-ربيين وا رضة لعا وا
وهي الثورة مديرية -لنارج.ا وعيد

 ومركزها الجماعي بني عزل تشمل
 ل وعروا ذطاية وغزل الجماعي نجد

د لمى وكانت الثعيبي، وب

 وبني ا زهور عزل ثم  صرار ا
 والربة  بروة وا  خلود وا عاطف

سير' وادي وغزلة وا زارق وزبيد

 عزلة في أشرف ذي جامع ويعد
ن  المنثات وأهم أقدم من نخ

 ويتمثل السفال ذي منطقة في التارنجية
 الذي لزخرفي ا بسقفه مع لجا ا هذا

 المصددقات مر عدد من يتكون

 هندسية رخارف عليها ':شذت الخشبية

 الروعة في غاية ملونة دية وكتا
 واحدًا يعد الجامع ومنبر والجمال،

 المؤرخة الخشبية لمنا ا أقدم من

 تاريخ ويرجع اليمن، في المعروفة
القرن من ا ول النصف إلى عمله

 عثر الحادي الهجري/ الحامس

دي. انج

العروسي علي هحمد د.
 الدران لدمجم القحفي، أحمد إبراهيم مراجع:

 ،صئداء ،زكلمة , دار اليمنية، لقائل وا
بيروت، للدراسات، لحامعجةا المؤسسة

 مجموع الحجري، محمد م،2002 ،4ط
 ءلمي محمد تحقيق: ،وذادلها ألدس للدال

صاطء، اليمانية، الحكمة دار  كوع،ا
 ا كوع، علي بن عدل إسما م؛1996 ،2ط

 مؤسسة ، ليمر!ا في االالمة المدارس
الجديد، الجيل ة مكنه. ، بيروت الرسالة،

م.1986 ،2ط صنعا،،

 سمد( ليحمد )ابكار السقاف

م1989 , 1913د/1409 ا 1331

 لسقاف سعيد محمد ر بىأ هي

 ليد موا مر يمنية وأديبة مفكره

 من سورية وأم يمني  ى القاهرة،

 الغرنسية للغة دا درست تركاي, أصا

 المشهورة المقدس" "القلب مدرسة في

 المودع كانت الني ""الساكركبر باسم

 الطبقة فتيات لتعليم المفضل

 النصف في المصرية ا رستقراطية

العذرين. القرن ض ا ول

 العربية اللغة درت، وف

 ثم منها، خاص بحهد "نجليزيةوا
نحو ءلى ليف ئوا البحث في انطلقت
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سالم( بن ٠يكر )أيو ف الة؛ سع.د محمد بكار١) لماف

 الفكرية المدارس عن متقل
 زمنها في ساردة كارت لتي ج ن ب'و

 أغلب تهميش إلى أدى الذي ا مر
 ٩٠٥ ودن ،بعغا_ها درةL٥-٥و عمالها

 كدب اسية :لصة ا عمال تلك
 اتعقل - أوسع آفاق و"نح ا ساري

 الذي التطورية" مراحله في نيا"نا

ئة في كب  لجزءا ددر ءجزا ئ
 الجزء وظل صودرا ثم ني،وااذأ  ول 1

ا دراج. ح:ى لث1ااة

 ليلإسرا كتاب لها وصدر

 لطبعة ا في ذوءودة ؛  رض ا وءقددة

 م1965 ه/ 1385 عام ا ولى

 هعهم 1418 عام ددةااثا طبعه رت وحرن

ج " ب وكن( م،1997  عام " الح

مذشرخاص.1995 ه/1416

 د ا"نجليزية بأللغة بكتا ولها

 ، إمراي أذن في ة همس عنوانه ينذر

 م خرى كتب سبعة لها أن ك_م_ا
 ه_ي ا ن حق تنثر ولم ، تكتمل

 "الهروردي" موس" -انبي
 اللتل’ اللفات"، "مقدمة "الميح"
 ذاتية- "سيرة شعر، دروان والقلم"

مغرقة- "أمراء

منحة عل حصلت قد نت وى

 لمشروع الممرية الحكومة من تفرغ

لم الذي دوسبى لبي خن دناي
يكتمل.

الشر( دلالن رؤوذة د.

.1* بن ،كر أبو ا لكاد

 بن سالم بن ..و؛كر ادئيخ ه-و

 دب بصا ؛حروفا القاف الله عبد

 ام 5 13 ه/919 سنة ولد عتبات

 ونشأ حضرموت بوادي ٠تريم ؟.مدينة

 أي الشيخ آل السادة جد وهو ا٣٠

 ذ٠مذ لعلومبا اشتغل سالم، بن بكر

 وحغظ طلبها عل واجتهد هصبا

 من آخذًا صار حتى وأقوالها فروعها

 ب٠ح٠ص نصيب. بأوفر لعلوم ا سائر

 منهم عصره ء علم-؛ كابروأ مخه مد؛

 لشيغ وا ن شرسا با عمر الكبرر الشيخ

 سهل بن محمد بن اته ا عبد لفقيه ا

ئل حب حب.؛ باقشير  الذب والشيخ الق

 أحمد والشيخ دامخرمة الله عبد محمد

 معروف والشيخ جحدب با علوان بن

باجال.

 يصف بعد ءلى عينات قرية قصد
وقد الشرق ه تجا با ٠تريم من ذرلحذؤ
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الله( عبد. بن )أحمد ث الذة؛ دالله( ين أحمد ) ف ادشدا

 ه/629) سدة كثير آل اختطها
 وتديرها بها فقطن ام( 232

 دارًا القرية تحت ربنى به نازدهرت

 التهجد ولزم الناس عن لينعزل

والهود.

 منهم كذرون خلق يده عل تخرج
 الشعى صاحى الحرحي أحمد السيد

 بن حمنالر عبد لسيدوا ، لمشهورا

 لسيدوا ترسمى ، .. غ > صا .لحقري ا محمد

 ي٠؛.شحرما رب صا لبرضىا لرحمن ا عبد
 في كثيرة كتم ٠٠ صدف وقد ،وآخرون

 ومنها الحقيقة، علم وفي ازطريقة علم

 زاح،الو المنهج إلى ا رواح معراج

 وبفية المواهب بارب فتح رب وكتا

 معراج وكتاب الطالب، مطلى

 وكار السرائر مفتاح وكتاب التوحيد

 التصرف في وكتب االخائر

راذق. حز شعر وذه والرقائق،

||.سالروس اخر أبو ن ت،

 الله( عبد رن )أد الخدان

م1949 - 1881 ه/1369 - 1299

 بن مت٧مح بن لته ا عبد بن حمدأ هو
 : لحضرمي ا لعلوي ا ف لسقا ا علوي
،الشحر رمدبنة وال شاعر. أديب

 الداخل حضرموت عل وتردد
 ا قعى الثرق إلى وهاجر الدراسة.

 يجزيرة جاكرتا رمدبنة استقر -حيث
 القدح له كان )أندونيسيا(. جاوة

 في لعلوية ا الرابطة ط ندا بي المعئى
 جللة خدمات وله ، قعى ا الشرق

 له فة.والثنى' التعلي*( مجال في وطويلة
 اطلعت وقد محطوط( - شعر )ديوان

 وله ورقرق. لوحز جيد شعره عليه.
 عن بحث مذه_ا ، خطوطه دراسات
م دخول  جاوة، جزيرة إلى ا"س

 ا٠ه٠سم ا عية جتماا رواية له أن يرا لك
 العشيرة( )خدمة وال قارورت(. )قذاة
 -حجرية طباعة مطموع كتاب وهو

 من لكثيرين ا ب أنا فيه ضبط
 يجدمرموث الحضارمة لندويين ا

 تكملة ويعتبر محتلفة ا والمهاجر
 لظهورة(ا )شمس كذاب عل سذدراكاوا

 للسيد الحضارمة لعاويينا نى.اربأ في

 ظهر عل ذوفي المشهور. الرحمن عبد
 عير.ن بعد ،تذلمه ست، كا لني ا الالخة ا

 إلى عودنه عند ،المهجر في طويلة
أشحر. ا رأسه مسقعل

 هطرف القادر عبد مدمد
 دجامع:ا مطرف، يا القادر عبد مح.ط مراجع:

م شمل معج-ا  إلى المشبين المهاجرين أع
للكتاب، اسة الهيئة وقبائلهم، ايمن

~ -.1 ٠ 1998.
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|لرحمن( عبد دن )دن ادفاف الرحمن( عبد دن )حن داف ال

 رحمر٠ار ،ح إن ن٠٠)ح ارغاف

م1985 - 1915 ه/1405 - 1333

 ءددد دن حم>ذ ى ا عبد بن ن٨٠١٩ح هو

 وفقيه وشاعر أديب السقاف الله

 قرى من صبحأ بذي ولد ، خطيب

 / ه 133 3 سنة موت دغم وادي

 القرآن من تعليمه وتلقى م1915

 العرد^ة واللغ-ة الدين؛ والعلوم ا).كريم

 مفتي وده وا عل سيئون بمديزة وفنونها
)-شروخ ا من عدد وعل موت حف

٠ سينون ة٠٠دي بم.

 نشعر با حداده مقتبل متن ولع
 ا دب دارس—ده مبكرًا واتصا

م ثة لح_د 1 ؤه وأس ا دب وأع  وزم

 القلم زادي ساون مدينة ء ج دع ح١م
 ن٠م كثيرًا أذدم الذي العدي"

ل والعلمية ا دبية رأت اك.؛  خ

 الرادح القرن منتعف من عقدين

 صح-يغة وأو-در الفبذري عثر

.٠"المحية؛ بعنوان

 ددن دجابه مقتبل دن تنقله له أتاح

 من ءدد ءلى التعرف اليمي؛ المدن
 ، ب واالى ا دس؛ الشخصيات

ءمره بقضايا واهتم معارفه وأثرى

 وامه*؛. ١وقود; رطذ؛ة ة رو من

شعره وتناول مبكرًا الشعر وؤال

 ءلى غب وقد انخذلن.؛، ا غراض
 والحدض؛. ي؛ لروداا الزء؛ ؤصه؛ةده

 مدر م،1943 ه/1362 دن؛ وفي

 والذد " بعنوان ا ول ديوانه

 ه٠قصيدت تغمن #يا حلL!ا

 بعض اعتبرها اص ''اليرت ذن”

 ا#ري ادشعر في راذدة ق-صيدة لنقاد

لحديث.

 ارط ابر اهو

اغددط اب وه ٠

 عوجا ذدها ال داء اًا.د لههنا

دارت كالدأماء الكيان ودا

لجعبا

 ترداج نذبود

سقاتوا وغرلى

 -وش٠اب لوجه ى الطلق إواءوا

 ارب كأتغاس أو

م2001 ه/1421 ء-ام # .در٠وص

. حرات وء عبر ؛-*-:وان دوان

)اسذاف ن٠اا.رد ءا

1593 سدة ٠هعهء٠ال



الله( عبيد بن )عبدالرحمن الذأف الله( عبيد دن )عبدالرحمن القاف

 ( اك عبدد )عبدالرحمن السداف

م1956 . 1882 ه/1375 . 1299

 ين الله عبيد بن الرحمن عيد هو
 ومعلح عالم فقيه الذاف محسن
 بمدفي عرف ومؤرخ، وأدب وجيه

 من ءلمم_لىر في ولد حضرموت
 ست في، وتربى سيئون مدينة ضواحي

 في حرد لوا االبن كان ،وفضل علم
 أخوته ادبرت وافى وقد ا سرة

 ودان اذذ.ا؛قة، بعنايتها فحظي صفارا
 له ونجممر تدرله يتولى واإده

 العلم نجالس معه ويصحبه ا ساتذة
 ونراى لعلما لتحميل لعدت وذو

 من له 'لدءاء مداد٠ت٠واس كة اد
لألم.ة٠ل كثيرًا انتفع وذو ا}-شروح،

 الحبثي عمر بن عيدروس السنط
 شخ ويعدره ام( 896 ه/1 3 14)ت

فتحة.

 لفذة ا شخصيته لم مادا ظهرت

 شرين١والل الخامة يبلغ فدم مبكرا،
 للتدريس ر تعدلى وقد إال عمره من

 المسلمين دزعما'ء واتعب) والخطابة،
 كحف ا وقصائده مقاالته ونثرت
 التي طذضرميةا والمها بمصر العربه

لتزمن^ا ، وطلمي ءلم نعتبره رت صا

ق مبادئ شحصيته مية ا خ  ا"س

 وسنة لله ا رب كتا !.نقي ا معيمها من
 عرف فدد ٠وساوك مبدًا . رسوله

 الرأي ط وصرا !.فكرا لحرية باروء

 الدامية وبالمواقف نجد دا اشغف وا

 وتفهمه وقيمه الدين عل والذمرة

 للتيسير وميله وء-صره لواقعه

 للغلو ومقته فة !-طراوا والبساطة

 واذنذصنع.  عمى ا والتعصب لجمود وا

 ابناء دعوة في مضنية جهودا بذل

 ار٠مف ،ومحكومين حكام وطنه

ح ومهاجرين؛  وبنائه ادهم "ص
 نأسس المتمدنة، دا مم واذاجاق

 إلى فر وسا لذلك والهيئات ت لجمعيا 'أ

 برن وقرب ، آسيا شرق ب جنة

 هم،٠وش بناء ءلى وح-تهم مختدمن
 وسجلت  ذريقية ا حل لسوا ا وزار

ته مواطذوه. ا٢ يعتز مواقف رح

 توسع لمخ سياسية مماعتي بذل

 في لى لريطا ا مازي—'أالسد* لغون ا
فة بدولة فاتصل الجذوب؛  الخ
 لواء بقاذلى اذصاله لخ من العثمانية

 الوالء عهود أحذ عل عمل لحح،
 المذاطق من عدد يخ ومذما لجن س ن٠م

ف !-دودن الجنحة م وازتا الخ
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الله( عددن ب.ن زعددا)رحمن اامقاف الله( ب٠ء بن )مد|لرحمن ا)دقاف

 به مخبع هدفا جعاه مم.ا ندة اعبدا ا
 فهددوه بم عواوأ دون الحردطا غتننونا

عن ننفيوا لألذى وتعرض اختلبا
بللته

 ب لعثما ا فة لخاد ا دولة غياب وبعد

 الدين حميد يحدى با"مام أمله تجدد

 جنوب تحرير عل زه وم به رص؛ فا

 نى الطا ا االستعمار من رمن ا

 وشعرًا نرًا الرسائل معه وتبادل

 "ا"مامات" يعنوان كاب في زمت

 م(،1926 ه/1345) سنة بمصر طع

 مغادرًا أسفاره أغلب في وكان

 سع;ج إليها عائدًا أو موت ح_ز

 لديه ضدنا ث وبد ا"مام لزيارة

 الكب£ر ؛.الجادع يحط.ب ن وكا ، ء بصن

قة االس. با أعجب بط

 عبد والملك يحدى ا"مام بين فر مدا

 بينهما للتقريب سدود آل لعزيز ا

٠ ؛لممين 1 دماء لحقن و

ثة دس شعر ديوان له  أجزاء ث

 ه/ 1 3 78 ) سنة يمصر أحدهما ع٨ط

 أدوار عن شعره عور وقد ام( 959

ستة حتى سيابه مقتبل من حي-اته

 4رعن ومقا ومواقفه مبادة,ه مرجا وقاده

 من كثرر وعرر وحاده. مه لخى،،

 الله )صل الله لرسول دب“ عن ثعره

 ،هرين لطا ا بدته وآل وسلم( عله

 طارع  خورا شعره عل وغلب

الله. إلى واالبال ة االح؛

 زال ما أغلبها قيمة تمؤلفا وال
 في مختلفة علوم في وهي مخطوط

 والعقه لنبوية ا لشمائل ا وفي لتوحيد ا

 والتاريخ ونقده  دب وا وأحكامه

 باالذم ال تشهد جيعها والجغرافر؛،

 هب للسنا عميق وفه_م الموسوعي

مية  بنصوص قرق د وعلم ا"س

 بااتاريخ وءلمم واال-ر لتوراة
مي  مع ا خرى ا دم وذاريخ ا"س

 وال واذحقد، اذخحلرل عل ذكية قدرة

 ذظة وحن.؛ با يحتج دامعة وحجة منطق

 حاضرة وبدبة 4عل يطاع لما :ن أد

 اللغة في راسخ وتمكن ب؛، يستشهد

ط كوبدر.ا في وس

 جادى 25 في سيئون بمدينة توفي

 فبراير 8 ه/13 75 سنة ا#خرة،

4!- يشهد لم حمع في وشيع ام، 956
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العزيز( )عد الداف العزيز( )ءب القاف

 قلوب في ته مك أظهر قعر، من نظير

 في لتأبين ا ت حف وأقيمت ، لناس ا

البددان. ض عدد

اسقاف حسن عبدالرحمن
 درواى القاف: الرحمن عبد رن حن مراجع:

مة  الته عبيد بن ألرحمل( عبد اليد الع
مصر، العربي، البيان لجءتة مطبعة السقاف،

 العر( )عبد السقاف

ام999 - 1951/1420 - 1370

 في الذاف العزيز عبد د. وك

 تعز محافظة — بالحجرية المدضارم قرية

 24ه/1371 محرم 23 تاريخ في

ام. 951 أكتوبر

 دراسته القاف العزيز عبد د. ردأ

 ثم تعز. لمدينة ثم رم،-دخراا قرية في

 من ا#داب في الباش على حصل

 ماجتر ءلى ودمل صنعاء. جامعة

 - هارفرد جاماله من ادامةا ا"دارة ني

 على حمل وكذلك مبردج،1كل

 ثم أوهايو؛ جامالة من ماجستير

 التجارة في دذتوراه ء-لى حمر

 في هارفرد -جامعة من لدوب ا

ا مريكية. المتحدة الواليات

ه/يناير 1400 صغر من صمل

 في أستاذًا وؤاته ل-وم حق ام 980

 وفي فذصاد. حم صناراء جاماك

 ه/ I 4 1 0 عام من فراير شهر

 “تايمز "يمن صحيفه امى ام990

Times Yemen لها نثرة أول وأصدر 
 ام، 991 ذبراير / ه1411 رب في

 أدخل ام996 ها1417 عام وفي
 ذزذت ٠ شبكة في تايمز يمن صحفة

 ءلى تنتثر صحيفة أول لتكون

اليمن. في االنترنت

 ه/1418 ءام من يوليو وفي
 امجدى في عضوًا مبح م1997

 كائية بأعمال روام - االستشاري

 للمعهد دمام المدير منعب سنل مثل

 - عمان في المصرذتة للدراسات العربي

الهاشمية. ا ردية اشاكة

 المنظمين حد وأ مؤسس وه_و

 اد-وطذ-تة لللجنة التفيذي والمدير
 ام؛ 998 ه/1419 ,اتعذب ذقاومة

 والرئيس والمنظمثن ذ ٣لمؤس.سا وأحد
 ل #طغا ا حقوفى حماية حمدة الفخري

 أحد هو وكذلك ام، 997 ه/14 18

 ]-مغو لمنظمة والمنظمين المؤسسين

 اه/418 سادمن المذامة الدولي

م.1997
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'إدزدز( )ءلى ادفاف المرز( )عدد ف1؛دط

 م ء( لخحردة رملحفا ا حم.علية ١٨.ذرأ

 نفه اصام وفي ،ام 996 ه/1417
 وفي ،النذخاباتا دراب لجنة ٠س

 ه عل ٠حصز بض نفه !.ماما

 اليمنية الصداقة لجم.عية !جاما  دين

 م1994 ه/ 1414 عام في ا مريكية،

 ي٠ليم" امهد وتنظيم ٣.,.س قاه
 مديرًا فده وعمز الديمقراطية كمية

 دن ■V—■ '•* ؤ— لم أحد وهو . ؛.ًا تنفيا.

 لحقوق اليمش؛ للجمعية ن٦ظم-٠واد-ذ

 م،1986 ه/ 1406 عام ين ا"نان

 غكر٠ دذير دور ندم ء ه-و وكنزك

 منذ  ردن ا عمان، العربي،

 عفو وهو .م 1 9 8 4 ه/ 1404
 — ؤمرب قت.صاددين ٦ م-دد ج ب مؤس.

 ه/1402 منذ الدراق - ؛خداد

م.1982

 الدرق ت ى'!-درا جعه ء_ف_و
  درذي ا لتحدةا. الوالدات - طيهسو

 م ء؛ رفي م،1978 ه/ 1399
 عذوية عل حصل م1979 ه/ 1398

ا درياؤتين. االذتعداديين حم-عية

 ثماب ف لقاا العزيز عدد د. !-ف
 ثنين ا ودثر القتعاد ا ء_ن ب كحت

 في غة1محت طروءات٠ في ال دق وأردمين
في الت دقا وكتب العالم، أنحاء

 ددن وفي تايمز" "يمن صيدة
ارة. وءا محادة ومذ ت

 ، "نجزر وا العربدة، ا!لغة و|جاد

 بلدان معظم زار وة-لى والنرسرة،
 االناءات دن ركثي في وذ؛رك لم،1اك.

... العاي ءرة االحا

 ذة ل-صحا ا دردن جاذرة ءلى حص
 واسطن؛ ،ام 995 ه/1416 الدورة
 لخدما در، ملل.ك.ة عل!.ذب وحاز

م.1996 ه/1417 اليمن للوطن،

 القاف العزيز عبد د. أذى لقد
 ،سدامي الج.ال لفي ورارزًا دودًا دررًا

 ارممن في واالجتماءي واالقتصادي
ل ت د_  تايمز يمن دحبغة خ

 الناطقة ا ولى اليمترة الصحيفة

له-ا من ودول ،با"نجززدة  إبراز خ
 وكانت ،به والتعريف للعال لدمن

 ٠ ع، منها دطل نافذة ؛^ثادة الصمعة
 كان دي ب ا ل لجة-؛ ا وفي !;.عرن، ا عنى

 دريذًا محنك درًا درا اف٠السق د.

دن. ونم. دوذوعرة ١بكل آراءه ح دط;

 !.دور با عميق ذ.ًا ك_ا يؤمن ن كا '

 غير المنظمات تلعبه ا!.ذي لمة.ر.وي

 رىئز إددى تعترر والني لحكومية
السقاف د. سعى٠ الذي المدني الجذتمع
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)تشطرى( ئخئلذة العزيز( )عد السقاف

 حيث بنيا انجتمع في تجذيره إلى
 ا ول المؤتمر عقد في كبيرًا دورًا لعب

 صداداء في لحكوميةا غير للمنظمات
م.1998ه/1419ءام

 إنشاء عل السقاف د. عمل وكما

 ضلعثروا الواحد القرن يمن منتدى

 ا ولى المندغ لتكون "21 ق "يمن

 غير المنظمات دور عل تشرى الني

 عملها وتنظم بمن ا في لحكومية ا

 ادلر في ط •زالل ..ومن
 لحقوق ا للجنة رئيس االستثارى

 م،1997 ه/1418 عام والحريات

 دععر إثارن على الدكتور عمل
 مجقوفى تتعلق لني ا لحيوية ا يا لقضا ا

 المساجين قضايا مثل ا"تان

وغيرها. والتعذيب

 في السذالف ظرير ا عد توفي؛

 ءرددا صمة له-اا في مروري -حادث

 من ه/الثاق1420 صشر 17 يوم

 كتاب له طبع وقد م،1999 يونيو

 "ترجل الذي -الغارس بعنوان
 لميته رم في تايمز يمن ص؛احبشة أصدرته

 11 ه/1420 ا ول ربيع 27 يوم

ام.999 يوليو

الدمعقاف اوهزبز عبد وادد

 الجاوي اسه(= عبد بن )عهر السقاف

)نقطرى( خغغزة

 بحر ي تقع كبيرة يمنية جزيرة هي
 على فرتك رأس عن تبعد العرب،

 ميأل 193 لليمن الجنوبي االحل

 معجمه في سمها ا قوبت يا فمسط ٠ يجريا

 وألف طائه وسكون وثانيه أوله بض*(

 آخره في لمد دا االص( وروي مقصورة.

 المربوطة. لتاء دا أيض ودكت ءسنطرا

مات االسم رنسم في يجوز أته أي  ع

ث، التأنيث  ء لتا دا اليوم وهو الث

سذطرى.  رجعم وا )سقطرة( المربوطة

 محرف ى سنطر سم اال أن ويعتقد

 دهادارا(٧س ) اكنسكردتدة لكدحمة ا عن

 جريرة :..عنى را( دا مكها و)دويغا

 قدم مدى أن عل العادة(، )دار

 مما معررى، غير ية الهذلى مية—٠التس

 تحريف اخندية كمية ا أن يرجح قد

سم  لغة في )سكرد( لى  صد ا ل

 دل وف ٠ لقديمة ا اليمنية لنقول ا
 الغياى عن يجثه في موللر( )والش

الوارد )سكرد( المكان اسم أن عل
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)ثقط;ى( ه شعطن )تةطرى(٠٠تقئلذ

 ة( سطر 62 1 )كوربوس نغت? في
 هو (5 سطر 47 )يتبق نقش وفي

 )سحهادارا( أل ٠سذطرى به المقصود

 من وازراء الدال بإبدال تحريف

 هذه مثل في ر عتبا ا وال ،سكرد
 هي إذ الرز،  صوات الحاالت

 ،يحية٠ ا لتقوش ا لغة في م٠سس ال

 أمر إهمالها أو الهاء إثبات أن كما

 رسم طبيعة تقتفيه وقد ،شائع

الهندية. في الم ا

 نرنروناا المصادر في لجزيرة ا واسم
 سكريدس دو ( وبرنيوص )بطلدونيب

 أيض نرجح فيما وهي سكريدا دو

سم ب ي ٠تح  نفه لقديم ا رحمني ا ل
 في بقة لماا ديو أو دو حيث يمكرد

  رجح ا عل هي ندة ليونا ا لذمية ا
 لغة في لنبة ا أداة ذو تحرش

 أي غيمان، ذو فرقال ،).نقوشا
 ن غيما ذو الجمع حالة وفي ،ني لغيما ا

 نشق، ذو لويقا ،نغيما أهل أي

 في ء ريغا ا ) مشق مدينة ن سكا أي
 أيض يقال أن رممكن الجوف(،

 ا فدول صيفة تدل وقد ا ئشوق.
 اروم كقولهم أيض المكان عل هذه

 بلد لمقصود وا ، حكوم وا لجوس ال ا
وهكذا.  حكوم ا ووادي  عبوس ا

 هي سكريدص ديو سكري ودو
 وت ص ى ا—بإهم نة,رذا- ٠' ذو L ف رد نح

 ا#خر وإعراب )ابء( اللين

 والدال ا!-راء وإبدال )در( ;ب؛.ارون(
 لتسمية ا ة—ل حا في هي ما—؛
. لنكرين؛؛ا  الحذف هذا وعذل تمام

 بين ء ا س( نقل في ا"بدال أو
.معلوم أمر االخات

 طول خط في مقطرة جزيرة وتقع
 30,12 عرض وخط درجة 54

 عن بيل 300 نح-ر عد٠وت_ب ،درجة

 لجزيرة ط'ول ويباخ اليمني. الساحل
 وادخرب الذرق محور امتداد ءلى

 عند عرض( ويباخ ،د.؛.  80 دوالى

 في تتسع ل1-؛٠ 5 دوالى  طراف
 ميأل. 22 إلى تصل حق اذودط

 لى د-و للجزيرة الكب؛ دة'لما وتبلغ
. سأل 1200  ا!.رذ؛.ي والمركز مربع

 )اسمها ح-ديبو دددذة ه-و للجزيرة
 اًا-تحل ءلى وتقع تمريدا(، لقديما

 لهل ا!ذري الطرف في لي !دفا
 ال٠ج مللة ؛.ه تحرط رب وخ فيح

 رفاع يبلغ الذي مجير جبل ؛توسطها
قدم. 5000 زده

 في الجزيرة سك-ان عدد ويبذخ
نمة (72109) دوالى ٠رسمي. در دف
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)سقطرى( ه تمثلن )سقطرى( تثئلذة

 رفدن لدا ا وبعض ام( 984 )إحصاء
 إلى لعدد ا هذا ينقصون ا يام هذه
 إداري الجزؤرة وتتبع النصف. من أقل

 الجزر بعض مع وتؤلف عدن محافظة
 مدن وداني مقطرى. مديرية  خرى ا

 الجزيرة ميناء رهي قلتية هي الجزذرة
 يعي حل وتنقم الغربي. حل لسا ا عل

 ومحلها دية لبا ا مذطق.ة هما قسمين إلى
 تغطيها لتي ا لجزيرة ا وسط في ل لجسا ا

 الساحل، ومنطقة كثيفة، أحراش
 مذل الصفوة الجزيره مدن عليه وتقع

ونوجد. وقاضب وقلنسية -حاالرمو

 إحدى سقطرى جزيرة وراك

 المالم، ني لطيععة ا لباتية ا زق لحدا ا

 ث زيزا ا نمة قا ضمن تدرم أن وسكحق

 دم مثل تبا تانبا لندرة العالمي لطبيعي ا

 قط مثل حيواناتها وكذلك ٠  خوين ا

 لجزبرة١ وتشحع المتوحش. الزباد

 الطرق ملتقى ءلى جيد بموقع

 فقد ولهذا الهندي، نحيط ا في لبحرية ا

 الذزاة أنظار محط القدم منذ كانت

 ءذ.يا يدفعون أهلمه ن وكا صنه. ؛.قرااو

ع سناء ا ذى  وغو وا سوار الق

 إلى إضافة التحصين، سبل من ذلك،

سميةالو الرياح وشدة الحار مناخها

 لددة ها٠٠وإل منها الحركة تعوق التي

 الزمن ر٦ء لجزقرة١ عاشت وقد أذلجر.

 ظ لحفا ا ي عد سا مما نسخية عزلة في

 ة لحيا٠ لمميزة ا ت لما ا من عديد عل

 ولفويا واجتماعيا اقتصاديا تبا سكا

،  عل الحفاظ وكذلك وديني

 تذًا نبا لطبيعية ا لسها مميزة خصوص؛

.نيا و-لووا

 ءلى معيشتهم في ن لسكا ا ويعتمد

 ا سماك. وصيد والزراعة ازرعي

 لجزيردة ا في قاحلة مناطق وجود ورغم
 المياه مصادر أن إال الغرة حية لنا كا

 في صة خا ،ومتنوعة وفورة لجزيرة ا ني
 ومن ،لوسطىوا لبة لذما ا حية لنا ا

 في تجري التي لسيولا المصادر هذه
 ه تجا دا الوديان ني ا مطار مواسم
 بمع والينا الشمال، ه تجا ودا الجور.-*

 يراوح التي وا#بار الجريان، الداثمة
 وأكرها قدما، 30- 20 بدن عمقها
للشرب. صالحة عذرة مماه ذات

 الزراعية دي  را ا معظم وتركز
 ئلطو ء.لى تمدد لتي ؛ ذوهجد منطقة في

 منطقة وهي ،رقريبا لجوبي ا حز لسا ا
 لموسمية’ مللريا تعرضها يقا

الشديدة.
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طرى( )ني ٠هر٠س ى(ر)كعط ٠شطلر

الجزيرة ذاريخ

 رارآل ا علماء ه علي عر ما ٠أقد إن
 دد، دروع ه-و آلن ا إلى سقطرة في

رب يقع  لحالدة ك.فرا ة٦ق.ري م-ن با

'لبعئة ترجح الجزيرة، شرق في
 المشركة اليمرة ة عين فو ... اا العلمية

 - 1985) من سقطرة في عمنت لتيا

 لصنع مشغإ بقايا أنه م(1987
 ازحوان، مز -جرية٦لح I ا دوات

 تثالى بقعة ا ثرية ا ذى ف-يه تغ.طي
 وني م.400x400 دوالى مادتها

 من مجموعة ءلى عهر نقها لقري,ةا
 )هكذا( بعلياتها تتغرد ادافن

 في لها ميل  اذفي البكل الصدوب
 هياكر رف-يها ،سقطرة مناطق باني

 العظام، من كثير وعدد ٠٠وجاج
 ود؛وس حديدية مكا؛.ذن وبقاد؛
 زق الغخا'ر من كروي وإناء برونزي

 الفخار من لدد با مصنوع لعنق ا
 باتجاه تدفع أن ثابا من ا حم;،

 إلى يعود المدافن تارخ بأن لقول ا
قبل ا ول ا لى من الثاني النصف

 ءلى ئر روش منطقة وفي ؛

 قديمة صخرية ورسوم مخربشات
 وأصالتها، رتجها تا تحديد يصعب
 بالنقوش ؛-ذكرنا ت نخربن.؛ ا واكن
بعض تشبه والرسوم ،لقديمة ا اليمنع؛

 من نعربع؛ ا الجزيرة في عله عثر ما
 ل!نسان ظر ومنا ،سحرية تصاوير

والحروان.
 لثقي ا ولع؛ الدراسة دل وقد

 وادي مدد؛ في عليها عر التي  دري؛ ’

 جنوب مرين كيلو بعد ءل حجرة
 في وذظورابا ا٢مقبر وفي قالسدو قرية

 ؛.طير" أن لجزيرة با أخرى أثرية مواقع

 رة لجر ا إلى مستوردة ردة ا٠خ٦فذ ؤ وا أ من

رن إلى تاريخها يعود  حتى لى الثا ا
 يمكن بل للميالد، السادس القرن
 عدد مع المقابر هذه ريغ تا إرجاع

 بين ما إلى متغرق؛ كنأما في آخر
للميالد. عشر لى واإذ( الداني القرن

 قد لجزيرة ا ذكر أن المعلوم ومن
 في ي ؛لمع عند لقديمةا لمصادر ا في ورد

 الطبيعي التاريخ كتاب
 ف لطوا )ا ب كذ؛ وفي ، )ديوسكريدو(

 دكر الذي ٠إلرتيري( ا البحر حول
 جزيرة سكريدس( )ديو سذطرى أن

 ط خلد م—وه ٠ .قارلى ا٠نياذأ سهن ...كبررة

 الروم وبعفى والهدود العرب من
 وتخدمع للتجارة، إتجها يبحرون ن٤لذ ا

 تخضع الذي اللبان بالد إلمك رةيالجز
 في وعامله الى كرب وهو نع؛ ازا له

 مالحون الجزيرة مع جر وتا المعافر،

)موزا(. موع داء من
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الءان )،-طرى( ئغغإرة

 )صفة كذاب في ذكرها وجاء

 )ا؛-قرن للهمدس العرب(؛؛؛ جزيرة

دي( الهجري/العاثر ادرابع  الد

 : ة_ال اليمنية البحر جزر ضمن

٠ ٠ طري لذ ا الصرر ينب وإليها

 نحو وب مهرة* قبائل جح ض وفيها
ف ءثرة  رى، :-ى؛ وه-م )ز مد.ا آ

 الروم ؛لمد من قومًا أن ويذكرون

 قبائل ٢۴: نزلت ثم كرى، طردي-►(

 معهم ر٠وتذم فاكنوه►( مهرة من

 إليها ويغط كثذر نخل وتها بعضهم،

 لم إنه فرقول.ون ءدن أهل وأهسا اد-منبر.

 أهلها ولكن أحد الروم من( يدخلها

 وقوم مهرة وكنها فنوا ثم لرهادنة،ا

 الخوارج( من )فرقة ,ثراة—؛ا من

 وها ... اإلسالم دعوة فيها وظهرت

. زوقا ل.ه ية-اى دموضع مجد

ا * عدد ح )،ذه دوسف د.

 حيث هناك معطرى ح نيمك ناؤو تيتالي : مراجع
 ى-ألح علي د* ذرجمة العنقاء، هثت

 والنثر، للطاعة عدن جامعة دار الخالقي،
 ا ولى العلمية الدوية الندوة ام؛999
والمستقبل، الحاضر مقطرى جزبرة حول

 ب 999 '.دشر،وا زلمطباعة عدن جامعة دار
 زقمي ازئلمبة ة لبطا تقرر ،سذطرى جزيرة

 جامعة الذربدت، بكلية دهاءوا الجغرافيا
والتوريع، لط؛ء-ذوا للدثر وينتالا ،عدن

م.1986

السكان

 العصور أقدم منذ اليمن عرف

 أجزاء لبقية بالنسبة الكاب يكثافته

 من زال وما وكان العربية. الجزيرة

 البشرية للهجرة المصدرة المناطق أهم

 وبعد العالم، في عديدة أماكن إلى

 مطلع ني ليمنية ا وثورة ا نجاح

 شهد زى الما الذرن من وستينيات ا

ت انجتحع  قذصادية وا عية حتما ا تحو
 الفعال ا ثر لها كان مهمة، نية وثقا

 للسكان، ا ساسية اسوات عل
دات في المتمثلة  ت لوفرأوا الو

 المتفرات إلى فة إلى دا والهجرة،

 ونموهم السكان رجم مثل  خرى ا

وخصائصهم، وتركيبهم وتوزيعه-*(

ونعدوهم اسكان حجم نغإور

 م ءن نجمنا ن سكا م—حج يقدر
 ماليين 4,3 بنحو ام 950 ه/1 36 9

 عام ق ن ...ز مالرس 6,3و دمة
 مرحلة معها ليدأ م1970 ه/ 1390
 ذ-ط-را أمرء دوتيرة النمو مر جديدة

جتماعية للتغبرات قتصادية ا  وا
 عل أثرها يظهر بدأ الني والذذاب

.ذ_^_^_ثيوا لمحيا ؛.ذوى ز ند
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ادكان ادكان

 حدث ،اد-وفبات ى متو تخذاض وا
 مرون 15,8 إلى ,لكان ٠حج. ارذنع
 مءا د تعد نتالح ب—ح تما
 عام ويغدر ٠ م 1 9 9 4 ه/ 1414
 مايون 19 بحوالى م2001 ه/1422
 أربع دوالى تضاعف أنه أي ،نمة

 لمافية ستة لحمسدنا ل١خا، تمرا
 لدول فم-ى ن٠لم, ي-فا ما وه-و
 ءلى اطدرتفع .':-اني النمو ذات

 في اندراسات وتبين العاد. د.توى
 لكاني ردور معدل أن نج.الا ه-نأ

 في %2 دوالى من ارتفع قد لتوي

 أوانم في %3لي إلى 'لبعينيات بداية
 لفي له ستوى أءلى رمل لثمارنياتا

 ويقدر ٠/٠3,7 لتعينياتا منتصف
 وتظهر نويا ٠3,5 ب_ حاذتًا

سقاطات  ٠د-ج أن لى؛لكاا ا
 ذمة مرون 22,2 سلغ الكان

 33,3 ودوالى م2006 ه/1427 عام

 م2021 ه/1442 عام نمة مليون
 الخصوبة انخفاض فرض رذ_ق

 الحالي -سكاني المو بردل م ض غذذ؛ و؛

 وبمعق الغزة، مادة مع %2 نحو إلى
 هذه تحت السكان نمو فإن أنم

 ره ون متوس-ط ب.عدد سرنمو ن لفرض ا
 زويًا نمة !-فا ئةس.بع-م.ا دوالى

ذن؛ددن. ستة العشرين خالل

ور داري ح ا للسكان والجغرافي ا

 20 ءلى اليم_ن ن سك-؛ ۶يتوز

 العاممة مانة ذلك في بما محافظة
 286 ء-لى الحافظات هذه وتشتمل

 مركز ا عزلة 2128 إلى تتنم ية٠ظير

 ني سكا ثم*ع ذف , 111 ى د-و ونض

 ومحالت، )قرى، وريغي رفري

 خف حوالى ويازكز قرى( توابع
 تعز هي: محافظات قر في !سمكان

 همة، الة-؛ ذن رأد-؛ والحديدة وإب

 مادة على ن الة؛ توزيع وبمقارنة

 تزلمغ الكانرن اكا؛؛ذة 'ن نجد ا رض
 ا لمة 30 دوالى حاذتًا -ظ اذو في

 محافظة بدن الك؛اذة هذه وتخالف ٠ك

 200 عن تزيد نجدها إذ خرى و

 ودوالى إب محافظة في كملة/كمت

 ببذت؛ رصتعاء، تعز في الرؤم ه.
 بانسبة الكانرن فة اذلة؛؛ هذه تتخفض

 في مسدواه-؛ أدنى إلى  رض ا لمادة

 وانمرف المهرة ة: الذرو الحافظات

 ءلى ومارب ودذردوت وشبوة

انذوالي.

 ;تمركزون ا ن دكا؛ فإن ء؛ود؛
 ويذم الوسطى والهضبة ت تاه؛ الي في
دث ،لتشتت با د.ذ عا ن !..كا-؛ , يع ز ذو
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الكان السكان

 ت لتجمعا ا من كبير عدد عل يتورعون
 ل لجبا ا عل المنتشرة الصغيرة السكانية

 والصحارى والسواحل والوديان
 التجمعات هذه ومعظم والجزر،
 ولرما ومتماعدة متناثرة العدد صغيرة
 الحدمات وصول سوبة يزيد

للسكان. الضرورية

الحذدر سكان

 العدى الغالمة الريف يشكل

 نسة تمثل  ذ*<١حي ليمنا في للسكان

 إجالي من %26 سوى الحضر سكان

 سكان لنمو المتتبع أن إ السكان،

 بمعدل نموه يالحظ اليمن في ر لحف ا

ثة خالل سريع  إذ الماضية لعقود ا الثا

 في ر لحف ا ن ا سع نسبة تقدر كانت

 ليإجا من %12 بتحو ت لسبعينما ا

 حد سكان وزاد البالد، سكان

 معدل ضعى حوالى إلى يصل لمعدل

 أعل بذغ ،دلبال ا في ي لسكا ا لنمو ا

 اد ت نينيا لثما ا ل خا ء صذدا إدرنة نمو

 تعداد ويرن سنويا، %1 1 نحو يلغ

 معدل أن م1994 ه/1414 عام

 سنويا %7 إلى يصل لحضري ا لنمو ا

 صنعاء، لمدينة %9 المعدل هذا وداغ

ل٠ع لهجرها إلى يعود النمو هذا معظم

 سكان زاد فذد الحضر إلى الريف

 ألف 135 نحو من صنعاء مدينة
 520 إلى م1975 ها1395 عام نسمة

 ه/1406 عام تعداد ي نمة ألف

 عام في ضمة هلىون ونحو ام، 986

 حاذيا وسكابا م.1994 ه/1414

 سكان لي إتم؛ من ٠ه/28 نحو -ممثل

تأق اليمنه الجمهورية في لحفرا ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ -

 لحديدة ا ،تعز ،عدن مدينة ؛.اددها

 لمدنا وهى وذمار ،إب المكال،
»ة ي.رحي لر ا

للسكان والعمري النوعي الركيب

 أكهر لعمر وا )النوع( لجنس ا يعتبر
 مجتمعًا تميز لتي ا ا ساسية ذصر لخصا ا

 بذم_ة ويقصد ،آخر عن سكانيًا

 الذكور سبة أو عدد (لجنس ا )لنوع ا
 ويقصد نجتمعا في اإلناث إلى
 دورع هو ن زلسكا لدمري ا ١٣١ كير١٠ل با

 التركيب ولهذا لعمر ا حسب ن ؛.سكاا
 الديمفرافي السلوك عل كبير أثر

جتماعي قتصادي وا  للسكان. وا

 ود ليمن ا في النوع ضبة فإن وعموما
 ه/ 1414 تعداد نتائح حسب بلغت
 المتبون للسكان لنسة دا م1994

لكل ذكر 105 التعداد ني المسجلين
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الكان ااكان

 ؛*د رذت كعدة I ههدو مئي أتتى مادة
 دول من بدن نفر من كثير٠ل 1 ءودة

 ه/ 1410 ء_ام زعل العربي( الخاثح
 تبين نسبة ٠ه.د كانت حيث ام 990
 ني رذوانن عل اإلناث ءإد زيادة

 م1986 ه/ 1406 تعدادي
 الحافظات في م،1988 ه/1408و

لي. اذو ا عن والجنو;؛؛ الشمال؛

 لحا الدري بللزكي لنبة با را

 دول— من ره٩٠غ٠ك ن ٩ج٦٠ ن سل.ذ؛ ٠ء_ي

 ن:.كا حجو دج هو ة٠ي٠ع اخاا

 إذ (، سنة 15 من )أنفى ا طفال

 م1994 ها1414 تعداد نتاذج سن

 تمذلى ن لسد؛ من اغذ؛ ه دل نبة أن

 المدنن الذان إجالي دن %50 نحو

 ،ن لذ؛ ا د ءلى نعف ل د ق.*؛ ما أي

 اإلعالة نبة ارذفاع إلى يثير دا ودو

 ءنى القادرة الغذوى تتحمله الذي

 سن في لسكالى؛ ت إخذ؛ وأ لعملا

 نرد وما متة(، 64 " 15) اإلنتاج
 ااذوعي الركيب أن ه.ذا إزده اإلزارة

 لريف بدن تباين قد والعمري
 ،غة؛فظاتا م_س-ت-وى وءلى لحضر٠و

 118 ر خذف ١ في لنرعا سدة بل.غت فقد

ءن ناتج وهو ذق، مائة ؛لىدى ذكر"

 لح-ضر إلى ا-رد.فا دن إلة.ورا ه-جرة

 هذه بلغ-ت إذ ادلى،ا .ن٠س في خاص.ة

 سن 64 - 15) ك.^.ر؛ةا نلذذ.؛ ادبةا

 ه/ 1414 تعداد أذفى مائة ن- ذكر

م.1994

سع ن.ذذي؛ت للسذان اسددة ا

 )متغيرات( عوامل ؛- ن؛ هناك
 في ذر موا دور لها ساسدة ف_ية دبمغرا

وتوزيعع رنمو حجم عل التأثور
دات وهي ا;-ذان،  والوفيات الو

 اافى ذاتم-ا ،.*-وامل’ وه-ي رة،٠والهلد
 ه زولى ودا لوحدنا في المكان عل تؤذر

اآلن. حق ;دورات من

دات الو

 دا عادة؛-ه*-لىل داتااو تقانم
دات من يحدث  ألف اذلى حية و

 عنه وعير الة، في نالكا من
 تم وإذا ام،—الخ اولىلموا ا بمعدل
دات عدد احتساب  عدد إلى الو

 في داء ال وهن المحمل ؛-*رز؛ا اذ.؛؛ا
 وبكال سدة(. 49 - 15) اإلنجاب سن

دات شهدت فقد سونالمقيا  في الو
 اا-ظروف فيها أ؛.رت ورات٠;.ط اليمن

فتلدادية جذتماعية وا اصدون  وا
م*د كان فقد البالد ا٦٠ مرت التي

،هلة 1605 ايهغية1 |



الكان الءان

دات  منتصف في الخام الو

دة 46 نحو الدنات  لكل حية و

 لظل٠ا هذا وشهد الكان، من ألف

 ء العلي للتحسن ت ج ب طفيفا ارتفاعا

 حب ليصل لت نتعذل اد_ة د_د منذ

 عام حق المتوافرة التقديرات

نخفاض بدأ نم م،1988 ها1408  با

بداية منذ البطيء التدريجي

ديرات٠۵اد.ت رب لرصز التعرنيات

 م2002 ها1423 ءام حق المتوافرة

دة 39 حوالى إلى  _عدل٠و حية، و

 أطف'ل 8,3 حوالى من الدام الخذصونة

 إلى الثمانيشات أواخر امرأة لكل

 عام امرأة لكل أطفال 6,5

 هذا ,(—ورغ م.2000 ها1421

 من دعتبر اليمن أن إ غذغاض

دات معدل ذات الدول أوائل  اذو

ول متوى ءلى المرتفعة مية ا  ا

والعان.

الوفيات

دات في ال٠الحز هو كما  فان الو
 يجع_ث ما دمع.دل عادة ذقاس الوفرات

 الكان من أك لكل وفاة حالة من
ن على ويعالق ،النة في رعدل ذ

ت ر وهناك ،الحذام الوفيات  دد
 وفيات مثل ذاتها بحد فئة تخمى
 وفيات ل ومعد.. ستة، من أذلى الرضع

 سنوات خمس من أقل ا طفال
. ا مهات...... وفيات ومعدل ا

 تلك شهدت فغد وعمو
ت  شكا متمر" اغذذا المعد

 من ,"لبعتبات منذ ايمن في تدريجي
 معدل وقدر كان إذ اذاني اقرن

 وذاة حالة 25 بنحو الخام الوفيات
 ه/1395 عام ادلكان من ألف لكل
 نعلرا وفرات معدل وكاى ام،975

 مولود لف لكل وفاة احا 70 نحو
م المعدل يتخفض  حالة 20 إلى ا

 تنيا لثما ا من نيلثا  صف في وفاة
 لألطف'ل بانة وذاة حاذة 140 والى

ددين نذا٠ه ليصل  و 11 نحو إلى أ
 النوالي. على ألف وكل وداة حانة 67

 حدث الدي التطور يعاط ما وهو
 لثقال'ذ-تةوا الصحية الجوانب فى

جتماعية قتصادية وا  وعل وا
 لخال عام بشكا لحياةا ظروف>
نة الماخرة. عقود الذ

 اسعف احمد مد.اهد
ى، كذان مراجع:  ن1كت ؛23 ص 95 لعام ا

 المؤد كتان ؛299مل ا ول المؤتمر
حعا، كتاب ؛230 ص ا ول انوي ا
.8ص 2001
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ل دجى( الله )ء;د اذ ل ؛جى( الله )عبد ا).

 يحيى( )عبدالله ل

وك94-1917 ه/1414-1337

 ولد ل لساد أ يجدى بن لله ا عبد و٠ه
 وهو صنعاء، محافظة شمان قرية في

 انتقل ة لحالا فقيرة أسرة من ينحدر

 ء صنعا إلى ل سال ا محمد يجيى والده

 منطقة أصاب الذي القحط من هربًا

 فظةمحا نسنحا حيةنا ن،شعا
 لزةحكو إب أسندت وفيها صنعاء،

 سخ وظيفة الدين حميد يجيى اإلمام

 اللل حرس ض اإلشراد لتولى لل
 ، جرها وهرتا ومنازه( لمديذذا ره وحما

 المناطق من إليها الداخلين ومتابعة
 متهم إة( ماكن رفة—*—وه ى ا خ

.لهم وصو وغرض

 ذبرة سدن يعود آلل لا كان
 يملك كان ى > ؤريذن إلى وأخرى

 إلى مغيرة أرض فظعة فيها والده
 ، ده ي-تتقل كان الذي لغربا جاذب
 كرر"؛ تب الالل الله عج وكان

 نعودن منذ المرر ركوب أحب لذلك
 تنقطع  رته زد.( وظلت أظفاره،

 بعد ا٠٠أرضه دونتأ أن إلى ؛لقريته
 همته لما عقابًا اه 3 67 م/1 9 48 ثورة

الذورة. ردك في

 لى الة( السالل يجيى الله عبد ثعد
 مازل في ترعرع أخوة، ى بين

 نت وكا ؛.ه ألم*وا ن٠٠حغ في شت_واضع
 فقد أن-* إ خالصة، إسالد^ذ بته دج

.ءمره دن السابعة في وهه ه أ؛(

 الكتاب في درس ح.ياته ؛-دادن وفي
 والكن(؛ن، لهجارذا القراءة ؤده المقن

 بمدرسة التحق فتى ر ئ وعندما
 ستم; و ركه دل ذوسعت وفيه-ا د ا يذا

 ثم سنوات، سع ن—,لمدرس دذه في
 التي العلى( ذودن أذأا (.دردنا إلى :ذلى ا,
 ة ذل وى؛ت الحديدة في افتتاحها تم

 وتلقن ،منوت ثالث في.ها الدراسة
 يهكمرع ، ٠ إ الحديثة. العلوم فيها

 ند ء غالت فقد لنهارذ ا ذتهس ه(يف
 عام دن—ئ—ادم — لسعوديةا ب لححا

 منعاء إلى ليعود ه1352 م/1934
 مدرسة في ل.(بعةا النة ركما-

ا ؤأم.

 كرية١ءس برن طان ة دع؛ أول في ركان
 م ء( ازمراق في للدراسة ذ„افر ترذودن

 بمدرمة لتعدقوا ه،1355 م/1936
 ب—مج ا—فيه وتمتع ببغداد ارة—إلنا

ذه  خالل دن فيه-ا وتميز وأس-،ذ(ذ* زد-

 مالزم برب رغذ-رج ده جذ-ها وا جده
م.1938 ه/1357 عام دحتها
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يحيى( الله )عد الالل يحيى( الله )عبد الالل

 فارؤ، من لمه دما دأذر وقد

 وأدرك والعراق بلده بين حضاري
 فرضي( التي والتخلف المزلة مدى

 فجاءت الدين، حميد آل عليهم

 ءلى مبكرة سن وفي العراؤ.، في دراسته

 مسار ي وتوجيهها خصيته ٠ت صقل
 بضرورة ممانه و الثور، اد-ممل

 متحمًا وطنه إلى ذ-ماد التغيير،

 إلى واتجه درسه، ما تعرق في وراغرا

 التي الحضارة مظاهر إبراز محاولة

 إ زارها، ازفي الدول في داهاها
 تغيير أي أن إذ بالواقع، صطدم أنه

 فكان اإلمامة ضد الوة.وف -دمنى
مرة. ? أكئر الجرن ه معير

 بدور الالل يحيى الله عبد ساهم
 ه1367 ما1948 ثورة ني فاعل

 سبع قرابة فيه وظل الجن ودخل
 نثورة،ا فشل إثر ونصف سنوات
 تبلوردت السجن في وجوده وأذناء

 ل!طالع نفرغ فقد رسية أفكاره

 إب يزب كان ما خالل من

 وكتب. ومجالت سف من ٥).مال و

حركة فشل عقب الجن من( خرج
 ه.1 373 م/1955

السجن من خروجه بعد وءل

 أحمد دن محمد العهد ولى حرس أمير

' ن وى )البدر( الدين ميد“"  مؤو
 ظل موة_مه ومن ران١اط_ ك-لة خن,

 عن ن؛رعد* ، الوط-ت الحركة ياذ-د

 مدني عمل إلى لدول الموقع ذلك
 وظل اط_ديدة ميناء بإدارة وكلف

 قبل من والرمد إراذن تحت حيها

 لم ذلك من وبالرغم اإلمام، محيون
 عذب ه الوطني، طه دد-؛ عن يبتعد

 ذارع سميد محمد ا٦ب قام الني. الحاوزة

 حمد اإلمام اغتيال محاودة في )الميى(
 اه 379 م/1 961 عام الخة بي

 أحمد اإلمام اغتيال عما-ة في ودرره
 ئذ قبل همن1379 م/1961 عام

 أءد والهندوانة، و'زملغي اللقية من
 عمله إلى ليعود منعاب إلى أخرى مرة

اددر. لحرس أهيرأ اكادة,

 الالز، يحيى الله ععد ساند

 تنظيمهم لتشكيل ا حرار الغاط

 فيه، عضوا دكن لم اذد من بالرغم

 ولى( مباشرة، غير به عالقته وكاشت

ستعداد فترة  مم للثورة والتذظيم ا

 سبتم 26 لثورة قائدا اختياره

 بعد ه1382 اآلخر رببع م/1962

قرادتها. الجائغي رفض
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دجى( الله )ءد ل_1ا دجى( الله )ءد الالل

 أول اكالل الله عبد "بح

 ذية٠ليم رسة٠ع٠ل ردةو ■ ه م ككج بهج ي ز ر

 - 1382 م/1967 - 1962) سرة

لها اه( 387  كعط تعرض وخ-

 ادة—خ لدا ا القوى ن٠م شديد

 إجهًاخفن ستهدفت لتي والخارجي-ة

 لملكلة1 فلول مس-تخدع-ة اليمؤة الثورة

 الشعب التفاف أن إ واذرذزة

 والدعم ؛لذورة حوى اليمق

 من لدورة مكن ريصلم لعسكري
.ت لتحد؛!ا م دا هيه.! قد ءلى ".وةرفا

 الداءلي الصراع من الرغم وءلى

 ستمزر 1 فق-د ،لجمهوري ا لعف ا في

 م يزد-! ممسكًا الالل الله عبد

 بترى 4ء_لى خذ ا٠م رغم  مور،

 المدرية القوات بيد ا دور مفا!؛د

 إلدةا ة لذروربًا يوررها كان التى

ري.٠اإص الموجود

الدرة، الموددة الدعوة داتم نى'

ردة لوحدة٠ر م نضما لال عى٧ل ،  ددن د

ول ود ادراق، وا وسوريا دمر

 صراع من ث محد ما يدن الورق

 إقامة ون الجمهوري اوصف داخل

خارجون ت عالة! وخلق ،حدينة دوإة

 من رتمكن ، وأجنبيا عربيا متمونة
ودوليًا. عربيًا ور" دف ااذورة إكساب

 لشدد ا الصف الغالل ملفي و

 ءلميها ظ المذن! أن ويرى للثورة

 دن لكثير ا فقدم ماهة ورة زك

ت ائ  إثر وءلى ،لثفعية ا ز

 م/1965 أغسطس في جدة اغارة

ر ربح  برن تمت اذفي ه1383ا

 اسن، درب د.و وا!.*-ودية دهر

 عقد إلى المتحاربة ا طراف دعيت

 الالل أن إ الطرفين، يضم مؤتمر

لجلوس ورؤذر اؤتمرات ا هذه ففن
 في ح حدة وا ة ذلى 1د. ء-لى شلكي-دن ا هرع

٠لجمهوري بًالتظام ف ذاق

 ا!-ثورة مكاب ءلى و!-!-حفًاظ

 ممر إلى الدهن مغادرة إلى اضطر
 الجمهوري الصف ضغط تحت

 ءة-د فرصة -م يتيح كي المعتدل،

 ه/ 1385 رجب في حرض دؤتمر
 سرك بأنه وصح م،1965 ذوزعر

 يعزز أن شأنه من كان إذا ا!;ص

^لمقرار، ا صن  لم ا دور أن إ وا

 ا!-صف لها يريد ك_ان كما تجر

لى—د—ة فقد المعتدل، الجمهوري
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)صحيفة( الالم يحى( الله )عبد الالل

 الوضع على العاثمون يتمكن ولم المؤتمر

 فعاد ،ذذكر نتائج تحقيق من اليمن( في

 أءط في هر حم عشره بعد السالل

 1386 اآلخر ربح م/1966

 خط,' متخذ" البلد قادة في وانتمر

 في الحرطوم مؤتمر بعد سيما جديد"

 ءف ه 1387 م/ 1 9 6 7 سبتمبر

تفاق  ن وفيعدل الناهر عبد رتن ا

دة لجنة وفرض سعود  . الي? على د

  ن قين؛ تذا  ا طه الالل فرفض
فيها. طرفًا دكون، لم الرض

 وجد La وعقد ذلك كل وبدد

 دمة موا تعد ئ دممت ا وف ظم ل لسال ا

 مغادرة فضل السياسي دوره رسته ذما

تحاد لزيارة طريقه في البالد  ا

 وخاآلل امراق، طريق عن الوذض
نقالب أعلن العراق في زواجده  ا

 بوالغ، La يدرك كان أنه رغم انحلي

 بادذاء إقناعه مناصريه محاول وبرغم

 صراع حدوث حية رف-ضل أذه وإ

 الجمهوري، العف , داخذا مسلح

 فيها ل اغذا وإتا»ه ذا-ك، لى وفضل
 ودك بدورها تقوم أخرى  طراف

للقاضي تركها ازفي الرمال فته كذ ما

 ءلي يدل مما اإلرياني، الرحمن عبد
 تحنب يحاول داغا كان الالل أن

 ننبى و الدامية، الصراعات الرض

 للوساطة ده قام ازدي الكبير الدور

دلي برن  أثناء الموحد ليمنا ة_

 بعد ريذي_ما احتدن لفيا لخالفاتا

ه،1410ما1990 الدحة الوحدة

 الوحدوي الوطني دوره يمارس وظلى
 م/1994 مارس في المنية رافته حق

ه.1414

الذظاري حزام دمال د.
 الالل الله عبد النظاري، حزام حمال مراجع:

 لمة مذلى لةرسا ،ليمنا في سيالسيا ودوره
 جامعة رشد، ابن التولية، كلية مجدر إلى

 درجة متطلبات من جزء وهي بغداد،
 الحديث، التاريخ في آداب الماجستير

 لرحوهي،ا أحمد ام؛996 بغداد،
 دار ليمنيه،ا الثورة ووثاذق اسرار وآخرون،

 يحيى لله ا عبد ؛م 1 9 7 8 ،بيروت ،العودة
 ادثورة ءه.د أولى وثائق وآخرول، السالل،

 والبحوث الدراسات موكر طا، k ليمنيةا
 ،بيروت اآلداب، دار صعا،، اليمني،

 الدراسات دائرة العربية، الوذائق م؛1992
 طازجا العامة، واآلدارة السياسية

٠م1967 - 1963 بيروت، ا مريكية،

)صمغة( السالم

 ثقافية أدبية دينية حينة صح هى

 في _لىر٠تص كانت رية إحم؛ سياسية

 ورأسم أسسه؛ بإنجلذرا. )كارديف(

الله عبد المعروف ذصلح ا تحريرها
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م سالمة ؛;و )صح؛غت( ا

 6 ه/1368 صغر 5 في الحكيمي

 -درص ت وكانت ام، 948 ديم

 من ء بتد' شهرية نعف هم عدة سددو

 ا'ذرا؛ط-ة من وبتمويل ام950 عام

 ٠ ه ركم لحكيمي ا سها ذفي I العلوية
 في سر" وزع٠ذ ده.؛ عد در وراز-ت

 الصادر ؛لحظر ؛ب ارض، شمال

 و ن اصحافة.ا عل ء إلد.،ا قبل ض

 حكم فاد ٠ذكذ-ك كات-ت وصويفة

 إلمالحI إلى وتدعر اإلمام،

 اك-حبةة واجؤت فقد والتقدم،
 في حتجابهاا إلى أدت دادرة ورات ع ص

 د-أيو 25 / ه 13 71 ن مفا ر 1

 10 منهأ در م أن بعد ام 952

ءداد.

 ء-دن إلى ها٠حب 1ص انتقل أن - وبع
 مطم.*-ة معه نقل ام 953 عام أواذل

 لج-ريدة تمدر ك-اذت لنيا كسالما
 ر .دد إءادة ذكرة تراوده ؛اذت ذلمقد

 في يفلح م أنه إآل ن إ ء زن لج.ري.دة
 لثالثة عدن ني اعتقال لظروف ذلك

 وفاته ١هم م1953 عام ونصف أشهر
ام. 954 /8 /4 في ذلك ؛ت

 الوادعي عدي أددد
 ووسائله اليمن المزين: يجدى الله عبد د. مراجع:

التجارية، الطوبجى مطابع اإلعالمية،
م.1985 - 1 ط مدا،،

سالط ؛.ذو
 فدوران مديرية دن إداري مركز
 الغربي الثمال في ، آذس؛:؛ وأعمال

 القاذي سب إب ذمار. مديدة ض
 بن أحمد ا>!-صا-ةع لخطيبا العالمة

م-ة ارن حمد  الجادح خطيب س_
 القرن أول إروفىوا بصنعاء الكبرر
.لله-"جذرة در ء خذادم

 ثم قيس ي من بش ع سادمة ودخ
 في مد-ازفم الحاثدية، صريم دني من

 ومنهم ،بى بني دك ذر؛.ة
 ني ومجموعة بين( )ذي مدينة في طائفة
 منهم اشتهر بالسودة. صر مرة بلدة

 من مالط، مجيى ب_ن محمد لقاذيا
 الهجري، !-*-.اثرا القرن ء-لماء
 ءلي بن حمد انحقق لذذيه ا وحفيده

م.1761ه/1 174 سنة ادوفى ا مةس

 وادي قباذلى من :سالمة وآل

رداع-::؛. في ذي ارأ

 بطن :)باسالمه؛:؛( مة٠م أبي وآل
 في بقية لهم ،حضرموت كندة من

 أن كما وقيدون. فدرينوا -يغون
 رمدرتة اا.ذاطنرن سالمة( با )آل منهم

 بن إسماعيل ا مير (٠أشه-ره إب-:::-،
 ان أء كبار من كان باسالمة-::؛، محمد

إب. مدينة
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ثئئالن/تذثلئة حءطكة سلظان/

مة وال  "غعة وادى في قردة : .
.شوةع؛ي محًاذظة دهاز.، من

 □سعيحة مديرية قرى مز( والسالمة:

٠٠تعز غري في

 نرني في خاردة قرية مة:—واد
 طبقات لرؤدف أشار ، إي حيس مدينة

 وذح في عمرت أبا إلى الخواص"

 الزيلعي بكر أي بن علي البخ

 قد وكان ام 320 ه/720 سنة المتوفى

رسول. آل أمراء من( نقر سكيا

 في إداري ومركز قربة والسالمة:
.ربيد مدينة من ااذ.رفي( الشمال

العذدفو( حمد راه ؛ا
 واذقائل البلدان لدمجم صفحفي،ا إدراب؛ مراجع:
،ه دل ء، دا صن، ،لكلمةا دار ،ليمنية ا

م.2002

سان/،،للئ

 تاريخ في )سلطان( لف يذمتهر لم

 لحكام طه حثن إ اإلسالمي اليمن

 الثاني النصف ني ٠لطاهريةا الدودة

 الربع ية نبا حق التاسع اؤخرن من

 السادس اإحاش/ القرن من ا ول

 ه ورعد ذلك قبل وكان للميالد. عشر
 آو ،ئز دقجا ا رؤساء مشاهير لبعفس وقر"

١وليم الصغيرة، القبلية الكيانات

 عل المتعاقبة الدولة م وحكا لرؤساء

اديمن. حكم

 ة يدا ومع الحدث، العمر رفي
 اا-'داصمة في المركز,.؛. ائطره ضعف

 من اديمن انحاء كل عل صنعاء
 غتان حدود إلى م.ا  الحجاز حدود
 الخارطة على يظهر ددا جنوبًا

 داود فيما عرف بما ,-لمالد سيةاليا
: سه رمال الجورب بلطنات

الجذوب سلطنات

سلطنات 'نوء لداية رمود
 أرائل إلى اديمن جذوب وإمارات

 بعفر قامت عندما ءذ.ر من ؤثا ا القرن
 من هتفرذذ أجزاء في القبلية القيادات

 الدولة عن ل نغصا با اليمن جنوب
 بعد تأسست التي المركزية بمنية ا

 ه/1045 اليمن عن العثماني الجالء
 ذلك عل ساعدت وقد ام،635

: برزها آ من كان مل لدوا ا مرن مجموعة

بسبب سية لسيا ا القيادة ١صعع - 1
 حول خارةلدا ا الصراعات

.هة إلما ا منصب

*وء سبب ن ا—ك لسد ا ر تنلر - 2
 للساسة نشدجة ا وضات
المتخلفة. والخارجرة الداخرة
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ثغالن/ذغلتة ن/ نغلتن ناد

ل.عضى خصية٠الث المصالح- ر تضم - 3
 الدودة ظل في انحاذة العادات
المرشة.

الدولة خد الخارجي الذشاط - 4

المركزية.

 استقل ام 703 ه/111 5 عام فذي
 عام وفي ،حضرموت بحكم كثير آل

 طشة -دأت م1728 ه/1140
 اىذق-ص ذلك وتال ،لحج في العبادل
 ،لفضله للطنةا م وب يافع،

 من وغبرها لق، العوا وسلطنة
.دمن جذوب ومثيخات ساطنات
 تلك قيام أن المعلوم ومن

 به قام والمثيخات اللطنات
 في وهم. ،لجنوب وأمراء سالط^

 الرئيسية القبائل شيوخ كبار ا صل
 كادة اتحادات إقامة دن تمكت التي

 ؛1—اس منها واحذدة ذل ءلى أطلق

 حكمها يتوارث إمارة( أو )سلطنة
 نطاه ويختلف وا مراء. المالطين

 ،خرى ? إمارة أر ملطة بدن ؛ةا).ورا
 الحكم يرث للطناتا بعذر ذفي
 سلطنات وني ا سرة، ؛ذراد أكبر

 "؛:-اء ك-ير اللطنة يرث أحورى

بق- لحاكم  بعفر في وي-وج-د ا
 ‘الحاكمة ا تم؛ مجلس اللطنات

 يتولى !-نيا 'لقبائل ثروخ كرار أو
وفد اخ_فدث، ن للطا ا ر خترا ا

 في ء-دي-دة مرأت بريطانيا تدخ،لذج
طحى رال! ا مراء المار

 ذق "ثقا ا ذوي دن طين اكال *ظم و
 اوذراءة معرفة ذتعدى  التي نحوودة

 )-.دين ت أساتم) وبعفس والكتابة
بب؛ وذذا اإلسالمي؛  أجل ومن ا

طين إعداد  يستطيعون وأدراء ,*-
 وية١ءع برؤية سلطناتتهم شؤون إدارة

 الداخارة المتغيرات تتوافق
 لهم يجفظ وبشكل والخارجية،

 ت— المستعمر، لحا .وك وم مصالحه*
 ء-ام خاصة مدرسة لبريطاترةا اإلدارة

 )مدر-ة أسمتها ام 934 اه/ 3 53
 رأمراء ;ين—سالط إلعداد ا درات(

.لمتبحا
 عام )*ون بريطانيا احتالل ذل م
 لالطذن١ !رتبط غم939 /٠ه1ا358

 مع تبعية بمعاهدات ذلى وا ا
 ماهدات ه-وه وتنودت ،ندايربطا
 التوغل سيأس_ة ذطور ار٠لس وفذ"

 خلف الواقعة لمذاطز1 في البريطاني
 معاه-وات البداية في ف_ه_ى ،ن ء

 وأخير حماية، ماه.وات ثم صداقة،
 ء-لى وندك ،ارة—استش وات—اه٠م_*

التالي: لتحوا

 لسالم وا قة ا)صدا ت ,هد ا د-* —
 محام وق م1839 ه/1255 يذمحام

م.1872 ه/1289
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تأقلتة تلطش/ تدئلتة تاظان/

 منذ ونزك طن-مايةا معاهدات —
 الشمارة ا جزاء إلى ازمة-مانيين ءودة
 م،1872 ه/ 1289 عام ارمن من

ازثادية. لاللىة1 الحرب ؤر ودق

ستشارة، معاهدات —  وأول ا

ح- وؤ؛ت النوع هذا من معاهدة

 -عام دضرموت في لععيطيةا اللطنة

356 I 93 7 / ه I معاهدة وآش ،م 

 عام العبدرة السلطنة مع وقعت

م.1952 ه/1371

 بدأت م1959 ها1378 عام ومنذ

 رز ريب جزء إدخال في >-ريط-اذيا

 )اتحاد ؛ عرف تما الجذوب ساطنات

 دامي _ه١مح-ام وذاك ازمربي( الجنوب

اذوطنده. الحركاة

 المرنة ا سارب تدك خالل ومن
 م.د من ندابلري-ط-ا نمكت والمن.درجة

 جنوب حذزاء ءلى ونذونها ثطرتجا٠٠ك
كله. اليمن

 باعادة أيغا بريطانيا وؤامت
 للطناتا خارطة ترتيب

 عل ساعدت إذ رش مارات، وا
 سلطنات إؤامة أو ساطذ_ات إتجاء

.لى مثاة ومن ،جديل_ة ءى الذخاء ذ

 قيام ودعم ،المكال في الكادي إمارة
 المكال في القعيطية للعلنةا ع وذو

حضرموت. ٠من كررة وأجزاء

 من للطناتا بريطاذ.-ا ووزعت
 : را قمين إلى اإلدارية حية زناا

 وسلطنات ،لغربيةا ضددة سلطنات
.ذهالمئر د محس

 للطناتا نسكا تقسيم وممكن
 احماعية قئات سبع إلى إلماراتوا

هي:
كمة.اذا ا سر - 1
لللطنة دعةالتا القائل شيوح - 2

ازدين. وعلماء
القبائل. - 3

 فئة وهم والمثقفون، الموظفون -4
 التعليم وديه محد اس-ب حعوره

 للنظام التقلدية والطبيعة

اإلداري.

التجار. - 5

.ونء المز — 6

المهن وأمحاب العمال - 7
الحررة.

 مجتمع حنودية ا غيرافظات ومجتمم
 من مئات بفع من يتأزف كش

حد وضع الصب ومن لقبائل،
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نلته تلقالن/ شلظان/حلقلتة

 فأغلب ،رع بر ,و لقبيلي بين صلفا
 زراعية أرادي بمتلكون٠ القب.ائا أفراد

 ساس ه-و القبلي لتنظيموا صغيرة،
 جذوب توإمارا سلطنات نثوء
 ه-ي سلطنة أو إمارة فكز اليمن،

 منه متف أو متشابهة ق.بائل !.مدة تحاد
 واحدة؛ أرض على وتعيش المصالح،

على وطلق رزة،لت?؛ راض٢ عل أو
غ.؛  وهذا ،همزعيمة . القبيلة اسجم د ا
سم  علي ا حيان معظو في يطلق ا

اإلمارة. أو السلطنة سم

 قنعاد ا سسا هي عة وال-زرا
 الجنوب، وإمارات سلطنات

 المالحة أو المزروعة وا رض
 من %2 تتجاوز و صغيرة للزراء
 أن كما ا رض، هادة إبالي

 ائتة٠بل الزراءة في المستخدمة ا دوات
 لجذ لثا العالمية لحرب ا وبعد .ردورة
 خاصة لقطن ء-ةزرا ررظاددا ش_جعت

القطن زراعة وبدات وأين، لحج في
 اه365 عام دأت—؛ ما أول

 لمزروء-ه المسادة وبلغت ام، 946
 ام952 ه/1 371 عام بالقطن

 إلى ارتشت ١نم فدان،(10,000)
 اه/ 381 م ء؛ فدان (55,000)

 بمل,.دو. بريطاق؛ وغطت م.1962
مصالح حاجة من جزء" ا!;ض القطن

ده؛ في لنيحوا الغزل  ومن ، ؛-
 نيا بريط؛ ت.1ءرؤ انى-ف درا د
ت محا  ل لغزا مناعة سد~.اتأ و

واإلمارات. للطناتا في لنيحوا

 ت لمؤنى وا دارس—؛ ا وكانت
 والوحدات والمتثغيات الذناب

 ومتواضعة عددها في محرودة لعحية ا
 المدن في ومودودة تبا،إمكانا لفي

 وسيئون المكال دخل فقط، الرل؛آل;ة
ة. ومود لحوطةوا وزنجر-ار

 ا؛-في الخصب-ه الربة الردت كان
 للثورة ا ولى البدايات لجها ;دأت

 ضد م1963 ه/1383 عام الملوة
 وأمراء لجن وسال لي ط اور معمارا
 راب—لألس ود—ي* وهذا ،ب -بذت ا

رة: ا
قتصادي البؤس حالة - 1 ا

حماعي  ا)في واوثقاني وا
٠ أودف ا ن .لة؛—س اشه.ا ء

لالنتغاضات النضالي الراث - 2
 وفالحيه وا وقرب ا والتمردات

 في اليريطًالي .-:فون١ توسع زد
٠والمشيخادت الططنات ذيأرا

ختالذات - 3 ءات1والهكل ا
'!ذرارة.

السكان ب-وزة السالح وجود - 4
نارلجرة. اجتماءية ؛ط'هرة
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ن/ فلذة حل حذذ لمقالن/حئتلتة

ه/13 87 ا ول ربيع 11 ومنذ
 امدار توالى م1967 سوسو 20

 ارمن ذوب٠ج وإمارات سلطنات
 التحرير حردا اهرحلة عرف ا٠ غعلل

 ااشوب الجبهة ذاديا التي الشعبية
انخذل. الجنوب )تحرير

 30ه/1387 ثعبان 27 وفي

 4.وري ه ج تأيممت ام967 نوفمبر

 ،ردة ب ىخ.انمة الشعبية الجنوبية ارس

 وإمارات سلطنات لعهد جديد ويديل

 عاشت لتي ا إيمرر ا -جنوب ت ومنيخا

 قرنين من أكهر اكياس المرح ءلى

 السلطنات تا.ك وبسقوط الزمن. من

 السالطوب بعفر ءلى القبص إلقاء تم
اؤارج■ إلى اآلخر بعضهم وه-رب

 بمصادرة قضت قرارات وصدرت

 وأمراء سالطين وأراغي ممتلكات

 رمفان لفي أيضا تم كما الجذوب،

 تثكيل م1968 يناير ه/1387

 العليا(، دولة لا أمن )محكمه

 أ-حكام امحلق-مة هذه عن وصدرت

 الجن أو باإلعدام سة وف -ددورية

الجنوب. وأمراء لالطينا معظم بحق

 ت ساطذ-أ ادنالي الجدول ويبرز
 التي الجنوب حات٠٠ود_ثم وإمارات
ستقالل، نيل ذاءة كاذت  ا

 مايو 22) الوحدة بعد عيحت و
جزء" ه(1410 ذوال 26 م/1990

اك. الجنوبرة نحافظ،'ت ا من

 في ا ارقعه
داري التب  ا

ذظات1،د٠لل

 معد رية الج

ام 967 نوفمبر

ذضمام تاريخ  ا

ا!داد إلى

الهري الجرب

داري الثكل  ا

سارى ا

اللؤان ءدد

Iنذدارات رب

ام 960 عام

صمةاذما مارة/او*بهذ اسة/ا

زعترغت ١

م

د ؟! م1960 عررن محمة 15,000 أحمد بير المقرس شدن ه -1

لحج م/ ام959 أكتوبر ذ٠غرد ة ماحمم 115,000  وطرو الحوطة
اباحة

 )ألعدلى ديح سلطنة
واذصسحه(

-2

ي 1؟ م1963 ماذس عررن مار؛ 20,000 *ر٠لمع ا الحواق مذطذذ -3

لحج م/ م1959 براير غررن محمدة 48,000 الغاي! ردفانى( )ننعها ا ميرة، إمارة -4

الح 1؟ ام 965 براير عرسة ءاحم-ذ 8,000 حدان !.مفلحى ا ياخذ٠مث -5

لحج م/ ام965 ئبراير عردط له٠مححم 8,000 اشثعة العلوى مشيخة -6

ي 1؟ ل تدخل نم تاد ا غررن 4لراحم- 60,000 لمادجةا اسى يافع سطنة ٦-

أين م/ .(1959 مراير غررن محميه 50,000 والحمن القارة العبا يافع سلطتة -8

اين م/ م1960 غررن حم-.ة مأ 50,000 حبار و نغرة الفضلى سلطنة -9

ديفق عفق سب اله 1 اج ج ا



تلهئة تلظان/ ثئتالداننهتة

 في ها ،رتع
م داري ا  ا

حاذظات٠لل

م1 967" ر٠ذوذ

ذلف تاريخ م1٠ا
اتحاد إلى

العري الجرب

داري العكل  ا

ستعمارى ا
ن1الة ءدد

 تدددرات . ج■■■

ام 960 ءام

-1-11 رة/البخة1|سل/|إل. م

أين م/ .(1959 راير ة٠غرر محم-؛ 23,000 ذارة اواذل .اطنة - 10

اين م/ م1960 ءرلية محمم؛ 20,000 مودة ة د ة ملط.ن -11

أين م/ م1963 ،أرس ية٠غر محمة 12,000 وايل ا ع٨أحعه ا خة١٠ث٨م - 12

شوه ا م م1960 غرد.؛ محمج.ة 22,000 ادور  لقلعواا سلطنة
ر ا

- 13

شبوة ا م م1965 ؛;راير غربية محمرة 20,000 ن 1ذص البا وا)ق٠ا) -اطة - 14

شوه- 1، .(1965 ر ؛;را ءرسة محمة 30,000 الصمد العدوالق مددة - 15

شرة ا م .(1959 ؛;راير ردم؛ غ ة مم يرح 30,000 ١الذص ذ نا رحت إدارة - 16

شوة م/ اد ا تدخل  ءرمخية محه؛ 3,000 حذورة الذاى لدورة مثخة ١٦-

شره" دI تدخل ؛م قة د مح.مة 3,000 ءرة؛ ءرة؛ مشخة؛ -18

سوة م/ داد تدخل ل ا شرذمة سحمة 20,000 ف ءلمى وير با حدى الوا ملطن؛ -19

ت لو خر’ 1؟ د خل٠تل لم ا ذرقة محمدة 265,000 ادكال اشد؛طى لمطذ؛٠- -20

حضرموت م/ داد تدخل لم ا ذ-رة;؛ ة٠محم 35,000 سددون ا!كبرى طءذة -21

|لمهرة م/ تحاد تدخل لم ا ثرق-ة ؛٠محم 45,000 نثن هرة ملطن-؛  قشن ) ا
و-ذطرى(

- 22

باصرة ءلي صادح د.

 ادن عليجة٠ل ا أرضن؛ : جرجرة الرحمن ءجد : جع درا
كتب ؛-جنوب،ا  عة للعلجا التجاري ا

 نجيب ٠ام9ةة بيروت - والنشر والتوزيع
 اليمنية إلمارات ا :عزالدين أبو سعيد

 - الباحت دار - م1947 - 1937 الجنوبية

:بليلعو ا حمن محمد ام. 989 بيروت

 دار - الدربي وبوا لعدن دردطاددا ال اء
 دراسيما ام. 971 ؛؛روت - الحديث ر٠لعصا

 م1968 لعام (27و 26) رقم الجمهورية

(16و 15و 14) رقم الجمهورية والقرارات

العدد ٠ عدن الرسم؛ الجدة ام968 لعام

 إبريل (18) والعدد م1968 ساير (6)

 اإلرشاد وزارة ثب، مولد ام.968

 الجنوب اتحاد بدو؛لة واإلعالم القومي

 ؛.دون بوروت، الكتب دار معل*؛ العربي،
ستعمار اكعبي: محمد قحطان ذاريخ.  ا

 ابن جذوب ذي العرب ومعرى اب؛ط،:ي
 والتذر ساعة |لصر دار ارات( وا )عدن

الحبشي: ء^ر د٠مارم ٠م1962 القاهرة -
وي ا؛يمن .اءيامواجت واقذصاديًا س„اسيًا ا

ءدر = عمر أحمد سلطان

ءلي = علي الث ابن سلطان
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التلعة التلية

.ي = ناجي سلطان

 الزدددية الزبددية= عفي سلطانة،.لمت

الضغغدص

م وسكون الين يفتح  وكر او

 اح.)ى هي .وآحرها ابء وفتح إماء
إداريًا تتبع الني ر.ممةا منطقة مديريات

 مديرية تتكون ،صذع_اءج؛ي --

 بني غزنة التالية: الغزل من اللفية

 الواح.دي ؛.ي إلى وتشم وواحدي،

 صوذان، الوا-ددى وبني صعدي

 ومنها الدوتر وعزل قثى بني وعزلة

 بني وعزل صيحان، وادي
 الجرادي، دفي وعزوة التكري،

 قذرة، وعرة اشقئ، دفي رعزذة

 نوفان، وعزنة قشيب، دفي وعزن،

 ا سالف، وعزوة المثارعة، وعزلة

 !-ةوعز ا!خودة، وعزلة يفدان، وعزوة
 بني وعزلة العبدي بني وءزلة كئئة

 مركز ويقع الذذت.  وعز العرضي
 حدي، لواا بني عزلة في المديرية

 العدي ..وجود للفيةا مددردة وتتميز

 التاريخية والمعاإ( ا ثرية المواقع من

 ما عصور إلى بعضها تاريخ يعود ادفي

م قبل الدمر وددابة ا

مي.  اذوابع هذه وأهم اإل
 العدن رقرية سبأ محل : ا ثرية

  سالف ا وقندة ا ثروة عدوه ومدينة

 في عهر وند الواحدي، دفي غزنة لفي

 قديمة ماذر—ء دذايا عل المواقع هذه
 وزاثيل ائند بالخط لى: كذ-' وثئذوثر

 المتحف ويختفظ واليروذز، الحجر من
 من صغير بتمثال ضدا، الوطفى

 التأثيرات تظهر مرأة، اليرونز

 عر الذي التمثال هذا عل الهلنتية

  ثردة ا ذ.ةطعا من مجموء، مع عاي

 بني عزوة في التدن قرية ي ا خرى

الواحدي.

 المساجد من ءدد ألمديرية وفي
 )ق اإغنن قروة تجذذ د. أهمها يخرة تارإ

 8 )ق ؛لضالع ومجد ام( 3ه/7

 في الصالة ة٠ؤاء ويعطي م(14ه/

كتابية ذذوذر كر ود ٢. ا هذدفى

 وكنلك ،ما-وذ، امية هد وز-اتارف

 مجذ.. و ذتودةا عزلة في لئدير 1 ٠مسجد

 وفى باذدومر الرباط وممجد يذد.،'ن،

ءها ذد.لة٠ا دديردة دحوف  وة-

 عزان، جبل في عزان حعن ا ثرون:

 في الحموي وياقوت الهمداني ذكره

ورد الذي وفعال افى معجمه،
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تلوق ر( ء بن )محمد سلم

 العراب جزدرة صنة ؛عاب في ٠ ذكر

 في حصنًا أن ياقوت وذكر ني للهمدا

 وقلعة ا ئابط رية جبا في ا"يمن

 نفيع بني في مسكمة وقلعة النوبة

 لعسا’ ويعتبر .قسب_حاسة١ا وحصن

 في العسل أنواع أشهر من الدومري

اإلطالو، ءلى جوده وأ ربمة لقة2مذ

  سبوعية ا أسواقها أهو ومن

٠ لشرل ومذدتة ي٦-١ ا '*.وى

 عروسي٠ال ءلي محمد ٠د
 الذلمد نح ’ م٠معج ،المقحفي ٠حما أ م إبراهب : جهمرا

 ء،وترا الحكمة، دار اليمنية، والد.ائل
بيروت، ،للدراسات الجامعية ألمؤسسة

 مجموع الحجري، محمد م؛2002 ،4ط
 عني محمد :لحقيق ،وفبائنها صين١ ؛لمدان

، ٠صدعا ،نيةها٠لحا لحكمةا دار ، كرعا
م.1996 ،2ط

عمر( بن )همد سلم

م1911 - 1858^/1329 - 1274

 بن عمر بن محمد لشخ ا هو
 , اه 274 سدة وبن سلم ابن بكران

 وتلقى للسحر ا مدينة في ام 85 8

 بالنبوغ وتموز ا؛شحر في ا ولي تعليمه

 مساجد في والذلم-ريمر اء٨ف ل! وتص.دى

 إلى وسافر ،مدكر سن في وهو لذ-حر ا

سر ا ؤ في ا زهر في ودرس ممر

 أغطى 27 الموافق ه1311 سنة

 بعد باور غيل إلى وادذذلى ام، 893
 الصادق ؛-الشيخ عالقته توطدت أن

وقام وزوج اسنر حيث باورد سالم
 عدة بما لمشهور ا رباطه بتأب,

 م،1902 ه/ 1320 سنة المشايح

 دؤون ء.لى ؛,مذاء رنفق ممًا٠٠كر وى'ن

 في توني الفقراء، الطلبة وءلى طالربا

 ير ينا 7 ه/ 1329 سنة زم 6

الغذل. مقبرة ني ودفن م1911

ن ن ث مد١م سدادى

 وعبر شوات : شيخان دن هئحمل ابري٠س : اج* ص

 ،ن٠ءلم ،ذة إثة؛ا عكت،ة ، ر داور دل غ داريخ دن

م.1999 ،٠داراليير،صغا

خنوق

 وآخره الالم ونم السين بفتح

 كانت وديمة أثرية مدينة هي قاف،
 فظة حا٠بم لجئد ا م-ن لجنوب ا إلى تدع

 كانت بأنا وقال ددانيا ذكرئ تعز.

 بالد من خدير بارزى عظيمة مدينة

 اب ج:تل .'!؛وم هاتةبقع واسم المعافر
 كادت وإليها عظيمة مدينة آثار وهي

 والكاآلب 4للونم ا الدروع تدب

السلوب.
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وق٠تل

 مدينة كانت أدا الحانك ابن وقال

 دوحل باقية عظيمة ر آذ؛ ولها عظيمة

 الفضة وة-طاع الحرور رت فيي-ا

 عدد ،_ا٠ ك.ان وا!تقد والحلي والذب
 عه ا ونم,...'. ع شتهرواا اده.رة الثئاع س

 الدابغة وصفيا التي والدروع الحلي
: دذوله

 دسحجه اد-مف-اءذ، اللوقي ذمد

 ادحياحب نار بالصغانح وقد و

: اذا.وقة الكالب وني

 كأنها سلوق من ر ضو معهم
 ا رسان؛ ذ.،جرر تجود حمن

 ! ن.ا مدينة هي سلوق دأن ويقال

مدينة _آي؛ مذ-ظور ارن ويذكر

روف.وا الد.رع بصناعة اشتهرت

نح اا.مرو. علي محدد د.
 جريرة صفة ني؛،لهمداا لدسز(١ محمد أ»و مراجع:

 دار ،  كوء ا علي محمد تحقيق: العرب،
منعاء، والنشر، لنطياعة اليمانية الحكمة

الالد، آثار القزويني، م؛1996 ،2ط
لبداب،ا اللدان : الحموي ياقوت ؛45ص

 مؤسسة  كوئ،ا علي دن إسماعيل تحقيق:
الحديد، الجيل مكتة بيروت، الرسالة،
 جمال اسل أبي م؛1988 ،2ط صعاء،

 دار العرب، لسان مكرم، رون محمد الدين
.بروت٠ ،در صا

 المهري المهري= احمد بن سليمان

،!.،.دمان = !.سحمان ب.ن سلومان

 الوهاب( عبد حمد ) ك.هاوي

م1968ه/1388 ت

 تخرج المدفعية، ,سالح في قادلى هو

 دك,ب ،لتحؤوا ،مية 'نا ٠ ،.درسة , ٠لذ.ا

 ودعدد ٠ عني؛ انغما ولكنه !طيران

 في الضباط دزمالئه الحق الثورة

 ؛درسة دد"ذا ى وى المسلحة، !.قواتا

 بالد منطقة في استثهد المدفعية.

 كان م.1968 ه-/1388 سنة الروس

 وحب ،وإدارية قيادية بمقدرة يمتاز

 يتمتع كان ١ولهذ .تفحةطوا .مل !ا

 العسكرية الوحدات في كبير بحب

 من وه-و ومرؤوسيه. رؤسائه وبين

واذخاء. لعلمدا مشخ.ررة أمرة

م علي ر احؤاد ة.أا

سمر

 اليمن في الرئيسة ا سواق من هو
 ذكر ورد قتبان، مملكة ءه في اوقديم

 (تمنع) ذذش كتابي ذقن في لسوقا هذه
 لعمود ا ريع لواح.ي-ات لذطي ودي

 إدوارد كتثغها وة.لى .لححها وتوسط
نية ازف إلى درجته وذام زر،-جال
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ه م سم ه ممر

 الكابي النصر تضممن بروتون. فرانسوا
 ارهحسدإ مز  سادمي الهدف مًامرسدو

رئيسه سوق إلى سم; سوق تحويل هو
 وعمليات ز؛ةالتجا  ذشطة ا قدها ركز٩ت

 ا راضي قرى بين التجاري التبادل

 مز ا ول البند ويندر ب، لقتباا
 وحيدة سوقًا سمر جعل عل المرسدوم

 ط لسوق ا رئيم سدطة تحمت موضوعة

 عند ضرا:ب دفع ا جانب ويلزم
اديه. دزولهم

العروسي ءلمي مدمد د.
 L’Arabie au temps de le reisne de مراجع:

,saba, Breton Francois , Paris

* I ة—رف—ح هي : دفة ..ره زد .ة ■■ - ١

 رة٠س ما عه٠حم . ز ما .-.معه وا ر، لئنتما ا
 ئع لبا ١ بين لمتوسط ا هو ،سر سماو
 وقيمه. ،لذيء ا لك وما لمدحري، وا

 أن إ شائعًا، ا مر هذا زال وما

 عل طلق و تط-ور قد )حمنا في اعفا
 سدات وده تجري كانت ؛.ذيا المكان

 ؛نجارا ه٠ف دل ب ود ية.ارة٠لت ١و المرة
 بن مح-مد )كمرة( ءاوادشر البع

 ه/1079)ت سم الة-؛ بن حن

 في بنائها من فع وقد ام(،668
ه/1069) عام صنعاء سوق

 الفرض، لهذا فها—وأوة ام(،659
 إلى لصنةا له٢ وظيفتها شمرتوا

 ومهدا إبان ثاع رود قريب. عهد
ة بعفر وأم :عثماني  ببناء الو

 ومحطاته اذرا ط-ريق في مر()الئما
 (..افرونا إليها ويلجأ اذدن، بين
 يعرف ما في ل اطة-؛ ه.و كم-ا حذة،؛لمرا

 ذلك باعبار )بالخانات( الشام بالد في
 بها بفئدون ووسيلة جارية حنة

 لعماني ا شحاب  ا د٠و؛-* .عمالهم
 بعفى درج م(1635 ه/1045) ا ول
 أو بذاء ء-لى -رذيالمو ر وب  لة

 بيرضها بات التي سر( لئما )ا إصالح
 )الغرل( ؛.مذابة خارجها أو المدن، في

 العروسة،  مر ا بعفر تديرها الني
 وقدم ،ًخوم طة٨سم غرفًا ها٠ف وتؤجر

 حبها ى عل وأطلق والقهوة، الطعام
  ن وزوجته)مثؤوية(، )ثقإوي(

 )القهوة(. هو يطلب ما غالب
 المدن، في الحديثة دق !لهناا وأدخلت

 في قالحًا سر لسماا تلك دور زال وما

 طرى ت محطا من لقريبةا لقرى ا معظم
 بعضر بعضها عل أدخل أن بعد الذر

 والمياه كا!كهرباء الحديثة الوسائل
دوك. ونحو لذظ^ذدةا

العمري الله ءدد دسون د.
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)مماكة( سمعي، )مماكة( اسمعي

)مملءه( سمعى

سم يشتق لصهبة ا .يغة٠وص (جزع ) ا

 ع( م )ص الجذر من )سمعي( منه
 لقديمةا اليمش؛ اللغة ني يعني الذي

 سماع() والمصدر أطاع( ،)شهد
سةة.٠و

 اسم (CIH37) النفش في جاء
 في أيضا ودك ،كمما_كة سمعي()

 قبيلة سمع( )شعين (8 ،7) الطرين
 ٩مذذ.ص النقش في وردت التي سمع،

 في و)سمع( سمعي- مملكة اسم عن
 والقبلة رسلال ام هو ا د-اس

 تقدير حب ك-ان ازذى سمع واإلله
 بعانا لقرنا منذ منتثرا حثين البا
 مواضع وله ٠ق.م( 700) اتالد قبل

 جاء كما مارب وفي الجذوف فى عبادة
 وجالزر (RES 435) نقوش ي

798 + 77 GLA) لوح وعل 
 ام أيضا ذكر (RY 394) بروزي

 تدر آخر وموزح ألفعم( ؛.ور سمع)
 عل يطل جبل قمة عل سمع() المعبود
 ادمما يكون ق-د سمع() واإلل ريدة.
القمر. ل!له

 قد )تأب( اإلله يكون أن يحتمل
 اإلل يذكر إد سمع، اإلل محل حل

)نقن سمعي مملكة في ريام )تألب(

37 CIH،) اتبعن إلى فيه أشير الذي 

 هلك إل كرب بن سمع بن ذبين
 السبئي المدك اسم قيه وذكر سمعي"
 وذانت سأ ملدن وتر إل اكرى

 ذلك ويتضح حميمة، عالقة تربطهم.؛
 سمعي لملك ، وتر إل كرب وهبه مما

 ذدصبح زراعية أرذى من ذبين ععن
 لقرن ا حوالى ته ؛—متلك—م ضمن

ق.م(. 600) الميالد" قبل السادس

 هو (CIH 37) النقش أن ومع
 كة لمما ا ذكر بتضمن الذي لوحيد؛

 ثمة ق؛ كاذت المملكة أن والمرجح سمعي
 والذي تدوينه سبقت طويلة لعترة
ملدن ذبين( )تبعن أسالف فيه يعدد

 دفع( هسم بن أفق )'سمة أ٠ومذه سمعي،
 مملكة أن ألمرجح ومن *تمعي.’ مدك
 نت كا فترة في ستمرت ا ذد ب٢سمع

 م ضعف بحازن تمر سبأ مملكة خاللهط
 على ة ٠ش ذما ا ا٢سيطر فرضر من تمكنها
 فترة بق لبا ا لنقذ ا بعد ٠ ضعي أرضى
 في جاء كما كقياله سمعي لكر وجمزة

فيه يرد بث (RES 4624) النقثى
 - سمعي قيل ا'ل٦ت بن أذق "سمه

 إلى سمعي تحول يكون أن ويحتمل
 مرت فعن لةلحا يرجح إنما ىقعا

مملكة نشوذ ضددئ ننصب سمعي
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(م.ملكة) عي٠سم ( كة٠مملم ) لعي٠سا

 يظهر (RES 4176) والنقش سبا.
ء  دي لممدا ا رب ما لننون سمعي و

 إلى موجه مرسوم أنه خاصة والدس،

 ويتضح سمعي قبيلة ومسود ل أقوا "
 أوجال هناك أصح بحيث سوي تحول

 سمعي تحول إلى يثرر وهذا بحكمو.با
أوال. عدة درأسه ول لتحالف

 نقوش ررت :سمعي اراد

 الميالدي ا ول القرن منذ اده
 اراد من تتأ!ف سمعي أن م(100)

لتالي: للدو ءفى ه.و قبلي ثاللي

 سخيم( )شبام نهجرم ألمث

 من ونم ؛-في-خيم دن لهوقيا
 ؛-في دن يال٠قوأ ح-اش-د ثاث .يرمم

 بني من قاله و حملن ئك همدان.

بع•

 أراضي أن ء.ن ا.لمقوش وتتحدث

 وحاص ذهجرم إلى تتئمي سمعي
ن. و

 ن-.رم لثلث أن لقونا لودد

 خيم٠س اج٠ش مددة :إدةالدا اذدن تتبعه

 مط-رة ومددلمة ،أ(٠ثبم )ه-جرن

 بران ومددن دط-رتم(، هجرن )

 ثد د( الثك دا برن(. )ه_^_رن

ددرم( )ثعبرن ر ودد نء-ط :عه٠فتتب

ن الثك ا٠م  حاز ح فتذبعه حد

 أو وذرءامة حزيم( رن— )شعبذن

القرعامة.

 المكون ي سمع ائ.اد أراضي أن ءلى
ث الثالثة دن  تقع كا;ت تلك، أد

 مدينة وشرفي غ-رب شمال ، حمدعًا

  القبلي ابء ذل.ك مدنى وإن مفاء.
 اإلطار إ القرون عن ير؛طه

 يضم 'اذي ا ولى، بالدرجة في لجة.را
 دلمها ،مالثمة اجتماعية صيغ وذق

 يجمع ي .S نظام وذق القبيلة تنظيم
 لتهيل وندلمث بطون، أو بروت ءدة

ااداءي. و،جابة ااتدراذب وزح

 ي-ك-ون أي حالش-د( )؛لمث ويقال
 ظلت وة.د حلمشد. قبيلة د-ن الذلمث
 اذكر اكابق لي الة نها تتال با سمع.ي
 -دان ر وذي يبًا لما_وك درن مو|
 وطفار دارب في رءاذن، دوت 2ح

 ا؛*لمد ذ.ةوش حس.ب وذا.لمث وص,ذ.عاء

 إلى فيها سمعي ذكر ينقطع وازفي
م(.400) تقريًا الميالدي الرابع القرن

بتكوينها سمعي اسم يذكر يعد ولم
داك. بدد القبلي

باسالمة الله ءبد محدد د.
 ااخراص، شبام الله، عبد محمد مة—با ت مراجع

 العفيف مؤسسة ،أذرية تاريخية دراسة
م.1990 لثقافية،1
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بكر( أبي بن )أحف كتكل حئود( بن )علي الئمة

 حمود( م )علي الثمة

م1955ه/1374

م/1955 حركة ثهداء من هو

 التحق صنعاء، مديحة من ه. 1 374

 وعمل اإلداريين، كتيبة في بالجيش
 طيلة دخاليا حم-د للمقدم سكرتير"

الحركة. أيام

 اذدن أحد ااكمة حم,ود ءلي كان

 اإلمام زل الحررط ني د-توة صمدوا

 اعتقل، ئ الحم فشل وف حم-د.

 ت ؤاذ اإلمام داه فذ.؛ دإلعدام، ومثل

 : دئمةا عليه فرد ' ادئمة محمد "علي

 محمد علي مش ، الئمة حمود ء.لي

 علي حمود علي" اإلمام: فقال

 ءامية بلهجة الئ-ئ تحدث بم ، " -حمود

 لالمام: التحدي عن تغلم )دارجة(

جدار". يغير باإلعدام انجزذا|ا

 21 في زمالن، مع استشهد وقد

 م1955 ابريل 15 ه/1374 شعبان
 اد.ذ_يذاء ميدان د اآلن يعرف ها في

من كالثينا قدنأل يتجاوز و*و بتعز،
عمره.

ا!كوع ءلي محمد ادمميد

عبد )علي الشفة

م1984 - 1936د/1404 - 1355

 ه 1ء. ودن إنا الته عيد ءلي هو

 اولم في وذدرج م،1936 ه/1355

 حياته ودل ،دويةالثا حتى الدراسي

 له م.1948 ها1367 عام الغنية

 اول -ة.وغز وطه غنيات مح-موءة

 ه/1381 عام له إذاعي تجيل

 ل.تببه دلب ردة منح .م 1 962

 سبتمبر. ثورة قيام أثناء لجلرله ا أءماله

 لعسكريةوا دلهتة I دهماهلد.ا له كانت

 دورة أخذ دين.لبا حرب أذخاء

تحاد في عسكرية  ؤدة الوفييتي ا

 من الكثير في دارك سنوات. ثالث

 عام ذ-تل العذلة. المهرجانات

م.1984 ه/1404

أحمد ءلي جابر

بعر( أبي برص )أحمن غمغظ

م1924 - 1860 ه/1343 - 1277

 سميط بن بكر بيأ بن أحمد دو

 الفقهاء من الحفرمي: العلوي

ر زنجيا جزيرة قاضي كان والعلماء.
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—:.I بذو( )آل- ن )حصن( ادناره

 وكانت ،ومغتيها أفريقيا( )نرفي

 كب ومن ؛-زار ذر وله ي ته ون؛

 بعفر شرح وهو الوارد( )المنهل

 ءلموي بن الله عبد بليب٠لح ا قعائد

 و)تحغة الح-ض-رمي، ال*لموي د لحد؛

 مية رهي (لح،يبI ة٨ع في ا

 بيان في يتهاجا و) المذكور د الى؛

ج  طبع وغيرها. المنهاج( اى_ط_

 في ء_امًا ن١سيع منذ ئوازد( النكهج)

 في حذرد" طثه وأعيد المثرف.ة، مكة

 من أنجزئ جزيرة في وك دوري-؛-

 زد شهر لفي فعيا في الفدر جذزر

 6 ه/1343 سدة لذرا 13 في وذوفي

م.1925 ايو٠

بأهط.رف الدادر ءبد محه.د

 : مع لد؛ا ،طرف٠دبا القادر عبد محمد : مراجع
 !)ى المنتسبين جرين ألمها أعالم شمل جامع

،بكدا العامة الهيئة وفبائلهم، ).يمنا
.1998 صعاء،

ع ذو = داكاور بن ;فع سد ر٠غ٠ا!ص ا!

همى؛ ) دذارة
 لواء ني المعة ص-ون٠لح ا من ه-و

طذادي اإلماء ة٠ةإ* فيه بنيت : معدة

 م،1885 ه/ 1302 سنة الدين ذرف

 إذا لدينا حميد يحيى اإلمام وى'ن

 إليها يرسله ش_خعى ءلى غغب

 ر،٠تقع أو ذ-ط-ول ؤد مدة ليحبس

 حجة لواء ني رى—أء كقالع
.لمع.ارذته .,?.وذ"— دنًا ستخدمهاا

ر1ا حسدن أحدد
 ذي اليمن أئمة : زبارة ٠عحما بن ءط : جع١مر

،)-طغية ا المطبعة ،ءشر الراتع القرن
اه. 399

بئو( I )آل سنان

 مخالف في عريقة رئاسة أسرة هي

 ب؛-في درجع وه.ي الكالع. ذي
 ، حبع*ثى ن٠سك ممن لكالعا ن سنا

 أعمال ٠لعدينوا ،٠ءواض وبني

 لشيخا :  سرة ا مشاهير ن—م إب.

 عبد حمود والشيخ ،٠سذان بن ن سنا

 د—محم والشيخ ،٠سدان بن لرب ا

 لثيخ وا سنان، بن ارب عد مصاح

 علي والعقيد ازرب، عد حمود د ردغ

وغيرهم. مطح أحمد د4مح

 علي ءلمبة  شد ا لنسبا صار وقد
 هو ا سرة هذه أفراد بعفر

 من د فس عوا بني إلى سبة ، فمي اذموا
الالع. غاللى
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(٠٠٠ ن٠ )حان ن سنا

 أرحب مثايخ من سنان آل أزا
 ب لوها ا زن محمد لشيح ا ومنهم

 ده ادد في ري لحجا ا لش.يآك ا ه٠ومع ن سنا
 ومرج.عا أرحم.^ نما١شي العشردن اوقرن

 عدة ا تراك وآله وقد القبيلة.
٠ مسا منا

 وهم -اتح مذط.قة في سنان آل وثمة

بالححافل. يعرفون مذحج رم بطن

واضي هطيع ددد د. ا
 البددان ا٠معج المقحفي، -حمدأ إبراهيم مراجع:

صنعاء، الكدمة، دار اليمنية، ئللذماوا
،بيروت ،للدراسات ا لحالرعا المؤسة

 مجموع الححري، حمد مع م؛2002 ،4ط
 علي حمد مع : تحقيق ،وتباذنها اليمن ملدال

 للطاعة اليمانبة الحكمة دار ا كوع،
م.1996 ،2ط معاء، والذغر،

...( بن رحسان -,-نان

تم904 - 1835 د/1322 - 1251

 اه.؛مع، والقطب النافع، النوث

 العناية، حب رصا ،لثيوخا ثيخ

لكرامادتا صاحب والمربي، المرشد

.ن سن؛ بن حان :ااجاهرة

 في ه،1251م/1 835 عام مولده
 طرف اا-صراهم جبل الممى بلده

 ، دع بهحافظة حبثي رل معرد-ة

 درس والده. محجر وتربى نثأ رفيها

علم وذملم دخره، ني 'اكريم '!ترآن

 ب١مذه ء-لى اذذزه وءا_م ازتًاجويد

 الحدث، وعلم اشاؤمىا اإلمام

واللغة. والتغير

 ولبس الثاذلية ازطريقة وأخذ

 الدبير الذثخ دد ءلى الصوب الخرقة

 (زنداسؤا محمد بن محمد لدينا شمس

 مذام عل حمل حق يبا وتدرج
 ونثر .والغوثية. الفردية القطبية

 محتذف في د-*ددذ.ف ااشانوتة الطريقة

 ألى رأيت الله: رحمه قال اآلفاق.

 دخول منه ي ازن الباب على قانم

 متحيرون الطرائق وأهل الله. واياء

 ت..رايا و داوا وكنت ادخول،ا عن

 دى ذل ،شمالي وعن يميني عن منثورة
 الطرائق أهل يا الله: قبل من مناد

 وهو ؛زوقت ة.ط ؤا، فقد دخدرا

سنان.. دن حسان“

 لني ا عالم من عدد يديه ءلى تربى

 ورط واخذة.. -نديدةوا وإن لعز

ده استمر وفاته  بنثر وأحفاده أو

 يومنا إلى وانما ثأب زال وما طريذته

طا..

 ث مر وله ناء، أردع تزوج

 من وعثر ذكرا ولدا ا( 3) منهن
اإلناث.
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الكتب من تسعة بلغت ته مؤلذ.؛

يعع ؛روارما

 هل إيفاح في .شذرة النفحات

 هداية في  ص-ونى I حادية الغفول؛

 شبعاز ا زور ل.ة 1رس ؛لغ.ضوىا هلأ

 طريق في أثكل ما أهل عق اورد في

 للغرقة المؤلفة لةنرر،'ا العورة؛

 للمريد المتعظ إفادة سفة؛

 في لغريق هحجي وةرسا ؛ ٧ض ذع_بر ا

 في ا ذرب-؛ دذوة ؛اإطردق ح.ك_اه

 العلماء بعن, إلى الك_اتبة وة٠صغ

 في اإلثكال حل قواطع والدارن؛

ط  فتح رسالة ؛ ل لرجاوا الناء ءد

ارصد. ق٠تحق في ح،- .1 ا -دد ذوا ا

 خر آل . ربح !7 الجمعة ؛.وم توفي

 في ودفن م1904 اروو ه1322

 ومرقده الهمراهم، جبل برأم ه بألل

مشهور. مزار

المذصوب سلطان عبدالعرز

 طريقة٠لا ة.طب وب 1مح في لمضدذةا ءر البذوا : ءراجع
 دلةليقة٩ل وا الشريعة  هل المرشد لشيخ وا

 عبد الددن نيمس٠ لذلممرذه ن سن؛ ابن ان٠حس
٠)مخطوط( ركاذي٠ال الله عبد بن ب الرد

اذرب( عبد >حمود ن سذ"

 ارب( عبد ود٠)ح ن ض،

م1928ه/1346 ت

 بن الرب عبد برر حمود لثرخ ه-و
 دن ط-* حسن؛ز بن حان ؛.ز فايد

 ا رل سذان ١حؤ شايع حمد ,'دن دممح
 بمخالف نم;ي ذا ص '.في مرجع إلده الذي

 ويعد عوانى؛!؛. بني ومعثار لكالع
 -ادة٢ حق الخة.آلف ت رجن-؛ أهم من

 لعثرينا القرن من العشرينيات
 في اإلنكدز محاربة في شارك الميالدي.

 فرق إحدى قيادة دولى حيث لحح
 التي المعركة ؤويل في رذارك الجيش
 اه/ 332 سنة باشا معبد علي قادها
 بالشحاعة عرف وقز ام. 914

ودلك سنه حداثة متن وبرز والذكاء
 داخل ثأر حادثة في أسه مقتل إثر عل

 رجل أنه عته ويل .نفسها ة  سم ا
 عل عالر  عين وقد ا وحد، لعدينا

 وبنى م 19 1 9 ه/ 1 3 3 7 سنة ٠شلف
 المقر أي ،لحكومةا بدار يعرف ما ذبا

 فيها خلفه وقد العامل ذب يقيم الذي
 حدود وكان ؛.قداد.ا غالب أحمد الشيخ

 في ظلما بم ا من ضمن من أرب ا عدد
 ا من غتيال وهمية غقاولة بررالتد
 أهين و ٠لوزيرا لله ا عبد بن ا علي
 في والسيد قومه في ؛.عزيزا البطل وهو
بقية في  مر ا وكذلك "وبلده أهله
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الرب*( عبد )حمود سنان الردب( عدد )حمود سنان

 ربطوا وذين ا ١اآلخرين المنطقة أعيان
 مشتا دوا٠واقتي واحده سنسلة في دا جب
 مراعاة دون صنعاء -حق ا قدام عل

  ي و بعضهم لسن و لمكانتهم
٠آخر ني نسا ا ر معيا

 محمد بن أحمد ظ بألغا القرائن إن
 كان أنه تفيد الوردر افه عبد بن
 ۶وه الربب، عبد حمود ن مكذ" بإ

 في ا مير يقتل أن والبطل الشجاع
 وسع في كان وكذلك وقت، أي

 دون ٠ذعمان ب وها٠إ ا عبد لشيخ ا
 ا مير فإن كمين، أو مخطط إعداد
 ناوكا ، ويقدرهما تهما يثق كان

 يمنعهما  يريدان حذتن عليه خالن دلى
 في وكان عنده، ذكانتهما حاجب

 إحدى في عليه يجهزا أن اإلمكان
 أن غير ٠ المنفردة الجلسات هذه

 ن كا رفقائه مع جنه وسد اعتقاله
 رغبته لمنازعتهم الوزير لدلي مقصدا

 تنقيذ دون لوا وحا ن السلطا في
 ق وقد الناس. ظل في قراراته

 اإلمام نفس في هوى هذا اتهامه*(
 إلى الرامية سياسته نطاق في يجيى

 حق المنطقة أعيان من التخلص
 وابتزازها عليها الكلية الهيمنة تسهل
 والزكاة المكوس طريق عن ماليًا

٠ءواضد( مادة انظر الجحفة)

 لغولكذور ا ت هجال أشه-ر ومن
 اوناس كان الني العدس في اليمني؛

 لهرحمةا حدماح-ب ل عذقاا دعيد يرددوا
قولهم: آلخرين ا لمنطقة ا ن وأم؛

د عشية  سالطين راحوا نين—ا
ليمن ا

 نعمان بنوا لربا عمد حمود
حسن بن ا حمد وأ

 عدن داخل إلى المشهور والرايع

صاحب الى إشارة الهجلة وبي
 نعمان الوهاب عبد لشيخوا شرجةا

 بن حن بن أحمد والبخ مقبل*،
 الجنيد الشيخ إما والرابع ٠ شا با علي

 عبد لشيخ ا وإما لدور ا فه ا عبد بن ا
الجليل. عبد ابن الله

 هن كان فقد الرب عمد حمود أما
 وأكهرهم مكانة المنطقة أعيان أهم
 مشاركة وله طموحا، أ٠وأقواه نذوذا

 اإلمام سلطة نفوذ بسط في حاسمة
 في وآمتة عادلة دولة إيجاد في أمال

 في شارك فقد الدس. من كبيرة أجزاء
 حركات بعض ضد الحمالت قيادة

 أهل نمرد مثل الوزير علي علي التمرد
 ٠لعدينا غرب شمال في )العاقبة(
 حملة وقاد ٠لحجريةا في و)معادن(

ولم زبيدخ؛؛. في )الركب( مثايخ ضد
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(٠’’بن مذان )الشيخ مغان بن...( سان )ا)شيخ ن سن؛

 في به زج فقد ذلك كل له يشفع

 الوزير عي وجعل الجن غباب
 الشيخ وهو لترجة*ا صاحب ابن

 في رهينة ،لرب ا عبد حمود بن رشاد
 حق ٠حشيش بني ، ر■؛;؟ ل ا في مازله

 ه/1367 عام أحمد اإلمام بكمهم
 رشاد الشيخ سراح وأطلق ام. 948

.ازرب عبد حمود دن

 سجن في :نرب ؤب حمود وتوفي
 لحجة ا ذي 2 ء لحثالدأا يوه صنعاء

م.1928 /5 /22 الموافق اه346
اباواغدى دطدع -٠ دا د.

 حياه الوزدر، الله د عب بن لى٠محم بن أحم.ل مراجع:
 دثورات ر، الور الله عبد بن عدي ا دجر
 محمد ام؛987 ،؛?روت الحديث، العصر

وأمير، ءالم حياة  كوع:’ علي بن
 من ت 1صح :عبده محمد علي ام؛987

 عبد )محطوط(؛ اليمنيين ا حرار حركة
 ميد٠ح يحيى اإلمام جرة٠س :مطهر الكريم
،لحيها صا عيى محدد ٠د تحقيق الدن،

.1998 /1ط عمان، ابثير، دار

 إن...( سان )اسيخ س"ن

م19د/ق13ق

 بن طه دز نس.حا بن سنان هو

سنان حق شايح بن أحمد بن عمد

 أسرة؛ق إب يرجع الذي ا ول

 ذي بسخالف واخس،.;ي٠ء وبني سنان
ت من ع.-5ا ف رجا ذي عذ

 ء-ثر ع—لتادا القرن في لكالعا
 افجري. عثر }ث الن الميالدي/

 في الفضل سنان دن سنان وللشيًاك

 المغذر محه.ا لقمور من العديد ء بذ؛

 المذران-؛ ودار لعدين.ا لمديرية لي فا

 ودار ؛نازه، وأب ن مر أخرب

 ودار ذرابا، ر ه؛ وة_لى العذري

 خصالة-:;؛ قرية في ركله_ا الدري،

 مشيخة ن وى الدور. وادي ءلى المطلة

 الكالع من الفري الجزء كامل في

 الدرر ووادي ض عو بنى في خامة
 لشعبي ا المأثور ذ_ظ٠حذ وا لعدين. وا

 وهي - الهجالت من بالكثير

 المواسم في تغنى الني ا هازيج
 و باسمه تردد اذفي؛.اذت - الزراعية

: دلمها اروم. حق ؛ذلك ذزال

ياكحيالن شايعي يا

 أذان  سمرتك

غصان روس من والقات  ا

تحكاى قصة لها هجلة أيضًا ومنها

 بن سنان أن ها مؤدا اليوم، ح_ق

 ذهب وحين ،رجال حبس سنان
 جع هجلة تذود مرأة ا سمع للذذزه

؛ و"ذول لحنشائش ا
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الردب( عبد مصاح )محما- سنانى الردب( عدد مصاح )محمد سنان

 سدان بن سدان يا

يغثرع ق_ك لك عاد لر
 القيود لدكي فك

ويرجع الليل من ساعة
 ليرع ا شايعلوف
لم  والمربع وا

الهجلة من  خير ا البيت وفي

 مختلفة. بطرق الناس يفسرها إشارة

 هذا سنان بن ن سنا سمع وذا

 مراح أطلق التوسل من ا سلوب

 لتفسرر رردد الحكاية ودفيت لسجين ا

المئجذة. أنيات

ادمواذمي محذيع حديد د.

 الرب( عبد مصلح )محمد سفان

م1978 , 1913 ه/1398 - 1331

 الرب عبد م-صلح محمد لشيخ ا هو

 ٠ ضرج اعو بني أعيان -ددأ ،ن سنا قايد

 ت كخصيا ا وأد_رر د دودين ا في

 قرية في ولد وفيها عيه جتما ا

 القراءة تعلم الدور، وادي خصالة،

 أخذ كما القرية، معالمة في لكذادة وا

 ءلي محمد لثيخ ا عل ب لحه.ا ا و لخط ا

آنذاك. لعدين ا لة ما مدير - عثمان

 يد عل وصرفا نحوأ العردة وتعلم

 العالمة آنذاك لعدين ا محكمة كاتب

العواضي. محمد عل

 لكوي ا لوطندة ا لحمعية با لتحق ا

أسسها الني م،1943 ه/1362 عام

  كوع؛أج ا عل بن محمد ضي زقا ا

 ٠اإلرياني لرحمن ا عمد ٠ والقاضي

إى. في وآخرون

 الددن؛;؟ ربد أحمد اإلمام ءينه وقد

 ٠لدينا حميد محدى اإلمام وفاة عذب

 ني الذجدة ا مالك عن وكيال

 ما وهى السفال، وذي ،لعدين ا

 أمينًا وعين الدوون بأمالك اآلن تعرنى

 وعند الد-دين، قضاء ني المال لبيت

 لقضاء ء-امال ن١ك زئورةا قرام

 مع اخاف من ضمن وكان الحدين.

 وفر المصريين، ومع الثوره قياده

 المنطقة ني ا عيان من جلة ومعه

 دادا محسن بن عل الثيتلم. منهم

٠ الملكية ممز إلى ،د لجماعي ا

 لح_ة لمصا ا ت ؤنمرا—م في رك وثا

، ٠وحراض ، ٠وخمر عمران، : الوطنية
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 في لعدين ا ء وضا عن تاذ مم عين وكما

الوبر. املس

 مهأيا زر آوا في دب وقد

 في وزوفي عالجه ستعمي وا ك-لل ا٠ب

 أفدر 25ه/1398 رمقان 21

٠بالعدين دفابا وادي ني ام 978

اخد.يالملو ؛ ٥، . د.ا د.

سخان
مديريات لدن ودويرية قبرلة هي

ف من ’ جز؛ نت ى' ،صدعواء  )ذي مخ'

 يثملها ى'ن ي ازن القديم ذة(٠ج

ن من نيترنواليما  دور العاب زو

 في دانى—م—له ر٠يلك كما — روس—ال
 نجافظة أ ر إد تابعة وجصيعها - الصفة

الروم. ذماء—ه

 لجذوي ٠ شرق ’ في نسنحا ع ودق

 من وتذمل ، حص.لة صنعاء درن

وج--ل ٠وغث برني ا.تد-اى ة٠ناحي

 ضعاء ء-لى الم-ط-لرن وثم آراش

نشر :بلول بني الشرق ودنى  و
 ■ادروس بالد الجذوب ومن العارة،

 النرب ودنى سحان( روس )وهم

ذعالموا وتكهر سط-ر. ؛-في مديرية

 شين كما ،ن سنحا ردة لذ؛ وا  ؤردة أ

 بت ا٠ك لتي ا لغيولا من ءدد ن بسريا

 من كثير ة٨ح لذ؛ا ويذمع .ء صنعا كذي

وى  دنى القريبة العلم وهجر ا
شهورة ص.ذعاء،  ورجالما بذارمخ-ها و

 اارزاق عبد الكبرر العالمة مثال;

 م(،825 ه/2 10 )ت الصنعافيء"؛

 إبراه-رم ؛.ن إس-حاق إشي.ورا غة.ذثوا

 الذي م(900 ه/287) بري-:;:-الذ

 وآخ-رين الشافعي، اإلدام إب رحز

 ءلمماء م ه ذم- ور—ء ال مخذلمف لفي

 يب.ون -دد.ث لعصرا في ر,صح-عاء

إليها-
.هري٠أ- الله ,،بد حسون د.

 د. : تحقيق ،صدعاء ددرذة ذأريخ : الرازي : جع درا

اصعأصر، لغكر١ دار ،3ط العمرري، حسدن

 دمد١م م؛1989 سوريا، لغةةر،1 دار ومدان،

،وتباذلمها اليمن بلدان مجموع الحجري:

 لحكمةا دار ، كع ا ءلي لدح.مد تحقيق

،2ط صنعاء، والنشر، ).لطباعة اليمانية

م.1996

سنؤذار

س.ذادرة: )ج( ذار:ثسذ

هع الجا أو السجد )ساذن( أذب دو
 ل لجيا م-دن من وغيرها صنعاء في

في المسجد فتح عن لمسؤول ا ،ليمنا
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الشجثتة بهام

 وحغظ ونظافته الصالة أوقات
 في وا ذان والكتب، المصاحف،

 دريت سكنه يكون ما زبا وغا مواعيده.
 نا-مسجد. مالصق أو مجاور موذوف
 العام أو الخاص ٠الوقف من ويتقاضى
 أحيانًا الماضي ي يدفع كان شهريًا راتبًا
 لحوب ا بعض من عينًا وغاب ، نقد"

 ما وكثيرأ ا وقاى. مخازن في المذوافرة
 جيل من كوارث السزدار وظرفه كادت

 أن المستنرقير• بعص رأى فقد آخر. إلى
ب  عل قبل من يطدق كان نذعه ا
 يعمم أن قبل اليهود )د-بده( دن
المساجد. سدنة على

 ي معروفة أسرة اص والسدار:
 اشتغل الحدأ، من أصلها اء٠ع٠ذ٠ص

 ددخى وعرف دالتجارة معظمها
 الخير. وفعل والفضل دالعمل اثرادها

 أرضًا حجة بالد شاهل مدسايخ ومن
السيدار(. )آل

 العمري الله عبد دسون د.

 والقبائل اللدان معجم المقحفي، إبراهيم : مراجع
 المؤسسة صنعاء، ').كلمة، دار ،مذية٠ليا
، 4 ط ،بروت ،ت سا -درا'با معة يا١ؤ_ ا

م.2002

،؛هام

 تهامة، أودية من مذبور واد هو
ا )سرن ة ليمني ا إخذوش ا في ذكره ورد

 كتاب بي الهمدار، وذكره سهم(،
 دن ما ويقع ا؛-عرب(، جزيرة لهه )حتى

 في وربيد الشمال، في دد ن؛ واديي
 رف مدما من سهام ومآلى الجنوب.
ن  ووعالن الغربية لبة داا خذو

 إليه وتنمم وعافش، مك وسا
 بني ب وجنو ، آسى ل شما من لسيول ا

 وجنوب ، لحيمة ا وجدوب ،هطر

 ودر ريمة، جبال وشمال حرار،
 رض بشي بر جبل )-ثمال
 حر١لبتا في ويصب والقطيع، المراوعة
يده. -فا جنوب

الشيبة حسن الله عبد د.
 والقماذل البلدان ،عجم المفحعي، إبراهيم : مراجع

 ارؤسا ، ء صنعا ،الكلمة دار ،اليمنية
،4ط بيروت، للدراسات، الرأمالح

 للدان مجموع ،الحجري محمد ،م2002
 ء.لمي احط. : تحقيق وقبائلها، ١اليمز

 ،2ط حمعا^، الحكمة، دار ا كوع،
م.1996

الثهغة

 الهداء وتسكون دسينا بفتح هي

 ذح علم م دبى والنون، الغا، ؛.تع

 الشافعية، عدماء من ير٠كئ فبها

الرسولي. العهد في شأوها وبدت

 بعد عل - لجب،ا في لهفنةا ردع و
 بين ز ت لشما مر" كياو ثالثين نحو

إتاسا وفى الغال،، وذي القاعدة
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 كما لئثتة ا فقول الهاء يجذف من
 ويقول اروم. الداس ألسنة على جاء

 القرى إحدى وهي الجدي:
 ر٠ءص من العلم لطلب المقصودة

 إلى في لثه ا دي٢لجم ا محمد بن م٠٠س إقا ا
 م — لجندي ا ر٠ءلص أي - هذا عشرنا

 وطلبة درس٠م فقيه ٧مب قذلمو تكد
 يقصدويجا الطالب وكان . مجته.دين

سكن و ،نحتلغة ا ١ليمن ا ۶أصة_؛ من
أي آل من عدد ودرس وذذس فددا

سدر صحاب١ عمران آل ومن الخبر،

اسي. آل ون

 ع-ض—ب فذكر ياقوت وذ؛_رها
 |لح.جري وذكرها علمائها. ؛,رامات
ءراب. !؛وما ا٢أ إ ؛زد فلم يضًا

،ذي  ءا.ي هطهر
 ترت ب البلدان ومجم الجندي، طبقات : ،.راجع

الخزرجي: المن بن علي الحموي؛
الرسوب، الدوان تاريخ في ة اللؤلو العذرد

، ءدحعا٠ ،ض إيما لبحوثوا ت لدراصاا ٠مركز
ام؛983 ،2ط بيروت، اآلدان، دار

 اليمن بلدان مجموع : لحجريا ح-مد٠م
 داو ، كعا علي محمد تحقيق ،وقبائلها
صنعاء، والذدر، للطباعة اليماب الحكمة

م.1996 ،2ط

الثوا

 مدينه جنوب السوا مدينة تقع
 ؛.نحو لنثمة ا سوى عن وتبعد ،ز٠تع
الخط على يقع النسمة وسوق كم. 9

 التربة. إلى تعز من المؤدي لرئيي ا
 تضم لغزلة مركز" ليوم ا لسوا ا وتعتبر
 وتسع وانحالت، القرى من عدد"
 - ة الجعر وضاء إواسطا ة٨ح ذا إدار"

٠تعز محافظة

 مجهو كان فقد المدينة موقع أما

 القديم ا!؛*ن خ بتار المهتمين ندى
  المنطقة أبناء أن حق وآثاره،
 موقع أن غير الموقع، ذلك يعرفون

 اروم ادناس عتد ى٠م—كس القصر
 في ر القتب ذكر وجاء الثذم. حصن

 باسم ( 1 )رقم السوا مدينة شذ
 المدرنة دهنه يميز 1م (٠أه ومن شبعان-

 يبحكم اذيا المهم الجغرافي موقعها
 المدن يربط !"نيا التجارة ؛طريق

  حمر. ا لبحر ا بتجارة القديمة ليمش؛ 1
 ن أ لقديمة ا ة مني لي ا لنقوثر ا وتثبت
 بتلك مباشرة عالقة السوا لمدينة
 انى٨قت نقش في ذكرها جاء ؤد المدن.

 إلى تاره يعود (4329 )ريبوتوار
 الميالد كل الثاني القرن حوالى

 زديذة في محفد تشددد عن يتحدث

 الررير حنو ر.٠ذج وهي )هربت(
 ب صحن؛أ نحفد ا هذا ن ونش حاذتًا.

 مقتم|ون وا ا م.ديذ.ة دن ءه(1حم )أو
حول )ا!-طواف وكذاب المدينة. في
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اله.ادي( )عبد الودي التؤا

رتيري( البحر  مك-ان أن يذكر ا
 وأن ا؛.نافر، في ؛-قع اروا مديذن
 نكها.. المدينة في يقيم كان )قيلها(
 كانوا المافرين أن إلى ويثير

 ر ختيا  السوا مدينة في يتجمعون
بالبحر. المسفر المناسب الوقت

 ، هميةأ موا٠٠ل ا مدينة ب٠كسفأ ومما
 الضرائب من الكًاعرة العائدات تلك

 في رية حا٠لتة ا الماع عل المغروضة
 يستقبل كان الذي تزع سوق

 وداخلها، اليمن خارج من البفاذح
 إنسم ا المنافر )قيل( إداريا يتبع وكان

 إن القول ونستطيع الثوا. ؛.مدينة
 ن ستبطا ا منطقة دت كا لثوا ا مدينة

 ٠كز ما إلى حذوره تعود حضاري
 ا ولى القرون ي هرت وازد. الميالد،

يدده.

سعيد ءلمي اسي ءبد ٠د

 ريدان، مجلة الله: عدد محمد ٠يوسذ د: مراجع:
 )الطواف كتان م.1988 الخامى العدد
 شوف ترحمة ، رتيري( ا بحرا حول
 تأريخة دراسة - السوا مدكة ام. 974

 ء دا حدت جامعة من ماجستير زن رسا أثرية،
م.1989

نشان سوداء ا|

 الهمداذية= عمارة بنت سودة

ة.1«.يه.داذ

دي(١الي )دد الغودي

م1525 , 1450 د/932 ■ 860

 بن عفي بن محمد الته عدد أبو هو
 ا ديب، ازصوفي، التودي، أرد

 العرضي، الفقيه انحدث، الشاعر،
 الهادي يدعى أن هسن كان القاضي.

 هذا غلب حق وعبدالهادي الله إلى
سم  ده. إ يعرف  فصار عليه ا
 تعرف وسورة عريقة -*رهأ إلى ينتمى
 لشهور ا *جدهم إلى نسبة ،سود يني
 سنة في المدوفى لكميت ا بن سود
 هذه وتنتمي م،1044 /ه436

 بن عك إلى ترجع تبيلة إلى ا مرة
 لزهرةا حمة دنا يم موطن ن، نا ءلى

 لجزء ا في تهامة طق منا وبقية حية لل وا

اليمن. من الغربي
 ناحمة ني الواقعة قريته في ولد

 فيها يمر لتيا لمنطقة’ وهي لزهرة
 مور، وادي ررو اليمن أودرة أشهر
 من كبيره مساحة يمتلك وازده وكان

الزراعية. ا راتم(

.4 قر في والده عنى القرآن درس
 علم لدراسة حرض إلى انتقل نم

 باليمن تحدثين ا بقية ءلى الحديث
 كتاب صاحب العامري مجيى اإلمام

إلى ذك بعد واتجه ، ثم نذو ذات حلى
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دي(1ال، )عدد ودي اد الهادي< )ءدد الدودي

 ءلى في نبغ وهناك المكرمة مكة

 كثير، 'ب؛ ابن ءلى ودرس لحديث
 العون-;؛ اذرن؛ ألبر مكة وفي

 المدين-؛ وفي غيده. وألبها الهادرد-؛ا
 أبي لعالمةا دلى دن لخرة؛ا ط دورةا

 إلى عاد مم بوري.. لنيا ا الته ءلى
 دح نبد ء-ب درس وفها ٠٠ضعا'
 .٠قام اب ه اإلد-؛ يد عق ن واب؛

 تا ء .نقر ءلى في ت.عمق ذذلى لم؛ ودالج,م
 لبديعوا سذ-حووا ث٠الى_دي وءلمم
 حق -ض الغر وعلى والفقه وابان

 أهاه عل تعزد علماء أجع ؤشد
 ذلك في وأشاروا ذيؤ.؛ !-قضاءا لمنصب

 الوهاب عبد بن عامر اللطان إلى
بذلك. لشيخ" ء إذن، في ذذز ياذن

بره؛ رعدنا إلى عودته بعد م-كث

 وجاور إب-:؛:- إلى انتقل ثم منعاء ني
 الخرقة عبر وهناك المعادن طدردا

 يد ء-ن وكاذنن الثار؛ -نمرة القادرية

 دارد بن عمر الفاضل الثخ

 لتي تعز مدينة إلى انتقل ثم ا!-بذري.

فيها. وذزوج مذنذن م-توطذها

 ودجد، زاويته ٠تعز لني أسس
 لمشنة، جد سمدا ءرف !-ذي

وطالب المريدون عله تردد وهذ.اك

 وقت في  ة-؛ة؛ا ءلىده.م رذاق إ٠العل
شمخ شهرة وناءت  وؤات، ؛ من  ا

 إلى وحدذت حمق كبردي الهادي ءلى
 والحذلى وشاموا ر ودت المكردة ما$-ة

الرسائل إب ترد و؛.اذت والحبشة،

لبالد. ه هد ض - ذود

 .!لىو!ة لهآ-ادي ب.لى لشيخا ءات,

 زمن في شهرته وبرزت لطاهرية-:؛:-ا
 بن ء-امر الدولة هلىه سالحرن أشهر

 ردةلىره تداه تذان الذي الوهاب-:؛:- عبد

 منه إلطلب زاويته في ءب ريزدد

 ولم خطب، داهد.^ إن والمؤازرة ادعون
 ح—و_لىص ا ء ا إدن عن مك ؤف يتو

 !-فيا  مورا في خ.اص_ة لللطان

 ولعل عنها الحديث في غيره يجرؤ
 بوضع المتملقة تلك ئحه نصا أبرز

 خزينة نصف عل يدها الدولة
 ما غيرها في فيها والتصرف ف  رذا ا

 أسر حادث وفي له، أوقنت

 ء استد بعد صنعاء م -دكا  ذراف ا

 عليها ب ؛-وه؛ا عبد بن در ء؛ ن للطاا
 ورضعه ام( 504 ه/910) ءأم

 ء صنعا مدجن في لودفي ا اإلمام

 في رن البا ا ذراف ا مراء وسجن

٠ تعز
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الهادي( )ءبل التودي الهادي( )عدد ايودي

 الشيخ حياة من  خير ا العقد وفي
 سياسية تطورات ح.ذلت الهادي عبد

 من دسلمين ا طرد عن نتجت كبيرة
 داكتشاف البرتغاليين وقيام  ندلس ا

 نم ومن ازصالح الرجاء رأس طررق
وران  إلى ررصرك( أفر؛.قيا حول ا

 وكانت ،لهندا وإلى العرب بحر
 دحر ؤ، تتفق لمها و؛ متعددة م٠أهدافه
مي الثاط  ومياميا ائصا'ديا ا

 ذاك في وسائلها وس وئقافيا..الخ•
 والخليح ا حمر اوبحر مداخل احتالل

ري؛  الشرق بين الجارة مرور لمنع ا
 مم لعربيةا ذوسائط عبر .خرب و

 ا؛.ندب ببا عبر سفنهم ل إرسا
ر  وتدمبر احتالل مغرض  حمر ا وا

 المكرمة مكة في مية , إل ا ا؛قدسات
 ة٠اا_دوؤ .كطع ول المنورة. ينة و

 وجه في الوقوف -حينئذ لطاهرية
  مر ا بداية في فتحركت افي_تغاليين

وكية ت اقو  ردمواجه-ه معر من ؛
 -عامي دس وغواتا هذه ف.طرت ر
 إلى ام 5 1 7 - 1 5 1 6 / ه923 - 92 1

 مم أو  'رضة الواحل احتالل

 ء.امر نللطاا وقتل صنعاء دخول
 صنعاء مداخل عذن لوهاب لى ء* بن

 س واتا هذه يأت أن د-*_د
مواجهة في “ماعدد-* ء.لى ذقعول

 ا تراك استيالء وعند البرتغادثين.
 م1517ها923 عام اا-قاهرة ءلى

إلى ندهاليك التابعة اذناطؤ. تحولت
ثمالى الحكم تحت ذضواء   ولا ا

اليمرن. بينها وعن

 آنفة سدارب ولالء الفترة هذه وخالل
 الشيخ تأييد ضحًا وا يبدو كان كرلذ.ا

 التركي للوجدود لمودي ا الهادي عبد
ود هرن يتمكن حق اليمن في  عن ا

 الخطر ومواجهة اإلسالمبة اإقدمات
 إذ لفعل نا حدث ما وه-و البرتغالي

 لددمانيدنا نمكن ريطالتا كتت زنا تبين

 ني البرتغالي والخلر الزحف وف من
الوك. ذلك

 رمن فى عرفت القهوة أن ويعدو
 ،بفلدل فنه أو الهادي عبد المشيخ

 من ؛و الر، من تصنع وكاذت
 ح.لىل مثار وك-ارت .ت لذ؛ 'I ق دم

 من كل لفي لمسلمينا علماء بين كبير

ن  بيح رتن وم والى؟-از ■'
 الهادي عم) الشيخ ن وكا لها. ومحرم

 فيها يتعذر درجة إلى ببا لولئا كثير
 دون لثيحا عن مكتوبة سدرة غون آن
 ووصلت القهوة، فيي.ا تذكر أن
 غتلف إلى لقهوةا بتحليا ويهفتا

 ي ا ي ا في لها وكان ا قطار
س افناع ب ا
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الهادي( ;د٠) ادودي الؤادي( )ءب ادودي

 في باائهون لثيخا ء ؛ة تة.تصر ون
 زت حمد؛ وإنما ، ب لذرء ا رذدوى ا ذب ا ج

 ترني في اعذذدة وسائل إحدى ا!.قأوة
٠ لذ-هود ا العاودة طامات ا في دردذره

 ءلى ،ردددن من ى-ير عدد تربى
 بعد وانتقلوا ي د ذيا ا ءلم إئيخ
 ممر سها من عدة . د إلى .٠غذ-رجه-

 المناطق من عدد إلى إضافة والحجاز
 .م ه -Iوم الناسر تهم لددتقع ليمنيدة ا
 اشهور يذي را ذ ءلى ;-ن محمذ ء إلد؛ا

اوذلي-با

 ن—د عدد" لثيخ ا ص; عا ٠وةلل

 وكلهم  وبء وا العلماء طين ى أ
 شيخ هلم٠ومذ وتفوقه محرزه ب.ت له دوا٠شه
 الطنيداوي سر !.عيا ا و ١ ٠اإلم
 انتهت الذي م(1576 ه/984)ت
 ،بزبيد والتدريدمر ادغتوى ة٠رة.اس ء،,ده

 دن ن لى.؛ ا ذظ لى؛ ا لغق.يها الدين و؛در
 ه/903 )ت ا هدل المديق

 بكر ..-و فيالر؛.،' والقطب ام(، 498
 عدن دب دا العيدروسر الله عبد
 أبو اشيخوا م(،1508 ه/914 )ت

 م-صر من اذمديلذي ا!-؛-كري لحسن
 بالله والعارف م(1553 ه/960 )ت

 ء-لي بن محمد المشايخ سخ ازولي
 المكرمة مكة في الكناني عراق

م(.1527 ه/933)ت

 غاته٠مؤل من علمنا إلى وصل ود؛

يلي: ما
 ديت ه-ل محبة ني ا_ة ؛٠ذرسا

 اذئرن أوائل في ألفها الرسالة"
 علماء ،تعريغر دب اضري المادر
 أه-ل دن كونه به لزيدية ءمنعا

ذة؛  ا فراح"؛ "بلبل ديوان ا
 وذضحات ،لحرا ت تم؛ ديوان

الزهر".
 ويدارجه لتعوف ا في وهما

 !شيخا مؤلفات جع تم وط وده؛رجه.
 تحقيقها بدد زوديا دي اذ-؛ عبد

 حفيده ذفي.؛ اذفي ف إذ.؛ا إلى إضافة
 الطبعة ومدرت ذودي ا ن نرما ءب

 ه/1416 م ء.؛ دو وا مجلد في ا ولى
م.1995

 عام ص-غر 7 في ا ربعاء ^وم ذوفي
 وحل م،1525 ذورر 22 ه932

 محمد بن اذ؛.ك عبد ن ا!لمطا جنازته
 أخي ا؛ن هزاع وارف ا'طاه.ري،

 ا٠شريم ذى أبي بن بركات ذا٠لذري
 د^.^لىه في المرىا ج؛ماذه ووري مكة.

 حق ؛لج."٠ة يزال  ذذي تع.ز بمديذ.ة

.دي ان؛ عبد مس-جد ف ور .؛وما
 أءذهدوب طط.ان ز -،)II. ء>

 :الئودي الهادي عبد بالله: العارف جع:1مر
 كزلحز١ عدد تحقيق مناب، رساذلهه، ،ثعره

اه/4إ6 ،1ط المنصوب، سلطان
،بيروت المعاصر، الذعر دار م،1995
ؤذان.
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الخارجه اليس سياسة رجية انأى اليمن سياسة

الخارجية الومن سياسة

تعريف

 عل العملية الدراسات تستقر لم

 الخارجية سة لدما ا لمفهوم محدد تعردل،

 وت تتفا الرية^ت من كتا نجد وإنما

 هذه تادغد يعكس مما فد.واها ني

 بأبعادها. اإلحاطة وصعوبة الظاهرة

 سة لسياا أن ئعة لثا ا التعريفات ومن

 العلي العمل امج "بر هي الخارجية
 سميون الر الممثلون ره نجتا الذي

 البدائل مجموعة بين الدولة للوحدة

 تحقيق أجل من المتاحة البرنامجية

 الخارجي نحيط ا في محددة أهداف

 هذا يثيره قد عما لتظر ا وبغغر

 لسياسة فا الجدل من التعريف

 النظر يمكن  - دولة  ية - الخارحية

 النشاط من نوع أب عل إ إليها

 جلة فبه تتداخل الذي الشامل الكلي
 لهذه محددات :.صبح أساسية أرعاد

 الخصوص عل ومعها السياسة.

 بين لهرارط فا الداخلية. السياسة
 أصبح رجمة ى وا الداخلية السياسة

 مجما را ادقول يمكن بحيث الوضوح من
 امذ وهي واحدة. حقيقة عن تعبران

المرتكزة رتة الثا التقاليد تجسد المعنى

 فة، لجعرا وا البشرية المعطيات عل

 كأساس الصالحة انحتلغة واإلمكانيات

  ن ؛ وسالمتها الدولة آمن لحماية

ا—قوته تستمد ة—رجي لخا ا سة لسيا ا

من الخارجى امحيط في وتأثيرها

 عوامل من انحصن ميك...كاا د—لجسا

خراق و 'ضف  وهنا الخارجي. ا

 التخطيط لعملية لقموىا  هميةا تبرز

الخارجية، تجامةا ميدان في خر٠

 المتخصصة  جهزةا وجود ضرورة و

 ورسم والمعلومات ن،'تالبيا لتحليل

 الخارجي، والتحامل اتحرك إدار

 إبان ه-ا-1مط- اديمن تعرفه لم ما وهو

 26 جى صج حز اإلمامة حكم

 اآلخر ربع 26 م/1962 سبتمبر

 قيادة عكم أعلن رن اه 382

 وام الملكى الطام سظ-وط إ.ثورةا

الجمهوري. النظام

:  اإلماهة حكم خالل 'دخاردية ,'ندس سياسه أو

أهب الحديث العمر أظ؛-ر لعد
سازاتينجي فىلجعراا الوضع  المتمون وا
 -ة٠ءرض ذانت فقد لذلك ،لليمز

 س_عبقالكو ريةمتعماا للح_مالت
عل ةليطرا إلى الرامية اغتلغة
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ة خارج؛1ا يمن٠ ة — انيي "لخارجة ايمن باسة

 لهذدي 'ء.اط ءلى المطلة شلو|طئهال
 الحرب ءت1وج ا حمر. !بدراو

 في ا همية تلك لتؤكد ا ولى العالمية
 لوح.ودا ٦١ ط: لنح لحلفاء ا سعي رإنى'

 وذوسع العردة، البالد في لى!عثما
 واإلنجلدزي ا وروبي، النفوذ رقدة
 من :طالقًاا الخصرص وجه ءلى

 حدلمتها 1 لنيا ء.دنئي درة م في هاجده

 م،1839 ه/ 1255 عام بريطانيا
 !ط-رق حماية نقطة إلى ول-ويلها

  ذهبى،ا والثرق الهند إلى البذارة
 لخليح ذذط مخًادع ماية٠لح دقناو

 كعنصر" يبرز بد الذي العربي
I للصاعة ك؟ة با يًا درو اديًا قتد 

.لصاعدة  وروفي ا

يددى ام٠ه٠1 ددة الذار ٠السياس أ.

 ء-لى كبررة  آد، ليم_ذيونا عاق
 إلنجاز ٠لدين حميد بحيى اإلمام

سذذ ل،  السكري دود!.وا وط.رد ا
 الذي لصاحا لكن الرون، دن الركي
 اتغاب إطار في ا تراك مع أبرمه
 أظهر اوام( 1 ه/1329 )دغان
 ذ٦ل ده س دا ا 4ذظرذ- ءة_زودية لدنى

 حملها ا!-في دب ؛ط؛ ن-؛ ،لخصوص ا
 لم إذ جدا، متواضعة دح كا م اإلنى
هلذه في له بالنبة  مرا يكن

 باإلشراف المطالبة يتعدى تفاقرة ا
 شمال في الشرعية القضايا عل

 ددي كزعيم وضعيته وذركثز البالد،
 والسراسرة "-وطبة لقضاياا ١ه ج ه م

ا درى.

 بأن " ؛- ني أو إدجار ية_ول

 الماح يرفض ى'ن يحيى اإلدام
 ، جنه لدبلوماسرةا انرذات بإقامة
 ونب دنى ؛.*.ض مع يتقبل كان وأنه

 وممثلين بعثات دو وؤت ٠د_
 وترتيب دء-وة ء-لى بناء دبلونىسيين

 في  وروبرون ا لتجارا ن وى' ،سبق
 مثأل ال~نىد-لىة الحديدة؛!؛ د.زو:-ن

ت بدور يقودون ذها  الرسمية ا
 لعالؤأتا وجل ، جنبيةا بالدول

 تلبي يحيى م إلد-؛ا ينسجها ك-ان !فيا
 بعض ؛-.ثراء المتمثا_ة لصالى
 وفيما . التجاري دلاذياوا  سلحة،

 ة ن* متوا اإلدام إدارة ظنت ذدك عدا
 سياسته محور هي لعز!-ة وا جد"،

الخارحن•
  ولى ا لمية !-نىا الحرب نت ركا
 فيها تبلورت !فيا ا زمات إحدى

 الخارجية. لسياسته تددى اإلدا، رؤية
 ثبرت المذرب هذه ادذذ ل أراد فة.د

 موقف ف وث البالد. ءلى حكم.ه
 اإلمام فإن نجريطانرا، المؤيد ا در
عقائدي در تحت رذ.ض ذلى يحيى
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الخارجية اليمن سباط ال«خارجة صن I سياسة

 ولم ر اوكفا ة ر وني منا عدم هو يددو كما
 قوله ءنه ويذكر بريطانيا. مع يذاداون

 ورقاب رقبته تقطع أن يؤثر إنه
ده  ولكن الكفار. مجالف آن من أو

 الحياد التزم المملي المستوى زلى
 إلنجارز ا يعاد فلم الحرب هذه خالل

 بحدر وتعرف العثمانين. يجارب ولم
 مع ٠دءان طح والتزم ودقة.

ا تراك.

 كانت فقد لعربية ا سياسته أما

 ين البين ذات تقريب ءلى تقوم
 فعند الرؤية. في ل عتدا  وا المننازعين

 وشريف .-مود آل بين الحرب نشوب
 معهما طلب العشرينيات في مكة

 ا راضي واحرام القتال وقف
المقدسة.

 الدبلوماسي التمثيلى انعدام وبرغم
 إ  ،يجدى اإلمام حكم خالل وليمن
تفاقيات من عدد" أبرم أنه  ا

 من  خرى ا الدول هع ‘والمعاهدات-:؛:
 عام ٠إيطاليا مع ماداهدة : بينها
 مع هدة ومعا ام؛ 926 ه/1344
تحاد  ه/1346 عام السوفيتى ا
 وقع العراقية المملكة وهع م؛.1928

عراف تبادل معاهدة  وتأكيد ا
 ه/1349 ستة والود الصداقة

عام هولندا مع ومعاهدة ام. 930

 المملكة ومع م؛1933 ه/1352
 ا ه 1 353 م عا لسعودية ا لعربية ا

 وفي الطائف*(، )اتعاقية م1934
 هدة مادا اإلمام وقع نفه العام

 ؛٠ نيا بريطا مع والصداقة للتعاون
 م؛1 935 ها1354 عام أتيوبيا ومع
 م،1936 ها 1355 عام فرنسا ومع
 ماداهدة وقعت أيضًا ذلهه العام وفي

 اليمن شئتوا .ددحيكا مع اقةرد
 معاهدة الى م1937 ه/1356 عام

 المملكة بين الموقعة العربية  خوة ا
 محرم في لعراقية ا والمملكة السعودية

م.1936 ه/ابريل1355

 الني الدول تلك حق ولكن
تفاقيات هدات المعا وقعت  مع وا
 عالقات أية تقم لم اإلمامي النظام

 البالد أن كما ،مقيمة دبدوماسرن

 يرص مختعر جهاز إلى تفتغر كاذى
 هناك يكن ولم الخارجية، قات لعان*ا

 هو كما حية الخار لوزارة وجود أي
 ظلت فقد آنذاك، العالم في معروف

 الخارجي لم دالعا اليمن عالقات
. جد" محدودة

 فقد الثانية العاب الحرب أما

 سياسة ختبار أخرى محعلة نتكا

اليمن إن حيث الخارجية اليمن
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لخارجةة١ اليدن سة1سي للخارج؛ت ايمن سباط

 همس يد نحا ا الموذف نفس اتخذت

الحرب رطن ولم الحرب يرذه أطراف

رحئ,سص
 انطواء أن إ دكرا استقلت

 دون حال ؤد وعزلته*( آنذاك م؛ا 1حك
 وفي ١٠ م ءصًاة لفي صن I تشارك أن

 ر.ميثاق لخامجى عكو٠،ي٠فرذ مال مؤتمر

؛لمتحدة. ا دم

 بالجغع_ة اليمن التحاق أما
 ثم ام،945 ه/1364 عام العربية
 ه/1366 عام المتحدة با مم

 الثكلي. إطاره وز؛تجا فلم ام، 947
نغالق العزلة  ن  هما فلال وا

 حميد ردت نم٠لحك- رزتدنلبا ا لمتيزا

الدين,

 اه/ 367 ى٠يح اإلمام مقتل وعند

 سنير "-وى لميمن يكن ع ام،948
 في ذلك كان الخارج. في واحد

 الخارجية لوزارة يكن ولم هرة،1ال-ة-
 خالل نى' فقد يذكر، وجود أي

 ها٠اتج يأ ش-دة٠ب يثاوم حكمه وزة
 ده ئ ط تهذز  حتى والتعيير لكحديث

 اليمن من ضاعت وبنلبك المطلقة،
 بعد به قاه ما فكل ،رةيكث ؤرص
م1918ه/1336 ءأم ا تراك رحيل

 عبد القاخعي برذاسة اذ"ديو شكل نه

 يقوم كان الذي ي-؛;؛ !-عمرا حسين الله
 ااوقت في خارةالدا وزير ل عما؛"

 محمد ن دو الى ذلك وضم ،نفه
 اادؤون دير تهس زولى الذي راغب؛؛؛

 في يحمل  كان وإن لخارجية،
  تراك من وه-و ر، ور لقب ألواقع
 أواخر رفي اليمن. في تخلفوا الذين
 وشك_لية ء_لىودة وزارة شكل أياره

 المعارف وزارة فيها استحدث
توا.اوا  عين اكنه والخارجية، د

 والموظفنز انحرين بعع-ل رأت ءلى
لودد.ا محدودي المذربرن

دام سدباسدة ب. اددد ا

 حميد ؤرى حمد . م إلما ا نجاه را
 - شكلها التي الحكومة فإن الدين-:؛؛
 لى أواة في - محدوديتها ءلى

 تقريبًا أعضائها كل كان سيات

 واقتصر المالكة، العائلة أفراد من
 مكتب ءلى رجية لحن-؛ ا وزارة ح-ود

 بعضى ضم تعز؛:؛ دي-ذة٠م في مجفير
 الكاتبة اآللة ءلى والعاملرن الموظفين

 ولم اإدد، أص-ابع ء-لىده-م ضجاوز ن

 فوضياتم ر٠ث٠ء-٠ روى دذاك يكن
 أو 'ايمن، ادى الخارجي المعالم

الخارجي. لم اه؛ا لدى لليمن

jujJI1641 ادة ،؛



الخارجية اصون( سياسة ادخارجه اليؤمن( سياسة

 ن أحم اإلمام سياسة وكانت

 اإة.انمة واوده لسياسة امتدادا الخارجية

ذطواء -زلة او عل  الذات. ءلى وا

 التي هي بريطانيا مع العالقة وكانت

 سنة لندن هدة ماى ,-اخد حظيت

 لدعم وذلك م1951 ه/1370

ذتعادي اوتعاون  والتجارى والغنى ا

 لدراسة م-ثحرك-اه لجنة وتثكيل

 م—ورء عليها. ع المتنا المواضع
المناوشات أن إ لطفيف ا التحسن

٠ مستمرة يقيمن،

 عام جده في أحدد اإلمام وشارك

 ضم اجتماع في م1956 ه/1375

 والملك النامر عبد ال٠حم الرئيس
 حاف لقيام !-لذ-صدي وذلك سعود

 هذا عن وصدر المركزي بغداد

اعتبر الدي جدة" "ميثاق اع٦'ججتم

 العربي، الشمل لم في مهمة خطوه
 إلى ذلك وراء من يطمع اإلمام وكان
 اوئالذة واتسمت بريطانيا. ضد دعمه

 فد خاص بطابع اإليطالية اليمنية

 م1956 ها 1375 ءام اإلمام عين

 وكاف إيطاليا. في ,ا عمال قاذا

 الوحيد ا وروبي اللد هي إيطاليا

أحمد. اإلمام زاره اوذي

نضمام أحمد اإلمام ط،'ئب كما  با

 ومر بين قادت اوفي ح_ده اوو الى

 ام، 958 ه/1 377 عام وسوريا

 إسكات ءايته سياسي كاجراء وذلك

 أو الخارج في مارضة—الم أصوات

 مرن اإلمن وتذ-رجت ثاذى. لحذلىوالدا

تحاد هذا  ه/1381 رجب 18 في ا

م.1961دبر26

 مرحه خالل خارجية-1ا السياسة ثانيا:

م.1970_ 1962 الجمهوري النظام تثبيت

 جتماعية ا لذخيثرا عمامة ظلت
 أوس بناء ؟بدف وثورة دمد مستمرة
 الذظام دوف العصرية، الدولة

 لمتماسكا انجتمع ق وخذ ،والقاذون
 ت معد- أءلى وتحقيق ،مح والمند
 ولمكان، دميثيوا المدادي م لذف

 بناء أجل من حتيثة جهودا ربذات
دمي اودور لتأسيى فودن قاعده  ا

 اإلطار هذا رفى ،للالد والدولي
 ,.،دد إلمنيةا الخارجية وزارة صر-حت أ

 رم عن المؤولة هر الذورة
 ط لمصاا وحماية الخارجع-؛، ؛؛-سياسة
 عالقات وتنذم الوطنية، والحذوق
 مع العالقات رقودو الجوار،
ومن ، جنبمة وا العربية ر١ا قط
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الخارج؛ة ارض باست الخارج؛ة ز ال -؛،.-ة“

 من فتح إلى دادرت ذلك أ-بذلى
 ،اغنتلغة الحالم ء.واص.ب في 'نفارات

 .وغرات هلل في عدة بغا واذاهم.-؛
 رء—ض ء-لى ازدول؛ للقاءاترا

 الوطن-;؛، واإلماي اإلرك_ا؛بت

 الجديد الجمهوري م وط؛ا وخصائص

 جهاز بناء في لغور عل ذع الذي
 عل درا ؤ؛ -تكون ;؛—الحارج وزارة
 دها ا٨ب بك رج;ة طن؛ ا اتن؛ ا ب ست؛عا

 م وتا ا واإلشراف ،٠اإهاى,ر وحقائقها
للدولة. اطذ.ارح;ة الحالقات ءى

 قد هوريبن—ض-*- القادة أن م—غ ر
 يوم أول مذن !ذم؛ دم دا - رو أءوتوا
 تركن- ءلى ء-رعموا وأكدوا ، للثورة

متوى روع أجل من ؛٠جهوده
 واجتماعيا، قتصاديا لدمي ا ب٠لشع ا

 مع واذصداة-؛ !,.'تذو حدر أوا وتنم؛
لذزام ادول، ويع  ت دوا ا د وا

 ، اود؛ واحترام الدول;؛، ق المواد '

 امحيط رع التعايش في وانرغبة
 يبدو كما - يك-ن ٠ ذوك ذإن ور، لى؛

 عل ؛-دأوا الذين  ولذك -كابًا

 لثوري م لنظا ا هضة متا في لغور ا
الجديد.

 جلب قد ن ى؛ واحد أسوع فبعد
 في )إمامان انجاورة الحدود مناطق إلى

العرش ستعادة واحد وذت

 يحيى بن الحمن ا ول: ، لمفقود ,
  خيه متدريًا كان الذي الدين حميد

 نصب ثم :-;ويورك في حمد اإلمام
 اإلدام اشالى:وا ، جديد" إماد؛ نفه
 ذلك تزادن وف ٠البدر-«ة محمد المبعد
 **ع——غ—1—ي لحمة ود ئ ج ود—وح مم

 ا ولى جادى 16 في ذروتها
 م،1962 أكتوبر 15 ه/1382
 في أمنرة مشكلة أثار اوذي ا در

 لجديدة ا دة 1وة;, ا معها ئ.طرت ' د لبال ا
 لدجدة المع-ري عون—! ا طلب إلى

 --هراع تطور أن لبث ومأ الثورة،
 !؛ورة ا مع اذطلقة ووط:;؛ ا اإلرادة دن

 القوى وبدن لمصريخن، وحلفائها
 استمر !ذيا الصراع ودو -ه.ذد.ةلمنا

.دةرتا ت ذو— 6

 أمام جديدة آفاقًا الثورة فتحت
 شماله كله، اليمن في الوطق؛ الحركة

 لدورة ف أددا ء.؛رت كذ ف وجنوب،
 بأعباء ؛.؛لنهوض التزامي؛ صدق عن

 ربقة من الجنوب تحرير در؛-؛ دعم
ستعمار  هذ ح وأى.; الجريطالى. ا

 بالق؛ ت ا ولو؛ أولى من  مر
 من دس المذل !.ردف ترم؛ لها،

 عل ينمر !ذيا لثورة ا هداف
 في وطق؛٠ا! ا!وحدة تحقيق ء.لى "الحما
 و؛؛ .. اودادا.؛ الحرب؛ الوحدة ذط؛ق

ضجة ل وء;لة٠ف اذو الظروف نت ى؛
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الخاري اليمن سياط 4الخارج; اليمز( سياسة

 فإن لسالح دا التحرير معركة لخوض

 في الثورة انذصار فور بدأ ذلى الدمل

 الهدف ذلك إنجاز أجل من الشمال

 الشمالي الجزء واضحى الوطني،
 ب والتدر للتنظيم مفتوحة منطقه

 لتحرب ا معركة في لبدء وا ، لتليح وا
 أكتوبر د/1383 ا ولى جادى في

 هذه التحرير معركة وخالل ام.963

 تلك أعباء الشمالي الجزء تحمل
 هو كان وقت ي الغالية المرحلة

 الني الجوار دول من مهددا ذاته

 بكل المعادية القوات تدعم كانت
 فإن ولهذا إلمكانيات.ا و المعدات

 لكثير ا نت عا ة لدبر ا هذه ل خال ليمن ا

 المعادية، البريطانية المواقف جراء من

نتقامية والسياسة  اتبعتها الني ا

 أصبح فلقد ، وروبية ا الدول بعض

أن الجمهوري النظام عل الحتم من
 عل وعسكريا دبلوماسيًا مجارن

 عدة قا عل لثورة ا لهرسيح جبهتين
 كان ولقد الشاملة. الوطنية الوحدة

ستعمار -حروج  الجنوب من ا
ت وفشل م1967 ه/1387  محاو

 الشمال في الجمهوري الذظام إسقاط
 مرحلة ببدء إيذانًا م1968 ه/1388

العالقات نحمل بالنسبة جديدة

 والنظام ،لعررية ا الجزيرة في إلقليمية ا
عامة. بصفة رج -و إلقليمىا

 أن لقول ا يمكن م ءا وبشكل

 لثورة ا بعد لدمن ا عرفته الذي التغيير

 في هالزم حذري تعبر إلى أدى قد

 أن اعتبار ءلى الخارجية السياسة مجال

 امتداد هي - الخارجية السياسة

 مز، سواء ،خليةا اك للسياسة طبيعي

 حيث من أو ،لمنطلقاتا حيث

 في هو فالغارق ا داء، ديناميكية

 تعتبر كانت فالثورة ،فقط انجال

 سياق في كرر" سياسيًا تطور" حينذاك

 التقدمية القوى بين نحتدم ا الصراع

 العربي، الوطن في انحافظة والقوى

 جاءت وقد الخارجية، بما وامتدادا

 سا انعكا للثورة الحدارجية السيإسة
 جاف إلى اليمن صطفاف قويًا

 همت سا وبذلك ،لعرددة ا لتحرر ا قوى

 الرريطالى ستعمار ا عدقوا زعزعة في

 باعالقا ت دعى كما الجنون، في

 بدول يعرف كان ما مع أوثق بدكل

 عدم ودول آنذاك نيالثر المعسكر

نحياز،  عالقابا ظلت حزن في ا

مع - الثيء بعض - وباردة متوترة
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|لخارجية اؤدمن باسة رجية ا)ط؛ اليمن ماسة

ول  - آنذاك - أخذت التي الفرية ا

ل ادي١ -لم.اذبا دح دوةذ."  وآرة خ،

التدرات. في !!صراع

ياسة؛؛-دردن ثالذا:  :ذذاطذ.'ا ؤقل ,ا

م.1989_ 1970

 ه/1387 م ئ زاعتبا يمكن

 مسار في المهمة ا ءوام من ام 967

 الداخلي المذوى ءلى الدمتدة مه با

 ذوز؟ني شهر ن تن؛ فقد ،لخ-ارجي وا

 لذورة- منها عررت لتيا لقنطرةا ب.ةل,متاا

 ء د-و حد ءلي ب لجذبوا للشماا في

 لوقت فغي جديد. سرادي وق نحو
 افه عبد المذذر إبعاد فه نم !.ذيا

ل-:؛:-ا  غي -ن. وذولي الحكم، من ل-

 في اللطة م زد؛ نيإلريا أ الرحمن عبد
ة البريطاذب لذواتا كا:.ت ،صدعاء

 لجبهة لتولى عدن من رذلمها ذوامل
وب  ذ*لين 27 في فيي السلطة ا

 وفي م،1967 نورر 30 ه/1387

 '!-ثورة اجذ؛زت ا!ظروف تلك
ياس ت ط;.،' ا  ت اغا نحا ت ورن ة،٠ا

 ه٠ش مذوى ء-نى ة رد ج-د وتوازذ_ات

رب، الجزيرة  المتوى وءلى ا

ه. اإلقليمي

ربدة |لجمهورية سة1سي ف اب ا

 ء-لى يذكر تغيير أي يطر لم
 ء-ام حق للذهن جبة ر لحا' ا --ة را ا

 فه تحققت الذي م1970 ه/ 1390
 خاتمة كانت التي الوطذرةأ؛أ المصالحة
نحكري، للدراع ؛؛طاف  وبداية ا
 المملكة مع اليمنرة العالقات احسن

ود-؛،  دوأت ف !*أما ولفي ا
 ولا دح تتحن تا—لعادةا
 ءترذت ا حرث برةالغر -رة  ورو ا

 في !;^ذ.;ة ا .رد;ة ة وري٠لج,مه ا٠ب فرك_ا
 24 ه/1390 ا ولى جادى 20

 بريطانيا عرفت وا م1970 و دون.;
 ا ولى دى م-؛ 25 في بالجمهورية

 أما م.1970 يورو 29 ه/1390
دات فإنها ءدة٠ا؛ذ.ل ت ا د ا!و مع ا

ا ولى/ جادى في إ نف لذ؛ لم
 وبم ريارة إثر عل م1972 يولرو

 ا مريكي الخارجية وزير روجرز
 الحرزة إعادة أن ذ-ك و لصنعاء.

ول مع الرهنرة ت ة؛ا إلى  ا
 فهمه جرى قد برة الغر -ره ا ورو

اد— ا قبل من مرنة بصورة

 من وغيرهما -صدن’’و الوفييتي
شراكية البلدان  تقدم الني؛؛نت ا

مهمة وعسكرية اقتصادية ماعدات
يثعلرآل.

1 645 ذأإة٠للل1 عفق سه الهه



ااخاردة اليمن مياط رجية ئ ا( اليمن, ساسة

 بين العالقات مستوى وعلى

 اوب المة كاذت اليمن نطري

 الماو هي ة وفارا هذه خالل البارزة

 رعدن، صنعاء في للنظامثن المتناقض

عل التأثير في منهما كل ورغبة

 قتصادية  وا سية لعياا لحيارات ا

آلخر. ا للطرف

 الحرب آثار من اليمن تسلم ولم
 من كز ضحيتها راح ذقد الباردة

 حسين واحمد د الحمدي إبراهيم

 ربيع وسالم ل لشما ا في الغشميخًاؤ

يتم لم ظروف في الجنوب في ءلي؛؛:-
 دار عبها.كما كوتا تسليط ,-مد

 والدموية -حينا دا-ندة اتسم راع٠ص

 غذته الذي الخالف جراء من نا أحي-؛

 القوى وصراع  جنبيةا الدوائر

والعالم. المنطقة في الكوى

 ام980 ه/1400 عام بداية ومع
 وطني مشروع صياغة مالمح? بدأت

 دعاف ترسح إلى درمي شامل
ستقرار،  الحديثة* الدولة ودناء ا

 ، الدستورية ت ف المؤسى وإحباء
ستفادة ستقرار أجواء من وا  ا

 دي، قذف وا السياسي البناء لمواصلة
عل دارز تأثير له كان الذي ا مر

 مع ملغ-؛ زما في ابمنية السياسة أداء
 البيئة مع وتفاعلها انجاور، اتخرط

 أداء وامتاز عام. بشكل الدولية
 ق لنطا ا فى ليمنية ا سبة لدبلوما ا

 العربية الجامه مستوى وعل العري،
 مما والمرونة، لتبعر وا لحكمة دا

 داخل( الفاعلية من مزيد" أكبها

 ستمرت ا إذ القومية، المؤسسات
 في ها دور صاه موا في ليمندة ا سة لسبا ا

 الفلسطيني، الشعب قضية دعم

 وحل العربي، التضامن وتحقيق
 ا خوي، لحوار دا العربية ادثماكل

 ومن لقومصة. ا المؤسسات إطار وفي
 ل خال اليمنه سبة لددلوما ا حصاد

: يلي ما ت نبنيا لئما ا حعبه

 الدناءات هوتير تصاعد - 1
 بعد لشطرين ا دني ف بين 'لوحدوية

 لح ؛—ص لله ا عبد علي الرئيم تخن ا أن
 23 في عدن بزيارة  ولى ا لحطوة ا

 يناير 30 ه/1401 ا ول ربيع
 الوحدوي الحوار ودخول ام 981

 ترسيخ في تمثلت جادة مرحاة
 وإبرام ا خوية، السلمية ا جواء
تفاقيات، من العديد  وتأسيم ا
 والمشاريع المشركات من ألعديد

ل أعما بعة ومتا ،كة لمشن ا
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|لخارجة اليمن بدة٠ مة |لخارجة اليمن |

 تعق ا ما وتننين ،لوحدوية ا ن للحدا ا
 ذنك في بما ت انجا ذق في عله

رزة. دودة دور وع هرش ز إنم!

 مع ون ن.;*-؛ و: اوذذة ح~و بذاء - 2

 وتوسع واإلسالمية، لع-ربيةا لدول ا
 ا جذب. الدول خلف مع العالقات

 السياسة ظلت الدود هذا وفي

 فيم-؛ لمبادئها فإذ ر رهتيةا الخارجية

 وفي ، لعربه دا إ.تذ.ا ١١ ردء يتعلق
 دكا الغلطيه ألقفية مقدمتها

 القومية القفية باعبارها طاقاتبا

 جهد نكل دء-مها وكدت ا ولى،
 استقراره؛ ذلممنعلقة مح.غ_ظ س_ذمي

 حقوو لهلطيتي للثعب ويعيد

 استطاءت وقد العادلة. الوطنر؛

 تدخالتبا كل في ليحية1 ارامة

 كماكداتا خالن لدوبوا لعربتةا
 مصالحها يندم بما دورها زودي أن

 خلف مع عالقاتها ء ويل ، "وطذ;ة

 ، خال من مرونة بكل المالم دول
 لدوبا العالقات زواقم إدراكها

 الذوب المتفترات مع ألحذر وتعاملها

 ،؛تحدة ا٠ ما بميثاق اإذام لتزام وا

رها 'لتعهدات، لكل ا٠واحبرام_ه

■ . . . ; L ر دتثا  متزة ده ل.يمت ا س.ة ال..ي ا

 في المتطورة ب لثنا ا العالقات في

 تبا ا خيار وأ؛ذت الدو";؛، التكالت

الجمع. ه ي مفتوحة ب سدا

 ليمش؛ ا الخارجية س.ة لكدا كان — 3

 في الكبرر أ؛.رها والمتوازنة الواقعية
 انعكس رقد الوطن;؛، |لمصالح خدمة

 المردودات عل بوضوح ذلك
قتصاد  مسررة أردفت ا".في والماب ة ا

 ة.ذد ، ا -ب يعتد يرودل يؤمادر لتذج,ي؛ ا

 مع ا؛:طورة !؛نادةا العالقات ؛سهمت
 ات٠وا؛ذظ ،!.صددن؛وا الثعة ا!.دول

ودءم ولى في واذإوب اإلقبمية
 ، رحمن ا في التنمية وخطط ب;امح

 ون ما٠ل ا رتع  مجا توسيع في سهمت وأ

قا التجارة قتصاد ض؛ وا  والغه ة وا

 بعفى قدمت التي الدول هذه مع

 البتيات تحديث في ت هما ادأ

 وتشيد ، عية جدتما  وا دية قذصا  ا
 د ادجال إليها تفتقر الني التحق؛ البذتمة
 . ة٠ع—ض ا و— ت٠لم ا ا—٢ سًا مكا إ ضوء خدلى

ستقرار أجواء فر ذوا وهع  مي لسع؛ ا ا

 لكونها لمية عا هم_ي-ة أ لليمن تعد لم

 في مهم جغرافي بموقع تتمتع
 الغنية ة لعربع ا الجزيرة شبه

ا حمر البحر عل وتطل لتغط، با
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ادخارحة اليمن سياسة ااخارجبة ارمن مة٠سيا

 وإنما فحسب، الهندي نحيط وا

 المستقبل في  همة ا هذه ستتضاعف

 حقول من النفط استحراج تم أن ردد

مارب.

 اليمن عالقات اضعت وقد
 في كرره د-عثات لها ودمار الخارجية

 أجنبية ت بعثا أن وكما رج لحن؛ ا
 ، مقي*( در أو مقيم ثيل بتيم ،عديدة

 نا داد-ا وضوعت تدريجيا كثرت قد
دبلوماسية. وأشكا

 منصب تولت فتي ا ت خصيا لذ-ع ا

العربية الجمهورية في الخارجية ونير
 عام حق ام 962 عام متن اليمنية
م.1990 ه/1410

سم ادتاريغ ا

ام 962 مبتور 28 العيني أحمد محن - 1

1962 نور 1 في ارى -د.عبدالرحمن 2

ام 963 يناير السالل* حسين الله -عبد 3

 إبريل 25 يعقوب أحمد مصطفى ٠ 4
م1963

ام 964 فواير 10 مكي د محم حسن د. — 5

ام 964 ،.ايو 2 الري حين محن - 6

م1965يذاير7 حاميم القوي عبد - 7

ام 965 ابريل 20 البي احمد محن - 8

1 965 يورو 20 يعقوب أحمد مصطفى - 9

 ام 966 ابريل 16 مكي محمد حسن د.— 10

بورو 1 8 م ساج العزيز عبد محمد -11
م1966

 أكتوبر 1 2 الالل* حبن الله لى٠ءب —12
1967

م1967 ذوحمو 5 مكي محمد حسن د. - 13

 ر٦ديسم- 21 مكي محمد حسن ٠_د 14
1967

م1968 مبتور 14 جعمان حمود محيى - 1 5

م1969 إبريل 3 بركات تاند -ادد 16

1969 سبتمو 2 بركات قائد -أحمد 17

 م 1970فواير 5 العيي أحمد -محن 18

 م1971 مايو 5 نعمان* أحمد محمد —19

23 ا صنج انجيد عمد الله عبد - 20

م197أغطا

ام 97 1 سبتمو 1 8 الوني أحمد محسن - 21
م1972 ديسمو 3 1 نعمان أحمد محمد - 22

صح انجيد عمد الله عبد - 23  مارس 3 ا
1974

م1974 يوو 21 العيني أحمد -محس 24

م1974نوبمو 2 1 جغمان حمود يجى —25

 يناير 26 صتحا نجيدا عمد الله زد —26
م1976

صنج امحيد عبد الله عبد - 27  مايو 30 ا
1978

 مارس 21 ضمريا الله عمد حين ٠د — 28
ام 979

م1979 يوبو 2 مكي محمد حن د. - 29

ام 980 أكتوبر 15 الثور لطف ءلي - 30

 نونو 13 ربحي ‘ ا محمد أرد ٠د — 31
م1983

 نجيمو 2 7 إلريافيا عل الكريم د.ءبد-32
م1984
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الخارجية اليمن يامة٠م خارئ1ا ن٠اي ة٠ك

ع ة £

دة الشد قرسة۵للي1 اردن هورية٠جم سة سدا ب.

 في ء دشىأ الذي الذظ.؛م اتخن لقد

 -جا۴ذ لمية٠لع ا كية شبرا  ا من ءدن

 سته سم؛ في ٣١٠—نعك ا أيديولوجيا
 فقد يجيرانه. قال عال وفي الخارجية

 رسالتيا الديمقراطية ارض وذقت

تحاد  وبدول خاصة فدانىاكسو با

شحرايذ الكدلمة  عام بشكل حشها ا

 مجلمر في مراقبا ضوا٠ء صبحت وأ
صادي. التعاضد  شهدت وبالتالي ا

 ايديولوجي استقطاب عمرة ارض

 أي دحرز عتدن حدة د١لجزد عي حما وا

 وقد ليمن،١ في النظامين ردن خالف

 التناقض ذلك على التغلب جرى
تفاقيات من !-مديدا بإبرام  ا

 الشعبية المشاء., مع وبًاتجا الوحدوية

تفاق م لوئا ا وتحقيق لوحدنوية ا  وا

 ٠الوحدة لمبدأ مشركة سدسأ حول

الشطرؤن. ددن

 لخاربة١ لم؛سةا شكلت ولذن

 في الداخل الصراع محاور

 الخاره وزدر ختغى١ حيث ب.
 غ-ام-ضة ظروف في مبع صاب

 ءلى وذوك اتاريخ.ا عنها يكشف دا
ت٠وتحدد ■ ر.سعودية إلى تم.ت زدارة إثر

 التي سلك لعربدةI ؛.الدول العالقة
 ة لوطشا العربية الدول د عرذت

 لحزب ورفع لالستعمار" المعادية
 كافة ددن نضاب ودر قيام سالة

 زب ر٠الع وصعيد ءلى !.ثورية ا !ذوى
 ض ا عالقات محددات كأحد

 وتمت ب. إتم ا )ذول با الديمقراطي

 أنه ر ؛.أعتر؛ ٠ءلي ربيع سالم تعفية

 تص.الحيت ءارجدة سيامة إلى يميل ت كًا

 ;ن٩اإ_ه م-ع وتقارب الذرب رع

دثراكه في ب_ذملوذجها هرمام و.  ا

 الذي س-وفيانى٠ا- لدوذج ’ إلى وداس-ا

 أماب عن اج • بك ن لجذ.ودب ؛ في سًاطر

خرى. خلدةدا

 اذواقف جل تحتا ولقد

 في المارحة ب_اكداس_ة المرتبطة
 د .ا ل.  ا وتأيد ندة ب زنوب

 أرملت فقد وحءلمغا؛.ه. ني لوأا

 روبة؛ إلى لجنوهمب من بمندة ت ذو
 ات ,ذنى ب-ع-ض في عدن في جد وذوا

ئاد من ذوات  وكوبا ادوذب'ني ا

شراكي. المعكر دول وبعض  ا

ت ٠٠ذ ب ااوب ذوات ووفرت  يو
 ه.ذا وامتد ه-ا غ..ر و ء-دن في كبررة

العدراع خارطة رمم إلى اذتأذر
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الخارجية الومن سياسة لخارجةة١ اليمن سياسة

 أوجه باغ وذي وا ءلي لدا ا السياسي

 ربع م/1986 ينادم أحداث في

ه.1406 اآلخر

 منصب خ تودت. ال.ني ت لشخصيا وا

ندس رهورية في خارجية وزير
: الذمبية اؤديمقراطية

 - 1967 الضالعي أحمد سيف _1

1969

 اللطيف د - ء فيعل - 2
١وىة اكدي!

 - 1969 البيض سالم ءلي -3
1971

1971 ٠هتثم ءلي محمد -4

-1971 عواغي صالح د محة - 5

1973

- 1973 مطيع صالح محمد - 6

1979

 - 1979 ءمد مالح زلم -7

1982

 - 1982 الدالي العزيز عبد د. -8

1990ما_دو

الموحد: لليعن الخارجية السياسة رابعا:

 30 في !.تاريخيا عدن اتفاق منذ

 ا ولى جادى 1 م/ 1 989 ذوهمبر
 ارمن شطري فيادي بين ه1410
توحيد إعادة ؛.موجبه ؛عان الذي

 ،لتثطثرا مرحدة واذ-تهاء ارمن
 عن مبر ت لخارجيةا اليامة ححه٢ا ي صأ

سزاتي الحقيقة هذه  إ  المهمة، ؟;ة٠٠ا
 كر دن تفيو أي بآن ااموى يصب أنه
 ة٠ال-عا  مى ا متوى عل حذدث فد

 بقة ل_ا ؛ رمنةا ليامةا ظ,لمت الق
 التي البامية الظروف رعم لها وفية
 ، لوحدةا قبل ليمتي ا لوطنا ا٠٢ مر

 وغ منقال وا وسبادذ-^ ليمن ا فاحبرام
 واوتعامل أراضيه، ووحد)؛ وكرامذغ
 الدول، ؛.تن .'لعالقات بي المتكافيء
لتزام  ن إلنا ا بحقوق العارم وا

 ومبثاو( ، لدمي ا لتداين " بمبدأو
 العربية الدول مادة وجا المتحدة ا دم

 الحددات هي لت از وما نت تذا
 ، مذتة٠٠٠ جي-ه الحاد سة لدسع د-اة .
 لممحبط خاصة أهمية ءإيال مع

 الحرص بي المتمثل ا^.اور اإلقليمي
شبه بدول اليمن ت قا عال تنمية عل

 إلفريغيا القرن ودول العربية الجزير
 في لليمن لجعرافية ا نةنكا ا ر عتما دا

العالم. من الحاسة المطفة تلك

 اليمنية الجمهورية دستور أكد ووقد
نتماء حقينة ا ولى مادته ني  العربي ا

 ليمرى ذا اليمني، للشعب واإلسالمي
 وحدة وهوب سياده، ذات مستقلة دولة
 من جزء ليمني ا لثعب وا ، تتجزأ 

وعل اإلسالمي، والعالم العرة ا دة
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الخارج-ة ا)يمن اسة٠س اوخارجية اليمن مداسة

 سة ).***.يا ا -م ه ف يمكن نم ا٠آلس ا ذا٠ه
 أجل من الدؤوبة حركتها ني الحارجدة

 وتمرن العربي، ؛المعاون صرح بناء
 ا س-رة دول مع محتلفة ا الروابط
ربدة، ما ا   من ا صانة عل وا
، ا المؤامرات من العربي

 مجدية لقومية ا القضايا مع والتعامل
 اليمه الخارجية سة لسيا فا ،وحزم
 ستهدف قودي توجه دات عام بشكل
يات تحقيق  الوطترة، وا هداف ا
 خراىا أي من الوطني ا من وحماية

خارجي.

 في لدمندة ا لجمهورية ا وتمكنت

 عالقاتبا توطيد من قدامي ظرف

 فالمرونة نطاق، أوسع عل لدوبا

نغتاح  سرة الم؛ والواقعية وا

 لنيا لدوبا المواثرق واحرام

 م.ك.ممها ليمترة ا سرة لدبلوه؛ ا عتمديا ا

نتثار من  وتورق وس،—اتخ ا
ت  فقد العالم. دول معظم مع الص.

 الوحدة ب.عد ةتاليمت للجمهورة أصح

 اادول ادى معتمده بعثة 56 ض أكثر

 هذ تقلص رذل ،واا.صآةة الشقيقة

 بعذة 50 إلى دية1اةتص.  ساب العدد

 م،2001 ه/1422 عام حتى

لدى المقيم غير التمرل إلى باإلضافة

 إلى باإلضافة العالم. دول من عدد

 ذات الملحات من به بأب  عدد

 .لمدتة دبلو هيئة 13) اذفيا ؛ح لطاا

 شسع وتوز المتحدة(. لألدم تابعة

 في زول —1 ا من لعدد ن قنصلى بعثات

 مما . ٠ء-لىن .ة قتعاد  ا مة٠ص لداا

 ؛.;ن التعاون دي وتدا حجم يشى
اليمؤة. والحددورده الرادان تلك

 مدة داا بتسرو يتعلق وفيما
 من القول يمكن بمترةا الحارجيًا

 دو الخارجرة وزير بأن المبدأ حيث
 داخل ادال هذا عن ا ول المسؤول

س  الرئيس ۶وه الحكومي، ا
 وءلمه )دبلوماسيين، ا للموظفين المباذر

 لممارسة ت لتعليما ا تصدر

 بشكل (١—ه ٧ي كما ،م تب ردا اختصا
تفاقيات إعداد ني رئيسى  ا

 تعلد ولكن لدوب. ا والمعاهدات

 جعل الحقل هذا في العمل وتنوع
 في العار؛  جهزة ا بعفر مشاركة
 بموجدب ملحة ضرورة الدودة
 يدمر ت ساطا مذح الذي الدستور
 ولرئيس الوددة، بعد الرئاسة

 ه/ 1414 تأدديالت بعد لجمهورية ا

 يمكن لدبلوما'*ي ا امحة.ال في ام 994
٠ في ا٠دلخيصه
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الفءارجية اليمن سياسة رجية الحا اليمن سياسة

 في إيمنا -ممثل الجهور رئثس إن

 يصادى الذي وهو والخارج، الداخل
تعاقيات المعاهدات زلى  الني وا

 تلك أو النواب مجلس عليها فق يوا

 مجلس لموافقة إ تحتاج  الني

 إنشاء الحمه-ورية ولرئيس الوزراء،
 السفراء وتعيذق سية لدبلوما ا لت لم-عثا ا

 لغزات التمديد أو م—واستدعائه

 رئدس ويعتمد العثات. في (٠ءماه

 والهيئات للدورة لممثلين ا لجمهورية ا

 اللجوء حق ويمتح اذيمن. ني ا جنبية
٠ مي ااسيا

 ليمن ا سياسة في يالحظ والذي
 هي ا خيرة لفهرة ا في الخارجية

 القمة. سرة دبلوما ءلى ها د عتما ا

 أدوارا ر يمارك أخذ الجمهورية فرئيس
 الوضع عليه كان مما وضوحا أكز

 في مشاركاته ذلك على ويدل سابقا.
 اإلقليمية واللقاءات المؤتمرات
 إقليمي-' الواسعة وعالقاته والدولية.

 المتمجنة المبادرات وإطالقه ودوليا.

 مشروع تبئي وراء ٠اليمر كاكت فقا-
 دوري بشكل عربية قمة عقد انتظام
 أطلقت اها كما يستتب. أخذ والذي
 أمريكا مع شرة اب العالقة مفهوم

عدم أي أبيب. تل عبر المرور دون

 اسرائيل من الموقف بين الرط
قة  مع تقوم أن بمحلزج ادفى والد
يات ا مريكية. المتحدة اذو

 صال الله عبد ءلى لرئيمرر ا وكزان
 المعوضة يزور عربي رئيس أول

 الزيارة جهات وتعددت . وردية ا
 العان( أنحاء نحتلف إلى ا٢ قام الني
 سة لرا ا ب إكدا رغاية وغررا شرقا

 ودوليا إقليميا دعدا الرمزة الخارجية
فاعال.

 باعتباره لرمن ا فإن عامة وبصورة

 تأثيرات فإن الثالث، ازمان, دول من

 ضغوطها، لكل الخارجية لبيئة ا

قتصادية بقكيبتها الداخلية والبيئة  ا

جتماعية  أجهزة وتخلف نائدة،ا وا

 هي تظل والتحليل المعلومات

 وكلها الدول، لهذه المشزكة السمات

 قراراتها ءلى دسي بشكل تؤثر ءوامل
 نحيطا في وحركتها السياسية،

مة. ء؛ بصقة الخارجي

 الخارجية السياسة مرت وقد
 كان أزمات بعدة الوحدة بعد اليمنية

 لحليح ا حرب أزمة حدة أشدها
 لحتالوا ل، نغصا ا وحرب ،لثانيةا

ومشكلة ا حمر البحر في حزش حزر
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الخارجه ارض سطسة الذارع;؛ اذيمن داست

 قضمدة هم ٠ السعودية - ليمددة ا لحدود ا
اإلرهاب.

 الخليج حرب من الموقف فأما
 ومندد. مؤيد بدن "٠٠اذقس فقد تادية٠ال

 صدى الخارجية السياسة وجاءت
 اذوف وإن لجملة ا وعل .ؤفلمو ا ١لهذ

 جلة حكمته ا زمة من الرسمي اليمني
: أهمها دن محددات

 أراضي احتالل بمبدأ اإلقرار عدم

 اجتاح ورذغر بالقوة، اآلخرين
.وكوب؛ ا أ راضي العراق

 للبحث سعيها ليمن ا صلة مرا —
 ضمان متع لألزمة، عرى حل عن

لكودت.ا دولة ل واستقال سيادة

 م استقدا ن لدما إقرار عدم —
 ومطالبتها المنطقة إلى ا جنبية القوات

٠ ب حإ1ك  با

 إزاء الموقف في ح—لتأرجن وا

 مجلس عن صدرت لنيا القرارات

 بعضها تأييد حيث من  من ا

متناع  بعضها ورفض بعضها عن وا

 الني ت انحدد! لهذه ترحمة كان آلخر ا

 ه تجا ا مع مسجمة وغير قضة مدن بدت

 حرب تشوب من لدوب ا اللعية
متناع وفسر الثاب. لخليجا عن ا

 قد بأنه القاهرة ذمة قرارات تأييد

 خط من ارحمني لموذف ا أخرج
عتدال  محسوبا الصراع في وأدخله ا

 المصلحة جعل مما للعراق؛ مؤيد أنه

 اذصاحة مع قض ذنا ني يمية ا الوطذدة

 لمصلحة ا وبتغذدب العرب. القومية

 ما ء-ودة من ليمن ا نت عا لقومية ا

 السعودية من جر مها مبون عن دزيد

متدارات وإلغاء الخليج ودول  الني ا

 .**ودية—ك ا في تبا يتمتعون دوا كا
 من ب الما ت عدا لمسا ا ف وإدقا ٠ صة خا

ول هلنه  الذرب الدول وبعض ا

 العالقة في شرخ وحددث لها. الحرفة

 سة لسيا ا وركزت الخليجية. اليمب

 تجدة لرما في دلك بعد اردة لخارجية أ

ن. ذات وتقريب اذثرخ هذا  وقد ا

 در. حد إلى ذلك في تجعدت

 عذب ،أدحدن ا شهدت ذلك وض

 التشريعية ابريل 27 انتخابات

 اه4ا3 القعدة ذي 5 م/1993

 الحصول في كاي شترا ا الحزب وفشل

 شي-ور امتدت أزمة ، غرب ا عل

 وثيقة تنجح ولم  ب
ذغاق ومهد ا   زمة ا ه ط حل في ٠وا

في حربا وانفجرت أواره؛ اشتد الني
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الخذارجية ارمن سباسة ادحارجية ارمن سماس،

 مايو 4 ه/1414 القعدة دني 23

 يوما وستين ثالثة استمرت ام994

 محرم 27 في الوحدة دانتصار وانتهت

 وكاذت ام.994 يورو 7 ه/1415

 محددات إحدى هي الخارجية السياسة

 دول يعفج دعمت فقد الحرب. هذه

صال الجوار  موقى زل ردا ا

 بعض ووقفت الخدج حرب في اليمن
 الحاسمة اللءحظة تنتظر ة الغر الدول

 ف لتف( ا كان ولما موقفها لتحديد

 ونشطت قويا الوحدة -حول الشعبي

 ناصرت الني ليمنيةا ا؛-دبلوماسية

 هذه أيدت الموقف شرح في الوحدة

 وجاءت مو-حدا. اليمن بقاء الدول

 ا من مجلس عن الصادرة القرارات

 وتعيين النار إطالق بوقف تطالب

 مبعوثا اإلبراهيمي  خضر ا السيد

 هذه في المتحدة  مم ا عام  مين

الوحدة ل لصا حسمت الني الحرب

طروحات من عزز عام عفر وردو
 اليمن رغبة في اليمنية الدبلوماسية

 حماية عل وحرصها ا زمة هذه تجاوز

اإلنسان. حقوق

رن الوحدة تثييت بعد أما

 وجددت اليمنية الخارجية السياسة
 عن الدفاع هو آخر خندق في دمسها

 حيث حنيش. أرخبرل في اليمن ض
 هذه احتالل عل أررريا دولة مت ذلى أ

 15 ه/1416 رجب 22 ني الجزر

 ت ود؛ منا وبع_د .م 19 9 5 ديسمبر
 ازطرق سلوك ليمنt قررت محدودة

 خشية الراع هذا حا في لسلمية ا
 هو قرويإ مراع في تجر أن منها
 في اليمن مع ب اى لتصفية امتداد

 الدانية. الحرح حرب في موقفها
 في لنجا-م دا الساسة هذه وتكللت

 ٠لغربية ا -لتدود وا حنين قضية حل
 تأكيدا لنهحا هذا وكان أرتيريا. مع

 سة لميا ا ثوابت من سيامي لمبدأ
 عل الحفاظ وهو اليمنية رحية لحاا

 اللجوء وعدم الدورين وا من السلم
الخالفات. حل في القوة إلى

 في الصامتة ا زمة وكانمت
 مع الني تلك هي الخار-حية السياسة
 قضية يذآن لسعوديةا لعريةا المملكة
 مسيرة بعد تكللت وقد د. الحده

 تحل أن في والتوتر الحرار من طويلة
 و ضرر " لمبدأ وفقا وديا

 وأدردت اليمن. رفعته الذي ضرارا؛
الني السعودية-:"ؤ اليمينة الحدود اتفاقية
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ة اؤخارج; ريم.ن ة .٠ميا اليارجح؛ اليمن سدانية

 الدو";؛ للحدود جده ‘فاذ;""اذ د فت ٠ء

 ادم سن والبحرية والبرية
 كانت وإن .٠ حقها ومال عودية٠ول

 هذه عل تتحفظ القوى بعض
 دبلوماسيا محرجا كانت فإنها رذ دى ا

 في ةيالياس  نظمة ا توارثتها  زمة

 دع لوج :ليمن وفي لدمن شطري
 هده نجاح ر ؛٠خذ;وا العود؛. لجارة
 ءنى س-تغذحه ;ما٠ف ن٠م٠ك٦ي ة.;ة تقاا

 المثرك تلتعاون آفاق من الغبن
 درء عند مفعولها يقذ ^.;ث

 المنن*-؛ حب إلى ::.ادداه رلكن لذور ا

. ذن لبلد ا !شعبي

 سة1ني; أن إلى نخلص وهكذا

 د1أيع مجموعة تحكمه.ا اخارج;ه ";^ن ا

 النظام هي أحيانا متوافقة غير إقليمية

 العربدة الجريرة اشبه اإلقليمي
 ه/1401 م ء؛ ذ.كان الذي رالخلج

 ).دول التعاون يجدئ’ م1981

 دفي ذظ'م إيجاد ؛.؛.ادة الدر؛;؛" الخلج
 ل. *كوذ؛ للمجموعة ص--ادي واو

 هذا في م_ؤس-س-;ا ا٠طرة ";س ز٠.;م ر
 استراتيجيا ط.رفا ا٣كو رزم الظ_ام

 بما عنه النظام لهسذا ءفى  وعمقا

 أهم ف طر ؛- جذ؛رافي ه اوتحا دن بمثله٠

وهم-ا النظام لهذا ك-وك;ن٠م دولتذن

د.ردذ  من يمثله وبما .ن وعا ا

 ;ذن؛—ا" ءلى ظ—لجاة بش.ري غ_زون

 المؤثر خالل دن الخاذم؛ الديمفراي؛
حاءي- نافي. ا ا

 فه-و اوثاي إلذإ;هي ا ام٠الذظ را

 ضط١و اإلفريقي والقرن ا حمر اجحر

 ردغ وجود عدم م ورء الهندي.

 بنظام قياسا رطام ا ذ-ذا مؤمد;؛

 تؤثر ارهن أن إ والخاثح الجزيرة

 لحيز د٠ه ق نطا' في يجري بما وتذأد.ر

 ة-إن وبالتالي دي. ليا ا - لجعراني

 ياك.;ق تم٠ذ نولمن إزاء سياستها

 فهم لها يضمن بما ق وذيا رالخذر.
 خطر  ي 1تحوط لحذر و يجري .الر

 خاصة .جذر؛ا أو ر؛ا٠ء البحر دن دأي

 القوى دواح. يؤخذ أن ينبغي نه

ء في النطاق ١هذ في !.كورىا  في يار ا

.ل;مت;ة لحذ-ارجًا;؛ ا .;اني؛٠وا رمضما

 فهو الثاك اإلقليمي التطاق أدا
 د.ؤسته ذلك لفي 1يم العربي النظام
 !.في العرب؛ الدول جامة؛ يأ لقاثمة

 مبادرة داحب كان اليمن أن أثرنا
 أن ذ.ك و ة. ادورا ؤمتها د نعذ؛ا

قد أوسطي شرق نظام ء-ن لحدي.ث
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الخارجية اليمن سياسة الذارحة ارمن سياسة

 العبرية الدولة أرغ تبين أن بعد فشل
 إلى تبدف وإنما الالم. في ترغب 

 والتوسع المقدسات وانتهاك العدوان
 سياسة وكات ٠ واقتصاديا عسكريا

 مدقو - زالت وما — الخارجية اليمن
 والعادل م_لالشا السالم مبدأ عل

 الدوية الشرعية قرارات واحارام
الفلسطيني. لشأن دا

 فإنه اإلرهاب من الموقف أما
 عالقة مناقشة ضمن يدرج أن يمكن
يادت اذيمن  والغرب المتحدة دالو
 بالمصاك محكومة عالقة فهي عامة.

 شهدت وك ادققة. والمنفعة المتبادلة
 مؤقتة وجزر مد لحظات العالقة هذه

 بعفر إزاء لمواقفا تباين ب١ب١٠ب
 التماين ذلك أن غير اإلقليمية اذذضايا

 عل بل الخالف. حد إلى ب لم
 العالقات هذه ثمهدت فقد العكس

 السياسية الناحية من ملموسا تطورا
 موقف جليا اتضح ولفند والعملية.

 حيث اإلرهاب قضية من اليمن(
 ااتعاون في رغبتها عن وأعربت أدانته

 له تعرضت قد أتبا وخاصة لمكافحته.
 13 م/2000 أكتوبر 11 حادث في

 المدمرة تفجور في ام421 رجب
 "Uss-Cole . "كول ا مريكية

الواح بعفر تعرض وأحداث

 لقدر ودا إرهابي. لعمل البريطانيين
 أحد إلرهاب ا ملف فيه أصبح الذي

 عدم فإن الخارجية العالقة محددات
 هذا حول عليه متذلى تعريف وجود

 والمسلمين لعرببا قه لماوإ المفهوم
 ت فا خد ا المستقبل في يخلق سوف
كثيرة.

 الخارجية وزارة سصب ذولى وقد
 من: كل ة الو عهد ني

رياني عل الكريم د.عبد -1 24 ا
1990 ،ايو

 مايو 23 داسندوة سام محمد - 2
1993

رياني عل الكريم د.ءط -3 6 ا
1994 أكتوبر

رياني علي الكريم دعبد -4  ا 5 ا
1997 مايو

ل جسا با الرحمن عبد القادر عبد — 5
1998 مايو16

4 القربي الله عبد بكر أبو٠د — 6

2001 ابردو

 عبده سعيد ءبدالمدك السفير:
العواضي ع مطي حعدد د.

 الدبلوماسية :الغفاري القوي عبد علي د. :مراجع
 الحرار :زبيع حامد د. ؛2001 ،ليمنيةا

 مع التعامل واصتراتيجية ا وروبي السي
 لددراسة العرمية المؤسسة الكبرى، الدول

 التنفب ٠ الثورة سعيد: المات عبد والنثر.
م.1989 عام ماجستير رسالة - سياضا

ثبه في اليامي الصراع هوليدي: فرو
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أحط< بن لى )أح* |لسياءي أحمد( بن د )أح* الداءي

• ردررت - خلدون ابن دار - العربه رة الجر
الحديث، ليمن١ دكاوين -.ادم،“ ه-صطذى س:ذ

 ناصر عثمان .1984 القاهرة، دابولي،
 الخارجية والسياسة الوحدة عني،

 العربي المركز ،الي--منية للجمهورية
ستراتيجية، ت للدراس-؛  ،مايو 14 العدد ا

:الغرباني الله عبد علي نجيب م.2 001
 1900 ليمذية١ إا.جمهورية رجية لذاا ة—اس ال
م.2002 عبادي، مركز زعاء، م،2000 -

 ة٠ليام تحليا ساجم: دسيد محمد د.
 ا2ط ،بيروت الجيا.، دار الخارجية،

 ،مجموعه والعالم، اليمن م.200 1
م.2001 بولي٠مل ج.كتبه اإة؛هرة،

وهد( بر >هد ٠٠ , اد

م1964  1908 ه/1384 - 1326

 عبد بن علي بن حمدأ بن حمدأ هو
 أحمد اإلمام ذب نا غي، ب ا الكريم

 لواء في ثم إب، لواء في الدين حميد
 كان :ء1صذع في له نائبًا كان ثم نعز،

 بًا مها لشكيمة ا قوفي.- عًا لجا رمًا حا

وإدراك وفطره ؛.ذكاء يتمذح لجلد"

وم. تددر وحن

دارات طري-ق |ختط جبل في ا

 الطرقات مهندسو له هلد٠رش ض.؛رة،

 موذقًا كأن دأذه - قيل كما - ب1ا ج

 في شدردة ودمرامة لدزم مع خطته. في

 المثل يضرب كان حق أواوره دذغين

ارتفع . اغ-ي٠س <.ر : لذ؛قا ؛.؛دوه

“امع-* ص-ار دق شأته وء- ،صلمت-ه

 مائر في الناس ا؛_واه ء_لى دائر"

 بن أحمد اإلمام وكان اليمن، مخاذيف

 في وه لم ء يعتم-د الدين حميد ' يحدى

 كان ذا-ك أن وسمعت كثورة، دور

ابن اخن آلمبر من تزكية جة

 فهو ذادة رذة٨د به اعرفده ٠٠يجتو م اإلد؛

 ءيده حدتما إب إلى مع.ه أحضره الذي

 إب اراء ءلى أدثر" بحى اإلمالم وازنه

 ينيبه فكان م،1938 ه/ 1357 سنة

 لما ثم إمارته. مركز عن غاب إذا عنه

 بعد اركم عقالدد حم.د اإلمام تولى

 :.ذوادة ال.دستورية الذورة ءى ذب غ خ أن

 وهي الوزير رد ا بن الله عبد إلدام

 مقتل إثر ءلى تامت التي الثورة

 لزجةا دب .؛ دان ،يحيى اإلمام

اد. اإلمام دامرة في مشاركة

 أخاه *حمد م إلد؛ا وجعل هذا

 واتزح صنعاء، ني ده نائبًا لح.سن

ن  ل!مام تاذو" السياءي ؛كون أن .

 علونا ل!مام: ؤأل ثم إب، اواء في

 د" نولي  أن فصاعد" اآلن من

 ا!-كررى المذلد.ب ني العلويين من

 الله عد فدلى كما الملك، فونازعنا

من يحيى اإلدام عكنه الذي اذوزير
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أحمد( بز( )أحمد اداغي أحمد( بن )أحمد اصا-غي

 ر € غ ذك ا حتى لعايا ا ب٠ص Lib.ا تولي

 ووافق نعمته، ولي عل فتامر أمره،

 ، بعده اإلمام هو ليكون قتل، عل

 وعمل أخيه، بفكرة اإلمام تتع فا

 عهد ما في يده غي السيا فأطلق ما،

 ا٣٠ م فقا ،لكبيرةا ب١ص لمناا من إليه به

 حينما الحزم له وبلغ وجه، خير عل
 وجود خالل )عز في مام٠ل نائبًا كان

 عكفة عل ؤر أن الحديدة في اإلمام

 د^وميةا *(—مخصصاته )حرسه( اإلمام

 حات من يأخذوتها ؛-انوا اوي

 ولكن زإلمام، انشكو .مختلفة

 أن ).يد خطته، لني ونى ة-لى الياغي

 لمويين ا؛.* من الشأن ذوي من ذفرا

 لمكانة ا مرن لثيرةا قلوتهم في دت

 عن ل الرج تبوأها التي العالية

 من اإلمام يخيفون فكاذوا جدارؤ،

 وأن المطلقة، زذتةا م.ذح.ه استمرار

 على خط-ر لكبروةا لج مناى؟ لفي )-قاءه

 هدم إلى *..عى—ي  نه ذلك ،عرشه

 حكم ئة.امة اليمن، في  ثمة ا حكم

 مع ذحطالى، رجن سه ير حم-هوري

 الذهن خالى آنذاك؛.اى الياغي أن

 أن ببا)لج يخطر ولم الفكرة، هذه من

إرن الزيدية عند هي ازي اإلمامة

د شرعي  ستزول الحنين  و

 ها يتو ،لحمهوربة ا محدبا وستحل

 تأثر فإنه ولهذا .صازلحا عامة من رجلي
 من درقية تلقى حينما كبير" تأثرا

 تنبئه الوزير أحمد ابن الله عبد اإلمام

 العلماء وأن ؛يجيى اإلمام بوفاة
 فدعا إمامًا. يعوه با قد الرض وأعيان

 اإلرياني، الرحمن عرف ني لذاا إليه

 د دا لحزن وا ،لبرب ا نمر عل وأطلعه

 ه وأوى ، مر ا فيون'عابه عليه،
 يجيى اإلمام دأن إياه مذكر" بالثبات

 حي. كلي غاية الموت وأن ،شاخ قد

 له لمستمر ا بكيدهم لدلموينن ا ولكن
 زه وحسد" ره يه نكا أحمد اإلمام لدى

 النزعة ذهنه في غرسوا الدين نم

 ض زواجه ددد سرما القحطانية؛

 ل-ين ا ذرف لله ا عبد بن محمد دنة ا

 النسب. في عندهم الكفاءة ء ذعفا 

 فغضب ،ني قحطًا وهو عدوية وهي

 أحمد اإلمام فيهم دما لدلودون ا زكلذ
نعسه.

 السفر ءلى ارد اإلمام عزم وذا
 سنة دوال 7 في للتداوي ليا ط؛ا إلى

 ألزم م1959 ابريل 16 ه/1 378
لركون رنماء فى يالبقاء غي اب
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أحمد< دن )أحم.د السيا-ذي أحمد< دن >أحمد غي٠اددا

 غياب ل خاآل البدر بنه عونا
 إل، أوكاب بما زى ه ت ف اإلمام،

 التي القاآلقا جاح ركبح أن ع١ستطط وا

 ,إلمام لها فزع لني وا ء صنة؛ في وقدت
 إيمن ا إلى فعاد عواقبها، ت٣ه ف رخا
 خطب لحديدة ا إلى قدومه وبعد ، يجر"

 لتهديد ضمنها ، مشهور؛ خطبة

 جاؤوا الذذن القبائل صاءلرو لوب وا
 صيقتل وأنه ،م—وغيره صدعاء إلى

 ومجلع هداة، رؤوسًا تده سي ويثمدخ

 من غي لسيا ا فجاء ،متغطرسة أنوفًا

 اإلمام لتهنئة الجديدة إلى صنعاء

 - ركبتيه رقبا منه دنا فلما ، بعودته

 تبل ما عهود في العادة كاذت كما

 خاطبه — لجمبوريا النظام تدام

 لم وذا قحطاني؟ يا كث أين بقوله:
 الخطبة؟ وتسمع لكبرر " لحشد ا تثهد

 وجه لون فتنحر ؛.القتل وهدده

 أثر لم اإلما رأى فلما ٠ابغي
 وألزمه ،لهجته خئف فده التهديد

 فور واتصل صنعاء إلى بالسفر
 بن ن .ا٠٠٠س لى ي قيب. لق با ء تع.ا ص لىإ له,و وص*

 علي بن وءلي زوم، بو الته عبد
 له يئا۴ي أن منهما وطلب ، ن وبثا لر ا

 قبيلتيهما من ء-وبما طريق عن
ن سيرافقه ولمن له هرطايا ولجم خو

 إلى فحمات صنعاء من للغرار منهم
 ن حممي ذريفها لدى بيحان في منه هر.؛
 آنذاك بيحان وكانت هسلي،١ أحمد دن

 ؛.بريطانيةا عدن حكومة حماية تحث

 وجرت فراره، من لم اإلما فغزع
 لرمز(ا ) سط^ بوا ت سال هررا بينهما
 شلى اإلمام حئه درية ا رقام

العودة.

 يجطه اإلمام ء_ليه أجاب وقد

 أحمد لقازي ا : لفظه بما وف ٠لمع ا

 الطائرة ستقوم الله حرسه غي لسيا ا

 ؛.وصولقكم حريب لرطار إلى الهيلوكبار

 زم. كل في للمراجعة إرنا عليها
 أنتم مطلقًا عفو" عنكم الله وعفا

 إلى ءودم بئرط ٠معك خرج ومن
  اآلن وإلى واستقرارهم، ؛- دهم

 للمراجعة الوى.و_ وعند ،م۴ت نعدم
 ا!في الدة في طرف كل من شف'هًا

 ودرر شهيد". الته وكفى ،تريدها

صغر. سالم

 ءدذه ل!مام وهقا؛لمنه 4رحوء وباعد

 في يبق م لكنه تعز، ءا!-و في له نائبًا

 عاد ثم ة،٠ةص مدة إ المنصب هذا

؛-ق. عمله مقر إلي إلى  إلى ذر ثم ا

ءلى النار إط- ق حذدث بعد لحج
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أحمد( بن )-دسين غي السح؛ أحمد( برت، )أحمد السياغي

 مشاركته عدم رغم الحديدة في اإلمام

 عدم على تصميما وزاده ، ذلك، في

 أهله إخراخ صنعاء إلى عودته

ده  - ووضعها إب، في بيوته من وأو

 الحراسة. تحث - فيها ما بب ردد

 ناجي ب٠١٦لذقي ا بأن على نجله وأخررني

ن رؤساء أحذ ا!-خادر ءلي بن  خو

 حماع ا لحصور عوه دف والده إلى كتب

ن، في سيعقد  إلى فا-هب خو

 حيلة ذلك أن يعلم يكن وم هنالك،

 ابن الحن ابن الله عب من بإيعاز
 آنذاك موثذود" كان ؛.ذىا يجيى اإلمام

ن لفي  في معهم ليبركوه ؛خو

 المتاب إثارة إلى الرامية ا٠خططه

 س،حب لم ودكذه الجمهوري، للنظام

ن في فقي لهم  وقد أمذر". خو

لحنا بن للها عط-د مع اختلف

 لحج- !لى الرجوع قرر ثم المذكور،

 الملكيون أوعز الجوف إلى ومل ذلمما

 القيادة إلى عوابم '-*حر طريق عن

 ،له لمزج*؛ا دتحرك الجوف في المصرية

 با!.قرب شرجاط في كمينا ل-ه فنصبوا

عليه ١أطلمقو ب-ه مر ذذما الحزم. من

 واإشربن الثاني اليوم في الرصاص

 29ه/ 1384 سنة ا ولى جادى من

 في ه مولد وكان ام، 964 سبتمبر

 حبيرور س حد-عن أعمال من الموشح

 سه القعدة ذي آخر في لذيام ا

م.1908 ه/ذوفمبر1326

 ا!كوع علي دن إسماعدل القاضي
 وي ومعاقله اوطم هجر :  كوع ا لعر اسا : مراجع

، 1 ط ،)-;روت ،صر الماد" الفكر دار (،’اليمر
م.1995

،٠حمل دو )مو ادياغي

م1987 - 1909 ه/1407 - 1327 ت

 بن حمدأ دن أحمحد بن دسمين هو ٠
 الفقه في عالم غي: ب ا محمد

 له ،الدربية علوم وبعفر الدحو،و
 لجميل ا ذفطه كتب بالتاريخ. دحرفه

 ما٠م كتب خزانة ولديه ،كثيرة كتما
 ذفائس عل تحتوي أسالفه عرفي ورثها

 ا ءلى هذا النادرة، الحطوطات من
 ولى٠ل والسياسة. التارنجية الودائز.
 لعهد ا في إدارية كثيرة   أعما

 ذقد الجمهوري العهد. في أما اإلمامي.
 وكيال نفكا ؛كميرة منارذ تولى

 لها، ورير" ثم ا وقاف، لوزارة
 ر" رذ؛؛ العدل لوزارة ووكيأل

رئيس ذاب ثم الوزراء، لرنير
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ا٠أح بن ن.—ح—)ح ذي الى؛ أحمل دز )ح-لن ~؛,'ذي

 رش-غله وظل  ءلى،ا القضاء مجلى
 م،1985 ه/1405 سدة بابة حق
 والمطاذع-ة ادراءة عن يقطع  وكان

ده، سعفى ود-ع منفرد"  رقد أو
 من عدد ,-اردنت مطالعته درت

 عدن له وكان والبحوث، الكسات

 إلى تحتاج كاكت بحوت ءناوين من
 با عمال نشغلفا ،ودددض مرأجع.ة

 خزانة وف إءراجؤ.؛. عن لحكومية
 إلى لئثلم صدما، ج-امع على كذب
 ردن للف هنا ح.ودة ا ف  رقا ة٠مكت

 ، -تدفي,(  لى-,ا 'نجله نقلها وؤ، ،فاده

عنده. لذزا فم.ا المطروعات أما

  ولا ربع في صنعا، في م.ول_ده

 م،1909 مارس ه/1327 سنا;

 جادى 14 الخميس يوم اته—ور

 دبراير 13 ه/1407 سنة اآلرة

م.1987

ا ثرلى؛ ؛-نا وا طيل آثاره:

 لححا لعما تحصب في لثمدةوا

 )تاريخ ونذر )مناف(؛ والعم.رة

 لمؤلف ه-و لفوخبى؛ ء أل في ص.ذع-اء

 ادخرن في مذحاء وذاذون ؛رول

 مجلة نثرته ذه س  ج عثر الثاني

ادذاهرة في (ل-عربيةا اغةط.وطات )معهد

 رجب الثاني الم.زء ادهاذر، انجاث

 ام.964 ;.ووب ه/1384 سنة

 اوذذار( ة٠)مذح ذلى ءلى وأذرف

 إسماتم) ن—ب محمد للعالمة

 للعالمة النؤار( ،وء ) ءلى ا مير

 وكذلك الجالل، أرد بن الحن

مظفر(. ;نا دبان نثر ءلى أشرف

 في ا دل ؛نية ذرح لى "لن إح.ا؛ذ
 ا مير إسماعيل بن نحمد ا ى-ول
 محمد ح-ن والدكتور هو بتحذيقه

 هلىل.ا دة؟ول

ا دوع ءا-ي دن إسدداءدل ئ.ي1ة1ا
 ذي ذم ومما العلم جر١ه : كاوع ا إسماءدل *راجع:

 ،1ط ،دذروت )د؛صر،ا اإذ^ر دار اليمن،
م.1995

 حمن( بن )حسن ٠د،ء.ي

م1806 - 1766ه/1221 - 1180

 حين بن أرد بن صين ه-و
ءي،  أديب، فقيه، عالم، "

 والذشأة صنعاني؛؛ودلى محقق، ذاعر،
والوذاة.

 فقد وقضاء، وفقه م ء؛ ست من

 ادذذاء ذ,ذل ممن وادده ثم جده ذان
 )آل وا.^رة ااصدة ذطع درن صتع.اء لفي
إليها. يشبون ادي انجه في اغ( ال
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أحمد( )حثود اراعي -حمد(أ بن )حين غي السيا

 وعلماء مشايخ كمار عن أخذ وقد
 والحديث اللغة علوم ني صنعاء
 رفيقا ف وكا وا صول، والفقه
 ني* لشوكا ا اإلسالم لشيخ وزميأل
 هذه في برج " دأنه: وصفه الذي

 من ر وصا وفاق، كلها، المحارف
 عدة ي المفيدين العصر علماء اعيان
 ب اشتفاو لعلم را اهتمام وله فنون.
 وفهم وقاد، ذهن مع سواه، دما

 ،حسن وسمت جيد، وإدراك صحيح

 وبين بينه وكان دين". ومتانة ورصانة
 مكاتمات ني لشوكاا صديقه

 في ومما-حثات ،شعريه ومساجالت
 ونار جيد ٢٠ذظ وله ،مسائل عدة

٠ رس

 لحسن ا شرح على نفيسة ة دمي حا له
 أن فر الحاظر(، ) دان الجالل*

 في ر" نتذلا وأوسعها مصنفاته أهم
 فل لحا ا شرحه رجه وخا ن ص ا

 وع—ابى ذرح النفير: )الروض
 علي-؛!؛، بن زيد ل!مام الكبير( الفقهي
 وشرحها* ا حاديث فيه خرج

 ط متها الماخوذة ا حكام واستنبط
 مائل في العلماء أقوال وذكر

 من عارضها فيما وتكلم الخالف،
جيح.لز وا بالجمع ا حاديث

 من ا ربعون في وهو المنية وافته
الثالثة ا بواب إكمال قبل عمره

 وكتاب )السير( كتاب من ا خيرة
 انجموع، كتب آخر ودو )الفرائغر(

أحمد بن عباس العالمة ذلك فأكمل
 طيع وقد تالميده، أحد إبراهيم بن

 في ا ولى للمرة النضير( )الروص
 ي م1928ه/1347 سنة القاهرة

 أهم من ودادت مجلدات، أربعة
ية.الزيد فقه مراجع

 العمري اذد عبد حسدن د.
ر الثوكاني: علي بن محمد مراجع:  الطالع ا

 مطبه بع،١ ن لذر ا مالد جاء من سن سحا
محمد. من محمد ه،1348 ،مصر المادة،

 تراجم من الوذر نيل ني:اوضعا زتاره
 إعداد عثر، الثالث الغرد في اليمن رجال
ء،وا صئ اليمي، والبحوث الدراسات مركز

.بيروت المردة، دار

سد( سود اساض

م1955 د/1374 ت

 من غي لسيا ا أحمد حمود‘ هو
كأن ه،1374م/1955 حركة شهداء
 في ومحمد تدينى أحويه مح

 اإلمام لحكم المناوئين طليعة
 لتي ا انجموعة ضمن وكان مجيى.

 ا ردعينيات ني مجيى اإلمام اعتقلها
 جازم الشيز جادبه إلى ضمد.*, لتيوا

 عبد ضددن لقا وا ،لحروي ا محمد
 محمد سماعيلوإ ، دبره ملالا

في لالسربا بربطهم أمر إذ ا كوع
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حمد(١ )يحيى ض الدا (٠أحمل >حمود ءي الدا

 واحد كل عذق ء.لى ووخع ،١٩؛أعنا
 ،محلي صنع رن ١ىير قغ- منهم

 أحمد اإلسالم س؛ف دذهI إلى وأرسلهم
 واجبذوا ا قدام. ء-لى سر" تعز في

م، المثقات صنوف فيها  واآل

 إحدى في لزبيريا الشاعر ومفها
ه فصائد

 أحمد ود—حم لقازيا ض تعب

 من قر جىسلل ذاك عقب غي اي ا
 ام/955 حركة قادت دق مرة
 الثاليا، حمد المقد بقيادة اه374
 )إب(. مدينة في دنها غي ارأ وكان
 إلما* ا طلبه الحرى فشل إثر وءلي
 اإلد(* نائب الدامي فاستكتب حمد

 ما—ف ض-لع ره ي_ك-ن م بأنه إب في
 دي لم ذلك واكن نعز، ني حدث

. مهاإعد ءلى م إلما ا رإصرا م 1م ئا٠ش

 بن محمد لعالمة سأل وعندما
 عزمه -؟أب ءن اإلمام 'اذاري يحى
 ءته ببر. علمه هع غي دا I إعدام عل

دم!". ؛ز“ قاد : اإلمام أجابه

 إلى غي ادتا حمود القاني استشهد
 ونت في ، مجيى اك.اخي أخيه جوار
 ابريل 15ه/1374 شعبان21 واحد

 ن بميدا نآل ا يعرف فيما م 1 9 5 5
 ا ربعين يقارب وعمره بتعز الشداء

.د( عا
كاوع ءإي د ,،ده اسدد ا

اد( )يعهى اساءي

م1955 ه/1374 ت

 شهداء من ابءي حمد نحى ه)
 طليعة ومن ه.1374م/1955 حركة
 مبكر وة-ت ني ىاإلما وا نا الذين

 -ع—وا عالمًا، وكان وإءوته. هو
 جم م٠لحس ؛ مم-تلئ ،وجيهأ الذراية،

جذابة. ٠تخصي يتمتع ،ط لذذا ا

 عبد ا ستاذ يشرر كه،' أبدى
 ولته لموا رع ثم-اوبًا الطيب ذلمك

 من أشهر قبل أحمد اإلمام ل اغذ;؛
 أدره انكثف حق ام 955 حرى

 أن )العكفي( اإلمام حرس د وى

 الراغي مأزل في القبذر عده يلقوا
.ء-جوبة ي. ا ج دلم

 ام/955 حركة نات وعندما
 الثالبا أحمد المقدم بقيادة ه1374

 تين، اورد. عناصرها أدر ن كا
 اط—أو في تحريفر" دور" ومارس

 لحرئ ا م إد-؛ مبايعة ءلى العلماء

 ،مجيى م إلد.؛ا ابن الله عبد با
 الذنازل عل حمد م اإلد؛ م وإرء؛
 المذرى قيادة رفد ضدن ن وتة؛  خره.

 خطي زلذنا ءلى للعدصول اإلمام إلى
زل ااذ؛ حمد دور وقد ،!*رشا ءن

عاذوخذ. وهو ٠ ئخطص
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ستامه بنوسجدت، بنو

 الياغي يحيى الغاضي وبدن
 مع واستشهد ،4.الحر"ة فشل عقب
 وآخرين الياغي حمود ازقاغي اخيه

 ابريل 15 / ه13 74 اصبان في
 )ميدان الكرة ميدان في ام 955

 يكًاداوز وعمره بتعز( الشهداء
.عامًا الخمسين

 ا!كوع علي محدد . لد ,ا

, محمد(اا.حة. )إسعاءيلدى = لحمري1السيد

أروى الصليحية= أحمد بدت سيدة

يف٠س يثو

 محافظة يريم بالد من سيف بنو

 شرقا تتصل ،متوسطة هضبة ،إب

 سحمج وجبلها ، جلم٧م بني -ضبة۴"
ف ثالثة محو مسلم بني )ثًا.ة  مز آ

 وعزلة جبل عن ويفصلها ارتفاعًا(،

 حوار وادي ل لذما ا من خودان

 نامه—ومج الجيد بالبن الشبور

سبأ بني عن أيضًا ويفصله.! الطبيعي،

 ودي سمارة وجبل الدنار وجبل

 بعضها متصلة أودية جنوبا سرحة

 وسيعان الثنع أو وهي ط ببعض

وفيهما “ ني: الهمدا فيهما ل ا٠ة اللذان

 هبران ثم ، الناهي" الورس يزرع

 دون فتتضامن الغرب إلى أما وزرة،

 إلى الممددة )القفر( منخففات الهفة

 من الضخمة حبي~ر فهضبة الحول؛

 عتمة إلى تمتد ثم الكالع، بالد

العركبة. جبل من ووهاب

 : هما عزلتين. إلى لهضبة ا وتنقسم
 ٠سيف» وبذو ،لعالي ا سيف بنو

 بطريق شرذا يريم( وترتبط العافل،
 وعمشرون افة طولها جيدة ترابية
 حية صح مياه مشروع وفبها ،مز" كيلو

 حسب نافعة معدنية دل ،عذبة
 ئرفع إذ فذ عمل والمثروع الدحليل،

 إلى هبران وادي قعر من المياه فيه
 جبل قمة وهي لهضبة في قمة أعل

 مراحل خمس عل وذزك الكنافي،
 أكز ء ن! دا ذصعد ،ت منضخا بخمس

 الني لقمة ا إلى مز وخمسمادة ألف من
 شبكة ته٠م تمتد ضخم خزان عليها بني

 بني قرى معظم لزوي لثرب مياه
 سيعه لبني إن حيث العالي، سدن،’
 هذا ، ه للميا قريبة در ترصا ض نا ا

 بعزلتيها لهضبة ا ن سكا عدد ويبلغ
 آخر ب ألنا عشرين من أكهر

إحصاء.
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سف بذوسطن .*و

 مديرية بع رت ،ا ده. آ ا رد; لهضبة وا

 اليمن في رحاب ومركزها القفر
رخل، وإداريًا ند"هشا وتمثل ا

 احتماعيًا نم،وذجًا ، أحيا٠وغ هبدا ن د و

 من مالمح ل تمتزج ،ذريد"

 كان مما كأل تمثل اذفي الحذت؛؛حر

!طل.ا وانيمن ا ص باليمن ؛مرف

 ٦*ه ٠رت.مل *..عالي ا I ص.جف بؤ، ن وس^،'
 اإلريالي بني عدا ،بالزيدية يرمم
 يتقيدون و يقلدون  الذين

 لدين شجاع ؛-في وعدا بالمذاهب،
. اسية إلى ابارن

 يلتزم ، فاا يرب- ٠٠ ، ذف • ص بني لةوعز
 اللهجة 1م الشافعي. هب بااذ هلها

 ذرر .-."-.الي مرف دني هل ؛-نابرة
 يف٠م ؛.ني هر وغاب شمارة، لهجة

 ا٠ومذه جنوبية، لجهة ذوو السافل
 بلهجة سكانه كلم رت الوسط في ر١كر.

.وداك هذا من فيرزيح

 وحده القاف حرف أخذنا واو

 ).غوية ظاهرة فسنالحظ كمثال،
 مجمل لهجات في مع٠رزحس إذ ، عجيدة

 وقت في قافات ثالث سدف، بني

 ينطقون العالي سدف بني رذ فغا معًا،
أهل للهجات تبعًا قق٨مت غير القاف

 سيف ؛.في وغالبية جزلى، إتمن
 في كم-ا مثشق-ا ينطقوذ-ه ل٠فL!ا

 بكلمة امتثزذاهم دن أما !لفصدى،
 ينطقون ن.به-م ،لق.س_م.ين دن غاذ.؟^ة

  مفخمة ف ف و*ي الثالثة، ف ااذ؛
 غير هي و تمامًا بمشققة ه_ي

 تدا الناطقين أن وخربوا ،مذ.ة-ة.ة

 العرن، ه.ر دن مزيح هم الذاف
 فجزء الومدط في تدع منطقتهم وأن

 المالي، سيف بني عزلة يتدح منها
 ما أ ، فل لمسا ا ا٠سيع لم.ذي يتبع وجزء

 الغالب في وظهر فإنه للقاف ذنخيمهم
٠ اده ي يلذ ا للحرف .١ كف.ه من

 ،بعزلتدها ميف ؛في ؤرى رمن

 طدالروا إلريالى، ا وري ن-:":- إردا *جر
 بي رحقار وصفار لعيدي،ا بني

 والوسطى العليا سطاح وقرى محرم،
 ،!.ددن فجاع بذي لى افي؛وا لض و؛

 ابرح، الثادخ؛-ني دنر والزفي-ب

 ونجد وعذق اكتالىوا رعؤبل نووردا
 رهنه والدراض، در !.;.ا وا والمزت ريمن

 آخر دق لليهود ؛-اذت ا خيرة
.اذرن . ١هذ من  ربعرنياتا

 تذة٠اا في ، ع غ—س ؛.ني ٠ر 1 ف م اله و وذلة

سم ،105  يطلق عهده في رى؛نا

مام يضم؛.في واسع كبير صقع ءلى
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إلسالم ا سعط سيى ؛.ذو

 بني من وأجزاء يريم وعبيدة وأعماد
؛.فلول.ا هذا تحت مسأ

 متوارثة، ر" أخر-؛ يتداولون التاس

 ي—د تفعيم إلى أدت احداث عن

 كما .منها مقاطعات واجتزاء ،سيف

 المنع، ركان حصن لهمدانيا ذكر

اريان. بحصن اليوم وهوالمعروف

ذكر جاء اإلسالمي، التاريخ وفي،

 بن عامر عهد فغي ،؛-حياذا سيف بني

 سيف دنو تمردت الوهاب، عيد

 عاته هي مما أوسع ل تزا  وكانت

 أدبتهم، حملة عليهم فأرسل اآلن،

 المقري: شاعره وقال

خاذكم قد جدكم سيغب أبنان

 ئثهد الخيانة بها الثيوف وكذا

العصا السيب عن جذا قتبنلوا

 يحمن  تقتيلهم العصا فينو

 'بن محمد المتوكل اإلمام عهد وفي

 تحرك إلى أدت أحداث جرت ،يحيى

 لتأدب حملة رأس عل نفه اإلمام

 حصنها، تهدم أن وأقسم سيف، بني

إربان، بحصن المعروف رممان حصن

 له ريال بألف ني إلريا ا بنو فراصاه

 أدجار ٢ه يميذه ولروا ولمكره،

 بن محسن شاعره ولكن السور، من

 مذذرا قال، إسحاق بن الكريم زد

 رط: لعقا دا لهى ا وحصنها لوصاب

ب وصدا ز—كع إربان بدد أيى

 عقاب ب !-عثاا دون من ويحميه

عبرة للناص اريان في كان لقد

 وتهارإط شرها دواهي ئخافل

محلق السحاب ف كذا دا محل

 عشاب إليه يرقى  الغلم من

رياني علي هطهر ا
 درةجز صفة : ييلهمداا سنلدا محدد ألو مراب:

  كويعا علي بن محمد تحفيز العرب،
الكاني. التعداد وذائق 1990 الحوالي،

سالم سيف ا

 في مشهور لف، : م إلسال ا سيف

 كندر حمله اإلسالمي، العربي التاريخ

 اليمن تاريخ وفي والقادة. ا مراء س

 بعد الثاني الرجل يجمله ن ١ك الحديث

 بن القايب بيت أمرة من اإلمام

 لبلغا ا في ودكون ،لحاكمة ا ، ٠محمد

الذي فته(لخاآل )المرشح اإلمام ابن
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)كتاب( ادرار اذل اإلسالم سى

 الجيش. إمارة ;ة٠د„-ؤو! تناط دادت

 حميد مجى ١٠اإللى' م ستقر1 وعندها

 1904 ه/1367- 1322) الد

 يربالك ابنه أو  اشتهر ام(948 -

 بعد( ؛ثما )اإلمام مجى-:؛:- ابن أحمد

 م—يتعم ان قبل م سال -؛ س:ل لقب٠ب
 بعد- لتسعة. يناة.^ ر_ق_بة ءلى اللقشب

 بيوف) عرفو الذين خ- حم

 واحد كل عفاطبة وجرت إلسالم(،

 يحمل ولم اإلسالم. برا ؛(-ذب متهم
 ح.د، اإلدام ؛زا إآل للذبا يرنم

 عام ؛*د لبدر ا محمد اإلسالم سدف

 اذانًا ذلك وكان م،1948 ه/ 1367

 ، ده—عه ولي يصبح أن في أبده م_ن

 - - :'- " م في له تم ما ٠وه
 26 في الثورة موبقيا .الخمينيات

 اآلخر ربيع 26 م/1962 ستب

 الجؤبوري النظام وإعالن اه382

 وانتهت ق اما اإلماد.؛ ظام٠ذ ألغي
اإلد_ام ,؛لماء يادة )رحع أ]شاب.

يحبى(.

اسري اس د ء حسدن د.

ساللم= ٠ سب دزقاسمد )أده اددين .ددا ا

الة،يطي لي= ادة.*، ن١حس بن ،ة .،

يزن ذو - يزن ذي دز .يف“

)كتاب( ادرار اكيل

 الفئه، في انئفادية لحاسه و٠ه

 كتاب الشوكاني؛؛؛ م اإلد؛ ذهل درئ

 يحيى بن أحمد !-إلدام )ا زهار(-:؛:-

 ا-ذروح أشهر وددقب ،٠ذى المرد

 للجالل-:!:- سبقته التي )ا زهار( عل

 فرغ ا ميرج. وا؛ن ٠والمقبل
 4) الكيرر كتابه تأليف من الشوكاني

 م،1820 ه/ 1235 عام أجزاء(

 ءلى المتدفق ا-لم.رار )اليل ب عئزته
 في ر—ذك ردد ا زه-ار(، ددائق

 يكون أن عابه بأن كتابه د_قدهه
 مخالفيه ودن )ا زهار( ؛-;ن حكمًا

 ،ق.بل.ه انجتهدين تذ^ار من ده نذأ أو
 كذ;ر" ح1الذ-^- ددن به د ذلك ن رى

 فيه مجهد ؛(ن ذب أحيانًا واإلحاق

 أتا مذهبي. التزام أو تقيد دونما

 الذراح دن يبقه فكمن ؛ منهجه

 كاب(’)ا ا؛ذصل عبارات دقل ة بدا

 العايلو الشرح ثم )ا زهار( من
 أو ئرجحًا لذ"، ئ أو دوافقًا

صطالذ ثم باللغة مبتدة؛ جارد"،  ا
م—لح-ك ب-ا ومنتهيًا - رجد إن -
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)كتاب( الجرار اذل )كذاب( الجرار التيل

 فيما مد.ز  ا صرلي، أو الفقهي
 دية اإلم.؛ ة ا د بمختلف إب يذهب

 بعض وفي دل وسعة، كتاب من
 )اجاع من ده يقول  ؛-ما ا حيان

 إرشاد مادة )راجع كداس( أو
الفحول(.

 كتاب في )ا زهار( مغف ولقد

 وجله ب عار حملن، ،وجيز خذصم
 ل_ه٠مفص _ه حو ما نحكتة ا القعيرة

 هذا وفي ،شروحها أو العقه كثب'

 وهو فيه، والفعف القوة سز كمن
 معرامه عل اب—اب فتح ما

 أفي الزيدية عدماء من للمجتهدير؛
نتقادين حواثيهم وضع  كان التي ا

 وادارت آخرها. الجرار( )السيل
 في لعبيرا وخشوذة — إناؤلى -ا -ذو
من -واءشه رل.ه — ا لد^-ان )-ععر

 اجهها و المتمذهبين و جز - - مم نع غالة
 بسماحة الجرار( )ابل دماحب

العالم. وحجة الملم

)اليل من  ولا الذم طبع
عن جزأين في محققًا ومدر الجرار(
 بالقاهرة( اإلسالمية البحوث )هيئة
 تصدر ولم م.1970 ه/1390 عام
 )دار قامت حق الكتاب جزاء بقية

 عام وت( ببم دعد- -ذب —
 كامأل الكدان بثر م1985 ه/1405

 دهتازة ءجزا أربعة في شيه
 يل(١ز هيمإدرا محمود )اآلستان بحقيق

 في المشاركين ا ربعة انحققين أحد
المطبع. ا ول، القم

 العمرى الته ءبد حسين د.

 اإلمام الممري: الله عبد حث د. : مراجع
،ديروت الفكر، دار ، عمره رائد الشوكاني

م.1990 دمشق،
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سري( د )محم ذائعمري( )محمد شائع

 سري( )هحمد زح ح،

م1948 دا 1367 ت

 م/1948 دورة ش_هداء من هو
 مدينة ني وتد -تورية.لدا اه367
 ءل  ولي تعبمه يلقى دد إب،

 تفتقت المدينة. ءوءلمما مشاية
 اختير النجابة. خروب عن ;ته شخه

 لدميحى بلطال رن ء، مجما ’ ١ بك
 عاممة ، سطنبولا في س_ة المدرا

 تلقى رهناك آداك. اصةمالعث الخالفة
 بإحدى التحق مم ، مدذتًا تعدمًا

 هع منها ونخرج العكرية، ت !كاب ا
 الذين العرب الطبة من وؤة٠مج_م

 دن العثمانية للطاتا تبموفدأ
;-!ا  ؛؛-رز من وكان العرض، ت لو

 لذي لمعري( ءلي )عزيز زمالئه
 القضايا درة ني مهمة أدور" لعب

.لعريها

 داذت -في س-ةلمداا وبمقتفى
 والني ب،!شماا للطاتا تتبعها

 في لعرب ا )*-كريين ا بذوزيع تقفي
ي غير  دري محمد توزيع تم اتبم،٦و

 منطقة في زمالئه بعض د* شاذع
الذام.

 ح_سين ل_ثررذا أء_ا_ن وعنددا
المنطقة ني الهري لوجود ءلى ؛ورته

 ني ا ولى العابة اؤرب إلى'ن اب

 ام.9ا6 يوو ه/1334 زب
 الغباط زمالئه مع تعذ-ا "ضا

 !-شريفا ؤوات هذوف إلى العرب
 فلطين. إلى دخلت ا!في عيزح

 بقوات لتحق ا الحرب، عقب ه

 واستمر الحجار في حسدن الديف

 دن اؤرب الق-اع فىح واجبه يؤدي
 )سلطان -عود آل العزيز عبد لمنك

 ن٠ب ا حسرن ؛-لكاو وملحقاتها( نجد

 جاذب إلى ذعشا سري حارب علي.
 ،لحمين ا زلة—ه وبعد ،لحسرن ا

 سعود آل العزيز بد٠ء لملك ا ودخول

 طريق عن وطنه إلى لشهيد ا د عا .ةمهد
 بقوات لتحق ا أن لبث ما ثم عدن،
 *-لى _دة-وم كان حيث محيى، اإلرام

 ويدرف يحيى إلمام١ ذوات ؛.دروب
 بقيادة وقام الشخعي. حرسه عل

 ووت ق التي لعسكرية ا القوات
المندب، باب عل إلنجلدزرة ا السرطرة

 للت.ضحية   هردا هذا عه دفا في ب حد ه

العسكري. لحذق وا

م/1948 ثورة قامت وعندما
 أسهموا الذين أحد كان اهد367

 حدتها كان فذفي فيها. فعال بدور
تعز في لواء( )أمور ي أميرا يشغل
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عمر( بن )علي اذداذلي سري( )محمد دع شا

 مقرات حصار في يتمثل دوره وكان

 الموف عل وا!سيطرة وذصوره اإلهام

 من احمد اب ولي لمنع تعز ي
 . يالفا ارطرة احكم وقد الهرب،

 إحك_ام وعقب ادثورة اثناء وفي

 إلخماد أب ألى تحرك تعر في الموقف

 وذينا والقناصة البراني الجيبت تمرد

 وضرن المدينة، في الثوار حاصروا
 إلى ذوصل قح '؛تمردين عل حصار"

لرمهم. تسوية

 الشهيد هرب الثورة فشل وبعد

 الذي سناح( )مركز الجبيل منطقة إلى
 في البريطانية اتحميات يتبع كان

 ضحية وقع وهناك سابقًا. الجنوب

 لمدة عليه أبقوا الذين مستضيغيه خياتة

 حق الضيافة لتقا!ب وفقا أيام ثالثة

 يريم إلى واقتادوه اإلمام عساكر جاء
 التي صنعاء إلى ثم ا قدام، عل سيرد"

 إلى نقل ومنها شهر، لمدة فيها سجن
 ٠لدينا حميد أحمد اإلمام مقر تعز
 حبر ؛أودع وهناك با غالل، مكبأل

الشبكة.

 أمأل إعدامه أحمد اإلمام أجل وقد

حول معلومات عل الحصول في

 عل عنه عفوه وأصدر دثورة با القاض

 اإلمام يئس وعندما المناورة، سبدل
 م/ 1 9ه8 سنة بإعدامه أمر دلك مرع

 لعيد ا ولى الذكرى ني اه 367
 فشل عقب به نجتغل ن ١ك الذي النصر
الثورة.

 إلى شائع مري محمد الشهيد ق سي

عدام، ميدان  دضرب أن وقبا ا

بشجاعة. وصيته كتب عنقه السياف

التهدي أحمد ياسين

 عمر( بن )علي الفاذلي

م1418ه/821 ت

إدراب, بن عمر تن علي العقيه هو
 دعين بن محمد بن بكر أبب ابن

 قرى إحدى في ولد الذ-اذلي، الصوفي

 الثامن القرن منتصف في رماع وادي

 الميالدي، عثر الرابع الهجري/

 في ونبغ بالعلم حياته بداية في اشتغل

 نم ، الغرائغر صه وبخا فنون عدة

 بيت إلى وحح التصوف طريق سلك

 الحح مناسك إتمام وبعد 'الترام، الله

 الشام قاصد" المكرمة مكة من توجه

الكبار من بعدد هناك واجتمع ومعر
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اك"اذاي)ءايبنءمر( ليينءر٠) اثاذلي

 ٠موذا اصوفيا لثيخا عح.ه ختعدروا

 عنه زن ن- ذلي،الثا المدلق بن الدين

 بعد حرص ]-فيا الشادة الطريقة

 ةدن يرذ في ءه دعا بيدن نذمره؛ ءلى عودده

 زاوية له فى و امتوطنها الفي انخاإهب
 حياته أثناء الشانلي عرف هناك.
 سخيًا كريمًا وكان ،]ورعوا بالزهد

 ء الفقر ماء-دة في ل_همعا ينفق

 سعبين ب وإ ٠ولوافين جون واتختا

 تجارته وتتظيم سدس وتأ الون كتش،ف

 أقد، ئذ-ذ؛ء |تخا م.يذاء ؛خاء وإعادة

 في والمتاجر )المقاهي( اوقهوة بيوت

 ديوت ش*ت ره؛ ءر. وعلى اتخا دذدذة

 دا سي نمد في قدمها أوروبا في ]قهوةا

 بريطاق؛ ني نورند فرن؛ في رس و؛-؛

 ويتداول ،هولندا ني وامزدام

 ]لمين الذ-اذلي اكتشاف ذدة سر ال؛

 بعض في وردت كما الروم، حق

'لذالي: اكحو ءلى إصادرا

 ا ذام دن دوم في اراح أن "روى
 لمتجهة ]ذنا حدى ' مار حودت

 رسميها لقت و جدة، إلى الهند من
 رى'ب حد وى'ن ، لخة.؛ا شاشء ءلى

ب رى هد ون؛ ، م-ري-ض." الهند سفيذة

 احده-م فاقرح وددا كود؛ الفينة

 الكوخ إلى ويذه.موا اون إلى ددنلو. أن
 جًا عال حبه حى-؛ عند وجدوا فلربما

 ذلي لثط ا كوخ نحو اتجه-وا لزع-ييصم،
 دوا و طييًا؛  -تقباا فاستفبلهم

 فم فقدم ،در وطا زميلهم حانة لى

 لهم ل ون؛ الين ذراب لثاذليا لشخا

 ا ه-ل من مريفكم سطنواوا كرب_و

 ب-٠5ذ-ا منه يثغى لن يدن ادشراب
 أنزل إذا عظيمة د" أرد.؛ وس"بة.في د.لى

 الفي المنطقة ٠ه.لى في عي؛ وبا عته ؛.ف؛
 --وقًا سعتكون با ب_أ ذلي لذ؛ا يذئبا

؛زاو يأني من لكل كبرر" تجار"

 ٠واليمذيحت الهنود دن ف_يها ةز .ردا
 ة ل.لى: ا إلى خه?ب لمثه"ن ءي_م سمد؛ و٦وف

 !]شيخ ءلى وأدخلوه مردنهم واذزلوا
 نأ وبعد بنفسه ىورأ كمب ذليل.شاا

 ذلي الذ؛ عمر بن ءلي لثيخا أكمل

 الهذود وزمالئه ر للمرين اح_ديثه
 أناس الكوخ إلى ودلى بدح_ظات

 لتهامية طقالمنا من قددو كثيرون
 الثيخ إواءظ ستماعو ة٠اتختلغ

 برن رن وكان به• وتزرك وا ذلي لذ؛
 التجار؛ من عدد وناص ا ولئ-ك؛

 الين ذراب ]كاذليا لثيخا اعد
وشعر فذربه لهندي جر ]لمن.؛ وقدم.ه
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اليمن( )في الشافعية عمر( بن )عر, الثاذلي

 لسفينة ا من بضائعه وألزل كحسن• دا

 حق اليمزون التجار رآها أن وما

 ارضائع ريع ودراء كرائها موا ق

 التجار وعاد تنة كذ ا حملتها الني

 هذا خار ونثروا مرورين الهنود

 ته ودركا العجيب ودواؤه الولي الشيخ

 ذلك بعد ذلي الذ..! وأصبح العظيمة،

 تجار إليه ووفد الهند. في مشهورا

 وقدم ببضائعهم اك من كثيرون

 جيع من انخا إلى اليمزون التجار

 وبح الهندية البضائع لثراء المناطق

 وددأت .وغيرها البن منتوجات

 لثاذليا كوح -حول قبتى البذرت

القادمة التجارية الغن عدد وتزايد

 وممر أوروبا من ثم أو  الهند من

 فرية من انخا وتحولت دشاما وبالد

 وميناء عامة مزدهرة مدينة إلى صغيرة

 بق كاذليا كوح وبحانب هام. تجاري

 بعد فيه دفن كبيرا مسجد" تخ لذ ا هذا

 وأصبح م،1418ه/821 سنة وفاته

 هذا يومنا وحق الحبن ذلك منذ

 من العديد من الناس هيقصد مزار"

 عيةجا زيارة وتنظم التهامية. المناطق

شهر من عثر, الخامس في سنوية

 في ويشارك ذلي، كا ا لضريح شمعان

 عدد الزيارة تبده والقيام اإلعداد

 في طق لمنا ا مختلف ن سذا من كبير

 أعالم وتحمل .٠لحديدة ا فظة محا

 وليمة م وتفتا الزيارة يوم في دلي كشا ا

 للعحذضور لعوة ا خراب ويقدم ،كبتًارة

 يقوم وحاذتا لألطفال الحلوى وبعفز

 الشيخ ذرية من دانه يد-عى فقيه

 والضريح بالهجد رمناية دا كاذلي ا

 تجي وقد لمديذن، ا خارج يقع الذي

 وكذلك سمه دا نخا ا مدينة أرواب أحد

الشاذلي. بمهر تعرى ببر فيها ذوجد

 سروسي علي هحمد د.
 الشرجي، اسيف ءب دن ٠أحما بن احمد مراجع:

 واإلخالص، المدق أهل لخوادرا دقات
 (c) Beschreibung von Niebuhr نيبور

Arabian ،التاريخية، المادة المائدي
.1990 ،38ءدد يمنية، ت’دراسا مجلة

ادس )فى الشافعية

 - فعيلثاا لمذهب يقذر أن ل٠قب

 —  رسفت ا كتةا هبامذ أحد

نتشار  الثالث الدرن ج اليمن في ا

 المذهب لصاحب كال للهجرة،

إدريس ين محمد كبر اإلمام

 م(819 ه/203)ت الشافعي
في تمثلت ليمندا مبكرة عميقة صلة
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ن(٠اإل )في الشافعية |لمن )ذي اكافعدة

 قضاء دوذده تم علمائها، ءلى تتلمذه

 هل من لزواج ب' ومصاهرته ،ن ا نح;
 ر نفت ي نفه جعله دا وذلك ، صنعاء

 إلى لمرء ا بنظرة شبه نظرة رهنا إلى

 م-ن وبى . ه-تماماوا ده ء.ذا م.وطذه

 ب أب من كان ذلك أن في شك

 فدما افعي دش اإلمام هدهب "سدار

 في إلقامته كان مثلما انيمن، في بدن

 ووفاته عمره من  حرة ا الدوات

نتشار سياب من ب.مص.ر  لذدوعوا ا

فيها.

 أواخر دق ارهن في السائد كان
 التاسع للهجرة/ الثالث القرن

 '-كيةوالما الحنفه مذه-ب ، للميالد

 بن يحيى اغادي اإلمام مح-يء قبيل
I ية—لزيل لدولة ه٠وتأيرل لحسينب:ب، 

 الرابع !.ذرن ومن ،نذك بعد وذزامن
 والشافعية ٠ية( )الزيد انتثار اتاع

 *اي ٠وسي ومةة_الرن زم_اددة ظروف في
 أن ف لمط-؛ ا باية في تبدورت متباينة
 فعي لثا وا ادردي المذهبان يعبح

؛من عموم في لس-اددينا لمذهبينا

اروم. رى

 نقلة ي٨الشاذ م اإلد-؛ فقه يمثل

الفقه أدول في كبررة ونوعية ةيءظ

 بقة او الفقه ددارمن بين دإلمال ا

 )للقياسى( 1 مب-—-عت من ه—ئ-.اذ بما
 ددد الذي "فهو للرأي، وإفال

 بقواعد وضبطها ستزاطا أدول

 خمع وا لئيق بهن ن وكا ،كلرؤ عامه
 قبله الفقهاء  ن الفقه، أدول ءلي

 برن دكون أن عر من يهدون كانوا

 ، لالسن:ياط درد.ومه ح_دود دريب

 فهمهم ءلى د.تذون قبله وكالي!
 لغايعي ل ود.ذه-ب . الذريعة انى٠ذع

 دريه في دؤنه كما وباره تهذا

 ا ى-ول، في )الرسالة( المهمين:

 برن وسظ الفروع، في ا م( ب وده؛

 بالقياس القائلة ي لحنفية ا مذهب

 ماوك م إلد؛ا شيخه مذهبو رالرأي،
 وإجاع بالعر المتمكة و)اف'لكر.ة(

 بالرأي تقول  زفيوا المدينة( أه،١

!درورة.ا عذد إ منلقياا أو

 دنى المنتثر الثائع ذلك إن
 هل هدر وآراء لكية والما' الحنفه

لم ارهن ءهوم في ء وا!.ذلي؛ الحديث
 ارهن علماء ب-ين سذ"را يكن

 للئافعية دوك مه.د وقد ،رهنيينوا

 ة مذهجع كبدائل — للزيدية كم-ا -
ءل ووجدت ا دام، مع ذرسخت
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اليمن( )في الثافعبة ايمن( )في الشافعية

 وأنعار دعاة ماء—عا أيدي

 الذاتعبة كتب ينقلون طردن ومنا

 أوائل زن المذهب. وسشرون
 في له لنانردنا المذهب رجال|

ف  و)ءدن( و)صتياء( )الجند( مح-

 محمد ؛.ن القاىا_م للالمة١ :وغدرها

اوقرني، لجمحيا الله عبد بن

 أو ر436 عام :!:-’بسهفنة ا؛-توفى

المعرون-؛ )وهي م. 1 045ه/43 7

 في اذاعدةا مدينة ل،شماا بفنه اليوم

 لواء من السفال ذي إلى الطريق

ينب. أيض" وإليها تعز(

 عرف ؤد انافعيا المادب ن1كة-

 مركزًا أصبحت الني )ربد(-؛؛:-

 ومعدر ،خاص لكل٠د_ذ فعيه٠ذ

 م ه؛ إسالدي وهدرمي ءلي إدماع

 د-ذذ.ؤ دامة فى نتئروا ،ءصور لعدة

 وفى غذاتة(. أبي )).في الفقهاء جهود

 تي١لجم ا اذهالمة تتا-مذ كان )ربيد(

 فى درسه—ء له وكانت ،الهفني

 وفقهاء تالميذ منها تخرج )سهفنة(

 لجنودية ا لمناط-قا في المذهب نثروا

 وابين ولحج )الحجرية( لمعافىكا

.وغيرها

 -ار٠ك علماء ظهر نحى احه وغير
 الرحيم عبد بن جعفر الالمة منهم؛
د.احب م(1067 ها460 )ت ازابي

 از؛فظ، ث واتخد )-لم.امع(، معنف
 أبي بن محدد بن الملك عبد الرخلة

 م(،1099 ه/493 )ت ميرة
 اإلمام أمثال تالهم ممن وغيره-م

 وابنه )البيان(، صاحب العمراني-:؛:-

 بحى ؛.ن هر ط، بن الطيب ابب لعالمة’
 فاغي ام( 191 ه/587 )ت 'لعمراني

 ،مدرستي-ما وتالميذ ، (ح-لمة )ذي
 المذهب ذخر ففل نم فكان

 إلى والرحا-ء ،تدريه عل والعكوف
 الشاؤمة. كتب !-نقل ومعر لحجاز

 ؤد الغالب في كان المذهب و ن
 فقد الجنوب، وا؛ناطق تهامة في انتثر
 مذهب بادن، دأنه ا٢ ثباتا زاده

ت  ازفي الحاكمة وا سر الدوو
 اهتم—اطن لقرن منذ ا-ا٠ ؤامت

 للميالد، عثر الحادي المجري/
 وبني )زبيد(، في نجاح؛؛:- كبني

 في ه-ة- ى ووفي )تعز(، لفي رسول-:؛:-

 ملوك ؛,جع وؤد والمقرانة(. )رداع
 العلماء الدول تذك وسالطون
 وحو ، إيهب؛ وذدبوهم وا دباء،
 ازدهرت ما—ك .لمعنفاتهم عطاياهم

 اعتتوا التي ومدارسه أ٠العل مراكز
 والتاعردة تعز، في ة كا ببنائها

 آخرى مدارس ون وغورها رداع، في
 ومدن لجء وا وعدن زبيد في كثيرة
موت. دخر
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ال؛مذ )ذي اثافم؛ امن( )في |لحافبة

 للهجرة من كا اوقرن بعد ومن
 نلمذهبا ش-ه-د د لمياآل٠ل ءنر دع الرا

 ب وخاآلقل تقاربا يديوالز الشافعي

 لذهبين مجتهدي ر كر؛ ة.واها حم.ت.مه
 -زيدية علماء ؟؛ت دق .ا٠ع_ مدن ور

 في ؛؛۶اورر بن١ العالمة من نجت.هدرن
 عشر ٠ر٠٠٠الخام الهج-ري سعالتا ال.قرن

 الشوكاني-:؛.:- إلساآلم١ خيش إلى الميالدي
 للهجرة/ عثر الثالث الذرن في

 أنفهم بعدون لذمداآلد عذر التاسع
ذ( )أهل من  نمذ ')ذ ءن ٢تميحك ا

 يعرفون ؛..اذوا الذين المتعصبين
 يعفر أو والجارودية-:؛:-، باإلمامية

الزدددة. )الهدوية(؛؛ب

 ذذذبي اليمن شافعية تتاذج م_ا
 شذ-ه في مجرج لم وإن فكثرر، وا دبي
ذب دائرة عن ا ول  اوفي المذهبي ا

 ذلك ومع م، في ؛قبا وركز ى'ن
 منرةا لمصنفات’ ؛مذر جلت٠و ةذ.د

 لمؤرخ' كمصنف وانتشار" قرو 
 ش/942 )ت اإ_لىوحا ابن العاآلمة

 عمجا إلى الوصول -;ر٠)ب ام( 536
ى-ول(  )جامع ه٠ف تلصر٠اخ الذي ا
 الهند في وش ا رر بن ا دول(

 في طع كما ام، 884 ه/1301 عام
 ح واد ام،9ا3 ه/1331 عام مصر

ودذاؤ اإلسالمي العالم في انتشاره

 جاعة عني؛-ه ة.د وكان الهالبة، بدن

 محمد مة ٠ ٠ا م- ه وح ردمن . علماء ون

ا!مير*. إسماعيل دن

خوي !-ذبا العاآلوة مغل كما  ا

 ه/1205 )ت وذيالز دوذفبى محمد
 العروس(-:؛؛- )داج -ادب٠ى ام( 791

 م ء-خ I أه-م آخر الشوكالى ويادر
 ؛.ان كما ،لثافعيةا زود مدرس_ة

 ٠زيدية’ا لمدرسة ؛رار آخر الشوكاني
 من نمط" ي لزبيد المرتذى مدل وقد

 المائد ابءي الذكير رفض أنماط

 عدوم )إحياء كتاب إلى عاد ح.ن

زاني(، دامد !بي إددنا  وشرحه ا
 أعمال في أدره  كان يدًاجد ذرد؛

ء-ر أو للفيتن ا لهة_زدين ' مدرس_ة

.ذرن وجعطاع ،ء-ر نيع.اا أذرن
دين. !لعثرين او

اا-،هري الله ءبد حسدن د.

 ن،مالي فههاء ات :ق ط لجعدي:١ ٠سمر ارن : جعدوا
 ذي اا-ط-وك دي:—:-مرا ام. 957 هوة1ة-٠ا’

 مركز ط والدوك، العلماء ت طبن(
 وداد د. ام.987 صنعاء الدومات

 بين اليمن ى إ؛ الشافعي رحلة ي: القاف
ء-ربية( ت )دراني؛ م.جلة — وااراح ورة ط — ا
  ردنا عمان - وخولا دود د ذكا-رى في

 تاريخ اب: ؛زادأيدن د. ام.984
 القاهرة - ابن دد ذي الدينية الذاهب

 اإلدام :ال-دري الله عدد دحين ام-987
 دمشق — النكر دار ،ءمره ة،را :ياوذوكا
م.1990
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ءلي( بن )أحمد الشامي علي( بز؛ )أحمد الذاص

 علي( بن )أحمد الفاهي
م(1663د/1073)

 الحسن بن علي بن أرد هو

بن محمد بن بالشامي( )المعروف

 ا صرد في محقق عالم صالح:

 والنحو، والغرائص واا_مروع
 ي نشأ واليان. والمعاني والقرف

 صنعاء إلى انتقل ثم نور، وادي
 حتى علمانها من 'ذخير عن ا۴٢ نأخذ

 ير تذلي موصع وكان ذرأه، فيما برز

 في العثماني الوالي اشا حسن ادوزير
 فاوكل الميتة إلى انتقل ثم ايمن،

 من حانبًا محمد بن اذقاسلم اإلمام إب

زم أعمالها،  اإلمام ابن الحسين و

 ذوفي حق وحضره سنره في القاسم
 إلى عاد ثم ام، 6*10 ه/100 سنة

 إلفتاء،وا بالتدريس فاشتغل صنعاء
 ؛كثيرة ت وترجيحا وانظار آراء ه٠ل

 والذود الغائب، زوجة فسح منها

 أحد يتير لم ما الماء قليل بطهارة
 للعلمة.ا في والقصاص أوصافه،

 الحق فول في جريئا كان فقد كذلك
 المنكر؛ عن والنهي بالمعروف وا مر

 م1660 ه/1070 سدة كى فقد

ابن إسماعيل المتوكل اإلمام إلى رسالة

 التكفر عليه ينكر القاسم اإلسام

 وكذلك ذاطع، دليل بير لتفسيقوا

 بين كما وذلك باإللزام، لتكير ا
 ابن الحين بن يحيى الكبير المؤرغ

 الزمن( )تهجة كتابه في القاسم مإلما ا

 وذقلها زن لرساا هذه نعر أورد الذي

 كتابه في الورير علي بن الله عد عن
 - اعلم " : ا٠ذصه وهذا الحلوى( )طبق

 صار قد أنه - وإياك الله أرثا-نا

 الئجاري العهر عداء بعص طى يتادا

 بإهدار وى لفتا وا ،لذفسيقوا لدكذبر دا

 دار  ن البطالن ظاهر وهو الدفء،

 في ا۴٠ وقيل فرفت، حيث الحرب

يثها التي البالد  الجبر أهل عل و

 بين فيما إباحة دار هي إنما لتثبيهوا

 وجه فال الملمذن بين وأرا الكفار.

 وأثمد الله لحرمها التي الدفء إلهدار

 وشيعتهم اآلل أئ وأجع ،تحريمها

 اوكذلك قال: أن إلى ذلك" عل
 إنما فيها القصاص بسقوط الذود

 وذؤك ،خدا يجعله من ذول عل يتجه

 ذكره، تقدم تن عند به معمول غوز
 طالب أبي عند الصحيحة والرواية

 )التذكرة( في كما بثبوته القول
النقل ئرص "ولو قال: ثم وغيرها
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ءأو بن )احمد دي ::ن، ي علم ؛'ن )أحمد الدادي

 بإراع ;-وق—م فهو ط،'ب ابب عن
 '.ذنو' ،الذره  دانوا ف٠ك ،سالهه

 تعالى: قوله نح-و وتهببث قف;ة ذدرده
 )ا قرة ص( القعن دك_م٠غ )كتب

 خباة( القصاص ني )ولد (178
 علكم اعقذى )زن (179 )ا غرة

 )وإن (194 !-بقرة)ا غ_ليه( عقدوافا
 (126 )النحل ئعايوا( فبذم ذن

 )المائدة نصاص( )والم.روم :و؛وله

 وآله عاد الله ملي لهوذو (45
 ددن فأخذ قتين نه قتل "من ح ركم

 "وادر فال: ى' أو حرش"
 يعتمد ١٠ المغروضة الدار في ءلجه
 I—م مع ، لدلم*إ يلتفت و ،ء د

 إذ قال لو "وأما ل:ة؛ ثم "رنم٠ذك
 تلك في هم٠ة(متبإ يكدرون لمط.مين

 وأرشد حى رذيرده بعد، فه-ذا ر الدل
 ثبوت في -ة٠ا!واض  دلة ا لقيام

 :تعالى ق'لى الكفر، دار في اإلسالم
 لكم ما يا-اج-روا ولم آمنوا )والذين

يتهم من  (72 )ا نفال نيء( ز و

 هل من لخلف وا للفا وإلجاح
 محة عل وغيره.,( والتف الجئ

م  قبل ه—ك—م دن س-لم من إس_
 و'ارح-(- اخماءا من I جرتهمها

هل  م—وإ وش، بكر ذأبي

 عل وفد ممن وغيره-م اللعقين
 وسلم وآل “ء-(;* الله صلى الله سولى

 ثر غ دك وأها . لى ذران بالد في -م٢كو مع
 ذاك أن دب فا دغر لخاا مع لقاعد

 أهل من  تجم با صالة كافر عن لقا ا
 في لى تع-( ؤول عله ويدل لذفاق،ا

ء .وزة—د  ؛وقد ددالى. قوله رع.د اذ.
 الله )إذ تعالى: ؤول إلى عاد( ترل

 أ٠لجهذ في والكافرين المتافقين مع ح(
 وفوله ة(ل: ثم (140 )الناء جيعًا(

 من سفون الذين عل )وش( آية في
 ثم (69 )ا نعام ثي،( من ا_م٠حسا

 ءرف د( ءذه المنهي العقود وفي لى:ؤ(
 مع وذف ذن نمدر أن دن الخالف دن

 بااذذر رضي حيث ه-و إنم_ا لخائذر
 ويقدي ،إدده .رؤدي مما ءيم-ه  

 دى )وتين قوله: بدلدل ده قائله ءلى
 (،106 )الحل خذو"( رالكعر نزلح

 عل فاإلقدام الذى منه م يدلى لم ومن
  درا عل م ا وإقد هجوم ره دحض

 من٠ب فكيف ،ولحنر لب بذي ينبغي
  ن والذظر ا)طم أهل من كان

 با دلة هو إنما والشيق !تكفرا
 بدرلى ذلك ئدى  كما القاطدة

 بالكفر ذرح دن )ولكن تعالى: قول*
من اذول ا ه-ذا في دا مع هدر"(
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مادما )آمال *امى علي( بن )أحمد ادغامي

 زمان م إه( ين امتنت لو فإيا المفاسد

 ،مسلمون صاروا كثيرة ر أقط( ءلى
  هل ذلك بعن الكرة كانت فإذا

 ئرتدين يكونوا أن وم الثدوان

 صًاحة ءدم ووزم وجهاذم، علماؤهم
 ما هذا ومن ومواريثهم، أنيثيهم

 والتعوذلى إليه، لىلى١ عن وصن كفى

 مأوة أن مع ،ءلميه ذوك مثل في
 واختالف الخالف، من في-ا - -

 فى ا بصار ذوي ء-لى نحمى  ما
  ت والتكفير باإلذام، التكفير

 اذتكفيز  ن حجة به يقوم و يرق،

 سبق كما القاطعة  دلة ط هو إنما
 م كان لدينا شرف واإلمام ، نكره
اوثأن". هذا مذلى في حرز

 ء بعذط لذامي ءلي بن حمد توفي
 سنة دوال من ا واخر انثر ا في

 سنة : وقرل ام661 يونيو ه/ 1 07 1
ان. اآلؤا

 ا!كوع ءلي بن ادسماعيل الذاضى

 قى ومعاقله العلم هجر ، كوعا إسماعيل مراجع:

،1ط ،بيروت المعاصر، 'إنكر دار اليمن،

 اإلمام بن الحين بن يحيى ام؛ 995
في الزمن لهجة ' ،محمد الن مم لذ؛ ا

محطوطة. ابل؛"، حوادث

 محح( )امال الغامي

م2001 - 1956ه/1422 - 1375

 الغامي، ءلي محمد آمال هي
 مدينة دواب مرز راصة شاعرة
 عرز أداموا أواخر لى دمرات صنعاه.

جتماعية .نئثاط'ت  أن بعد المفتلقة ا
 من العددد ابنية ساحة لها شه-دت

 القصة مجال في الرداد-ة ا عمال
ت المذظوم واودمر القعيرة  واكمة؛
 ؤ. وقصص واإلذاعية توب التاذن
 في بعضها وأذيع وعربية يمنية مجالت
 خالل العربي القم لندن إذاعة
 1980 م/1405 - 1400 من الغزة

م.1985 -
 بعنوان شعر ددوان لها نثر
 تنثر كتامانبا أغد-، وكاذت "براءة"

 ذا *ط و اومن بذت اسم تحت
 "آمال أخرى وأحيانًا اوق" "دنت
الشاهي". "آمال وقليال ”كامل

 ءي,ة جتما ا اضغوط اليحدت
 الثخمية تبا ب لفي واجهتها .'دفي

 التاء تواجهها والفي والعاذلية،
 ويتجلى ، ب'كتابا أ٠معظ ءلى ت ليمش!ا

ث قعمها في بوضوح ذلك  اوفي اوذ
 " أسمتها سلسلة في نثربا

م.1984 ه/1404 ءام ا؛ذىرون"

ه 1680 اليهنيغذ عفق سه ا



دمنو،( ؛.ن)هادم الشادي يحيى< بن )هاشم الثادي

 عن الشالث لقصمر ا في تتحدث
 لكن قعها وا عل لتمرد ا ولت حا ة فتا

تحدت لراوعذلى 1وجهه فى ووف أخاها
١٠

 سندا معه لدتها وا وقفت ءلميخ-ا سإعلن^

والتغاليد. هادات

الشرقي حسدن رؤون، د.

 يحاى( دن هاشم الغامي

م1745م/1158 ت

 بن محمد دن محيى بن سم ه؛ هو

'لثامي' الحن بن علي بن أرد

 ،كثيرة علوم في ر دم ٠ مجتهد م ءا

ءا٠عبصن جاقفاا وى٠ت أدب، ثاعر

 وأقبل عنه. اعتذر ثم ،ذصيره ذبرة

 ، رشًاوتأ وتدرسًا درسًا العلم عل

 ب أر عند محاهاه ودن La؛ا كثرر وكان

 ذذنا عندهم غاعة٠لئا دغرول ،لدولة

الكلمة.

 تم-لتلث، محة عدم اجتهاده من

 بعضه، أو بملكن٠ ما  قربائهن لنساء

 ص_ح_يح غير د_نىزك إذراره؛ وأن

نطالء ،إدراكهن لضعف  الحيلة ر

أو بزبج وإد؛ برغدب إد-؛ عليهن،

 كان دا إ اضجرات خصوصًا حيلة.

 : ؛-ذول وكان تفرير. عر عن هادر"

 أرى أن درلي تعالى الله أن لو

 أقثلها لم الكفار ءلى فضأل لذي

د من حد ءلي  إنم-؛ : ييرفي آدم. أو

 حاز من فمل الدين يولم سيظهر

 رلحزخ )؛من نجزه لم من ء-لى الذراط

 )آل نار( قثد لجنة ا وأذحفي ر ا  عن

 رمذ-ه ،كثرر در له (.185 عمران

 بيات: من البيت هذا

قليه دائ غير دان زلي

 نريب مذي قللي وبعيد

:دووه وهنه

 مضى زمن" تأذ؛ئ 

دم ثقا دهرًا و أبدًا،

وادن يولم فالدهر

 وآدم لحؤا بن والناس

(با—ذف بني )لحدة دغرل دولده

 في كما م1676 ه/1087 سدة

 الوجيز والجادح العنبر، نفحات

 منة الطالع( )البدر وفي ،تحقيق"

 ووفاته تقريب"، ام 693 ه/1 104

 دنة طر 2 3 السبت يوم بصعاء
م.1745 مارس 27 ه/1 158
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جل اك، الشايل

 عل حاشية ،العقائد نة صيا اثاره:

 الدين أصول ني القالئد شرح
 من كدر ءلى فيها وتف ئجري،

 ل وما الجالل أحمد دن الحسن أبحاث

 مذهب ءلى ئلانا تقرير إلى

 من مختصر الظمآن وموارد الغلف؛
 ا نظار. نجوم الثهغال<، )إغاثة

 منها كتب الزخار، البحر عل حاشية
يكملها. ولم كبير"، مجلد"

كوع ءلي بزغ ساعيل اسفدي  ا
 في ومعاقله العلم هجر  كع،ا إسماعيل مراجع:

 ،1ط ،ببروت المعادس، الذكر دار من،٠ال
 البدر الشوكاني، علي بن ل٠محم ام؛995

اشايع، الغرل يعد من لمحاسن اذطالع
اه. 348 مصر، العادة، دار ة مطبع

الشاهل

 التي للمديرية مركز مدينة هي
 تقع حجة-#، محافظة في اسمها تحمل

 من الغربي الشمال في الشاهل مدينة

 لبحرا سطح عن وزرتفع حجة مدينة

 المدن من وتعتبر ٠م1900 بنحو

 في ظهرت الني اليمنية التاريخية

 ها لشا ا وتتمنز ،مي إلسال ا لعصر ا

 لحجر ا من سور ا٢ مجيط مدينة بأيا

 ادشماذية البوابة :بوابتان فيها' تفتح

زنداضلا بوابة وتسمى للمدينة

 روادن مة٠وس لجنوبية ا والم-وابة

 قاذا المدينة سور يزال و النقيل،

 منه أجزاء تعرض برغم اروم حق

 المازجة. القليلة السنوات في للهدم

 من كدر يعدد الشاهل مدينة تزخر

 ست وا ثرية التاريخية العمائر

 عن عذرة رهي دجرا من جيعها
 بق لطوا ا متمددة )-مكنية منشآت

 ضل ؤفاا بدن أهمها دينية ومنذمآت

 البوابة من بالقردب يقع الذي

 ومن ، 1 لحاا ومسجد للمدينة لبة دشما ا

 وهي الشمالية الركة المائية المنشآت

 ا حجار من بنيت الشكل مستطيلة

 وغظيت )البازلت( المدة السوداء

 من رطدذة الداخرة وجدرانا أرصيتها

ض. لقفاا

 عل هل اك، مديرية جبال ل

 ويزرع ،مة يا في حلية ٧ ا ل لسهو ا
 الحبوب من وآنواع اش فيها

 المغارات وجود ويكدر والحذروات
 المديرية، جبال في الكببًارة لكهوفوا

 نحو ترالمغاا بالضر عمق يباغ حيث
 التي الرول أحدثتها وقد متر"، 20
 في وخصوصاد الجبال آعالي من فق تذلى

فيه تتساقط الذي الصيف فصل
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رد( بن دمح ) وري الدا الثايل

 عز—را .عايها !-ذمزيرةا ا مطار
 رم على درع !فيا والقالع الح.صون

 معالمها أنيم ؛.رز ه الشاهل جبال
 ح-ص-ان منه-؛ ،والنا|زيخية لحضارية ا

 المذصورة رقلعة ويقة٠لعا ح٠وح.ص عزان

 مدينة ذرق جنوب تقع الفي
 عل القلعة هد، وتحتوي الثاهز،

 ، للجند كن ‘٠٥ ت٠دحخذم- ا ن با٠م
 سور ويتخل الميباه، لحغظ وبرك
 الثكل. متطيلة دفاعية ؛راجأ القلعة
 قعون المديرية في المهمة المعالم ومن

 يبلغ ؛رج عن عبارة وهي لمئحاء
 مز" 20 م، الباتي الجز، ارتفاع
 تذريبًا !-شكا ري.ة٠دائ ويري تقريبًا

 لقعبة ا هذه بزت ،رد.ة؛ 3 ة.طوها
 الجهة في مدخلها ويذع لحجر١ من

 في ته—تن وفي ا لقصبة ا وهذه ،لجذوب.يق ,
 نوعها من فرودة ت.عد المذ-ارة شكلها

 لهذلم-يدي ا لتقسيم او ء نا 1 ث٠ح-ي من
 في الحجرية القطع ;.*.ض ؛دأت وقد

 ارك في المبنى هذا من التاقط
نر. ؤ؛ ا

*.روسي II ءاي محمد د.
 ان .لى ادم.؛ معجم ،لشحذيا حمد أ هيمإبرا : جعمرا

، بصنعا ،حكمة٠ل I دار ،ليمذيةا والقبائل
، وتبم.ر ، ت ساللدرا لجا-امعية ا سبة٠صؤسا

 هطجموع الحجري: حمد٠م م،2002 ،4ط
 عذي لى٠محم تحقيق وقباذلمها، اليمن بلدان

إططباعة اليمانية الحكمة دار ، كوع ا

م. 1996 ،2ط ء،1صذع والذر،

 زيد( بن )أحمد ،".اوري

م1391ه/793 ت

 ض بن ءلي ردبن حمدبن هو
في مبرز لم ء؛ ؛-ذاوري:ا غصة ابن

ميما ؛.;رة، ءلموه  وفة،،ا علم و
 ناحية،. في عز، ؛.*.زلوا اذرجع ركان

 ءلي محمد؛ن اودين مالج ,٥ إلما ا قتاه
 عل أغار حرذما ء-لي بن محمد ؛ز

 ء ا ر؛.*.! يوم شاور دن؛في المرواح
 و يود 15ه/793 سنة رجب ذ-هر 1 1

 - ،شديدة رقعة بأهلها وقع ذ" ام 391

 كتا؛، في لحستن يحرى؛-ن ذكر كما
 ءلى عسكره سدولى و - الزمن( ء )إذ؟؛
 زيد بن أحمد وقتلوا ،بأيدتبم ما

 جله بيته من وانتهبوا وري، لذا ا
 وديعة ه؛ لمأ إن :لدفا أدوال،

؛ قال: ثم سر،للنا  هذ، اهذ ن "و

 إلى تتعلوا فا ؛*ي ا!ث؛ ددهب عل الجهة
 ، ا وان" ذلك في الهادوية مذهب

 اإلد-ام دوافع في ؤرخون راخذإف

ين سالن  العالم ه-ذا قتل في ا
ر ،لجا؛ل  ة؛؛، في الذرجي فذ

 قتله م اإلد-؛ أن الخواص( )طبقات
 عدمج ر"—تحتع ة-ا؛." صحف، أنه ؛..؟ب

د-ن وتجذر ،التة مالزمة ءلى في،

ااالله 1 683 يهفية1| |



لد< بن د٠)أح الشاوري نيد( بن )أحمد وري ادشا

 )تحفة في  هدل ا وقال البدعة،

 ؛٠المذهر عداوة ذلك وسبب الزمن(:

 عند وهه زنبوله الفقيه من والثيرة

 ثم ، لريدية ا 1لذش وإنكاره ،الناس

 زيد بن أود بين حرت أنه ذكر

 الدين مالح اإلمام ربين الثاوري
 مائل، اإلمام ساله فقد مناخلرة،

 خلق الله أن ءلى دلل من هل :منها
سبحانه: توله نعم، : ل 1فة- االمز؟

 ما ثر من ا؛-فلق برت أعود )قل

 ع خزؤ أنه ءلى نه سمحا الله فبين تحنق(

 خلق( ما شر )رن : بقوله الشر
٠ وسكمتع ، فسذم

 ره كتا في الئتدي مطهر ل١ولى

 "وكان المذكور: ترجة ني )الوافي(
 الزبدية، عقائد يقبح الفقيه هذا

 وطرهم -ه-م،دظ-:مخا عن وينهى
 كتابا ورذف ،مبتدءلج -م۶د.أح ويلن.

ذلك. في

 هنعاء، إلى مصنفاته بدذت ؛.لما
 وقعد وقتد قام اإلمام عليها واطلع

 فه.احمه عكره في بلده إلى الفقده هذا
 وثراء* لكر أدا ووتده ٠وقتلو العكر

 عل الذين وأصحابه أهله، رن
عند وكان البلذ، وبوا ،عقيدته

 فيما ؛.ذب، للناس ودائع .فقيه
."ذهب

الزمن( )تحذة في  هدلا ل وذن
: أيضًا

 ادهان ادذقنه ولنه معه واستشه.د
 عبد ؛.صالحا الفقيه وصنوه بكر، أبو

 بالرجه، هله ءلى 'لته م-ن ثم الله،
 ،لبيوت ا وعمارة ،لثملا وخمع

 ددد من إوضعبا وقام ،للحا ا وحسن
 بآمر فقام أحمد، بن عز اونقيه ووده

 في ين له فاضأل، فقيهًا وكان إخوته.

 إلى ء.اد ثم ،مكة في جاور ،لحدين
 في ه811 سنة استشهد وولى ،بلده

 من لموص بد ءلى تبامة طريق
الظاهر. جبل أهل فللشعاا

 اس ائ هذه دفعت وقد هذا
 وري لثما ا زيد بن حمد ا لفقيه دا ذزلت

 ،لسنة ا علماء رن كثير غضب
 اإلمام ارتكبه ما على وسخطهم

 ذف اإلمام ل فقا الدين؛ صالح
 اتعري ؛-كر أبي ؛ن إسماعيل لدين

 :تله بقا ويندد زيد ابن أحماك يرفي

صالح يا رأسك الله أراني
 والرماح ا!سنه تذاولن

نورًا لإلسالم أطفأت لقد
والصالح منه الطلم يضيء
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 دئيًا الله باوليطء فتكت
الحماح بك ونح دوانًا،—وء

 ن كر د■ ه زباحمدنا فتكك
الماح وانقرض ،إليمانا م-ن

 دين  خ—م- الجهود ئئئبك
 ح—ص  اد — ف له وأ'ت
وككب بكمرجة، ؛نرنم

 اطراحا الجدل ه-ي وموعظه
ات—ح تفتيك؛ذوالى وما

 نباح لفعا و ،ذزخرفها
اآلذوع عاى بن إسدداءدل ئ.ى1الة

 في دعاةله٠و اطم١ جر٠ ا كاوع، اء*ل٠إس مراجع:

 ،1ط ،بيروت المعاصر، العر دار اذيمن،

ءدل،^١/١ .ن٠اإوح رد بن المذن ام؛995

 اليمن، ،--ادات تاريخ في الزمن تحفة
مخطرط.

شبام

 .انشذ سما . .*سبن ..كعسر ، محجا

 ليمنا في ضح مو| عدة ف_ته تشرك

 موشبا حراز، ثبام :نم

 وثبام س،لذراا وثرام حضرم.وت،

كؤطان.

في وح-صس ؟-بل خراز: شبام
 غري_، ة خ دنا مدلة ءلى يطالن -دراز

 ،وزا (2930) دعتن ءلى منعا-(

 وقديما اليعابر. ام٠شب أرضا غذا ل وية-؛

وبررن حراز مخالف من دام كانت

 حمير. دن بطنان وهما

وها - حراز جبال ر وذا م ويبا

 وقد — لثمهورة ا والحصون ل ملذ؟؛“ ا هرن
 بن ءلي ا؛-لك عهد في حمقا اتحذا

 ه/459 - 439) الصايحي محمد
 في دار" وغثر م(.1067 - 1047

ثام دمن ووتح شبام. جبل قمة

 ي-وس-ف بن س_با للطانا رل عل
 دن -دأتم اوداءي ساعد اوذي '.؛مبريا

 انداني لحامدي ا دن لحس ا ؛-ن إ؛راه؛.م

 -1162 ه/596 - 557)

 بعد الداءي ه.ذا م1ة وة.لى ام(،200
 وفي بعمارته. الحمن ف_ح
 استولى م1871 / ه1288ءام

 هو فكان درار نبام ءلى ا دراك
اليمن. في اونترك ع.عاذل *نع ح، ودلى

-دن٠ ه-م دن : دئرد-وت ب
 قدم أن ويعد ،حدرموت وادي
 ددن الرادح اوترن إلى يعود لها ذذر

 دنوش ني قديما ذكرت ذ.ةط الميالد،
 ة٠ةك٠ملم٠م ض*-من (وجم) بدبط كمند

(.32 ني إردا )دتثر حذرموت

 ددنةد ف،ي اله.مداني عدد ش.تام دا
ا r و ،ودت٠رلر٠ض—م ا ه. د ك .** ت درة—ب٠ك
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 خرادب ونصفها مسجدا دون ثال
 حمز. بلد أول وهي ، كذ-لى خربتها

  هل نبة ثحام سميت أب ويرى
 ذلك ني ا دل "وكان شبوة،
 . " اإ.اء من الميم لت فأبد يباه،

)ر.ور ضرموت ح ام—د- لمديذ.ة ط و

 القديم، ا؛طراز ءلى وهي كبير،
 ويوفر ملتوية، ذتقة وثوارعها
 أقدم لبناء اختير ا"_ذي موقعها
 مركز" العالم لني سحاب( )ناطحات

 ديوت وترتفع ،ة برص لمدينة ا ء دخ-(
 مثير ئثكل — لن٠ال من المبنية شبام

نين عساوه - ل!عجان  أربعين إلى ذ
 بين أدوارها عدد اوح و متر"،
 ،بغا ط( ءلم وستة عثر 'فة

  رص ا الدور جدران سمك ويتراوح
 ويتناة-ص ومترين، ونعف ر١م- بين
 الحافة حق  عل ا نحو المك هذا

 جدران معظم أن كما المبرت، ا]-؛.دليا
 المذطة.ة أن إآل ن'اضن، مط المروت

 لجير ا من كبررة بطبقة تطل منها ال'لليا
ا بيض.

 مذهلقة في تقع :كوكبان شس!م
 نموكمان جبل سفح عل خصبة
 من الغربي الشمال إلى ٤هق الثا

ده.مر". كيلوا 34 واك وءلى صدحاء

 نقوش في هذه شبام ذكرت ؤديما
 مدن (م٠شبم ن و) >شبمم( بارسم المسند

 وذي )مبا ومملحدة سبا كة١ضمل فترة
 المديذة وعرذت ،دها٠بع وما ريدان(
 برحر( شبام و) أقيان( )برام باسم

 م سبا ) كذلك وسميت (، حئرن م شا و)
 يتئر آل من اللوك إلى نسة ينثر(

 م(1003 - 840 ه/393 _ 225)
 ا—ته وأقاموا سكنوه الذين

 عرن طال ذض وا سوار، ت لذحصينا ا
 جد لما وا والمنازل القصور
وا سواق. والحمامات

 م سبا بمدينة الكرر الجامع ويرتبط
 اتخدت الؤج الينئربة دالدولة كوكبان

 بناء تاريخ ويعود لها، عاصمه شمام

 قبل !لى - يعتقد ذما - الجامع هذا

 من ولعله (، م913ه/300) م ء

 محمد او ،يعفر بن أسدد ا مير بناء

 لتجديد ا فيه دمل توا ثم ،؛.دنر بن

 الجذرية.ا الدولة باية حق والتدمير

 را لخرا وا للتلف الجامع تعرض وقد

 العثماني، العصر في تجديده أعيد حق

 غرار عل الجامع سقد وزخرفة

 وب صنعاء، في الكمير الجامع سقف

 مسند ولقوش قديمة م رخا عمدة ا

حجر
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سام

 بعها بطا ن فوكبا م سبا وتتمز
 وعلى ط لثعبه ا وأسواقها الخاص

 يجام خلف )ذخار( فوكبان جبل
 في لمنحوتة ا لكهوف ا من لكندر ا
 قبا تسمتخدم نمت* وكا ، لصمهخر ا

 في ثابا لألفراد كمقابر اإلسالم
 ظهر ووادي الغراس شبام شأن ذلك

٠ وغيرهما

 الشمال إلى تقع العراس: سجام
 25 بعد وعلى صنعاء مدية من الشرفي
 في إداريًا وتدخل ،منها مر" كيلو

لواء الحارث وبني حشش بني ناحيني

 في يعرف القديمة المدينة واسم صدعاء،
 شبمم( )هجررت سم با لمسند ا نقوثى

 تت كا كما ، "(٠و)شبم و)ذشبمم(
 وتثبت ٠هجرم( ن )ثلن حازرة أيضًا

 للمددنة تسميات عدة لعربية ا المصادر
 إلى ذسبة سخيم( )شبام وهي: نفسها

 وتولوا ديمًا ة سكنوها الذ^ن سخيم بني

 مادة إلى نبة القصة( م يبا و) ،لنها ي
 بصناعته، اشتهرت الني الجدى

 جيل إلى نسبة مرمر( ذي شبام و)
 مباشرة. عليها المعلل ذرتن ذي وحصن

 عثر لخاص ا لقرن ا في نت وكا
م يجا مدينة بامدم تعرف الميالدي
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 دب ألخرا تعرضرخع عندما صدوهحدش ا بالني،

٠بعد فيما ذكر أي لها ؟دد ولم

 يتام مدينة تكون أن يرجح
 ما منذ وازدهرت برزت ئد سخيم

 ضمن الميالد فل الثالث القرن قبل
 خاصة المرتعدات، في القيعان مدن

 دوى لذ ا يرسم ن فيل مرح ساكنيها أن

 ل٠فب الثالث القرن إلى ذكرهم يدود
 ,سمدا عرف ما وداخل الميالد،

سمعي. مملكة
 ثسام مدرنة موقع اكتسب ولقد

 إلى ذلك ويعود تاريخية، أهمية ا٠سآخي
 عند وقوعي.؛ : أهمها من مل عوا عدة

 السر وادي خل دف الثرفي الطرف
 الذي الرئيسي الطريق زه يمر الذي
 الشرقية المنخفضة المناطق يربط

 المرتفعة طق ذن وا واح، وص ردبوما
 وكدلك جاورها. وما صنعاء مثر,(

 مرذر، ذي حصرن أذل المدينة ع وؤ
 مك_زت زراعرة وديان من وقرتها
 استغالل مرن لدينة ا هذه م حكا

 كان كما طويلة. رمنية لغزة موقعها
قتصادية حية الذ.؛ ض لها  هام، دور ا

نتاج 'وفرة ويتمثل  الزراعي ا

هتمام  الري، ناى ن بو وا
 الصناعي النشاط في ستمرار وا

 وتصزم استخراج حدن خا والتجاري،
وتصديرها المرمر وألواح لجصر< ا مادة

  النذ-اط وهذا ،متغرقة مناطق إلى
اليوم. حتى مستمر" يزال

 التاريخية الدران خالل من
 أن تبئن مرمر ذي لخمن وا ثرية

 إذ.لى ا وثى ذق في ورد ولى ن ص لحا اسم
 .نع ظ م نحو منذ ءرذمرمر() م—باس

 آن ودو الميالد. قبل الثالث اوفرن
 مدينة قيام وامه زامن قد لحصور

 ذ.فى موذ، ويستفاد ٠(س-خبم )شب_ام
 مرمين هناك ك.ان أنه (16 )باذى -جديد

 واسم الحمن هذا في ريام لتأف
 وهناك ترتن(. ذي بعل ريام )تأب
 ظل حيث إسالمية ذلى_ء.ة آذار بذنايا

 لعصورا د مذلى ء_لى انحا٠ق لحمنا
 أجزاء بقايا أبرزها من اإلسالمية،

 المائية، والمنشآت خل، إلىوا لورا
 المنازل، ومنثآت الحبوب، ومدافن

 والمجد، والقعر ،ف-لى ا وثكنات
 التي والكتابات ؛وزخارقط ويعفى
رهما.

-* عبد مدمد باسالمة ا

 للدان مجموع -حجري:اإ أحمد رح-مد مراجع:
 علي إسماعيل تحقيق ، ائلها—وت ١ ليمنا

صعا، - والثقافة اإلعالم وزارة ا كوع،
 صفة : لهمداريا دأحم- بن الحسن ام. 984

، كوعا ءلمي ماسد تحقيق — اديرب جزيرة
ء - إيمنيا والبحوث الدراسات مركز  صذ,ا

رياني: علي مطهر م.1983 - 3 ط  في ا
 محه-د ام. 973 القاهرة - اليمن تاريخ

 لعفيفا مؤسسة ،ا)-ذراص مد.ا :مةسال را
م.1990 - 1 ط دمنق - ادخكر دار - الثقاب
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القديمة غبوة ن القدي* شبرة

ديفق شبوة ا

 والالتحذ  غريق ا المؤلفون عرف

 مدينة الميالد قبل الرابع القرن متن

 ٠ دابوتا أو ساباتا باسم شبوة

 عال، جبل عل تاثمة يظنوا كانوا

 والقصور، المعابد برواذع حافلة

 المنتجة المناطق عن يعدد غبر واقعة

اللبان أن يغارضون كانوا للطيوب.

 ظهور عل ينقل بأجعه المتخرج

 هرنه يقتطعون سيان كهنة وأن الجمال

 بعيد". لمه بتوحم السماح قبل جزءا

 المدينة هذه يس.مي بطليموس كان

 "الطواف أن؛تاب كما "العاصة"

 في يسجل  ريتةريخ!ؤ ا البحر حول

 يقيم كان الملك أن ا ول القرن

ء من أيا أن غير فيها. الكتاب هؤ
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|لقذبمة شبوة القديمة شبوة

  حمر ا البحر عبر أن له ببق لم

 ف.طت كما العربية لجزيرة ةا٠رى وصحا

كتائب الميالد فبل 25 - 226 عام ي

 المؤرخين رأي وفي ء-؛لوس. إيليوس

 دب الطيو منتحات أن لهكالسكيين ا

 لعربية ا رخاء أساس في هي وحدها

تجار وأن ، السعيدة"  يعر ا٠٢ ا

 كتسته ا الذي الهدام الجغرافي الوضع
 عاصمة شبوة ثروة أن غبر . مدبا

 يقارب ما خالل حضرموت مملكة

 آكر أصل ذات تبدو دنين ا من ألفا

 للوهاة شبوة ووقع يبدو  إذ تعقيدا

 ذقد ازدهارها، لتحقيق صالحا  ولى ا

 وادي منطلق عند المدينة استقرت

 ذو مؤقت ماء مح-رى وهو عرمة،

 سحان وادي هع بالمقارذة ضرلة أهمية

 أن ح٣١ ج في الجوف. أو ذنة أو

 الصالحة غبر ا٣ اتجيعزة المرتفعات

 هي المكثفة المواثي لزدية أو للزراعة

 إن *حقا نحل. تربية أو صيد أراغي

 من يكر والعناب سيا  ى ا شجر

 في استخدامه يشهد كما شبوة حول

 لزن العديد أن غبر العمارة،

 تكون وآن يد  القديمة المستقرات

ل بمعز دوه فإن وأخبر" به. مزروعة

 يمثله لدى١ رر١لك ا لعبور ا طردق عوذخ

حضرموت. سهل

 ت يمؤهال تتمتع الحاضرة أن عل

 ا ول م ا٠لمق ا في فهناك لد*ذجاح كبرى

 عدة منعطف عل الممتاز وضعها

 ت تف-ا اد يجاذي بعضها ،دروب

 عبر مباشرة تؤدي  خرى وا الجبلية

 وإلى الجوف إلى التالل بين ممرات
 هذه تستكمل لمدينةا إن ثم نجران.
 تربطها سلطة طرئ بإقاتها الشكة

 الهندي نحيط ا إلى حجر وديان عبر

 أن كما ٠حضرموت قلب في ورحية

 عل تشتمل ذلك عن فضال شبوة

 سهله الملح مناجم من لعديد ا

ستغالل  تحت أكبرها ي-وجد التي ا
 الوعرة الهضاب فإن وأخبرا ا رض.

 تؤلف سع وا مثلت شكل خذ دأ لتيا

 ولن ة نعي مناعة ذا اسذشاق؛ موقعا

ستفادة ء.ق المدينة نى تتوا  هذا من ا
 مردوجا خطا فبنت ادطييعي ذاعالد

 وهو ا!ول، يجيط ا سوار من

 مسافات ءلى تتوالى أبراج ذو ستقيم

 حين في المعمرة  رض دا متساوية،

 ذري خط دب لحرا كا الثاني يتابع

منخففر يستطيع عذلىذن المرتفعات

الدنية صدوءة 1 690



|لقدرمة دوه القددمة شبوة

 الحع*^ذة المداخل ذو المركزي السبخة

العواذل. يستقبل أن

 عترة عند ة ذب مدينة تاريخ بدأ

 ،للمدينة الجنوبي الصخري لنتوء ا

 ط ارت-? وقد لسرول. ا ذ٠ء بمعزل

  لف ا ؛-داية في تطور الذي لمسذخرا

 و مروية عة زرا بممارسه الثاني

.شاث

 تسمح  ادزأة آثارها لكن

 من طور" إن ثم أهميتها. بتقدير

 عشر ا-لذانم لقرنا من ساد لذزدورا

سع لقرن ا إلى عشر الرابع ؛غرنا -  ا

 تارخ ؛-دايات في تبعه الميالد قبل

 لقرن ا نحو لعربرة، ا الجزيرة جنوب

 الميالد، قبل بع السدا القرن ٠ الثامن

 ني اب جاذب فإلى البناء من مرحلة

 وجه ءلى بنيت الطوب دن
حتمال،  في ا ك هو كما ا

 عدة !-ة-؛ا ذات لبيوتا أولى ، ٠ريبون

 اساترءت التي هي وتلك ة٠لح_جري

 فدني ج.ون سان ، ح: غ'د٢ ك ت. ب ل ا هاذرا

St. John philby ءلى تعرف ي دنا 
 م1936 ه/ 1355 عام في الموقع

Major هاميلتون والماجور

Hamilton حتدن بعد داول الذي 
 هذه إد-لىى يستخرج أن ذلك دن

 jacqueline ؛-;رين وجاكارن ؛;الى،ا

pirenne ة ااغرن- البعثة دثنت التي 
م.1975 ه/1395 ءام

 ااحمرالى المذلى وة١ش مدينة تؤلف

 ؛,.;ب اآلن إلى المعروف دودب ا

 يوجد حيث ادور آثارها متوى

من بناء ركن 120 يقارب م.ا فيها

 دة ون مش يذن يراوح ناع ؛.ر لحجر

 مهرا عدر اثني إلى عشرة ومن أوشار

 هذه طبيعة لمح قد فرلبي كان وإذا

 سمحت بوضها حفات ذان ا بنية،

 ؛-ناء أركان إبا وظيفتها بمعرفة

 خارة ا د ن جدرا ءلى تشتمل عارة،

 ،نحتلغة ؛-مواد مألى صناديق تحدد

 لمذطط تثردي نحو على درسم أدا كما

 البنى أن للفضول بر١ ومن ابء.

 الخدب من هيكل عل مشيدة العليا

 شقق الخقرقة في كشفت اغد الحامل.
 تجميع عن عليها عهر ة سب جدران

 *-رياضة٠ا؛ لخثمبرن ا للعوارضى منتظم

 بينها ص-لة لذا ا ت قا ا؛-سما مكنت

 من بمالط الممزوج الخام لطوب ؛.ا
لطتن. ا

0 II1691 فالق٠ي11 هكهءد



ا)تديمة سوة ة٠القدي غبوة

٢ةجم

r

.ؤذسالد الثالث اذفرن ،اية في الملكي التصبر تمرر

 هذا من المباني بعض كان ربما

 كانت معظمها لكن معابد، النمط

م 1938 / ه1357 عام ومنذ بيوتا.

 Leonard وولي ليونارد كان

Woolley في العالية كن دادن يقاربا 

طابق على ذمل تن الني حضرموت

! الم طن سه الهه 1692



القديمة شبوة القديمة دره

 ،ول!صطبل للتخزين غصص أرضي
 لالستقبال أو للكن طوابق وعدة

 في يمكن كان ضعة. نوافذ ذات
 شبوة لبدون يكاون أن القديمة العصور

 مظهر" المدن من العديد بروت شأن
 ذؤلف اروت هذه كانت ولما مماثال،

 الرغم ءلى مالجئ سبات المذل دعفى في
 ،للمدينة نهالعمرا التحصينات من

 »قوية صيات٠٠خ٠لش غنية بروت فإنها
 ء ط أ عن أحيانًا النقوثوة وزكشف

 بنوا الذين مالكان، مرثد، نمر، مثل
 يمكننا هل الثالث. القرن في بعد ردتهم
 افرضنا إذا المديذن؟ سكان عدد دقددر

 ا ولى الميالدية القرون في هناك أن
 ا سرار داخل برتًا 170و 150 برن

 فإن ، وطيًا أشخاص عشرة يسكنها

 نمة ألفي من أكر تعد لن شبوة
 الحان هذا كان وإذا لها. سكانا

 يثرر فإنه محتمأل العدد وهاذا معقو
٢عواص لمكن التقريبي العدد إلى

  كر وممكن العردة• الجزيرة جنوب
 الذي ذلك أي اتاعًا، المباني هذه

 بعض مع قم،X 7 م39 عل يقوم
 الملكي القعبى يكون أن التحفظ،

قبر. ثد

ا صل، ن ر،١القع هذا دالفة
 محاطة باحة تسبقه مركزي مبذى من
 ولما واطئة. بمبان الثالثة جوانبها من
 مالدة 230 عام نحو في دمر قد كان
 ولم ذاتها. بالطريقة بناؤه أعيد فقد

 أن كما وحدها، الباحة سوى يعدل
 طابق فوقه فع ور بالباط امحيط ارى

 بصناديق مقف ذات مغطاة قاعة وله
 الباحة. على مفتوحة واسعة وفرجات

 تشتمل الفتحات هذه ص واحدة كل

 بزخارف مزين مركزي، عمود عل
 ۶ءذقا 4ترين مزدوج تاج ويعلوه نباذة؛

قرنين. ذي أسد برأس

 قصر" ه٠صرورت من الرغم عل
 ملحقاته، هع ماخر وقت في ضخمًا

 معزو حيًا وؤلف  القصر دنا ذإن
 المدرة فالمباني مقدسا حيا و

 الطوبوغرافيا حسب مقامة والدين؛
 وهي ا راضي، ملكيات حب أو

 منتظمة غير ؛.مساحات مفصولة
 تشتمل  لكنها ،للمرور تستخدم

 يتطابق،ع أن -ممكن مبتى أي عل
 سوق أي هناك وليى ٠ ما متجر
 "ا غورا نمط من ا سوار داخل
agora' أي هناك لس أنه كما
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القديمة نبوة بة٠الع ذجوة

 أمكن درما اللبان بتجارة مرذط مخزن
عليه. التعرف

ا سوار داخل المعادد

 موت دلدل غير عددا ثروة نؤوي
 في الرئيدي المعرن ويوجد المعابد.

 *ن—يعني الذي الكبير الشارع اقعى
 الباب من ابتداء خفينا منحدر"

 ا خرى المعادد أما الغربي الشمالي
التمييز. صمة فهي الموقع في المذناثرة

 المماي فئة إلى بد اغا بعض ينتمي
 وهيكل حجري أساس من المكونة
 اإستوى وبخالف اؤشب من( ءلموي

 هذا يتضمن ،البيوت في  رضي ا
 المعابد في المبدأ حيث من المستوى

 تدعمها ا قل عل أعمدة قاعة
ذات محورية ومصطبة خذمبيه أءمدة

من يعل تحاي أن فر درجات.
 يكن لم إن صعبًا أمر" ءليها التعرف

 مؤلفة أخرى مبان وهناك مستحيال.
 محاطة سقف بدون مركزية حمة با موت

 أيضا معابد تكون أن يمكن با روقة
 ١٠٠٠٠ تنقيص موضع يكن م منها أيا لكن
 النتوء مذد٠٠ب ئب.يالر بد٠المع يقوم

 لم المدينة. جنوب في ثم الذا الصخري
الذي المعماري انج-موع هذا من يبق

 ا صل في الجالل ممتهى في كان

 دبل توجد سطوح وعدة درج سوى

 وينتح غرب - شرق يتجه دعم جدار
 معمارية ت؛.عديال دوجو ذلك عن

 زمندا مذقاربة كادت ردما زكنها معقدة
 ضيقا درجتى؛  ول ا ا؛-مبد يتضمن
 وعدة لتمثال قوية قاعرة يشارك
 آن ءلى مستويات. عدة ءلى سطوح

 المهدوم المعبد من اوطوي الجزء رمظه
. يبقى هذه أيامنا في كد-ا  مجهو

السابق لدرج ا عدل حل رمد وفيما
متوج وهو أعرض. درج وفوقه

 ١بيذب تردط مدممة قواعد داربدة

 منها واحدة كل ويسبق درجات
 السطح زيوت وقد تمثال. قاعدة

 ربا البرونز، من تتماثير.(  خل ا
 لحدمدا أحعنة تماثيل كانت

 بد ذ العلوية السطوح أما الطبيعي؛
 تماثيل عدة عل أيضًا دذمدت ا أبا

 وهي ا خيرة والحالة الرولز مرت
 إلى تعاد أن يمكن ضخامة  كاز ا

 يقدم ال الثالث. القرن - ا ول القرن
 بل ،ته مكا في نقش أي المعبد هذا

 تذكر بعيد غير ءلميها عهر نذرية لوحة
 عن وفضال أزتم. ذو سيان معبد

 صر عنا سوى المعبد يقدم لم ذلذل،
صغيرة. برونزية دا وقط معمارية
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القديم.ة شبوة ة لقديم ا شبوة

ا سوار خارج الماد

 منشآت كل نثأ ة دبج تتضمن

 بة٠هغ إلى مسدندا معبد" موت رف,

 يز٠ض ي ف1ص متوء على شدد وقد
 مزا ون عن ماحه المدينة عل رطل

 في الرددسي لثارع ا محور ن م ض
 بواسعل، إب الوصول ويذم المديدة.

سهل من ادارا متعرج درب
 به دنى ءن رة عبا إنه . لسبخة ا

 م 8 وعرض م14١٠١0 دطول منحرف

 الحدى من مرتفع سطح عل مبني
يتم ان وما الطين. من بمالط مملط

 مزدوج ؛-راجع انحدد المدخل عبور
 عة قا ضمن ندخل حق للجدار،

 على جاذي بمقعد محاطة ،وردة

 أخادد ذات بلوحات مزخرف ا ذلى

 ا صل في لة وكان عمودية.
 عد قوا على تعتمد ية٠خشب عوارض

 على يعثر ولم السانف. وتحمل حجه

 هناك وض للعبادة لمنشآت أثر أي

 آللهة ا اسم ؛.معرة مح٠يس نقش أي

؛كان.ا هذا في ددد كانت التي

 تقريبًا كلم 13 سافة عل توجد

 أمدود لون ذات كمةأ شبوة غ_رب

أسفلها في العقلة. عليها يطلق

 لصخرة ا يعلو صخور أربع تنتصب

 مستطيل صمنور مبذى لرخها سية٠ئي ل ا

 يتم الجانب من م7,5 الشكل
 ري٠حاج درج ة ط س بوا إب صول ل ا

 هذا يتضمن زى نقا أ مجرد روم’ هو
 صفورة مصرة لها وحيدة قاعة المبنى

 بطالء القاعة كأرض تماما مطارة

 أعمدة. عدي ؤ؛ وكذلك وصفذرل رقرق

 وجود دغآرفس المصعب وجود مجرد إن

 بعض عدا فيسا ولءن عبادة، لركان

 حمراء بمربعات المزينة البالطات

أءرى. وواد أ ،—ذد٠تكتث م ربيضاء

 الصخرة، هذه جذوانب إن

سيما  ،صعر حوض أسقل في و

 بالقرن مؤرخة نقش بمائة مزينة

 ة٨س أسا بصورة إنها بالديا لث الثا

 دوا أقا الذين رموت٠حض ملوك أسماء

 تلمهم سبة بمنا ن ؛كاا هذا في

 هذا حب يصا ن كا العرش.

حتفال  ص يزال  الذي ا
 عتمدنا ا م.ا إذا وهرر صيد )وضوح ا

 والنمور ؛٠والي زوعولا عدد عل

 من العديد ويقدم قنمها تم ازفي
 التي ت خصر؛—الد أسماء لنصوحس ا

في برنها من ذكرت ،لملك ا ذق تذرا
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)محافظة( ذئؤة )محاذظ؛( شبؤة

 وتدمريين كلدانيين م21 8 عام نحو
دهره. راسم هندي سفير وردما

 فرسوا؛.رونون ج-ان د.
عرودكي سن بدر د. ترجعة:

 ددر د. ترجمة ،سأ هلكة بالد في اليمن : مراجع

لم معهد عرودكي، الدبن العربي، ا
حضرموت، عاصمة شبوة ام؛ 999 مارعى

اليمنية، الغرذسة ا ثرية البعثة أعمال نتائج
 لراسرا وجان ،عفيل ءلي عزة د. إعداد

،منية لي ا للدراسات اذشرنسي المركز برذون،
 رونول،—د ورانرا جال م،1996 طا/

م.1992/1ط اليمنية، الموسوعة
)محاذظة( نبزة

 ء، ا".؟؛ وتسكين ن دشي ا ح دفة سؤه
 إلى دقع ومحافدن قديمة، أثرية مدينة

 بين ة ليمش ا الجمهورية من؛ الشرق
 الحجري أوردها وحضرموت. مارن

 ارمن بلدان )محموع كتاده في

 ؤديم بلد : شبوة " قذال: وقبائلها(

 ٠مارب بين فيما ثري—حم
 جبلي أ-حد ولها ، ٠وحضرموت

 . " بع*-(فر... واآلخر الحجري، الملح

 المدبنة ءلي طل.ق ت ثمدوة ة سمت نمتط كا و

 عاصمة كانت التي ا ثرية

 عهد. في صارت ثم ، ٠موت حف
 من ا خير لنصف ا في لبئيا الحكم

 أدم إحدى الميالدي ا ول القرن

وذذرتبا السبئية، التجارية المدن

 )ستدونا(، باسم اليونانه المى,ادر
 ءلى ا"؟وم تطلق لتسمية ا وأصبًادت

 الجمهورية محافظات من محافظة
 2كم 37910 ماحتها تبلغ اليمون،

 تقريبًا، اليمن دن ما بر، %14 أي
 مديريات خمى إلى إداريا وتنقم

 ذ_صاب، ،ن رمحا ،عرمة وهي
 متعة وارضها :ميفعة المعيد،

 صحراء ا من تمذن ا طراف، مرامية
 1 7و جنوبًا البحر حنى و ،  'شما

 )ءذق( اإلدارية وعاصمتها مركز".
 ؛-ير ء ودينا )بيحان(، مدب: وأهم
 التاريخ في المشهور )قنأ(-:;؛ علي

العربي- ابتر عل والواقع

 نصر لحصا ا شدوة فظة محا وجعت

 وبحر". بر" الجغرافي للموقع المتمخرة

 القلب في بوقوعها تتمن أنها كما

 ونمتلء اليمن. لخريطة الجغرافي

 لهدا وجما وودياثم.؛ وسهولها رتها صحا

 ١لم ،الهؤة الطبيعية بالهروات وبحارها

 با-أ لذاز وا النفط حذول من فيها

 م1987 ه/1407 منذ فيها العمل

 اثنتي من أكهر أرضها في تعمل ث٠-حي

ز. زخا وا النفط ستخراج 4كك عشرة
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فظة< )هحا خإزة )محاذظ؛( خبزة

 بالزراعة عرفت أبا إلى إضافة

 :ودياب في خاصة والعل والرعي
 وبيحان، ٠.ومرخة وعارن، ،مدفأة

وغيرها. وءرذذ.

 خليح عل شبوة محافظة وتطل
 نحو ساحلها طول يبلغ حيث عدن
 عدد امتداده عل تنتثر كم، 150
 عرقة، وأهمها الصيد قرى من

 عين ،عل بهر بلحاف، ،حوراء
 غنية مصائد بوجود وتمتاز بامعبد،
 سوع التي البحرة وا حاء بالهروات

٠متعاقمة لمواسم وذنًا ؤر وتءا

 حضارا دراى الحافظة هذه وتمتلك
 أرضها عل قامت حيث عريقًا،

 هي: قديمة، يمش؛ ممالك ثالث
 ة ر مد في تملة وعاصمتها قتبان

 وعاصمتها )أوسان( ثم بيحان،
 والدولة مرخة. مديرية ض )مسورة(

 وعاصمتها )حضرموت( هي الثالثة
ءرمة. مدورة في القديمة )شبوة(

 وا ماكن الموانع أهم ولعل
 آثار خ--راء، وادي آثار هي: ا ثرية

الزرير، حتو هجر عبدان، وادي
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محمد( )يوسف,* داري الذ، محم( ف )دوس الثمحاري

 ،تمنع مدينة ،عقيل لن حيد مقبرة
 ثبوه مرخة ي ذية  وئ ا الدولة آثار

 الحرجة، في نصر ذي خربة القديمة،
 قنا ميماء ،صقلةا آثار ،حم.د بن هجر

 التي المواقع من وغيرها التاريخي.
 أذظاز محط شبوة محافظة من جعات

 من العديد من رالزوار الباحدن
 م داهتما حظيت حيث ،العالم بلدان
العالمية. ا ثرية البعثات من العديد

 ا ثرية المقتنيات عل وللحفاظ
 تم ذقد الحافظة، في اكتشافها يتم الني

 من أكار يضم عتق ي -ةمتحذ إقامة
ف ثمانية  كل في اكشافها تم قطعة آ
 قنا ومبناء التارنجية دوة مدينة س

 وضراء. هرئ في  ثرية ا والمواقع
 نديحا في آخر تحذا٠م إلى إضافة
أثرية. قطعة أدفي من أكر ويضم

 المنحفي أحمد ابراهيم
ادتميمي أحمد. ياسين

 اليمن بلدان مجمر ؛.حجري:ا محمد مراجع:
 دار ،  كوءا ء.لي محمد تحقيق وقائلها،

 حمد أ م،1996 دأء، رح، ،البمانبة لحك-مةا
 مؤمة - اليرص في النفط بركات: قائد

 إبراهيم ام. 991 ضعا، - الثقافية العفيف
اليمنية، واشائل البندان معجم المقحذي،

م.2002 ،4ط. صنعا♦، اصمة، دار

 محمد( )دوسف الفحاري

م2000 - 1932 ه/1421 - 1351

عل محمد أحمد محمد يوسف هو

 مدينة مواليد س٠ ري، لمشحا ا حسن
 المدرسة في تعطيمه ردأ الحديدة*

 ؛-كد-ة لتحقا هم دالحا-يدة صيفيةا
 ه/1364 عام كنعزوإب الشريعة

 عين منها تخرجه وبعد ام، 945
 ادحق نم ٠ الملحية  من مدير"

 ي الحربية دازكلية ا سلحة بمدرسة
 وفي ٠م1958 ه/1377 عام صنعاء
 كلية ني معلما عين التالي العام

 صب منا عدة تولى ،ء بعمنحا لمشرطة ا
 المشرط؛ مجال في لننها -حكومية م ود-ها

 - 1384 الحديدة  من مدير"

 ونادما م1965 - 1964 ه،/1385
 - 1389 الشرطة كلية لمدير

 كما م.1970 - 1969 ه/1390
 ددا حيث اإلعالمي انحال في عمل

 لمة م* صنعاء إذاعة في لعملا
 المشير عينه حيث م1962 ه،/1381

 ثم اإلذاعة،  من ضابطا السالل*
 لثورة ا صمجتينة لتجترير ير"مد عمل

م.1966 ه/1386 عام ايرمية

 مبدأ1972 ه،/1392 عام ومنذ

 اختير حيث ادرلمالى انجال في العمل
 مجلب لرئيس ئبًا نا لمنة ا تلك في

 مجلسى ثيرلر ئبًا نا ءحن هم رىو—لشا

ه،/1399 عام التأسيسي الشعب
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م.حمد( )روسف ري اادح؛ محمد( )دومشع ري ااصد؛

 هيئة في ءضوا نتغب ا مم م1979
 الوحدة بعد نواب مجنب أول رئاسة

 م1992 ه،/1412 ام٠ء وفي اليمنية
 ، لجم-ه-ورية ل.رباس.ة ز"ذشاسم عين
 عفر" م1997 ه،/1418 عام عين

٠اإلستشاري انجلى في

 الحزبي ا؛;دان ني العمل ض خ كما
 لهؤض;ن ء ءضا٦ من ن فكا بي والنة؛
 واشخ-ب بي ا الشعبي تمر٠للملؤ
 جيع في العامًا ة٠ل_ج٠لI في ءضو"
 ه،/1416 عام حق المؤتمر دورات

ن في عضو" نم ام 995 مة اذ  من ا
 تحاد ع مؤمر عفو وه_و ا خ •'ن >

 و؛تئآذب .٧اليمح,ح والكناب  دباء
غ.؛ نذا ويسًا  ؛ح ازأ المؤتمر في د ا
 انتخاب وأعيد م1993 ه14ا3ئم

م.1997 ه1418رة;.؛في

 الثحاري حياة واتمت
 ده وك باذتوافدع، وطبعه طة، ليسا با

 ءذه . ;قو لشمب اح يرص ء.ن ت ؛؛لدؤ؛
 روت ك.ان إنه : عفيف - ١ج د٠حم

 تراب إلى اإد.دود ا!-ىر;^ الشع
 عاش الذين البسطاء سه ن؛ أ وذ.;.خر
 به ودش ردأكذإء مدسه في ؟-.؛ط؛ معهم

 الحياة ووى بالده تهوى بحق وكان
 تغيير أجل من وعراكًا صراعًا
ود٠والجم التخاف من البالع؛ المفاهيم

 يوسف ويعبر لجديدة ا ة رأ ا إلى
 شعره في القيم هذه عن لشحاري ا
: لجول ذه٠م
 ويح-لو المنايا تحلو بي٠شع م٠سيا

القيود وتتطاب السجن
أني اشعر دمت ى أداري لن

 مشدود بأرضه ٠ يمني.

حدراء.؛ الحرى؛ يهوى يمني

 الجديد م،ا يشع ئ وعرا

!-*زيز ا عبد الدكتور ويقول
 كان لشحاريا يوسف إن ، ى لقا ا

وفي وشجاعه ضعه زوا في وحده أمة
 كان كما الماب درجات  عل تمثله
 بدم كتبه الذي شعره في وحده أمة

 الوطن، عل وأوف لحرر يا  اذشلب
 ءس تعبذر" الوطن غثر ء مي و

 محاذاة عن وتعبرر" له وآما أحزانه
 جديدة اة٠حع نحو وتطلعاته أبنائه

. ومعرة نئة ها
 أن إلى ٠البردولى الله عبد ر ويشع

 إنتاجه في مقأل كان ري !*شحا ا يوسف
هتمام وقاط  وإن له. عما أ بنذر ا

 لوطنيا ضموذه٠بم غني قلنغ عل جه انتا
 يؤرق ما أهم يالمس فهو والنضالي

 درد فهو به يضز قد ما وم وية-؛ |لوطن

 سع؛ لسع؛ ا  هواء ا ب محاأ ءلى
 إلى اليمن تقسيم تسنخل لنيا الراعية

: ولجول ٠وشافعع؛ ٠زيدية
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الشفر محد( )يوسف اوذطحاري

 مادى—يت أن تبل يحبرن

 وزيود ثوافع غباء ذي
إ-حدى الثحاري رر ص وقد
 والدظام الثورة اصابت التي اآلفات

اذرين كرة وهي الجمهوري
 واعتبر وباطال -دقًا الناس وتعقبهم

 الثورة مبادقء ض ونيأل انتهاكًا ذلك
 لها واغتيا  بجدا على والتغافا

يقو.ل:

 مخبر ثبر كل في

ويعفر السالم يطأ

 يغترمن الهمسات يتصيد

ويهدر الهدوء

 حرة نفًا قتلوه

يفكر؟ كيبي نتلوه،

 يعد ذام الضمير خنقوا

يدمر الوباء إ

دراه*( بغيو يزني
 يسكر البطاقة باسم

الضمير قذر متعجرف

 متعنتر المدى كم_،

عرفته بلرخًا خطيبًا كان كما

 ثم لومة الحق ني مجثى  الحماهر
 سمة منا كل في عنها ذع ويدا يذكرها

 هد" را متقشفا حاته وأمغى محفل أو

 ذلم المال ورج اودنيا عرض عن
 دئه.با ٠دم ذخر ولم ع ب: )ب وكا٠ذ٠الم تغره

المراتب.

 م/2000 عام سبتمبر في توفي
 في ودفن ه.1421 اآلخرة .تمادى“

.٠الحاليدة

لعواضي طدع٠ حميد د.
 اليمني الشعر في رحلة البردوني، الله عبد مراجع:

 ،5ط ،دمثق ،الفكر دار وحديثه، _ه٠٠ؤدي

 ل يالف؛ حافلة حياة اساري م.1995

 مرو.ر ذكرى في مدر كتاب واإلددع،
 اتعادان الثحاري، وذاة على بومًا أربعبرل

 الشعبي والمؤتمر اليمنيين والكتاب ا دها،
.241 ص العام،

اسفر

 وسكون ٠ا الشيز بكسر . زئحر ا

صقع اسم ،مه-ملة راء ر المهملة الحاء ذسع١جدتج ا
 قال ، الجنومج؛ اليؤن ساحل عل ومددلة

 أوله دكسر البحر : البلدان معجم في

 لشحرة ا وقال: ثانيه، ومكون

 وهو الذط، حر والشى الضيق الشط

ناحية في الهند بحر ساحل عل صقع
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 عدن ردن و وه معب٠ص ا قال المن.
 لثحري اومنار ردب يه٠وإ ن وعما

 عدة وهناك سواحله. في د٠يرج نه

 إلى ويذ-سب مم، هذا ا٠وظ رذذا مدن

 ب-ن خ-وي بن : منهم جاءة الشحر
 سمع؛-.العراق اليماني ي إدما اذ٠ملع

 ؛-ن محمد الله عبد أبي من وخرامان

• وفره ااذراوي اكاء-دي اوفضل

 مدينة سميت : ة٠رم٠رامح لوقا
 جيأل ؛اذواسكابا ن بذلك النحر

 ؛-ذ:.ح اوئحراء يمدون المؤرة من

 وفتح المهملة الحاء وسكون الذرن
 وكسروا ف ا ؛ Iفونفو لف هم اورا،

 يكرى لم من ومنهم الشين،
 :دا ا سدار رس ( أم. والكر

 بفتح ، معاءا ونس كالجعع،

 نم -ع-ين ١وفت ل-سينا ون وء مزة ن

 يمى واد م-ا ؛ان نه ألف

 و؛-ان الشجر، كثير ن ول سعاء

 دول البالد وكانت ،نجل و آبار ٠ ,

من لقديمة نجرةوا اودرني ذب 1لجا دن
شمعون يضد" و^س الة.ربي. جانبه

 لميما وسكون المهملة ين د بغذح

 ذون اا.واو وبعد المه-مل-ة العين م ود
والمدينة س-*ون ؛.*ى واد" .ا٢ ن

 الغرب، ومن الذوق من حوله من
 ٠سمع-ون آ؛ار من أهلها وذرب
حقاف يضًا، حقاف ا, ويدمى  وا

 ر٨كث والثحر *ذف، واحدها الردال

 واختلفوا الجوزي: اونى قال إرمال،

حقاف في  عل ه-و موضع أي في ا

 ذك-ر و؛د لندر،ا أصحها أنوال،

 واس، حرفة أبو النقيب ا سماء هذه

 ثم عدن تجار أو د من كان أحمد
ر جوه الشيخ ودنزا لذفراء ذةيًا صا'ر

الشحر. ءزم ثم

 دنى جاعة اوشحر من وخرج
 وآل ذ-كيل، أبي ك_آل الفضالء

،وغيرهم حاتم أبب وآل البني،
 محمد د-ذ-ي-م كذ;ر خذ.ز ب دنس واليها

 عبد أي من سمع ي وشحر ا معان ؛نى
 عمر بن محمد ؛-♦-الوا وي.اوذرا الله
مذ* سمع الشاعر )دهوريا ادذر ا دن

 ه/680 سنة ؛.مادرين !ذوديا
بامخردة. ذكر ما انتهى ام".281

 الله عبد أ؛-و اشحرا أه-ز ود_ن

 ترثدن الحضرمي، الله عبد ابن نضل
 ه/764 سء حج قال: اودربيري

 بن الله عبد بالشيخ ع٠واح: ام363
اليافعيه. اعد
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لحد نرح ال )محمد( الشراعي

 محافظة في مديرية اليوم لشحر وا
 ذف.ها الذ-حر مدينه تشمزى حضرموت

 وقعير والرلدة والحامي والديس

يمين. ادن وغبن

 ادسري ائ، ءدد حسين د.
 في التطور مالمح لباقوت. البلدان معجم : مراجع

م؛1987 عاما 20 خالل الديمقراب اليمن
 اليمن بلدان مجموع الحجري: مح-ط

 دار ،كع ا علي محط :.حدق وقائلها،
صنعاء، والنثر، للطباعة اديماب الحكمة

م.1996 ،2ط

)مد،ل( الشراعي

م1962 - 1934ه/1381 - 1353

 26 ثورة ء ا شهد. من و—ه

 ا$خر ربيع 26 م/1962سبتمير

 نح_و صنعاء ،.واليد وض اه 382

 مدرسة في درس م.1934 ه/1353

يذ-  الثانوية، المدرن في ثم م1ا

 زثهيد ا ة٩دف الحريرة وكلية با والتحق

 م،1958 ها 1377 المغني عبد ءلي

 ه/ 1 3 8 1 سلحة بمدردء والتحز

المدرعات. جناح م1962

 الغباط تنظيم أعضاء من

حرار  سبتمبر لثورة خططوا الذين ا

 فام اه. 382 ا$خر ربيع م/1962

ا%مام مقر البشاذر دار اقتحام بمهمة

 المحرك، المدفع وذاد البدر محمد

باب  ماسورة اصطدمن، طبعية و

 البشائر دار باب وتح-ه بأءلى إدقع

 اإدنح ير أ؟ في خدا عنه نتح مما

 لفي اذذ-مال وحدث اوزبت فترب

 الشهيد ان غير القيادة، شروه

 إنفان محاولة ءلى أرر اوعي

 مكان إلى - المدفع وتحريك اإوقف

 راةا ذارق أن قدره ن وى - آخر

 زميله مع وا ختناق يق ان بف-ل

 أول ذكانا تحرثيا الرحمن شك

 سبتمبر 26 ماء >ورة. في شهيدين

ه.1382 ا$خر ربع 26 م/1962

 لطيبةبا يتعف لشهيدا كان

 أداء في ة لمثادوا وا%خالص

الوطنية. ؛'واجبات

 اكؤ،-د ذالى-م ءلي الشد
شول: علي صالح مراجع:  سبتمبر ثورة حقائق ا

الذناب، العفيف ة٠مؤس ،3ط ال.تمنية،
م.2001 صنعاء،

 دي الزد احمدنت دن )أحمد الذرحي؛

-ب شرح ال

 سبئيم، ملكين ثى لنقو ا كرتن

،خفب شرح ال اسم يجمالن
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ب٠يحض شرح ال ٣رحض شرح ال

ول ول الربع في حلم ا  من ا

 الحقيقي وابده الميالدي الثافي القرن
 سبًا ملك وكادهما ،ثهأمن ودر يدءى

 بخفب ذرح إل أما ريدان. وذي

 القرن أوط في ا٠حك فقد الثافي
 بدن يأزل أخيه مع الميالدي الثالث

 وذي سبًا ملكي لذب بحمالن وكانا

 ينهب فرع عى دد ووالدهما ريدان،
 ه هذ شر إلى وينتمي سيًا ذك٠م

 بن ب تبرحن من تبًا كرب دشًا ئلة العا

٠بين د"زل وأخوه بحغب ذرح ال

ول: بحغب ذرح ال - 1  ا

ول.* بحغب ذرج ال ويعنآني  ا
 فاتح أبده عن شيئًا نعرف   الذي

 القرن فني سبأ ملكة٠لم جديد عهد

ول  سبأ مملدة اتحدت الميالدي ا

وقتئذ وشكلوا ،لحميردة ا القبائل لع

 سيا ملك لقب بحما حد وا ملك

 ما ءلى حمير وكانت ريدان، وذي

 تخذت وا الموقف عل مسرطرة يبدو

 نم ودظهر .لها عاصمة ظمار مدينة

 بداية إلى تعود التي المسندية النقوش
 سبأ مملكة أن الميالدي الثافي القرن

وأعادت حمير عن نغصات ا

 ملوكها لهدا وأصبح استقاللها،

 اللقب بعضهم اكذذ الذدن -با الخاصة

 ريدان، وذي سبأ ملك اإزدوج

 اللقب عل حافظ ا$خر وبعضهم

 نفس وفي ٠سيأ ما-ك أي لقديم ا

 ال ويعبر ملوكها لحمير كان لوة.ت ا

ول ينب شرح  ملوك أوار من ا
 أي المزدوج  غب ا حملوا الذين سبأ

 ال وعاصر ريدان، وذي سبأ ملك

ول بحضب شرح  دق ص r ر٠م يا ا

 نفس بحمل كان لذي ا لحميري ا
 ريدان، وذي سبًا ملك أي للذب ا

 نزاعات التحول هزا صحب وقد

 ستمرت ا وحمير سبأ ردن وحروب

خير الربع حق  لث لذا ا القرن من ا

 في ت ء؛الهزا هذه عن ونتج ،دي ثال
في بأكمله لبمن ا توحيد المطاف نباية

 ؛نى يرعش شمر لحميري لملك ء-هد

عنعم• يادر

ول يضب شرح ال كان  من ا

 ودان ،بكدل قبيلة دنى اذأن ير٠ك بي

 ،ملكا يصبح أن بل5 د  الملك هذا

 في تم قد٠ف النقوش من يبدو وك_م_ا

 بكيل لة قبر برن ، اكا٠تح ءذو ه عهن

- ذمري قبرلمة أق،ال - جرت ربني
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يحضب شرح ل يحضب، شرح ال

 شمس عل٠'ب الجرذيدن القيلين كآجل٠ف
 *جانب الى ئ-حمد م مرثد وابذه أسرع

 وتر ارنه مع وأيضًا بمغب شرح ال

 ،وجارة لمدة حكم الذي تبأمن
 سعد الحذم سدة إلى صعل وعندما

 كانا مبحمد مرثدم وادنه أمرع شمس

 بمغب شرح ال ولدا داخهما يدعيان
 بعض وفر ريدان، وذي سبًا مدك

 بمغب شرح ال دأن ذلك الدارسين
 -جردت بني مع لحافم ا عذلى تبنى ؤ-لى
 ولكن ،هررثدم ذه وا أسرع شمس دد سع

 نقش خالل من يبدو زف التحا هذا
 ونجد ،طويأل يدم لم أنه معروف

 حاب الى يحاردان القيلين نفس
 وذي سبأ مدك حءبر ءلى ذمر الحموري

سبأ. مذك يجز إل ب٠وه زد ريدان

 شرح سما نأ هنا نذكر أن بد  
 ظ.ذت ال-ي دسماء ا من هو يجضب
 الحسن فأبو ا%سالم، بعد ذدكر
 شرح ال بأن مثأل ين.كر ني١الهءلى

 في غمدان قعر دفى اا-لىي هو يجض-لم
صعاء.

 كما الثاني: يجضب شرح ال
 مع الملك هذا حكم اعال، ذكرنا

 وذي سبا ملكي بين يأزل أخر،

في سبأ ما-ك ينهب فرع دبي ريدان

 وتمز ا دي، الئاك الفرن أواسط

 ت  ذا ء بتفاقم الذاني شرح ال عصر

 موت ٠و.>_ذ- رحر مع سبأ لكة لزن

حباش  الراة، في ذانوا الذين وا

 الس-شق النفوش من د ءلى ولدينا

 هذا أح-لىاث ترد ازي والحمدرية

 محرم ذقوش أهمها ومن العمر،

 ،دنال وذذ.وش زاردب في بلقيس

 في الثاني يجضب شرح ال عاصر وذد
ولى المرذة  الملك نذعه من ا

 لمرحلة ا وفي يحمد سم; الحميري

 لنا وترد ايفع، ال كرب الثانية

 هذا ا٣ ذام اذفي المعارك النقوش

 مذحا'لذة كاث اذق حمير ذلى ٠لمالث

داش مع ولى المرحا، في ا من ا

 حمير ن دا لقول ا ونستطيع حكمه،

ول العدو كل٠تش كانت  ،لسبأ ا

 دين وقعت ازفي المعارك وأشهر

 - حردن ذي حقل دوقعة هي الطرفين

 شرق الواقع الذمي جبل سفوح عند
 والطريف - قديما إمي ذمار، مدينة

 أبا يدعيان ازطرفين أن مر ا ي

 المعركة هذه وتؤرح المنتصرين، نا كا

 ال كرب لنا تركه الذي النقش يفضل

م.253 العام ني حمير ملك ايفع
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يحض-ب درح ال ب٠يحض شرح ال

 سبأ مع فعالقاتها موت حف أئ

 بعد ة٠خاص ووتئ.ذ سدئة "٠أيف كاذت

 فلل٠م أوتر شعر جبوثر دت١كس أن

 حفرموت أرض ريدان وذي سبأ

 العام والى٠ح وذلك ملكها وأمرت

 إل عهد في حضرموت وكانت ،230
 منطقة في القبائل تحرض كاي شرح

 سبا، ملوك ءلى التمر ء-لى نحران

ددن ت ابمالة؛ سوء ودادت

 ررب K "ا-أمز كرب نشأ ععر دق

 ٠حك وة-د ،ئي٠سب م-ل-ك آخر ني٠الئا
م.275 صام١ ٠نحو ا!؛أني ثرح ال رع.ز

 خالل !؛،ني ضخ محض ثرح إل وطر
 مع لدبلوم-اس;ة ' ته عالؤ، ح_ك_م_ه

 أي العربب؛ ارزدرة أوادط راب٠أء

ط ذلى ني؛  ومذحج وكت.دة زد()ا ا

 واعرف "-غراء إليهم فأرمل وذزار

نقوش حد دن ويظهر بملكهم،
 بطت IحIIة سبا أن دلقيى رم٠مح

 إل فهاهو ،1؛لقباا هذه ء.لى نفوذها
 بين يأزل وأخوه يحقب ذرح

 بعل  لمقه لتما؛؛لىا دن عدد" دقدمان

 فااعدة ٠!* كر٠. رب د؛ ني أوام معب.د

 ءلى ؛.:ن يأزل خيه و شرح إل عبده

ادفي والقبا؛-ل لجيوش ك-ل هز,ءة

 المفه المل-كان ويشكر ءإته_م. ؛-أرت

 -ك٤.٠ مال-ك مح-ج.ز عليهما نن نه

 بعهد أخلوا نهم كندة لة ون؛.; كنده

 اللذين ؛إفين وا اده ا اه تج مالك ض.مته

 ادرئ مج_ا-ب ذلك تعويغى شابا

 لحص-اص-ة ا ملك ءوف بن لقدس ا

 دارب في كندة وكبار داذه فاحتجزا

 امرأ الغالم ذ!-ك أدفروا أن الى

 كندة قبرلمة ه.ن رهأئن عطوا و القرس

 وكبار؛-ندة ءرؤما وأبناء أو ده.م

سبأ وطم انء  غرادن قددوا

 من آخر نقش وفي ، وجا فراسًا

 شرح ال أن فيه ين؛-ر بلقيس ء.ر»
 ملوك إلى سفير" ارمل ذل يضب

مللن دن؛_مب لح_اردنI يأ اد_ت٠ذ

 د-ا-ك ب_د بن ودازك زد()ا 'س.ل

 هدف لتقش يذكر ولم ومذحح. كندة

 برن لدبلوماسرةا ا تصا ت ه-إه
 لى-زيرة ا _ط٠أوام ودلموك سبًا ملرك

 زيد نذره نقش من ويظهر العربرة،
شرح إل بأن 75 رذم تحت عنان

 ومنهم مت د ن-.*-وب أمالك إلى

 التذوش في درة ول المذكورة غان

سد جانب إلى من وذزار ود.ذحج ا

1705 انيضيأظ £ف٠اد٠ر1



٢يحفىتم. شرح ال ي|حضب شرح ال

 عل حريعدن ذت1ك سبأ أن الواضح

 معهم دبلوما,سية عالقات إنشاء

 كانت ازفي التجارية القوافل لحماية

 أواسط إلى سبأ مملكة من تنطلق
وشمالها. العربية الجزيرة

حباش كان أعاله ذكرنا وكما  ا
 شمر عهد في حمير مع متحالفين

 ادزي النقش فعي سبأ. ضد يبحمد

 إل بين جرت ادفى المعارك يسرد
شمر" نرى بس ور ا ني شرح

 الصدام، خالل حصانه فقد ق-د
 ذمار مدينة في ج-ث مع والتجأ
 وء_كد ل،ازقتا إيقاف عل مجبر"

 زماصمةا صذاداء إلى شرح ال رجع
 ثن آنذاك، سبأ لمملكة الثانية

 أحزان ومعه !.:حاثيا ودد )جرمت(
 زد هجوما السراة وأهل حبشت

 .دوان هذا دنف وكا،'ن سبأ، ملوك
 تبحمد شمر حمير ذك ودعم مناصرة

 وهزم با؛-ثل الثاني ثرح إل فرد
هذه وجاءت ، و-حلفاءه وترمت
ش حم؛ وا سبأ بين امات اوز.
 كاذف ادفي ادلم اتفاقية من بالرءم
 وبثت سبأ ملوك بين ة_انمة

حباثر وكان )الحشة(،  ياندون ا
مذوك عل باوتمرد نجران قبائل أيضا

 تعود التي لنقوش من ويفلؤر سبأ،

 حكم ا$ي أبفع إل كرب عهد إلى
حباش أن عباًلحمد شم-ر دظ  تابعوا ا

 اليطرة دف۴- التوسعية سيا-م
حمر اليحر موانئ ءلى  وداوها ،ا
 الميالدي، ادشالث اوقرن بداية منذ

راني يسحاصرة وذزك  الحيرية ا
 إلى وصلوا وقد المعافر من منطلقين
 ومن حمير عان-ة ظفار شارف

 متوترة ا$ فات ؛ذب أحرى جهة
حم،'ش سبأ بين  تشأ عهد حق وا

 سيئي. ملك آخر الثافي تبأمن كرى
 ربر بين توترا ت قا العال واردادت

حباش  ازوري المدك عهد في وا

خير الربع في م باسر  من ا
الميالدي. اثاك القرن

د-؛ أن با$كر والجدير  ش ا

 قبائل يناصرون كانوا رمة لحضا وا

 وقد ،سبأ ملوك عل المتمردة نجران

 ذلك عل الثالى يحضب شرح إل رد
 دت ستعا ا جحة نا عمكرية مجمالت

 مناطق عل سدطريا خاللها من سبأ

 ولوا ذددل كانت الفي.* نجران

 القوافل طريق عل استراتيجيا
 وشمالها داورط سا يربط لذي ا

استطاع لذلى العربة، الجزيرة
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ين(٠٠ح دن ٠؛مل ن .دي . درف حسدن ؛ن حمد )؛ اؤددن شرف

 يأزل خوه وا الدانى نحفى ذرح إل

 خالب ريدان وذي سبأ ع-ذكي ددن

 جبهات ءلم-ة ءلى الصمود حكمه.ما

ولى الجبهة فعلى  خطرها وهي ا

 دت كا لتي ا ت حك ردة والدا حمعر كانت

ص، بداية في حم.بر تساند  وكانت ا

 ومعها فر لمد؛ ا وفي ادراة في متمركزة
 الى با%ضافة ٠لها الموالية القبائل

 مع تحرض كانت لتي ا حضرلروت

حباش التمرد عل نجران ذلى قبا ا
٠ سبأ مأوك زد

عربش مذدر د.

سر٠ح ين أحهد١ ا"دين شرف
 اذدذز ثرف دن بن حم.د ه-و

 شلع..راء حد ''الذذرة' د المعروف
 ال-اخر وازتوأم المشاهير العامية

 وهو ،للخفنجي لمكمل i لضاح.ك
 لح-■"-ج ا ءريق-ة سرةأ إلى ينتمي مثله

 متوى في يكن م وإن لذب، وا
 كما حاى واستقرار ثراء الخفنجي

الشاي. قصائده بذذك ددي

 خير اي !ذلمثا - !.قارةا ء.مر ودان

 — اله-جري ءذر اث الثا لة_رنا ن٠م
 لها تثهد لم الني با ضطرابات مرئًا

المضطرب، تاريخها عور مثيأل منيل

 تنتهي،   القبرة تلراعانا

 اليمنيين بدن رحاها تدور والحروب
تراك ثمة وبين جهة، من وا  ا

 ذرى جهة دن ؛؛نهم فيما المذئاضعين
 في — لليمن جدذوددة صصم'ل.*؛ — ءدن

درة. ول لى .رط؛ا! ا حتالل قب.ضة

 ءا ه.و وادن م ء؛ في ظهر وقد
في أنمة خمة م،1840 ه/ 1256

ول ا%مام ظهر فقد رادد، ت  ا

 منع لفي لى زن؛وا صنعاء"، في
 في وااخالث ء صد.*-؛ ور تم.؛ قرية هي ٠

 ادوت؛؛:-، في والراح ، زر-:::-
 واجتاح لحيفةا في الخامس ٠ %ف وا

 في ال.ذوطى وانذذرت البالد، الرءب

 ]خارة ا ءرذ؛ ن؛ ى-ور د وق ،ن مكا د.
وف.؛  يدة١بقم ء.ىره في ضياصرةا ا

 على تتردد زادت وما الناس، تناقلها

٠ ليم.ينر ل*ة أ

 طغا والراح عثراء خبط

 ء ون؛ م ح أن تعدى 

 الله إ  إله   حبنا

 م إد-؛ كان الر في واذي

 كالم بغير منها نبع ذل

وحام بعير يزحر ورجع
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حمد(١هط ين حرد الدين شرف حسدن( بن )أحد الدين ذرف

 الله إ  إله   ونزق

 عظيلم إمالم اجن -ام٠وا 

 م - زل والثروط بالخالفة

 ضم 'حصنالغراس' وهوفي

 الله إ  إله   ،ختظر

 ن—رك بغير ناموا كلهم

 ضرت نحاس رطلين م-لك مز(

 وحعلب لكا قالوا وا)-وقيد

 الله إ  إله   وقثاش

معيض المدبرين -بر و

 ويمر, ثلرق نبها ذمل ند

 وعريش طرين نالوا شاوله

 الله  إلهلال٠ذص

 فتخ الزمان ذا ورعايا

 زخخ مالن الدنيا خارا

 وبح نطل إمام ه دعا من

 ءسبوا ؛لهإ الله

 أزال أهل ذب دي كلها

كمال بغير عيناط عيغطوا

٩؛ ■٠؛H ءد٠رهس٠ 1708

 هالل للغاد واستهلوا

 الله إ  إله   مدبرين

سهلة بلغة - ارثماعر استطاع وقد

 لنا يصف أن ٠ معطة وعبارة

سن، مع - زكنه عصره أوزاع  لم - ا

 التي الظاه-رة وراء ما إلى يتغلغل

ا!ذوخبى. من القدر هذا كال إلى أدت

 إلى حدث مما جز.«" أرجع ؤذف

 ادؤولية من جزء" وأرجع لثعب،

تمة، أطماع إلى  يضع داد ).ى ا

 ءاذق ء.لى بأجعها الفوضى مؤورة

 ذاعرا ه بولدن نه -ادا^،صن - ٠

 م-كوءه نظرة المدس.ة إلى ينظر ترويًا

وا راب. باخة.د

 ساللح لعزيز عبد أ.د.

 ص العامية، شعر المفالح، العنز ءدف د. : مراجع

مركز بيروت، العودة، دار ،386 - 380

ام. 978 صدعاء، تجمزن،ا اودراسات

هعه بن )حود سين درف

م1925 , 1851 ه/1344 . 1267

 بن يحيى !-ن محمد بن حمود هر

دوم كوكبان في م.وذده ،اد-ة-ادر عبد



الله( ءب بن حمد٠) ر االى؛ درف محمد: بن *مود )الدن درف

 سنة القعدة ذي 16 الخميس

ام.851 سبتمبر 12 ه/1267

 العربية علوم من رلكثي محقق ءالم
 نارع أديب داعر ،رول Iوا وا"غقه

 لدينI شرف دن محمد ; حمد خاله
 في وأنذق وحار؛*، كوكيان ددارة
 زل تن-؛ ثم دواز*، جل ذاك ل سجي

 في اسمه يذكر أن عل لخاله عنها
ا-بعة. خط.اة

 في العثماني العهد في القضاء ذولى
 وبالد ذمار، وفي ،٠ءمران

 ؛.ما ، وغيره؛ ٠والطويلة ،حجلة-ب-
 ا%مام دء؛ ول؛ ثال-:؛:- أوقاف -رولى
 با%مامة نفه إلى ه ؛لددن حميد يجدى
 ه/1322 منة والده دوت بعد

 إلى -ة ال صاحب رحل ام 904
 ا'%مال* شيخ هع هتاك م وأه؛ حوان

 عقد دق اليدومي عبى بن ءلي
 حمد والمثرر يجدى م %د.؛ ا دن لصاح

 ه/1329 سنة ٠دءان في ;؛ن؛ ءزت
 في القضا، يجيى ا%مام فو ه ام911
 : شعره من ٠الطوة بالد

تبسي أسوأ الغصت

 مشرب أخبن والرفغس

الدليل جاء قد والكل

النبي عن بذمهن

 تيما طريقا فاسلك
 المذهب |**واء واسلك

رب-عاء ة دل ل ٠الطويلة في 4ذ ووف
ذرة جادى 8  24 ه/ 1344 سنة ا

ام. 925 ديمتر

 جب الح ادن كاب شرح كتاب إه
.ل.تحو في

ا$دوع ءدي بن إسماعدل القاضي
كوع علي إسماء؛ل؛ن الغافري ،راجع:  هجر ‘ا

 لنكرا دار ،اق ذي ومعاقله العلم
 خبر ام؛ 995 ،1ط بيروت، اإداصر،

م، اززركلي، الدين  العلم دار ا 
أم.986 ،7ط بيروت، للمالين،

 الله( ن،؛لى٠ )«دمل ازددن شرف

م1558  1473 ه/965 - 877

 الدين ذرف الله عبد -* محمد ه-و
 ه/ 877 ن ردئ-؛ شهر 15 في ولد
 جادى 7 ذوفي م1473 ر قررا 13

 مارس 27 ه/965 ا$خرة
 ودخني ،ب—لح - عر شا م،1558

 المدينة في؛وكبان، وك الجمال،
 ل ااده-؛ إلى الواقعة الصغيرة .ريفية

 أرسذقراطية سرة .ن٠ ،ؤصذ*-؛ء لخربيا
 حنة ط؛ حربًا ؛-راده؛ 1ذ. هالكة.

ودخلو ؛-ا%مامة، ا حفاظ ل سبي في
 والفزاة الوطن أ؛خاء دن 1ود.ي-١ذه

دامية• حروب في
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الله( عد بن )محمد الدين شرف الله( ج بن )محمد الدين ذرف

 اإطهر-:;:- وءهه ،إماما جده كان

 ا)-تاريخ في شهره أمرته أذراد أكهر

 ذ.شأه من وبالرزم لليمن، ال-وسيط
رستقراطية الث-اءر  قد أنه ومن ا

 في منغمس هع مجذ في نفه وجد

 أفرادها انخرط أمرة وفي الحروب،

ء من منافسيب( ضد ااصراح في  ذ٠ا

 رموؤف احتفظ ود فإنه ،وغدرهم

 للجماوا اذوى نديم فكان ،مجالف

 تضطره لم وااطرب الر—الث ورفيق

 إلى أو بالدم التكسب إلى الحاجة

 ديد٠ش وك-ان ،.مدوحين ز لبجوث،

الحرب. من النذور

 عن إ  ر يعد   لموؤفا هذا
 ض لط٠٠٠ح١ ا شديد ني روما شاعر

 لحروبا وكره لوبالجما ء بالطبي*

 ات وأب الدماء منظر من ويذلهر
 ني إحباط حاد، يادالى وكان المدافع،

 داثم وكان السياسة في وإحباط الحب
 احشاتا وهذه المدينة، من الخوف

 إذا - رومانيًا ذاءر؛ منه تجعل كلي-ا

!*دره. - الوصف صح

 إلى الواقع من ب ح; كان لقد
 ومن الحب، إلى 'اذم ومن ا!شعر،
ول الحب ما إذ ازثافي، الى إلى ا

 يقع دق حم، مذامرة من يخرج يكاد
 عذدما وذان أخرى، دب مغامرة في

 بتطع   جديدة وب و-اا.ة يعيدن
مثاعره. اء ،خف

 التي الى حكايات أكهر وما
ددوا؛،. درع ح. عنه يرو.ا

 من ة_دلىه كا تكون وتكاد
 در نابعة الدين شرف عرنا ذا صاذلى ة

 فقط منها والقايل ذاتية، حب تجربة
 ،الحبين؛ د_*حر ً ن ءلى ذته قد

 كتب_ت القليلة الذصاذإ هذه ورعخر
 ادن اذط؛. ى.رازنا ا%مام لحان عل
 هذا إده ط^^ فقد المؤمنين، امبر

 اثريقةا إليه زوت أن بعد ا%مام،
 ينظم أن د-تي-اميةا حمد بدت )نحور
 محاسن فيها يذذر ا_—ذص نهلما ءلى
 "نقك الثاعر: ذال الثريدة، هذه
 وأدخلتها كتبتها فاها وطاط سمعًا

 وصات فذه، ،نردخ وهو قرأدا علبه
 ذال سمه،با أبوح   ممن :قولي إلى

 تدكر ما دد   اسمها؟.. ذكرت   لم
 مرتة أخرى قصيدة فنظمت ’ سم-ها ا

 المعالح( بالعيون فؤادي )دادت أولها
 ^ة )ونا فولى في دنةاشر ' اسم فذكرت

 فناب ووردة( ااغمر ا—م-ث
واستراح".
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الله( عبد بن حمد٠) الدن شرف الله( عبد بن )محمد الدين شرف

 لذي ا %حباط١ نوع يكن ومهما

 ،كيًاروما شاعر" بصفته منه يعاني

 شبره أدار ذلى نه من الرغم وعل

 ؤد ن؛د-ه ، ٠ؤص في نجتمعا يالذضا

العصر. ذلك في مرمرة؛ دكان؛ اخذل

 متيز لغميح ا شعره ن ا٠وك

 دذوان دذه وله !.*يارة،ا جي.د ديك،ا

 شهرة غطت ذ_ذ_ذ ،عد٠ب يطب.ع له

 *يء كل عل لعامية أشعاره

 هتام وا ره ر'ر م*ا باهتمام ثرت واستن؛

جدال  شعره كان وى،' تإت، التي ا

 لعيون حادث عل وةغًا لعاميا

 شعره يندم كان ؛-قد وذلوبوا

 ذفاذو ذفر من مذطلقًا لفمحا

 عل - منه القذر إ  - .دة.دره و؛،'ن

 نه ي غ, ومن ،لط^*ةا وودف ا زل

:؛وله بالفصحى

 سهرا بمن .شعر دم الليل راذلى يا

درى تذوق   فعيني عيدي سهرت

 م-درح-ة وأجفاني عيني ننام
عبرا و  نوم ؤرها ما ءيراد

 شدي هوى٠■ رأوذغب ةا;ي سبب

!-؟مدرا٠و ا ع ومللك.ت، دذددي يا

 كدده ما يضا لنصيحا ذ*ره ودن

 أبيها ادم ن ون-؛ العركية، ..ه٠ ادر في

 لشاعر شذف بلغ وذد "ثح٠د ادالي

  دد دوقوء؛ جعلها أن ويجمالها ا٢

 ة. د  ؛وا ى5ا٠لذص ؛ قصاذده من

أنفاسها تبث غزا 

 ذبيح لرناها قتيل كل

أنفاسها تبعث   وكيف

 المسيح وها—وأد ها هوا فالتي

ن بغزلها الصوب ر دف أ و

 كانت الدرب ياتبا وبكنا الروحاني

 لدم راح الدين شرف ر٠ءع في ئ شا

 غزل أن يؤكد قصائده وجامع الديوان

 وأنه وانساني؛ حسيًا كان قد الشاعر

 لم وأذه حياته، وتجارب مججه مرتبط

 القصائد هذه في تغزله ني يذهب

 أرباب إب ب٠يذه ما إلى المشهورة

 انحبوب عن ت لكناني ا من ف وى ا

 النبوية، والسمات ا%لهية لصفات ني

 الرحمن عبد أشعار في ورد كما

 "كبر فإن مسلكه، سلك ومن العلوي

 جيعًا ومعانيها تبم وغزر؛ موشحاتذب

وإنما ،معين محبوب في وسر كنايات
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الله( عبد دف )مأس الدين درف الله( عدد )محمد الديرب شرف

 المعروون انحبة لمناني إشارات مجذلموبا

 رس ط-اهر وذلك الطردقة، هل عند

 الله رحمه د وه لبى، و  ثك فيه

 غزراته من ثيذ.ا ينظم لم نه ن؛ ،ذنالى

 وص-ف فإن ،معان محبودب في إ 

 وإن وصف، كما في-و وذ.راؤأ وصأل

 و—في الوداع أو الذراق من تأوه

 محبورط م ، إعران اذكر وإذ ؛.ذ .،،

 فهو وصدوده هجره من ولشكي

كذاك".

المقالح ز سر عبد د.

 في ,؛.مامية شعر ،لح ١لمذ ا ليزلحز١ ءبد ٠د : مراجع
 مركز مبروت، دودة، ال دار ن،٠اب

 ص ام،978 صى £، اليمنية، ا؛ راسات
361-355.

 الله( عد بوص )ليحح الدان درف

م1601 - 1524 ه/1010 - ه930

 شرف بن الله عبد بن محه-د هو
 نغوي ذ.اءر، أددت فقيه ءالم الدين:

 في المعروفط المعرب انئعر نظلم ۵جا

 الوشج دمر وا ، ،خكم.و ط رح—اديم

 وكان ، ٩مذ شادره وغادا اذلمءد.ون،

 في ؛-أن والتشبيب، الغزل إلى يميل

إلى ذول ثم ،جاروديا أمره بداية
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 وغرف!.محادة السنة، أهل عقيدة

 نحعهم -م،٠ءذ الته رني الله، رسول

 الؤرغ ذلك روى ى علهم، فأثنى

 الق-اسم ا%مام ابن الحين بن يحيى

 في الزمن( )تهجة في؛تابه محمد ابن
بقوله: *1638 ه/ 10أ-8 سنة خبار۶

 بن الله عبد بن ن محة ليد وكان

 أهل مذهب إلى قدرجع لدين شرف

 ,ه و ،ثن-طه له ده را ؛ما ،لنةا

. ذل من عليه ؛ان عما رجع

 ،م 1 5 2 4 ه/9 3 0 سنة ه مولد
 $خرة ا جادى في نودب دنبا ووفايه

 )"اجة في كما م1601 ه/1010 سنة

ستة وقبل: الحلوى( و)طبق الزمن(،
م.1607 ها1016

 والدر المرهوم الروض” آثاره:
 ،الحكمي شعره( )دل.وان 'اذثظور

 وط " الته؛ لعذذ، عبو ه٠حم.
 مير ”كلمة تانة نظم الجفتة
 الله رني طال، أي دن عل ذؤمذن

 )ديوان ووسحات -ذات—وم ؛ ٩—ء
 “حمة-* )المترنى( المغرب( غير شعره

 كفاية واذظم الله؛ لطف بن عيى
 ءلي ال.ؤعذيرل أمير مناقب في اذطال

 عنه؛ الله رغي طالب" أي بن
لغة في الغرب )نظام ونظم



قمها وء؛ الجمهور؛ة شعار وغاذهها الجمهرردة ذمار

عارب(  إبراهيم, بن عدسى للعالمة ا
٠الوحاظي الربعي الته عبد ابن

٠ الجدري
ذوع ءلي بن إسعاءدل القاضي ا

 ذي ومعاقله العلم ر شج ،كاوعا لى إسماء ن راجع
 ،1ط ؛؛روت، صر، لمه؛ا الفكر دار ايمن،ا

 الجسداري، الله عبد ابن أحمد م.1995
 العلماء برفيات الواذي الوجيز ح٠الجا٠

٠مخذطرط ، ريز' ال ذوي

ا ندي =  ندي الحارث بن شربح

دغب
 مدينة قرب العدم هج.ر من وجرة
 وشي صنعاء غرب شمال السودة
 قبوز وفيها ٠شغال بسودة المعروفة

العلماء. من طافة
 سري الله ءبد حسدن د.

 اليمن بلدان مجموع الحجري، محمد :مراجع
دار كرع،ا عاي محمد ت ق لحمي ،وائلها

م.1996 ،2ط صعاب، اباسة، ة٠الحك

وخضها الجمهورية شعار
 2 رقم الرئاسة مجلى لقرار وفقًا

 ثعار بكون ام990 ه/1410لذة
 يبط نر من ن ليمنا لجمهوريةا

 ويرتكز الوطني، العلم عل جناحيه
 الجمهورية عليها كب قاعدة عل

 ادر بطن عل نقش كما اليمن؛،
 الين، وشجرة مارب سد يمثل رسم

وانطالقه الشعب قوة إلى انر ويرمز

 والين التد ويرنز الئحرر، أفق في
ايمن.’ حائعر أبرز إلى

 من الجمهورية خاتم ويتألف
 دائري إطار داخل موضوعًا الشعار
 الدائرة جانبي في وثئثش الشكل

عربية. رف زند؛
 الحا ت في الشعار ويستعمل

وجويًا: اذدالدة

اليمن؛ة. العملة —

.لحكومية١ المطبوعات —

* الرئاسة مجدص ربنجن علم —

٠اليمذية الجمهور ذلمفزدون -

 لرئاسة النقل وسائل -

الجمهورية.

 للرتب الممعزة ت العالف -
 بالقوات الخاصة الرأس وأغطية
من. الملدن وا
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سرئ ها٠وحاتم الجمهورية ذ-مار

 رئيس باسم م تنذل التي الهدايا -

الرئاسة. مجلس

 الرضية. السفارات ت جها وا -

ما غبر افس غر ب ستخدا ا ومحظر

مجدن رئي~ن من إذن دون تقدم

الرئاسة.

 في ر ل.ثاط ا استآخ.دام الذاذون ويمنع

غراض التالية: ا

 ت ددارا من جزءا تلمًاله ا - أ

 والهيئات والمؤسسات الوزارات
بذرط: غيرها أو العامة إ

 ازرئاسة. دن٠مج رئيس فقة موا

لدى الشار زنلك نموذج إيداع

الجمهورية. سة رئا

غراض  والدعائية.  جارية ا و

لذزينة.

 ي مكونا جزءا له ستعما ا

مصوغات. أو دقوش

مطبوع. أي في

 شعور إظهار القانون ونجرم

،شار ا ذن رفحئ ر حتقا   ا

)محين(. بالحبى ذلك ءلى وبعاؤب

 ذات هو الشعار هذا أن ويالحظ
 الجمهورية اتخذته الذي ,ار ؛-.ل

 الوحدة ق حق ة !-حيا ؛-مرديةا
 شوال ام،990 مايو في اليمنية

 -انضراءا النجمة باستثناء ه1410
العلم. وسط كانت التي

الوادعي على أحمد

م.1990 مايو (1) عدد الرسب الجريدة مراجع:

شعب

 ليمنية ا لنقوش ا ة٠لذ في ؛.رد لفظ
 والجمع مستقرة ؛.عيلة بمعخ -ة القد

  غظ١ ويشمل شعوب(. أ و) )سيروب(
 تحمدع عل فيدل اوسع، نى مع أيضا
 تكويى في عدة قبائل يضم كبدر

 مثل -حد.وا وسياسي عي حتماا
 همدان(، و)لب سعًا(، )شعب
 وهمدان سبا وقبائل حمير(. و)فرب

 رستقره ئل ذما ق يا٣ل ا هذا في وحميى
 وكبت هرمية عية  جذتما ا وسيتها

 شيخ حيث البدوية، لذلجة كا أفقية
 ، ر-ساوين ن٠د_ا ئ فرد وقبيلة ا

 في جوهرية والنسب ا م ورادطة
 ء_لى يعتمد ومعاشها بنيتها،

أما والكأل. الماء عن بحثا التتقل
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)حزب< ا شذراكاي الدعب هب٠م

 فتثاوك )شعب( الحمرة القبرإة

 تقوم و  خصائصهم، كل الح-ثر

 ب—كب—ئ على لضرورةرا بطتها را

 ؛طرو ءلى تقوم ا—و:غ ،مريح٠ل

 والمعلحة ؛.وطنا مثل أين؛ زرى

رح .لةغالشة  معق أن ح—وا

 مما قريب لكريم:'-نرآن في (ا-شعوب

 الغامن أتجا )يا تعالى: قال ذكرناه،
 دلم زلجتئتا وأدق ذكر نع خلفانمم إذا

 يقعارووا..( وبائلز بًاسعو

 فالشعوب (.13/49 )الحج-ر;ت:

 والة؟اذل الحضر ؛جادلى سوعات هي

د ابن قال البدو. عذائر هي  في ر ا

 ين لخد غريب في دةالنها) كذاب

 .*رب  ائل٠والق للعجم "الشعوب

 ابقال ا%كدل: في الحمداني ويقول

 وفي . سبأ شعبا وك-؛- ن ير—لجئ

 بم*ق ثدعوب لجمع وا لشعبا :  نة

ولى الطبقة أو العظيمة القبلة  ادق ,

 والقبيلة الثعب .و*ي ا رب ءلبه-ا

 والفصرلمة، والفخذ والبطن وا مارة

 تجمع يلة٠والق .،1الة^ا؛ يجمع ذاذلذ.*.ب

 البطون تجمع والعمارة اذر—از*-*

فخان تجمع والبطن يجمع والفخذ ا

 السائدة ا فة وفي .وه.كذا لغصائل

 ثا وطب ن سكا هم : إئدب ا ،روم

 أو واحد، ي دام س كيان إطار في

 برك-ة٠ع-ش روا؛ط ذات د  ، أو دولة،

 والثقافة والجايا اللغة مثل

رض  وفي الواحد، والمصير وا

 وادد، سل .ضًا؛أ يجمعهم لغالبا

 ا رب : شعوب ذلك لوبثا

ذراك وا%يراتبن لمان وا  وا

 ا ستعمال في تقمر وذد ن.روناوا

 ءلى اصطالحًا ا فط ؛;طلق ذاك ء.ن

 تعددت مهما دوا  أي ساذان

 الشعب فرقال: وتخالطت، بطهمروا

مريكي،  المالطي، والشعب ا

؛.كذاني. ال والشعب

الله ءد محدد و ى د.

)*ازب( سرى اللله،ب

  شراكي ا الشعب حزب تكون
 ت، للنذار عدن مؤتمر داخل من
محرم في رسميًا ذأب ص غان و"

 م.1962 ه/دوارو 1382

تأرى و ئق.الحزب وحسب
التارة: لألغراض
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)حزب( غعبا ذتر|كي1ا )حزب( ا شتراكي الثعب

 اسات محاو ت إفشال -1
 العمالى اذؤتمر إغالق ابريطانية

 ت هكا ال_ذشا ممارسة زآج_ة٢
. سية اسيا ا

ة٨اكداس التطورات جي-ه موا - 2
 دممالي ا المؤتمر يستطع لم التي
.بية الذقا صفته لسبب طها جي موا

سياسي تنظبم في العمال جع — 3

 حان في سياسيا ٢ يمدله واحد
 بتمثيلهم العمالي المؤتمر يقوم

نقابيًا.

 أن الح-زب وم—خص يرى بينما
سباب إلى دعود تأسيسه  :ااتالية ا

عدن مدؤتمر قادة خوف - "
 نغون ذوسع من للنقابات

 الشعب )اتحاد ا ركي (٠ااتذظي
 الحرى داخل الديمقراطي(

العمالت.
 ل المما حزب لنصيحة بة متد.ا ا - 2

 إلى وفده نقلها التي لى يدنا الك
ه/1382 محرم 14 في عدن

 والتي م،1962 يونيو 17
 إنداء إلى عوة االى تضمنت

 السياسي ح لجنا ا يكون حزب
 أبة في رممثله ااممالي، للمؤتمر

 ت اللطا مع رسمية محادثات
المالي المؤتمر ن الريطارة،

 هذا ويستند نزك. له نحق  
 حزب تجربة ش_ابه٠ت إلى الرأي

 تجربة مع  شارالجة ا لشعب ا
 البريطالى، الدمال حزب

 قيادة بين القوية والعالقات

الحزين-
 عدته ة.ا جانب إلى الحزب ستقطب ا

ساسية  من عدد" ل لعما ا من لمؤلفة ا ا

 والمدرسين التجار وصفار الموظفين
لعللمة. وا والنساء

 من الحزب قيادة تكونت وقد
 عشرين من المؤلفة العبا الهيئة
 من مكونة اتنفيذيةا والهيئة ، شخذصًا

 بن الله عبد نوكا ٠آسخاحس خم*-ة
 منصب يجتل صنج   ا لجيدا عبد

 سالم لد٠نح تقلد حين في ب ٠٠ح رئاسة

الرئيس. ذبنا 1مقص- داسندوة

 محوالبرنا ادستورا وثقتا وحددت
 وفقا الحزب رودرا وأهداف ممادقء

يلي: لما

 جزء العدس ادمن إقل,م ت المبدأ
 دعريا اشوىوا ،ل-عربىا لوطنا من
 ،لعرريةا مةا من جز، لي?ا في

  سنمارا من الى? م٦إللى وتحرر
 أساس ء_لى ده ووحد ،واكرجادجة

اذل هما اا^ى ديمقراطي
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اكسبا شتر|كي)حزب( )برب( ااذ*با ذ؛راكي

دن وحدة في للساهمة العملي  ا
واحدة. عردده دولة في الرة

 اشراكي مجتمع بناء ,لهدف:
 لحلز ء-سة جت_ما ١' ا العدالة توده

مذالي. ءزبي ع٠محت

 - لوى؛ - لح_رية i ر: لدعا ا

ا ثزاكية.

 ب ردع ل ا كض ,في لخرب ا شم وس_ا

 ني لبريط-.!ا ا متعبمار دد ارهني

خالل،ت دن %دامةوا

 لتحقيق بيالذذا النقال قيادة -
 ء-دن مؤج.ر عبر لعدال مطالب
للنقابات.

 الوعي تجذير في همة ذاا -
 لداسدةا أنثطته خالل دن لوحلني

.ني؛ وا!؛ذا

ام.962 تمبر٠س 26 ثورة داذذة

 قفرة إيصال في المثارون -

 المربي ملع-اا اورأي إلى بمن ب ب-و

 دم هيئة إلى وك-ذ ،!.عربيوا
 ا ستعمار تعفية لجنة و المتحدة،

.إ.ا "تابعة

 شراوي ا الثعب وزب مذنعا
لجبهة ا تأسيس في اذواركة عن

 اوثورة تباه تخظ ك_م-ا اوقوب،

 يجوز   أنه  عتقاده وذلك االمحة
 فشل بعد إ  لعنفا إلى اللجوء

 خصوم وورى للمية،ا سارب

 الكفاح من اذوة-ف ا دن أن الحزب

 لذب ا حآزب هذذ مر إلى يعود لمساح
 أسلوب نجاح ءلي ا ثراو

 حزب ودول احتمال مع ,'افاوزات
ا%طذ. إلى لبروطايا لعمال

 الكفاح ءلى ذق وا الحزب !كن

 ه/مايو1384 الحجة ذي في 'زاح

 دع ذلك جل من وشكل ام 965

 تحرير منظمة ) ؟حدوى سدة ب ؤوى

 في وأعلن انحتل(-:؛:-، ارهن جنوب

 ءن ام 966 ذخاير اديرا 3 85 رمضان

 القومية والجبؤذ التحرير منظمة دمج

)جبهة باسم عرذت ح.دللىة منظمة في

لكن انحتل(؛؛؛، الرهن جتوب تحرير

 لنجاح. له ب دك !إمحا هذا

تالم٠واس الي-ذوب اس_ذ.ة-. ل ورعد

 ح; مرة لسد؛ ا الزطة ة !.ذود ا الجربة

 معظم انتذات ولهذا ، لحن,زب ا نذاط

مقر" منها واتمذذت دعاء إلى صره ءذأ
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ا حرف( عبد )فيصر الثمي اللعرف( ءبد صل )في الشمي

 ت طا ندما في الحزب وشارك لها،

 لحكومة المعارضة القوى واعمال

آنذاك. اليمن جنوب

 ى ه. ت خا البالد في التدورات ومع
الحزب. لهذا ذكر أي

 ماصرة علي صالح د.
 )ورنة ا شتراكي الثعب حزب دستور ٠ مراجع

 ا شتراكي سع لئثا حزب برذ؛مج مطوعة(.
 ب ٠الجذ ثورة : رزا عادل مطوعة(. )ورقه
 دار — لستقبلا يا.*وفضاالنضال تجربة

 حك إبراص ام.969 القاهرة المعارف،
 لحذونا في لوطخيه١ الحركة العبيدي:
 دخداد جامعة م_1967 _ 1945 ارهني

 تجربة المصري: ءظ.ه د.أحمد ام. 979
مؤسسة — حرة لديمزرا ا ارمز( في الثورة

بحاث م.1986 بيروت — العربية ا

 ا شد( عبد )فيصل الفعبي

م1970 - 1935 ه/1390 - 1354

 لشعى ا للطيف ا عبد فيصإ هو

 حربي كقائد نحرز ومناضل مذف

 تأس في دوره خادل من وسياسي

 جنوب في العرب لقوميزرا حركة

 ني التغالي ودرره اليمني الوطن
 لتحرير المسلح الكفاح حركة

الجنوب.

 الواقعة شعب قرية ني وزل

تلملم، في للحجية ا لسلطنة ا ضمن

 ولية ا دراسته وتلقى الغزة،

 لحح مدارس في والمتوسطة  بتدائه ا

 أرى حيث مصر إلى سافر ثم وعدن
 من وتخرج هرة لذ؛ا في نوية اوذأ دراسته

 عين جامعة وا قتصاد التجارة كلية

م1962 / ه.1381 عام شمس

 أثناء الحزبي السياسي نشاطه بدأ
 نشاط امتن حين هرة لقا ا في دراسته

 مصر إلى لعرب ا لقوميزن ا حركة

 ت لخمسينيا ا من ني وثا ا لنصف . ل خال

 م،1958 ه/1377ءام. بداية وفي

 ضمت دية قو؛ خلده ضمن أصبح

 أدناء من الطلبة ء تشطا من زت

 درع سيسرط تأ إليها أوكل اليمن

 عبد قبصا وكلف، ادس، في للحرى

 لحزبي ا ط لنشا ا سب تًا م يمها للعرف ا

 الى اضطره وما الجنوب في الحركي
 عدن إلى والعودة إطرة، الدراسة ترك

 يمر ينيتأ من. ممكنو بمر" ذثسط اؤ.ا - ج ز

 خطة ووضع ولى ا لتنظيممة ا الدرة

 في دراسته صلة لموا عاد .ثم وذوسع
 أثناء عدن إلى يدود وكان الباهرة

 مسار عل لإلثراف معية الحا ا%جارة
 المسؤول وأصبح لتنظيمي ا لعما ٠

عنه.
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ا)لمط؛ف( عبد صل )د ي٠الشع اسرف( ءب )ذدصل ي اد

 بعد عدن إلى الشعبي رصا عاد
 ه1381 م/1962 عام تخرحه

 بعة لتا ا رة لتجا ا بوزارة لتحق وا
 لعمل ا في يستمر وم ،عدن لحكومة

 للتفرغ اضطر فقد أشهر ستة سدرى
 لحركة التنظيمي لعما ا لقيادة

 توسع ظل في العرب القوميين
 المناطق من وعدد عدن في تنظيمها
 الوطن شمال في ادح كما الجنوبه

 لتنظيمي ا يكلها٠ه ل  كتما ونترجة
 "جصبوأ اليمن إوايم ة د ب تشدلت

أعدائها, أدرز هن الشعبى ا٠فيص

 وتميز لذشاطبا ١لشعق قمل في ف لح

 ؛خدرات لحزبرن ا تجربته خالل من

 لملتزما لحزبي با عرف فقد تنظيمية

 وبرزت السرة، بمبدأ مةرا٠لصا ذنيد

 كتابة يتولى كان إذ المكرية قدراته
 سرة بوا والفكرية التنظيمية "٠مي لتعا ا

 المراتب اجتماعات أثناء تقرأ الني

 ول ا كترجين وأصدر ،لتنظيمية ا

 المزيف" العدرالي "ا تحاد بعنوان

 ؛شف الخيالى" لندن "مؤتمر والثاني
 ا ستعماري الحطط ءطورة فيهما

 "دولة إنامة إلى الرامي البريطاني
 دوليًا مها يعزف لعربيا للجنوب

تبقى ؛.ريطانرأ دفاع بمعاه)ة وتربط

 بما لجنوب ا في ).عسكرية ا ؛.واعدها
 عائقًا ستصبح الدولة تلك أن يعني

 فرصل كان اليمن. وحدة إعادة أمام

 في القيادية العناصر أبرز من الشعبى

 إلى ة الداء الدرب لذوميينا حركة

 بح تتبذى عريضة، جبهة تشكيا
 ،لجنوب ا لنحرير لمسلح ا لكن.اح ا

 في ليدمدردةا لثورةا م قدا بعد صة خا

 م/1962 عام اليمني الوطن شمال

 الشمال عل يزدد وكان ١ه1382

 رأدة تعقدها دشاورذة لقاءات رلحدو

 سعة لوا ا التحضررات فبعد لحرذة ا

 قحطان برئاسة تحضررؤة لجة وتشكرا

 العرب لقومرننا حركة حت٠تج الشعبي

 ازلهصائل من عدد مع تتوحد أن في

 لتحرير ).قومية ا لجبخ-ة ا ا٠ك٠ولىش

 أغسطس في نحذلى ا اليمني الجنوب

ول م/ربيع1963  اهءل383 ا

 حني المسلح الكفاح مج درنا عدة قا

 اللطرف عبد فرصر وأصبح التحرر،

 ي نفيذ لذ ا نمرة—نج ا و٠ءئف ي٠٠لثضع ا

للجبغ^.

 جادى 26 م/1963 أكتوبر 14 وفي
t إلى دثورة ا متداد ا بدأ ه 13 8 3 ولى 

لذرارة ا انطلذت حين لوطن ا جنوب
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ف(ياللط عبد )فيصل الشعبي اللطيف( عبد )فيصل الشعبي

ولى  الجبهة وأعلذت ردفان من ا

 ثورة انطالقة يوم اليوم ذلل، القومية

 أن رزم الثورة تتوقف ولم أكتوبر 14

 جاذى إلى بقواتبا زدت بريطانيا

 زلى القضاء ٠هف ا تحاد جيش

 رغبة إلى وامتددت انعت اص الثورة

.لجنون ا طق منا

 ه/1384 عام ستصف وفي

 الغدافي الكافاح جبهة بدأت م1964

 حرى قيادة حودت أن وما عدن في

 لحركة ا تنظيم ا-لم-نوب في القوميين

 زذوميةا لجبهة ا إطار في شط٠ذ.تب الري
 في دور" لدطيف ا عبد فيصل ولعب،

 في ودور" ا فومية الجبهة إطار

 ونقل افيزغدا , للعما التحضير
 حيث تعز إلى مر" منفصلة محموعات

 ص_الف معسكر في تدريمهم تم

 زد مع اللطيف عبد فيصل وتناوب

 لعملا رادة في إسماعيل-:؛.:- الفتاح

ولى اكنوات أثناء المدافي  والذي ا

 الفدائيين دين شوارع -حرب إلى تحول
 العمليات لت وطا تة لبريطا ا ت زقوا وا

 ني بريطانيا قادة كار الجريئة الفدائية

 وحول ومصالحها، ب ومعسكرا عدن

ددني جحيم إلى عدن لغدارون ا

 انعقاد دح خاصة نية دريطا ا القوات

ول المؤنمر  يونيو في ااقومية للجبي.ة ا

 تصعيد وقرر ،بتحز م1965 ه/1385

 ومده الجبهات كل في المسلح الكفاح

 شارك يصلها. لم الفي المناطق إلى

 المؤتمر ذلك في للطيف ا عمد فيصل
 لعامةا القيادة في عضو" وانتخب*

 صر العنا أصلب من وكان للجبهة

 الحبة دمج علية زد وقفت التي

 13 ي لتحرير ا منظمة مع لقومية ا

 ه13 85 رمضان 21 م/1966 يناير

 جبهة سميت جديدة جبهة وتشكبا

 أدان لقد ،نحتل ا ليمز ا جنوب تحرير
 فقة ا وبمو قسر" تمت لتي ا لعملية ا تلك

 لقومية ا لجبهة ا دة قدا ء عضا ا من د ثة

 المعري ز -لحب؛ا من بضغط وتمت

 لصالح المقدمة الماءدات ءلى المثرف

 مال-دقة الهدف ن وكا ،لجنوب ا تحرير

 مذن المسلح لكناحا رفدوا من

 لتي ا القومية لجبهة ا تحجيم و البداية،
 حولها هبر لحما ا لتئن ا و ها نعوذ تسع ا

الجوب. مذاطق في

 جن اللطيف عمد فيصا تعرض
 حمد محمد رفيقه مع يوم ذات كان

جيش ماتني من وعدد اريثي
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االمط؛ف( عبد صل )د لشمي١ اسعط( عدد )ف-صل غمي1ا

 عندى لذوب ا للجبهة بع إلما ا إتحردر ا
 إلى الحبدذن منطقة من عائد" كان

 جبهة هرشاتفي من مجم.وءة نصبته كم-ثن
 هما المسلحة جهة لموا 1 تجنبوا لتحرلجر ا

س في أض  تماةشادنمإلىو ا
 وا]ذي ،تعز في إتدري ا |لجله.از ودادة
 ونقل اكجز، إلى تدنالمد؛ ق ى

 إلى  دي ورفيقه اشعبي . فيعل
القاهرة.

 الجه ا%نامة تحت ظا ب
 لحركة المركزية ]قيادةا جعل ا٠مم

 إدى وتسعى خل دد !.عربا إقرمئنا
 مر ا ارذي حدر لنا ءبد م_ال رس].رذ

 دمل عن الجبرية ا%قامة برفع
 ذرى) مكن مما ورفعه اكدي
 إلى عاد ١ر ومن برروت إلى للسفر

 إلى متنكر" عاد ثم الوطن شمال

العذ،لي. هدور زأدواحد لجذوب

 دلى 1لكا د.ة.ودرة لحهة سرطرة ب.عد
 نتعف وفي الجنوب مذاط-ق ءلى

 ه1387 شعبان م/1967 نوزر
 ا عراف إلى بريطانيا اضطرت

 في رغبتها وأبدت ا]-قومرة لجهة با
 استقالل بشأن معها وض لتفاا

 ؛-لمطيفا عيد صل ن.; على لجوب.
ولى٠ذ لذي ]-وف-لا لفي ءغد-و" الشعبي

 عه ونتح جندف في ريطانيا مدودة
 لجوب ا ل ,-.;:قال با ؛ريطانيا عراف

 إلى ا]-وفد ءودة فور أءلمن '].ذي
 27 م/1967 ذوذمبر 30 في عدن

ه. 13 8 7 ن ا شعب

 وزور" اللطيف عبد ف؛صلى عين

 أول في وا]تخترط والتجارة لالوذماد

 ذوزبر 30 في تثكلت رط,تية ^.ومة۶

 برامة ه1387 ثمان 27 م/1967
.الشعبي؛؛:- قحطان الربى

 مارس ولفي أثهر أربعة بعد
 ءقدت ه1387 الجدة ذي م/1968
 علنى؛-*د مؤتمر أرل القومية الجبهة

 "أبين" زلجار مدينة في ا ستقالل
 النظر وجهات في ددادذ" المؤتمر د وثي

 رف٠ط ؛-;ن الحكم وج صيغ-ة دول
 تغيب إجيرراء دن بد   أنه يرى

 الماركسي، ر با!ب ومعرفة جذري
 ادكغدحر عمرن في ا يرى ر٠وآخ

 مع الشعبي ل٠فيص وذأن بالتدريج،
 ها ترنا الني خيرة ا الذظر وجهة

 كما الشعبي، ن قحطا الرئيس
 تأرف في شارك قد فيعل كان

 تجربة لفهم رؤية بعنوان كتاب
 ب٠ل جا إلى لشعبية ا ية٠وب٠م٠لج ا اتجمن

وعلي إسماعيل الفتاح عبد
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.،( اسيد عبد ل١,ذم الدمي اسين عبد )فبعل الثبي

 تعج فيعل وادتًافب ، م لطي| ءم-د
 القيادة في ءضوا الشعبي المؤءر في

 الحاذم الحزب ادتومية للجبهة العامة
الذخدية, تة لمجة في وعضو"

 ده٠ج_ه كل الثعبي فيصل دنل
 وا قتصاد^-ة -ةاذا زمةا لتجاوز

 ا ستقالل ومة٠لحة واجهتها التي
 موقعه من بريطانيا إقناع وحاول

 دول لغاوض لوفدا ني كعضو
 الجنوب تجاه الماب ذا بريط، التزامات

 الذي المبلغ الخه.وص ه٠وج وءلى
ا ستقالل ؛.مد ما دكومة به وعدت

،ليني٠بر٠إس ميه٠ح ملون 60 ه ر قد و

 فع رذ وولجت تنكرت لردط-اذبا لكن
 عن تذخل ن ءلى ؤ-ذ-ط جنيه مليون

 الذين !ذ، دلمين المكتبة الحقوق
ا ستقالل. قبل معه.ا عملوا

 اه389 محرم م/1969 إبريل في
 ءلى تعيينه وجاء لدوزراء رئيسًا عين

 زمة الجنوب فى اللطة تجاوز إثر

 القومية الجبهة رغوى ني دن خالف

 من عدد قادها نقالبيةا محاوأة إثر ءلى
 20 ركي لما ا ر التدا ضد الجيش قيادة

 الححة ذي 20 م/1968 مارس

 واصل وطنية مصالحة وبعد ه1387

حلة هرو مح برنا تنفيذ الشعبي ل٠فيص

اتفق لذي ا ،لوطنيا لتحرر ا ل ستكما ا

لم المربع لكن المرئ دان عل
 7 م/1969 يونيو 22 وي يتوقف

التار هتغلب1389 ا$خر ربيع

 الرض.؛ إ-.حبار من ونمكن الياري
 محله وحل ا ستقالة ءلى قحطان

 ح؛:- ءلي بيع ر سالم اسة برة رئاسة مجلس

 دالحرى التغير ذلك وسمي

. لتعحيحيةا

حداث "دلك أثناء  ء-لى عرض ا

 مجلس عضوية ]-لطف ا عدد فيعل
 تم ما أن دعتبرا رذه نكذ، الرئاسة

مر انقالب، إ  هو ما  الذى ا

 عامجه لجويها ا%قامة !.فرض عرضه

 خور في الكادن مرله لفي بالبقاء

 إلى الحوية ا%ذ.امة تحت وظل م

 ه/1 389 الحجة ذي في نقل أن

 سجن في زيزادلج إلى ام 970 مارس
 م . مح 2 5 وفي هيلتوابا فتح

 الرأي فجع م1970 إبريله/1390

الزنزانة. في ذتذلمه برأ إعدما

 عرد فيعل المناضل ال اء ثكل

 ررة زط، با-اية ٠. دنو في -لطف

 تتوقفه ،م التي سه الجد التعفيات

في للطةا ربما كثررا ضتوأ
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محمد طان٠'ال !اخمي محمد٠ :ةلهطان |لثمي

 إ  ق الرذا صراع ينقذ ولم لجذوب '

دو ونعق ا!لملطري ء ا ء ذب.؛ا

ليمه. لجمهوره ا حدة ااوا .يمن .

.. -II أحهد سعدد

 احد( )ة*طان الشعبي

م1982 - 1920 ه/1402 - 1338

 مثقف االمعبي محلم_د فرطان

 حرى قاد وطني ؛’رزء- سيا،ي،
 نيل حق ارض جنوب تحرير

 رئيى أول وأصح ا ستقالل
ا ستقالل. لحكومة

 الصبيحة منطقة ۴ص قرية في واد
 ا بتداب درات* وتلقى لحج

 في سهدرا لمهىرأ ،بع-دن والمتوسطة
 أواذل في تخرج حيث الودان

 دق عيًا زرا مهذ-دسًا ت لخمينيا ا

 إلى عودته بادن الخرطوم، جامعة
 في للزراعة مدير" عمل عدن-:؛:-

٠ن* وا وذج-:;:- ٠وت٠حضر

 نشاطه الثعبي قحطان ددأ
 إذ اه369 م/1950 عام اليامي

 لرا؛طة المؤسة ص; صذ" ا من ان٠ك
 ء^-؛ده-ا ن  ؛ كفيا الجنوب-;؛:-، أبناء

 لفي ا٠دراسته- تأ.و الذين دق الشجاب

سن وآخرين والودان، دم،

 اغطط طر لخة؛ الواعية م الدن.؛
 وخ-اصة ليمنا جنوب في لىا طلدريا

 ن ء-؛ س اذا ،كج.زئةا تكريمس لخطط
 دق الرابطة، ودور تأرر تصاعد هع

 شذت حين م،1955 ه/ 1374 عام
 د ض؛ الذي !.وهافيا ا%جاع عن قيادتها
 اغلى اذذ-ط.؛؛-؛ت مقاطعة في حونها

 ؤ;ادة وقبات ، لعدن لتذريعيا
 مع جذب إلى جتا" المشار؛ة، لرابطة

 ا تجاه ذات العدنية، الجمعية
.تفعالي‘,

 بد ".د*.يا قحطان أمام يكن ولم

 في عفويته ء_ن يتدلى أن إ 

 الشخصيبات دن ء-دد دع ، ادطة ال

 أن ن -ط؛٠ؤل جذو و اذو ، لمذقغة ا ة٠الوطذ

 ءوة ة_؛ ء_لى ذ"ست لفيا بطةزرا

ا تغصالي. ا تم؛، إلى تمذت1 الجنوب

 ؛.نحطان الحال ق ف-؛ أن بعود

 حاطت الفي المضاونات جذراء لشعبي

 لى يطا لبى ا وادس ■ ي ا ا وتعقب به

 ؛دار ا ودنه اليمن ل د؛ إلى رحل له،
 د زق ري، ندة؛؛   ا ٠لمذلها مكانًا هرة !.ذاا

 صر لنا ا عبد مدر أن أدرك

 التحرر لحركة تزعمها ظ-ل في
ض-د ل ااذقن؛ استنهاذى ، ااذودب
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محمد( )قعدطان الشعبي محمد( )قعدطان الشعبي

 المكان هي والرجعية، ا ستعمار

 السيامي النشاط سور يمكنه الذي

 الوطني، الوعي نثر في وانثاركة

 اليمولح، جنوب في  ستدمار ا ه نحا

 وهي الحقيقية دميذ^ د٠وج مصر وفي

 منغل نلي٠ذض إطار ضمن ط لتثا ا

 العرن لذوميين ا حركة كاذت ا٠حيذه

 لنصف ا في ر.مر م إلى تنظيمها امتن قد

 ؛حطان نغلم ا الحسينيات مرذ خير ا

 م1958ش/1377 عام عضويتها إلى

 لطلمبة١ يغم الذي التذنب( إطار في

 لتنظيمى ا طه دشا رمر يما لم ،ليمنيثى ا

 الحرى تنظيم إطار ني والنكري

 رسوان دا كتا إفأ لقد را فح**ب

 ومعركتنا ني لوريطاا  ستعمار ا)

 عدن ٠دثمر ا جنوب في لقوممة ا

 ن قحطا كذاب ويعبر وا%مارات"(

 بداية في صدرت الني لكتب ا اهم من

 ني $وضما دا عرف لذلى ،ت لتيذي.ا ا

 ملنظا ا وم_وةف اليمن ني ذائدة ا

 دعم من ذللحا وا للبيا مي %ما ا

 ،لحنوب ا لذ-حرير لوطني ا ل نفا ا

 اذمان والتقاء تداخاى حليعة فئد و

عل وا ستعمار الرجعية !خوىا بين

 غططات١ وكشف الشيروب، حسان

 مواقعها تعزيز إلى الرامية اذريطانية

 تحدكها الني والمؤامرات ا ستعارين

 الكتاب قدم و العربية مة ا ضد

 لدورها ورؤية الوطنية للقوى عرضًا

الجنوب. تحرير معركًا في الكذ^حي

 ر١ابىجتمل 26 ثورة قاسمت وحزر
 ه1382 ا$خر ربح 26 م/1962
 في الحركة لتنظيم كان الني الثورة

 عاد قيامها، ني مشارك دور ل دشما ا
 موقع له تهيأ ذلى صعاء، إلى نقحطا

 ذخد ل لنضا ا صلة لروا في جديا-
 يعيمه أن إلى وشهرته مكانته ؟وصلته

له را مستثا ل لال ا لله ا عمد لرثيس '

 رمن انحتل، اليمني الجنوب لذؤون
 لإلعداد تفرغ هذا موذف ل •تاج

الجنوب. تحرور لحره

 م1963 د/1383 عام صيف في
 ح٣ه عدد يز٠ب عذلى جتماعًا دسترأ

 قوميحح٠ال لحرى القيادية صر ا!-منا
عبوس "دارات" قردة ني العرن  ا
 ا جتماع ذلك وخرج ٠تعز محافظة

 عريضة جبهة تنلكيل دقرار ؛!تشاوري
!.تحرير طب ٠٠ كعا١ت. تصدخيح تتينى

الجنوب.
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لحمد( >قحطان |لذمي د٠عح >ةحطان شمي1ا

 أن ^درك اك.اي فوطان كان

 مجرئ ! يتأى لن ابنوب ض.

 الني الظروف وأن مسلحة، تحرير

 روات-ية للثماا في !ذورةا هبأنا

 من بد   ..ه و النوع هذا هرن لنضال

 ونقل لجنوب إلى الثورة امتداد
 ١وحكا بريطاب وأن خاصة !.وسائلا

 ساح.ة إلى |لجذوب او.و-و٠ الكيانات

لوطن لشما في رة الذو ض-د هاج_وه
 !في اللكي.ة للعناصر ل غذ؛ ا ح.وا٠ك ر

 -مذو و بالشاط الجذ.وب إلى فرت

 لمهاجة والسالح والى'ل ا درب ءلى

 دثورة وأد تبدف الثمال
 ا؛.ساح ٠لكفاا وأن والجمهوره،

 يعني نما1 ليمني وطن٠ جنوب حريرتل
  ورةا عن الدفاع الوذت ذفى في

لجمهوري. هاموذظا السرتمبرية

 ا!ثورة دام بعد ضعاه كاذت

 أبناء من الرهالن من إذاتا ملتقى

 إلى ٢حاطقه ترذوا الذين الجذوب
 اغنتلغة الفئات _ء.؛إون ذوا وذأ ا!ثهال

 إلى ذئه.و الذين تلدن لمن*'ا من منهم

 تركوا اط٠وض وجنود الوطني الحرس

 ا^ءوب في ا تحاد جيش في مواقدهم

فصائل. وذادة نقابيين وحت

 واتما ت توراددا وبدد

 جتماح١ ءدل لشعي١ قحطان ا٠جراه

 اه382 زوال م/1963 دارس في

 لجنوب أبناد من ذ.أ٠ نسم صدعاء في

 السيامي هات  تم؛ وا لفئاتا كر دن

 لجذة ا جتماع وشكل امحتلفة

 اوطن-; اوقوى كل  لى تحضيرية

 طريق ء-لى نغالي برناوج ورؤية
  حرير اوط_ذ;ةا ا!-قوى د٠ت٠ت_وح

٠ لجئوب ا

 برئاسة اكحفررية للجنةا مت

 مختلف اوخعبي قحطان صا  -ا ا
ا!وطذ-;ة اهات٠وا تج ا$وى

بت دواىا-ة جذ_ت.اء.اتا عد٠وب
 اق٠ميذ وزع ؛رلة٠١التحغ المجنةا

 جبهة لقيام “تدا؛-;؛ صيع-ة في
 دارس 8 وني ون—ب نحرير

 تمت اه382 دوال 12 م/1963
 إليه دءت اجتماع ء-لى اذوافقة

 أ وب درد كحضيريةا المجذةا
 للجبهة د-هاد-ي-ا المسلح الكفاح

 قوادة بعض تحفظ ورءم لوطلذ;ةا
 إ  المسلح الكفاح ء-لى حزاب٠١
 الذي ادار ذاد !دىا وطان٠ة أن

وفي تحضرةا !لمجنةا ه٠حلددت
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محمل طان1 الثبي محمل قحطان ادنبى

 ه/ 1383 أول ربيع أغطى
 قحطان برئاسه مؤءر عقد م 1963

 كتكا I ص لق متز،٠م م٠ص ي٢شع ل
 وة %ضا با أكرها، قومرد٠ ه حرك

 او.قاذلى "بذاء ون واسع صف إلى

 بتشكيل اءؤنمر وخرج والمستقلين،
 الجنوب در للحر القومية الح-هة

 الوط-فى ادلماق وفرار اخدل اليمني
 لجبهة ا لقيادة تذفيني مجذى وثكل

 عامًا أمينًا الشعي ؛..حطان صبح٠وا

 حل عل ا تفاق ونم للجبهة
 إطار في ودمجها ئل لفصا ا ت ذذظيما

 تجاودا لحدث ا هذ| ووجد لح_ه_ة ا
 صدراء في الثورة قاده لدى كبير"

 لمصرية ا القيادة ودعم وتأييد بل
 الناصر عبد جال الرئيس وخاصة

 وطيدة عالقة ترطه كانت الذي
 القوميين وحركة المركزية لقياده با

 زرئيممى ا مع سمقت V لق وا لعرب ا
 عل عمل الذي اد-ناصر عبد جال
 ركل القومية الجبهة دءم

 تحرير عملية وسمى ت ذببا %مكا ا
 لدين ا ح صال بعملية لجنوب ا

 المصري الجبش قياده وشحللت
 دعم عل يشرف خاصًا جهاز"

 وبالسالح لجدوب ا ا٠شال ل ذضا
لها مكذجا وفتح.ت والتدريب والمال

 الجهة كانت ث٠حي ٠تعز في
.إكتبها دخر" جعلتها قد لقومية ا

 يعة السم التطورات هذه ك_ل
 المملحة لثورة ا امتداد مع حدثت

 معركة أول طالقة وا الجنوب ه تجا دا
 قوات ضد ردفان، ثوار صي-ا خا

 26 م/1963 أكتوبر 14 ني ا تحاد

ولى حمادى  عل استشهد ه1383 ا
 راجح بن غالب ضل ذنا ا أثرها
 لثذوميةا لجيهةا ديان وجاء ،٠لبوزة
 أول لبوزة أن ليعلن النبأ نقل الذي
أكتوبر. 14 لثورة شهيد

 لقومية ا ة٠اده وشعبي ا قحطان ذاد
 ءلى القومية لجبهة ا عمد.ت ذئد -ببدارة
 لتدريببا وأعدت نردفا جعهة دعم

 في القتال ت وتبها لفتح لالح ا وتوفير
 عدن، ذلك ني بما ،خرى ا المناطق

 الجبهة قحطان قاد الوقت نفس رفي
 في يونيو في عند مؤتمر عدد نحو الثنوميه

 ذظرا دإيال الوطني لميذاق ا فيه "ق؛ تعز،

 .مداطق  رأدات وتشكيل للثورة،
 المؤتمر أقر المفاتلين، لتكاثر ونتيجة

 دعم ظل في التحرير جيثر تشكيل
 تعاعد الني أكتوبر 14 لورة الشمال

 البريطانية، ت تحططا ا إحباط ني دورها

عملت ادفي دذومية ا لجبهة ا دذوذ واتساع
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محمد( )ذحطان اكددي محمد( >قحطان |لثبي

 درية لجماا ت لمنظما ا تشكيل زلى

 ٦و٠ودء دري لسيا ا ل لنضا ا رسة لمما
 الذرات ذت٠وءلحج- المسلح الكفاح

 حكومة اتحاد وجيد البريطانية

 وحين الثورة سار ف إدقا عن الجنوب

 عل نفوذه أن المعيري الجهاز ؛مدر
 ويفقده يضعفه القومية الجبهة دادة

هررر عل السيطرة  لما دلإرا وفق ا

 نحو لجذرح ا من لجبهة ا قيادة ره تميزت
 المصري الجهاز فانتهز ا ستقاللية،

 رفضت اذفي الحزبية القوى تحول فرصة
 بعد البداية، من انطح اكفاحا

 حول !شعبيا ا لتفاف أن حاسهاإ

 وجرى وجودها ينهي القومية الجبهة
 لتحرير ا ومذظمة لقوب ا لجبهة ا دمج

 وبعد الوطه القوى وحدة مبرر تحت

 القوب لجبهة ا رأدة من ثالثة موافقة
 تحرير جبهة سميت جبهة عن أعلن

 ام/,) 966 يناير في انحذلى الدمن جنوب

 أو ور لتشا ا دون ه 1385 ن رمضه-؛

 مما لذرمية ا لجبهة ا رأدات زقة هروا
 عد ؤوا صفوف بين كبدر" رفضًا وجددأ

.لقوب ا لجبهة ا

 وجود أثناء لتطور ا هذا جاء
؛.الحدث فوجى،ء الذي الدي قحطان

 أن لشبي ا ن قحطا ؛رؤف وكان
 الدمج لعمله رفضه رأن ني أعلن.

 كان ي بحق   وأنه الذب،
 في ذلك رتم أن دون ذنظيم حل ذقردر
 مؤتمر ءقد >اول وحبن عام مؤتمر

 ووضح الحق، ذاك عليه منع محفي
 ومع هرة لقا ا في الجبرية ؛ة %ن؛ ا ت٠تح

 القيادات دوم واجه فقد ذلك
ااداخذل. في والمدب العسكريه

 التشاور ا جتماعات خالل من
 القومية الجبهة في المياديينا برز

 حدث سايرة و باتجاه مور ا سارت
 في المضي الوقت نفس وفي الدمج

 د ستردا   وا إطح، ا الكفاح ارسم
 عن لقوميةا الجبهة سب %عالن

اسذقاللها. وإعالن التحرير جبهة

 اوذي السري المؤتمر خالل ذلك تم
 يورو في الذوب الجذب ؛دادات عقدن^

 بمدينة ه 1 3 8 6 صغر ا م 19 ة ة
 وتجميد فصل قرر والذي ،جبلة

 في تسببت لني ا القيادية صر لعتا ا
 ،لقسري ا ادوج ا حركة أتاح إفالت
 صر العن؛ من الشعبي قحطان وكان

 خمر مؤتمر وفي لتجميد ا واجهت الني
 ا م 1966 ذوؤمبر أواخر في عقد الذي

 ا عتبار أعيد ه1386 رجب
ن. انحط؛
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محمد( طان٠)ت الشعبي محمد( حطان٠)ت الشعبي

 يونيو دكسة بارا* عاد دوره إ_كن
 رد ذأن إذ اه 387 صدر م/1967
 عل عدن في زقومية ا الجبهة قيادة

 20 في يهر كر لمدينة زد حتال ا لنكدسة ا

ول ربيع 11 م/1967 يوديو  ا
 البريطانية ت وقوا ا وعجزت ه1387
 من أكهر خالل استعادتها عن

 المواجهة، رك مارا رغم اسبوعون
 لوحرود ا ءلى حز؛ران ئذة وارعدت

 لجبهةا وصالح ل وشما ا في المصري
 ءلى ا عتماد في مضت الني اوقومرذ

 احتالل تجربة من دت ستفا او لنفس ا
 ة لليطر لتجر؛-ن ا توسع ني ،كريهر
 بدأت الني الريفة لذاطق١ عل

 ربع م/1967 أغسطس في دالضالع
 ء.لى ليطرة ا وتولت ه1387 $خر ا

 منطقة جزيرة آخرها وذان المناطق
 25 م/1967 أكتودر 29 في اووازق

ه. 1 3 8 7 رجت

 ا$خر ربع م/1967 أعسطس في
 في الشعبي ضرطان ذان ه1387

 سبتمبر 4 وفي ٠أبين ٠منطقة
ولى جادى 29 ام/967  ه1 387 ا
 زنجرار مدينة في ص&حغيا قتمرا٠ عقد
 وض ستفا القومية الجهة أن فيه أعلن
 السامي المندوب أعلن لو ذق بريطا

لجبهة ا ران فه عهرا ا عدن ي البريطاني

 لشعب لحقيقي ا الممثل هي لغذومية ا
 حالة رفع واشارط ولمربيا الجذوت

 المعتقلين سراح وإطالق لطوارىء١
البريطانية. القوات ورفع

 وزير دوس علي حز وكان
 حكومة أن صراحة أعلن قد ا%عالم
 أن نيا بريطا وعل ه.تع اذت قد ا تحاد

 الطردى وتمهد  ١" ا عزاف ح،ب<٠لس
 -بركومة تشكيل من درعيظنزو ا لتمكثن

 في رومي ا تصريح وجاء حديدة،
 والشيخ القومية الجبهة اعتقال ظل
 انجدى رئيس الكدرى طف عا عل

ءلى  أعلن الذي ا تحاد لحكومة ا
 علا للمجدى رئيسا يعد لم أنه

ا تحاد. لحكومة

 غادر الوظيفة هذه ضوء وعل
 لندن إلى عدن مي لسا ا المندوحت

 وزير مع جدن عا مشاورات %جراء
 ؛.تحطان عرص بصدد الخارجية

الثذومية. لجهة١ ءام أمبن لمبي٠لث ا

ول النصف في  نوفمبر من ا
 هاءقفت1387 رحت م/1967
 ءلى وعمدت لقومية ا لحبهة دا نيا بريطا
 خالءوإ نرة لبريطاا الذوات جالء

 شكلت المقابل وفي المعتقلين سبيل
تراسها وقد وقوميةا الحبهة قيادة
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محمد( ن1)قحط ي٠الشع محمد( )تحطان اكري

 بعد توج-ه !.ذيوا الشعبي ن قحط-؛
 عبد ن برا بالرئيس هرة القا في لقائه

 ت’جر ث٠حي ت - فد ■ ح ج إلى ,ر٠ص لنا ا
 أعان والذي ل ستقان  ا مفاوضات

 30 في عذن إلى الوفد عودة ور٠ذ

اه. 3 87 ثبان 27م/1 967 نو

م/1967 نوفمبر من رن لثان ا في
 قيادة أعلنت ه1387 شعبان 27

 ة٠رهوري م ودا عن لقومية أ لجبهة ا
 تسمية الشعبية الديمقراطية ارمن
 هذا ء وجا ،لجنوب ا ل ستقان ا لدولة

 شهدها أحداث ظ-ل في اذدث
 في نقان؛ة ا حركة٠ م ق:ا ،أهمها الشمال

 م1967 نورر 5ها13 87 شعبان 2
 لله ا عبد علي لرئدص ا قصت أ

 محله وحل السلطة عن ٠السالل
 عبد ضي لقا ا سة برئا حم_هوري مجامى

 تلك مذت وتزا ٠ا%ريافي الرحمن
 المتورية القوات رحيا مع لحركة ا

 هيأ الذي مر ا ،دعر إلى وعودتها
 ك،ا حشد هب: الماكرة ت للذوا فرصة
 صنعاء وطوق-ت ناذبا وإمكا قواتها
 ل شقال ا أن غير ذق خا ر بحصسا

 الجمهوري النظام وإعالن لجنوب ا
 دعم!طقوى عامل شكر لدولته

خلفية الوقت نفس وفي الجمهورية

 ابمن، أرض ء-لى جهوري لنظام
 ة٨لملك ا انتصار لة حذ؛ في استعاد دديح

.ل لشما ا في

 ن قحطا تولى ديوم ا نفس وفي
 اليمن لجمهوره رئاسة ا ألشعبي

 تشكيل تولى كما لشعددة ا الديمقراطية
 ورءم بدت برئا ا ستقالل حكومة

 ل ستقانا في تحقق الذي النصر فرحة
 كلها اليمه الساحة وساد الجنوب

 !شعبي،ا قحطان الرئيس أن إ 

 تركها عواق واجهوا وحدوت
 خزانة منها في !وريطا ا ر ستذط   ا

 في وترعرع نشا وجيش فارغة،
 إلى منه ينحز ولم ،؛ريطاندة أحضان

 ا!_وطذين من قلة إ  لثورة ا ذب جا
 سدادت ؛.صاعب إلى با%ضافة الثرفاء

 إلى وصدوا الذين النضال رفاى برن
 ف لحان ا ة_م وتغا تجربة دون السلطة

 من بدن ،للطة ا نصد-ح ل حو ددتهم
 في كما جذرية ت تغييرا إحداث يرى

بد   نه يرى ومن الجيش في ذلك
 تغييرات وإحداث التريق، من

 الثعبي قحطان ]ردىا ذكا،'ن ةيتدرمح
حرة. لرؤدةا ع٠ ا

 المؤتمر في ا حتكام كان ثم ومن
هايذة في انعقد الذي رادعا العام
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محمد( )قحطان الشيي محمد( )قحطان الشعبي

 قيادة ن ذدخا ئ خرج والذي ار٠زغي
 الذي الشعبي قحطان سة درزا عامة
 كرئيس بمنصبه محتفظا طل

 به ىرج الذي، النهج لكن للجمهور
 التغيير أصحاب !-صاع كان المؤتمر

 م1968 ه/1388 الجذري الثوري
 ددلذاد ءلى يوما 14 مم-وى ء-ص٠ ولم

 حركة ن قحط؛ ه٠واج حق اذؤتمر
 قادة ركر_ا من ءدد قادها انقالبية
 يوازن ازثوري، -ترار زد الجيش
 حجة تح_ت ير ب؛ ا لتيار با ءرف
 !-ادنادرا رتدرضت الشيوعيذن دصغدة
 ا عتقال، إلى ا!يار ذاك من القيادية

 لى الثعبي قحطان الرئيس أوقع دما
 جاح كبح ءلى عمل لكنه ،مأزق

 لم لونتا نفس ولى الجيش، اندذاع
 اندفع ا!-ذي الثعي نالظيا يواجه

 أجير مدا بيةنذ ا  الحرى لمة-اومة
 عن ا%فراج ءلى ا نقالب قادة

 ءلى ا%طرة عن والراجع المعتقلين
بائيا. اللظة

 في أثر الحدث لذلك وكاف
 الجبهة صدوف بدن ساء انة إحداث
 القيادية العناهر نمكذت إذ ا!.قومية

 المناطق إلى ".لجوء إلى ريين!ياا من
المعكرات عل واب!رة ،اريفية
م/1 968 مايو 14 دى واعالى

 إسقاط كحرى ه1388 مغر 16
 الرئيس اعتبر المذابل وفي اللطة،

 هو هن مج,دث ما أن الدمعذع قحط-ان

 برزت ا تجادنن وبين تمرد، إ 
 إلى تعد لم مور ا دكن للتهدئة عناصر
 دلهتاحا عبد عودة بعد إ  مجارتبا

 ل عتقا لال تعرض الذي د إسماعيل
ا نقالبين، الحركة أثناء وا دن

ثم عنه، ا%فراج ثم المتثعى إلى لقل
 في وعاد للعالج ريادلفا إلى سافر
 ه1388 $خر ا ربح م/1968 يونيو

 دلهذئعا لغتاحا ش.د يكن ولم ى? إلى
 ا دلى مساطحة يجرزن لسلطة ا بمواجهة

 رضع سن وعكر اذوار طريق تبين
 ك-ما' عدن إلى رءاد التقارب ذذاط
 ءلى المصالحة ؛,تمت ا$خرون، عاد
 !-وجرر ا*متكمال مئجررنا ة ءلى قا

 أن المصالحة نتائج من وكان ا%طني،
 قادة من ءددا الشعر قحطان أقعى

 جيش من أعدادا نم وط الجيش،
مر الملحة ت!-تواا إلى ;نتحرر  ا

 ٠ئحرس، :ليازي للتمار حأذا لدي
 %قصاء تميدا صفه وتقوبة أوضاعه
.!دعجا نقحطا ا%رى

 ربع ام/ 969 ؛ونيو 22 وفي
 الرئيس وجد وحين ه1389 $خرا

 أءلبية 'هط-فف الذئبي قحطان
استقالته ة-لىم ضده !،دامةا لفادة
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 لسيطرة ا من ري رسما ا ر لن؛ ا دجث١ذ٠و
 رئاسة مجلس وإحالل السلطة عل
 الذي الثعبي قحطان الرئيس محل

 وطا الجدرية، ا%قامة تحت وضع
 عام توني حق الحرية ا%قامة تحت

ه.1402 م/1982

ادناحي أحمد سعدنى

الثير

 أعمال من مديرية وكسر. بشتاًللك
 إب مدينة عن :.بعد .٠إب محافظة

 سميت إعبا قدل * كم ه5 نحو بمسافة
 الحارث بن عدي بن الشعر إلى نسبة

 ذر دريم بن مئوب بن ذرحببل 'بن
 ثالث عبر إب بمدينة تتصا رعين.
 ث ثان وتتوسط ،ربه طعرق
 درة لذل وا بعدان هي: ريات مدد

 المراكز عذرات وتغم .٠ودمت
 مركر )الرضالى( أهمها ا%دارية

 هزم( )ذي بلداها: ومن المديرية،
 نمر( و)ذي الحميرية، با$ثار الغن؛
 و)بيت ملوك( و)ا ناصر( و)ذي

٠و)المقالح( بل( لقا ا و) الصايدي(

 لدة لعا ا ا٠٣ذ-وممج_|ر لشعر ا وتتمير

 نجد ،لدقرق ا محوران، قبالن، : مثل

عل. القابل حمطان، الجهة وفي ا

 ٠العود جبال تقابلها $خرى ا

هذذ. الشا

 الزراعية نبا بوديا الذمر وتشتهر

 عل المرصوصة الزراعية ومدرجاتبا

 :المزروعات وأهم الجيال. سفوح

 واوون والشعير والقمح لثمامرنا الذرة

 أهم أما والغواكه. والحذروات

ودية  المقالح وادي فهي الزراءرة ا

 العرمايدي بيت ووادي لشهير ا

وقبالن. حذانوالد

 بتطورها لشعر ا مديرية وتنفرد

 انحافظة؛ مددريات بقرن عل المعاري

 سكان أغاب أن إلى ذلك ويرجع

مر أمريكا، في مهاجرون الشعر  ا

موال يردنلمد ا يغدق الذي  الطاذلمة با

 المفاخرة المنطقة أهالي ويعشق

الفذذ. بالمبالى بينهم سما وذفاءروا

 ا،هةحذي أدهد إبراهوم
 ذل وادة؟؛ لدان اد معج.م ،لمفوذيا إرراهيم :جع٠مرا

،4ط صنعاء، الكلمة، دار اليمنية،
م.2002

أوذر شعر
 بشكل لقوش ا تعطينا ما در" نا

 م—وعائالته لللوك ب٠ذ_س مفصل
إليها، ينتمون نوا كا التي وقبائلهم
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اوتر شعر

 ملوان من ط وا هو أوتر وشعر

 الكامزى، نبه لدينا اددي سبأ مملكة

 بن بغان علهان بن أوتر شعر فهو

 بني من رفثان أوسلة بن أيمن يرم

 قبيلة ل، أقيا كانوا الذين همدان

 الربع في الملك هذا ركم حاشد.

ول  الميالدي الثالث القرنى من ا

 من ه٠ب باس   عدد وصلنا ولقد

 والحميرية السبئية اشسندية النقوبثى

 المرحلة هذه الى تعود والق المؤرخة

 ونقوش المعال نقوش أهمها ومن

 حاليا المعروف بمارب أوام معبد

بأن ذكره الجدير ومن بلقيس. بمحرم

 بك بتشا متاز ا قد لعصر ا هذا

 ت لغا لتحا ودا التاريخية ا حداث

 - ريدان ودي سبأ بين ما والنزاعات

والحبثة. وحضرموت - حمير أي

(٠لقس ا موت ضتمح ز-||زنمطكي أن فع.د
 في ن قتما مملكة أراضي من كير ا

 حصرموت مذك غيالن أدب يدع عهد
 الثاني الفرن من الثالث الربع ي

 موت حض مع سرأ زفت تحا الميالدي
 في ذلك وكان حمير ضد حرودا وشذتا
وكان سبأ دلمك بغان علهان عهد

 فى أباه يشارك حينئذ أوتر شعر
 مدك. مة٠ص مل٠يخ ان دون الحكم
 نى علها بأن لنقوش ا أحد من ويظه-ر

 مدك )جدرت( مع ايضًا إفًا هتآحا ن1ك

• حمير الموحد عدوهما ضد حبشت

 مع حالي بغان علهان جدد وإلي

 مدينة في الحلف توقيع وثم حعرموت

 - ليا -حا حميد بن ر٣شج - غيلم ذات

 دأن (19 )نامي النقش لنا وبين

 لحكم ا في يشاركه كان ن بغا ن علها

 بصفة ن دا يذمن، ن  ثنا وا أوتر، دمر

 نقوش ني ل لحاا هو ط كع سبأ ملكي

 كآذنا حضرموت يخكم وكان أخرى

 كهرأ وهوفي حضرموت ماك إل يدع

 شارك الذي بين إل يدع ا حتما ت

ولى اذرحلة في  أب يدع حكمه من ا

 غور نقش خادل من رذلث غيالن

 ،لطمة ا وادي في عليه عهرنا منشور

 لنا يظهر منفرد"كما حكم ذلللوبعد

 الدغلة ونقش (19 )نامي الغشين من

 نعرف و  ،فقيه دا محمد مشره لذي ا

 إل رأب بن بين إل يلذع كان إدا ما

 نض هو شه دا نقش في ذكره الوارد

 ن بغا ن علها مع تحالي الذي المذك

هذه كل من ويظهر .سأ ملك
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 ف ب، مك نبغا نءلمها أن لتقوشا

 يذن إل ويدع غيالن أب يدع عاصر

 ءءره تاريخ رممكن دوت كع ح مالًكي

خير |صقد تدو في  'وثاني الذرن من ا

ول صالديا  لثاك القرن من وا

 فق-د أوتر شعر ابنه ما الميالدي،

 بز يلط عز وإل بدن إل يدع عادر

ولدينا موت. حقد. دلمكى ذذر عم ٠٠ ١
 ابذفه مع ن يفا ن علها يذكران ن نقثا

 سبأ ملكي لقب يمادن أوتر شعر

 10 )ا%رياني وهما ريدان وذي

(.1371 رر وح

 فاد منفرد" أوتر شعر إ٠٠حك أما

 الى عل٠ص عام أي ني بالتحديد نعرف

 من مؤرخ تقئى لددنا ونكن العرش
 رن ص. مدينة ح.داث درد عهده
 شعر فيها ارك٠ش مترى كما والتي

 223 - 222 العام في أوش

(4ال )الي

 ه؛ هط فلقد ه عال ذكرنا 1وكه
 اوذي اووذت في الحكم سدة الى الملمك
 -اءضردوت د متحالفة سبأ فده كانت

حم-؛  نعرف و  حمير، فد ش وا
ا؛لمك ذا—ه ئ اوفي اإ-ظروف

 ملك اسيدي اسب الى بالعودة
 (12 )ناس اليتيم انقش في سبأ■

 ه-ذا رغية٠ب نو-ك ودارمون وحلل
 حمير تج-اه البئية هويته ددد ت. لملم,ك

 ه أ؛؛ أن ه_و انغرر ١هذ يدءم وما
 أيمن؛-أنا ؛-رم وجده نغان علهان
 ه.ذا ويذكر س.ب ك-1د- و.قب مح-مالن

ول ش انة  في غمدان قصر در و
 ملحيين ر١تع جاب الى صنعاء

 دن رف—ون* مارب، في المعروف
 انرنين بأن الندب انذوش ل دج خ

 لهم داددة كعاصمة دنة ادن ه.ذه اتخذوا
ول القرن من اعترار"  الميالدي، ا
 ؤب رذاء ل-د.ني ز لحس و ودجع
 ثرح إل عهد الى صنعاء في غمدان
 والذي الذذوش في اذ*روف محضب
 اوشاني القرن ~_ط“أوا في نؤرخه
الميالدي.

 ع-ر٠ش م—ك٠ح د—ه٠ء تقيم كذة٠وبم

 الى؛- ث النقوش خالل من وتر
ولى المرحلة فذي سامرة: لى درا  ا
 مع متحاون( أودر شعر كان لحن.مه دن

 المي-*{ التاريخي والحدث حفرموت
 نجدة نك وبدون هو الرح_لة إذه
 ذخر ء-م بن يلط عز  ل أوذر شعر
 ر حرا ا تمرد عندما حضرموت ملك

حضرموت وادي في هجر وذي تهبش
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اوتر نعر أوتر شعر

 وقاموا حدوران لدينة في وتجمعوا

 ما_ك خالله_ا ا>ط-ر داخلية بثورة

 من العون طلب إلى حضرموت
 الحدث هذا ويؤرح سبأ. حليذ_ته

 العام في (4)المعسال نقش بفضل

 من عدد ولدينا م223 - 222

بلقيس محرم من وودنا التي لقوش
 وكما رة٦٠لشه ا لموقعة ا هذه الى تشير

 دأن (13 )ا رياني القش من يظهر
 موت وحف سبا ددون لحميمة ا قه لعال ا

 بين ملكية معاهرة عنها تمخفر

 عم ابن يلط عز إل فتزوج الطرفين
 حلك ط ملك حضرموت مدك ذخر

 الذكر عن وغني أوتر، شعر أخت

 النقوش في تذكر مدكة أول هذه أن
المستدية.

 ردمه من الثانية المرحلة في أما
 عسدردة مجملة أوتر شعر م ذا فقد

عراب عدة دمسا  كانوا الذين ا
 ضد سبا لجي-ش ة ءلى مسا قوة يشكلون

 وقحطان كندة ملك ثور درن ربيعة
 - كهل ذات قرية مدينة ن سكا وضد
 وادى فى قعة إوا ا حاليا الغاو قرية

 280 مساقة ءلى يقطع والتي الدواسر

هدف وكان نجران. شرق شمال كم

 وؤف هو و يبا- هتا الحملة هذه
 أصحوا الذين ل دشما ا أعراب تغلغل

 سبأ مملكة حدود على خطر" يشكلون

 )نامي الذقش من ونعرف ادشماب،

 علهان عهد الى يعود الذي (1413

 كان سبأ جيش بأن سبأ ملك بقان

عراب يجند زمات عند ا  ا

 النقش من ويظهر والحروب،
 هؤ ء بعفر بان (12 )ا%رياني
عراب  قبيلة منطقة في مقيما كان ا

 أوتر، شعر ليها١ ينتمي الني حاشد
 رد هذه بحملته الملك هذا يكذتغب وم

 زد()ا سهرت بالد شملت بل كندة
شاعر  سد ا وأراضي ن ونجرا وا

 لذين ا ندهم يا كان ومن غر -تبا وا

 نجران مدينة أنحاء ني مقيمور كانوا

 بدأوا والذين الساحرة، المناطق وفي
 ي سأ مملكذ.ة على خطر" يشكلون

 ذلك الى تشير كما برن الغر حدودها

 'ثار ولقد وقيى. محزم نقوش
 ب ذأم التي الحرب الى آخران نقشان

 الجزيرة أواسط ذلى قعا ضد أوتر شعر’

 12 )ا رياني كندة أراضي أي العربية

خور النقش وذكر (.634 وجام  ا

 لى—ش حا حدود على ت دب قا حرودا

حون أثعلها من وهم وحلفا ش ا
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ونر دمرا اوذر غدر

 نقش من ويظهر وخو ن، )سوهرن(

 لة—مجم قام أوتر شعر بأن آخر

 الجزيرة أواط في ثانرة عسكرية

 في عهم شارك الذي الوقت في العربه

 وكالهما دفع عثر حيو أخوه لحكو ا

 هسن ويبدو ريدان. ودي سبأ ا٠كك

 يضع عثر حيو تذكر الني النقوش

 ا٠لحح با شارك بأنه ملك فة٠ص بدون

 ها دكرن؛ الق وزان٠ص ذ٨موة ؛.*د فع.ليا

 لضمديلة ا لذقوش ا من ديدو وكما ه أعان

 فإن كملك تذكره ذفي وا وصكا ا!في

 تدم م ١٠لحك ا في فعلدا مشارتذته مدة

. طود

خورة الثالثة ارحلة أما  من وا

 بنغ فتموزت أوتر دع-> عهد

 حملة وبقيام رموت٠حض لع التحالف

 ا!.نقوش من ويظهر ضدها عسكرية
 بأن لحملة ا هذه وقائع دت سم الني

 مع متحالقة يظهر وط كاذت سبأ

 رد٠ك لنقوش ا ن۴م عدد ولدينا ،حمور

 نقش وأهمها التاره الحادثة هذه لذا

 ذا ا رياني ونقش 5 33 ريكماش
 السبئي اللجذوم تفاصيل دعطدذا الذي

ا؛-وة-ت فغي حضرموت أراذي ءلى

سبا جيش من جزء ب شن -ذي
 هًاجر — ٢٠٠غيل ذات مدرخة عل هًاجوما

 عز إل وجود مكان - حاليًا حميد بن

 قوات حقفت موت حف ملك يلط
 حضرموت جيش عل انتصار" سداء

وفي رب هس.؛ الى ونقلته ملكها وأسرت

صبغية ت اقو ت قا '_وق_ت ٠٠١ذ_ص

شبوة ءلى بالهجوم حصن فرع بقيادة
 القمر واقتحم.ت حضرموت صمة عا

 يشذ٠ح وتم شبوة في — شقر - ألملكي
 أوتر، شعر أخمت حلك ملك إنقاذ

 كبير عدد رك لمعا ا هذه ل خان هبود

 ومن اقعر رخارج داخل القتلى من
 ملك العزيلط اخو كل ما بين

 وفي لمملكة ا أعيان ر وكبا موت حف

 أوتر شعر قوات وصلت الوقت هذا

 لطويلا للقب ا فرح لدعم ش.وة الى
 نحو في دلك وثم (17 .اني ا  )نقثر

م.290 العام

 من كور ا والقسم شبوة وط٠وبسة

 لجنوش ا لمذغطق١و حدردروت أراضي

 للذب :*رعش شمر ن ىوا !جمنا من
 ريدان وذي سبأ ملك أي الطويل،

 جديد عهد يبدأ ،ويمدت لروت وحدم

وأعراب حمور برن العالقات في
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أوتر شعر أوتر شعر

 الى سيقفون الذين ومذحج كندة
 في حضرموت ضد حمير جالب
 هؤ ء لب وقد الالحذة. القرون

عراب  إخضاع في مهمًا دور" ا

المناطق في التوغل وفي حضرموت
 ءلى لسيطرة او عسير في مالية—لش ا

 هم فها العربية. الجزيرة أواسط
 الى ربون مجا ومذحح كندة أعراب
 ضم بعد تهرعثر 'شمر جال

 وف ماد آخر نقش وفي دضرموت
 خو ن رض حمير جوش غزو يذكر

 لقتال الشمالية المناطق في وتوغله
 در ي ل لشماا عرب من ءشائر
* ٠ضم. مذحح تكون أن يستبعد و 

 الى شمر جيش في المقاتلة ا)-مشائر
كده. جانب

 لعرب ا ا%خباريون أصاب زغد
 كبير" ملكًا 'كان شعر دان قولهم عند
 في مرة ول اليمن وحن الذي فهو

 الى متنمة كانت أن بعد التاريخ
 الثامن لقرن ا متن ودويالت دك مما
 لسنا نفوذ يسط الذي وهو ٠م ق.

 وتبامة السراة ءلى توحدها رعد
 وعن عسيرو (زممنت لجنوبية ا إذ.اطق١و

 مدوك وتابع ربةلعر ا الجزيرة أواسط
 ننم الالحقة القرون في حمير

 وادنه برو ياسر هاغيرن ا لؤيا سة  دا ا

عل ١'١سيادب فبطوا تمبرءش درر

 في عسكرية بحمالت موا وقا عسير
 العربية الجزيرة أواسط وفي اليمامة

 مناطق في لهم محميات أقاموا ث٠حي
مدلى. نل لها

عرش سدر د.
 لسغا تاريخ في ا رياني، علي مطهر مراجع:

 نقشا 34 كشر لم نقوش على وذطيق شرح
 صذعاء اكهالي،ا الله عبد علي مجذموءذ من

 علي مطهر ام؛ 973 رحةا تاؤدراسا مركز
 مسندية نقوش اليمن، تاريخ في ا رياني،

 الدراسات مركز ،ضعا ،ت تعلبن؛و
م؛1990 الثانية اسة اليمني والبحوث

 كريستال ،بيتون ندردلى ال فذ-ه،دا محمد
 هدرت، !ختاراتلد الغول، محما- روبان،
 العربية المنظمة نديمة، ا ليمنيه ١ النقوش
ام؛ 985 ،دوش والعلرم، ذةلثقاوا للتربية
روتال، وكريتيال واذنيه إقادرا عد محمد
 ،3 ريدانى، مجلة المسال، ذتوش أهمية
 ب بن نشوانى ؛21 - 9 ص ،1980

-ن،ليه ا وأقبال حمير مدوك الحميري،
 وشرحها الحميري، عيد—- س شوال قمجه

 دبا رج ل مالةدحاا ذسيرها خالن نممىا
 ابن علي توحقيق التبابعة، الملوك أخار

 وي،لجراا -حمدا لن ضئوإسما المؤيد سعيد—
 احمد بن الحن م؛1985 بيروت،

 سه ادثاني، الجزء ا%كليل، اذجمداني،
 لي،لحواا  كوعا علي د مأس حواشيه وعلق

 Muhammad Abd al- م^1967 القاهرة
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ني الحم الثعر ي٠الحك الدمر

احكمى لشعر١
 إلى انيمن في اندم يعنف

ودحميزه(• حكمي(

واذكاف(، اى، )بفتح فالحكمي

 أو الكاف وفتح المذاء بكر أو

 الشعر ذلك ءلى يطلق تكينها(

 الفصحى اناى بقواعد الملتزم
 عن نه تمييز" وعروضها داردا—ومغ

 ني(،)؛اذم اادس في ادروف الثعر

 عض يخ   ذهي ذم لرن غيره أو

 وتكون !.عروض،وا لتنواءلىا لتلك

ا!لىارج. من لفه غاب

في دب مؤرخو ذهب ولقد

 أض في ثق مذاب اليمن

 ييل,ة إلى تبته ذلك من ،ل_تس_م.ية

  شتهارها ل؛منا تهامة في )ددم(

 من كبير٠ د لى—ء وبروز ،لفعاحة؛.ا

 لذاب’ ٠لحكمي كعمارة ذعرائه_ا

قاذفي ومن وغيره، أشهور ا إورخوا
 رعبابا )حلمة( إلى تع|ود مية٠لتس I بأن

 من إن المأثور: الحديث في جاء ا٠م
 لئعرا من وإن ، را—ح٠٠لس ن لبع؛ا

قوال، من ذلك ض إلى يرذ"،  ا

والشائع ؛حروفا من أصرح أنه غير

 -ف و الحكمي( )الشعر أن دوم
 و  السرم، )اذرب( -مربي’ا للنعر

 أو لحميتي ا الثمر نحنه خز يد

٠ ج لنم .ي

سعدنى م اسد ة م عبدا ر
عس٠ش غانم: ءبده لى—محم د. : جذعمرا

،5ط ،روت٠بي العودة، دار ذي،لصنعاا
 دب ا من الثامي ،.حمد أحمد ام؛ 987

ارضي.

الحذيض .,،ض

1-٠

 باتفاق يمني صل ذات ا هية

 يختلفون ولكنهم ، ردننلدا كهرية

 ذأب 'ض' الكاى نبة حول

 نداق ا د في ،ح-ك-م-ي كلمة شأن

وا خالف.

والد لة المعنى

 على وتدل تعني رددي كاى

 _-مني . الناعر يلتزم   الذي لنعر
 اا صدى اللغة رؤواءلى ل صدو ؛أ ه في

٠ءمل عن

 باذ تح حك.مي كلمة ل ذلى كما

 ا!شاءر يلتزم أن أي ،العكى ءلى

ا صدى. ا دة رذواعد رول ب
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حبيني اد، الشعر الحميئي اودم

 ليمنيين ا غبر لدى لكلمة ا ر٠٠وتف
 في غن من اسدون الشعر تعني بأبا

 من وليس آ—ظ زأ أي ا%عراب
 لمقألوعة مع-ن لحن وضع أي التلحن

الكل-مات. أو الشعر من

 لتوشجا هو -يتمض( : ل يق' وقد
 في يلتقي نه ا؛-دحون الموشح أو

 أو ، المودحات هع 4'.أشكا أو قوالبه
 ويعفر ، ندلسيةا ت التوثيوى

زجال العربية. ا

صل( اوخرض في يلتقي كما  ا
 لتلحينا وهو أجله من كتب اد-ذي

 نمه،مو.' وفي ا%ذثاد، أر واوختاء
 الفرض تجاوزت الق مضامينه أو

صلي  رالرثاء فحاءوا كالمدح ا
 وا%خوانرات وا عتذار واديتاب

صدقاء ومرامالت  الشعراء ا
دباء. وا

 ادخرض عن التجاوز هذا لكن
صلي  ثانويًا ظل أخرى أغراض إلى ا

 نمة كذا - يأني ما ففازما - هامشيًا أو

 .الحدمينية ا ئد للقصا قصررة دة يًا أو

 لحمدني، ا الشاعر يستكمل أن وبعد

 الحب تجربة أو الغزلي المغممون
 حد٠ وإلى واكفبرة العامة صرب ؛تفا
أن يجهل ضلمنشد ا من الكثير أن

ج ج
 مقدمة هي إنما ة لمغنا ا ا؛لمحنة لقط.عة ا

 أو شكوى أو هجاء أو مدج إوضع

إخوالى-

ومصدره أصد، الحسني،

 شعر أن إلى الكثيرون يميل
 جا سلوب وا ، كثمكل لحميهي ا

 كاه و-دأ به وذآثر اليمن، خارج
 ونسجوا ، ليمن ا في لشادراء ا

٠ له امنو

ول مصدره وأن  معر من قدم ا
 حات دالموشة هاؤ را—شع تأثر لني ا

ندلسية  ارتطت وقد واذخردية، ا
 خمسة من أكهر مدى عل دم اليمن
 وتأذرت ، نفوذ" أو -حكمًا قرون

 ثقافيًا ا رتباط هذا طات
 وفي ، سيًا وسيا عيا جتماوا واقتصاديا

 يوبرئن كا عديدة دول فهرات
نيين. ازحما مم والرسوليين ليك لمما وا

ثر قمة أن إ   ني بررت ة والحاكا ا

 إيميا عر لثما ا يد عل ليينسوزر ا عهد
 اشتهر الذي فلينة دن أحمد بن محمد
 دن بكر أبو ثم ام 349 ه 750 نحو
 ه/835 توفي دالمزاح الشهير الله عبد

 الله عمد بن دكر أبو ام43 1
ام، 508 ه/9 14 توفي لعيدروسرا
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اً حميش الدهر ني الحم الدر

 وهز رواده، أشهر من الثالثة هؤ ء
 من امتدت الني لرسوب ’ الغزة شعراء
 ام452 ه/856محق1223 ه620
دلك. بعد ما إلى تأررها وامتد

 دلك من هو لحمدذي ا والشعر
 عهد في نجده الذي الملحون لشعر ا

 يدرجه وكان ه لصر الممارك حكم
 الشعر أشكال في المؤرحن وذر ز

,:هثا ا!*شعبي

 ا ف بالعباد من يا اللك مالك يا

شرف دولة وأصاح ،يدك دبر ا

 ءذمعف وما ،أخرجها أقاطع من كم

 يخطف وذا ،يهجم ذا رك المما طدى وا

درف والملك ولي الذي هو ا

 ه/942 عام والخالفة الملك

معبى في ام535

 كثررة ونماذج * أمثلة وهنالك

 والدارسين حزن لبا ا كذب في مبثوثة

 والموشحات ي،ميالخ-. لشعر

 أصول عل تدل إخرب وا ،ند)سرن ا

 اليمن في لمسمى ا الشعر ا ط ومنابع

 أو الذ.كل حيث من سواء لحميذى با

والفرض. المضمون ث٨ح من

الحمدي لغة

 -^حة٠ؤص لحمرلمي ا شعر ت دا مف
 للخفة ة هر-راعا أواخرها وتدكن

 يكتب كان الحمي ن والرقة،
 تلوين أو والعناء، الدكن لفرض
 المتاسات في وا%نشاد به دطرنم

الحلفة.

 ه فت استخدم أ.زرى ربا ن ■ ل٦و
 ،رجة الد الكلمات عغى٠ب عر لثا

مثلة  والقعذع ؛.ذفوا العامية وا
 والذرسلحذ؛ت لتحور، وا والصحكدف،

 ادفي اللهجة في الحرة العبغة ذات
،لح.م.يذي.ة لقصردته ء,رلثاا ختارها

منها. دل أو أكر أو

 ى.ذ-وف في ي لتلة درة دا دوبع -
.ددتهما ومن اهادن.وا ؛؛قفين.

 رمشاعر ط,ف ءو عن التعبرر -
 تحت ع-ك-ب-وت-ة أو تكا ٠حاسير|

 بين مشركة لكنها الظروف، ضغط
كله. الحدع ت ف؛

بعض في ]دهراءا محاودن -

 ،جديدة ختًاوط ج٠ك إء.ادة تااخرا

 الذين ا س وبين بينهم ومده-ا
 لحدروب ا وشعر ل.ياس_ة ا قطعت

صل وااتوا  اتقاء ا خيوط سرة ب ا
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ع سمي I الشمر ني اسم الثعر

 المائل في حنى المشرك ا%نساني
 والغزل الحب دأدواق العلقة البدتبية

 بين والرريئة لغريزيةا وا%عجاب

 بصورة وتأكيدهم والمرأة، الرجل

نزء-ات بابا مباشرة وغور مياشرة

 الجميع. بين مشركة وعواطغا

اجفى الحميي الشعر لغة لكن
 ذات لغة واسلوبها ومركيبا دمغرداتما

 ادفني الصدق بين مجمع رفيع مستوى
 ودقة فة لذعا ا طفية لعا ا وا%ثارة
ووقاره. اذوضوع وخذة اكاول

وانشكل القالد، الحميدي،

 من الحمينى قصيدة تتألف
ذكال اوتواب ا لية: وا

 البيتية القصيدة وشكل واف - 1
 وية لمتا وا الشطرين، دات لتقليدية ا

 الواحدة لقاب وا حد، زواا الوزن ني
$خرها. أولها من

 مجموعة من لقصده ا دكون وقد
 ثالثة من مؤزف فيها بيت كل أبيات،
اكر. او أشطار، أربعة او أشطار

 استعماى الحميي الشاعر لكن
 ى ستعما ا من وأكر ، لشطرين ا
دط ربعة ا هذان ويعمى ار٠ا

 الموشح أو المسئط، المبيت النمطان،
المبيت.

 ذات المقاطع وشكل قالب - 2
وران انخلفة. والقوافي ا

 بيت ويسمى - منها ول ا لمقطع فا
ميات من عدد من يتكون -  تزيد ا

 ذات عر لذصا ا إرادة حسب تنقصم آو
واحدة. فية 1؛.و واحد ورن

 ويسمى - منها الثالث المقطع
 يذكون - لتقمع ويسمى _، لتقفيل ا

 أو فقط بيتين من اخابا ي التقفيل
 مطارقة وركوف التقميع، في ؟كر

ول للمقطع وقافبه. وزنا ا

 المقاطع ذات لقصيدة ا وتسمى
 والتقفيل التوشيح، البيت، الثالثة،

 ما وك وهنا تاما، موشحا التقمح أو
 الذي وهو الناقعدر بالموشح يسمى
فقط. لتوشيح وا لبيت ا من يتألف

 الني القصيدة وشكل قالب - 3
 ميت كإ بيات، مجموعة من تتكون
 ويسميه ؟شطار، ذن ثال مم: مؤوف

 النمط لهذا تشجيها للظفور ا لبعصر ا
 ٠ ١م غر٠كض لني المرأة شعر ه مصغور
 جديلة وتكون م حصالت ثالت
واحدة.
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|لحميي السور الحم؛ذي الثعر

 لتيا لقعيدةا وشكا داؤب أو
 وزن ذات .يات مج-موء-ة ض١م ت.تكون

 تحتلف، ر العبد ت اف-ع٠ق كن٠وؤ ط ون را
 وكل ازهدور كل في العجز قاب ءن

عجاز. ا

 ذات القعيدة وشكل قالب - 4
 أو يطول ولكن !.وادتا الوزن
 احتفاظ مع العجز أو !.صدرا ية,صر

مغادرة. وادة بقاب متهما ك

 ؛.*.ةاإر الة.صيدة وشكل ة.،'ؤب - 5

 ائ أو أذطار، ربعةا ذات

 في نم-ط و٠وه ،ذط؛ر لخمسة ا ذات

 أو :!.تربع ص ة٠الحميت لق.صاردا

 ن م به٠ئ يبت كا يتكون ،لتخميوا

 وزن ذات ذطار ة٠زس أو أربعة

 -ذي عن ردت كا ويج.تل_ف ، ح.ذ ر؛

 في م-عه و-لتقي . اؤذرء ذو'ن;* في دذده

 وطول امتداد عل واحدة قاب
 ذات دد 1قص دد" زك وه^^ اؤنذصدة،

بذت. لك في أشطار غاب

 |لحميتي ؛.وارب في التذوع ه.ذا إن

 ر٠و؛-ص وط_ول وزاك،وأ سك-؛له، ,

 *-ض د لنا ي-ؤك-د در٠الص أو ز٠عج٠ال

: وم؛ همة٠الم مور ا

دفي في الحمى أن - 1 ؛-؛ن ا

 ذرار ء-لى ء لذذ؛وا للتلحين يكتب
ندذي، ادبرشح  الشاعر وأن ا
حيانًا، ق.صيدته دكادب كان لح.ميتي

 أو إيداعه، من مععن لحن ذهنه وفي
 ،يجانبه كان مذشد مذحن ح ا بر اق من
به. ي دهر؛ا عل أو

 ما عد الرأي ه-ذا يبعد و 
 عبد ون محمد الشاعر ذشأة ان دط ,. 
 منطقة في نثأ الدين ذرف الله

 بالغذأء، أه.ب.ا اشتهر التي ن ؛.وكر؛

 ،با!-طرب زاذرة مجالها نتوكا
 انجالعر ذه ه رواد دد و.ذ إذا وكان
وتار، قرع  يمر ا!-هود ومداعبة ا

 الحاضرين غا-ب أو كل ءلى العود
 مناسبة إحياء في وغناه ؛.ف لي„.اهلم

 صنعاء مجالس وكذلك -ماع،ا د
 رن لغنا وا بالذ,عراء د؛؛ذذ ىذ.ت التي

 شعر ذاك ء-لى يدل كما الغنائيين
الصتع.انى. ء لذذ؛ا

 با!شعر يقف - ا!يمني عر !.ذاا إن
ثر حدود عند لحمى  ةI؛-واب؛ ا

 أو المدري أو ذ-دل"يا الموش-ح لشعر
 ر دص في مي اوه.؛ لثعرا ل ذ^.؛ در ٠٠:

ثر مصدر  داول لكذ-ه ب.؛؛.؛ة.وا ا

 ذوبة في ويتفوق ويطور يتودع أن
مقبو جديد" ذن؛ ويج.علها ئ، ا$ذر
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الحميني الشعر الحميئي الشعر

 العليا الطبقات ك-ل أوساط في

 فئات وبين وغيرها، المثقفة والدنيا،

 الطبيعيين والناس ا؛.تزمتين،

 البشر طمابع مع السائرين ا%نسانيين

والحياة.

 تهدا اليمني الشاعر نافس - 2

 ئدفشا الجديد الخميني الشعر

 يدن ا الحكمي الشعر أو الفصحى،

 وموضوعا فنًا مستواه همط قد كال

 سمى لنيا لغرةا في صه خا ليمن ا في

دبي ا نحطاط ة بغين  ر، جهرا   وا ا

 مع بدأت والني ا%بداع رجفاف

 ه/656 عام بغداد عل التتار هجمة

دن كل ا٢ وتأثر ام258  العربي ا

.هة ء؛ دصهة

 تهمجميني.' اليمنى لشاعرا تعوق كما

 العصيح، الحكمى وشعره نفسه عل

 ئد قصا من كرأ ا—r شتهر وا

 نه بدي_وا سر لنا ا واهتم ،الفصحى

 نه ددوا هلوا تجا أو ،همدواأو ،الحميني

 لحميي ا أن وجدوا حيث الفصيح،

 ت كمقدما در٠لش ا في جديد فن

لفخر وا هجاءوا المذ-ح لقصائد

 قانمة قصائد أو وا%خوانات،

 لنفس ا إلى قرية وأبا ؛-ذابا،

 والفزل، الحب لتجارب كموضوع

وران متنوعة ل شكااو لب اوكفو  ا

با والقوافي،  امتداد" ظلت و

 صائد والة الشعري للموروث متطورا

دبة. زمر ا

أوزانه أو الحسي عروض

 في غانم عبده محمد كتورالد درك

 ني" لصنعا ا الغناء شعر المهم به كذ؛

 الملحن الحمدي من ذف لقصا ا عذرات

 الذم بحور ءلى وعرصها والمغنى،
 ، بامجزوءا وعل عشرة. لستةا الخليلية

 عثر أربعة في موجودة أوزابا فوجد

 القصائد بعصر وزن وجد كما بحرا،

 العربي عر لذيا ا هملهاأ بحور ني

 يدل مما ،منها أقل أو الفصيح،

 الفصحى، من انطلق لحميتي أن ءلى

 أو انشعى، دلمد.|لر تطور" وليس

 ؛-نمة تعير فإن لك ولن العامي،

 أصدق هو المنحون بالشعر لحميتىا

 من وأشمل ءلمبه، يدل تغير أدق أو

خرى تاأتغيرا :مدل ا
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حميي1ا اادمر الحم-ز الدعر

 $ن اذلح-ون ٦ ئ ذ.و ا ٠هو ا>ميش
 ءلى تعت.مد ملدودة ددقص_ا |لحيتي في

 وذات خرما إلى وها من البيت
 تقفيز أو توشيح وددون دإوا وزن

 لقاة.;ةوا روزن I في مختلف تقميع أو
شطر، الفقرات وعدد  ودس وا

 ن الشقذين عامية ه-و دذي م لح
 إلى يلجأ قد حميتي ا ألشاعر

 الذكتة أو المذلى أو العامية ت '!.كله؛
 ،لفصحىا صرادة من تخففًا الدارج.*

 به:ذوى تأرر و: الثيرع من م؛ أو
ذواق. ل٢ لها وتأذر الغصص ا

 عاب هو الحميتي واس
 ن العامية فصحى أو الفصحى،

 وتختلف كثيرة دارجة ت لهجا العامية
 فمن ارهن، ني درى إلى منطقة دن
 هي ما أو لحسي؟ تطور عامية بآ.ة

دذ.طة.ة تة عادة ذصحى

 فجة الحوني شع-راء اسخدم لقد
 لوسطى المذ.؛طز لهجة أو مناد؛ء،

 ، ودشًايم و دبم م٠مجك تيامة وفية
 خالل من ا!_لىاثم غير عمني أو

 أو ،لنطق طريقة في الميزات يعذر

 ال-كص-حى لكن الخادة. الكلمات
 أجواء على الطاغية هي ظلت

بعفى ءدا ؛٠ دلى ا وهى اذد؛ذلى،ا

 ودءين ، عده؛ ؤوا ءلى وج زر
الكا؛ت. أواخر

وموضيعاه الحمدي،

التصوف. — 2 وادخزل- لحب1 - 1
 4 بمي.وا ا حتماءي لتقل.ا - 3

 الحياة - 5 بالطبيعة. لتدفيا -
.وملذامجا
 و  والفزل. الحب ه.و مرها لكن
 وا$ب الغزل م-وض_وع أن يعني
 حقيقية تجربة دن بعاانا أو زي،
 لذي ه.و والمرأة ل٠الرح ردن وطبيعية

الحوذي. ذراث في ول ا ن وط؛ بد.،

 الروحاني، ا$ب على نمرده أن إ 
 يعني   الذي التقليدي الغزل رءنى

 مفاي-م ءلى وخروجه شيئًا،
 وانطالقه الدس، لتزمتوا ،زدوذبا

 ذات للشعر دقة د، رب ني؛ من نًا ب
 ااذي ه.و ،طفة وء؛ وء؛ - حي نبغى

 ،للتأثرر أوسع مجا ت و-ه ن..ج
 ودق التأثير لزمن طول د"متداوا

اروم حق الناس وجعل ه.لىا. وودا؛
 شعر وكتبون الفمحى شعراء من

 ادط_ريقة بنفس وا$ب الغزل
ساوب،  ترة إملة؛ لفرض إما وا

 د- حالة ء-ن للتعبير أو التلحين،
 انحاك.اه ود۶ ٦لل_م_حاك أو خاصة،
إءجابًا. أو تأر"
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مح1ال الدهر الحميني الحبر

 يتصدر قد لذزل١و لحب ا وموضوع
 أو الهجاء أو الفخر أو المدح قصيدة

 ا%خوانيات آو الرجاء، أو العتاب
 لقصيدة ا طريقة عل لع كمطا

: ب عتها يتمعر ولكنه ،لعربية ا

 القصائد لع هطا يعفى ان -

 هي تب حق تطول لحمينية ا

صل  تبقى ما ويبقى والموضوع، ا

وهامشيًا. فرعيا المراد للموضوع منها

 ليصيح المطلع فصل إمكانية -

 للتلحين، صالحة بذاتبا قاتمة قصيدة

 لحب ا ئد قصا في لضمها لحة وصا

 ومموت الخالدة، هي وتبقى والفزل،

حيه. وا $خر ا الموزع

 لغزل وا لحب ا موضوع يكون وؤد

 بداها قاذن مودحات او وصائد

به. وتجر د" موضا

 الحاش كال في للغز وا واف

 ة٨ لديه وا البيانية زصور ا عل ل ا يعذط

 غاطة في الموروثة، التقليدية

 والمعشوقة للحبيبة شق لحا وا ،لىب٠ ا

 سقى مميزة خاصة نكهة أن إ 

 لبيئة ا ء اشذ أ منها تغوح ،للحميني

افتعالها أو التجربة وصدق والهكان

 عل تدل قد أخها عل ة، نا ومعا فنا

:اهم مهمين مرين ا

 الحواجز بعفر انكسار - 1
 وخطاده الح، عن التعبير في المذزمتة
ا؛رأة. إلى الموجه

 واقعها في لمرأةا مسذوى - 2

 وظروف اليوم، !لى والممتد المؤلم،
 الشعر منظار في يظل القاهر الحصار

 للمتعة مطلوبا جسد" والشعراء

مر خهاية في الحسية  و  أقل   ا
 ي مغا ة ض هنالك كان وإذا أكار،

ثواق تعبيرات  بدايع فهي والحنين ا
 زمت و وتبلد والحرمان اللكبت

ب ايقا

 لفزل وا لحب ا موضوع في برز وقد

 الحميتي هم لدمر تهروا كار دمراء
 جرأة خا$ل من وأدهشوه هم، عصتم

 اف؛ لتجارب والمحالجة الطرح
 المرأة جسد مفاون ول وتنا والتغزل

 واحدة، أحيانا لتفصيل ودا ما$، كا

 الثعراء هؤ ء آن حيث ودن واحدة
 وممثل العلماء فئابت من كانوا
 كان ١٠٠شعره وكان والدين، ا٠لحك
 بإباحة للنادس مماخرة غور فتوى

المرفوض لغناء وا المرفوض، )شعرا
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ريم ي جه دحا اادمر |لحميذي الشعر

 إباحة وبالتالي المتزمتدن، قبل من
 الشعر س٠ه لنوع ا ذلك مثا وجواز

 بشكل حنه الجسدي لحى١و طغى لعا ا

خاصى.

 الذاعر؛ الشعراء هؤ ء ومن
 الدين، ذرف الله عبد ابن محمد

 اليمن، في كمًا ى إمامًا جده ن وكا
 أشه-ر ومن حاكمًا مًا إما لمطهر ا وعمه

 وربما ، وحروبًا ، ونفوذ" سطوة تمة ا

 له هود—مد ضمه عر لنا وا ، تزمتًا
 تصديق عدم حد إلى ر، لوى وا بالعدم

 حب ثعره أن صره—ء في الدانرى
 أيما أو حقيقى، غزل أو طبيعى.(

 في ء ذف مع عاطفرن معاناة هن نابعان
 كانوا إذ الخيال، في واتمى الواقع،
 شعره وان صوفي، عر ف أنه يمعدون

 أو الحدرة إلى يرمز الذي الوع من
 النبوية ت !سما ا أو ،%لهية ا الذات

 عر ادشا ل أمة؛ الشعراء من مبقه كمن
   كان لكنه العلوي، الرحمن عبد
 وأصدقائه برته هل يعرف أن يبالي
 فالنة، يجب أو فالنة، أحب بأنه
 أو اذرأة. اعلك القصائد تلك وقال
  مرأة أخرى قصائد ونكتب يقول
 إلهامه مصدر وأن جديد وحب أخرى

٠ ي٩والطبب ني  نسا ا ب٨لح ا هو

 والدارسون ا!-باحثون ويعتبره
 شعراء وأهم وأرق أكبر من للحميذي

 والمعاصرين له، بقين لسا ا مرذي٠لخ ا
 ه/ 1016 عام توفي والالحقين،

م.1607

ودادو الحمي، ء١ذتم ر ي ودن
 .ا ومناد القضاء، وذووا علماء،

 عبد الشاعران عمرهم في ىرخ
 حمعدا وابته $ني، يح:ى بن لرحمن

 لمفتي ا حرن بن رد ا انثازر و
 والشاعر م1877 ه/1294 اذتوفى

 بالقارة. الملقب الدن ذرف بن أحمد

 بن علي بن الحسن بن ءفي نئاءر و
 محمد بن 'لقامم '%مام ؛-ن -دن
 نسل دن وكالهما بالمذدبذى، الملقب
ل،  ،؛نم، داتر وكالهما ا

 كرس غلبه , في لمي لمذم ' وشعرهما
 الالذع وابي ا حتماء لنقد
ول توفي  م1878 ه/ 1395 عام ا

 م.1766 ه/1295 ءام وا ني

الشعر والصورة الدهد،.ي،

 اذي واذواذف الحا ت تتكرر
 الحم:ي، سعداء وعان.؛ه-ا عالجها،
 ركال وتمثلها ،دصديرها دقة تختلف
 ذ.دة،1-5و،ت اندة م ال ها د ر , م. مح.ها

إلى ثاءر دن مقرداتما واستيعاب
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الءحميتي الشعر ادحميئي الشعر

 الحب قصائد ي خاصة اخر،
 ا%فصاح درجة تختلف كما والفزل،
 المعاناة وتعقيدات بظروف والبوح

التجربة. صيل ذفا ء وإفثا

 في الحميتي شعراء اثارك ن لق
 والفزل لحب ا أبواب واقتحام ريادة

 الحراة ممارسة إلى والدعوة والتغني؛،
 الطرب متع من فيه_ا دما الطبيعية

 والنشوة اللذة ت ومغريا لذناء وا
نس  وغبر مياثرة بصورة وا

 وقوة ليد لتذلا صرامة رغم ،شرة مما
 حا ت تخيلوا ابم إ  التزمت،

 ، كثير" والفزل الحب قف وموا
 ١نرطو أن حاولوا و أقل، ومارسوها

 الحقيقية غيرهم وتجارب ،رتهم تجا
 مستواهم ءلى حرصا شتى بوسائل

 فرل رد من وقذلصًا ا جتماعي

واتجتمع. الدينية، الساطة

 في الشعرية الصورة وتتشكل
 وما لكرت وا الحرمان من الحميتي

وتمزق. وأ م معاناة ض إليه يحران

 الصعودات كل ل الحرما ويعني
 المرأة لقاء دون تحول الني والمعوقات

 طبيعي، بشكل وتواصلهما دالرجل،
مر  حا ت تراكم إلى يؤدي الذي ا

لجسد ا ودوترات الجنسي لكبت ا

شوافى والتفس اروح وامتالء  دا
 الطرفين، لدى المتفجرة والحرائق

شواى هذه تحولت وإدا  والحرائق ا
 عند وأشالء ودم وكوارث حاسي إلى
 دمراء لدى فإنها الناس مة عا

 درية صور إلى تتحيل ■بو
 للمجتمع  ذع نقدي وأدى  هبة
 بان—وامه مل عوا ولكل رده وتقا

والمع. التحريم

 في لحميتيا شعراء استعان وقد

 وتجارب الديتدة بثقافتهم لكزن نقدهم

 ا%قناع لفرض التاريخ عن ا%نسانية

 إنساني، طبيعي وممارسته لحب ا دأن

 قتل إلى يؤدي نه محرم منعه وأن

 تومح وى حذرام، والقتل انحبين،

 القد..يم، المعنى هذا في الخمعتى شعراء

 وبراهينه أدلته تقديم لفي ستفاضواوا

 درف للها عد بن محمد الثاعرا٠ف

 : ويتغره، معثوقه هك تذا لدين

للعاثقين الوهل

 بحجبرك وهم مئة

لك حل ما كان إن

 مباح فقتله  ه وص

يسك من كل ما
لصالح با يثير ناصح..
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دحي لحما الثعر

 ولك لي حتد لكن

 وراح بالنصيحة ٠جا.

سنة العاشقين وصا أن يؤكد فهو

 العاشق قتل وأن ودين، مسنوذ-ة

 لتمنعيا الناصحين نصح وأن حرام،

 و  صالح فده ورس ،لحبهما حد

’خبر

 مشرر" له، زيارتبا طالبًا يقول مم

 امرأة مع يوسف لني قصة إلى

 التي الطلب صيفة واستخدام ،لعزدزا

 لك. هيت وهي القرآن في جاءت

ثلك٠منك بالله:

 المالح فوق واعالك

لك هيت وقل زدني..

 جناح الزيارة في ما

ترن خلق لحبا أن يؤكد كما

 راني: إنساني وطع الكرام، أغالق

م ي ص ت ٦١ م ١ا ;سمع 11 د

 الكرام طبع الحب

 المليح يحبو والناس

الدليل وراء الدليل يقدم أن وبدن

|لحميحي الشعر

 العلني اللقاء وإباحة الحب، بجواز

 ؛.اتخان معشوى يوجه العاشقين، بين

مين لطريق ا  ودقين إب، للوصول ا

 مدريات بعض لها ويقدم الزيارة،

اللقاب.

 الحبيب لقاء احلى ما

نيام والناس عتييمة

وطيب -اع — على

مدام -ازج م- وريق

.قضب ال قد واضم

ظالم في مر ق فوقه

وانلك ل..ط،ا ة راس-

 براح رضابك وامزج

حين شتم وا مبسمك، ارتشفو

 وك من دفوح ٠مسق لثمكا

يخجلك حين وأقول

 مزاح وجده ،عتبه

لك وشاحل شابريك

 براح راح فاتني يا

عبد بن أحمد عر لشا ا يقول أو

ا$ني: الرحمن

1747 استدد عفق سه اله



لحميي١ الشعر تي الحم: الثعر

 احباره فرقة من مات من كل
شهيد

 الفراديس ن جذ؛ في مسكنه

توشيح:
 الروايات في الح-ليث هذا صح

 حمًاعات عرن بالسند وروي
 والصبابات الهوى صحيح في

أخرى: قصيدة ومن
 بعد وا ،عني ميلك الذي ما

 ا سنى البدر أنا

 دارك ج.ف واتني يا غدا وجاللي

 مضنى صرت وانا

أوحمى ما الله ب كتا تحقق ما

بحارك

حسفى الجار في ذال

بالحسن فيه تجزى ا!ظن ؛-.احن

حنى

ماني وتنال ا

 ظن فيه كان من ملمين.. يا آه
باالمه

مذصد اليوم بعل

الوصل مجمل أن فاتي عرفوا
لله...

لعب-د ا ءن مجنب و

سيد يا ي٠ق_ل طما يشعي ى ليعه

دلمهوا

الى في تقبيل غير
فتان حب ني الهوى قفاة يا

خيان ا
ءتاني لي اطلقوا

جمي نحل عرفتك رين مز(
ءانر حبوتوأ

الدظام حتى وهنتوا
ربك خاف بظلمي تحمل فال

وبادر

حرام هو ما فالوصل

درامي ا والتشكيل الحمينى،

 لتسلسل ا نجد تحميني ا ئد قصا لفي

 عل وتشكلها تشكيلها في الدرامي
 لزج المركب؛ تحميني ا اذوشح غرار
 والتثقيل، والضيع، لتوشيحوا البيت
 أحد إلى لشكوىيا تبدأ ؤصة فهي

 نجريه بلبل حمامة المغردة لطيور ا
 أشواقه، ل م يح لنسيم ا ف وتكا

 يرد ادفي معثوفته إلى وتحياته وسالمه
 ومميزات مقومات لتفصيلما ويشرح
 ، وجهًا القمر فهي ومفاتنها ،جالها

 قدا الرمح أو الغصن أو والقضيب
 شعر" والليل ، نفور" ل لغزا وا مه، وقا

، نًا ورما حفا تقا والصدر أسود،
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الحميتي ا)شعر تبي الح* الذم

 إلى ؛."،ورخا ردغًا والخمر ، وعطر"

 يثارك التي ف وى،ا ض ذاك ر١غ.
 في لحمدي ب شعرا دل است_خدامها في

 يناشدئ ثم ،لحب وا الغزل قصا؛.إ
 أو يموت   حق وا%شفاق الرى
 وذأت ، دم.ه دل ق ب.و ،ب لح يقتله

 القتل، تحريم ءلى ;-التدليل دلك
ب، ددن لتالفيا وتحاذر يقرح اهم ا
 كل حا تجذبًا ء اللذل رسيلة علدها

 غفلة ني تزرره أن ودي عب لمتا وا
 أو ثمون،نا وه*( الناس، من

 ،ه-ا—ه-ل۶ م٠ه سوالنا ،دغلون
 نجتمعا أو خادر، ؛ل.لى؛ ا٠٢ وجير
 عد ما يعف ذإ-ك يعذ ثم ،؛كل

 ورؤص غناء من اللقاء عكان في ذا

 وهي معها "،-ارس وماذا وذرب،
 ،ما لمدبا ؛٣ رصا يختلط حي.ث ه٠م.ع

 والعلل، ادموا ا٠واك والغناء
لم العتاب ويذوب في ، موجد و وا
٠دلمنةوا سمر٠ و عن؛.ذ كؤوس

يلل وه_و لحمدي ا ء-ر نشا ا'
 دى   وغرامه حبه ق_ص_ص
 - والدا والنعحاء باللؤام |كلملحض

 تجاه مواقفهم دن ة والخر ء، لرب وا
 *روا۵اذت إذا م—r م-اتة ل-شوا ،لحبرن ا

و|ستم.تعوا ، لحب با وظفروا عليهم،
العين. في أو ، دذ.ي.م غفلة في ؛ه

 دور وا"لىمت الحردان ؛ثف رؤد
 والبعد وازدذاب، ورارة ، .دلىوى

 ومتعة !لمة؛ء،ا ولذة وا.ذخرن،

 الذاعر فيهًا !-:*لك حق التواصل،

 وكل ادذردات، قاموس ؛في لحى
 بذاك، دوحي التي اللغوة !المرادفات

 ودذ-اصذل ،ءزبت دعلق ما وكذللل
 دن ومفاتنها المرأة، جعد أعضاء

 ذوق ومدا ،قدميها حق مها ر شعر
. ب دا وتحت

 ني ني لحم ا عر اشا ا يضيف وقد
 لكيفية دبقًا وصفًا المتسللة هذصقه

 ب با عل بئه نحبو انحب استقبال
 عند معًا ا٠لتهمد ,اوحذ ، ت٠لبي ا وسلم

 وبوح وخجل، فرح من ا ستمال،
 والحلي المالبس ولون ونوع وصمت

 أحمد لحم:ي ا الشاعر رذول ب لخضا ا ٠

 بعن ا$ذي الرحمن عبد بن

ا ستقبال.

 غدر د—وق وافى اد ه ما

ولهان فجي واذ- الليل..

 ر—ص-رص وقد ح_ج_لة سمعت

الدرجان إلى ألقاه مشوار

 دو حيثما قبلت وما.ت
-ان ا ء ساجي دء-س حيثما
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ايمن فى العامية نعر لم الحم الشعر

 المنظر داحل وصل حق

 القيتان قرب هات وقال

 واسكر الهنا كأس وهات

 سكران راحنا ض كنت إن

 يتمخطر كا!خمن وقام

 !*يدانا نغمة عى ا٨لع

 شاتحذر العين من وأنا

 نلشيطاا من :بالله واعون

 افحر حق حوليه وبت

 الطدان من أشرق والضوء

لتيا سميرته واصفا يقول او
 ومالبس. سمر" طلبه ولبت بادرت،

 لسمر ا في حسنك ا ما

 أخضر طاس يلق  بس

 دحر فيه هب لل ا

 غذقبا صر أقما فوق

 للوتر ستمع ا و

 وتسح* ، تسمحة الحان

 لبشر ا نطق مثل

ء"بتأ منه إبا دل

الشرفى اؤم عده حسين محمد

اليمن فى الداهية شاكر

: العامية تعردف أو

 اللهجي المستوى ذلك هى العاسة
 كتابة به نمت الذي برة دم ا اللغة من

 ومع ،ليمن ا في العامية ر شانا أ
 الحديث الصعب من فإنه ألمحديد ا

 من أنه كما شادار ا هذه عاميه عن
 مرر لي ا ت ميا عا عن لحديث ا لمستحيل ا
 العاميات عن بعيدا لحديثة وا زقديمةا

 الخصوص وجه وعل العربية
 من أنه كما المعاصرة، العاميات
 — كذلك المستحيل بل - الصعب

 منأى في ت ميا دما ا هذه من أي تناول
 ما ،ولى ا تباومكونا الفصحى عن

 وفقا اللهجات، هذه ضر ب* دارت
 متطورة حالة - ت    حتما ا رجح

 شها حى لغصة ا كانت أن بعل ءلمها،
 اللهجات كل عن متطوره حالة

 اللغة تكونت فقد ،القديمة الرمية
 - معروف هو كما — لفصحى ا لدربية ا

 وذلك عربية قبلية غحات عدة من
 ا جتماعية العالقات قويت أن بعد

 سم ٠.القباذل هذه بين وا قتصادية
 لم التي ت للهجا ا تا-ك بعض عادت
ت بمستويا لظهور ا إلى تماما، تختي
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يمن1ا ذي اا*ام؛ة شيرر ايمن ذي اداب شعر

 الناطقين حمهرر اجذع أن بعد مختلفة
طراف.. ١٠٠٢- مت وذرا لعرد£ة با أ

نه  تاريخيًا الثابت من صار قد و
 مص-ر في المنتذرة ت لعا ا ٧بعض أن

 ، أفريقيا شمال في ت ميا دحاا ومعظم
 ندلس’ في منها شائعًا كان وما

ولى "ىولها في ترجع  عاب إلى ا
 هذه سذوطنت ’ لتي ا الدمندة ئل لذتا ا

قطار  ا%سالب الفتوح حركة في ا
 تلك سقت التي رات٠٠ادج وإلى

 )ذروري ا عرن يصح وإنه الفتوحات،
 تكن م العامية هذه أن إلى ا%دارة
 عن تنحدر وم لغصوىا عن مذطورة
 كانت وإن ب،لشماا ن العر عاب
 فكلتا كثرر"، عنها تختلف  

 نابعتان لجنوبرةوا الشمارة العاميتين
 بيئة في نشأتا وقد واحد، أصل من

 يختفي لدعوى ا هذه وإثبات ،ة٦- متشا
 الجنوب?؛ الفصحى ة عرب? إثبات أو

 ذهان شغلت لتي ا لقضية ا وهي
ول النصف في طويأل  القرن من ا

 وجوه رتع ذأر".. ويقتفي العذرين..
 القديمة الدحدة ب دحا ا برن التشابه
المعاصرة. الردة والعاب

صدى الدددة العامدة وا

مذي؛ لي ا العامية أن س,?ى فيما كذرنا

 إ  هي ما عرد?؛ عاب أي أو —

 حلةرم في ل.غعمحى ا حا ت من حالة

 أو ).سلبي ا تطورها مراحل من

 شعر أن -  حقًا وسنعرف - ا%يجابي

 — مذه كبير" جار" أو اليمن في العاص؛

 يسؤى أن يمكن بما ، كتابته تمت قد

؛لمحونة.ا لغصوى با

 ارمن ط؛ - بسرطة ت بتلوا وهى

 تكاد دلى ا%سالم، قبل ما عصور في

 ا—٢ كتبت لتيا للغة ا نغسم دكون

 أسوار ءلى لقديمة ا ليمين؛ ا لنقوشر ا

المعادد. جدران وفي ؛دنا

 بن عمرو أبا أن في شك من وما

 والمبالغة راف ا%س. شديد كان العالء

 لسان )ما إب: المنسوبة المقولة في

 (يمربيتنا تهم عرب? و  ننا؛.لما حمير

 بعض رأي عل أنه من الرغم عل

 قول في حمير عرود؛ أثبت ود ادحرن

 رأي على وأنه بعربيدتا( )عربيتهم

 تلك بقولته قصد قد - ين اخم

 رض ا من قبيلة وحمير وحدها حمير"

 معفى فما إ  و مذيتن٠ر ا كل ست و

قبيلة أن عل الرواة اتفاق
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ايدن في العامية شعر اليمن في ادمامية شعر

 القبائل بدن من كانت قد اليمتية ء طي
 لفصحى ا للغويون ا ءدمل ا اوي لعربية ا

 لهجاتها، بين من دبية ا اللغة أو
 لذكر القدماء إغفال ذلك إلى يضاف

 )العربية من القرآن ي الدخيل
 يروا كانوا هؤ ء ن الجنوبية(،

 منها سواء مستقلة، لغة   يمنية لهجة
 الحضرمية، أو لبه ا أو الحميرية

 وقد الجريية، بية الم, من فروع رهي
مر ذلك إلى فطرن  وان غير عدد ا

لم الذين الحدثين الدارسين من
 .١ t* ضا٠١٠ا٠ح ٠و٠م تسقطوا أن يستطيعوا

 اجتماعيًا - الحميمة ت وحال ا تدك
 الجنوب تربط كانت ادي - قذصاديأ وا
 و  بالجنوب* والشمال ل لثما دا

 تعزرت الني الثقافية الصالت تالث
 في دبية ا للغة ا يدأت عندما
 ليون لشما ا الشعراء وبدأ التشكل،
مراء الملوك ءلى يتوافدون  في وا

 العطايا مقابل "٠مدائحه لتقديم اديمن(
 مثلها لوا لينا يكونوا لم الني السخية

٠ل وشما ا فغراء مرن

 إلى ا%شارة تجدر لموصع ا ا٠هلم وفي
 عن عابت قد تكول ربما حقيقة

 الجاهلي لشعر ا نقاد ‘مر كثيريرذ أدهان
المنطوه ادشعر قدة عن يتحدثون وهم

 نظم ما إلى س لقدا با لجزيرة ا جنوب في
 في الحقيقة هذه وتتجل ،شمالها في منه

 الوصع  ختالف الناد هؤ ء إغفال
 الدمال دي وا قتصادي ا ماعي

 ظهر ادي لفهرةا خالل في والجنوب
 فغي وانتشر، الجاهلي الشعر فيها

 والرحال انحفر الفراغ حيث الشمال
 والكأل، الماء منابع عرن بحثًا الداثم

 اردهر ،ملللتآ كله زوقت ا وحيث
 كان لجنوب ا وفي ، ددوه ١ة. وكهر الشعر

 ٢٠يلته والصناعي الزراعي 'للشاط
 سوى ولمتأدلى منه يبقى و  لوئت ا

 هذه إلى نضيف أن يمكن كما القليل،
 وهو آخر ما$ عا ب سيا وا العوامل

 ،لجذوب ا في عي لجما ا لشعور ا علية
 كالسدود عبة لحما ا شاتلمن ا دقوم حيث

 حاى في والمدن، والمزارع رد والمعا
 ، ل، لشما ا في لعردية ا لروح I تسود
 لبيت وا لنصيدة وا اغرد ا ٠لموحت حيث

 %له ا وحيث ،لخيمة وا الواحد
 دار، كا يتوسط در لحا ا الحجري

ساب أهم ذلك إلى يضاف  وهو ا

 في التدوين مراكز عن اليمن بمد
واللغة. لثعرا تدوين عمر

 ا جتماعية الظروف فإلى إذن،
بعد وإلى ،لنسية وا وا قتعاديه
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"ليهن ؤب العام؛ة ذحر دن ذي :*'،;؛ صر

 فلة ترجع لتدوين مراكز عن يمنل
 وليس الجذوب في الشعر من ف ٠ء 1م

 حاول كما اللغة في اختالف إلى
٠  قن دعمسدر رعفى ا

 هذه نصار ن حميسي الدكتور ويعلل

ب، غاية في برأي الغذاهرة  فهو ا

 لمستقر ا لجزيرة ا جنوب ن أ يرى

 الذي الشعبي الشعر أنتح قد الواحد

 ويررز له آما ويصور الشعب عن يعرر

 الجزيرة شمال بالمقابل ويرى كفاحه،

 القيلي الدر أنتح وقد المبعر المشتت

 عن   ت عا لجما ا عبن يعرر الذي

٠ لثعمب ا

الذذوش ولغة الددذدة العامية

 عن للحديث تطرقنا قد دمنا وما

ولى المذارع  لغة وإن اليمن؛؛، للدأب؛ ا

 من قديم شكل هي 'دفي )-نقوش
 أدق بعجارة ; الفصحى، ل شكاأ

 أن قبا لعرب؛ ا للغة ا من صورة

 ، لممدفية وا لنحوية ا عد لقوا ا تحكمها

 الذي الجديد الحرف تعرف أن وقبل

 ترسم زني ا وهو بعد قيما به كتيت

 هذه من مئات أيدينا وبدن ا$ن، به

مذه.ا واحد" نذصعح أن يكذي الذقون

 صحم؛ في أننا الغور عل لددرك

 في أو أدب؛ زخة تصرر أن ول العرب؛

 غرر العامة تبا لهجا إحدى صحبة

 وانكتوبة ا%عراب عد لذوا ضعة لحا ا

 ءلي همرالهإ ساعد قديم رلجيتا بحرف

 !اشمال لهجة بدن الفوارق إ٠تضخي

٠ ؛؛نهما لشقة ا ودوسيع لجذوب ا ولهجدة

 ودو - نغرض سوف ونحن
 أن - ارقرن حد إلى يصل افراض

ولى ف؛نعا كاذت ود النقوش لغة  ا
 اعاهري؛ا ا ط؛ ذف_ها وهي للفصحى

 للغة ا منها انبثقت التي العامية أو
دب؛  ب وأنشد القرآن ا٢ جاء التي ا

ذمار الجاهليون الشعراء  ورسى ا
 ما طغدولة يثبت ئ دقااوثا من لدينا

 وأطواره-ا الشمار؛ لعرب؛ با يسمى

ولى قوش.الذ هذه سوى ا

 نأ لعرب ا حئرن اب ئرأ ويعتقد

 من التاسع الجزء وسع في
 ال.تمذية ب٠الكت دن وهو - ٠%كليلا

 الكبذر اليمن مة ل-ع-  المفقودة،
 أن - ب1الهمدانىإ أحمد بن الح_$_ن
 في المفقودة الحلة.؛ عن يكثف

 يكون ووف ، لغة٠لا ه دن داردخ
ء-لى العثور ؛حدثابة ءش العثور
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اليمن في العامية نعر اليمن في مامية اد، شعر

 نه لل لذ-سبة با ر٠مص في ردين حج;
 من سع ادبا "والجزء الهيروعلفية

 حمير مآمثال خاص ا%كليل
 وحروف الحميري دع وا سا ها٠وحى

 هذا أهمية من ويزيد " المسند
 نقرا الني الصفحات تلك ب زكتا ا

 في ٠ لحميري ا نشوان العالمة عته
 فغي وأقيالها" حمير "ملوك كتامه

قصيرة ذقون ضعة اوصفحات هذه
 إلى تاريخيًا ترجع أما امحتمل من

 ظهور عل بفحن اكئ القرنين
ا%سالم.

ول الذقش ومذ.اد  أذا يلي: كما ا
نق - وامرأي ذودنرا مراثد  حسبنا - ا
 ونرى ،وقضة ا نحتدي آبائنا مثل

الحرير.

 وجد وقد لذاني:ا النقش ومؤدى
 من ض. في ذهب من لوح عل ايفًا

يريم: الملوك قبور

 بن شقر ذي بذت جة ديبا )أنا
 حطمة في يشرى عردي أمرت مراثد
 يجد ١فد لؤلؤ رمد طحين مد ت وقل

 حق  ٠٠با عليها أءلمتنت — فاعتغدت
 حدق ليت امرأة وزئ - ماتمنط

موني. طل مودا يكون

)أنا زغادة الثاك النقش أئ

 وحممت إذا كدت مراثد ذي بنت شمعة
 - الفاكهة من نوع وهو - بالعم آي
بطله(. طريا الهند أرص من

 ا٢ كتبت الني اللهجة أن ويالحظ

 عل أو عرمية الثالثة النقوش هذه

 تختلف   عربية عامية تقدير أذل

 للمنطقة المعاصرة العامية عن كثير"

 المنطقه رهي اليمن، من لو-طىا
 الثالثة، النقوش فيها وحدت الني

 تستخدم تزال ما الوسطى فالمنطقة

 الهمرة بعتح - "أني" اليوم حق
 أنا لضميرا عن بد — لنونا وكم

 الكاف -ستخدم تزال ما كدلكا'

 مثل الفعل في المتكلم اتاء" من بد 
 فلت. من مد وقلك "كت" كك

 أن لعربيةا لدنةا فراء ويذكر الخ،

 كان قد وصيفة ا تهذه الكاف م ستحدا ا

 وتمة لشما ا ت ا٠للهج ا بعفر في ئعًا دا

 ذا اضدت أسك" الفعل أئ

 وهو ،نلآل مستحدما كذلك رال

دف عل  ستلقاء - يعني  وتسمى ا

 اليمن مز الوسطى المناطق في المقيرة

 في -٠ يوضعون المونى ناأل لمعذلةا

استلقاء. حازة
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ن اايم ذي ددة العا ص; ا)يمن ذي لعامية1 در

 أن - أسلفت كما — زح ذوا ا ومن
 العصر إلى ترجع الدقون هذه

 عربرة تؤكد وهي المتأخر، لحدحري ا
٠ لجنودره ا ددة لعا ا

الشعر ق لبمذية1 العاذق

 قبا العربية للغة كان وكما

 بعد لها ر وصا ن.. معتويا م %سا؛ ا

 ا$ن حق فهي مستويان.. ا%سالم

 هما دعويان، - كذلك لها يزال ما

 لغة والفصيح والعامي، الفصيح

 الفقه ورجال والكتاب الشعراء

 فلفة الدارج العامي أما والسياسة.,

 ومن الفالحين من العظمى ليرة لغا ا

 المتويان وهذان المدن، سكان

 ء-ص من تباعدان و ن يجزبا ن  خويا ا

  جتماعية ا !لمظروف وفقًا ععر إلى

 هذا في ولرم التطور، ولدرجة

 اللغة، بطبقية اعزاف أي ا نقسام

 ا عذران من قدر ده كان وإن

 وقد اللغة، ذه٢٠ المتكلمين بطبقية

 بدة ستجا ا م ذف   ا هذا حدث

 من تقالى   تجابة٠اس وهي للواقع،

 وما - كانت فقد العربرة للغة ا أهمرة

مة لغة اغتلغة بمستوياتها - تزال ا

 اختالف ن بأكملها العربرة

 العامية داخذلى  خويةا المستويات

 ين وذما حذن،الوا القطر في الواحدة

 إلى بيئة من واتاعه ا ختالف هذا

   منطقة إلى منطقة ومن أخرى،

 وبرن العابات هذه برن يجال يباعد

م،  خةا الفصدى  نيما يباعد و  ا

 لفات يجعلها الذي الحد إلى برتها

 العامرة في الشأن هو كما مستقلة

 أو فرنسا في رت ف التي ترة ر لال ا

 -  ثال سبيل عل - ب اطا أو اسبالى

 عدها رؤوا الكامل اسذتاللها لها لفات

اغتلنة. دلى مغرد وأحانًا

  ستويان يعرش حرث ليمنا وفي
 ا!..عصور أقدم منذ للعروة ن ياللفو ا

 هرن المكذوبوا - ابمنرة العامية نرى
 ظلى في طريقها تشق - مجاصة رهاآ 

 وقواعد ،منها مقربة وعل الفصحى
 للعاميات أن صح إذا — لعاميةا هذه
 في العامرة قواعد نفس هي - عد ذوا
 أواخر في التسكين :قطر كل

 عدة ف كل من والتغور ،ا!.كلمات
 أو  دت؛ بوضع المغردات تربط
 إلى م-ضافا يتغور   تركيب بتظام

والدحلة. الخذلمرة  فردات بعفر دزك
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اليمن في اكامية شعر اليمن في العامية شعر

ولى المرحلة عاهية ا

 في والنظر الدرس نممن وعندما

 هذا عامية فإن اليمن في مية ااحدا صر

 أشحار ٠ هما حوض دسم إلى .حم١كذف الذ_ادر

 لعصر ا وأشعار زوسيط ا لحصر ا

 المرحلة في العامية وشعراء الحديث،

ولى التاريخية  إلى تقحهبم يمكن ا

فئات. ثا$ث

 رواد شعراء : أو

 كبار شعراء ثانيًا:

حكام شعراء ثالثًا:  ا

ء ا ذمر تصنيف لنا للغة ا مجال وفي
 معترى حيث ل٠م إرحلة ا تدك عامية

 أشعارهم في يستخدموبا التي مية الما
وص: أيضًا فذات د ت إلى

 وهي المثقفين عامية :أو

المادرون. غزر حى لذقب ا

 لمطعمة ا وهي مية لحا ا ثبه :نيًا ثا

.ممة عا ظ وألذا بير بتعا

 مية لحا ا وهي العامة عاسة ثالثًا:

القرقة.

ولى لفئة ا مية عا وتتمين أي — ا

 الفصحى العربية دابا - المثقفين

واخر، مسكنة الملحونة،  غور ا

 كان الذي ور’لتج*ا بعض مع ؛.عربة،ا

 بل الفصحى لهجات لض في شائحا

والصرفي. النحوي التقعيد

 الفصحى هي الثانية الفئة عاميةو

 المغردات بعض مع لفسها الملحونه

 لدارجة ا اكيب الين وبعد ،نحلية ا

 را أو م، اموا ا بعض لسنة عل

 للذظ ا في تغيير من در لث ا نظم يقذضيه

الموقع. مع ب يتنا

 العامية شعراء من الثالثة الفئة أما

 بأساليبها العاسة مت ستذلى ا فقد

 وإن الدارج أر العامي تركيبها مونفذا

 لمثقفين ا تأثير من ئيا با تتخلعم م

 إما - ذلك سبرى كما - ناظميها ن

 لسان ءلى يكتبون مذذمين يكوذ.وا ن

 بحرصولى العوام من شعراء أو العوام

 ويشعرون أشعارهم، تدوين على

 من ت٠افينب إذا إ  تدون لن با

 ذج لنما ا بعض وهذه ،مة لعا ا مية عا

.مية لعا ا لثالثة ا ت للمستويا
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اإدمن ذي ؤماددة I شعر ال؛من ذي العاد:؛ ذار

ولى، الم.رحلة  ول ا لذه.وذجوا ا

ولى البدايات من  من عر لثا ا
 فيتة. دن احمد ٦هو الرواد

اغيد غزيل حاجر ربا في لي
\\ ي ب

 د—ة ني يقد قده ءلمى ه نهد
انثتى إذا

 واخمد كا۶ دوت شا ملمين ي_ا
الغنا من

ح-د بقعذي يعلم و  شاموت
ا__________________أن إ 

عربرة المقطع هذ" في والمغردات
 في الشعراء تخدمه٠ي مما فصحى،
 جاءت وعاميته النصيحة، قصائدهم

 من ثم ،ت لكات خرأوا -سين دن
 يوق لذي هذا 'لثرن ررف
 لبوتونا في مرتون موت كلمة
 تتخدم لذونوا دع،والر' الثالث

 د-ن بد  ملوبا ذا٣٠ العادة عتد
 في لمتقبلوة ا ء مة - وف وض لسرن

 شعارأ في وتشبع - المفارع !-نعلا
لعامرة.

 تدر ءرلنا خرى مقطوعة وهذه
 بكر دو ه؛ يفًا !-روادا من

Iبعد — فيها مية اوع- تقتصر رومر لعيد 
الكشكشة: ءفى - ا لحين

بعدها دلمة ة-في د-؛ لعم,را لب حل

واش؟

 خاج   ،-ا ء  صا؛ الموت بعدها
ثرأودا و  زيا

 ن ة؛ من ح-ظ -ت ذرى دنرا دا

وأهل ،لدينا قالل ٠يعشقوالث,
أعداش ا ى

 — معروف ه-و ؛.ها - والكشكشة
 فالثاعر ثرنا، طبة المة.! كاف قلب
 ثر توا ؛ذول نرأ ذلى ا طب لجا هنا

 لها وي-قول راك،—ته من بد 
 الخ، أعدالك.. من   دلى أعداش"’

 لكشكشة دنا ت سدت ا م.ا إذا والمقدعة

العرب?؛ عن بمفردها رج—تخ  
ا!ذعحى.

 أش-عار لحاق’ يمكن تامة وبهولة
 تذبن ’ءلى م؛ ل.غصحىبا لع.ادرةا هذه
 عدا وما اإخردات.. بعذر تدر أوا
لفاظ ؛-*-ض - أيضًا  )إنش( مثل: ا

:فليتة ا؛.ن قول في كما
اذون ذا إيثفي

 ؛جالى في الخر ه.ذا ويثر

ابن قو في كما )الحالي( :ودش
ا دن: ذرف

 تراي لو عينيك ودق
الليال ظالن في أهيم

 نجاني إن الكف وارفع
الد ل حالي يا جفاك
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اليمن في المامية شمر اليمن في العامية شمر

 المكسو هو الفصحى في )فالحالي(
 بمعق مستخدم ٠ هدا - لكنه بالحلي

 شانع عامي استخدام وهو ،الجميل
تقر". اليمن أنحاء في

 وصل النئعر: هذا سمات ومن
 ثرى ابن فول مثا القطع.. همزة

الدين:

 مرامي قمر يا بلغتني
 شجن مادي لشجوك واصبح

في لقطعا همزه عر دكا ا وصل فقد

 حركة تطيل   حق )أصبح( لفظة

 وا%بدال.. القلب ذلك ومن البيت

 بعفر في لحروف ا يصيب الذي

لفاظ  كتبت الفي )ضامي( مثل ا

ابن فول في الظاء من بد  بالضاد

 ضعامي لمثوقا قلبى ،خد ئ إل

 الحسن وجهك إلى عطثمان

في الشائعة ت   ستعما '  ا ومن

 قياس غير عل لدصغور ا المثقفن عامية

 تصير ؟ن إلى الحذركة وإشاع النحويين

ييات هذه في كما لحنف وا حرفا  ا

لألنسي:

 الكالم أغن إلى

المقلتين ميويجي

 سالم’ معانا قولوا

كلمتين وتوصية

 الغمام ما من أرق

اللجبن سبل على

 )ساجي( ن كف الشاعر صعر فقد

 في لعتحة ا وأشبع بي( و )ممد زت فصا

 )معانا( الغا وصارت الظرفية )معدا(

 )ماء( لفظة من الهمزة حذف كما

)ما(. نمارت

 شده شدراء إلى انتقلنا إدا أما:

 مثقفون بطبيعتهم وهو. العامية،

 المغردات ادنى اشعارهم في فتختلط

 الفصحى., مذردابت بارفع العامية

 إلى - أحيانا تصل لنعا هذا ز وأشد؛

 - الدارجة مغرداتجا اختيار نى التعمل

 مادها يعب الغموض من دراجة إلى

 كتبه الذي النموذج كهذا الفهم،

 مى وهو — العنسي محمد علي الشاعر

 من دل ر لسان عل - الكبار الثعراء

:مية كهاا للهحة يا لعامة ا
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ن٠ااي ذي العاسة ذ«.ر اانمن آي العاب ثمر

 بكزه فى رف؛—واد أنا ثابون

اتاجل ئبا د-؛ نجبلا أرض

 مخطرةا ذي ح-د ،.-ي رإ—وا

رازرر: وانا ت،٢ش ختلزثها

تع س

 ديرك و  ، ن؛ تا لم—وارخ

قعدي والنبي مجبن دير

 لرف يثا ما غلب طيري

نجدي وانا تهامي   طير

ردت

 حيذن ليتني امجبل فوج

م-زكت ا ذا حر عليان ك_ي—ص و

 بينن تلمه لو للهوا

 مذرب امج;فى في عذب ما'زد

بيات ه-ده في الثاءر تعمد ا

 تبامة لهجة ما$دح ؛.رز يجل أن
 لما*ر انحاذية !ذربا المنطقة ه

حمر، لحر١  أم" ذدها واستخدم ا

و"ام" التعريفية، "ال" من ؛.د 

 قدرتا .روذة٨د كانت٠ بمقية٠ I ن رش * "

 في امعذام بر أم من ليس :ولمها

البيتين تغيير وعكن -لهر، ام

ولرن  هكذا الفصردة دن ا

بكر؛ والرذاق أنا ثابون

دفى اك؛ سا ما الجبل أرنز

 الخطر؛ الخطرة ذي حد وا-رد؛ي،

 اح—ياب وانا سي خطرها

هذا في العامية المغردات ومن

 ""شابوك التادة: الكلمات النص

 ما وتعني لزاذبا و سأرحل، ومعناه

 سردبي وا ثم ،نبغي وما يد ١ك

 لتدإدل٠ل أبي سيد دط ا٢ ويقعد

وهذه الطفل، ألجاه) و والتكريم،

 ستذخدهه ا م_م_ا ا—وفره المذردات

 جانبًا تشكل النعر ه.ذا في عر .لثا

يم؛دن. لمتطقة اللهنأيءي المععبذم من

 لى ء. خرى أبرات ذذه وزاخاء-ر
 مئذ-اطعة وه-ي - الودين ها لسان

 ض ا من اا-وطى المنطقة في خرى
: منها يذول -

دلمن ه-جرذ، د-الك الثبي واذا

 نداك المهجة من روحي

ربلل—ة ود لمل—بأرى أنا ءريب

جفان زي تبدي بحل
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اليمز( في العامية شعر المحمص في العامية شمر

 عجبك يكثر قتلي تريد زغب

مناك إفعر" دحر" انته

 وحبللى امتقللى اسكي ما والله

 سواك عشق   مهجتي في

المقطع هذا من ارتزعنا ما وإذا

 ي شم بمعنى وهي "زعم" لفظة

 في "اسكي" ولفظة الثالث، البيت

 "أقدر" بمعؤ وهي خير ا لبيت ا

 عردبة المقطع في المغردات بقية فإن

 تظ،ا ككنها تبا مدردا حيث مى فصحى

عماق إلى محلية  النطق حيث من ا

 فتصير الصاد م بف مثأل - فاوصي

 فة إضا خلية ا التعبيرات ومز — صبي

 في دب نخا ا ضمير إلى الغائب ضمير

 النعر في كما "أنته" نتقال أنت

 كما فية بالنا تلتسر فد التي   ده وزيا

 ومعناها سواك" " حق في

سدواك". ''سأعشق

 قسمان: فهي العامة عامية أما
ول القم  عامة شعراء يكتبه ما ا

 شعراء يكتمه ما $خر وا المدينة،
 لعامية المدون والشعر ،لقرية ا عامية
لقرية ا لهجة أن يؤكد ء ا ا معر هؤ ء

 وإلى الفصحى إلى أقرب كانت قد
 لهجة من المثقفين عامية شعراء
 المدينة بين ى لخال ا أن رغم المدينة،
 كيرر" يكن لم اذرحلة هذه في والقرية
٠ ة كمدر قرية ل ذزا ما  ينة ا وكانت

 للشاعر ةقصدن من مذطع وهذا

 وهو الخفنجي حن ؛ن علي اناخر
 : عمره في ا ينة شعراء ارر من

وش لثا وا لشيغ ا من م *سال

 قذعه وط في على ومن

بثر دا م لسال ا لح ح ص > يمي

 سبعه ي٠يج عال طلق ' وي

هش لطا ا له يشففن ساللم

 شرعة العثى م سان وذو

المئظر إلى يطلع سالم

 نى ١ديم ، مثا عليك يبدي

فيه طويا نعر من جرء ودو

 العامية المقردات من كير حسد

ماكن وأسماء شخاص ا  وا

 جانب إلى والمأكو ت والحيران

 اصطانحة د لة لها عامة ألغاط

 ا٦م يقصد التي )ا ( مثاب: محاثة

مستحبة تكون فد ة كش* ءشيا  ماعر
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؛ض ذي ادادن؛ دار ل؛من ذي اداد؛؛ ث-ار

 اكتنو، وقد * حةسحك ون٠ت.ك وقد

 )ا (: بلغظ إليها با%ثارة

%؛-*وا م—ءندك الجمال كيف

 بتتورد مالجع عادثي

 ٠التذير د-ذكي ا-ة.ارىء وءلى

لفاظ تدك وم.ن وه-و )المنظر( ا

وتعي زوء و) ت٠لبا في ن 1عك أرفع

 وغيرها,. القبيح ر٠ئتظ

الفادحون من الذ-ر؛-ة شعراء 1أم

بو ،فكثررون  لياذ٠ق يتمرس- ب و

 فقد الفعحى بب بأسا ؛-؛;ر" أو

   ت_لقائ;ة بعامية رهو. شعا أ ت ء ح؛

غير.

— عذ س ع —م — منها يدون ولم

 حكا»١ ا راء٩ذ خإذه دا ؛.*ض ،.وى

 حاكيم الفالحين الذ*-راء ء دو ودلى

 في لقائل’ زب دن ءلي ابمني الر

: حكامه١ بعضى

 غابث الشمس به سحا

المجله بجرن وانا

 حمر ا البر قدى جالس
  يرتحن لم والبر

احجن رحل وكيغما

 خالليئ ر، ل ظا وصرت

 ائلة العناثن من

ولى ؛د زنهارا بأن الثاءر ثنابمد

 السماء ءن س٠الش.م بت غا أن بعد

 وه-و الذرية، نبمر رال د ما -ه و

 الغالدون فه ينقي ابذي .".;-;در

 عرب في يصدر ذ،ك كل ، أ٠مح-اصيله

 دديثه الذاءر -البدوا ثم ، ف_ص_حى

القمح دع د-الس نه ود.؛ :غه عن

 دلرل القمح في راذنا - حمر

 ؛ردفي لم اللمح يرذا وأن — دودن،

 ،حمال داول ا٠كلم ن، اا-^ت إلى ب.عد

 وه-ي خالل ٠حمع - ذذة ا ذء.رت

 رؤوس اا7 تذن ذئب ا من قطع

نه - الحقائب  - الذ-اءر أي - و

 بالقح بيته إلى يعود أن ءلى دردص

 الفادن إلى ذب د فة الذ;ل دذول ٠ع

 أشجارها ؛-دلى من يطلب لظبلة ا

 الحقائب إعداد ء.لى ن، عدا يا خالبن

ة. اذر ا إلى اا٠ زال.ودة
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يمز(I في ادهامية دعر اليمن فى العامية شعر

 لدامياتا أو المصرية العامية
 " كيفما " وهو - خرى ا العربية

 ي احمل" روت فما فاق ' كاها ويحني
 ك-لط ) -معق تجيء لخامس ا الطر
 وليست ظ-رفية احمل( رحت

ستن.هامية. ا

ءجين في -ا١؛خ زابد-؛؛:- بن و.ملي
رض: ا

 ذب بأكله ا٠ اذال

 تقره زنينه و 
 موارن كدئ الماد

 من.بموذه لقي إذا

 ول و"إ يصادف وأن

 رهوئه وفالط باءه

عر الثا يتحدث المقطع هذا وفي

 اليمنية العامية ؤ، والمال المال، عن

رض به يفصد  في رهو - ا!-زراعية ا

 رض ا بين مقارنة يعقد هذا حديه

غتام ا حكات وسائر بقار كا  وا

 بتغفيل إقارنة ا من ويخرج لبيوتوا
رض رض ئ ن ا  ازفي ا

 على باوذئا تقدر   الفالح يمتلكى

 و  مثأل، لألغنام يحدث كما أللها

٢ه الذي الطويل الخفيف (-طر

 يمجد تم كشا> ودو ء-ليه-ا يؤثر البيوت

رض رض ا،٢ ويشيد ا  كلها فا

 وجدت ما إذا سيما   وخير برئ

 ما إذا أما ، وحرثًا سقر" ا٢ دعي من

 سيبيعها فإنه كو  ابنا صادذت

 هذه بعفر كان وإذا ذفس ذش

 هذا فإن ما ددين مرهونًا رض ا

 تحويل عن ض يتأ لن -كول الوك

 يكون ما ينسلم أن بعد بح إلى الدين

الثمن- من دقى )٠٥

 المقطع هذا في امحلة والمغردات

 المزن من مشتقة وهي "رتة" هي:
 المطر، من القليل الرذاذ أو

،والركة الخيرات وهي وموارك

 يساعده، أو يمده بمعنى يمونه نم

 أو خالعب وهي "فالط" وأخبر"

ا*ارهون. ثمن ه دقي ا'*'.توفى

الثانية المرحة عامية

 مستويات ثالثة قبل من تحدثنا
 عاسة هي ،ولى ا المرحلة في للعاسة

 نم العامة، ض وعاسة المثقفين،
 يمكن المرحلة هذه وفي العامة، عاسة

 مبة للحا مستويات ثالثة عن الحديث
وهي: يضًا
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اا؛هن ذي العادذة ذمر امن ذي العام;ت در

لمثةغين.1 ءابت - 1

القردة. ءاددة - 2

دنة. اذد ٩ءامي — 3

 أن إلى سبق صا انتهينا وقد
وعاب الدردة ء-امر.ة برن ا ختالف

ولى المرلمة في المددة  قد ن٠يك لم ا

 في ببا ظهر افي الحدة بشر ظ-ه-ر
خيرة الم;ح-لة  من لرغم ءلى ا

 برزت !.فيا فسحةاذوا الجرذ !.ذوارقا
ولى المرحلة تدة١قع في  وذلك ،ا

 كما - المثقفون ١ا ظ عم أن إلى يرجع
 القرى ي^ذون ذو. ى؛ ق_د - أي٠سي

 عرضة كاذت ازفي المدن من ؛-رار"
 ومطمعا ،ة٨الراس لالىطر"دات

جانب. كل من ا٢- اغ;طة ائا٠ ق

 في ب زما ا شعار ددن اذوازذذ ومن

 في العامية وأشعار الحايقة المرحلة
 بأن ١نحك أن نتطيع لمرحوةا ذه٠ه

 في ؛؛;ر" زءطورا يا-ركه م العامرة شور

 لتطور أدرى كما وأثكاله دضامه

 ؛ادت أو العا-ة قطعت ذذد ، لختذ^ في
 وق_صيدة العامية القعيدة برن

 لقريةا في لألخيرة وهار القصدى
 ،مستقلة ذكون تكاد ذج.ة لمدرة وا

ظهور" أكهر لحطور ه-ذ ركون وة.إ

ء في ن-*-؛ وفي الثعبية اني ا  ر ا

 اوذي لمدون1 في. والغولكلور العبارة

 الهزر سوى منهما إ!;نا بصا لم
 ذلى لقصا ا دن وى.لحا م.ا م.ا اليرر،

 استذأثرت لى ة مية ا رع أن فيت.ت ونة لمل
 كان وربما كامأل، استذذذار" يديا١رقع

 نجتمع١ حبتاة في العزلة إلى ءاذرا ذلك

ءلى نجتمع ا ه-ذ انغالق وإلى اهني، ا

 ادني الحبي خالق ا١رغ — ذل
 فا!تطور - د ازيال في؛طراف حدث

 يمكن   اللغوي وا رتقاء ا يجابي

 العزلة ظ-ل وفي فراغ من أدث أن
 ءة-:-ذ-ظة اللغة تظل لجاة، ا ورتابة

 ومن لمغردات من سعون بمتوى
 و!غة ،ة فج ح٦تص حق ؛لذطق طر,'ةق

؛ذأب- قاتمة

 في .لعاصرة ا!يمتية العامرة وقةةذ,ظ

 من قألل في بقدر مذردايجا ثمة ذا

زفاظ  إ!;ج-ا وذ-دت اوفي الدخيلة ا

 اتر؛;ة و والفارة لجذ;ة ا طر؛ق ء.ن

 لعبت وذلى وا%نجلرزدة، والهندية

 ووائل وا%ذاء-ة الم_صرية فالء
 ؛;;ر" دور" مصر في -ذ.رى ا ا%عالم

 ؛-*ض أو المدرية الحدامر-ة نذر في

دن واد-*-ة ت1ة-طاء- بين مغرداتها
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اليمن فى العامية ذم اليمن في العامية شمر

 بخاصة، عدن وفي ايمني، نجتمع ا

 أن المصري الغيلم استطاع حيث

 أوائل منذ رقوة وجوده يفرض

ربعينيات  التأثير قل ذاك وعند ا

 حمد عند وتوقف وا%نجليزي الهندي

٠معين

 من منطقة لكل أن من وبالرغم
 - الراهن الوقت في اليمن مذاطق

 في خاصة طريقة - وجنورا  شما

 عن جيعا تصدر فإدا النبر وفي لنطق ا
 كتشاده تتشابك تكاد واحدة لهجة
 وسائا وكتشاب يمنيين، ا وجوه

 ذلك تميين يستطيع   وقد ،-حياتبم
 الغرماء إ  ءلميه الحكم أو التشابه

من يغرب من أو اهن، ءن
 رعود ، طويلة تده بالده عن حدر ع ل

 ا تفاق عناصر يدرك فإنه ،إليها
 التماتا. ووجوه ا ختالف هذا وراء

مديرة. كل وراء فيها
 المدينة بين خذ ف  ا يقع و 

 في .-نع ذد بل ،فحب قرية—وا
 في نزف يتجل كما ح-دة الر المدينة
 لين جد دو خ حبت صذ-؛ ء، لهجة

 هي مختلفة أحرف أربعة لمضارعة
 :هردن دمن،وا والحاء والشين دسين

 ءذكت ،ذاكتب ،حاكذ-, ،سأكى
الظاهرة ولهذه معا( والدال )بالمن

 كثير ولدى للغات١ من كثير في نظائر
الشعوب. من

 أإماصرين  خةا علماء من وهناك
 ني   تاثما ا ختالف يرى من

 اناخة داخل اللغوية لتويات
 اللهجة وفي ،فحى -درةلواا

 بين أو ،وآخر ؤطر لين الواحدة
 أو طر الة هذا من وأخرى منطقة

 ناى ا ختالف هذا يرى بل ذاك،
 أو دنةاذد تلك في وآخر كان ع بين

 لكل يكون ويكاد القطر، ذلك
 في   خاصة صوتية تمميزا ثخعر
 وفقًا النور وإخراج النطق طريقة
 '،ىد. تاتدوا ط.ذات لتكوس

 المغردات مع التعامل أسلوب في بز
 ا وهن ٠ ,'لزكب طريقة رفى

 العامة ء.لى يغتمر   ا ختالف
 بل موحد"، تعليمة يتلقوا ئ اذينا

 والكتاب المثقفون له بفضع
 متهم وادن لكل يكون إذ والشراء:

 ا -خة اسحدذدام في ص ذا ا أسلوبه
   صوتيةو ونحوية لذظية بطريقة
غيره. فيها وشاركه

ن  لحدةا العامية ثعر فهم و
 مخ-دح ل.ص لخعا ا فهم عل يتوة-ف

 دذ.ارىء وأن ،نفها لبمنبة ميةللالً
 نأ إلى مجتاج زشعرI دن ليمنيا غير
ااركاسها■ أو عدها ذو من ء بم دلم
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ن٠ا)ي ذي العادذة شعر ذي؛ايمن العاع؛ت شعر

 كذلك ل أن وإلى للتغيير القابلة
 نعامل من يتمكن حق بمغرداتها

 ه ط ١بعضر ٠شديل نداحما ٠هد أو معها
: لخصائص وا م  لجكا

 أم ودي الكلمات أواخر .„كحى

 كز وفي اليمه العادية في القواعد

 ا%ذ-ارة سقت ؤذ العرب الداميات

 هذ في مرة من ثر ا"لهاءذة ٠هنى إلى

. ،ج - •> - ا

 أن إلى كذنك - ا%ثارة سبقت

 امحاطبة كاف تماب وه.ي ا؛كشكشة،

 في ثم رمن ،دمندة' لعاهيةا في شرشًا
سدارها. ۶

 أو ا%بدال مع لحذف وا الحذف،

 "يشتي" في كما الحذف مع القاب

م في وهي يريد، بمعق  لى—ا

مذر في كما وا%بدال ، "يشتهي"
H ٠ ٠ II ا أ أ II  ابسر وابم; زير

همزة لعن' ق-لب ره-ي العنعنة

 من د —ب ألدك يقولون فهم

 كعا "ألى"، عل في ويقولون عبك،

 في دذ-وا-ون عين إلى الهمزة يقلبون

الخ. "عبك".. لبك مثل

 مع-.اء في مية 1لعا لتخييراتا ومن

 في ،وذو  ه-اذول : ذولهم ا%دارة

 وذرك أولئك، لفي وه.اذوك، هؤ ء،

 ه-ذا ني وته وذيه ، ذلك ني ، رذيك

دللثج. لني ورك ، وهذه

 دح الضمائر بع-ض دد—:
 نو، ل، اثم، نه، اناب:ا لحركات

دو. ده، ره، ،4د

 ااضارع في الجمع ذون تحذف
 من  بد خلوا وط لجرح-وا : لفيقا

 عل ء ب وتدخل رخلون، يخرجون
 بيًاكل، ، كتب٨ب مذل: 'اذارع الفعل

 بالناب الشبيهة   إدخال وكذلك

 المناطق يعض في ؛اذارع العدلى على
   كذولهم: للتفي ولدس للتاكيد

داب.   ، دقرأ   كتب،ي

 فرقال لالثنين الجدح يستخدم
 يستخدم كم-ا ، ووجدبم م—ارنته٠تم

 بقا الذكريم دادن ني للمفرد الجمع
 الكبرر و!-لثخعر ، نذمأ : لألب

الخ. ا..٠أذت

 يستخدم   اوى-ودذ سم.اء١ ومن

لي ، وآذي الذي : هي ثالده سوى
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ايدب ني العابة نعر اليمز( فى الدامية شعر

 واذذكر وا؛-فرد للجمع وذ!-ك

والمؤنذ^.

 بالكلدات ويب( ا ستفهام،

 ليثز إير، لمة، لموه، موه، التالية:

 :يلي مما لرتيب ءلى محرفة وهي
ثيء. ي ثيء، أي لماذا، لم'، ما،

قيفار، ذؤث ض-مطر ر—ذك—ر
 ءلمه المرأة ، باه-ر ضوه الثمر

 ال بعد الهمزة ءنفاوكإ جيل،

اإلخوة، العذار، كاألىكا'ر التعريفية
ا!شررة. المناطق يعفى فى الخوة،

 الثالث ا%عراب حركات تحويل

 ذلى وفي ريد، فيقال رد مثل: حروفا

ذام. يذان، بم وفي ،ذول يقال

 هذه من لهجة لكإ يكون ويكاد
 غانيها ر شعرها العاب.ة اللهجات

المدونة. غير

 بوجه المددنة د-حدذ ت فى: وقد
 هذه في الفرية لهجة عن خاص

 المشردات من كثير يذرب ؛*رحا-ة
جنبية  واهندية كالزكية خيلة ازد ا

 .'لعثمازة للسيطرة نتيجة وا%نجليزية
 ولليطرة الشمادتة اذدن بعفر ءلى
 في اذدن بعفر على ريط.انية١او.

الجنوب.

تراك كان وإذا  عن جلوا فد ا
ول الربع فى .دمن  اذقرن هذا من ا
في تركوا أن ط إ  تحرجوا لم فاطم

 المدن عامية وبخاصة المندة، ا!.عامية
 أثر" * لحكمهم ■" ع *ن ح الفي

 المباني بعفر أسماء في تجلى وانحًا،

 الرتب وفي وا%دارات الحاوية
طد. أسماء من كثير العكرية  م* ا

 ا-لحنود يذخدمه وما ٣والمازب
 يؤكد الخصوص، رجه ءلى لغباط و!

بيات هذا،  قصيدة من التادبة ا
 من ءامر حم.ذ الله عبد دلمثاعر

بيات هذه تاريخ ويرجع صنعا،،  ا

 نظمها وذد ،تقرسا قرن نعن إلى
 جي-ش في ط ضا ن .-ا—ل على عر لثا ا

حاله بؤس فديا يروي تحى-:؛:-، ا%مام
هندامه: وسوء

 قدراتي من قديم ضاط أنا

الرأس عارد محممكم سمى لج أ ه تجا

 اذي بندؤ صوف وفوقي؛*نتره

أجناس خمه مرن بنطلون و بسى

 أذاني تذكال فوق“وياقهمن

 الر"'مر على معفوج  بخ من لملك

كثير فبها قصيده من جزء وهي
ما لكن امحلة، العامية الكلحات من
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اا؛-من ذي العادته دعر ابن ن العاص؛ ذم

 كلمات’ كهرة دو الذظر لذت٠ي

 المنقولة أو الركلة من عليها ائدخيذ-ة

 ى—بمالب المتعلقة فالمغردات ، إلجها

 والياقة، كالبنطلون، ااخا؛ط

 ؛,الكبير لحذ؛ء١'ا اص ثم والقمرك،

 أو ك ا  ثم ذري، ردات ع كلها

 لفظة ثم أي-ضًا ;رذة الالم ب ط

 في مرن الناعر بررهًا !-في ا الدذلثج

بات ولى ا  ياقة ومذ عندما ا

 "تنك" من أب إلى مشرر" الضابط

خرى ، صفح أي وصف عندى وا

، يفًا لصفيح’ من بأنه سشه ا٦ب

 ظ لغا ‘ أن ذذرز أن الضروري ومن

درات هذه في الواردة الدخيلة  ا

 ءر لشا ا أن بمعق حضارية ألفاظ

 لفته في مثر ذا يجد لم مي لعا ا

 ما ق شعا من تملكن وم لفصحى ا

 ستخدمها ف.قد ..دل لذ ا مي. مقا يقوه

هي. 1كم

 البريطاني ا ستعمار وخع ومذ
د ا من الجنوبي الجزء ءلى قدامه  لبا

 الذكرت ف.قد حس خ-ا ه روج ن١ء. وفي
ي الجاليات فيها لون كل من ا

 ن لذ-ا ا ا—فه خت-لط وا ، وجنم
 [ دمو كدوك *ا مم ني با وب با ي ذذد ا

 والغرذلي لحرذي و والصومالي
ن وا%نجلرزي،  قد اندية الجاب و

 في يليها الجارات، أكلر كات
 الحاكمة، ا%نجليزية الجاب التأدر
 ددن االمغوي ا!-صراع اقتصر فقد

ث زخة ،العرب هي لذات ئا
 لغة وا%نجلير اور د، محاب

 "كلر لغة الهندية ثم الذراة، انحتلين
 ا%دارة ظل في وافدة ب م؛

ا%نجليزية.

 ا!طويل المراع حصاد وذأن
 دخل-ت أن ا خات هذه برن لعبة و؛

اللغتين من مغردادت اريمذ.ية العامية
 أن دن !.رغم وءلى واذددت ا%نجلذزية
 مطلع في بدأ قد البريطاني ا حتالل

لهث  عذر، انادع الفري من اوذاني ا
 ه_/فراير 13د7دىاتيم فى "ى

 لم ا!لمغوي لصراع1 ن فط ،'ام

نم القرن ط في إ  يغلهر  ا
 تجارية مدينة عدن ،ة٠أص عندما
 بعد غريبًا يعد ولم الصرت، ذائدة

غاني ظهر أن ذلك شعار ا  وقد وا
 الهندية المدردات ؛.عفر استعارت

 شعر بعض وفي وا%نجليزية،
ا!.شعراء أبرز من وهو القومندان،
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ادس في ادمامية شعر اليمن في العامية شعر

 هذا من ول ا النصف في الغنائيين
الدخيل: ادتًاثير هذا يتضح ادترن

 والكون■ ■سثزوالصلندذ■ بشن

 صر "كاش" يشتي خاف ذوسف وابن

 شعه لما مو ه حتبه 4٨طج الونرحنيه نبصر

 أربعة عليها ذتو"برالذكه"

 لم استذل مل ومى جالى صبر مر

 "الكماذا دابى ثم "تسدر ذا

 ثمان الساعه   الركادش حير

دبات هذه ني عر ادلما يجدثنا ا

 يميها' وهو رة لسيا ا ٠ م ف٠٠لحبىم ا

من ذة مأخو كا-مة وهي دادوش

 هذه وقصة ا%نجليزية، Motor كلمة
 بلركا ا من تحمل أبا اليارة
 أو سائقها ن ،تستطيع ما أضعاف

 أن يريد ن خا يوسى بن ا حبها صا
 في مواله يتقاضى وأن ثريا يصبح
 يقول كما "Cash أكاش الحال

 في لبا فر تسما واليارة عر لثما ا

 تور أي  يت"“ بدون الظالم
 السيارة تتوؤف أن لتيجة ا ودكون
 ينفجر أو تبنثر أن بعد بركاا-ا
 من وبنثر "العجالت" ا%طار

punctured ينكم أن أو بنكثرد

 ا سطوانة وهي c lender الصلندر
 مقدمة وهو Couee لكورا ينكسر أو

 وهو (Caman) الكمان او السيارة
القاعدة.

تيات هذه وفي  تسعة الحمسة ا

 وحدها، %نجليزية ا عن أجنبية ظ دشاأ

 المغردات فدها تجاور أغان وهداك

 من ت٠يثب وهذا الهندية مع %نجليزية ا

 محمد العامي الشاعر كتبها أغنية

 لهندية.تا قوافيها وك.إ عاذش

دهمى ا تللق نحو حأل را أيا

 شليبي بي فهم قليال تمهل
لم، = ئليبي وي ،أنا ت ا٠ه

 ذلك نحو الراحل أتبا : البيت ومعنى
 باث سألحق فإنني قليأل تمهل المكان

.أراذقلث أو

مثلة هذه من المدين.؛ أن نرى ا
  تصالها نتيجة - داى كاث قد

 للتغور عرف-؛ - ة فد لوا ا ت لمؤثرا را

 أكش كاذت قد ميتها عا وأن والتطور

 في خبلةلدا المؤثرات مع تفاعا

 من كل في - القرية ظلت حين
 تامة عزل؛ ني - بهاوجنو البالد ل دلها
 رعد حتى للغوية ا التغيرات هذه عوت
^طانيالور  ستعمار حصا أن
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ن٠ااي ذي ؛ة٠ال.عا حعر اليمن ۶ مي" 1اؤ*. نعر

 ظل فقد ، !لىذ.وذه لجذو؛به ح-و ل.س.و|ا

 يمتد ولم اذذراضء، ه-ذه حبيس

 ،عدن دن كرأ إلى الحقيقي بذذوذه

 محيى ا م حكم فإن وبالمقابل

دراك بعد جاء !ذيا  مباذرة ا

 في ومحاصة — الحقيقي نذوذه يصل

 دن أكر إلى - الشمال وثرق دال

 محكمها نى' التي ار إدن

 بالرابة مق-ه لمقرب?ن . و؛-*غدر أبذاؤه

 في ئ-ق1المذ- ؛*ذر ظ.ذت وق.د ،عنه

 حكم وجه في مغلقة د لبانا دال

 الثورة رام بعد ما إلى ا%مام

حرة.ا

 في القردة عامية ظلت فقد لذذك
ئر عن ى  في إ  المدينة بعامية ا

خيرة لنوات  ثتدت حين ا

 إلى .'-راديو صرت وومحا الهج-رة،
'ن.٠ كل

 في العامية القعيدة حافظت !.قد

 !!سدي اللهجي ا؛-.روى ءلى القرية

 في لقروها العامية للقصب_ة ك.ان

تغيير أي محدث ولم ،ولى’ لمرحلة

 واد.ردر ،اا.*.ر؛,ذ عر برن العر لفتها في

ى٠يس ما !غرنا هذا ط-وال !-ذريةا في

 - الرصرنة !.*اميةا ذي البدري ؛الشعر

 — بالرمانة العامية ودف صح إذا

 لتقفية ا ؛-وحدة تمتاز سع_ار ودي

وزان  ارذذنا !-*ابا المنضبطة وبا

 قصيدة؛*ث دن المثال ا ه؛ في كما

 دن اذذردءي-(!:- ذادر حد الشاعر ب'

 حجة. فع" ن، في نه سج

يعجب ما الهرج بعقى ذال وا!ذردء.ي

 ءاردي؛  وبا ليس ؛*لى !وذاا .وف

متغرب اذاسا بالد في ذي كين٠مس

ذ ذي من يحتاج  يقانيها 4لحا

مذرطب لى ل-حي ب - صل ادا العي .ردا

 قواسيها ت الحبش .?.*بذار و 

ح-اذب م ن ص-ا ذي وانا ك-هل ا٠!.

-ي-؛ ودا قاصيها ا صحاب دو,(
والواجب المحجوب ءإى در ف والله

 بتاليها  أوا يلحق ارادته

نب وه-م كب كذي   الصحب ضم

 رادي؛ الركن" ومو  " عرمها.. انتو

والذاذب البارود مثلما واحذ.ا!-يا

ماودي؛ اوي—لذ الذمحدم ذي؛ذرع

الغايب -دكغي ذي حفر من ذي دراد

؛٠يوا!ث دل خارة و  شور ذي
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اليمن في العاب شعر اليمن في العامية شعر

بيات هذه تمثل وسط الجزء ا  ا
 أحمد للثاعر طويلة ريفية ة قصب من

 المنطقة و دلم من القردءي ناصر
 وكل اليمن، من الوسطى الشرقية
 أخذت النوع هذا من التي القصائد

 من واحد" شكأل محدد غثر زمن منذ
أجزائها وترتيب ؛.عنويا ء زمنا ا حيث

 عقل يدخل لموروع جزء كل لدبع
 يغتذي طردفة وهي تلبه آو عر دشا ا

 الشاعر طريقة العامي الشاعر فيها
 وجه عل دلي لجا وا القديم بخع اكر

 بازرذب يعني كان عندما الخصوص

 إلى اؤاص هن ا٢ ويتدرج قصطدته
 المديح، إلى النسيب من العام،

 أو الشكوى إلى المديح من ولعس
 عرنا وشا ، لوصف ا إلى لشكوى ا مول

بيات هذه في  من ها آثمتنا التي ا
 من الحزين حدص يوجه قصيدته
 يظنهم كان من بعضى إلى سجسه

 في ليمارءوا أصدقائه من ء أوفرا
السجن. مرن صد خال

 في المثقفين عامية إلى دصل وحن

 أسلوب غلبة نرى المرحلة هذه

 قد مما الرغم عل الفصيح التناول

 المغردات اختار في زخة ما من نلحظه

 أسلود^ن عل دعه وقد ،  مية٠ال

عذلى الدامية القصيدة لكتابة مختلفين

 هنا وذكتفي المعاصرين، المثقفين

 المثقفين الشعراء آن إلى وا%شارة

 لعمودية ا لقصيدة ا يكتبون لذين ا

لفاظ يغلبون الفصحى  الرومانسية ا

 في ،ت لحمسينيا ا ئل قصا في والمذداولة

 الذين الشعراء قامومى أن حيى

 يدع لجديدة ا لقعيدة ا يكتبون

 ده يكتبون الذي اللفظي( قاموسهم(

 مقطع أو وهذا ، ة لجديد* ا لقصيدة ا

 لفصحى ا عر لثا مية عا قصيدة من

 قد غريب لة رسا بعنوان صوره عل

 من تقرسا ته مدردا ا٠ك ببيت ها 1بد

 الصرف: خلية ا العامية

ني دركو ثما مل؛ غو من شاهتفج قد ناس يا

 ذياب دحئني إذا

متى أصحابي بي صدقوا ما

 وسب |لكعن قد

انقلوي اصيح وانا لوعتي من حردت

 تراب اصبح ما قبيل

اقتلوني قيام اتاكم ما الله غارة يا

 والعذاب فايده ما

فافطيوني لعنا ن عليا حكمتم قد وإن

صواب وإ  حطا'
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ا٠ل~—~با ا شعيب ال

 ز اءي في لغة با هرن الري وعل
 لحصوي ا لشديدة ا مية لما ا ظ لفا ا

 وتعني هتقح شا مثا محليتها في

 ردحشني ظلي بمعق يعرغو سأسقط
 ن فإ لعدف ا من بقليا ؛.سني دمعفى

 ثاعر ول ؛خذا خغعت قد القصيدة
.ج٠مثقع ي٠رومان

 هذه تضع،، الذي ا%شكال لكن
 قصائد من مستواها في وما القصيدة
 هو المثقفين للشعراء المعاصرة العامية
 ز خن؛ ا في ي لتلقا ا وفقدان التعمد

ا هة،

 *ثروط ل ’ بنععب ١٠رت بة لكذتا ا فعما^^
 'لقصيدة لغة ر خدتا ا ا٢ يشم الني

الفصحى.

الهقالح العزدز ءبد د. أ.
 دار العاب، شعر المقالح، ذيز٠الع ءب ٠د جع:درا

 اليمنية الدراسات مركز ،بيروت ،العودة
 رحلة البردوذي، الته عبد ام.978 صمعا،،

 لدار ،وحديثه قديمه ليمني ا لشعرا في
 محمد أحمد ام. 972 ،تعذ الحديثة.

دن تمة ‘الشامي  الشبة اب، ذي ا
 من ،ننه ٠ م V 4 6 9 1 وت ٠بب ،دة ٠لعصا
بيروت، ،روق—اإ-ث دار ،اليمني دب ا

اكأب درا، دواودن من مجموعة ؛.1973

الثيب

 الغربي الجنوب في جبلي أخدود

إلى نبة سمي إنه قيل الضالع. من

 من الرو- بن يافع ابن شب
 - بذال - الفزعة -العوابر بلدانه:
 في تصب أودية ول لرجبة. ا - حذوة

دشا. وادي

من إداري مركز والثعب:
 ل عما وأ السافل ب-ا رصا مديرية
ذمارو

 لقبلي ا ذب لجا با : لشعيب ا دصن و

الخرية. شمالي درعن وادي من

 د شجام أهالي من : شعيب وآل
 إدام مؤلف ل قا موت*. حف

 بن بكر أبو الشيخ (٠مذه : القوت"
 في لمشهور ا لتصنيف ’ ب١ح حت.ا دعدب
 وكان المنهاج. ءلى شرح وله الفقه
 الحرمين.“؛ توفي ولعله ؛-مكة أقام

 شعيب بآل ل اتصا وج ■ له وليس
 الشيخ المسفلة أهل فجد المسندة،
 محيد بن على بن محمد العارف
 ،تريم من نتقل ا ، لخطيب ا ثعيب

 ،لخطيب ا ب شعي بآل مشهورون ورم
 آل ومن لريدة. با عقيل بنو منهو! ر

*ى.٠ءة ومب ٠ لمسفلة ا شعيب٠

حضور* جبل هو : شبب جبل و
 يذكر تجر قمته وفي صنعاء. غربي في
رك من مهدم دن شبط التبي،٠ قتر نه
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الوهاب( عبد الله )عبد ادشماحي حا|كة

 د.،جو ق.ئئا من شعيب: وال

اليمن.

 اوبرة مديرية دن اكليو،ع وبالد
.م;ي إب ل (٠ وأء

اا.هقحم؛ أحدد إبراه،*
 والقباذل اوددان معجم تغي،١اصق إبرا*يم مراجع:

،4ط صنداء، الكدمة، دار اليمنية،
م.2002

سلف

 الالم وكسر المثلثة الشين بفتح

 من معجمة ف'ء وآخرها المهؤلمة،
 لمديرية تارعة عزلة حايًا وهي أعلى.

 بعد على ا٣غر جنوب تقع ٠ديدينا
 شلف ذىوكا مار". كيدو ينعظ-ر نحو

 دولة أول في العدين إغضاء مردومزا

 فيها وبق ن-؛؛:-، اود حميد يحيى ا%مام
 ٠ن سنا ن٠ر الرب عبد حمود لشيخا

 سكنها الحكومة بدار عردت دار"

 من سكنها ثم عليها عامأل كان حين

 العدين. لقضاء عامأل بعده جاء

 ا٠ذضي عند عزلة شلف وصارت
 لعدين ا هما ريتين’نا إلى ديدينا قف-اء

 مدينة إلى المركز وانتقل ومذنحرة
 م.1922 ه/1340 سنة نحو العدين
 إلى رنلعد ا تف بعد كذلك وبقيمت

، ،ومد؛فرة العدين، هي لواح زى

 بعد وذلك والفرع والحزم،
 طاء كان حيث م1948 ها1367

 الثورة دعم في متميرة همةمسا ين٠ذه.لم

 .يطرةاا دنل اح■■■ فقسمت ،با٠ومناصر

عليها.

 ني كساا بعفر بثلف زال ما

 أحمد العالمة مشاهيرها ومن ثرية.ا

 — 740) الحميري الثاغي محمد بن

 آل وآمرة م(1401 - 1339 ه/803

 عير .'اطم -دوارثوا الذين ام

النين. مئات

ادعواضي هئا_ح حميد د.
 ليمر"ا للدان ع محم. ي، الحج. لهط اجع: ه

كوء،ا ءلمي دن مًاححد تحفيز: رائرا،و
 واسر، للطاعة ايمانية الحد، دار

كوع، عبلإما م؛1996 ،2ط د، ا
 ا بيروت اؤ.ذكر دار ،وه، ؤله ألعلم هجر

م.1995 دمثق،

 الوهاب( عبن بن ادك )عبد الصاحي

مI 1985 1907د/1406 ■ 1325

 بن الوهاب عبد رن الله عصد هو

 عالم، قاص، الضاحي هد انجا محمد

 ،مؤرخ ،شاعب أدب،، * فقه

 من وقضاء. عك ليت زن طبب،

ذمار، قرب المعروفة حي دستا ا قرية
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ا٠لح )عبدالوهاب؛ن حي1٠|لذ. ب(1الوه ءتد ؛ن الله )ءد حي لثا ل

 العالمة والده كنف في ونئأ خ.ذ

 ظفير في معه ٠كادت بئ ‘وطمة;ا نحقق

 في يتقر أن قبل وغيرها ؛٠ح_ج

 المدردة ة تالدن دق نذكا ،محعاء

 ءنقفابا شتغل ،لمبرزينا لعلميةا
 ؛.عارف.؛ا حركة في وداهم والسياسة

 خام متور ائد ثورة خطيب ن فكا

 دخل وبفشلها م1948 ه/ 1367
 ه/1372 عام دق حجة دجن

 واسع ا*وهب عتعل-د وكان ام،953
 ء-دة لثورة بعد وشا_ ، '..؛.ذان-؛

٠ منها ب؛ وسيا ئية قفا . -ا م. منا

 وانجالس '!خورى مجلس عفوية
 الشعر من الكثير ل الوطني.

 )تاريخ ؛-;..ابه وأشهره؛ والمف' ت

 ط والحضارة( ا%نان ايمن:

م.1972 ه/1392
 عشة دق ونشاط؛ ٠; يتن نحيو يزل ولم
 ه/1406 د $ا ربع 10 في وفاته

 فجأة نوفي دق ام 985 ديمتر 22

 يومها ن وى الثمانرن رب ى وقد
اري. ا سع انحاس ني عدو"

 اا.،هري الله عبد ينسح د. أ.
 'اثمن، ذي التغذثر راح اودادي: أحمد مراجع:

.زبارة بحيى محمد بن محمد ام؛ 984
عشر، الرابع القرن رجال ذي النظر نزهة

 الدراسات مركز ودر تحذيق ،1ج
بحاث م؛1979 ،1ط صدعاء، ذعة،مال وا

 ليمنا :حذي لشد-اا بهاالو عبد بن الته عبد
 للطامحة ه الحدل الدار والحفارة، ا%نسان
م.1972 الدر،

 د( ٠بز )عبداوهاب الشماحي

ام938 - 1872 ه/1357 - 1289

 حمدأ دن محمد دن ب اوه، لء- ه.و
 ةق،٠ءة عالم، القماحي. 'نجاه-;

 بدت في ذمارءئؤ في نشأو ولد ،ن سن.؛
 عمه مع يافعًا ورحل وذقنه، علم

 مدينة إلى أحمد بن الله عبد ذيذنناا
 الهادي م ا%د-! ا٢ كان اذفي ٠ صدد
 المنصور با%مام لحذق شع الدن، ذرف

 ٠الدين حميد مجيى ؛-ن د—م—مح
 كبار عن واخذ م(1904 ه/1322)

 ور٠١ذه1 كلفه حق به نحيطين٠ لعلماء
 مبا له فكان ذه_؛رة في بالتدريس

 وشيخًا ذ" سن؛ واذننقل .؛ة^رون د مدن

لحق دفى دجة ظفير في للتدريس
 بصنعاء ٠ لدون ا حميد مجيى د %د؛ و؛

 في ودزس ام(918ه/1337ءام)
 العلم ثروخ ؛.رزأ من فكان جامعها

 هلكت ذمار مهرأ ةط“د إلى واسل ا٢
صنعاد*. إلى د ء؛ أن يابث لم

صول الفقه في محققًا وكان  وا

 دواوين—ا د_؛فظًا ،رب؛—اؤ* وءاوم
دب  التاريخ، ءلى مطلعًا والشدر، ا
انحاضرة. حن الذكاء، عظيم
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)كتاب( الطوم شمى ( كتاب ) ااملو شمى

 -حن ،مندوها -يتعل كان كما
 زرر إلى أخير" رجع وق-د ،لص-وت

 ذمان في هناك ذوفى حث حجة
 من كثير ورذاه م1938 ه/1357

 مهم ذلمماء تالمرن وخلف الشعراء
 القاني والسيامي المؤرخ ازمالم ولده
٠٠لوهار عدد بن الله عبد

اهدر: الله عد دى حدمين أ.د.
'اظر نزعة : رداره دحيو، محمد دن محط. : جع مرا

 تحقيق ج؛، عر، الرابع القرن رجال في
 ، ليمني.؛ا واألدحاث الدراسات مركز وذم

اإلخوان تحفة م،1979 ،1ط صنعاء،
)لجراس.

يهحعد = يهحمد شمر

د«رءش = ذهرد.يرءش

الوزير = الوزير الحور شمس

)كتاب( العلوم شماس

 العرب كالم ودواء !.ملوما شمس
 مفه ،نفيى معجم ه-و لموم الكة من

 والفقيه دبوا لدنويا العالم
 سعيد بن )اخوان واذؤرخ

 ه/5 73 سنة المتوفى الحميري؛؛:-(،

 أجزاء. ثمانية في وجعله ام. 178
 بأبوا شملت مة مذن له ووذمع

الحروف مخارج فيها وذكر ااتعرلف،

 اذزيد، -ئق_،م و ،وتقيمها
س-؛ وأبنية وا-ل-ذف، وا%بدال،  ء ا

وممادرها. فعال وا

 المؤلف سلك فقد المعجم مواد أما

 من أحل. يلكه م -لمكا۵ ترتيبي.؛ في

رتبها إذ قعله، المعا أدحار

 حذادلى ثم ،ء لهجن(ا حروف ءلى أساسا

 شطرين: ا واب تلك من باب كاى
 لألنعال، وا$خر لألسماء، أحدهما

 في ومبتدئًا ازدد،ا عل مليا ط مقد

 وجاعال إضاعف،با كاتاب كل ل أو.

سماء من كلمة لكل فعال ا  وزتأ وا
،  كل في اذلكالممات ومرتا ومثا

خير حرفي( إلى ومثير" وزن،  مع ا

مثلة. ضرب  مرن نثوان قصط وقد ا

 تقدم ما عل معجمه د مو ترب ٠ت

 وحصول ،لتعحيفا من من ا

 دون سررط ذه ملتمه عل ص،لعنا

.١يحح ومشذة ءعنا

 بان العلوم( شمى) كاتاب وبمتاز
 ذذرات من تيم ط فيه أودع مؤلفه

خباز  العرن، ملوك ذكر مثاى ا
 وأهل ،!يمن. وأعيان مذوك -بومنه

سررهم ذكار درن والمكارم، لرئاسة
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)؛تاب( الدإوم ثمى )كذاب( ا).*إرم مس٠ث

 ما فده اودع كجدا خيرهم. واستعصاء
 ،شجار منافع م_ن ذكره عرض

حجار؛ وطبائع  المنافع ن ا
 ؛كز - .لمؤلف رأي في - والخواص

مذل د-ع;قلش من ة ؛لى فا  شخاص. وا ء ا
 أنه . أعجم ا هذا أهمية في رزين ومما
 '!شرآن آيات من رة٠كث شراه.لى ١تضبر

 القراءات، التغير، وء,-. ، الكريم
 وهرا وأوزانه، ؛-تروض وا وا%ء.راب،

خبار ز٠م واة-ق  وعلم ب، ن؛ وا ا
 ن٠وتغم ب. لى؛ وء-ل الفلك،

حكام أدول من له ا ق د؛ أيضا  ا
 من أول ذكر حع م، ذرا وا والحالل

 فقهاء من الدفاتر في ضعها
 وضني رواها من دون س- م،٦

 وإسناد م، إلى أو فقيه من بعدهم
 ا٠والعل انفغر اهل إلى الروايات

. بة لصحا " ز ي دن ن %ءا ا و

العلوم( )شمم,، كتاب ر ,ءلى كما
 من بع-ضا اخًا ذب أودع دؤلفه بأن

لغا '  محة لى ا لقلرعة ا و لمعجمية ا ظ '
لفاظ من وبعفًا ارهن، بأها  ا

 وأخبار" ، ءصه في انحكية ارض

 ا وى يمكن ختعار وبا اذيمن. عن
 لذة معج-م لعلوم’ شمس ب ؛لى بأن

 لممية٠ء لغوية موسوعة أو ، وءلمم
.عصرها س بمض؛

سعيد بن نشوان م مدج نال رقد

 الدمن ءلىاد سعة و شهرة ي لحمو,
 مميز؛ عالله وشغل وخارجها،

 لتأرىا تأريخ حلمرا من دحلة

 فذكرته ،لعرب ا عند لمعجمي ا
 لهراثا وصادر أمهات كى مجموعة

دباء معجم ومنها: اإحربي  لياقوت ا

 م(،1229 ه/626 )ت الحموي

 لنحاة( ا أنباه عل الرواة )إذماه ب وى

 ه/646)ت القفطي يوسف بن لعل

 في الوعاة )بغية وكتاب م(،1248

 فظ دلدل (لنحاةوا للفوينن ا ت طبقا

 ه/9 1 1 )ت السيوطي الدين جالل

كسر. وغيرها م(،1505

 لله ا د٠ءم أبو بنه ا ه ا٠ختع ا وؤد

 الحميري سعرد بن ندشوا ابن محمد
 الحلوم(. ء )خم؛ ه وسما جزأين، في

 س٠ شم ) ب كتا من ت جتزأ ا كما
 عظيم أصدرها مختارات العلوم(

 بعنوان رفحر مؤلف في -ردأ الددن
 وقد ارش( أخبار في )مندخبات

 سنة هولندا في درة ول حلع
 دشره وأعادت م،1916ه/1334
 الممرة مقدمته ة٠ترحم مع مصور"
 في والثقافة ا%عالم وزارة الثانية
 م.1981ه/1401 سة اكعن
العلوم( شمس) كذاب من ونثر
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الرحمن( ءبد٠ بكر )أبو شه.اى )كتاب( ملوم اؤ، شمس

 اددترق بعناية ج( - )أ جزءان
K. V. Zettersteen ليدن مدينة في 

 -1951 ه/1372 _ 1370 سنة

 — )أ جزءان هح_ه ذخر ا٠ك_م ام. 953
 ءبد الئه ءبد ااذأنعج( رمناية ش(

إقاهرة.ا ؤ، وطبعا لجرافيا الكريم

 )شمر كتاب مخطوطات أما

 نخ عدة في-ذاك ،لكاملة ا دلوم( ال

 :بين — نعدم فيم-ا - موزء-ه ،مذي-ا

لمانية اؤءومية المكتبة  مدينة في ا

 /6963 رنى( تحت الغربية برلين

 بإبانا كوربال ا  ومكتبة ،6964

 والمتحف ،603و 34 رذم تحت

 861و 858 رؤم تحت البريطاني

 فت٠ل أبضًا ونخة .863و 862و

 محمد يوسف لدذة.ذ.وز إليه*' انتراهي

 لحديثةا .اقتنياتI من وهي للها عبد

 وأما ،ب ت، في غذ-طوط_ات1 لدار

 فما  كذان، كاملة ا غير اتحطوحالت

 مكان مز كار في موزعة أحبا نرجحه

ووارجه. ا س داخل

 من محذقًا جم لمى ا ظهر وك

لعمري ا الله عبد حسين د. ا —

الله عبد محمد يوسف ٠أ.د -

ا رياني علي مطهر أ- -

 ،لماداصرا لفكرا دار ٠ءز وصدر

مجلد". 12 في م1992 ،1ط دق،

,أصلو مددد إدراهدم د.

 العلوم ثمر : الحميري سعيد س للشوا جع ثم
تحقيق: الكلوم، من العرب كالم ودواء

 دار وآخربن، العمري الته عبد رسن أ.د.

الفكر، دار بيروت، المعاهر، النكر

،.1999 دمشق،

 اديعز ؤ |ئ،.ور = المنقار شمعي

 ( الرده عب اكر و٠)أ، ادهاب

?1922 - 1846 ه/1341 - 1262

 بن الرحمن عبد دن ؛وبكر هو
 بن لله ا عبد بن علي ابن محمد

 شاعر شهاب بن ءلي بن عيدروس
 ولد انخكة، اذ.ملوم في سفن ط وفقبه

 رريمخ;ب قرى من )حلوقه( بحصن
 في وليه ا مه علو تلقى غ ٠بحضرموت

 والحجاز مصر في طاف يمدها ،تريمد

 طنامنتو لهددا نحو اتجه ثم ، وتركيا

 حيث ذنالد أداد حيدر منطقه

 إلى ه صدا رصا شهرته فيها اتعث

والماليو. جاوه من كل

اليهنيغذ هسهءد٠1 1776



الرحمن( عبد ر دك )أدو ب شها لرحمن(١ ءبد وكار )أ؛و ش.هاب

 وترعرع شهاب بن بكر ابو يشأ
 ؛دكتدر مذيا لم٠رتع تهرأس حغ_ان في

 رعاية تحت تدرج ثم بوالده، بداية
كن أخيه  عدة عاومًا عنه فتلقن ا

 ،وفقهه علمه ؛كون أخده عن وعرف

 من كث:ر يد ءلى العلوم خلف وتلذى
 عددهم باخ الذين احبار ا العلماء

 علماء من *{—أكره المائة، قرابة

 من عنه*( أخذ من وأبرز حغدرموت

 ادد لعالدن ا : ضاجا وأفا تريم علماء

 ',.ملوي ا لفقيه ا هيب؛ را٠إب بن محمد

 حسين بن ح٣٠ا*ىس لفقيه ا لشيخت ا و
 علي النقده والعالمة العلوي الحداد

 أحمد الدين شهاب بن الله عبد بن

 فرج بن عمر حامد والشيخ العلوي
 عن أيضًا أخذ كما كثبًارون إ٠وغيره

 صة خا ،سيئون أهل من ء لعلما ا كدار

ستاذ  اب الباحث وادقق اتحقق ا

 وادي أهل ومن السقاف، محسن

 أحمد الشيخ لصوفيا لعالمة ا دوعن

 محمد لثيخ ا تحقق ا و ر تحف؛ ا د محم بن

 الكثيري باسودان الله عبد بن

٠ ء لعف؛ا من وغيرهم

 بخصال شهاب بن أبوبكر تميز
حسن كان فقد متعددة وصنات

 فصيح عاد  كريما سمحا السمات

 الشول صريح الفهم سريع المنطق
 الذهن، وتوقد والحجة الحافظة قوي

 اوراسة وا البحث في ا طالع واسع
 ا—٦:وادا العرب؛ للغةا في ضليعا
 وا%نشاء الكتابة في وع ،وفنوبا

 ممن أقرانه فاق حيث لشعر وا
 صفات من حمله وبما وه، عاصم

 وأدهشت ت٠أءجم ودقاؤ؛ وخصال
دباء العلماء  زمانه في لشدراء وا وا

 الهند في تواجده خازل وخصوصًا
أباد. در٨مج

 تريم من شهاب بن بكر بو رحل
 إذ م1869 ه/ 1286 عام الحجاز إلى

 من بعدد وائصل لحج1 ك د. مذل أذى

 من لمزيدا ءخه-م خ-ذ و م,ك.ة رغ مدا

 وأشرافي؛ مكة أمثر من واذي العلوم

 كلبهم من وبالرغم التبجيل كل

 سنة وفي دريمز إلى اد٠ء ه إ  بالبقاء

 كما عدن إلى رحل م1871 ه/1288

 ة الشمال جزاء1 في العلم قل1مع زار

 رج-ا ذها بل ة-؛ ب ارض، من
منهم خذ ' ددينوا دب وا الدام

 ،علمه بة.زارة وعرذوه منه ت-ذوا

 قمد ثم ،لر:يم واذتفع ب.ه وانتفعوا

نعى الذرق درلها ين متقأل ا
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الرحمز؛( عبد بكر )أبو شهاب الرحمن( عبد بكر )أبو ب١شه

 اغرة جاوه جزيرة في وأقام ومدبا

 الهند إلى عاد ثم التجارة نها تعاطى

 يها ليشتغل م،1875 ه/1293 عام

 إلى والدعوة %فتاء وا لتدريس دا

 البع حدة وإما اللف ۴مللى

 أوذي ذلك سبيل وفي واذرافات
 ه/1 294 عام ومع شديد" إيذاج

 دارت التي الحروب وخالل ام 877

 إقليم والكثة؛في القعيطي إمارني بذن
 : م—بينه المصلح سعى حدرموت

 ض اضطره مما ت اذت يقته مضا أن

 أك إلى م1884 ه/1302 عام جديد

 لحح بدن متذقال نرن لثا ا رحلته يبدأ

 واسطنبول ومكة الحجاز وعدن

 فيها قلد التي نية لعثما ا الدولة صمة عا

 له هدى١و ا؛.رصع انجيدي النيشان

 ممن الكثيرون ا منه وغرن سيف

 أخذ ثم !-ذمون، ا ذوي مرن حبوه ا

 حيدر في ليستقر الثرق إلى طريقه
بالهند. الدش اباد

 الملك عماد به ذ.أثر اباد حيدر في
 وأكرمه فضائله ودمال ءلممه لعرارة

 مراتب إلى ووصا الكبار الحكام
 أماد -حيدر حكام له وحدد رفيعة
 ولي نم روية 300 قدره شهريا راتبا
نذنع وا العلوم دار في التدريس ه مهم

 الطالب من كبرر قدر علمه من
 في العلماء من كثير يده عل وتخرج
:أبرزهم مرر كان أباد حيدر

؛لعديغي ا در لقا ا عبد لشيخ ا
 لرضوي؛ ا هب( إبرا السيد ديب ا

 العالي؛ الدين وحيد محمد عر ازبا
متان متاعة الحق؛ عبد الدكتورا ا

 فه ا كاي*؛ سيد لمقرمي ا لدكتور .
 ،مرتغى محسد ن ستا ا ؛دري زقا '

الدار. عرهز,'طلةو

 يعتحر اطوما دار كان لقد
ستاد ويتباهى  كانت كما مثله ؛

 بالعلوم وإلمام ضحة وا المشاركات
 الطيعة في لعرببة ا جم للزا لعرمية

 في طويأل ردحًا اذام وقد ءلكبمياوا
 لتدري-سا مجال في مذمتغأل أباد حيدر

 تصحب عن فد لتأرط وا %فتاء وا

 اغيمة ا لكذب ا مر طح مما كبير عدد
٠لها ومراجعته

 الله عد اب الشيخ عنه يدكر

 المصححون رئيسر ؤ٠ميج لحف ا لمدمجح ا
 بكر ،اما أن نية لعثما ا المعازف بدائرة

 وأورد حجة ساحب كان شهاب در
 ابن يرذ دار ثرنقا عن هدها شا قعة

 الدين نادر ’الحني- وبين شهاب
 وتدك العلوم بدار المعقو ت أستاذ

يلي: 1كم دت ور الحادة
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لرحمن(١ عبد ٠بكر )أدو ب شها ن(٠الرحم ءب يك.ر )أدو دهاب

 زميله إلى ذظر الدين كادر إن
 ع ده قائأل شهاب بن ؛-كر أبي الب

 ا!.عرب ل—أه مسن أنك ري_ب  

 به :ف الذي لعربيا داح،اوا

 فهل الرفيع دب وا لبديع الئعر
 'ستمع ومنافعه؟! ألمنطق تعرف أنت

 وبعد علده يرد وم ب لم -هح بن الشيد
 رزمة حامأل شهًاب ؛.نا جاء سبو

 ح-د و !-دينا عول فأله !.ورق ا من

 ما المعهد ني ة ساذن ا من زمالئه

 درذن طلبه الذي داازا ط! قال ؟ه.ذا

 تلك ووزع روم به جئن الدين

 الذي .دين نادر ددي بين لرزمةا
وراق ررى فتحها  المغلومة ألمكتوبة ا

 وخنه رسمه ، وحده المنطق ٩ءذ في
 لمنطق -ف دن ده رتعلق وما م.عاحثه

 ،لذ"با إء_آجابًا ؛-.ه فأعجسلى يائه إلى

 في لمتعلق في البالغ بوقوفه وتأثر

الراذق. الذطم

 إلى عاد عامًا ثالثرن نحو عقب

 عيد يوم تريم( دخوله ركان وطه
 وأطلذت الرأيات فرن نثرت عظدم

 '*-واكب قدمت وأ ده ذرب؛ فعا ؛-لىا
 ريع عودته في ورا؛نه وانحالت

 ط-ويال يستمر لم أنه إ  سرت.هأ 'ؤران
ام 912 ه/1 331 عام وصرله فبعد

 حضرموت في منوت ثثال ن و"؛ دلمة
 ؛ندا حيدو إلى متجهًا الرحال شد

 تبدلى م1915 ه/1 334 م ءلم الدكن
 دن له وما ءاده !-فيا تا !;زاما' إماء

 العودة في منه رغبة متعمقات
 بحضرموت ترتم 8 بلد في وا ستقرار

 ، ■ددردس ءن ذقاعد ذلى كان أن ؛ط
 ذوفي فقد !-*-ودة من بمكن م أنه إ 

 ولىا جادى 10 الجم_*ة ليلة
 ببلده م1922 دبب 29ه/1341
 خلفه ترك رقد الدكن باد حيدر
 رعند بتات، وأربع درتغى اسم.ه ولذ"

 عده ولمودث ءرا٠سث_ع ٦ ه ركا وفاته
 ء-لى لفقدان أسنوا ا ين العلماء

 عبد بن حمل !-*رذا ه رذذ وة-لى جلرل
 القاف ءاوي ؛ن 1 -ن--عير بن النه

 بينن 93 نحو بلدت طويلة بقعيدة
٠جتك( )؛رق سجد مقبرة في ردفن

 من مجموعة ثهاب ا؛ن ترك
 فغد مح-ت-لغ-ة د.واذتع في المعنفات

 بها تميز لفيوا الشعرية وينهدوا ءن

 بما القصائد ذراع جع شملت ا٣؛كو

 في ءم!ه جاذب إلى وعين اإدح، ذرلى
 سلطان لبالط عربر" شاعر" ردس 'ل

خان ءلي محدوب مثر د لى حيدر
 لمربرة با نذذره ومصححًا ذ" 1.;.٠س

و ده. معلمًا و
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علوي( )حنمن شهاب الرحمن( عبد بكر )أبو دياب

 هنا د ونو) فكثي.رة هتصذفاده أما

:أبرزها

 السادة أسانيد في اللؤلؤية لعقود ا
 الحجة وامةا النافع؛ الرياق لعلولحة؛١

 الورد نفح حجة؛ ابن نغي عل
 اكاجوري؛ عقدية ثرح في الجوري

 ونبي ا مائل فه بحر ١هن مادي اوه رشخدة
 الورد الوارث؛ إرث أحكام الهادي؛
 اللطيف؛ الورد فضائل من القطيف

 تقرير يشرح ٠٠, عف ا—فيا فتوحات
 نظام شرح ني انحقق تحفة حث؛ ا؛.ما

 لمكروب ا ت صلوا ب كتا ؛لمنطق ا

 يوسف، لنبيا وصمة — محبوب كل ويقين
 (1000) المنطق نظام يعقوب؛ بن

 - النظم في المنطق علم رتب بيت
 من مكون شعر ديوان ،مطبوع

مطبوع. صفحة (279)

ادنظاري حزام حال د.
 الهجرات ري،لنطاا -مدمعد حرام حمال مراجع:

 ردايه منذ دراندا ج و الهند إلى بذةوحدا اليمنية
 لقرن ا منتعف حنى عثر سع ادتا القرن

 ا ريح في دك-برراه أط-روحة العشرين
 جامعة ،رثد ادن التربية ولية الحديث،

 عدماء ازدين، رحبمط ام.999 يزداد،
 في العربي ا دب في؛ همتهم وما العرق

صفها عهد  (19948 - 1848) من جبة ا
 ور مددمه ري،لعرا في دكتوراه أطروحة

 حيدر العثمانية، الجامعة العردة، ل-لغةا
٠م1978 الهند، أباد،

الصليحية بذت(= ماء )ا ،. شه|ب

( علوي )حن شهاب
م1915 - 1852د/1333 - 1268

 سنة تريم مدينة في له جمالمهر وك
 وني فيها وددأ ام 852 ه/1268
 يشد أن قباى ،أطمي ا لمهتحصر دمون

 الحرمين ه تجا دا ية الهنا لنفس الرحال
 إلى ا نتقال ر ومن الشريعين،

 إدارة لرتولى قصدها الؤ زورة سنفا
 في العيش له طاب رؤف والده. أمالك

 يوفق أن وده له أتيح ا ي البلد هذا
 وأنشطته وميو ته لعلمي ا طه نشا بين

 ذلك عل وساعده والمعرفية، !.فكريةا
 العصر، عل لمهجريا وطه اذلهتاح

 صفوذبا في صمن، ..ممنية ليهبما“ ووجود
 المتنورين. ٠٣٥ %صالح ا ة دء؛ من نواة

 سعراته توادر مرن الرزم وعلى لهذا،
 كهنا مغبىأ فإنه ،للوطن وزياراته

 وحؤ ، عمره ١٠سؤ من كدر ا لشطر ا
 كاذت التي م1912 ه/ 1330 سنة

 لمسقط النهائية بالعودة قراره تاريخ
 فيها وتفرغه تريم، مدينة رأسه

جل وافاه أن إلى للتعليم  سنة ا

م.1915ه/1333
 ا تجاهات في الحث من يتبين

 الفكرية له المترجم نشطة العامة
هموم عرن تعور ذتكا أخبا والمعرفية

،ليهفيغذ عفف سي اله 1 7 80



(t ءلمو دن’ شهاب ءإوي( )دن د.،،'ب

 دا مقدمتها في دأق متع.ددة إصاححح-؛-ة

 ا رة سبقت كما بالتعليم عالقة له

 ٠غ ه اق٠س في رؤيته وكاذ_ت .“إ!;*

 في ظر ا إء-ادة ه ي با ت.ذهب ل.ة ندأ

 ء سدر -٠لتع-غيا ح-وى ".ائدا !.;.صدور

 الناحية دن أو الكمية الناحية من

 من ني ئ ء.ذلجا  .دذ،ع وزد ، لكيفية

 جع .إي ، ب غ حعنيه- ت , ر٩لمخ را ودء" منور

 في لذشر وا لمذنوعة ا بة اكتا 1 ددن ل

 لمصري-ة ت مج-  وا لصح.ف ؛ د-ن د زد

 جرية٠له ا واليم-ذية لمذار، وا ؛-ؤيد كا

 سنة صدرت الني %مالح كا

 سنغافورة، في م،1908 ه/ 1326

 في ك_ذلك صازت زفي لوط_نو

 د.ن نىلثاا لعد مطلع في منفاذورة

 م(1910ه/1328 الماني القرن
نه ءلى در.اص لم ا ضل٠بع :.تذق لقوا

٠
 المنور إلى ٠وصو ،مؤسسها كان

المو ي. الدفي بعدالم المرط

 ن٠د رؤدذه دح مال ب_عغر تنبط و:

 ة٠الكتاب "المناظرة" من الكمية الذاح؛ة

 مح.مد ؛ص*.اح . وزم-يله ذه بي دارت ادفي

 منحات عل اهر—ط بن ١هان
 انتقا والتي ا%صالح، صحيفة

 وتعرق ،لمنار ' مجلة إلى ها صدا
رف.؛ رش:د ملد٠مح لمصلحا ل_ع_ م_ةا

 ؤد المنافي؛ ملون٠ض٠ع وك-ان .ءدب-ا
 ا%ذن. و,لراد لتعليما حول ة-حور

 اعدة—ة توسع ة٠أهم_ي أن ن١حل وفي
 جع.ل-ته ؤد ل.ه المةرج.م رؤية في التعلي*؛
 ءلى الذطيم وزون فكرة ءن ودافع
 بأنه ا دتذذاج إلى وا!وىول ذاد،ا 
مة فراد شامل اتحاد "   لم ما ا

 ااذا؛.لى في كان زميله ذإن ، يعلموا
 ءلى  ذادا أوإودة فلذرة ءن دافع ذد

 ذامل ءفي   نه معذور" التعايم،
 في وماوا باتحادها إ  مةا فراد

 .ه٠تحصيل درلى في ليذله ىاا-ا ح م
 وا$راء التقييم ءن ا!لذظر و؛-ذ-ذل

 دذلى ذفرزه؛ أن يم.ك.ز اذيا لئخعرةا
 يمدنا 3ه ذإن ،لطررغ.ةا ظرةاذد ا هذه

 ذان د.ا مدى حة-ول تا ذوفي ح_د .■
"ط-ثر أهمرن من رؤيه في بعي

مليم.الذ

 ما ذإن الكيفية، ا!خاء.؛ذ د.ن أما

 ذان أنه دظ.ي-ر 4. رؤد من يستخلص

 المعارف آفاق لتومع عنالدا د-ن

 وتنويعها. تدرس كانت الني

 م-ح  —م من لعدددا وتستشف

 نحدة كتيمه٢ من ة٨ح  ا دنه دن روه

 سنة أصدره إفي ا ، ”الوطن

 سنغافورة، ني ه،1324 م/1906

التصور إلى ه يا ؛.نا في تطرق والذي
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علوي( )"حن شهاب علوي( )"دسن شهاب

 منطقة في آنذاك سائد" كان اوذي

 التعليم، مضمون -حول حضرموت

 يكن لم جوهره أن نعتذلى ضور وهو

 في ئد"سا كان عما كأئير" نحدلف

 ختلغت ا وإن ،ذق لمنا ا من ها سوا

 ملخعم من |ح٠ويتض .ومرعية ا صيا.^ ذفا

 كان الذي ،لتصور ا زكن آن طرحه

 لتعصور ا إنتاج إعادة عل يقوم

 تيا'-لمغا يستجب يعد لم ، الموروبث

 أننا منطلق من التعلي♦,، من المنذظرة

 ما وبحسب الواقع، إلى رجعنا إذا

 ما مضمون آن نجد فإننا إليه، ينهت

 يتعدى   أصبح ق_د كان يدرس

 العبادات ردع من سثممدر ف حل سوى

 عدم من سدر ونزر ادنقه، علم من
 من علمائنا من نرى و  النحو،

 في وجودها رف العلوم لبافي يدطلع
 "الخطة" هذه أن غير الديار". تلك

 موصاة غير ء لعنما . ءً يال يسرر صإ١ل ا

 وظيفة ن حيث طره، في ود٠للخص

 الطالب تعليم في تنحصر   العالم"

 لطريقة دا لدروسم ا نى علر^م يلقونه ما

 الحقيقة عل هى دل ا$ن، الجارية

"لها وظيفان ، وأنفع" وأشمل أهم

حوال كل نى دخل عمال، ا  وا

 الدينية مور ا نر دسا وترتبط

   إجا كادت وإن والدوية،

 وقيام وإرشاد تعرم في تم
 ذلك من ونجلص . الدينية لوظائف دا

 بتركإ  ترتيبو    نظام أنه إلى

 التي الخطط وتعيير للقديم، التقديس

 الجدوى عديمة وهي ا$ن يلكوبحا

المقصود". ول في

 الرؤية هذه مثل طرح يكن ولم
 المرحلة تلك في ليمر ا  صة

 خصدوصا جه يوا أن دول آلمارنجية 1
 أوساط في سواء كس:رة رضة دمعا

 الداخل، في أو اكنة الجابات
صوات تسعى أن ودون  لقلرلةا ا
 في أساسًا والموجودة لإلصالم المؤيدة

 الدعوات مشروعة م %بضا المهجر
مراميها. ندة ومسا حية صال%’

لمهجر، مستوى ءلى ط بالحظ وما
 سبرلى زى كان له المترجم أن هو

 من للغمز تعرص قد المثال،
 زميله ذب حا إلى ،لجرية ا لجمعية ا

 عن دافعا أن بعد بحيى، ين محمد

 تغيبر موجات حول ذظرتبما وجهة
 وسها .لهائل، بعض ء إرا ذوجهها

لمدرسة ا في -تعليم ل مضمو لة مسا"
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ء،وي( )حن ب ن.،، اوي( ء ن )حس دهاب

 كات كما طبها. تخذرف كازت اذفي
 وأ؛.ار ع.تواصل.ا انتقاد محر كتاباته

 من !لكن؛ر الوطر نحلة كه عده
 ؛-رزها: لعز ٠الذرف-ة الذ*لى ردود

 ابن بكر بو ،لعاا ف_ئ رد كان
 في حينها يقيم ك-ان دي ا ،سهاب
 لرح_ه عن عتر والذي الهند،
 اف٠تح ن؛-*لموله دؤذ-ف في لمعأرف

 كتاب عنى الرد في الغبا.؛ هر
النحلة".

 لسياق هذ. في ر-5زنل أن بمكس٠و
 وزدثا-^ ذف رؤرا اتخان أن ،ك.مثل

 بإجا ؛ظ م الخلحري.ة الجماددة دن
 رفي - م—"حده قاه وف ءغائها.

 رخمعا رشيد د—م—مح نثر في—ا. رسالته
 ني يه ٣؛ يفًا مدد" مدها مقتطفات

 إلى بالدءوذ - ..هذار اذ-ذي ؛وزونا
 ١ك—ن في سعيه، م٠م ،التصالح

 ذهب-؛ د؛ أن يترر ما لتقديم اذوؤت،
 ،فعلهما يتدعي ما وب لير إلبه

يسى .  —ئا ت—م يعول -ر ن ١.

 من فعلهما قررتم اللذان مبدانا
 ومن خياركم، من هما الجمعية

 ا%ساله ر1ؤط_ ردع في لمعروفين ا
 هما -ج-ر۴ي أن يجوز وفضل وا بالغثرة

 عل  نتقادهما الجمعية عضاء سائر
ا٠في.م م تقصببره ة-ورة سذ-غا سلم-ي٠م

 ا دم ف ذقصيره؛ لجمعية ا وءلى ، يرفيهم
 أيع-د ؟ حقا كالمهما أرس يجب؟

 له وأدنا المسلمين بامراء ل  حذف ا
 و*-ص*ر؟ ا هذ في للمامين ترقدة

 أبداء لرندة )الكئاب( ذلك أيكفي
 تر ء ذده يعلم   وه.و ، لملمن ٠

 ب، ؤف وا ، لكريم ا القرآن لفاظ
 والحدوث، ، لتذثر ا أين والخط؟

 أين -ول؟٠وا ه !ذف، وا دب، لتو وا
!دريرةد؟ا فذون دن العلوم ه٠هل ؛زوف
 والتاريخ ا%سالم تاريخ أين

 أين العقل؟ ينير اوذي الدودي
 أساس هي الني لعصرية ا لعلوم ا

٠ " |لعىر؟ ١هذ في والعزة الهروة

 فإن ،خل لدا ا مستوى عل أما
 هي كانت لإلصالح الدارزة الفزعة
 عبد المؤرخ عر٠ويث الطاغية. الذرعة

 ء !-*لمماا م.وقف إلى مثأل القاف الله
 ذاكر" النحلة، كت:ب عذته ذطوىا 1مم
 علماء خط٠س له جمللغز جذلمب أنه

".قاطبة حزرموت
دهم اسيف ءلى د. ا

 19ا0 مادو 9 ،13 مج ،4ج المنار، مرامدح:
 ت وطذدة وددقة الحبذي، الله دد ؛260 ص
 يد،٠الجل اليمن مجلة الوطن، نحلة ب1كت

 السدة ،3 العدد ا%عالم، وزارة صنعاء،
،6ج ادخار، م؛1975 اكتوبر - رجمب ،4

 أبو ؛454 ص ام، 06 يوليو 23 ،9 دج
 دعدرا المتهور، علي بن العدني بكر

صنعاء، ،حضرموت أعالم من نخبة ،أذور ا
ه. 14 1 2 ،1ج لمهاجر،١ دار مكتدة
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،ثمارة رة شها

شهارة

 ، بفتحها واحياذ-ا اوشين (٠بض
هذوم في بدر جبل  ومدينة ،ا

"دس الجبل رأس على مشهورة

مر، أو الرأس شهارة  إلى نبة ا

 جعفر بن محمد الشرنين ني مثر ا

 المتوفى العيالى علي ابن الذاسم بن
 وثهارة ،م 1 085 ا ه478 سنة

شرق دقع قلعة رهي الفيش

ه ز شها دي صوره
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شهاره شهاره

مير، شهارة خيرة ويصلها ا  با

 %مام ’ هبنا ، ن لججي ا بين دربط جسر

أشور من ويعد الدين حميد يحيى

اليمنية. المعمارية المعالم

 بن القاسم ا%مام واتخذها ابني،

 عاصمة م(1644 ه/1054)ت محمد

ولده وكذلك مات، أن إلى لملكه

ه/1129)ت القاسم ابن محمد المؤيد

شهارة لمديرية ا%داري التقسي*(

عزبي خبر

حجة مطنن

مزين

ريط سر ■١٦١

 طرق ولثهازة الحجري: قال

 طريق ولكل الجبال، بدن محكمة

لنحر ا ب وبا لنصر ا ب با منها ،ب با

 حرس باب كل وعل ادرو. وباب

 شهارة إلى أحد يدخا فال يجفظونه

أميرها. من بفك إ  متها يحرج و 

 شهارة اتخن من أول بأن ل ويقا

 ظلت وقد ،“؛!؛’الكامل أسعد ،معقأل

التاريخ طول عل مدرمًا حصنًا

 أهم من واحد" وكانت ٠م(1717

تراك عل عسر التي الحصون  ا

 في وجودهم خالل عليها ا ستيالء

 لم إذ المتكررة، محاو تهم رغم ادس
تراك يصلها  ه/995 العام في إ  ا

 مررها جريئة حملة خالل ام587

 باشا، عاصدم مصطفى الز؛ الوالي

 المعروفة، رة(٠الذاص )دار فيها وعمروا

 ،طريقها وأصلحوا )سعدان(، ودار

تراك وحاصرها ه/1323 عام في ا

1785 ٩; اب عفق سه اره



حمد(٠٠ تدب )ذبذب الشهاريه شقاذة

 فعزم ،حارها وطال ام، 905
تراك  أبواتها وفتح اقتحامها عل ا
 دهم وقتل أخفقوا ولكنهم بالذوة،

 وقد ،لجمود ا عشرات تبا بوا أ ءلى
 دينة كودا شهارة يحذ٠تحص ءلى ساعد
 خالل من إ إذيها الوصول يمكن  

 النحر، باب وهي: ة،۵انحدو ;يا بوا ا
الشرو. وراب النصر، وبان

 معاقل أكبر من شهارة ذت وكا
 ذلك في اهي—تف اليمن في العلم
خمر وعل وزبيد، وذمار صعدة  ا

خيرة، الثالثة لذرون ا في  وقد ا
 ء. لعدما ا ت مئا مدرستها من تخرج

 حجة فظة محا تتبع ناحية وشهاره
 من الغربي السمال فى الواقعة

صنعاء. مدينة

 أعمالها في اروم سهارة وتشكل
 ، حجة فغدة محا تديريا من مديرية

 ذرى، جبل شهارة، مركز ت وتص-م
 ض(وأ لنربي.ا سيران لذرفي،ا -.يران

 ط لجميمةا ،لجهوةا ، ال.عياررة : ابا بذف
 ية، العا الجواثعة، ،بعي ]-تا ا

وان. ر وحشان،

 الوادعي ءلي لحد
الهقحخي أددد دراهيم

 البلدان معجم المقحفي: أحمد إبراهيم مراجع:
4.ء  ٠ض ،لدلمةا دار ،ذ٠لي_مذا والقبائل

,جروت، للدراسات، معبهلحاا المؤسسة
 مجن الحجري محمد م،2002 ،4ط

 ءلي ،.حمد دحقدق وقاتلها، مزا٦الت دلدال
 للباعة اليمانية الوكمة دار. ع، ا

 معجم م؛1996 ،2ط ضعا،، والنثر،

المقحفي، إبراص اليمنية، والقائل اللدان
م.2002 ،4ط صنعاء، الكيرة، دار

 د( بتت )رين الشوارية

م1702د/1114 ت

 أحمد بن ط محط س.ئ زينب هي
 عل بن الحسن التاصر ا%مام ابن

 عزالدين بن الحن بن داود ابن
ءلي الهادي ا%مام ابن الحسن ابن

 يمنية عرة شا أشهر وهي ، ذويد ا بن ا
 والثاني عشر الحادي القرنين في

 ني لشوكا ا عنها قال يثن،لهجرا عشر
 كانت محبدة ة ءشا ا—أم

 لمنطق وا لنحو وا صول با عالمة
 وقد ء. لسيبا ا والرمل والنجوم

 في جم الهراا كتب من عدد لها درجم
 عنها ل فقا الشوكاني، غير ليمن أ

 )ذوب كتاده في لب ظ أبو
 ازدهر.. أعجوبة كانت الذهب(:

 المقددات و المعلولة القصائد لها
 يوسف عريتها بدأ د وأذا ، اللطاف

 السحر(، )تمة كتابه في مجيى ابز
 السحر(، )طب في الحبي وأحمد
والدها ظل في رةبد-ها نشأت وقد
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محد( بنت )زينب الثهارذ محمد( رذت ذب )ر |لثهاردة

 عاد" وكان داود، بن أحمد دن محمد

 والفقه، النحو في مؤلفات له كبدر"

 عام )حيس( مدينة في توفي
 عفتها ومع م،1652 ه/1062

 متنذطحة تبا حيا بداية في كمت كا
 لعلم ب طاج من ر  كتت ا درست

٧٠—م تبا ص معا مم **.لت وترا

 إلى ثعرها رز ويروى دباء،
 : عصرها أعدان دعفى

ألحاذ تلك أخالقك بال ما
 المكان ونور النادي بهجة يا

تعريفها داد هسن تنكرت
 البيان بعد يمتاز ما والحال

المركضى والحثؤ الصفا أين

 الزمان والزمان التداني حين

تفرضيلها ، أبياتها أشهر ومن
 ذألت: حن صنعاء عل سهارة

ضلع هع لظهرا تحت صنعاء أليس
 لنقفيوا النحر ووق رة سي-ا أد.؛

غرب واديان :وضلع وظهر

 أبواب فأحد النحر: أما صنعاء،

 منه أسفا ماء عون لمقل:وا ، شهارة

 وفي لحبا في لطيف ذمر ولها

 : مجندة" أحاد "القلوب الحيت

جميعًا أفتونا العلم رواة
الفحيح الخبر في جاء أحقًا

رواح شواهد بان  بعفى ا

نوحي 'اخيب بسر بعض إلى
 وائتالف ذو ف فا جنود

 رودي ال-ضدق بالجواب أردوا

المتوكل بن ءلي تروجت رؤد
 ، يجبها ولم أحبته ا٩أذ محنها من وكان

 كزر" شعر" نحوه عاطفته؛ في لت وة^

 ،عميقة حرى وعاطفة وفن رقة فه
 ر ابم الهزر سرى دذه لنا يتح.لشا وثم

 العرف(، )ذثر كتا؛.ه في زبارة رواه
  بز ا ب لعتا ا هذا ذللت من

٠ لمشبودب ا

 ععلذوا استعطفوا ما إذا اذلكرام إن
يعترت وه-و ويهفو يفقي والحر
 مةرعك ا%غضاب وذي خير والصنح
شرث الغش خالق الوفاء وذي

 ده رض٢ ر ل-هج. غير شئت رما ءاقب
 ذف ت اا-،-وى %خوان .ه٠ف فالهجر

: إليها كتب بمغارذتها هم ودنر

 منكز أنا و  مني أب  
وكنتلم ء الون؛ أعتقد كنت قد

غدا، ء ذأجابت

 تلم—أئ تم—فأن شتم I—م ك كونوا
 خنتلم أم وفيتلم الوفاء مني
الزوج هذا مع قصتها نمت وكا
ولنزلمت حياتبا عل ثر ا عميقة
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)حزب( الثورى )حزب( الشورى

 والتصوف اليرزإة إلى فراقه بعد لجأت
 ه/ 1114 عام يثخ-ارة ماتت حتى

م.1702

اا.وادء,ي ءلي أحمد
 دح اذئمن لنالء العرف نثر : زبارة مح.مد : مراجع

لف، صذعاء، اليمني، الدراسات مركز ا
 بن محه-د ام؛ 985 بيروت، ،$دابا دار

 من ئسن٠بم لع اوطا البدر ني: الدولة؛ علي
العادة، مطبعة السارح، القرن رامد جاء

ام. 548 مصر،

)حزب( الشورى
 حزب تأسس عرن ا%عالن جرى

 عدن في صدر بيان في اليمني الثورى

 1 6 دا 13 76 ول ا ربيع 1 ا في

 نادة الحزب وشكل ام. 956 أكتوبر

 ويب لر ا عبد اشخ (—فيي ظهر له

 ء-د ءلي و ،!.لحزى ر" حان

 أن غبر عامًا، أمينا ذم العزيز

 هيمإبرا كاد،٠  ,حزب ونعليا المؤس

 القيادة كاذت يده وفي ،لور-را علي

للحزب. مه 'إنالظ

 في النغاق جراء من الحزب ظهر

 المنظمة اليمني؛؛:-( )ا تحاد صفوف

 اليمنبذ-ي، حرارا لحرى الثرعية

 ^.ادلال) موازية كمنظمة ذذمه وطرح

اليمني(.

 في أهدافه عن الحرب أعلن

 حزب ؤمادة عن )بيان شكل

 ربب 1 1 في صدر ادرعي( رشورى.

ول  أكتوبر 16ه/ 13 76 ا

 الحزب أن إلى أشار م،1956

 يرتكز عادل حكم إقامة إلى ".يعى

 حرية تأمين ولى دستور، ءلى

 وأكد الوطن• وحرية المواطنين

 نثر ءلى سمل الحزب أن الييان

 ذلى و ،ا-تب صدوف دثر الوعي

 ،لحرية ا : ر ’فلى ظ والتبشير ، ١,٠التعلي

والمساواة. وا%خاء،

 الرئيي المركز عدن كانت

 الجال في نثاطه ورة.ز ،للحزب

 بالثخصيات وا تمال ا%عالمي.

 ر نى.؛ا كب ومحاو ت ،سية ل

 نشره وأمدر الهاجرين، ف رض ين
داخدة(. )ذشرة اسم تحت إعالمية

 يديال يكون أن لحزب ا يستطع لم

 يتدش لم كما الي(*، )ا هداد عن

 الزبيري مزادة لاحتا  ٠مج قادته

 المعارى، حركة قياده ني والتعمان

 الوسط في لتأررا محدود ب الحب' فظان

٠ ادمي لسي. ا
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مسد( بن )أحمد ا!شوكاذي شوكان

 قام م،1959 ه/1378 عام وفي
 إلى اسمه دتدر الشورى حزب ماء٠زء

الشم^ة(. القوى )اتحاد
ر۵شا ل الوئد ءدح خالد د.

 ردد ٠ذي٠ازيم '.شورى ' حزب دق ؤيا دن ن ددا :دراجة
 لمثكلةا ١ه- غ 1 محاولة : لوزيرا علي بن

 الحديث، العصر لموزاتمذ ذية،٠اليم
م.1988 ،2ط ؛تروت،

وك،ن٠غ

 في انعلم ه.جر ض ييرة نوىن:
 ذنجببح ، ء صن* في ٠ذ ال٠شم ن،١ ٩خ

 )آل القضاة والعلماء الفقهاء إربا
 بن ملذعاا حفاد من لشوتمانى(،

 وزعماء ليمن رؤساء حد رم را ا
 ادجري/ الثالث اذخرن أواخر ودأن

 من ذوتمان تخن ولم للميالد. التاسع
 في تمددر بدور نامو لذين علمائها
تراك، ضل نضال  يعضهم وتون ا

 ودن خروجهم بعد ساصبلذضاء
 نيخ ثخ١—ي د—لح ’ ل.?(را في هم شهر

 الشوكافي-:;:- ءلي بن محمد ا%سالم
 وابذ^ ، (م 18 3 5 ه/ 1250 )ت

بعده. من بصذ.*اء وأسر
 سري الله ادد دن د د.

 ن—ليم ا يلدان بذ-موع٠م : ,).حجري د-حمد : ح مرا
كوع عاي محمد تحقيق وقبائلها،  دار ،ا
صنة؛ء، والذشر، عة للطيا اليمانية الحدن

الشوكاني: عدي محم-ف م؛1996 ،2ط
ادذرن بعد جاء دن بمحاسن الطالع البدر

اه. 348 ،ممر اكادة، مطم*ذ السابع،

 سد( ن٠ حهد ) ,ي شو

م1864 1814ه/1281 - 1229

 ء-لي ن—ب محمد بن حم_د هو
 ولد ءالم، ،فقيه فاغي، ااشوتمافي

 شيخ أبيه يد ءلى وتتلمذ دا بعن*
 ولم ،ءصره علماء  ر٨رتم ا%رر م

 مته علم هو دن لدهوا ةوذا د ب* دكن
 ءلي-:;:- بن يجى صه خئت ارض. في

 محن مابتهوأ بمنعاء، القضاء لفي
 الذي الحعن ؛ن الله عبد درنذاا أدام

 صذما، ذ.ارج وذر ،عمه دع س.جذ.ه
 ه-اثم، بن أرد 'د-ام٠- ا حكم يام

 مًا:زه - !-رودة)ا في ا,-تذر حي.ث
 ودلحن يجكم — دذي.ا للش.ماا في لمددنة

 ودان ء-ة،١ا' من و ية دون الثريعة
 تمل من إب يتوافدون ص لذاا

 )ذأخي يمونه !-*-داءوا لجهات،
 الروضة في ومات الراجن(. أردم

ةبر. مرض بعد
 ودن -ذا ا ةيلذهي ا )ال„هوط كاب له

 فه لخمى ، "خذله ا في البهية( لدرر
 عام محققًا بع٠ط رذلى أب تمذ_اب

 ورمالتان؛.*.نوان ام.990 / ه 1410
 الغيرة( عن -ر الر في الريبة اكثن
 محققتين همارذش رذلى الذافي(، و)ااره-م

 )في بحذوانى ري - - -*اإ *.تًان٠د ور د- ,-نى
الفكر )دار الذويم( ا%سالمي الطرك
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ءلي( بن حمد ) الشوكاص محمد( بن )ءلمي الدو؛اني

 ديوان جع كما م(.1986 د/1406
منشور وهو ،الجوهر( )أسالك والده

محقق.
الدبري الله عدد لهدن حى د.

 نيل ني:لصنعاا زيارة حمل مئ در محمد مراجع:

 الغرل في اليمن رجال تراجم من الوطر
 الدراسات مركز إعداد عثر، الثالث

العودة، دار ٠*ضعا اليمني، حودا لبئوا
 من عام مائة العمري حسين د. ؛لبروت
العدمية، المطبعة الحديث، اليمن تاريخ

 ا%مام العمري: دحين ام؛984 دمشق،
 ،دمثق ،لذكرا دار ،ععره ئدرا نيالشوكا
م.1990

 محمد( بر )علي لشو؛اذي١

م1834 - 1802 ه/1250 - 1217

 محمد بن علي ؛زمحمد علي؛.ن هو
 وا].ده عرن أخذ ء؛ن، فقيه، الشوكاني

 وتوفي ص.ذعاء في ولد ا%سالم، شيخ

 منها ط كتب له بشهرين. ريه ا ة وفا قبل

 ؛قاطا نصح في لسديد ا الشافي )القول

 نةخزا في خ( - المستفيد وإرشاد

 مات اكتافي( 105 )الجموع ط الردا

صدداء. شمال لروضة با

 العبري الله عبد حسين د.
 مر لوطر ا نيل ربارة: دمحم- بن محمد مرا-جع:

عشر، الثالث القرد هى اليمن رجال تراجم
 ،ليمنيا والوحوث تساالدرا مركز إعداد

 الدين خير بيروت؛ العودة، دار حسداراء،
عالم، الزركلي: للماليين، العلم دار ا

م.1986 ،7ط ؛ثروت،

 علي( دن )محد الشوكاني

م1834 - 1760 ه/1250 - 1173

 ءد بن د محم بن عفي بن محمد هو

في. منعا له ا في، المثبرة؛ )ته ا

 وعمل صمعاء والده ي*توطن ا
صل طنهوبو تبا قاضيًا  خو ن، ا

 عل وتلمذ ترعرع، والده حجر وفي

 لي لم ا ل مثا ا- ءصنعا علماء ر كبا

 المدافي، الرحمر' عد العالمة

 وازن والنهمي، والحداني،

دوفا القادر عبد مةوالعال ألمغربي،
كيرن. وآخرين أحمد،

 هدم أن بعد مبكر" نبوء-ه ظهر

 وموسوعات ، ه عصر فة ثن؛ و-حفظ

 '%سالمي،وا العربي ثلهراوا الثقافة

 لما ودو الدرس ت حلن؛ بعقا- وراح

 دروسه نت وكا ،الدلم يطلب رزن

 عشر ثالثة نحو والليلة ليوم ا في تباغ
 ، مشانحه عن يأخذه ما منها ، درسًا

 وذلك تالمذته، عمه خذهيا ما ومنها

 كالحديث، لعلوم وا لغنون ا ٠—نحتلن في

 والعروض ،صول وا لتفسير،وا

 ،لفقه وا ،ق شطوا ،ن والبيا ني، والمعا

ئفتي ذلك جانب إلى وكان والجدل.
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عر بن )محمد الشوكاني عر بن )محمد ي |لثركا

 لز٠؛.نا تلف٠رمح صنعاء ها
 أد؛،، ذاك إذ وشدولحره اليمندة،
 دا وه-و ه٠ء-ل تدور الغش؛ وك_ادت

 إلى كذلك س-ذمر و ، لعذرينا وزيت,جا
ب-عد. 1م

 أثمة ثالثة الشوكاني ا%مام غر

المهدي بن ء-لي المنصور :أوذم
 - 1775 ه/ 1224 - 1189) عباس

 الشوكاني إلى عهد الذي م(1809

 ذ؛.ك ني ا!.ثوى واءت?ر ي.,ا ءلقفابا
 حمد ؛ذوىا :؛..عده ودئ ذ"(،)امذحا

(1224 - 1231 1809 -

 1231) الله عبد فالمهدي م(،1816

م(.1835 - 1816 ه/1251 -

 سةلمداا في سوكاني رك ن؛ ودن
 ؛" خ. )ؤ؛ ،٨٦; ددت التي ة ,ز!.نا لخال

 ح٠ص- و لدقغاء(، ورني؛ ة !.لقف؛
 مد*1 !اح شيخًا لممى٠ي. من أول ه؛ ؛ط

وكانت م(،1794 ه/1209)
 الذكري وتحدرره لقوية شخعرته

 المتزمتين دع وصراع خالف عامل
 )٦؛ ره وبخ؛ مريه معا من و؛؛ذ.؛.لىل-ز

آراءه ونثر اجتهادال "طلمز أن
 ا!كتب ءشرات دو.؛ التي ره ذك.؛

جد-؛ دذها وهلدع والرسائل، ث وا

 نرل و) ، الذدير( )ذنذح تذ*,؛ره
وطار(،  رار(،—ا-بة و)السرل ,

 العالع(، !؛,إرا و) اؤذجول(، و)إرثاد
كابر(، وإتحاف الطلب(، و)أدب  ا

منذورة وكذب ،ذليد(٠؛I وقوز ١و

 كاذب م ة؛ كثررة منشورة غير تدرى
 لة٠ش.ام درا,*ة الطور؛وذح ه-ذه
في وأثره ني اذ.وكا فك,ر وءز ،عنها

ني؛,ن؛به: ا؛عاصر   دي ا ٠لغكرا
 .ة٠دراس ، ءهره رادد الذ.وىني م %د؛)ا
 ق٠دمذ ا!ذكرا دار وفكره( فقهه في

 بعض تحقيق مع م(1990 ه/1410)
 السحابة )؛در ونثره؛ اغطوطة كت,ه

 ني(، والصو-؛ وقرا؛نا ؤب منا في
 ومجاد ته( ني !-دوى؛ا و)مذاظرات

 شعره وديوان ،رسائله ربعفو
 ه/1406) لة-؛ني؛ا لل_مرة لمطبوعا

 4لذ ني اذدوى :,,*?,.ن اذظر ام(. 986

 .225 - 214 /2 الطالع البدر في

 الشجني ا!.عالمة ولتلميذه
 مخطوط كتاب م(1869 ه/1286)ت
ستاذ ونثر )التقصار(. اسمه عنه  ا

 بمؤلذ.؛ت )ثبتًا( كراد" لحب_ثي

 العدد يمتدة أت در مجلة في ني الذو؛؛
 الفودة ذي 21 م/1 979 أكتوبر 13

 غالب ؤأسم و مردو ه(. 1399
ء.ذواذإ وكاني—او* ءن صغير ب كت
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عدي( بن )يجى الثر؛'ني د .'ن ؛لحى ادشوكاتي

 علي ين محمد انجتهد ا%سالم )سخ
 م/1969 القاهرة اليماني( الشوكاني

اه. 389

،. د. ي٠ال.عمح الله عدد ٠"دا
 ،279 /2 و 3/1 الوطر: نيل زبارة: مراجع:

 فهرس ،365 /2 رفرل1الع هدية ابذدادي:
،872 العلوم: جد٠أ ،408 /2 ادفهارس:

 اخوكاني تاب هالل إبراب دراسة
 الله )و ية دام والذثور الولي( )حديا،

 )الفترة م1969 القاهرة إليها( والطرق
 818 بروكلمان: (،65 -3 ص األولى

,11 .GAL، :عالم  ٠دلج ،190/7 ا

 المدارس ،53/11 المؤلفين:
كوع %سماعيل ا%سالمية  - 265 ص ا

.302 - 300 العمري: معادر ،266

 علي( ٠بز )يحيى اهي لغو
مI 1851 1776 ه/1267 - 1190

 محمد بن علي بن يحيى هو
 شاعر. فقيه، عالم، قاص، الشوكاني

 كما ،ء صذئ شيو,خ كبار عن أخد
 %سادم ا شيخ الوحيد أخيه عن أخد

 العلوم، ومحتلف مؤلفاته د ا؛.شوكاني
أخاه خا-ف .والذضاء لفقه ا في وبرز

 وضاء عل وفاته بعد ا%سالم سخ
 م،1834 ها1250 عام ء صددا

 بن أحم-د القاضي اخيه ابن مع ودخل
 بن ااته عبد حمرلناا سجن ٠محمد
 والمقتول تعصبه رشده ا؛.مروف دمن

 ه/1 25 6) ءام ظهر وادي في
 من جه ل جر بعد "تمر“وا ام(، 840

 تما حق لقفاء ءلي لعجنا

 عر" ون؛ محق.قا عالما وكان ،ء ذن ر.ص
كتابات. أي بخلف ٠ اكنه ،غدر"

 العمري ال، عدد حسدن د.
 طاذع٠ل١ البدر ني:الشرو؛ ءلي بن د٠مححم مراجع:

مط*ة بع،الما القرن جاء من لمحامن
 مغتمد بن مهدهد ام؛ 348 ،معر العادة،

 اليمن ل رجن؛ تراجم من الوطر نيل :زيارة
 مركز إعداد عشر، لثالف' القرنى في

دار داء، صنى اليمني، بحوثوا :لدراسات
لروت. العودة،

 ادعذدروص الدروس الله عدد دن ج

 ًالجفرخم = الجغري لحه، بن ظ؛

ه،ا،.ده = ه،.:ذ.د.ة الشخة
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ية1الص ءاي )اذرابم صادق

ءلي( )ابراي صادق

م1989 - 1931ه/1409 - 1350

 من صادق، علي إبراهب*( هو
 ه../ 1 350 عام الحديده مدينة موارلى
 ه/1409 عام وتوفي م،1931
 ا بتدار تعابه تلقى ام، 989

 ن ذا٠ل إلى نبعث ا هم لحديدة ا بمدينة
 وعاد م1947 ه/1366 عام والقاهرة

م.1957 ه/1376 عام اليص إلى

 لمدارس ومدير" مدرسًا عمل
 للذربين عامًا مدير" ثم الحديدة.

 رواد من ورمتبرج الحديدة في "٠والتعي
 وعيا صره مدل وقد ،لحديث ا لثعر ا

 ١لظد ا ضد مبكر" واجتماعيًا سيًاسد"

 نت كا الذي وا ستبداد والتخلف
 ا مامة، ,٠حك ن إبا اليمن منه تعار

 !.سجنا الى أوصلته ن وطن مواقف له
 بدأ وقد والحديدة، القاهرة في

 فئرة منذ ا مامى م للنظا جهته هروا
 حاوان في طالبا كان فعندها ،مبكرة
 ا سالم سيف  مير ا زار ، بمصم

 بدت -*ين حميد يحيى ؛-ن لحسن '
 إبراهيم ألقى حدوان، في الطلبة

 انتثرت جريئ-ة نصددة م.ه,.ا ص_ادق
 الداخل في اليمنيين ط أوئ في
: وطلعها رج طن، وا

 ا!-£-رى ل ط؛ ؤد اليمني أيها يا

تتحرا وأن تحيا أن آن قد

 حضارة الد؛ :-;.من ا تهدي كي

واحمررا" امعين" للدنيا تعيد

 أمة رن أدنا شهد غمدان

اوذرى وجاوزت حضارتها بلغت
 ء-زة ذا دوطنا سنبني را

 -را٠مبش ويالحياة ة الح;-؛ يي-وى

اا-ز؛;ري شعر بإتقان مح.ق.ظ ن وة؛

 ردحرنم وذوفي ذام وأي لددي و؛

 ، وسل-وكا ة ;ر ض بال.وطذية دلى1د ن وة؛

™أط. و ودود" ن وة؛

 ن بعذوا بركع٠ ظ م شعر -وان د له
 من ٠الكثير كاب ، بلقيس ءودة

 ، العامية باللهجة الغنا؛ ازة.ى.؛ئد
 أن؛ " ة ؛-خذ؛ا ؤى.؛ة-ده أشهر ومن

رد أن؛ نم نديد" كانت إفي ا يمني.."
. إدددةا الذورة

عذيف أبر , أددد

الضاهبة
رض صواف: )ج( التابية:  ا

 و  ذوا د.؛ أو ه-لى-؛ ءنها ج.  اذفي

كثذرة ي صو ارض وفي لهم، وارث
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الله( ءيد محمد ) صااح الغاية

راض أحسن من هي واسعة  ا
 )صاب : أقدمها ومرن الزراعية.

 كانتا اللتان دار( و)محافية صنعاء(،
 من صنعاء حكم من آخر — لبادان؛!:-

بناء؛!؛  بن عمر له "فأصغاهما - ا
 إسالم أسلم انه بلغه نه الخطاب

 وم الفرائض، تفرض أن ذل طاعة
 ماله فأصغى كم ولد له يك-ن
٠لذلكا

 ء رصنى راذان صافية ث وكا
 د(، لدينبا )ا هو فارمي باسم تعرف

 بن )فررة مجد فيها بنى التي. رهي
 ط - اليوم حق العامر مسيك(؛!؛

 راب حي 'شمال - عمارته تجديد
 القديمة، صدماء سور خارج شعوب
 سوز وبجنو لمنطقة ا ت ا حم سنمط

 /٠٠٩٨' رعيد رمن منذ لجنوبي ا ء -عا٨ص

 أحماء رى ا$ن وهي )العافية(.
 ن أ رعد ،لحديثة ا سادة دوا ا ء صنعا

 الدينة تمد زراعبة ؛—أرض كارت
 امتد حق والخضروات، ودب—لح دا

 الثورة قيام رعد وتوسع البناء اريحا
 نعرف و  ام.962 ه/1382 عام

هذه لجنورية ا العافية نت ة؛ إذا فيما

 أيفعًا لباذان ا$صل في كانت

 وأراض خاصة أمالك ومعظمها

 مشهورة صواف روما وهناك وقفية.

 أمالك من هي ط وتهامة الجوف في

المتوارثة. وأراضيها الدولة

 العمري الته عبد حدن د.
 د. تحفيز: صنعا-*، مدبة تاريخ الرازي: مراجع:

المعاصر، الفكر دار ،3ط العمري، حين

العمري: حين د. ب 989 مرديا، لنان/

.مطعةا حديذ،،٠ال اليمن ريغو.تا من عام مائة

٠م1 984 دمشق، العلمية،

 الحارثي الدارثي= أحمد بن صح

ص العروى أحمد بن ءمالح  العرو

 الرحبي = الرحبي صالح

داحطاى ماحطاب= سدم بن صالح

العنهري = اسهري صالح

 القعيطي القعيطي= غالب بن صالح

 الفه( عبد )سد دمالج

1358 4722 I/2001 1939د Iم

 صال الله عبد محمد ءاذلوا هو
 مواب من عسكرى* قائد ا حمر

حمر، بيت قرية  محافظة ،٠سذحان ا
ولي تعليمه تلقى ٠ ع ء صنعا في ا
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)|لشخة( صالحة الله( عد )محد لح ى

 داه/75 عام اكقاني القرية، كئاب

 إلى ١: ف وات هعا،. إلى م1956

 لحديدة إلى ذلك بعد رنقا الجيش

 وأبح ، $كرية٠ء دورات ة ءلى ى ودلمة

 مهمة ه٠ب نيطتأ مم ، صف رط نى

 ردد'ت ؛-*-ذر في لتعب؛وا التدردب

هبو ممن وكان دورة- يزغ الجدش
 ومطازدة الثورة، ف صفح في للعما

شورة I لمجا ني عمر ثم ، ز با م %د؛ا
 عن المداذهة إواقعا في ودقا ودعمها

 الجمهورية. مناطق مختلف في الثورة
 اعون ر حد، في مهمًا دور" ولعب

 رب إلى لترب في وتدرج .٠يومًا

 الحرب بالكرذ التحق مم ، ذررا

 عام مقدم تبة ؛ب منها وتخرج

م.1972 ه/ 1392

 نجد.. اوا، في نالمن بعد عمل و

 ودلمادب م دب عدة في وتنقل
 م1978 ه/ 1398 عام دق عسكرية

 الداخرة لوزارة وود  ء,. حي_ث
دق لشؤون  ه/1400 ء-ام وفي ا

 الداخرة لوزير نائبًا ءين ام980

 في واستمر المركزي لألمن وقائدا
 ه/ 1410 عام دق المنعب ه_ذا

 الماجتير لى—ء حمل ام990
اضباط ].*-اليا اديد من الفخرية

 من الدريد ءلى حصًا الذرط-ة.
و  دواره تقددو" ذواطوا -ة ا

 واج-ب،٠ل رسام مذيا جباته وو
 ،لبطولة ا م وسا ،لذرفا موما
دمة، وساه  ا ستحقاق، م وف ا
ا!؛الذذ. ادرجةا من د,-ةااو وساد

 ي ؛ألمدوهئاع " حأ د.

ا .ذو  = المجذوب مصلح صا.ا،ج

 المقبلي = المذبل مهدي دن صالح

 )ا;شيخة( ماس

ام9ق  دا ق

 ااؤرخ ذك.رها صالحة. الثيخه هي

 ه/1209 سنة حوادث في جحاف

 ؛- د زعاد-ة تتونى وكاث م.1794

 إلى ٠تعز رالى ؛ايها فبث الحجرية

 حرقة، أ؛-و سعيد اللم_قيبا ٠ لحجرية

 ذلمك في ادرزةا ،.قوق متخلعًا

 وواذت المذكورة، وقمد النوادي

 ما منها دم٠ش لحجر؛حة ا راحبة هي

 قدره! دقدة ء.ة أن دادثم إليها أرسل ثم

 فأ؛ت ،ذهى فرا قرش خماذة

في غلظة له وظي.-رت تليمها
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محمد( )عبدالقادر الصبان محمد( )عبدالقادر الصبان

 تعز، والي إلى بجوي فعث الجواب،
 أن وأخبرها إليها ۶ورجوا وألزمه
 إلى جرت ربما ذلك مثل في المشاحة

 أ  وقرر ،جواتها ففاظه طويل فساد
 النقود، بجتية يأني حنى يعود

 فجمعت المرأة تال، أمر واستضعف
 تباع ا من لدتبا من صالحة السحة

 تذكو رأسه-؛ كاشفة إليهم وخرجت
 فاجتمع ، ١ وتتظا سعيد النقيب، ط.كب

 للنقيب وبرزوا أصحا؟أا حذ-ولها

 فدها وذح معرئ لينهم وجرت سعيد،
 لدأبا. وتركها مرها ورصع قتل
 'إيا ٠جحاف الله لطف المؤرخ يذول
 ودقود ، الهرنم وتحمل ، ع كيف ا تتنلمد

 صدن أتم عل النعال وتلبس الرجال،
الشجاعة". صفات من

الحباشي محمد اؤص ءبد

 الشاء ٠م.مج اوحبثي، محمد الله عيد مراجع:
 منعاء نبة، لبما 1 دمه لحك. ا دار ،ت ,ذيا٠٠الي

)ط(. العين نحور درر .129 ص م،1988

 محمد( )عبدالقادر العدان

ووولع 1و21ه/1420 - 1339

 وإذ نلصاا محم-ذ القادر عبد هو
 تاخى أئد مورتز -د مج ن؛،ير ذب ■ غ’ ينةن ام ب

 دمدرسة التحق نم ذيها ولبة ا دروسه
ه/1351 عام العلمية النهضة

 عل اخاشة العلوم وتلقى م،1932
 ظم وبدأ المربين. من الكثير يد

 غي-ز في سنة 13 ه وعمم شدر ا
 دذقا ا ز لنقد ا رسةومما ٠وزير دا

 لدالي١ المعهد في دراسته صدن لموا

باوزير- غيل في سلم 'ن برداط

 ه/1356 سنة رظاذنه أولى كاث

 القفاء بمجدب كاتبًا م1937

 الدولة عهد في بثبام& الثرعي
 ه/1363 م ء؛ أصبح مم الصيفية

 عام وفي أ؛ؤ. لمكال با مدرسًا ام 944
 انجش رئاسة تولى م1957 ه/1376
 ه/1 389 عام رني سيئول؛؛:-. البلدي

 وله انحاماة ساك في عمل ام 969
 عل انفهمي الدليل” كذاب ذلك في

Iالعهدة مائل في بحن. و دطريق . 
 السياسة في الحكمبة وكتاب"الطرق

م1974 ه/ 1394 عام وفي الشرعية".
سيئون سكع دلديا ر—ي لمد عد ها ١ءاوع

 مدير" ثم والمالية، القانونية للشؤون

 والمتاحف وا$ثار العامة الهئية لفرع
 ه/13 99 ءام رذلك وانحطوطات

 ادا 398 عام الذغرغ وذأ م.1979
 فة الثة؛ يإدارة التاريخ لكتابة م1978

٠ ن و سين
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بر٠ص محد( )عبدالقادر الصبان

 ذذلمة إحداث فى صادقة زغبة حدته

 فاهم ذده—مرط ة يا—ح في ذرءبة

 من لك.ثير ٣سيتأ في ف.اء_ ة ماهمة

 لغ-ة .غذق ا لذعليجم I ريع ومذل الجمعيات

 حءا مبئبا دذحر مج-لمة تأسيس منها:
 نادي -أبر م.1937 ه/1356

 اه/35"7 عام بيئون بالنبا
 الشباب زهرة مجلة تأمير ام.938

 ورئاسة م1942 ه/1361 عام

 ج.امعة ي٠مؤسس م-ن ن وى' .ها ١ي تح*

 ه/ 1 362 معا ن؛.رنو !وط.ن صرت

 ;ر سكر نادب منصب رذولى ام. 943

 الذرج جامعة مؤد.-ي ومن الجاد*.؛،

 موت مج.ض رعثنلمزا وحم.عية .٠رالمكلمد

 ورابطة م.1949 ه/1368 ءام

 اه/383 م ءط رملحضاا ل!-*.ماا

 لجمعيات !.عاطا واللج_ذة م.1963

موت. مجف. عثانلمزار او ل!*.*اا

 اؤرب ؛*د دوت حضتم ذرك وؤد

 السعودية إلى جر1وه ندة إداا العالمي.ة

 ه/1384 عام من ابتدا؛ وعمل
عمال لرحل سكرتير" م1964  ا

 ملووا  دن. بن نحمل الشهيد/
ود-تدر دوريا في !-*با سادمدرا

 الصحافة في د؛لموم ءلى ودصل
 التوعية في ه-وسا وؤد ،ة٠واءاس.ب

 ء-لى !-لمذورة ودفعهم الناسر إيقاظو
 ء ذة له وكانت وا%د؛د.ة ا ست*مار

ن®. لنعما وا ري® لزد با

 ا%نتاج بغزارة دثانه وتموزت
دبي(  من أكر مؤلفاته ولغت حيف ا

 دبوا الثعر في دو!-ند" ذ*بن

٠ لذ.ة.ه و واداريخ

 قد ودان والذتددر يمرالتك نال كما
 ا$داب في د-ة-اق٠ا سئ م ودتم-؛ منح

 وقد ه.1419م/1998 عام والغذون
 اذواذق اه419 رمضان 25 في ذوفي

تذون. يتم بمديذة ام 999 در دأ 13

د.اةطدم محمد ،وض

في تقع مثهور جب-ل فكر- وبفتح

 .تعز® مدينة لشماليا متودره ذ.ح٠٠م

 3000 ارتغداع ء-لى هردي جبل وه.و

 ده تح-؛-ط البحر، س_ط-ح من مر

 ن۵م ه ءلمنأ ولفي السحيقة المح-رات
 لحصون من ؛؛ثر وبقا! "العروس®"

الزراعات ح-واذب وتة-طي !-؛-ديمة.ا
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 والين ٠لقات ا صة وبخا اغتلغة

 فهي لقرى ا أما كه،وااخوا لحروب وا

 جيع من ته ومرتفعا ذبه١مو في متناثرة

 حطاب - الموادم : أهمها ومن ت لجها ا

 - ).عارضة ا - سعة دا ،مرعرت ٠

- برداد - قراضة - العدوف - المعقاب

أدود. جبل

 معبدة ذريق شق مؤخر" تم وقد

 الجيل أعال إلى تعزا مدينة من ضعد

 ، دب لضبا ا وادي إلى جنوبا تنحدر ر

 دي واسعة استراحة إقامة نم وذل

تعز. مدينة عل تشرف لجبل ا ءألأ

 :صب جبل إلى كب وممن

المبري محمد بكر أبو العالمة

 وكان د1407 ه/810 سذذ المتوفى

 لعلوم ا سانر ي ركا دشا محويا ذشبهًا

و د موف له ونجب  شهاب نمي القا ا

 أديبا وكان الصبري أحمد الذين

م.1437ها841 سنة ووفاته شاعر"

 ،لعبري ا ذبى يف لله ا عبد اضيح ا

 ومقره صدر جبل مشايح كبير كان

وتعرنمى يًامها ن-داعا أدود، جبل

 يجيى %مام ا أيام صنعاء في للسجن

دالمحجن. ومات اا.لين حميد

 في كبيرة بلدة - أيضا — ونمبر

 من تين بوادي ة لحذوط ا مدينة جنوب

 مهمة أثرية منطقة وهي( لحج. دد 

ثرية والتنقيات المومرعات أكدت  ا

 عام محتصة ألمانية رعدة ا٢٠ قامت التي

 ذينة حبر أن إلى م1998 ه/1419

 الرودزى العمر إلى تاريخها يرجع
لف  وك الجالد(. كل الثانى )ا

 القطع من ا$ ف ءلى البعثة عرت

 عل ماوفمة لة حا في لعضها ردة لفخا ا

غراض، متعددة أواتم شكا  ا

 أسفل الملح من طبقة عن والكثمف

 الحار عل فيها عاروا التي اسة

لف إلى تاريخها ويعود  فبل الرابع ا

لميالد.

 حعدمن — ن فكة يفتح — وضبر

 ٠وصاب من تذن منطذة في شامخ

ا$ثار. مواقع مى وهو العالي،

 ول قردن - بفتحتين - وضر
 حار“ مديرية من معان دي في وواد

دمساو هذها لغرببا صعدة وأعمال

ذيغذ٠ي1 ءة سه الهي 1800



حشا

 سكنه وشن وص تم. 12 نحو
قم  دن مالك بن علقمة ء أبذا ”"الع

 ني.الهمدا الوادءي ٠مع|م بن طرف٠م
وة دعوره أذد؛ ربر وفي  لغوي٠ل ا الع

مام  خ؟ الحمحرى سعيد بن نادشو ا
 فيما لقبوا ع  وأتبا حزب  له وكون

 ٠ف وكذب ،ندة لددوا ا بالغرقة بعد
دهرًا. البقاء

 جبل في كيب قرى من :ومر

الضالع-::-؟.

 دب قبائل من فخينة صرر: وآل

 والءين لجوري' ديارهم من حمر•

 ٠زف-و منطقة في ن قع-تا ا!-وا ب_امعبد

ثروة. وأءماى غعة٠ع دددردة من

 افع-;؛ي،٠ل رخ دشا هدن ص_برح وآل

 صالح دن لم ى دن مح-مد لشيخا مذه_م

 رر ص آل مشايخ شيخ العبري

م.1998 ه/1419 سنة والوفى

 قبائل من - نضم يفتح - ودبر

ع .صن.*.اء غرب شمال في همدان خ

هةدةي11 أددد م إبراه!.
 ذلى واأتم؛ اصدان معجم المفدذي، ارايم : جع هدرا

،4ط ضعاء، الكلمة، دار اليمنية،
م.2002

صبيا

ف في غادرة ؛لمدة هي  اغن

 )صنة في ذكرها ورد السليماني،

 الدس م-دن و ث ن ءذد !.*.رب(ا ج-زيرة

 بلد وفي اذ-ه-داني: ؤذدال لتهاب؛؛ا

 رث الخة-! له-ا يذال ك.ثيرة قرى حك-م

 ياة-وت وذكرها ".ريش ثم ،وشل-؛ا

 ؛ذول: البلدان( )سم في لحموي

 ذاحية دن عد قرى دن ص_كيا

 أزان ح من الشمال في رتقع . !-;.من

 الشمال في يذع تردا ذم 65 بددو

من القريب عكؤ جبل منها !خرفيا
 ا؛-ؤرخ الشاعر بلدة ذبا!زرا بلدة

 غ و—م—لححح ا ليمني ا ءلي ي_ن رةم_ا ء

 الشاعر وشها رذد لمنحجي.

م من الذروي ءلي ابن ا!.ذ.اسم  أع

 : ؛ذوله ل.لهجر؛ ؛,*نLJا ا(إدة

الصا ريح اج-ه—ه ادلي، دن
 تقبا إ# البم يزده لم

له الح كتما وأمير

 صا صيا م-ن ؤ لبا ! يارق

ذهن عن غاب كيف أدري وال

 ي ا!ضدن الله عبد بن ن حم ؛,ن ن—لح ا

)الديباج تاره ني بعاكش اضروف

dcjijJI 1801 بغ ا



اليمن في ااصحافة المنىالصحافةف

 واعتر المصدران، هذان الخسرواني(

 العاشرة جرية اهف المائة في ظ،ورها

 : ل،فة_ا ازنمازي، ء-لى اعتمادًا

 رئاسثها واالها، وما صبيا "فمدية

 لجذهم ل٠اختطا وص ،الخواجذيين إلى

 وكان رى،مي- بن ذريب، اا-ثمنييما

 كما م،1551 ه/958 عام في ذلك

 قبل وكان تاريخه، في اازمازي ذكره

 من ؛اوادي أطران-، في ماكنهم ذلك

 بمدي.ة با#هر محه-م ذام وأود ،عرب

ذ-يا ض-كيا  بن أحمد اوشربغلى وغ

 لفي الهول ه تهذ قامه وكان حين،

مام قيام وقت  بن القاسم نجددا ا

 ه/1026 عام الجعال في محمد

م.1617

كوع علم؛ دن إسماعيل الق-اضي ا
 في ومداذله العلم ه،جر ح االركوع إسماعيل مراجع.

 ،1ط ،بيروت المعاصر، الفكر دار اليمز؛،
٠م1995

ادبر، فى لسءافة

 .'ليمن في حاقة٠'د-ص ظهور ارتبدد

 اليمن عل ااعذ.مانية ازولة .يطر.*

 ما عدد م، 1872 ه 1289ءام

 مطبعة أول معهم مذمانيون ذ ضر ح

نثرة أول وأصدروا اليمن تدخل

 عن تعر ",ممن" باب اوتركية بالدنة

 ددنخ وايرت ة ثما .*1 ن ',ساط ..، ة وجي

 ثم ٠الى_^رية واؤذؤون القوانين رذثعر

 هذه الوثماني؛ الدولة والة طور

 باسم بده حل ه٦محغ ى.دروا ه.ا ااسره

 م،1878 / ه 1295عام "صدعاء"

 أما إال أيضا الزكية بالدنة ومدرت

 درت٠ص سنوات العثر ذرارة رعد

 أربع في والزكية العربية داللفتين

سم. 32 /50 مججم صفحات

 من العثمانيين نسحاب وبعد

من  تركوا م1918 ه/1336ءام ا

 استفاد التي الرسم-ة مطبعتهم وراءهم

مام منها  لدين حميدا بن يخيى ا

 وهي ,ممنية ص_حر_ة أول صدار

بمان صحيفة  أول إصدار وتم ا

 من أكتوبر شور في أعدادها

 وعرفت م،1926 / ه 1 344عام

 أدبية جردوة بأبا تتفها نصحذة

 ا#ول محررها وكان .. أهذمة عدسية

 الكريم عبد دالبا( التحرير )رئيس

 فيها ،الصحغي العمل اتسم وقد مطه-ر.

 ، ومضمونا شك ب؛ والرتا لضعف دا

في لصحفية ا ااخنون تعرف دلم

802 1 I هسه£ة!ايدة٠



ايمن ذي الصحاذة ادمن ذي الصحاذة

 تهتم ال وكانت لتحرير..وا ءراج ا

 رع قتها وعاج الدولة بأخبار إال

ا$خرين..

يمان صحيفة ظؤور راج رؤد  ا

 لوردث ا ب لوها . عبد أحمد ۴٠تأسي

 حملت جامعة مية٠ءد مج_لة #ول

 العدد وصدر ، رذ ليما ا لحكمة ا سم" ا

 من القعدة ذي ثنحهر في دلمها ا#ول

 من :ر١ديم فق - هر ه 135 عام

 انجلة مرت وقد م... 1938 عام

 ث اا#حرد واكبت متعددة بتطورات

،بثطريه ليه,ز ا ها شهد زفي ا لكررى -

 يوم ق—ح تصدر انجلة ل رزا وال

 حال لسان عن معررة هذا، الناب

اليهين.. والكتاب ا#دباء اتحاد

 عامين لمدة عددًا 28 صدور وبعد

 في اليمانية الحكمة من ونعف

 صحيفة أول عدن في ظهرت صنعاء،

لجمعية ا هو حزي تنظيم داسم ناطقة
 فتاة صحيفة وهي الكبرى، ايمه ' ٩

 مين يناير شهر في وذلك الجزيرة،
 محمد يد عل م 1940 ه/1359ءام

تحريرها، ورئيس مالكها لقمان عل
 لصحيذة ا هذه صدور أهمية ي وتأ

جهة من تصدر صحيفة أول كوذبا

منررا وىذت ،خاحس ورتموي>ا ة٨شعب.

إبرن ني سيزرن ■ءئي 'لدذلر
: في اليمنية للصحافة التاريخي لذطور١ أو

م1990 عام حذى الشمالي الشعار

 الشمالي لشطرا في الصحافة مرت

لكل مختلفة ٦تطور بمراح) إتمن ا من
 لمحافة ا على وتآدرابا سماتها منها

 أهم على هنا كز و الس. في

 تاريخ في نوعيا تحوال شككا مرحلتين
 ارحلة بدأت اليمته. الصحافة

 ادس إلى المطبعة دخول مع ا#ولى

 فيها مطبوعة صحيفة أول وظهور

 النصف في لها العثماني الغزو أثناء

 عثر التاسع المرن ا من الثاني
 اه/304 العام في لتحديد ول

 لنصف ا حتى متدت وا ،م 18 8 7

 أما ،لعذرين ا القرن من الثاني

 م٠حك ية تبا مع فبدأت درن لثا ا المرحلة

 عام الجمهوري العهد وبداية #ثمة ا

 توحيد حنى وامتدت ام،962

 عام من مايو 22 ني ارهن ثطري
 وهو ه،1410 شوال 26م/1990

تحول بداية ثكل الذي التاريخ
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ادمن في الصحافة ارض ر الصحافة

 يمنيةا فة لقسحاا تاريخ في جذري

.ونوعا كدا

ولى: المرحلة  المكتوبة الصحافة ظهور ا

( 1962- 1887 ه/182-104)

 القرن من الثاني النصف ى'ن

 ظهرت لتي ا لمرحلة ا هو عشر سع لنا ا

 ضح وا نحو عل لصحذ.^ ا فيها

 الوطن من مكان كل ي وانتثرت
 كان المرحلة هذه في واليمن العربي،

 أدخا اوذي العماني االسعمار تحت

 والجزيرة اليمن إلى الصحافة ماده

 أول دخول مع عام بشكل لعربية ا

 م.1872 ه/1289ءام يدوية مطعة

 عاما، 15 از رب يقا ما وبعد

 م،1 887 ه/1٠ 0-4 عام في ودالتحديد

 وني اديمن ني صحيفة أول ظهرت

 صحيفة وهي العربية الجزيره ثبه

 تصدر البداية ني وكانت ، صنعاء أ

 حجم من صفحات أربع ي

(31x46) بيثما في طبعت ثم 

 عل واحدة كل تحتوي ت صفحا

.أعمدة أربعة

 في الشانية للدعاية أداة وكانت

في لرسمبة ا حف لصة ا من كغيرها نيحن( ا

 ليطرة ا تحت الواقعة الواليات

 ا#تراك جدالء وبعد آذزاك، العثمانية

 اختفت ه1336 م/1918 اليمن من

 مديحا واختفت ء صدادا صحيفة

 حق ليمنا في لمعلبوعة ا فة لصحا ا

 صدرت عندط م1926 ه/1344ءام

يمان(. رحيعه )ا

مام أدرك وقد  لدين حميدا مجيى ا

 أعدائه وموا-ديحة الداخلة مشاكله أن

خارجي لمير إلى تحتاج لخارج’ في
 لنهوضا عل عده ويسا ح كاحج با يمده

 إيطايا إلى فاتجه وادصناعة، والزراعة

 تعقدها شدة مارا أول لر-مها ليعقد

 رعد .خارجية دولة مع اليمن

 هذه ح وعمل ،ني لعشما ا ل ستة_ال ال ا

 بإصدار التعجيل عل االتفاقية

يمانى( صحيفة مام كان فقد )ا  ا

 في المعاهده هذه نثر عل حريصا

 حد*دردت لذلذ,* ، سديةر ة جردلى

يمان( صحيفة  ربيع ني مره #ول )ا

 م،1926 أكتوبر ه/1345 ا#ول

 . الرسول حذدبث وشعارها

يمان  يمانية". والحكمة يمانى "ا

 رغم الدولة تمولها رسمية ة٠حيع٠كعم

عددها افتتاحية في أشارت أمجا
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ن٠؛11 ذي الصحاذة ن٠|)؛ ذي اسحاذة

 سمت٠ لة٠ه ص_حيذة ا۴ك #ول ا

 أذه ءلى االجاعة في االتين حد ٠سل

 م-؛ء-ا ؟نه رنم ،لجريدةا حب ص-ا

 شهريا تصدر ن الغا وكا'تت دي، ء
 (33x20s ٦>ج حد'ت٠صغ ٩أر؛ في

ثة كح.ة كا وتذم  أعمدة، ئ

 ،مطهر ادكر، عبد يرها لج, وربج
 ب# ا بادئ في تحب وكانت

 واذر الد ءلى تورع ك_خ-ة ة-ةء.انما

 وا#درا، .'لموظ-ذ-تن هركباز لحكومية

 تراع أن االدر ومن واالخصات،

 العاديين المداس واالرق المكتبات في
 المدن في محدودًا انتشارها كان دنزك

'الجرى.

 وام—'ء ة --.ز لمدة دوقفت وقد

 لتقدى ةنر ئ لعالمرنا لحربا زالل

 في صدورها وذ-اب*-ت الطباعة أوراق

 ام947 ير يتا 14 ه/1366طر 21

 سفو( )رب تحريرها رر وآسرح
 الم-يا #ميرا د_كريم عرط ود_ددرهن

 بعد المت-اد-رئر رئردًا ٠بآلد قيم.ا بجأ

شهر. ؛دن ك، درت ص أن

 16 في م;ها ددر ءدد آدر وكان

 ديم 8ه/1 366 ا#ولى دى م-؛

ذوقفها أسباب ودس ام957 ام٠ء

ف  أ؛.ذاء درن العهد والية د.ول الخ

رام  الدين حميد يجيى بن أحمد ا

الحمن• ا١٠وءمه

 إلى ظهرت لعرة ا هطه وخا$ل

 لصحف ا فدى—سع )االسان( ب جءسا
 والمعارضة #هإدة وا الري وانجادت

: ومنها

 كان اليمانية؛ الحدع مجلة -
 استقطاب من جزءا صدورها
حي. الشباب ص  !-عدد ا وظهر ا

 شوال في صنعاء ني منها ا#ول
 وري ام938 ديسمو ه/1357

 بعدة لكذ-ها التمويل سمدةر ية شه*

 محتواها في الرسمي ؛.حالط؛ عن
 مطابع في عبرط فكانت الصحفي،

 صفحة 32 وتضم رف المد؛ وزارة
 يجرر ن وكا سم، (15x25) ر٠٠ج٠مج

 الفكر رجال جرس مجموعة معا
ح وا  المروي أحمد ل هرثاأ آنذاك ص

 العزب الله وعبد المطاع وأحمد
ضافة  عيد أحمد مؤسسها إلى با
 يرأس كان لذي ا لوريث ا الوهاب

 انجدة ركزت لذلك ،تحريرها هيئة
ح ا ة قضي عل  الشمال ني ص

 وكاذت الجنوب في نجرزا ومناهضة
واجتماعية تارلجة بدراسات ذقوم٢
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ايمن فى اسافة ادمن في ادمحاذة

 بعالط' ءلها يغلبا واقتصادية وادبية
 من أغلبهم ب انحررين #ن ا#دبي
 الصحف كأء-لىب والمفكرين ا#دباء

 ذشخا أمثال ؛-فزةا تا-ك في ا؛-مربية
رضا. رشد ن ومحم ه عبد محمد

 عملت ا#ثمة لحكم والمعارضة

 عن تعبر محف إمدار ءلى با-ورها
 م؛#ما !لمعارنين ر ذفى وتنقل آرالى؛

 ومن واليمني ؛-مربي العام الرأي إلى
هذهالهلحف 

 كانت . ؛بمنا موت — 1
 الناطعذ ا#وإ( سية لا الصحيفة

 وهى انكارى( اليمانرة )الجمعية باسم
 صا-ر سياسية، دندية ة دد جر أول

 أكتوبر 31 في منها ا#ول العدد

 وئير وكان ،عدن في ام 946
 ومديرها برري الز محمود محمد تحريرها

 ذلنان ننعما محمد حمدأ المسؤول

 المعارضين ع-ض٠ب جاب إلى ط-البا

ح ص  ورفع الحكم في والذورى با
 في وساهم المواطنين، عن ا؛ظالم

ر؛دحاا مجموء, لعحيفةا تمولى
 وق.د ،؛،دارف_ة .ممنة واذشحخصدات

 29 في عدن في الصدور عن ذوقذت

 مارس 11 ادا367 ا$خر ربع

معظم اءتعال بع.ذ ام 948 ه/ 1 367

مام قبل من “المعارض حركة د أؤر  ا
 م.1948 ه/1367سذة أبيه مقتل بعد

 هرة اوة( في الصاور إلى ء-ادت -كذ-،-
 وأحم_ذ ،لزبيريا ط٠مح لانتقا سرد

 ءلى اعتمدا وئد ،إليه-ا نعمان
 الناصر عبد جال الرئيس تعاطف
ه'( ^جاسة خد معهما  في رد لم ا
 بنفس الصدور ني واستمرت اايمر،
عدن. في ءلمه سارت .'اذي برنامجها

مام لكن  الرئيس وضع حم-د ا
 الكف إبي خرارين، م أبي .؛بيد-ر عبد

 مناوئيه س_جع م وءلى ضتهي ٠م-عا عن

 وال ؛-قاهرة،ا في نثاطهم وإيةذ(ف

 إلى النداد حدف إلى سينضم فانه

 وتركيا وإيران العراق جانب
 عبد قعا وقد ، L.Jوبردط كذانوادا

 وأوقف ا#ول الخباز النامر

 القاهرة ؤ، اليمنرة (.ماردةا نثاط'ت

 التي اليمن( )دوت صحيفة ومذلى
 24ه/ 13 75 ا$خر ربع 8في توقفت

. ام 955 سنة أكتوبر

 صحيفة : .غفول ري-غه٢ .م — 2

 لدد١ صدر ساخرة، هزلية سياسية
 ه/1368 مغر 14 في مذؤ-ا ا#ول

وجاءت م،1948 سنة ديسمبر 15

اليهفية تعفن الوسه 1 806



ايدن ذي اصد.اذن ايمن ذي الصحافة

 وذرفع ال؛من( )دوت توقف كوردض
 لذينا عارذة٠لم ا ر لم بك. د معنويات

مام ب.طش دن ذون مخ.، وا بد أحمد. ا

 ب ..وها ءد الله ل ; ب وأدزك

 الطابع أن ذرها الذي نعمان
 اليأس مناخ في له مكان ال الجدي

 ثورة فشل بعد خادن وا#لم،

 النهداء من الكألر رإءدام م1948
 إلى لغدو للد الوسيلة وأن #حرار،

 ددون - مع  ٩-١وول-رًا ٣سلنا عقول

 اناخرة الفكاهة طريق ءن إال

 عد ود-؛ (لنغول ا) جريدة فأص_در

 ثارها٠ذد عة سم ءلى خرLا طابعها

 دق وامعة #رة وصاحبها و؛ءطى

 وم ،به اعق )ا؛_ذذ-ول( ام أن

 ولم د^ورها عيد مو ة ن خ > - وك 'ا #دد
 نعف غالب  ذصدر وكذاذت تنتظم

 ه/1372 عام توقفت أن إلى شهرية

م.1953

 ادجوعية . ل..الم ص_حيذة - 3
 الله عرد أسها ;؛—رأد سدة سيا

 5 في منها ءدد أول ظهر الحكيمي،
 ام948 ديسو 6 ه/1368 ى-ذر

 تورع وكاذت ،بانجدترا " ف رد Is في
بعر ن وال؛ نخة !-فأ حدود في

 اليمن. إلى سرًا يتلل 1ءداده

م ا هشمست !.##ة ا ح ض وا٠ئ٠ دا ل
 الرابطة تمولها وك.اذت واالجت.م.اءية

مية س  التي نيا ؛ريطا في الطو^ة ا
 ه/ 1355 دن.-ه ي٠لحكيم ا أ ه ع’۴

 ساسة د#زغي حد ودان م،1936
رام،  واجهت الصحيفة لكن ا

 ء.دن إلى انتقالها بدد #دية *.وبات ى
 جادى 28 في اختفائها إلى أدت

 مارس 25 ه/1371 ا$خرة
.ءدد 107 ؤز ى، د بع ام 952

 المارذة الصحاذة جاب إلى

ربة-;ذدات أواخر ظهرت  ؛عفى ا

 ،رسمية كوب مع #هله ا لصحف ًا

 الني ن( )االخ صحيفة ذب ب الى

 ادي )التعمر( صحيفة وهي ئ ذكرنا

مام بإصدارها أمر  ب أرد ا

 وظه_ر ،شرة نصف وتصدر الدين،

 ا$خر ربيع 21 في منها عدد أول

 في م1950 عام فواير 9 ازرا 3 83

 شاب تحررها رددس وكان تعز مدينة

 يعقوب طلعت سمه ا فلسطينى

 أرد محمد تحريرها ومدير الفصيت،

 يتصدر متها #ول ا وا؛-مدد ووسى،

مام صورة ا#ولى صفحته  ا

في شعرية بأبات مذياخ أحمد
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ادس فى المحاذذ اليمن نى الصحافة

 عن اخبارها ستغي ركانت ،مدى

 لها وذان كدير، راديو جهار طريق

 في وآخر لندن في متطوع مراسل

 29 في كدور ا عن وتوقفت ليريا،

 أنطس 30 ه/ 1382 ا#ول ربح

 عدد 287 صدور بعد ام 962 عام

منها.

 التي ا#هلة الصحف وس
 صحيفة العرة، نفس في صدرت
 ء.بذه محمد سمهاأ لتي ا )سبأ(

ا#ول ربع في عدن في الثرجبي
 وكاتت م1949 يناير ه/1368
مام سة سيا تساند  حمل مما حمد ا ا

 ي نجليز ا مع هكثير عب متا لهدا
 عدن في الصدور عن وتوق عدن،

 ونذلمت العام نفس من دورر شهر في
 الشماد^، ني تعز مدينة إلى مقرها
 15في تعز في مسها عدد أول وصدر

 م1952 مايو 10 ه/1371 شعيان
 من وكفورها شهرية نصف وهي

 تكن لم الوقت ذلك في الصحف
 تتوع نتكا #نها االنتشار سعةوا

ب المؤولين ءلى  المدارس وط
 يقوم مز, هناك يكن ولم والمهتمين،
 الصدور عن توقفت وقد بالتوزيع،
20 هار 1 382 ررب 22 ني بائي 

 م ما ا ة ا—ون عند م 19 6 2 ديسمبر
احمدن.

 ظهرت أيضا تعز مدينة وني
 )الطليعة( سمها ا أخرى هاثةأ صحيفة
 ه/1379 ا$خر ربع 11 في ودلك

 أسبوعية وكاذت ام 959 أكتوبر 14
 ،ذيببا لله ا عيد رها تحرد ورئيسى
 مجعجعم صذ.لحات ثماني في تتدنر

(36x46) صحيفة وتتذسه ،م—س 
 إلى نحيازها وا تباتوجها لفي )سبأ(

مام،  الصحيفة واجهت وقد ا
 اح.ه-ا٠ص م.ا١ت I سبب■ كدر معاعب

 ك._حفا .*-فر قبا من !-شيوعية ط
 ه/1 379 في ذنتوتو آنذاك، الرسمية

م. 195 9 يوليو 10

 الجمهوري اسهد صحاذة الثانية: المرددة

م(1990- 1962 ع/ 1410- 1382)

 الرسمرة المحف حميع اختفت
من في الثورة بعد القديمة  ثمالىاذ ا

 دكوا الد سبأ صحيفة عدا ما

 جديدة صحف وظهرت اصدور،ا

 الحديدة، الحاه مع تتواءم ت ولحن

 تعز مدينة في العسكرية وقرادةا نت■ا وك

 هذه ومن ،علها تترف التي هي
صحف دالث الجديدة احف—ك
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لنا ذي الصافة ًال؛من ذي :لصج.اذة

 في -ة١اًا—متا كانت ة٠رسم_ي يسية٠رئ

 والخ-ططاب النثأة وظروف جه۶ال

 ودالجمهرزدة )ال.ةوزة( وءي !ذ.وري
كثرة. و)ا#خبار(

 في دنها د٠لم٠ء أول خل.هر :رذورة. —

 29 د/1382 ا$خر ربيع 29

 مقر ز٠تع مدينة في م 1 9ة2 سبتمبر

 ًا-ه.تع وكانت آذذاك كرية٠٠الع القيادة

 وكاذت ذخة ديوأ ألغط بدن ما

 د-ارت ثم ،ي-وم-حح ى مرة تصدر

 ت تتقد وا ،بت ص-غحا يراني في س.بوءيق

 رديع في صذعا'ء ٩تلعاصم إلى ذاك .عد

 ام963 سبتمبر ه/1383 ا$خر

 ذي لفي ة—ي—درم جريدة إلى وتح_ودت

 م،1967 مارس دا 1386 القعدة

 اببدذرة المثورة الرسم-ي ذقاذنا وكاتت

 وتبرلى ا$ن، دق دعمدر اتزا وما

 !ليمن في #ولى ا ارومية الصحيفة

 جها إحم في ملحوظ ٠بشكز وتطورت

ضا؛ة الصدني، رمض.وا االفي  را

 الفي ا#ولى الصحف من أب إلى
 الشبكة في لها ًا و إالكن موذظ أنشأت

ذتزنت(. للمعلومات العارة )ا

ا#ول العدد ردر ئ ورية٠الحمه —

 ه/1382 ا$خرة جادى 1في اهعح

 ردس وكان م1962 اكتوبر 30

 1ودذيره- لممرميا محمل نمري_ردا

ريا  دشحات اني٠ء في وكاذت ،نيا

 ر٠تصل وكانت سم، (36x48) ١مجج

 ه/ 1382 ءام ء،الل يودين كل درة

 أسبوعية صبحتوأ م1962

 نصف صب-حتو م1962 ه/1382في

 وفي م،1963 ه/1383في شهرية

 إلى ندوك ام 967 ه/1 3 87ء-ام

 في متمرة رت ز. ا—ود * درةيو

اذهدور.

،؛.ودرة كنذرة ت ٠ي_ل ا#خبار:

 بح-جم د.ا>=.يذة إلى ذزك ؛ط ل-وات

(30x54) ،,25في 73 د االذ بعد دم 

 دلى؛رأ 20 ه/1382 القعدة ذي

 ءلى وذوزيعا محدودة تن وظ ام، 963

 الصدور لفي راسأمرت تعز، منطقة

 مارس ه/ 1382 ل ذوا ثهر حق

 ءلى ؛ذورع عذإودة نتركا م،1963

 اذصدور في يذمرتوا ،تعز دنطقة

 ه/ 1386 القع_دة ذي شهر حتى

بعده. واخفت م1967 دارس
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اليمن ض الصحافة |لن ض الصحافة

 الرسمية الصحف هذه جاذب إلى
ث  )الجريدة مرة #ول صدرت الث

 القوانين بنثر تختصا ا الرسمية(
 ذي 14 في وذلك الدودة، وقرارات

 م1963 سنة مايو 8 ه1382 الحجة
 الدسءور عل منها ءدد أول وا"حتوى
 سةالرئا سنى—مجا وتد.كيل المؤقت

٠ لنعيني ا نجدى ا و

 الشر إدارة أصدرت كما
م ع  القرادة إخراف تحت تعز في وا

 ،خرى أ صحفا ل هنا ية ر٠ك٠٠ص٠ل ا
 فأعادت ،دلوي تدم لم ولكنها

 ى كا الني )زبأ( صحيفة إصدار
 ربيع 29في وذللف عدن في رشد_لر
 م1962 ستبر 29 ه/1382 ا$خر

 ممها٠سا أخرى صحيفة وأصدرت
عدة. سبو أ وهي )الذب(

 م ت ٢ I ن ز غ ور ل ا هذه نت وكا
 فها هدا وا تها طا ونشا لثوره دا لتعريى نحا

.مؤوليها وكبار ولة٠الد ت ونشاطا

 العامة الدؤون إدارة صدرت وأ
 للقوات بعة لتا ا ؛-*.ذويا لتو-جيه وا

 نرة ميدا يوسه جريدة نحدورها لساحة ا
 آول صدر (١الرمز )صوت أسمتها

 ه 1 382 ب٠رج 24 في ا—مذي عدد
صفر بحجم م 1 9 6 2 ديسمبر 2 2

 القوات أذراد عل مجانا وتوزيع
 في ةالو"رز والمصرية اليمذر.ة المدحة

االود، اليمن.

م ورارة إساء قرار وبعد ع  في ا
 فتحت م1964 ه/1384 عام

 في لها ث مكا بدورها الوزارة
 آنذاك والرئيسية الهامة اغاطات
 وإلب( والحديدة وت*-ز )صنعاء

 مذلى صحف إصدار نحدورها -حاولت
 صمعاء من كا ي موجود هو ما

ولعر.
م نحت مكا عتمدت وا ع  ل ا

 آالت ءلى ا#مر دادئ واب الحديدة
 وفد صبحفها طبم في ستنسيل ال ا
م مكذب ر صد. أ ع  جريدة إنحت في ا

 ه/13 87 في ا#خصر( )اللواء
 خزراوأ الطبيعية( ليمن ا و) ام 967
٠م1968 ه/ 1388 ي )اليمن( مجلة

م دلهن وأصدر ع  لحديدة دا ا
 في لىة(٦)الحدي وجررده اثفر()ا جريده

 سنة ابريله/ 1383 القعدة دي
1964

 أكهر إصدار عل لوزارة عملت
 لتوعي-ة ا نحدور تذوم صحيفة من

 ومن ،والتوجيه والتثقيف لمياسية ا
:الصحف هذه
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ن٠الي ذي : |لصحلم |لمن ني الصحاذة

 ٩سبوءي وه.ي ع أدمن ا صحشة —

 م1964 ه/1 384 في صدرت جامعة

 حتهأ وض-و العاصمة في تويع وى'ا:,ت

 دق لعدورا ى ذو إ.ت٠وظ ،فقط

 الثعب أخبار إلى اسمها تغير

 1384 ءرم 34 في ومية٠ي و'صلبلحت

 تذم لم ولك-تها م1964 و ن،رو 5 ه/

 عداد أربعة د٠بع واختذت طوي

فقط.

 صددر يومية : اشعب , ص_حيغة —

 ه/1383 عفر 7في منها لىد٠ء أول

 رييس وكان ام 965 جوان ٦ و دوني

 ت— وتوح لورطيا مذثان يرها ٠تح

.فقط ءذاد براذدة بعد ريعا٠م

 في مج-لة عدرت ة الذق هذه وقبل

والعا* الجديد )اليم.ن اسمها ه-رة1اافى-

 رجة لى—باا دة داالع ني وكانت لعربي(ا

 لحكومة ذ-ظ-ر وجهة تعكر #ولىا

 وه-ي ،اليم_ذية ااسورة من ادصردة

 ا#ول ربع شهر في صدرت شهرية

 م،1963 عام أغطس ه/1383

 انها عبد لرحيما عبد امددازها حب دا

عبد لطفي محمد تحرررها ورئيى

 شعار وتحمل )مدري( القادر

 إلى نحبط ا ددن د_لة شا ؤرب-مة دة٠وح

 ودولا في تورع وكانت ' الخليج

 مدداس-ة دع دد آنذ لمتفقةا لعربه

 القعدة ذي في وذوقفت ، مهم

 ؛-*لى ام967 عام مارس ه/1386

.لعثرين.وا افي٠اا؛ العدد صدور

 1387 شعبان 2 بعد تووت ة-لى ة

 مختلف م1967 نوفمير 5 / ه

 ستاناء با ور عد—أ ا عن ,-صحف

 صنعاء في )الدورة( صحيفة

 في و)اا-شغ-ر( تعز في لجمهورية(ا و)
 جديد بذولب ت ظي-ر افيوا الحديدة

 وتذوز ام970 ه 1391 من ء ؛تداا

 في تنتظم لم الجريد هذه لكن محرًا،

 الصحف هذه جاذب وإلى الصدور،

 حم-ادى شهر لفي صنعاء( دنا) لجلة

 واوفي ام 971 بورو 1391 ا#ولى

ذاعة هيئة عاثها تذرف  م.ذتة،يال ا

ثة ؛-*-د توقذت انحلة هذه - -خ-  ث

فقط. اد أءلى

ء-الم وزارة أذرقت كما  ءلى ا

 ج-امعة ندرامددة بوعية—ا'■ى لة٠مج ر اصد.لى

ومدرت ارض( دواء ا اسمها
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اليمن ض ادددافة ايمن ض اساه

 عدد تحريرها ورئيس شهرية، نصف

 أول وظهر سبرريا، من فرذور الرزاق

 شوال شهر في دروت في منها عدد
 52 في م1972 ديسمبر ه/1392

 قبل هدن تمول تحلة ا وكانت صفحة.

م وزارة ع  مصورة محدة أول٠ك ا

 القارئ وإعطاء لليمن دالزويج ذخوم
 السياسية ا#رشطة عرن صورة ا!حري

 انتشارها داعشار فيها واالقتصادية

 لتزا وما الحارج، في الواسع

 إال ا$ن، حق لصدور ا في متمره

.منتظمة غبر أيا

م مكتب ردر وا ع  محافظة في ا

 ربح 29في )ظفار( صحيفة إب

 م1975 مايو 3 ه/13 93 ا#ول

 ما سرعال ولكنها شهرية نصف وهي

ره د٠ر دوقفت ذقط. أعداد ث

ه/1 393 ا#ول ربح ا4 وفي

 وزارة أصدرت ام 973 بريز ا 18

 عمة جتما وا سية سيا مجدة م ع ا

 تخصصت وقد الحديد( )اليمن سمها ا

 خاصة #دب، را لفكر ا دؤون في

دراء بإسهامات  ليمنيينا ؛فكربرنوا ا

سميه لر ا لصحف ا من وكغيرها ،فدها

 متكاملة تحرير برئاسة تحظ لم

 كانت بل متخصصين، وصحفيين

 خارج’ من دب لكتا ا إسهام عل تعتمل

 وقد مادي، متلغ مقابل !-وزارةا

ا$ن. حق استمراريتها عل حاذظت

 صدور لفرة ا هذه تميزت كما

ت الحف ٠من در عدد  وانج

 الصدور ني تنتظم لم والتي ا#هلية،

 والظروف المادية ا#حوال حسب

د، في السياسية  هذه ودعفر الب

 وتختفي، تصدر رالت ما الصحف

 يائي ، ذوؤف ا$خر واليعفر

 )كل )]( رقم الحدول في ونتعرض
 في صدرت التي ا#هلية الصحف

اليمن. شمال في اسرة هذه

 أل الجدول لخا$ من ونا$حظ

ت الصحف جل  ا#هلية وانج

 كادت كما تخذفي كانت ما نىسرعا

 دلغ حيث لتوزيع وا االدتشار ه محدود

 سفة (2000) بين السحب رسح

 ال أنه كما فقط، سفة (1000و)

 من يومية صحيفة $ل ا دق توجد

ا#هبة الصحف
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ال؛هن ذي الصحافة ادن ذي اسحافة

(1) جقر ولدج
ات1مالحغ شهرذة دعأعط

شدردت
سموعة أ  النسخ

ءة المذر
دكان

الحدور
 تاريخ

)صدورا
الصحيفة

توهغت

7/ 1968

X 1200 زعت 68 ابديل لحاةا

٠لجديدا

ذوففت

197/8

X 1500 زعت |1 ط)ذ٠ر1ا

ذوؤفت؟ X 2000 صدماء ه١9 آل| انعنا

ذوؤنمت

٦|ا٦|١ل٦

X 1500 ممز 69 5 /15 ال.وحلة

ت ذووه

٦٦ |٦ !٦ة

X 1600 يز ٦٠ ذا |١ زمص~احا

دوؤذت X 2100 I لحددردة 1٠|5ذ|1 م إصاا

ذووذت X 1200 ز’ت /10/21

71

زى د؛

ذوذندت X 1000 الددردة ٦\|\٦ لكلمة١

ذوقفت

6| ٦

X 1000 أ(٠ئ ٦ا|\٦ مرى

ارض

ذووذت X 1000 ٦ذ|ا\|9 ة لدبا

ذوذذت X 1200 ء صن*؛ ا٦ً \| ا45 أل' .11

ة ر م ت دس ع X 800 صذماء ٦| 1٦ اصن

تمرة٠٠٠٠م X 1500 صذ*اء 72/9/11 صذ*ا،

ستمره٠٠م 2000 ء *ا صن ٦5| ٦٦ !٦ اذمام اذرأى

مس-تمرة X 5000 ئ،ذص ,؟٠ |9 |٦ة الدرية

تمرة٠—م X ء ما صن 1984 االر

مستمره X ما، صن 85/4/11 اذصتدوة

1813 أ.إإة٠بإ1 ءت9ك9ل1



ايمن فى الصحافة اليمن نى الصحافة

غ رز** ٧ ط ات دي- لبة مز -داية و
ت ا!صحف-، دعمت  المتخصصة وانج

قتصاد ت مجاال في  حة٠والم ا
 وفثرة هذه دت ده حيث ، وغيرها

 متخصصة رياضوة صأحية.ة أول ور ي ط

 الرياغي الجمهور صحيفة وهي
 دعفى مت قا ندا ،ة هل ا وكانت

 للدودة التابعة والمصالح الوزارات
ت من عدد بإصدار : منها اش ٠٠٧ انج

لقعدة ا ذي في دية لز ا صحيفة - 1
م،1973 يناير ه/،1392
الزبية. وزارة

ا#ول ربيع في الطبيب - 2
 نقابة م،1973 مايو ه/1393

ا#ت.

خذرة ا ذي 8 في المحة — 3

 م1973يذاير13ه/ 1392
ا!صحة. وزارة

 ه/1 391 الضرائب، نشرة -4
لضرائب. ط٠مص م،1971

 ا$خرة م-ادى في االقتصاد، - 5
م،1972 أغسطس / ه1 392
االقصاد. وزارة

 ا$خر ربيع العامل، -6
 مصنع م،1972 ه/1392

.والنيح ل اوخز
م،1966 ها 1386 الجيش، -7

 ولمقوات اتحدنوي الذرحه إدارة
اللحة.

تا هذه أغلب دا وال  لفي يصدر نج
 توقذ، مذ,ي-ا وكثور ،لوطنيةا المناسبات

 المذاخر، الوك في المدور عن
ت وهناك  تصدر أخرى وندرات مج

 سنوية، أو موسمية -ورة٠_م لياحا
 والوزارات -الح٠ائص ظروف وحب

اذادية.

 : ( سبتمبر 26) صحونة -
 #ول ظهرت عامة سياسية سووعية

 تحت م1975 ه/1395 عام مرة
 8 في اسمها وذخبر ،دوذوو( 13) ادم

 سبتمبر 26 ه/1402 الحجة ذي
 الزال وال سبتمبر(،26) إلى م1982
 عن هذا الناس يوم ١حخ تمدر
 وا؛.*-نوي سيالوا لتوجو،ا مديرية

 شؤدت وؤإ ودفاع،ا لوزارة وتابعةا
ل كبيرا تطورا الصحيفة  تاوتوا خ

 المحف من وباذت #خدرة ا
 اوالد في انتثارا #كهرا #سبوعيةا

 وفي وأوية هريين بلدان في وتورع
 ورغ♦( ، وكندا المتوحدة ا؛-واليات
 د عمكرية مؤسسة ‘زو صدورها

 وتحتوي سيا،ده بصبغة تتصف ألمها
 )ثقافية، وثابتة متنوعة أركان عل

 ،إء$مية رياضيه، اجتماعية، آددبة،
صعحة ب تا٠- إلى اقتصادية(.
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اليمن ذي العدلنة اليمن ذي الصحافة

 كم٢ ..وطن( )حماة ١٠٠٠دسا .نحت كريةسء
 يتعلق ما وكل الجيش ؛.ابذخا

. ديمن في دعسكردةا كؤوندا

 الغني بإخراجها تمتاز كما
 العذة.ف ٣٠ب.عك الج.ذأب ي ن. > ب/.٢ ’

ت  ال الني ا#خرى المندة واي
كررًا. م هتما 1 دب 1لجا ا ط ذعهر

 زر دوم كل المحيفة وتظي.ر
 وتحذوي م (43x58) ئابت نحجم

 ديةاالعا ا#عداد في صفحة (16) عنى
 ا#عداد في صفحة (28) إلى وتمل
والماسات لخاصة

 أسبوعية الميثاق: صحفة —
 )ؤتمر ' ى حا لسان * دشاذدة دازدة ني

 ،نور في ظهرت ،م لعاا ي٠ل_شلعا
 الدي اذؤدر انعقاد بعد ام982
 نفس من أغظر في #ول ا العام
 لمؤتمر٠ل ا.دادة اللجذنة ا٠وتصدره ٠العاه

 وزير تحريرها مر وير العام الشعبي
م ع  اللجنة وءضو والثقاذة ا
 !.اوزي،ا حن االستان الداتمة،

 من ر٨كب ء.ددًا محري.رها يئة٠ه وذ-ذم

 دن اليمنيين ب والكن.؛ ا#د,.اء كبار
 الشعبي للمؤتمر تمةالدا طة.^1ال أعضاء

.ؤتمر. ء وا،ئ؛ م ا٦لع

س-ا؛ (37x51) ثابت يججم وذظهر

 صفحة (16) دن منحاب وعدد
 باستع.مال وتتمين المناب،'ت، حب

 ادخني إخراجها في ا#خفر اللرن
 شعار وزرفع العناوين ؛-*-ذر وكتابة

 طريق ءلى الثعبية المشاركة
 والوحدة والتنمية اطية لديمنا

 دن تميتها اس.ت,م.دت د وة ، لدمئدة
 المؤتمر أؤره الذي الوطني ق الميذ(

 استفتاء ؛*ط #ولا ا]-*..ام لشعبي
٠ ذذريا ن٨سذت بهر I م ء؛ شمي

 محيفة :الحرية سبغة -
 في مرة #ول ظ.ي-رت جامعة ياسيةس

 26 / ه1400 القعدة ذي 16

 محيفة وهي م 1980 سبتمبر
 عبد تحريرها ويرأس يصدره( هل،ة

 في تمدر ،دبرة أحمد الكريم
 ولفي سم (35x46) ٠حج

 العادية، ا#وؤأت في صفحة (12)
 ؛-لى ح-ال )؛سان ثدار وترفع

 أسبوعيا ذ.صدر اليمنية(، خ.م-اهدر
 حيث ،ددرور منتظمة غير ولكنها

 أو درة ر وذئ وتعود تتوقف
 حدب ن( ادي لشهر ا في مرترن

 ، ا!.محفدة، والمواد ددن ذاا ا!ظروف
 ذ-ذ١ذ- (5000؟) محدود وتوزيعي(

،ادية—ع—ال ا!_ظروف في ،فقط
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اسن فى المحاذت ابعن ض اسافة

 ضعة متوا لية لما وا لتقندة ا تبا نا وإمكا
 ال فيها العاملين إجمالي جدًا،

 ءلى وتعتمد ،شخص  (12) يتجاوز

نات من دخلها ع  أساسية بصفة ا
الدعم جانب إلى %50 وبنبة

اك-ه-ري. الحكودي

 أسبوعية، : اصمحوةا صحيفة -
 الصدف أحدث من جاط،
 وررا ه وق وأول اليمن، في الصادرة

 11 ه/1405 رجب 20 في كان

 ورئيس صاحبها ام،985 ابريل
 أيدوميا الته عط بن محمد تحريرها

 (12و) عادة صفحات (8) في تظهر

 (35x49) مججم المذاسات في صفحة

 آن لقر ا من مقبسة آية رها وشعا ،سم
نوره(. يذم أن إال الله )ويأبى

 جيدة وداعة فني بإخراج وتمتاز
 حدل ضيرة لمزوا ا المادية إمكانياتها رغم

نات المبيعات عل تعتمد ع  وا

م وزارة مر يرشب ودءكم ع  ا
 ور يتجا ال ، وتوزيعها فه، لثقا وا

 ذلك مع لكنها نسخة، (8500)
 الد #هدية ا لصحنا م_ن الوحيدة

 ن كستا لجا )ا اليمن خارج تورع
 الصحف أكهر من وهو، (، والخليج
الصدور. في انذظام  ا#هدية

التشطح لصحافة الدامة -المالمح

 الني الصحف مععفلم - 1

 دمثها منها ا#هدية خاصة صدرت،

 وفر لصحفي ا للعمد هواة

 هعظم كانت والؤك غ ذه متخصصين

 تتعار ما عان سم ت مح وا زصحف

 ال الصدور في منها يستمر وما

 كادت أتها إلى نزك ويرجع ينتظم،

 مسبقة عمديه دراسة بدون تصدر

 الناحرة من الصحيفة إندماء وع لمثم

 االنتشار كرنوأما دوعة،والمو المادية

 لصحف ا ومعظم الخ، ... وا#هداف

 ءلى تعتمد منها #هلبة وا لرسمية ا

 التحرير لردى لغردية الجهود

 تعرف ولم الشاعة في والعاملين

 آناما وا#هدية الرسمية السف

خراج أو للنحرير متحصصة  وال ا

ا#خبار. لنقا متخصصين مراسلين

 التحرير أسلوب اصطباغ - 2

 ا#دبى ا#سلوى الصحشي

 سه منا بدون بتطويل وا دب سها وا

 صعحفيان وجود لعدم يعود اوهن

.متخممين
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ن٠؛1ا في ا!صحأفة انحم٠ال. ذي الصحافة

 طه-رت نتي؛ معدل.صحف - 3
 ص-ح-ف كانت الماض;ة المرحل.ة خ.الل

 من كش أذنال ءلى تعتمد رأي
 ا#حداث متابعةو ر٦الخ. ء.لى اعمادها

 الوط؛ة الساحة ءش اش.تجدة ا$ذدة

 لذ هذ، يوج-د وال ب والعا لعربه وا

- اسحف جل في ق ذود

 الغني خراجا متوى - 4

 الرسمية المحف كز في ضعيف

 26) صحين-؛ استثنينا إذا #ه-إ;ة وا

 في المتمدزة $مبوعية , ?;( >• آ م ني

إخراجها-

 نإلخر'ج االدتمام ءإم و؛.رجع
 سادت 'لني |لمغلموطه اوذكرة إلى وذفيا

 أن ء-ن لماذدة إرحلةا ء_#ل

ال ثكني ذي، إال دو ما خر'ج '

دضمون. ا.مه٠ دأ ؛قدر اقارئا

 ليمن;؛ا الت,حذ تعرف اثم — 5

 حدر أوا في إال الصحفية الصور

 مع م،1968 ه/1388 التينيات

 وذ;.ل الحديثة الطداءة وفئل زول د

م-طاب* من ترسل وصور ك.اذت ذاك

 لخ-شب. ءلى وبحروت وعدن لقاه.رة ا

؛؛;رًا يتم لم ال-يمذية اوصداذة أن امك

ء#ن  مهم، دالي كمورد جذاري او د-ا
نات تظهر ؛خثرا ت ربد ع  ا

 وبعض نثيتاتبالما لمكتوبةا

.ادوروا كثاتالزر

 د-لم كان لصحفا ذوزيع - 6
 اردفا وظل الرئ;س;ف المدن في ء،'لي(

 ال.صعبة ا!.لمةل ظ-روف دب دؤوال
 دن;دس. ئ دي لمتقش;ة I #د;ة وا

 في اا.د-ة ل|.صحاقة د.ي 1الذ ا|.تطور دأ. ن،

م:1990 ء.ام ددى الجنوبي ظطر1ا

 ابني لىذوب1 في الصحافة درت
 وذدرز .ددة٨د دهاور ح. ب-مرا بدورها

 منعطفات شكات والتي ا٠ه٠هم ه.ذا
 .رمخ-هادا في سدة ف

ولى: المرحلة ل  ذول ةة1ى.د,1ا ا ذذ

 في ردة الا وطأت ن.ا حردت
 ارتع ث-الرحي مسن ءا ابئد ايم.نا ء ٠رد ت ج

 من كبثر كم إصدار ءلى وذرن هذا
ل تزادن اليسمي-ة، النذرات  خ

 مع زسجما ذاك قادًا ت #ربعين;.؛ ا
 عادة الد في االستعمارة اكياس_ة
 في تبا وانتصارا ، لذواتها واوزويج

 أددرت امك الثاب، رذ اوها ,لحرن
ت نحميا ا بادم زرى رسمية سحف
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ارض في المحافة ايمن فى الصحافة

 م أه ومن لهيمنتها، الخاف
 سبيل عل نذكر الرسمية النثرات

الحعر: ال المثال

 صدرت : ن٠ءط محمية جريدة -
 للفتين با م1939 ارا 358 سدة

نجليزية العربية  بأخبار واهتمت ،وا
 ونشر ،ستعمارية ال ا ت السلطا
والرقيات. ت والتعيين؛ القرارات،

 الط دا نثرة ًا الجزيره صوت -
 انتصارات رخماأ غطت ،العربية

 هلم 1 358 عام صدرت ساء،
 نشرة البريطاني: الصقر . م1939
نجليزية باللغة  م 1941 هلم1360 ا

 ت وتعيينا وا سميةالر #خار با اهتمت
 والوطن ميات—انح في وا#حداث

العربي.

 الرسمية غير اذطوعة الصحافة أما
 مطلع دق ظهورها خر ن؛ فقد

 فغي اشرين،’ القرن من ا#ريبات
 من ا#ول ه/1 358 القعدة ذي 21

 من ا#ول العدد صدر ام 940 يناير
 أول وهي الجزدرة فتاة ' صحيفة
 فاغلد ا تبنت ،عدن في تصدر صحيفة

 إلى ودعوة وا العدنية القضايا عن
 ت١لج وعا ،نيون للعد غدن عل ء بقا ا

دا قفا رها عتبا يا ليمن ا شمال ؤضايا

 من لعديد ا صدرت كما ،أجنبية
ًا مثل ت نح وا الصدف

 حامعة، شهرية مجلة ا#فكار: —
 /24 ني منها ا#ول العدد صدر

 سبتمبر من #ول ا هلم1364 رمضان
 القضايا من العديد تناولت ام، 945

 لتوجه ا نفس واتبعت ،انحتلنة
 " الجزيرة ة فتا 'ا لصحيعة االنفصالى

 عل للحصول الدعوة ءلى القاط
 للعدديين جعبة كل وتت ني لذا ا الحكر

 حمادى ني الصدور عن توقذت وولى
م.1974 هلم1394 ا#ولى

 سوعة،أ جريدة ًا _اب٠لدا —
 صدر العدنية، لجمعية ا ل حا لسان
 1369 محرم10 في منها ا#ول العدد

 تبنت م،1949 نوفمبر من االول ه/
 في اتحاد تكويذ إلى الحمارية دعوة

 ؛السنعني*'رية،ا الوصاية تحمت الجنوب
.ل لشما ا يا بقضا تهتم وم

 أسبوعية ص_آحيذة :لنهضة ا —
 في منها ا#ول العدد صدر ،جامعة

 دوفمبر 24 ه/1369 ر ع ص 3
 عام باة توف م،1949
 منها حدر أن بعد م1955 ه/1374

 الحكم إلى الدعوة تبنت عددا، (31)
للدعوات وذا لعدنيا واالتحاد الذاني

الدية الوسوطة 1 81 8



منيال في الصحافة ادمن ذي |لصحافة

 ودء-مت رذ، نغصا ال أ االستعمارية
.لجذوب ا أدناء ن بط را هزوقف

 زصد ،شهرية مجلة : لعروبة ا —
 ا#ولى جادى في منها ا#ول العدد
 ونم ام950 مارس ه/1369

 نها ن؛ العر؛;ة القومه تميتها
 الجنوب، اتحاد دعاة ى دحل كاث
 المتكونة الجنوب بذاء برابطة المبذر

ر. ستعم-؛ ال هع مذواطذة عناصر دن

 د٠العدي مدر فقد ذدث إلى ذ.ة إف
توا المحف ?  ا#ءرى مج

ل  صوت مثل اغرة ا ٠ه_د خ
 مايو ه/1369 ر في الثعب،

 ربع في المسل، مجلة ر" " ام950
 د اذ؛ حال )تحان م"949 ه/1368

 وند اليمنيين(، والكتاب ا#دباء
 للطات ا نم) من أغك

 اه/369 عام أواخر في االدارية

م1950

 ريخ ن؛ في >مسيذيادت ةذر خ .**ا٨ًا...
-_علسير ا اغاض م;طة بكونها ٠يم

 وة-د ، ايمندة ا ا.وطبة لحركة ا !_تطور
 لظواهر١و القضايا كل رج_دت

ل ادوذدةا  حة!.؛ ءلى لفهرةا هذه خ
 في امي؛—عحك—ان لجنوب في ل.يمحية

وأغزر خم-ب ٠ ت٠ومثذ حافة،٠لص

 حذ نم-منا ا۴٠ درت ص-حغية درحاة

 الحزبية الصحف من ؛لعديد ظ،.رت
 وءلى ، أيدقو!-وحر؛ الملتزمة لتنظيميةوا

 عررت فقد مريع ، خذذ-ي؛ دن الرعم

المرحلة. واقع عن

 ذذرة دذ.;ة:٨ا!. الصحافة خ,دمغ ٠

 أو اروم في مرتين تصدر إخبارية
قات دائرة ءن كهر  العاهرة الع
 ا#ول العدد رصد )عدن(، في للذئر

 ه/1378 ا$خرة جادى 21 في منها
 ربة٨ال باستين ام959 سايرا 1
 ر أخر؛ ء_لى احتوت نجارزية وا

 وا#وارن ،لبريطاترةا علحق٠٠لما القوات
 لميامية،ا والتعليقات والقرارات

 الوحيدة الرسمذة المذرةا وهي
ل االستعمار.ة للسلطات  خ

.لخمينيات ا

 .لتتظيمات صح-افة أن نحد ك_ما
 ا.ىدور ني استمرت ا.ةلى.ء-ةا ل.سياسدةا

 بعضى ظ-،-ور .مع الفترة هذه ءالل
 ت دف مئح من ال ذرلى ،-ذرى ال المحف

 صحيفة مدرت "الذكرى"
 ه/1370 ذوال 27 في "الدس"

 إال م،1951 أغسطس من ا#ول
 قارذة د ءلى صدور ظ٠ب ت.وةغت ١٠٠ه٠

دلمها.
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اليمن في الصحافة ابر, في المحاذذ

 العدنية" "الجمعية استطاعت وك
ل  استقطاب من الحسينيات خ
 لخدمة وكلجرها الصحف من الكثير

 تنفيذ إلى الرامية تبا وتوجها أهدافها
 إلى الداعمة االستعمارية الخططات

 تلك ومن ،للعدنيين عدن جعل
 صحيفة : نذكر لصذحف ا

أسبوعية وهي ، الجذوب" "أخار
 م-1951ه/1371 - 1370 سياسية
 العدني" "القلم رصحيفة م/،1952
 - 1371العدذية الحمعية حال الى

 صدر .(،1962 - 1952 ه/1381
 رادى 21 في منها ا#ول العدد

 ديسمبر 13 ه/1 3 77 ا#ولى
 توقدى أبا ارجح ومن م،1957

 م195ة ه/1377ءام تباية لر_ع
م.1959 ه/1378 عام وبداية

 " الزمانى " صحيفة من وبدال
 وهي ، " الكفاح صحيفه صدرت
 ا#ول لعددا ظهر سياسية، يومية

 ه/13 79 ا#ولى جادى 28 في منها
 وقد "عدن"، في م1959 نوفمبر 29

 الحزب سةلسدل الدء-اية عل عملت

 النظر وجهة مع يتعق اا-في
 عن لجنورب ا فصا في، رية ستعما ال ا

ووقفا ""الكفاح واتخذت الشمال،

 والثورة الوطنية للقضية معاديا
 المسلح لكفاحدا ونددت اليمنية،

 فقام لذومية،ا الجهة ده ت٠فا يزنا
 الصحيفة دا-حراق الجدبة فدائيو
 ه/1385 سنة تجائي  وتوقفت مرتين،

م.1965

 ومعة٠ي صحيفة أول :ليئذظة ا —
ل عدن في تصدر  الخمسينيات، -ح
 جادى ي منها ا#ول العدد صدر
 م،1956 يناير ه/1 3 75 ا#ولى

 خددت التي الصحف من وتعتبر
 التي سته وسيا الجنوب، أدناء بطة را

 االستعمارية الدعوة إلى ترمي كانت
العربي. الجنوب اتحاد قامة

 ل٠حا الن٠ وهي٠ ،سية٤ ل؟اوذية

 لعدد ا صدر ، لجنوب ا ألناء طة٠ وا
 ه/13 70 عام في منها ا#ول
 الراطة سيمتأ وفى ني م1951

 ٢ لخنا ا سقوط وم* ٠ مي سبا كتنظيم
 الرابطة في االستعمار مع ؛إتواطئ

 الوطني الجناح وبروز جاهيربا
 ت حيف - حك ل ا أطروحات تمبرت ط لتقدمي ا

 لتنديد وا االستعمار بمعاداة
 خر أوا في قذت تو وقد ،ته رسا سرئ

. ت لخمسينيا ا
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ن الم ذي |لصحافة اليمن في لصحاذة١

 والعمارة الوحلذ^ة الصحف ومن
في الغزة هذه خادل صدرت لني ا

:رهي همها ذذكر لجتوب

 ، ده ني ‘ا ح ني ه—ق -ي- ح ■ ينم . .;ب I I ٦ا —
 ا٠مذه ا#ول العدد ردر ،سبوعية

 ا*إد درور ورعد ام، 95 5 عام
 ح الص-حبغة اختطت دلمها ا#ربعين
 المشاريع معارضة ءلى ؛-.اتما سياسيا

 للذكر والزويح ،االستعمازدن
 "الن تمثل نت وة.، البعتي، انوس

 زن ,لن لمتحدةا لوط؛ة ؛ د.هة ا ل ح.ا
 جانب إلى بوة-وفه-ال الوطنى خطها
 وقد بزةا .وزةال “ إلى لدعوة

 م،1957 ه/1376 سعة أوقفت
 الالدلى' بعحيفة عذبا ئعاض

 ا#ول ربع 19 في ممدون التي
 في م1957 أكتوبر 13 ه/1377
 سرة سر.، .وعية ا ض وه-ى ،ءدن

 الذي “العمالي المؤتمر حال و"الن
ؤ؛-د اردمنية .رحدة رعا٠ش رذع

 دن التضال بغوورة االصحرذة ؛.أدت
 بثطريه ليمن1 ودنة تحقيق جل
 الخبز، الحرية، شعار رفدت كما

م  قبل دن غاذت وة_ز “ ال
 ممغر في االستعمارية للطاتا

م.1960 أغطى ه/1380

بوعية—سدا ممحبغة .لغكر_ا_
في متها ا#ول العدد در—صنج سية *سر

 أغطى غرة الحجه ذي 23
 للسياسة الفكر رفت٠تع ام،956

 ،اشدرد دالالذد ٠لجذوب في الريطانرة
 في لإلدام المتخلفة المياسة رذالالك
 لوطترةا إوا؛ذ_با وذظ-رًا ،؛.توب
 1378 ا#ول ربع في الفكر أءالذت

م.1958 بررأكت ه/

 صلح.ف، صدرت ذلك إلى و؛ضاة.ة
 ممحيفة متهدال ،خ_رى ومج_الت
 ومجلة م 1962 - 1960 / "الرائد"

 وصحيفة م1959 ه/ 1378 ”"أنغام
 م1958 ه/ 1378 ارودن" "ا#يام

 صحيفة .ك وك.ذ م1959 لطليعةوا
 ا ه1379 - 1374 "الرقيب"

م.1960 م_1955

ردلمة  ذورة: ة.1ممرح الحصحاقة الثانبه: ا

م(1967- 1960ه/1387- 1379)

 حوب في ة االور دوحلة مذالت
 حياة في مهدال بني  تار متعطف  النا

 دالنتضال ت قتدن اردفي الشعب
 يطاي، االتم االستعمار ٠ضا االذ.دافي

 أكتدوبر 14 ني الثورة وبتفجير
 في الوطني النقال أخذ م،1963

 الثوري العتف مرحلة إلى االنتقال
 عاكسة مرآة الصحافة واكاون المنظم،

في يجري ما وكل ا؛وداة الد-!ت
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الدمن في الصحافة اليمن في الصحافة

 من العديد صدر فقد انجتمع،
 أحرى، أسالب، وابذكرت اوصحف،

 رط بعرص الوعي اليامي كالمنشور
 الكفاح أثناء الثورة قيادة هع المواطن

 الوطنية الصحافة وررزت المسلح،
 " ا#مل " صحيعة مدل الحزبية
المهمر " وصمغة

طار هذا وفي  ت اللط؛ عمدت ا
 لخلق لتها و ذفا نطاق في االستعمارية،

 د انحا سمي لجنوب ا في سياسي كيان
 بعض اصدار ءلى ، " بي إم ا الجنوب

 عن للتعبير الرسمية الصحف
 هذه ومن أوجدتها، الني المؤسسات

اكال: سبيل ء.لى نذكر الصحف

 ج-ي.ع-ه < يك. . لجنودب ا صوت -

 لعدد ا صدر ،معة جا سية سيا سبوعية ا

 18 ه/1381 محرم 4 في منها ا#ول

 الرسمي الدان وهى ام961 يونيو

 سنة ذت٠توة االستعمارية، لإلدارة

 اكورة انتصار عند م1967 ه/13 87

ن ل. واع االستق

 ة ه —لج ا م قيا مذد لغارة ا وفي

 سارقة قردة ذبرة *حنى ا!-ذومية

ل ستق  اليمني للجنوب الوطني ل

مطبوعة رسمية صح حف تظهر لم

 محدود عدد سوى القومية للجبهة

 في تعتمن. الذومية الجبهة وظلت، جدا
 المنشور عل لتحريغر وا ا؛.دعاية

 شرة ما كأداة اليومي سي اليا

 نشطت ؤما ،ية هو الجما للتعبئة
ل من واسع  شاماط  الجبهة  خ

 ا!.عرب ت وصو ،ونعز صتعاء عة إذا

 دالكفاح وتوعيتها هو لحماا نتحريغر

الملح.

 مر القومية الجبهة تتمكن وم
 تكون ثابتة مطبوعة صحين-ة إصدار

 محاوالت تعبرت ذغد ، حالها لسان

 و" " المصير " صحيعة إصدار

 قد " المصير " وكاذت " ا#نوار

 23 ه-/ 1 385 صغر 23 في صدرت

 منح سريان ظل في م 1 9 6 5 يونرو

 (٠نحع لذي ا لوطند-ة ا للصحفا تر►?.يعر

 22 في ل !.عماا صحيفة اصدار عن

 ابريل 24 ه/1384 الحجة ذي

 العمالي المؤتمر باسم الناطقة م1965

 لشمب ا ب ٠لح .رسمية شبه جهة روا وا

 "المصير" تتوفق ولم ال. االيمقراطي

 عددين رمد توقفت فذلى ال-.متمرار، دا

 ا$خر ردع وني ،صدورها مر

صدرت م1965 أفلى اه./ 385
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ن٠الي أب اكحافت ن٠!لصحا;ةفياي

 ذ*.أر، حمل.ت افيا وار اد عة٠ص.ح

 زذو ذرتب' وحدة كية،ا اذق ، ٩حرب

 ة—ه—لح.- ة—سداس ترويج ص_دورهئ

 ذي وفي ،خبارها نذرو وم-واقخها

 م1967 مارس 21 ه/1386 الحجه

 رها عتر؛ ي ادررا " اصدار أعيد

 ة ه ي لح ا سداسة عن ارسم_ي ا المعر

 سون الءيد ص-در ا٠كم ا!_ة_ومية،

 الماح الكفاح م تذنى كلما النذرات

 ص-درت عدن ذذي ته،;.ذماراا حة-ق

 ’الفتوة وادرس ’الغدار’ نذرة

نذرة مدرت عثمان الذدخ وفي

 دوت صدرت كما انفاودن

 ’والزحف’ عرفان الشعب"
. ت ’ ذر٠دذ ا دن وغيره؛ هر غذا وا ' و

 18 ه/1387 رجى 14 وفي

 #ول ا العدد صدر م1967 كتوبر

 عن ؛.ركزونا النثرة ' -وريال من

م-عدن "مكتب  التابع " االع

 ختام في جاء القومية، للجبهة

 كتوبر 14 ؛-ورة أن افتتاحيتها

 ذتهيأ ذرأطرن، د وطنرة دورة ندة، 14-

اليمنية 'والودد اكي االشار للتحويل

 • الكدرى' العرة ااوحدة نحو ؛أذطوة

صحف واصلت المرحلة هده وفى

 المرتبط-ذ ا#حزاب ومطبوءات

 كم؛ ال.مدور، االسقمارية بالياسة

 الجدح:دة .لصحف دز مج^وءة صدررت

 دي ال؛ ه الثم؛ ا نغر خدت افي

 خندق لفي ووقفت والشعب -ثورة1٠ا

 القضايا ض-د والرجملي-ة االسذ-عمار

الصحف: هذه دن كر٠ذغ ااوط؛ة،

 في صدرت : اًا-وط-ن محيفة -

 وه-ي م،1961 ه/1380 عام عدن

 لم الذي دادي— ٠ الشععب دال لسان

 ،الح-دوب أبناء رابطة عن يتمبز

 اا.ودفي زب د و العدنرة، والجمعي.ة

 ممير بتئذرير المطالبة في االتحادي

له، اليمنى  ترقفت وقد واستق

. صدورها بعد ب'ذرة اصدرنن ا

 يومية صحيفة -ذق: ا صحيفة -
 لفي عدن لفي ردوت جاددن ة٠س ب
 مايو 17 ه/ 1386 محرم 26

 رابطة دال لعان وه-ي م،1966
 عارذت "الع_ربخة الجنوب أبناء

حملة .ذت و الماح ح الكن الصحعة
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ابض في المحاذة ايمن ض الصحافة

 ورموزها ادثورة عل معورة
قها أن ويرجح لوطه، ا  في وقع إغ

 آغسطس ه/1386 ا$خر ربيع
س سبب ام 966 الرابطة- إف

 صحيفة : روق لغا ا ص-حيعه -
 عام ن ءلى في صدرت جامعة سرولجن ا

 حال "لسان م1965 ه/1 3 85
 لم ،أيضا " الجدوب أدناء رابطة

 الثورة دضدة رن موقذ-ها لجتلف
 عن الوطزة والذضية المسلح والكفاح

 غير توؤنفها وتاريخ الحدق، حيغة5ص
معروف.

 صحيئمة : العام الرأي صعحيذ.ة -
 ن ءلى في صدرت سية سيا سبوعية ا

 حال "لسان م1964 ه/1384 عام
 ، " العربي الجون ألساء رالطة
 من الراوطة لمواقف دالرويج اهتمت

المسلح. والكفاح والوحدة االستعمار

 صحيفة ا#خمار: صحيفة -

 6 في عدن ل صدرت ،سياسية يوميه

 ام، 963 ابريل 1 ه/ لقعدة ا دي

 ، "لعدنه ا لجمعرذ ا حال "لسان وهي

 االشالة دالصعة تمرت
 ،لجمعية ا ا٣ نادت التي ليه تعزا ال وا

 لكفاح وا لثوره ا أخبار ولت وتجا

ومع ،لجنوب وا ل لثما ا في ادسلح

 م1967 ه/1 387 عام الثورة انتصار

 ءلى مرغمة نفسها لصحيفة ا وجدت

الواقع. ا#مر مع التعامل

ستقالل: بعد ها اشالثة:صحافة المرحلة ا

 ءلى ليمنا جنوب حصا أن بعد

ل  ن ثعبا 27 في الوطني االستق

 كان م،1967 نورر 30 ه/1387

 لسلطة ا تعمل أن لضروري ا مز

 ل_صحعي ا لعمل ا ؛٠تذظي على الحديدة

 تدظي►؛ إعادة قادون ار٠بإصا ف.قامت

 إنشاء ب_م_وجبه نم الذي الصحافة

والنثر. لل.صذحافة أكذو؛ر 14 وؤسسة

 أي ا#هلة للصحانة يكن لم

ل لجني ا لجوب ا في وجود  خ

 وذلك االستذ$ل، بعد ما مرحلة

 النظام طعة إلى رأينا دس عائد

 م ع زم ومعهومه ؛٠كل لحا ا مي لما ا

 بجب ال.ني والذوى ودورها وا؛.صهحاذ^

 ودوجيهها تسيبرها في الحق تمتلك أن

 الديمقراطية، طرةالو دثورة ا مرحدة ني

 الصحاوة موجود الغرة هذه ونمازت

 ،دية لنعا وا لحزرمة وا رسمية—ا؛

المام التوجه نفس تحدم وحميعها
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ن ادم ذي |لصحافة ايمن ذي اسحافة

 صحف هجك ا ولزز والدول-ة، ل.لحزب

ح ر١زنك رة٠الغ ذه ه

 يوسة :أكتوبر 14 هحيفة -

 ٧ وص—ثع 18 في تأت ،منجداس؛ت

 وهي ام968 يتابر 19 ه/1387

 لجنوب د في الوحيدة روميةا الصحيفة
 وتهتم لحكوم_ة ا**ا؛.ا ة٠شقواالما

 لدورة و. والعربية الحارة با#خبار
 من للحكومة حوذة ! قف ذوا ا ٣٠وتعك

 دن التي طش؛لوا 1؛القضا بنثر محتل-ف
٠رمتية الوحدة ه٠قض همها

 تأسست : زثوري هحيفة —

 أكتوبر 18 ه/1387 رجب 14 في

 طبعت نثرة بشكل م1967
ل قبرل اه:مت ,، ٠„, رالت  االت

 الجبهة عن المادرة البذانات بنذر
 مكب أصدره-؛ وقد ،مية لفا

م ع  ،عدن في للجبهة التابع ا

 المدور في " "الثوري واستمرت

ل ا حق  فيما ر-تصدر ،رة٠ ٠كذ الستقن

،سبوعية كصهحيفة الس.تق.الن , ي_عد

 . لقومدة لجبهة ا ذلمظيم ل اح ن دا "
ن بعد "اذذوري" صيحت قدام إع
 20 في ارهني االشراكي اؤزب

م1ؤ68 أكتوبر 13 ه/1388 رجب
ول 79

 حركة ال شع.ار ذرفع باسمة، طقق ل

 هتمت و ، ثوردة نظرية ؛-دون ثورة
 الفكر ونذر ،لحزب ا نذاط بتغطية

 االشنراكية مبادئ وزممبم ، كرويدار ا

 المعكر عن فاع .-ط وا لعلمية ؛
 العالم. في كدررا وؤنايا ؛ياالشرا

 في متمرة لصحيفة ا ل تزا وال

 الحزب باسم ا$ن ح_ق اصدورا
زرل االئزاكب. ارهني بدش ش

 شهرية مج-لة : لععر ا -قضايا
 ه/1401 عام تأت دشاذدة،

 الحزب عن ر وتعد ام981
بأنها تفها تعرف ايمني، االشرا؛ي

 م—بت ، سراسوة نظرية مج_لة
 ة٠راسا اوم اا في لنظريةا يازذضابا

 وتعد ،ءرة جذها ال وا واالقتصادية
 لتحرر ا ات—رك—ح عن دراسات
العالم. في التقدب والذورات

 محبذًا وهى لدهال:ا دوت -
 ر ح، ان٠ل ة٠س سج. عمارة ءدة أسب

تحاد المركزي الحلى  لذقابات العام ل
 العالم عمال "يا سدار :ذرفع العمال

 في منها ا#ول العدد صدر " لدوا

 م1969 يتابر 14 ه1388 شوال 25
الوطرة بالقضايا تهتم "عدن". في
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ابن؛ ض الصحافة اليمن ض اساذة

 الصدور عن توذنت وقد ،والدمالدة
 ه/1414 االنفصال حرب بعد

1994 .

المرحلة: هذه ق اسحاذة الخاصة المالمح

 التحرير اسدوب حيث من - 1
 معظم ن وكا ،#دبية ا لصيعه با تمجر

 ا#دباء من الصحف تحرير رؤساء
 ا#شكال توجد وإ الشعراء وخاصة

 بعضر وإنما عليها، المتعارف ازصحفية
 باسلوب كتت التي الرأي مقاالت
 ادرد ءلى المسية وا#خمار إنثالي

القصصي.

 فإن الغني لإلخراج دالسة - 2
 هذه في الصحافة به تميزت ما هم١

 صوره أول ظهور هو المرحله
 االكدة الصحف في ؛-وروغرافية

 في ا#ول عددها في ارمانية( )الحكمة
 عام ديسمو ه/ 1 357 شوال

 ظه-ور تأخر سبب ويرجع ام،938
 اعتقاد إلى ة ليمنح ا الصحف في اذصور

مام  االح ني الدين رجال وبعفى ا
 الصور وجود أو ودثر التصوير أن
 ئع للثرا مخالفة يعتجر ن مكدا آي ني

ذكة تطرد وا الديبة  المكان مج، الم

٠به الموجود

 المعارضة ارمن( )صوت أن كما

 إلى الكاريكاتور أدخل من أول

 والقاهرة عدن في ليمبة١ الصحافة

مكانيات تتوفر حيث  االة ا

 م إالما رسم شرت وقد ،عية )-طبا وا

: ؛خولها عليه وعلقت لدين ا حميد مجيى

 طالما كمعجزة جاء الرسم هذا إن

 نكاية وذلك التاريخ عنها مجث

مام  أن يرض كان الذي مجيى با

صورة. له تلذقط

ف - 3 ع  دورا يلعب يكن لم ا

 كان بل ،لصحف ا تمويل ني كبيرًا

 ا٠لصحذ ا نت فكا تيا صفحا هن مخنمي 

نية الموارد عج، تتغني ع  #ن ا

ن ا ٠من لهدف  وفا مد يكن م ع

 تظهر ولح ين,، ولماذا يوجه من والى
نات بعض ع ك ي تأثيرًا ا  استه

 كما ا#مية الن م؛ المعلن الدمة

د تسود كانت سابق  كزناد كلها. الب

 فلم لصاحافيجن١ كفاءة ؤلمة - 4

.للصحفيين خاص تأهيأ هنالث يكن

 ذادت كله دلك رغم - 5

الرأي توجيه في مهم مدور الصحاف
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اليمن ذي اسدافة اصعن ني الصحافة

 نكا لتي عزلة—ال دن كت٠وخ.غ لعاما

ل من ا؛يمفي ال.ثعب ه.ا يعيش  ما خ

 توذظري  ح.د؛ث من تذقاه كاذت

.لخارجي لعاما في لتحلمم"ة

منية ال-ود-دة بدد ئ ، صحاة. ثالثا:  ا

م1990ءام

 لتعينياتا عقد بأن االول يمكن

 اليمزة !لصحافة ازدهار عفل ٠هو

 شهدت يث ،شك أدف بدون

 جع في مبوق غير ًاطوزا الصحافة

ضافة وألمهتية الفتية الواحي  إلى با

 الصحفية. لحريات1و ا!كهتة الموادي

 الحدث إلى ذلك لفي الغفل ويرجع

 دن الكة؛ر غبر !ذيا الكبذر !.;.إربذي

مي المشهد ومنها لمئاهد ع  أ

 تحقيق إعادة ددث وهو والصحفي،

د ذطري ين٠ب ليمذ;ةا !-وددة  الب

 هذا تزامن ثيح وجنوب ، $ شما

 الداسدةا التعددة إة-رار دع لح_دث

د في  ومنها الحريات ر وازده-! الب
 سجع !-ذيا مر ا! ،ؤة 1صو.!ا حرية

 المحف من نر عدد ظهور ء-لى
ل لحزبية وا ا#ها;ة أشهر خ

ل عدده.؛ ووصا ،معدودة  لتةا خ

عثرة إثني إلى ا#ولى ا#شهر

 الصحف ظ_يور واستمر ,صد;.ذة

 عددها ٠تجترز حق الجديدة

 131 ال م1992 ه/1412ءام

 ل.كثيرا أن إال ،ة دور ومجدة صحفة

 !-صدورا في تتمر م لصحف من

 ،ظهرت مثلما دالت ا دا ودرعان

 همهاا عديدة سداب إلى ذلك ويرجع

 الحاالت لمب ء في ومهنية مارة

طة٠مرتب سدة س;ا ء-و إلى ؤ.ةا ض I با

نفعال بحرب  ه/1414ءام ا

مي اذذأض وزراجع ام994 ع  ا

 قبل الحاكمين لحزبذن ددن نحموم
 والحزب !.داما الشعبي ذرالمؤ ،ذرب

شتزاكي  عدد تراجع وذد !;هتي،ا ا

ل الصادرة !-محفا  ادنوات خ

 ه/ 1423عام وص-اى أن إلى #خبرة

 محيفة 112 من أكاز إلى م2002

 الدوائر في ا رمع.; سسجلة دورة ومج-ل-ه

 تطور التالي الجدول ويبرز اغتمة.

I ل ا!;هزة فة !صدا  وشعين ثمارة خ

- ءادا
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اديمن ي الصحافة ارمن في : صحا

المكان صه*
الصحيفة

 صاحدب اسم
 ريس أو االمتياز

سرير

مجال
االهتمام

مواعيد
الصدور

تارخ
المدور

ىةة٠م11

ووره سنعا أهانن بن عقيل بن محمد

يحى

ددن أددن سوعة أ 1906 مام ا

سنغاؤوره أهلة مر عفل من محمد

دجى

أددن سدوءمة آ 1908 ح االم

'داوه هدن الذقه على أبو ►حن ددن أسدوعدن 1920 رشاد ا

أرارا صور أهلة لمشهور دروس ء ء-ة احما آسدوعدن 1924 موت حصر

ء صذاا_ا حكوني,غ المدن انحكومة ساسة نهرية 1926 يمان ا

وه ح؛ أهلة  محدط دن r٠ث ها

الحمنى

دمنة نهرية 1929 الرابطة

سدون أهلبة ’حص ب■ محمل التنوير سأردن 1930 التهذب

فورة ذفا امم أهدن ف لذ؛ا على حسمن جامده أسوعمه 1931 اذعرن

رة سفافى أهدن ف ازن؛ طه أدن نهرية 1932 الحضرمة الهفة

فورة سدا أها.ة طال م ق

اتحفرس

جامعة شهرية 1933 نحه-رمى ا *ا٨لذ١

سنانافورة أهرن مافقه عمر حمد ) جامعة نيسوءمه٠ا 1936 الدالم

دا د؛ آ مدور أهدن لثاىا ٠٠م ل؛حه

المهاجرين

ة٠اجتماء 1938 المردلى

ثورية

صنعاء أهدن ن لوهاا عد حمدا

الوريد

حمة صاجا مأرية 1938 المانة اؤحكمة

فورة دا ت

I

أهلة  زل ض الله ئ

الجثى الرحمن

دسه ٠ 1939 الذكرى

ثهرية

الدنية الهوسون 1828



|لمن ذي ا؛ة٠صل1ا ال-من ذي 'لصحا؛«

ءدل دف إنمان ءدى د محمر ة سس سا
.ا

ة٠ء سر، 1940 الجذزيرة ؤداة

ن٤ء أهلية نشاف’ طه جامعة شهرية 1943 حضردوت روت

عدن هادة )نمان ءاى محمود جامعة درية 1945 ا#فكار

ردف كا أهرن  ب ليماا الجمعة

ة(ي)حزب رى٠اإك

ة٠٠س سا ععة ج سبى إ 1946 لن ا صوت

عدن أهدن عبد الله عد

ذممان الوهاب

لجسراسسرة 1948 )نذولا

هرية٠ئ

عدن ًاهلية الحيى ءاى الله ء.لى مسهل مما سوعة أ 1948 السادم

عدن أها-ن ومدزسوا ذلة

الثانوية مة الحكة

-*دن’

تردوية صرة 1948 مدزسذذأ

ءدن ة٠أها الخيرية الجمعة

دية س ا

ديية ,وءة١أس 1948 الذكرى

عدن أهدة عيد الله عد

باذيب قا)رزا

أدرية دة ٣دلج 1949 لهستقإ ا

ءدن أهدة لح صا عده محمص.د

الشرجي

برة ج؛ 1949 سسأ

شهرية

عدن أدن سي-وى ب—سوس ة سس سب؛ 1949 رع اكرا

سلطان شهر

ءدن حزبية  أ٠راس إبراهيم

ء رد؛ ا اطة ١)

الجذورع<

ة٨س.ماس سوعة 1949 لنهضه ا

٠تعز حمكومه |لحية لحكوطا سرة لم سس 1950 الذصر

شهر.دة

عدن هادة عؤر عد٠س .٠ءدالرحي جامعة شهريت 1950 لعرودة١

1829 بهسيعت11 طق ده اده



اليمن في السو؛ذة اليمن في المماذة

لحج أهب عوزر لعز L ة نس غ عم مسو ا 1950 الشب صوت

عدل أهلدة حمش محمد ءلى ددن د أسدوعدن 1951 العدنى

عدن أهب إبراهيم صازح

جريري

4س ديرا آ،،سوءمة 1951 المزان

عدل أهب ت درى حمد ا محمد سبرة ا مس أسدوعة 1951 الجدون اخار

عدف أهلة اللجي علي عدالكريم .ادبه اقته ءنمة٠ىسو أ 1951 الصداح

عدنى حزب راوقه عمر محمد

الدو( ادناء )ر!دطة

ه س-امس --وعدة أ 1951 ازادردى الجنون

عدل أهاثه دقم-ان محمد ءلمى

لعدله( ا دمعية ١)

سايدا- حسوعده أ 1954 العدنى القلم

عدل حزبية  على سالم مأحمد

)انحهه ده٠ء

امتحدة(ا الوه

مايادب ه٨سموء ا 1955 العث

عدل أهدة ءلمى الله هدة سدة سنى عد^ سو أ 1955 الغجر

عدل أهلبة ا#حمد عمدالرحمن

ةجرجر عمر

سة سنى مومدة 1956 اليقظة

عدن أهلية محر :؛جي علي سمه مسا عدن سو أ 1956 اذنات

ءدن أهلة مائراحز على ماحمد سنجة لم ردس عدن سو أ 1956 الرقب

تحج أمية عدادية الوط مدرسه ا تربو؛؛ سوية 1956 الوط جلة٤م

عدل أهلة  الغنى المعهد طلبة

س

تربوبة منوية سض 1957 الصانع

عدن أهلية  محسن ناجى علي

)العث(

ةسسدا عنمه .'سدو 1957 ادذكر

عدل أهدن تزانقادا ءدل ر مؤت* ء - - ف' سما سوعدن أ 1957 العامل

نية اليه الهوسوطن 1 830



ن٠؛1ا ذي ٠., لم اسح خ٠اص عي صحلمفة1ا

ءدن هاتة وءدمان حدر المك

عده

لر؛ويه فصلبة 1958 لمم لها مجذلمة

عدن اهلة
م٦ هسا لم
 سم دا محمد

)المؤتمر وةسند را

إى( )هما ا

بة سها سرعة 1958 الذور

عدن هدت٠ على محمد

باشراحيل

سة ،٠س لومة 1958 ا#يام

ءدن ة٠1أه عدن دات ة٠طا ثقاف-ق ة٨فصا ءإن تة15 مجذاة

ءدن حزد.ثمة  عوباى ن٠حس محمد

 الوطنى )الحزب

االتحادي(

جمب، سرعة أ 1959 اردان

عدن أهدة هي لخيو
 بيوتى طي حسين

الوطنى )الحزب

االتحادي(

يودهة 1959 اداح

الءال أهاتة عبد الله عبد

ب باد الرزاق

سداسية سرعة أ 1959 سعةا

الءال ًاطة أدان الله ء،د عاى ب مة شه* 1959 أنغام

ءدن ًاطذ بارر ءدض أحمد سعة تجدا وءة٠٠أم 1959 الطامعة

سح ن أهدة ربا1ا محمد ن حس سة ا٨س ألمسوعة 1960 الرائد

ءدن 'ها؛ة سعد س٠ح دامحم فذة شهرية 1960 لدددد ا الغ.جر

عدن ةمحكوع رية مكرتا مكتب

سحان إدارة

سة سا

شهرية

1960 ادور

ءإن أها؛ة .عد محمد

لحصييا

سة سا أسدوعة 1961 ا)وطن

1 831 ذإلة٠ي11 الوسوطة



بمن ا فى ىفة١الممتايمن ض اساذة

عدن أهلة اسندوة ساؤم محمد سدة ا مس سدوعدة ا 1961 الحقيقة

عدن مة٠حكو الداخلة وزارة

تحاد الفيدرالى ل

سداسدة أسدوعة 1961 الجذوب صوت

عدن أهاثة عمر عاي حن فزة شهردة 1961 اك

ءدل أهلة علمماا حمز

خان خداش

مداسة سدوعدة آ 1961 الشعب

أين أهلية وعرح على صر د؛ ون ثقا ; آد 1961 ا#مل

شهردم

صذًاطء

ه٠حكوم  - العسكرية القيادة

م وزارة شم ا

اسدةI سدا موعدة/ أ

يوم

1962 الثورة

نعز كوعمة١ح ) ٠ سدة ا رسم ا سوعةا

يوم

1962 الجمهوردذ

،الم ,

'عز حكوهسة م وزارة مكتب االع ه مس ا سس د دودة 1962 ا#ذار

صعاء حكوهة ر ستتا ا مكذب(

تونيادقا

فرارات دورية 1963 الرمد.مه الوريدة

لحدمدةا -وكومدة م مكتب نالحدددة االع مداسدن ٠ 1964 االير

ثهر

عدى حذزلة  المركزية اللجنة

شتراكى للحزب ا

ه سس سدا سوعدن آ 1967 الثوري

عدل ۵٠٥ حؤ م اال وذادة سه دددا آسدوعه 1967 اكتوبر 14

نعز اطة محمد السد ذ٠حس 4 سد سا شهر 1968 ازحماة محلة

نعز أهدمة المجاه.ل لراحمد 4سداسد سدوعه ا 1968 الرسالة

صدماء .ة ، ٦مصل على محمد سدة ددا اسوعه 1968 الشب

عدن حزل^  المركز المجنس

تحاد  العام ل

دات للنقا

سة سا سوعدن آ 1969 العمال صدوت

الدهغيق لهسهءغذ1 1 832



ال؛من ذي الصحافة .ن٠؛1ا ذي الصحافة

تعز ة٠هل ير عراالين ة٠م سع  4ءم زج 1969 الوحدة لمة لرنم

صددده هلة لجريكا عذى سع-د ة سع ا٨س ة ء ه سنم 1970 لعم-.اح ا

،ز ة٠ها  لرحمنا عبد دحيى

االرياني

حامدة وءلة٠س ا 1971 االقذذ

صنعاء طة االب لملك1ءلد مدة ج؛ موعة ا 1971 المم' صوت

ءدن هدة  ا#دباء اداد

لمننا
ماب سرءة أ 1971 الحكمة محلة

آذ هدة عابد ءدى ا٠هاش سمة 1 سرعة أ 1971 رن م؛

الحدددة ة٨ها ز لداا عد لرلمدمد جامعة شورية 1971 الكلمة

اء٠صذع اهلة تقى ا٠ءمداركرر سة سما

شهرية

1972 صنعاء

ء صن*؛ ًاهلىذ لعمم؛غا حمد ا ن معدم جامعة أسدوعة 1972 ):دن

صنعاء أهلية
ترعبي ه٩س ا٨س سوعة أ 1972 د اب

ء صن*؛ أهدن لعلذى ا حمد١م ى عل سياسة سرعة أ 1973 االم اذراي

صنعاء حك.ومة م اال وزارة ثقافة نهرية 1973 الجديد ال^ز

ء صن*؛ حكوم-ة اال اكد

ابنى رأحاد٦لعذ

سة سما بروء-ق ص. أ 1974 االتحاد

ء صن*؛ أها-ن ثبمس؛ن ض ردا ؛.::ة عة سمو أ 1975 لذروقا

صنعاء ةوحك  العامة الدؤون

ص*ذوى ا وجه لد
باب عة M أ 1975 26دونو- 13

حسر سلن

ء صن*؛ ،ة٠حكوم العليا اللجة

زادممح

*ة سا أسموععة 1976 ح٩التصح

ذمار ركوة وزارة مكتب

م ع ا

ساب

ش-هرية

1976 ا#ض
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ابس ني الصحافة ايمن في الصحافة

صذماء حزبيه الشامى ءلمي ععاس ن ا سب شهرية 1978 المسرة

صنعاء أهلة المرطى سفان ذة؛فبة شهرية 1978 الضال

صذماء أهلية  مقبول الله عمد

المقل

جامعن سوعدن أ 1979 م الم

ء صن*؛ = صره الكرلم٠ءلمل سه٠ئ 1980 الحرية

هريغش

صعاء حزبية حى ب؛ ا س|عي ن ا مس أسوعدا* 1980 ا#مل

صدماء حزبه  المؤتمر حال لمان

الشعبى

)مراسة أسدوعدن 1983 المبذاو(

صدماء حزبدة الله عد د-*-لى١مل

الدوس

سده سدا سرى ا 1985 ازصحذوة

صدماء مه كو حذ  هام اذ االتحاد

 ون لتعا ا ت نبئا

ا#هلي

مدة لج 1985 النعاونة ه مم ال

شهرده

صدماء أهلة داشا عباس علي ه سداسب عدن )سدو أ 1985 اوحاد

صدماء حكاومده نات العاهة اك

الداخلة بوزارة

فه جاعة : /5 1986 الحارس

شهرية

ء صن*؛ حرب حمد ا محمد

)الحزن الثيبانى

ثتراكي( ا

سداسدن ثموءثمة٠اىس 1990 المستقدل

صدماداء حزبية  انجذدى محمد ء-,لىه

)تامري(

،سد؛سه سدوعدي أ 1990 العروبة

صدماء حربيه  عامر ًاحمد٠م هادى

داص-رى( )وحدوى

،سدن ما سوعدن 1990 الوحدوى

ء دا صنا حربية حمد مح ؛.ارى خالد

المتوكل دمن

ساسة

-

سدوى 1990 لحققه ا روت

اببدية عد سه اله 1 834



ابمن ذي الصحافة ن اليم ي٠ سحافة

صدماء حزيه لووب لرحمناءبد

ادت( )حزب

سة سمرا
٠

عمة سو—اس 1990 الجماهر

صدماء ءاله وزارة ١ا سمرة ما عة 4أسد 1990 حذرةالو

صدماء حزس.ة دى لمها ا هد مجا

الدممح( هه٠)ج

سب-ة ا٠س - ن. م 1990 الذصجح

شهرية

صدداء حز؛؛ة المطرى عدالودود -«ذ٠ام٨س مموعة 1990 صد اارا

صعاء زيةح ن حا٠للا عمده لح را ه٠سأل 1نيم سوعة أ 1990 ارورزان

رصاء ة٠حزر  م-الن٠ش دن ف_عسا

ة(ي)حزب

ة٠س ا٨س ة٠أسلوء 1990 ر٠اصذ

صندإء حزية محمد ٠—هب إدرا

)>=ز؛:ذ( الوزذر

سمة ا٨س سرعة أ 1990 غ اب

صدماء أهرن المعإدرى دارر سة ا٠س عمة أسب 1990 اللة1

صدماء ة٠٠حكم الصعفانى داللة٠ء خبة ريا

متخصصة

سوعة أ 1990 اراخة

صدماء ة٠حكوم له ا عمد محمد

العصار

دمة ج؛ شهرية 1987 ١معيوت مجلة

صدماء حكوم.مة مدعور ءمى مدة ا هرية٠ش 1975 الحراس مجلة

اش|ممرى ا عمة اجتما

،مة2لعتخص

ة٠حزن ش 1هو دل عدااوا ة سم سبا أس-وء*ذ 1997 حياء ادربى ا

صنعاء أهرة العزيز عد د.

ف لة؛ا

ة٠أبرء 1991 ز٠؛1ة ي?

(Yemen Times)

تزية اال ؛اسة

عة٠جاع
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الددت في اسافة اليمن في الصحافة

صنعاء أهلبة النادى رس ة؛ ساسة

جاط

سروعه ا 1992 اوبزرلر بمن

(Yemen

Observer)

ماللعة

نجليز ية ا

صنعاء *زية ح الله عد ني

ابدالل

ساسه سبروعرذ ا 1993 يوليو ا 7

ء ما صن كوسه١ح فرفور عبدالرزاق جاط 1972 الي?, اضواء مجلة

شهرية

صعاء دذبيه ادخوانى عددالكريم ساسة
&
سدوزه ا 1991 ا#مة

صعاء حذزسه جاز محمد ساسة ه٠سوش ا 1992 راي

وطعاء أهلية المدينى دس اسدوء*^ 1998 #سوع ا

ط حذ؛

ءدل زبيهح مى٠الكاز دمد٠م سة سها سدوى ا 1991 مو ما 22

ء1صذع أهلية ش'|ف ط ماح سة سما

حاط

سبروزه ا 1991 المسار

صذاداء أهلية ل جف ج م -مثب ۵ - فى- سما رض،،وده ' 1996 الشموع

زرى نحا ا

صنعاء حذزنه عد الرحمن عد د.

الله

سه سا ه٠سمود ا 1990 التجمع

ء ما صن أهلية ماصر محمد يمنآ سه سدما سوعة 1994 الطريق

الدهنيغذ الهكه£د 1 836



ليمن١ اسحافة؛ي من٠|ل ذي الصحافة

صذماء هدة إسماعيل أحمد

ا#كوع

ن ا. سوعه 1998 الحرة

جاط

ء ما صن ة٠ها ل ا)رحوى ط ة٠٠س دا سب أمرعة 1992 د سع ا المن

صنعاء ة٨حرد ذياالردا طهرع لعمر سة سا

لرمة ح؛

أسسوعة 1997 الرب

صنعاء حزبية كتبى عداللطف

٠ءمو

ة سس سا وءة٨٠م أ 1990 الدق

ء صن*؛ ة١حزد دى ا الدلى محمد بة٠سد عة ذ٨س أ 1990 الثورى

ء صن*؛ ة٠حكو ءلمى دن علي هئام ذ-ذ ثقا ده ده 1970 ئقة1ا هجان

ء صنعا أهاذ سدد نحلم دا سعد ط جذ؛ شهردة 1998 ذواؤذ مهألمة

صذع؛ء زبية’ علي علي؛ز

انوراي

!سادمة

جامعة

شهرذة 1990 الذور مجلة

صنعاء أهان ععذررثر حمد أ 1994 مود٠لص

صعاء أهان هدمة٠ال سدة منفعمة

دعة جا

ثهرية 1994 الرًاة

ر,ذهاء أهلة ادرى ة.ادر1ء.إا 1994 العربى الناك

صنعاء ة نحاد ا ادوادءى كوكب منخصمة شهرية 1999 ابإ;؛ة

ء1صذع
حر تلمغ الله عد

ص؛ري

ة٠س سا وءة١أس* 2001 اشورى’ صوت

،لط 1837 ذالة٠لي1 |



اليمن فى طفة1الص اليمن فى لمحاذة

صذاداء أهانن الكسى داه ثقافة

متحععه

دعمى-،

شهرية

مؤقت 

1999 وحواء ادم

صنعاء أهلية شحرة حمد مة ما

حاهعه

4٠وء٠اس 2000 االس

صنعاء نة يرنما الوادعى الته عد ه - - ى' سدا شهرية 1991 اكوروي

صنعاء أهلة عد محمد وصاح

الجاز

جامدة ثهر.ط 1971 الكلوة مجلة

ثاء صن أهلة ٠_لل_ جمال

ا#ديمي

منحععه ثهردذ 1998 اذذسطاس مجلة

عدن آهلة لم ما سدد م عص-ا ،ن ال-؛

هزب

شهرية 1992 دم صم. محله

صنعاء اهلة #هدلا شهان ه سب ا٠س سدوعه آ 2000 الءار

صذأداء أهلية ذ شدالكردم عح ،١الس ما

جاهه

وءمه٠ا"دس 2001 الحقعذة وهح

الحدددن أهلة إدراهم ٠طهو محمد دسه _ا -

جامعه

عدن دسو أ 2001 الحديدة

صنعاء أهلة ئصرممىا سلطان ذتازذ شؤرية 1999 درون مجدة

رذعاء أهلة اسدانى ،لدى شاطة

شهرية

مؤقت 

2000 الرؤية

صنعاء حرية الته عد عمده حسين سيق سا أس~وءبه 1995 المعارضة وت٠م

1838 I ٩؛اب عد سه ره



ن٠ا)صحاةفىال؛ |لصحاذةؤيابن

ءدل ها-ة ابأض فداس سة '.ما 1996 العفة

ئ-،رية

صنعاء اهلة ١ ار • |-٦ ز. محمد هربرءة وءمة٠يس 2001 سكاذرم

وب'1111 * ااك

ءدن أها-ذ ا#ءم ءأدل ردازة أسسوعة 2000 .أن—االر

|لك ة٠حكو ذصويلا مدلى أحمد *سة هها

حامعة

سرعة أ 1998 شبام

المكا$ حز؛ة )حداديا عؤد عاى 'مة ،ما ًاسرءة 1994 لمسلةا

ة لحددلىا أها;ذ يوسف ا'٠ح 'فة٧ز ذ٠وء٠٠أم 2001 الراضة أخاز

ء1صذع أهدن الورد محؤلى كمال ،L اد - ث- شهردة 2001 وان,) ,اشباب

معة را

رذما أهابة الله عد سام

الغازى

هرية٠ث 2000 ز ذما شاى

ذذوءة

صنعاء ذ٠أهلم لعماد١ حملى١م كذر ذا مة -.؛—،<■

مدن جذ؛

سة 1■ ه ع•

مؤوت 

1998 لعهد ا جلة٣م

صذداء دذظحد.ات هايل شدالكريم

م س

نونة قا

خصصه مذ

هرية٠ئ 2000 م٠لذحك ا ة٠مجا

-:«ل۵ لة1أه االحمدى سامه اقتصادية

مة ؛٠س

أسوعه 2000 ار٠ال ضو، 165
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ايمن نى لصحاذة ايمن فى : ااصحا

صدياء أهاتة على ط حتى ا د.

ه جوان

معة إس

علمة

متحصصه

ة د د,- د 1992 رمان صوت ا

شهرية

مؤقتا

صنعاء ة٠حكو احمد تحمل علو؛ - 1 ء دورية 1999 ا اد ق.خع محاذ

متحععة اجتماعدن

ء صب.*؛ أط، ود م ح. الته عد

الثوفي

إة ة ح١مبلم

شاملة

أسدوعمة 2002 بحار ا

ء صنع.؛ كومة -و االسدى احمد على ثقافة شهر 2002 ا#نوا،

تعز حكاومدن ٠, ا■• ح حمود

ككى

جام*-ه

متحصمه

شهرية 2002 الجامعة الصاة

ن ءلى أهد-ة ياشراحا هشام زياصدا

متحصصه

ا"سلموءثمه 2001 الرياضي ا#يام

صذماء أها.ة المععى رجاء ثة.اذة

تحصقسه

ؤون ح ح-

المرأة

وءبذ٨س ا 2002 مارس 8

إب برية الجند دق عدالخن؛ ساسدل

جامعه

وعدن—آس 2002 إب

صعاء حكوهمه متحصصه

نزون ض

المخرين

شهرية 1977 الوطن مجلة

صماء منظمات ءلمى الله عبا. د.

ارل

متحععه دورية 1998 قات ب يمن

ة، اسع عفق ده اله 1 840



|لصحاذةفيال.من اسن ذي الصحافة

ممز هرذظمات مي٠الحك ق٠رف د:لحمعه دوريه 2000 التذاذ

صذ*اء حزنة دن ؤ؛ محمد دل ء؛ دية إقتم"؛

متفصعة

دورية 2002 إنهادية درات

صنعاء حكومة مذخئدنى وة ده■ 2001

االنحاالت

.اء صن.* منظمات م:خصة دورية 1973 اذنى

ء صن*؛ حكوهرة متخصص.ة دورية 1973 الذره

صذ*اء حكاومة متخععة دورية 1973 الصوة

صنعاء حؤومة متخععة دورية 1972 االقعاد

ء صن*؛ حكوم،ة منخصمة دورية 1972 أماملا

ء ما صن مية٦حكو م:خصمة نهرية 1966 د٠الح

تعز ممة٠حكو ذى٠لوم ا سم; ثقاب عة مو أ 1999 بة العي

 المذوذل الملك عدد ددد د.
الزاب ءلي اؤش ءبد د.

 فة 1لصحا ،لمتوكاىا لمنكا ءب محمد ٠د : جع ١مر

 ®'طابع القاهرة، ،وذطورها نشأتها :ابدين

 الزين، الله عبد د. م؛1 983 الطوبجى،

مية، ووسائله اليمن ع  - 1872) ا

الطوبجى، مطا؛ح القاهرة، (، ام974

ردة لذذاا لصحافة1 الجاوي،، عمر ام؛ 985

 14 مؤسة (،1967 ٠ 1957) عدن في

ن، لتوزيعوا للطباعة أكتوبر ع  عدن؛ وا

 لمذية1 العحافة ريغ تا مقباى، علي سيف

 (:1967 ووتى شرين ل*ا اطرنا )مطلع

 لصحغسن١ لم.تشة السحثتائي١ الرايع المؤتمر

 على مطبوع )كتاب لديمقراحرةا اليمنيين
.1986 ءدن اكاتجة(، ا$لة

1841 هةلهه1ا ،ة ٠وال٠1ا



اليمن فى فئ.ة ادس ض الصحافة

السالم = سالم II صحيفة

م1995 سنة (25) رقم )ذاتون( الصحافة

 5 في ارهني افة صح:اًا قانون صدر
 ديم 23 ه/141 1 ا$خرة جادى
 في ا#مد طويل تطور إثر ام 990

 ذمة المتعة القوانين حركة صلب
 لمهدة إذرفلره لتذرذميةا والنصوص

 #شما وددته قبل ارمز في البصحافة

 لمرحذة طبيعي تتاج لقاذونوا .وجنودا
 وحد ًا.ة لحا ا ليا)ميةا التعددا_ذ

 ذمدو حكيف ا#ساسية. ال١مركود_ات
 أنه خاصة ؟ للقانون المهنية ؛المح

 حيث ،دوك دستور في مرجعيته يجد
عراب الفكر حرية ازدولة تكذل  وا

 .تعوير و برةركتا و لًانذو ى' الرأي ءن
(.42 )مادة اًاة.اذون دود فى

 مادة 116 عل ذوناالة- ويجتذوي
 ستة ءلى موزءة ذ-صاال ءلى وستة
كالتافي(: مرتبة وكلها رسية أدواب

 : فعادان وفه ا#ول ب با
عامة. وب'نى تعريفات

ثة وفيه الثاني بال'  فعول: ث
 ق حقرو ،لصحفي ا لعه-ل ا شروط

ءهل نروط ،ن٠٠لصطظا جات٣ووا

 وا#جاذب. العرب '.صحغيثر

فصول: زة وفيه لث’اك لباب١
ت ؛ك،ئف نثأة تنظيم  وانج
 مة الرؤ — الصحف ما-ى-ه )إصدار
ت الصحف ءلى اذاذة  - وانج

 والى-الت العحع, تداول
 لردوا تص_حعح حؤ( — تلمطيوعا و

غات ونثر  - الرسمية الب
نات(. بم ا

:ذصرول أردعرة وفيه الرابع اراب
 النتر ودور باإطابع المتعلقة ا#دل'م

يداع الغنية والمعنفات القانوني. وا

ن وفيه لحام-سا ىاكا  : ذص
الحزاية. ا#حكام - النلى محظورات

 اذمامة ا#حكام السادس: أنبان
الختامية

ئحة وصدرت  لذانون .اًا.تتف؛لة ال
 رقم هوري٠خم بالقرار ًاصحا

 دا 1413 القعدة ذي 6 بتاريخ (49)
 ء-لى واحتوت م،1993 ابردلى 28

 —خمس عل موزعة مادة (158)
ابواب.

الصحافة لقاذون المهنية لمالمح1

 في رقامخ(' ليمنيةا لوحدة من
ه14 10 شروال 26 م/1990مايو22

الدية الهسه،ة 1 842



ليمن٠ في |لصحأفة امن .ي الصحان

 بغمان -دي كداا ؛-الستئثار ددًا

 موار وبشكل ،لحزبه ا التعددية
ءالع.ية، التعددية كذنك ضمنت  ا

 لفرصة ا لتعددية ه.ذه حت أدا ؤد
 مجال دخول والخواص لألحزاب
 لعناوين دع العحفية المنافة

 )-اذائ استأثرت الني المظكومبة
مية اناحة من االم ع  اليمنرة ا
طوة. اغزات

 رقو, ذشحاؤ-ةا نذو ق ورواصد
 يكون ه 1410 م/ 1 990 لتة (25)

 الني المهنية المائل حم قد المشرع
 حدة a كرد ح ظ . . .ا عل طغت
 : أهمها ذلي امفي و:.وجز

اإلء وع ضمان-1

 كامل يمني كل ح-ق من أسح
 أن الجناب ؛-ق او. ا من نقي #هاب ا

 ذك دا ة كبر تعقيدات ر( ده ١يصب

 المادة كفلت فقد ، ^,؛.ة أو ذمحذة
 حق الصحافة قانون من (33)

ت ا.ص-هوف I ر اصن  وملكيتها والج
 ال؛ضة ولألحزاب المواطنين

 لثخعرأتوا #ذراد وا لها، المصح
 والمنظمات العاط االعتيادية

 والوزارات عرة بداوا لجماهبري-ةا
ذرح-م وة-د ، درة لهنو ا لمؤس-س-ات وا

 المادة هذه هدوى—ن اليمني ا؛درء
خطار أو رص لزخا نظام بتعديل  ا

: نظاين ددن ز٨مم. ذرق

الكتابي. النرحس نظام - أ

التسجيل. نظام - ب

 الكذابي لشذيص٠ دط.الم٠

في يرغدون الذين ص الخ-و وم
م ا وزير رممتح دورية، إهدار  )ع
 كمل ت اني من لكل ارذتمر بموجبه

 أو المحيفة عن ا؛,طاربة 'لبيانات
 إن - المذادة والمطبعة تجاوعتوا انجا-ة

 صدورها إ ءودوا وصغتها — وجرت

المؤول تحريرها ردتى م—واس
(.35)م

 لمح يصخالز منح رفض ويصبح
 دالذين لذال ؛قدم لذناءا م ما طعن
 مقي أو الرفض تارخ من يودًا
.٢فى - د6م١ رد دون ومأ ر ثال

التسجدل دط.ام - ب

 والمنظمات ا#حزاب وتهم
بداعية بماهبرية ا  والوزارات ا

 ذ-ون اإ-ةط سحددى فقد ،لمؤك.-؛توا
 صحفها إهدار عذط ت اني؛-.! ه_ذه

تم؛ دألترن: دن كا٠وذثرا ومج
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ايمن ني الصحافة ارمن في اسافة

 ترخيص على الحصول من ا#ولى:
م، وزارة من مسيق ع  حيث ا
 مطبوعاتبا إصدار بإمكالمها أحدمبح

 إصداراتها بتسجيل ألزمها لكنه آلي ،

 )مادة الوزارة لدى تلك الخاصة
40.)

 ل ما رأس وجود ن—م : نية لذا ا

 دب وتحدده انجلة، أو للصحيفة

ئحة القانون  وزير يصدرها التي ال

م ع صدارات لتنظيم ا ا#هلية. ا

 نظامي بين نون زفنا ا نميبز د٩وي
 ضحا وا نميزًا لتسجيل وا لزخي-صر ا

 الرأي، وصحافة الخبر فة صعدا بين

 الخواصر مع يتعامل المشرم زال فما

 ن—والمراقم الزاخيعر نظام زبر
 فقد الرأي فة صحا أما المسيقة،

 بمرونة معها مل لتعا ا ا؛.ذرع ر ختا ا

 يقوم الدي الردعي النظام عبر اكبر

 طشهرا ا بعدم حذة ال المراب عل

 مبق ترخيم* ء-لى الحصول
صدار. ا

 أحد. ني - ر لتحتط ا هذا ويرجع

 مقيدة ي الر صحافة آل إلى - جواب

 الحرب سياسه لرصددرها ذارية برقابة

العامة السياسة أو الخمعة أهداف أو

 الصحيفة كادت إذا ألمحكومة

 صحيفة توافق ال فقد حكومية،
 آراء أو أخبار نثر عل مثأل حزبية

 للحزب السيامي الخط مع تتعارض

 الخبر صحافة أما داسمه، الناطقة

قا أكهر العادة في فتكون  عند اط

 #حداث ا مختلف مع لتعاماا

وا$راء.

الصحف لكية -2

 صحدذة إرشاء ترخيم عل لخصل
 يكن لم وإن ا#صل، مالكها مجلة أو

 في مهني مؤهل عل حام
 11 زلممازك نون اوقا واحاز الصحافة،

 رًا محر أو للتحرير رئيس  يكون أن
 الشروط فيه ت تواف, إذا مسؤوال
 )المادة " اكانون في عليها المعرص

43.)

 لكلما الهرخيعر مدح وينطوي
عل المهني الوسط خارج من صحيفة

 وجهتها عار ني لصحيفة ا زوجيه خطر
 بعض المالك يكلف قد إذ السليمة.

 وهم ،يفة٦لص ا ليب دوا سيير بت* ة ذوا ا
ب يجيدون ال  الصحفي لعملا أسا
 خا$نباتبأ كانيا إلماما يلمونى وال

 ت٠سك ود نون زقا ا أن ة حب خا ٠ المهنة
؛تشغيل ت نج او صحف’ إلزام عن
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|ليمن ي الصحافة |يمن في |لصحاأذ

 ابحاب حفين٠لص١ دن محدد ءدد
 لم.ت.خ.صلص.ةI الجامعية المؤه.#ت
 .ننب تحديد أو التحرير هيئ 

حذندوز وجذوب ءلى كيد٠راؤتأ كذنىوا
 رسس أسام اغوررين( من )عدد

 أمامه المسؤولون يشرف التحرير
 دجين ا٠قس ءلى فعاي  إذراق  ١٠سه ؛لى
 (.43 ^دة٤)ا الصحة م أى دن

ة الونائد المسؤوب - 3

 وحده ا؛طبوءة تحردر رس أصبح
 النن-ر غذالغات لمسؤوب متحماة
 فراني #ي أصرًا ■فاعأل باعتباره

 الكاتب يردكبه نون لقا ا غذا مخالف

 غبر باذر من أو الرب وازع أو
 ما لتعررا ط.رق من طريقة بأي دوك

 . علمه بدر تم ا-خشر أن يثبت لم
(108 )اذادة

العذويات-4

 ج.س_دي.ة عذوبات القانون ملط

 مح-الغة زت_ك_ابا ة—ح_ال في ومادي_ة

 تليط عن I"غ < - م دكلت.ه -وصعه٠اء

 ثم جر ارتكاب اةد( في ء.ذو؛ات أي

 ءذوة بأي جءالى عدم فدع ااخدر.

 دن -ل يعداة-ب ار ق-انون في ش-د

ء-ن تزيد ال بدرامة )ازقانون( دادف

 لمدة بالحم-س أو ،ريال آالف عثرة

 )المادة واحدة منة ءن تزيد ال

 ة الماد الدذوبتان ن تا وه,( (،104

 عدما ى؛ ء( ،ه.ما٨ف لغ در( لجدية و

 تقدير مج-ال للقضاء ااذ-(ذون ترك

 نؤ( ،اط(ًاذ.ذ ذوع حسب تفعيلها

 ذوقع #ن ة ءرذ الشيعي دن يجعل

مخالفة. #قل عقوبة أقءى ده

اإلداري الحجز-5

دارة ض.بط ه.و  ذذسي( تلقاء دن ا

 القضائية، اللطة دن أمر ودوون

 ء-لى ح-تواره( ا بدءوى للمطبوعات

 أو العامة ؛(لمعدلحة د.فرة د_ور

 ذرن ااذأ ذء-وص د-ن :.ه  كها نتها ال

(1.)

 قاذوب غير عقوبة ذالح.جز عدودًا

 ا#سين المتهمين تطال ال #ي
 في العامرن ^.ذ.ًا تطال بل فحب

 تكين١الم-ش وحتى ى (.وزء و لصدرذة

- وغدرهم

 دق اليم-فى المشع أبقى وقد
 بيد الصحيفة أو المعنبوسمعة ءلى الحجز

دارة م وزدر في متلة٠م ا ع من أو ا
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اليمن نى الصحاذة اليمن فى اصافة

 وودن ص ذ لفهاغذا حالة في ، .ينو

 " الوقافي. الذظام هع تماثي  القانون

 إلى اإ-لبذ-وء الشأن )صاحب ويحق
 واإطا).^ة جز٠الح بقرار للطعن القضاء

(.107 )اذادة دالتعويض"

القانوني ،-اإليداع

 عل الخاط إلى ا#ساس في تبدف

 توثيق عر والقومي -وطني’ا التراث
 لدى درة لصا ا المطبوعات من نسخ
 في يتحذول قد ولكنه الرسم.ية، ت الجي؛
دارة يد في أداة إلى شه ا$ن  ا

 عليها الخناق ورز,بذق الصحف ذه لمرا
(2.)

يداع (٠ويت  حسب القانوني ا
 الصحف إصدار عذد لخذ-الي ا القانون

 نخ زمج إيداع ودب ،قعله ال
م بوزارق لخصه ا لجهة ا ددى ع  ا

 فظة انحا في ورعيهما أو والثقافة
صدار ادواقع  وخمس ،دائرثبا في ا

 بادداصمة الوطقة المكنية لدى سمعخ
 (.97 )مادة الحافظة أو

الضخفيين حماية-7

 ا#نباء نبليغ حق يتوقف
 تلقيها وحق وا$راء والمعاوما)ت

في العامر كل حرية إلى أولى بدرجة

م ا ذ-ل وسا  توافر ودذى ع
 المعلومات جع ني لهم كافية ضمانات

. وذكرها

 المادة كقلت الساق هذا وفي

 احة صم ذ.ة لعه-حا ا قانون من السادسة

 وزوفير لمجدعزنوا الصحفيين حماية

دمة نونية زقا ا ت نا لضمما ا  لممارسة ال

 تعرضهم دون اكددر في وحقهم المهنة
 يكفلها دودية دا غور د ء ما #ي

#حكامه. زفة عفا تكن لم ما نون، اذفا

 أخرى دلى وسا نون لقاا وحدد

 مساءلة ز اجذو كعدم الحماية، لتداح

 المنشورة ومعلوماته رأيه عن لصحفي ا

ضرار بقصد  دصحفى ا وكحؤ^ به، ا

 المدلومات در مصا إلى الوصول في

 وءلى قيود دون عايدا والحصول

 مج؛،ادقا والحق المهزة، الرية حق

 وحق ،لصحفية ا سلة ذرا ا وحريه

 مواد إعداد أو الكتابة عن االمتناع

 وآرائه تهاتغد مه مع تتنافى صحشع.ة

 تفعلية في الحق له وأعطى وضموره

 عالميأو عربيآو ءلي حاث أي

قات طبيعة عن لتظر ا بصرف  الع

 بموقع لدولة ا تربط التي الرسمية

(.19 -13) الحدث
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Iذشائية لصخور اليمن ذي والصذاعدة | ادن في |لصجافة

 #ي المبدأ رث درن يمحنن وعمرًا

 في فة لصحا ا مهنة ولة مزا ٣فخم
٠ مرح يل ا

 ت لحريا ا أجواء ذلك ءل عده تسا

ل نمنوحة ا  السياسية الغازة خ

رين دفع وهذا الحاب.  إحما ا إلى ال

 ؛.عد ظهرلت الق ■ع مح.قعل ا ت ءدرا في

 يستطيعون ال هؤالء أن بيد الوحدة.

ت بطاقة عل الحصول  التسهي

م وزارة تمنحها ادفي الصحفية  االع

 المادة حددا ذروط توافر بعد إال

 عامل حسب القانون من (100)

 هدة مل وعا غذتغدر ا التعليمي لمسذوى ا

 من مع ، كليهما أو لميدابا الخورة

 الحرفين حغيحخ٠لئ ا حذوفى دق حم  أجل

ء. من المهذة وذطهير الدخ

 قد هذه الصحفيين حماية أن إال

 بذظام الشروط دلك جراء من اقرنت

 من ه ءلي ينطوي وما الراخيعدر منح

م وزارة موافقة  عل عدمها أو االع

الصحذذى. ؛.هنة الغرددة لممارسة١

جراءات هذه مثل أن ذلك  قد ا
 في للقبول شروط وضع أتاحت

يمكن يمنح الذي والتصريح المهنة،

ن .تججب أن أيف؛  إمكانه فإن اوه

 رادعة ذكون قد اورزق أسباب فقدان
 ممن للحقائق المتقصين للضحفيين

 لكشف ا في للد؛ية مهم بدور يقومون

 تقهرفها قد التي اوئ—الم عن
 مذح أن لتجربة ا وتبين ت. للطا ا

 إجراءات ل٠وك المهرة الزاخيعب
 دءم عل تعمل المعقدة االعتداد

 عل ا#بناء تدفق في الحكومة تدخل
ادولي.وا الذومى دينيالصع

السمدري هحمد ذشوان

ابمحض في والصدامة اإلكحادة اسخور

اإلذشائدة المدخور " أ

 ولوجية٠جي بطبيعة ليم_نا ر تمتا
 أغلب 1فيه يتواجد حيث ة٠مذتوء

 ا#رض؛ الكرة عل المعروفة الصخور
 لرسوب؛ وا المتحولة الصخور من

 ردع في لمستخدمهوا ،ندة والبركا
نشائية، الحاالت  هذه وأهم ا

: دلي ه؛ دصخور ا

 كبرر عدد في يتواجد : ذدت لجرا ا
 - بيحان - ضاء ل : ها٠مذ ذق المنا من

 — يافع - مراد - مكبراص — لعوالق ا

 - اللود - برط - باجل - ربمة - تعز
. وغبره^ - صعدة
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نثائية المخور اليمن هى وادمناعبة ا ذشائية الدخور اليمن في واله.ناعية ا

 ن بألواو جيدة دوعية ذات وهي

 في مخد وتستة وبيضاء، ووردية رمادة

 الزخرفة واغراض البناء أعمال

 الجرانيتية ا#جام دموأ والتلبيس..

هي: دراستها تمت التي

 لون ذو أبين: فطة محا - السويدة

فيزيائية وخواص ووردي رمادي
 كتل ؛.شكل مه ا٠سذ.ةخد ا رككن ، جيدة

 وقدر لشقوق ا من خالة ه كبير

طن. مليون (40) د االحتياطي

 في ممتازة ت طا حتيا ا حد تتوا كما

 نحراق، وا لحيكل وا دية لسوا ا منطقة

 محافظة ي جيدة نوعية ذو وهو

يين بعدة تقديرها يمكن البيضاء  م

 نيدت جرا أن دما لمكسة. ا ا#متار من

في وبراع دهنة وحبل الدومة وادي
 ير،مد زكى ا ميناء مرن بقربه يمتاز جل دا

 جبل في نيت لجراا يتواجد صعدة وفي

إيلى. أم ومذطقة علف ووادي قهللة

 الجراديتية ا#دام أن كما

 ممطقة في كبير رد.كل المذكثرة

 يب ١ح — مراد - دودية — مر سكارا

ومنطقة لق، ادووا — ديحان - ن بيحا

 تواجد أكبر تشكل وشماق للودا جبل

 من غيرها عن ونمتاز زصهخورا دنه

واالقتصادية. يائيةالفوز الناحية

 نجماتبتا رخور فإن وتدنلك

 الزكيب ذات المنتثرة اكيس وا

 ردماء ا مذعكة في والمتواجدة لجرانيق ا

 بعضها م اخد سل ا يمكرن وبرط يافع -

ديت. لجرا ا عرن بديأل

 ودو نيمت لجرا ى يستخدم : برو لجا ا

 لزخرأح المنظر جيل أسود رع

 بوادي جد ويتو ر،لى- ت جخ.؛ وا

 ، لىه٩ص شمال ن عكوا ووادي ، دشور

 وادي وجنوب ،عتق مدينة وجنوب

 في وتبرة موره منطقة وفي ،زج

يافع. بمنطقة يبر وادي

#بيض ا الرخام ويذواجد الرخام:

عرس ووادي عيان، وادي في
 جبل و ،ن سنا جبل و ،دجة“ بمنطقة
 الدون أما تعز، بمحافظة ظراف

 ،مف وادي في فيوجد الرمادي
 د المتدلى العلب الرخام ويوجد
 يوجد كما ا#نيه، جبل في ا#لوان

 منطقة في المتبلور #بيضر ا الرخام
كعب(. )أبو شمال ن الر
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نشا الصخور ابن ذي والصناب ة ا ابن ذي ة ..'اءيص واز ة نشائيا الصدور

 وجبل غةطط١ جب في وجد1ي كما

 لرخام ا٠ب في كح جنوب نحبر
 لتك-وين لج.بري ٠لحجر من U لمتحو
 د٠ج يتوا و ،كل?.يرة ت تكمب' ن 1ءم
٠بردف'ن لين٠الح في الذرع ك| دض 

 ز_م-.ن جذ تتوا : الطف ور٠ص_خ

في، ر١العع دركاندات صخور  اذث

بتها الجمبلة لوابا بتعدد وعاز  وص

 أففا جعفها ما ا ررن المتوسطة،

 رخ:غطى البناء. في انتخدمة لص.خور

 لحح محافظه بدن ئامعة هشاطق
 دن حاذت  وتتخرج ،ومذ-عا،

التاب: لمناطق

 - قروان جبل في مذماء محافظة في

 - أسفل ووادي - وزيدوم - والربوع

’أخرى مواقع وعدة الرونة ووادي

 وصماح ٠ بحران مناطق ذمار: وفي

وذراجة- ' وماور -

والقدذة. هدةالرا ترخاطق : لوز وفي

- ذب لخرا ا طق ونا الداءدة: وفي
 ورحاب. - والظلماء

وجبل - معرة وادي باجل: وفي
.طن*سم ا

 : #ندزيت وا البازلت صخور
 لصمخور ا من٠ض كبدر بشكا ةذر امتو

 ء لبن؛ ا ل ءماأ في وتستخدم ،ذدة الدركا
 طق مذا ومن الطرق. وردم نة لخرسا وا

 عدن ومنطقة سمارة، :وجودها
.لصعفرى ا

 ويستخدم )اؤجلق(: الجدري لحجر ا
 وكرخام، ء لبن؛ ا أعمال في إنشائي 
سمنت في وصناعي   الحديد وتنقية ا

حس، أثناء الشوائب من  االستخ
 ويغطي وغدره، المطاط صاعة وفي
 من أكهر لصشخور ا من لنوع ا هدا

 خاصة ،اثمنا مساحة من %60
 ومذطقة والمهرة حدرموت مح-؛فظة
 والناحية - وصعدة ولجر - عمران

 وم.*'رب - الجوف أخدود من الغرب
تعز. منطقة وغرب وذم.وة -

 لزخرفة يستخدم الزافرتدن:
 وا#رضح؛ت، المباني واجهات

،ودعبت ،م—٢ حريب في جد ايذوو

تجر ولم الجرف.. في بئى ووادي
 ا$ن. حق ت الدراس؛ عب

م الرءن ومنه-؛ : لزينةا أحجار
 عة وصن؛ لنحت ا في المستخدم العقبي

ن جبل في جد وتتوا ،لتحف ا  هي
م.ذطقة وفي أحور، ومنطقه بمارب،
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شائية ازصخور اليمن فى والصناعية ا نشائية الصخور ارض في والمناعنة ا

 ليمن-يون ا دم٠ستخ ا وقد الجوف.
 في ضر٢لص ا من النوع هذا القدماء
 هذه ضمن ويدحل .تماثيلهم صناعة

 ني ليماا لعقيق ا حجار“أ : الجموعة
 مثل: البركانية المناطق في المتواجد

وعتمة. ودمار آنس

 في المتواجد لبرياىا يض  ا وهرنها

 وا#موزنايت )مراد( السحل جبل
حصرموت. حجر وادي في المتواد

الصناعية الصخور - ب

 ت بكميا جد ا يتو : م لط_عا ا ملح

 بشبه تخيطة ا حاتة لسا ا لمنطقة ا في كبدره

 ،للحية ا منطقة وفي ،لطفا جزيرة

 صافر منطقني في لموابحا من عدد وفي
وشبوة.

 س تلبي. في ا محلب فدم٢يسذ ٠ -لجسر ا

 عة وصنا الداخلية الجدران وزخرفة

 صناعة ني يستخدم كما العقود،

 إلى منه جزء ويصدر االسمنت،

شه. للفرض السعودية

 منه يستخرج أن يمكن كما

 عة لصنا لفسفور وا لكوريتا

 مناطق في ويتواجد اض، #حما ا

قمة وجوز ،معرب وجبل العليف،

 ومنطقة الغربي، الساحل عل

 ذرق وخلقة ،ستار ويني الغراس،

 ة كرر ت يكميا جد بذوا كما ، ءصاعا

 لجبدل ا وفي ، ع٠لجوؤ ا زكنائس ا بمنطقة

 ،نحدن ا منطقة عب ن زناروقوا

 تمتد كما ،شوة محافظة في وأحور

 - لئ ا مدينة ل شما سعة شا طق منا

 لجمس ا من كمات ءلى محتوية لشحر ا

باوذير. عيل مثل

 في ويستخدم : لكاولينا - 3

 وصناعات لورفىوا اط-رف صناعة
 لمكآلا كدوين ضمن ويتواجد أخرى،

 التور جبل مثا لجنوبية ا المناطق في

 وجبل الح،مدا منطذة وفي ،لسمةوا

 بعفر هناالح أن كما صعده. في العون

 في الكاولين لدواجد ا#وب الدالئل

 وبعض ،يججة العوام دي منطقة

وح.ن. آيز هذاطق

 تقبم رممكن الزجاج: خام - ه
 أقسام أربعة إلى ارمن في المصدر

 - القاع صحور في المرو وهي:

 ولى الر احجر من لكوارتزيت و
 - ذقععه الرمل لحجر وا - المتحول

.نلوديا )-معر ورمال
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-دمى( دن )إسماءذل الغديق تشائ؛ت |لصخور ايمن أي وا'لصتاء؛ة |

 . ح ًاض ا في ف دا-; محجر ج.د وددوا

 حرض، وادي من الثرب وابى

 ووادي دروان، ووادي المرالة، وفي

 في ر بر وجبل ءوير، وبني ثم،

 -ريان داطه في جد ددوا كم.ا ، ة٠صعل

 ، رل-ه—جللح با لمنصور وا ، ١لحبرف با

 رب ومنطقة ، د منعا في ن رذه;؛

 رم-آحافظة ن را' ووادي بردان، ر٨خ

٠ ة بو شم

 في دم٠خ—ت—٠٠١٠—ي و " د لفلدنيجا أ - 5

ه-ى تواجداته هم و الخزف. صذ.اء_ه ٠ ا
 فظ.ة 1مح في لبرحةوا ألصعيد منطه في

 ء بيضا با لشب ا وية وفي ،شبوة

 ؛.دينة والغربه ة الجنوبية والمنطقة

 أجسام شن ء_برة وهى ،صعدة

القاع. صخ.ور ت۴ضم محدداقدية

 )ابيوص( الخفاف افدر - 6

 ب ؛-ركا صخور وه-ي :والرربت
 ب؛ء،ا أء-مال في سذخلم٠ر حم_ض.ية

 حول دمار منطقة في وتتواجد

 عدن منطقة وفي ،لحديثةا الرراكين

الصغرى. وعدن

 في لتخدم وا الصلصال؛ - 7

في واجد و والطوب، الخزف صناعة

 في الودان ت وردوي التهادي االهل

 اوراي وادي رفي او-طى، الهأعة

 وادي دا؛طز ر؛عض ، ذتوة سحافغلة

موت. حذن.,

 في ويستخدم ٠ ت الزيوبه - 8

 وصناعة يواذات٠الح وغذاء #سمدة’

 منطقة في ويتواجد ا!ورق...الخ.

 وجنوب بنا، وادي وفي بتعز، ا!.*.دنة

 ووادي حدل، ووادي كتاب، ثرق

 وشمال حداد، وجبل ؛؛ريم، حبير
٠دمار...وغبره في سرل أ

 طلد.ي1ا الله عدد يحدى د.
 قاءية٩٠اله المواد دوابى عن ٠مختعمر دليل : جعدرا

ذخائية  المعدب توااذووا فطااذ وزارة - وا
 المحاجر إدارة المعدب، الثروات ؛طاع -

بح( يحذ ام.988 لمء٠صذع ،لهندسيةا والذؤون
 وأحمد ،شاكر محمد وعذي ،المفلحي

 االيل ،ملخعر تقرير إين: ' الف
لسحل(،١ ل٠)ج لجورة١ ه:طذ-ة في واؤترهراإدن

 GEOMIN- ;ثم؛,,ذايلي- ، 1985 منعا،
YOMINCO, 1984, INVENTORY ON 
THE Const and Industrial Materials in

.Yemen

يحيى< بن )إسماءين 'سايق
۶1794 - 1718ه/1209 - 1130

 حن دن بحى بن عيل إس-، هو

 كبار من رفقيه، وءالم ة،ص اكدز
عثر. ااذامن القرن قضاة
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رخة ' I دن

 وولي ذمار، في وتعام د—و!

 ثم م،1738 ه/1 151 سنة فضاءى

د ؤضاء وؤ(  إلى وأعيد رثى( )ب

 ثم م.1758 ه/ 1172 سنة ر ذما ئ،

م١ ضاء ازة ولى  زمن في صنئء في ل

 ، عنده مكانته وعات عاس، ى ل لمه

 ائهة له وك-ان ،“ويجد..* يعظمه ' ذكان

زن عظيمة  وتبحر ازصدور، في وج

 معاحمره يعفه كما ٠ش الذ في

 ة—ءلم وله ءا ٠٦ حك.-: ذوفي ،لذ-وكالى

 المرتضاة إسا-لا )شرح :منها رسائل

القضاة(. يعتده فيما

 اا.ععرى ه٦اا عبد د،،،.دن د.

 الطالع البدر الشوؤاني: علي بن محمد مراجع:
 مطبعة السابع، ,إذرن رمد جاء من رمحار

 محدد رك محمد اه؛348 ،معر دة،السادا
 اليمن رجال نراجم من الوحذر نيل زبارة:

 مركز إعداد عشر، الثالث القرنى في
 دار ،ء نا صت ،بنيا و؛لبحوث ساتاودرا

لدمري:١ النه عبد ند.حر ظ ببروت العودة،
لمطبعةا ،الحديث ليمز؛ا خدارذ من م عأ ماثة

.م 1 9 8 4 ،دمثق ،لدلمبةا

صزح#،

 الحي وسط اساحة هي: الصراحة

 جيع من زل لمناا ي تحيط السكني

ما ا من وهى الجهات، المميزة ت زم

 صنعاء مدينة في لحفري ا للتخطيط

 الحارة، من أكير واذي القديمة.

 فإن لذلك ، مذيى عدد من دف وبتا

 الحارة أو الحي داسم تسمى لصرحة ا

 ج٠٢منجم_م٠ويذ فيه، الكيرى أو لمشهورة ا

؛.لها، الحارات سكان إليها

 تستخدم كي المرحة خططت

: منها عديدة طة وا #غراض

)-يمادن،وا الصبيان للدب، ساحة ٠

 له، دعة التا والحارات الحي أدناء من

 انختاغة، #وحاب ا ًا٠مواس في وذلك

 يجتمعون حيث رمضان وفي

 ليالي أغاني ويؤدون دالغواض

 السارقة العشر وفي زممسدون(، رمضان

 يامعلون صحى( ال )ا عرفة ل؛

 رعرحون ويقفزون وسطها في النيران

؛وسم.ا في خاصه نداءات ويطلقون

 عرن لا#ثف' لحط مكان صرحة -

 دناء ومواد حطب من لحمير وا ل ا-لجما

 ،أ-أحرى ومنتوادات نع ولدن وحبوب

 انحبطة نخازن وا البيوت إلى ومنها

 المواد هذه بعفر تبقى وقد ، ا٠۴٠

 حق أيام ضعة البناء مواد خصوص 

« خزلمها و آ مها اسذخد ا يتم
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ذف٠اص ضرءة

 من عادة لعريس ا فة '٠ل موقف -

.ردده وىب-ط إلى رحة٠الص طسو

الجائز. شيع ل ادة بل موقف __

لخيول١ وذرويض اددردب ددان -
)تعررصها(. ,ص.غدرة٦ ا

الحمير. كععير مكان -

 #هل االبع الماعز لتجمع مر؛ز -

 الراعي ليأخذها الصباح، في الحي

 الماء رفي المدينة، خارج المراءي إلى

٠كيهار مع إلى لتليمها ء.ودته عند

 للتشاور اع٠اجتم #ي مكان -

 في واساب المثاكل، ورل

كان.—اد ددن 1فيم خصوم-ات

 من >ه ارص إلى الذتماءا دكون -
 ظاه-رًا وا#حداث الصبيان قبل

 بين من ثيخ وللمرط وقوي -

 م-ا دة1وء_ الصبيان، أو #حداث

 ،فيهم ر“—#جرا #ذوى ا يكون

 ب٠وتقا الصرحه. ذتخ ءذده-م السعى
 ,.*.اب اد في مذات-ات الصرحات بدن

 مج-اميع-ه-ا ز بي ث٠محل كم-ا ..ري.اضيه،

 يذب بما با؛-*-هي وءراك صدام

لح-رب ميادين في للف ا معارك

 ذيخ يطلق انىولن رزة، وارط
 ر١غ مجموء دأذرا ءلى ءما >ي م۵لا

 دن ء-أدة وتكون الحقيقية، سمائهم

 كشعر التاريخيين ا#بطال أسماء

٠ ؛.ي.إب 1 و وعقدة غ .-ذن

دردات ذاذد عمد

الفردى

 في !-*-لمما هجر من ه-^رة هي
 عثرة غدو بعد ءلى لجئد ا :.احية

 تحت وتذع ، ذرو،.! دن كيلومترات

 الذرق إلى يرى لذي زرق—م جبر
 من ودده قاذًا اه-د—ودن ،تعز من

 يمين على ادمام ارارات طريق

إب. إلى *ز دن جه اك

 المباركة، القرى إددى وه-ي

 وعلمائها فقهائها بكهرة اشتهرت

 ومن --ولي،الر لعهد في وخاى-ة
 أبو ومتهم ن،زرى آل علمائها أشهر

 تذان ،لزرقالي ءلي بن الله ءرط. محمد
 دن رك-ان !-*لمم،ا طب في # رخا

 من وه-و اهن، في ن المعدود ا#تمة

 ،فعي لشا .ذه.ب نذر ني بن لتشذ ا

 ا!شالذ القرن أوائل ل رح؛ ومن

أهلها يمى رالئزذف الهج-ري.
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صزذاح مزواح

 كما رر من قوم وه,( بالدرادف،

 ا!خرية دثرت وقد الهمداني، ذكر

 اليوم وعادت الرنم؛، نم؛ ردحا

زدهار. ل

االرياني علي هطهر
 جردرة ددن الهمداني: الحن هحمد أبو : مراجع

 االكوع علي برئ محمد تحفبق: العرب،
 في اللوك الجندي: .(؛1990 الحوالي،

 الدراسات مركز والملوك، العلما، طبقات
م. 19 8 7 ىعا٠ص ،وجحوثوا

ه-زؤاح
 مدن ثانية هي )ا#لدردة( حدمرواح

 مة٠ص عا وذافي؛ مارب بعد سبأ ممالكة
 الثرقية خوالن منطذة في تقع أيض .

 غربي كم 37 حوالى مسافة عل

 مملكة عهد في المدينة وكانت مارب.

 كانت أنها إذ مهم ، موقع  تحذلى مس 

 الثاني، والديني السيامي المركز

 حق امرة بأهميتها تحتفظ وظلت

 ولكن المتأخره. سبأ لرما-كة عصور

 تبلغ الني حب؛ بمسا برواح
230x210 من بكثير أصغر مهرًا 

 مجندة كاذت البادة أن ويبدو مارب.

 ه ومحا طبيعي خري٠ص مرتفع عل

 عده وجدود إثبات بمكن دفاعي سور
دج منه دقي وقد له، ادائية هرراحذل

 في اددالم واضح أركايا أحد في

 اختمل ومن الغربية، الجنوبية الجهة
 السور خارج يمتد ن كا البذاء أن

 كثي رة الخربة منطقة أن ورغم يفا.أ

 الرؤة لحفر تعرضت وقد الغدوات
 ما هناك العمارة بقايا فإن كثيرًا،

 المعمارية ا#نقاض أضخم من لت زا

 وكايمن اليوم• إلى اليمن. ني بقيت ادق
 الذي الجامع بسوره )ادقة( غ سع

 عل تقريب  مزًا 16 ارتفاع إلى يمل

 وعجيب ر كع إنجاز وهو كله اوذع ا
 سمها بن ذريح إل )يدع سيأ لمكرن

 بانحال كثيرًا اهتم والدي عل(

 إلى ذلك ني لهم ويشهد المعماري،

 معبد من كل مرواح معرلى جانب

 المساجد، ني إذقة ومعبد بمارب أوام

 عل تدل الساقبة بد اددا هذه فآثار

اهتمامه. رشدة ره معما ل -حان

 يصعب رصرواح )اذقة( مقدم إن
 الحفردات، إجراء دون دحالمه توضيح

 ثم ،قديما ده حل الدي لتدمور ا فإن
 ،بزمن ذلك بعد قلعة إلى تحوض
 قد لقرية ا '#ها مادنا اتخاذه وأخبرًا

 دشوتا صلية# ا رية؛.عماا لته حا شوه
ن ى الذي زضخم . السور ما ٠ شديدا.
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بذذاح درواح

 ع-ذتغلملمة غير دادرة بشكا بالمعبد طل٠مح

 فقد لذرفيا بجانبه ارتفاعه من تنقم
رلووا ساط؛. ئه ح.' ب_عغى ذنى

 ءلى ن زين؛ مجذو طبقتذن دن سزى،
 ا#ذع بينهما تر؛ط نتدن لح_ا' ا

 نى ئ—ل٠وم ، حادتمت ■ا زم له لمتعرضة

 بطبقات غما المتخللة القراءات

 منطقة دا ا#حجام مختلغ-ة -وجارة

 من مكونة ذهي الغل !-ورا

 ؛فيا )الج-روب( الحجرية ؛-ذوالبا

 ادةمتتا بقات ز حد إلى ذ.ص|

 $ثة د وتتذوه-ا ،؛-*-ضر ءلى ؛-*ضي-ا

 هاءذه لطبقتين الح_جازة من ى-ذ.وف

 إلى سنتيمترات ءده ؛-.مقدار وراح*.ة

 م>ن دءرذذ ةذ٠طم وتعل-وها لداخل،

 ،ب.دقه قطعت اذفي ؛-صقولةا لحج.ارة

 ؛,*نادة. بعضر ذوق ؛-*ذو.'' وذ*,ت ثم

 أجزاء من ٣بعغ زالت رما ه_ذا

 منطقة دق لع-د با مط.ة ا ؛.-ور

 حق د-وج-ودة دتع-رض-ة ا ثم ؛-دء-؛

 المستذذ ريز #ذل ا نم طبقتين إن ا$ن.

 ،صلي١ ا .-موقعهما زالذا ما دوجة ؛ز

 -اذ.ة٠إض ف ولي اد للترتبب وتتم.ة

 الج-دى شكال م-ن المكونة #فاريز

وهي ، اعد ر إليها ر ذاظ ؛.ل جوة ا؛-وا

 ة*غا , م) غير في رت اًا-في أفاريز

 دذظ,ر ك-ان ك؛ف نعرف وال #صرة.

 ومن الحقيقية، القف بايات

 م-اء ذذ-ادات هذ-اك ك-اذت أنه لم.رجآ

 وتنقطع ذدة. ح-ر ش.كال ءلى م.ذحوتة

 من أذه غير ا؛ذراب ح-وا: لور ا حلذة

٠دترة لحل.قة دى.ور وض لمغ.

 كاذت إذا دا ألمؤى غير دن ولكن

 شكذه-ا .داد اد على متمرة لح_لقة

 -ا٢أ٠ش — ةا*!.حشأ هذه إن لبيضاوي.

 نحرم لشكل ا وي '.؛رذا اور . كشأن

 لحاريا ؛™ورا عن عبارة - رلفج
 ا؛.عبد ر د-و ؛.;ر و ، *-بد—ط؛.ا ظ غ فح

 ني د-وحودأ كان المعد أن ذلك ، ذاد^

 اروم المعبد من يظهر وال ؛.داخل، ا

 ؛،تا االعاثم من ثم دعا سخم .وى—

 البرابة تثكل ؛-اذت ازفي ا#ملية

 صممها لفيا ؛.لمعبد رحرة لخ_ا

 ؛.داري ا ا؛طراز مذطق وذق ري ؛*ه،

 رتوحدي هذا ا#ديم. ابعن في لمعهود

 المنشأة داخل ,ا ;.ي ء؛ عش دعاثم اءإ ؛,

 ما يسه مستطي ء ؛.ن؛ ذت ؛ا دأم-ا

 التقليدي البئي باب ءرف

 الكتابات ؛.*-ض وتطلمعذ-ا ال-طراز.

)يدع أن عل بالمبتى المنقوذة
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صعده صرذاح

 كما المعبد. هذا منشئ هو ذريح( إيل

 #خرى ا الكتابات بعض تفيد

 الحارجى السور امتداد عل الموجودة

 بعد فيما المعبد أحاط قد كان أنه

 غدديد يمكن عليه وبناء الكبير بالسور

 القرن بأوائل المنشآت هذه تاريخ

د. قبل السابع  الكتابة أما المي

 البوابة نم دعا ى إ-حد في المنقوشة

 ن٠م تتأزف لتي وا للمعبد، الخارجية

 المننمأة إلى تنتمى ف ،طور٠س عدة

 يكرب هو واضعها أن إذ ،ذرة مما

 يدع وابن سبأ ملك لى الثا وتر ك٠ما

 قبل 245 حوالى وذلك بس، إيل

د. ال

 اذق المنقوشة الكتابات تدل كما

 معابد وود ءلى يصرواح عليها عش
 رؤية ’يمكر ذك لذ وط-ت  ،أخرى

في القبيل هذا من ض ا#نة؛ بعض
 ل٠لد م إذ ب-يا ر قديمة شمسية صور

 معبد وهناك اروم. موجودة #ذنناض ا
 معالمه عل التعرف يكاد جدًا يم ذلى

 عل وجدت .مستحيل شبه ليوم ا
 تدكر نقون رجية ف ا البوابة ١دءاظ
قد دأنه علم  ا#ماكن بعض أسماء

 رسم  الخارجية بة لبوا ا تصميم عيد آ
 لدعاثم ا من( دد# خطأ دعايم لخمس

 مرش يوجد أنه إلى فة ف دا ،لست ا
 H. V. فيسمن( )فون وصدغه

Wissmann أوعال، بعل المقة دمسى 
 صا٠متناة منفردان عمودان ي.وجد هم

 .الربعية الخربة غربي # نزو لقطر ا

 ع’فط وفي - إليه االنتباه يثير ومما
 كتل وجود - خاصة الشمالي لمدينة ا

 نع من كبدرة مستطيلة -حجرية
 ال اوداخل ومصمتة زضخمة ا الب زقو ا

 ا$ن، حق وظيفتها عرن شيئا نعرف
فة ذات أنبا الجائز ومن  ونظائرها ع

 واح صم ربط وقد بمارب. الموجوده
 لسبئيا لملكا هندأأ طريق بمارب

 قبل 400 حوالى في ينوف عل اسمه
د. المي

شديدت يورغن

مددة
 لحدة ا عل ريفية تا مدينة هي

 مهرًا كيلو 243 حوالى تبعد اليمنية

 ءلى وتقع صنعاء. لعاصمةا شمال

 الجنوبي الطرف في ام 800 ارتفاع

 الذي الفسيح صعدة لقاع

له شما من مهرًا كيلو 3 0 حوالى يمتد
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هدة حب ة صعل

 وهي ٠ لنرويج جنوبه إلى لذرفي ا

 التي صعدة فظة نحا إدارية عاصمة

 ويباخ ٠ مديرية ة ٠ عثم ربع أ ل تشمى

 حوالى صعدة مدينة سكان عدد

 ه/1406) تعداد نسمة (24,245)

 من أكر ١اب وهي ام(986

ذلك

 داغ فقد فظة انحا سكان خدد أما
 نحو ام 986 ه/1406 تعداد في

نسمة. 323,1 10

 الدنوش في صعدة مدينة ذكر جاء
 الثالث القرن من القديمة ارحية

دي هجرن/صعدتم. ا#قل عل المي

 وقد (.31 لدين ا ذرف ٢ث٠ذق )مثأل

 اغاليف حازرة حينذاك كانت

 )الذمل(. العاقب ومقر الشمارة
 جزيرة )صفة في الحمداني ذكرها

 في تسمى كانت إبا ل وقا العرب(

 خوالن مدينة وهي )جاع( لجاهلية
 صعدة أن ذكر كما الكبرى. قضاعة

ف  وأدا قغباعة، خوالن بلد في مخ

 وسط٠م وفي هلية لجا ا في الدباغ بلد
ط  الدباغة(. مادة )شجر لقرظا ب

 أعمال أن مجموعه في لحجري ا ويذكر
 م(1962 ه/1382 ثورة )قبل صعدة
 ض: مديريات في تنحصر كاذت

 عند )صحار سحار مديرية (1)

)حصن الكارة ومركزها الحمداني(
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صعدة صعدة

د:

 جاعة مديرية (2) ديذة(،٠الم جنوب
 خوالن مديردة (3ز ،مجز ومركزها
 رازح مديرلة (4) ،ساقين مركذزها
 همدان مديرية (5) النضير، مركزها

د تثمل وهي  من خوابوإ وائله ب
 #ربعوا كتاف. ومركزها ة—دهم

 بن خوالن من كلها ا#ولى النواحي؛
قضاء. بوع الحاف دى وا عمر

 صمدة محافظه تقسمات أما

دارية  :مديرية عترة أردح فهي اليوم ا
 ،هر لظا ا حيدان، ،قين L ،ر سحا

منبه، مجز، ،ذم دا ددا، ،غدر رازح،

 الصفراء. ،لحذموة ا ارقع، كذاف،

يجيى الهادي ا#هام قن صعدة وفي
 م(91 1 ه/298 )ت الحسين ابن

 محط حامعه وا أوالده، وقبوز
 دلك رتل الزاهدين، ء العدل أنظار
أده عدة وذا ه نبجر وصاءة الحين
٠ رهالزرد

 ءلى مه-مة محعلة ل تزا وما نت وى
 أقعى مز الممتدة دارة لت ا ط-ريق

 د داج إلى مكة عن اليمن جموب
 من الحجيج تجمع ونقطة ،الشام
#مزة.ا الجهات مختلف
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صعدة ص*لم-ة

 القرن في انجارر ابن رصفها
د رذة )في غجري ا السابع  ن٠سيم ب

ت ل فقا ز( لحجا وا

ك ودور ق ورسوا مدينة .. وأم
 هذه ومجوي الدروب.. عاثها دوار

 السور.. هو واحد درب الدروب
 وادر الخلق كثيرة مرة ى والبلدة

معاش..". وذات

 ؛سنح واقعة قديم  صعدة وكانت

 سد أرضها ذروي وكان 'تلمعى. جبل

 لقرن في تهدم لذي ا لسهثر ا دق لحا ا
 منذ بطنه وضحى الهجري الثالث

 !زراعةوا بالسكن مغمورًا الحين ذلك

 صعدة ذكن وم بنائه. إعادة عاق مما
 ،صمدة قاع في ا)وححر الع مر الموطن

 قرى زاى اروم ا$ثار تدل وإنما
 ومدود عامرة، تكا أخرى عديدة
 عق وقد ،لقاع ا د متدا ا على منتذرة

 رسوم عل (ت ثتئقا ا ) صخور في

 منقرضة، لحيوانات نادرة حعخرية

 حيوانات بين تجمع للميد ظر ومنا
 ربما والوعل، اب مثل أخرى
 قبل ما فزة إلى تأريخها يعود

 أءرى صخور ءلى عق كما ا#ريغ،
 )الخزائن( صخرية قبور فيها نقرت

 قبل ما فترات إلى تأريخها يعود
م. س ا

د وتتعل  شماليها في صعدة ب
د  وجرش وعدة ووادعة ممنحان بب

د من د شرقها ومن عسير، ب  س
 وفي الخارة، والرملة ن ونجرا م صا

 ووادي والعمثرذ، درط مجدل جنوبيها
د من مار  غربيها ومن همدان، ب

د حرض جهة من سهارة  بني وب
 وأي رث لم؛ ا وبني لمسارحة وا مروان

عرش.

 عة بعنا صعدة اشتهرت وقد
 لحديدية ا لزرا ا وا#دوات ل لذى ا

 ،يجوارها لحديد ا مناجم لوح_ود
 اض  واشته-رت ،لحذجريةا وا#واني

اروم. إلى االدرة ؛؛سواقها

مح أبرز ومن  صعدة مدينة م

 )الزابور(، الطين من المبذي سورها
 إلى الحالي ب-شكله بنائه ريغ تا ويعود

مام عهد  الددن ذرف بحتى الهذوذلى ا
 م(.1557 _ 1506 ه/965 - 912)

 ليمن ا ب با هي ب بوا أ خمسة وللسور
 وباب ،لمنعدورة ا ب وبا نجران، ب ورا

م. و؛غب ،ن جعرا  عدد ويباخ الس
 أواخر حتى المدينة ماجد

 26 القرن هذا من السبعينيات

 للنساء ص٠محلص بعضها ؛ مسجدًا

فقط
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صامدةصامدة

 المامر من عدد المدينة وفي
 التل وعل وادسقايات، والحمامات

 أو وذئلة()ا تقوم المدينة في لوحيد ا
 شكلها بنيت أدا ويعتقد القلعة.

 الثاني العثماني لوجذود ا ؛.داية في الحالي
ل مام حكم خ  كما المنصور، ا
 لقديميرا وحصنها ؛.دينةا قصر أن يعتقد

 في تبدم قد لمدينةا سور ضمن الكائن
أيض . لفهرة ا هذه

ث اهمدة٠ص مدينة وفي  عشرة ث

وهي: حارة

،لجربة ا رة حا ،الدرب رة حا
 رة حا ،لتوت ا حارة ،لشيبان ا حارة

 حارة الدوار، حارة ،ن الثليا
 حارة الثمارة، حارة ،لمخة ا

 رةحا ،لماما درب حارة ،القصر
 ن لزيدا ا )أو الميدان، ارة٠ح السوق،

 حارة ؛.يرذ ؛.نطقةا وحارة الحائط(، أو
والتغال. الدرب

 ذات تقليدية مدينة صعدة إن

 وئ عرذز، ومعاري عمراي تكودن
 اروم تمر وص متمز، هاري م* بج
 االطور فيها تواكب حاسمه تحول بفهرة

 قدام مذلى اديمن تشهده الذي السريع
 ؛.دينةا لم معا تندثر أن ويخثى ثورته،

الحياة زحف خف( في التأرتحي-^،

 المدينة حظيت إذا إال المعاصرة
 لها يكفل ء وإ-ث صيامة بررنامح
 يوفر الذي السلب( الحضري التخطيط

ذا إيذاعا  لوقت’ وفي كطور،٠ ني م
 المدينة تراث يففل ال ذذغ

.ستمراربوا

 أع في قرية - أيضا - وصعدة
 عرماء مديرية من جردان وادي

ميذ ’لقر ا ئا قبا فيها .شبوة ل عماأو

 حريب. ذراب، لن وأصله*{

مدينة في عائلة المعدي: وآل
 من الغربي بالثمال الواقعة )فحيان(

.كيأل 25 بنحو صعدة مدينة

 من عائلة - أدف - الشندي وآل
د من انسانية مدبردة أهل  ربمة ب

.صنعاء لعماوآ

 الذ عبد ه.ده.د يوسف د.
ادهحفى أددد ابراهدم

 جزيرة رغدة اله_مداذيح الحر ط مالت أبو مراجع:
 #كوع ا علي بن محمد تحترق العرب،

لحاجري:١ ص) ام؛ 990 لحوالي،ا
 محمد نحدق ،ندها ق؛ و ليمر؛ا بلدال مجموء

 ءةللطبا اليمانية الحكمة دار ا#كوع، علي
 معجم م؛!996 ،2ط صدعاء، والنثر،

المتحفي، إبراب اليمنرة، ثلوازتا الردان
. Sada٢2002 ،4ط صدما،، الكدمة، دار

,von, Niewoeehner - Eberhard , 
(.1985) Wiesbaden العام اكير-داد نتاذج 

 إ،986 العام والسكان للماكن
صنعاء. - نلتخطيط المركزي الجهاز
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ص ال ذان( )محسن لدر

 نان(— ى٠٠٠ومح }،عر

م1955د/1374 ت

 شهداء من عرممز ن حا ٠ محم و ه.

 مدينة من ه.1374 م/1955 حرى
 من الشمال إلى الواقعة عمران

 آل من لوم-ه إلى ب—٠٠يش صتراء،

 المثبورين المشاية ،لصعرا

 منئ #ثمة ا ومة وما بالشجاعة،

القدم.

 )أي عي االى بالجيش التحق

 دورات تلقى مم الدوري(، التجند

 رتبة عل بموجبها ا1 ص ح تدريب;؛

دق الجبش في لجدم ستمر ر الما$زم،
 ؛.قيادة ه1374 ما1955 ثورة نات

يا، احمد المقدم زم فكان الث  الم

 شاركو لذينا ).ضمراطا ح.د لععرا
صر. وإ ۴لممجما الحركة في  وعندما خ

 عدام حة س-ا إلى ره زم مع د قتي ا

يجراحه. دذلحذا ى'ن

ه/13 74 شعبان 21 في استشهد
 ,دقارب وهو م1955 ابرياب 15

عمره. الذالثين

كوع ءاي مالمح 'لعميد ' 

المرتضى المرتضى= ت دا هدددة

،الدال
ن، بن محمد ذي من قبيلة  دن غي

 ومم برط. مديرية في ديارهم ؛.كيل
ح آل  بن أحمد بن كذول بن م

 :فروعهم من الحجري أورد ودان.
 أم ،دونة آل ،قبوع آل مطر، آل

ت،  آل جذار، آل ن،,يان آل عت
 آل ،ثبيرة آل ،يح٠يج آل ،د_اتم

ن،  آل قذاف، آل ،موني آل شم
 خرصان؛ آل الله، جذار آل ،ملقاط

 دوت ومنهم كاسع• آل مروح، آل
 ٠إب ؛.الد و٠ذ٠وط٠ست عديمدة وع وف

 وذي ٠جرلمة مدينة في وخاصة

واغادر. ا الخال

 من قبيلة — أيض  — دالح وآل

عا  ؛-ااثمال لشوافيا منطقة في لك
 القاذي ؤ،'ل إب. مدينة من !خربيا

 رئاد.؛ ؛;ت وه-م ع: - اال علي محمد
 ءدد ااشيخ م.ذ-صور ا.و ا٠مذه متأثلة

 ابن الواح-د عبد الشيخ ابن الله
 في ء. ؛.ن قاسم لشخا بنا مح.مد -ذمية

ح بن عي ثم !-شوافيا ص  الك
 صا ء-لي ؛ن قاسم فجده لحمعدي.

 ومستشارًا وزيرا اوذي؛-ان هو

داج بن معيد :الدارف؛_الته !-
في ذاد لذي بي ل دن راس بن د،
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علي( بن أحد الصايحي) ' ال ص

ح ثورة ام 840 اهرا 256 سنة ص  ا
والظلم. والفوضى الغاد على

ح أرد وديت  مشا؛خ هرم :ص

 قرى إحدى أثرع" "ذي قرية من

 الرضمة مددرية من )سودان( مركز

إر. وأعمال

ح وآل  علو منطقة في قا-ة :ص
ذمار؛؛:-. مددنة 'شمال ؟يران

ح وآل  أرحب في قبلة :ص
-حر.'ر. مذدمة يكنون

ح: وآل  منعلفة أعيان من ص
،لرا وادي في النخيف بدت
 ون٠دنم ٠ءدتدا من الشمالي بالثرق

ح إلى ح بن ءلى بن الدين م  ص
 ءلى بن الحسين بن يحيى ابن الدين

مام بن  الدين، خرف يحى لمتوكل١ ا
د، من مام س  الحين بن يحيى ا

 الحن إلى النسب ويردفع الرسي-:؛؛،
طالب. أبي برن، علي بن

ح وآل  مدينة في شهير بيت : ص
 من لنرب؛ا ل لشما ما ن احب ص

 المؤيد( )آل من شرع وهم ، وعدهءبج■

ح واد من مام ابن الحن دن م  ا
المود. بن علي

 سحار ذل ب من : صدالح وال

 دن خوالن ة-الذ-ل إحدى )دحار(
 ديارهم قضاعة، بن الحاف ابن ءامر

 نص الغربي بالجنوب ءوير بني جبل في
صعدة. مديمة

ح وبنو  عك. من سلة ة : ص

د في ١٠٠—دياره  مدينة شرفي المراوعة ب
 هم قرا من كم3 5 فة دما ٠الحديدة

 ،لحدرة ا دير ،شري لنا ا دير ،انرنى

ساوي. سالم لعبت ا محل؛

 المقحفي أهدهد ادراهدم
 وا)قباذل اللدان معجور المقحفي، دمإدرا :مراجع

،4ط صنعاء، .لكلمةا دار ئيمنية،
٠م2002

ح  ا#حهدي = ا#حمدي أحدد ص

 عني( بن )زن تغتا

م1084ه/477 ت

 محمد بن ملي بن أحمد هو

 الصليحي المكرم الملك الصليحي

 ه/459 سنة منا. السلطة تولى الذي

 نجاح بنو قتله الذي أبيه بعد ام067

 له، المرافقين أسرته افراد جيع مع

 توحيد إعادة واستطاع أمه. وأسروا

عل تخرج كادت أن ددد ،نجمن ا
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حمد(١ بن أ٠)س الصرادي أحمد( )سبأبن الصاوي

!ذلك. ذحدجدة العدحية السلطة

 المستنصر الغاشي الخليقة أقره

 عل م(1094 ذه/87 )ت دالله:

 إلى أوكلها الني الدعوة دون الملك

 تدهور إلى أدى ا٠سم ٠لمك الداعي

قة  في ا!-دعوة مركز وبدن بدذه الع

ضافة ،نتاذجها من وكان ، ٠مص  با

 الحكم اعتزاله بالغالج، إصابته إلى

 بنت سددة لملكة ا زرجدته ن لصا

.٠أحمد

 ليمج: ا في لعملة توحيد له يذكر

إب. لمذ-وبا لمللزيا ؛رالدد ؛؛صداره

سالم اسك ءبد نجدب د.

 ،7ج $*خبارا عون الدون: عماد إدردب :جعدرا

عمارة: الدين ج٠كج ، 1 ح ا#ذكار ونزهة

وزدي، ء صن*؛ أخ؛ار في د لمن؛ا من٨ال ذأريخ

ا،٠لعذ١ عة٠ط ،#كوع ا علي حمد٠م تحقيق

م.1979 ثم،

 اده ،ن)سبأ كابءي

م1099د/492 ت

 المظفر بن أرد بن سبأ هو
 -و ن، للطا ا ءي، ا!-دا ،لصليحي ا

!ثالذ؛ الحاكم المنصور، حمير،
العبد؛؛. االسرة من وا#خير

 بن رد المكرا عمه ابن إب ادئد

 والجبال تهاط أمر ٠.'اعبدي ءلي

 وذاده إ؛ر المكرم خلف ١مم ،ا٢- انحيطة

 أن إ# منه، وبعهد ام، 091 ه/484

 أحمدي بنت ردة ا م المد زوجة

 .ي٠الغاط- المذلميغة عب حصرخحا٠ا

 ؛-ني-؛ا توب في أيدها اوذي المتنصر

 فعاد ت،؛٠٠ أن يلبث لم ا!.ذي الطفا

 تدخل ح-تى ل-؛دة و، سب  بين الذزاع

 ورضيت ،بينهما الفاطمي الخابة

 لخا؛ذذ ا #د-ر إطاعة ت ح،؛ بزوا

 ردح الملثا،وا الدعوة ءلى ومحافظة

 ؤصة في عايها دخوله يتم فلم ذًا.لثا

طويلة.

 لشجاعة؛٠؛ سبا للطانا ءرفا

 وقد الشعر، رذول والفصاحة والمؤرم

 أشيح( )حصن في ذلك بعد م.دثا

 د؛ كرئ في الملكة إلى عد ادا يقدم

 وافته حتى ؛الخير .-دواة ءلى يبدود

 وبموته م.1099 ه/492 ستة المئدة

 مملكة عن واعدان؛ صنعاء ت٠حرج

 بنت اردة الملكة ل.كن الصايحتين"،

.ا٠ المذاط.ق ؛خية ء-لى فظت-،۶ -،-د
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الدد( بن )علي الصليحي الله( عبد بن )علي المايحي

 المذار غير الحذا؛-م وبقيت اشحت، سنتعلم

توفيت. دق

; ١س-1ا الله د . حسين د.
 أخبار هي المفيد اليمني: علي بن عفارة : مراجع

 - ا#كوع علي محمد تحقدق وزبيد، صعاء

 الهمداني: حبين د. .2 ط - م1976 هرة اك؛

اليمن، في، الفاطمية والحركة العليحبونى

،3ط ،بيروت ،وااخشر عةا٠للط ااتنوير دار

م.1986

 الته(م.!- بن )علي الصيحي

م1139ه/533 ت

محمد بن الله عبد بن علي هو
 )الصليم^ذ( هلن س من, العليحي

 أح ابن رهو أيامهم، أواخر فى

 لصايحي،ا يمد غرث ء.لي اللطان
 أحمد بذن أروى انربه الملكه اختارته

 رعد الملك وولي ،دولتها عن للدفاع

)بنت ردة ا وفاة بعد ولي وذاتجا.

أبا ،.ورخين لع-ص يم,ج-، الني حمد(

 ل/532 سدة ،لصليحيثنا آخر

 من أذل واليته وكانت ام، 138

.بوفاته نتهتا ،سنة

قاسم الكريم ءبد
 الصعيحيون لهمداني:ا الله فيفي دسين‘ مراجع:

م اليمن؛ في الذاط-مية لحركةوا  ا#ع

للزركلي.

حهد(٠ بن )علي اسيحي

م1067 - 1012 ه/459 . 403

 ء-لي بن محمد بن ء-لي دو
 الدولة رأسرى الحدسن. أبو ، لصليحي(ا

 المن ملكوا من وأحد الصليحية
 تحول مم مبدة دم أدمرة إلى ينتسب عنوة.

 سن في وهو عيلي سما ا هب لمن.. ا إلى
 ن ساما الداعي تأثير ت٠تح ب لثميا ا
 فيه مرجع  أصيح حق حي، لزوا ا

 ، لم  عا أن٠وك ، ،٠ه االمن من غيره وفي
 ععليم  ملك  شاعرًا، مقدام ،

. محا ومتسا

 لكسس؛ وسيلة لحح ا ر خذا ا
 أوساط في أفكاره ولسثر ا#نصار

 حبا، يمر الني طقالمنا وفى الحجاج،
.ن١يجر منععه في حصوى( و

 احتل م104 7 ها439 عام وفي
 أءلمن رمه حراز( )في مار دحن
 لصليحيةا -ه و ؤدا مبقيا نا إيد! دعوته

 ، 4- ئو-حا تتاواى نم ليمرن، ا ذوحيد ,

 دق ام 063 ه/455 عام يجر ولم
 وعاحمتها - دولته أقام قد كان

مكة. دق موت -حذم من - صراء

 "أحد :دأنه اذقريزى ودن، رقد
 رجاالت أبرز ومن العان، ذوار
 عر وشا ذكي شجاع ، عصره في اليمن

مدع".
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دياب( ددت )أسماء الصليحية هاب(٠ث رذت )أسماء لمليحية ا

 قراب ًا٠٠المهج في نجاح بنو قتله

 في وهو ام067 دا459 عام زبيد

 مذبحة في وذلك ،الحج إلى طريقه

 من معه كان لرن بكل أودت رهيبة

٠ لصليحسحى ا

سادم الملك عدد ندوب د.

 جا ا#فكار ذزدة الدين: ءماد إدريسر :مراجع

 المدلى اليمن دأريخ :اليمذي عمارة )خ(،

 ديحم- :تحقيق وزبيد، صنعاء ار٠أب في

 معر، العلم، مطبعة #كوع،ا علي

 في اديوك الذهب المقريزي: م؛1979

د. ،لوك—والم الخلفاء من حح من ذكر

 والحرى لصليحيونا : ذيدا—لهما حين

 للطباعة التنوير دار اليمن؛ ذي حدبدغاا

ام.986 ،3ط بيروت، والشر،

 شهاب( بتت ء )أسه؛ وت٦الص|ا|

م1087د/480 ت

ل-يح-يذ ص ب.ا-ي-ن رذت مداء ر ه

 مؤس العبدي محمد ؛.ن ءني زوج
 شهيرات دن ثى .الملح:؛ االوذن

 زوجها دح لها يخطب اليمن ناء
 "إذا : لخزرجيي ؛-ذول ا؛لمابر. عل

 وجهها سحر ال مجن  ت رف,

 درك-- ك-اذت "إبا الذهبي: ويقول

، والحلل الحلي في جارية مائتي في
ه/45 9 سنة ج_هئزو دح وح-ج-ت

 له: ية؛ل م_رضع في ذقتل ام067
 ى و ح I سعد ،-.ره،'وأ ديم، ادد أم

 وج^ل ه-ودج، في أركبها إنه وغال
 إلمها ثم زوجها رأس الهودج أمام
 ءاسة نحو #تما في معه وتأقا

 معئق زوجها ورأس زبيد، في أشهر

 دتج—كع إنها ثم ، مهزلها قة طا أمام

 رمااذ ء صن*؛ في وهو المكرم لولدها
 من حامل بأتجا أعلمته خبز داخل

 جبثر في فأبل ،حول #ا سعيد
 ثم ا#دول، بعد وظ-ذر جرار،

 ابنها دع صعاء إلى عادت إنها

المكرم.

||حدش-ي محمد ،ill ءبد

م ط-راز .52 الب ،.راجع:  )ط(. الزمن أع

م سير الذه~.ي: ب أع  بغية )ط(. النب

 لرعجم دبي،٠ال محمد افه عبد المتفيد،
دماندة،ا الحكمة دار ،تب.دليا النساء

 بن الحسين بن يحيى ام؛988 صنعاء

 التذطر ر أب؛ في ا#ماني غاية -م:القا

 غتاح5ا عبد سعيد د. ٢٠وتقدي ١تحقيز اليماذي،

 دار رداد، م-صطغى محمد مراجعة عاشور،

القاهرة، والنشر، ئللطبا العر؛ي ن الكن.؛

 الزركاي: الدين خير م؛1968 اهت/388

م، يين، دار ا#ع ،7ط ،بيروت الم

 طبقات في اطلوك الجندي: م؛1986

 الدراسات مركز ،لمدوكوا العلماء

ام. 987 صنعاء والبحذوث،

أروى = أددد( ددن؛نت صددددة
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العليحيرن الصليحيون

الهدحدون

429 492 I/م1098 ٠ 1037ه

 القرن من الثالث العقد عباية تبل
 عثر الحادي الهجري/ الخامس

د  ا#حداث مسرح عل ظهرت للمي

 استند ، غ وفل، حطرة يمنية ه٨١شحش

 مبدأ إلى ا#صل( )السني رها“صا

سماعمدة( الشيعية الدءوة  اذفي )ا

 عل الملك الداعي هو ذلك اعتذقها،

 أعلن الذي الصليحي محمد ابن

 ل مجراز )تتاز( جبل زة من دعوته

عام صنعاء من البربي ل لشما ا

انطلق هناك ومن م،0 بنح3و

 عل استولى وتد كله. اليمن ليوحد
 وفاة بعد ام063 ه/454 عام زبيد

 من واى )نجاح(، ا#مير صاحيها

 صمة ئ ام 063 ه/45 5 عام صذبماء

 ز لححا ا في مكة من امتد اذي ا لملكه

في وجع حصوت، أض إلى

،ها وآمراء ليمن ا رعماء صمة لعا ا
 تتإ الستشارته. مجلس  منهم وجدل

 سعيد يد عل الصليحي الملك
 بقرب )المهجم( في مجاح بن ا#حول

ه/459 سنة ااشدة ذي 12) زبيد

هب ا د وهو ام( 06 7 سيتمور 24

 المستنصر لزيارة طريقه في للحج

 منه يتدقى كان الذي بمصر الفاطمي

 المكرم عهده ولي خلفه وقد الوالية.

 بي جيشا قاد الذي عل بن احمد

 واستنقذ ،زبيد به استعاد التالي العام

 هاب،—ن بنت أسماء #سيرة ا أمه

 عام وفي أسه، مقتل من وانتقم

 لسيدة ا المكرم تزوج ام 069 ه/46 1

 حت صبة أ أن تلث لم زفي ا أحمد بنت

 كمة لحا وا لفعلية ا 'للطة صاحبة

 وتعرضت دالغالج، زوجها مادة

 لكن ذلك بعيد للخطر صنعاء

 ه/475 عام دوها مترا ا الصليحيين

 بنت السبدة الملكة ورأت ام،082

 جرذة( )دي إلى عاصمتها نقل أحمد

 م 1 066 ه/458 عام اختطبا الني

 في الصليحي محمد بن الله عمد

ف  لها ونم اب(، )دواء جعفر غ

 سما م،1087 ه/480 عام ني ذلك

الوذت. لبعصر صداء في ؛كرمI بغي

 رحة د ءلى الملكة لسيده ا كانت

 وأثبتت ال،٠والكم العلم من عارة

 من مكنتها مقدرة ا—إدارته مجسن

في كان وقد ،طويأل الست-رار ا
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الصليف الصباحيون

 عليهم ءدددت ' ان ختدازها ا دع

 ط-قلمن؛ ا نحتل-ف ء-لى ةالوو وزراء من
 ٥؛ ا٣ امك االستمرار. ذزك في أثر

 أو 477 عام الملة-رد زوجها وذأة

 حافظت م1092 أو 1084 ه/484
 الص-لميحي بناء في إنكا لقب ءلى

 بنهاال و.لدولة أزدعوة مر متلقبة

 دع المكرم بن على االمدر ل٠الطذ

 ين سبا حمير ني بده ء-ا 'بن ت'زه
 وكان اليارة في لصبحي-:::-ا رد

 ابن. من #ءا الفم عل شرف 
 ط ندولة , تاريخ س_طار وه_كذا

 محمد دن على .ذد'ءى المللثع مؤسسه-ا
 ردة ا د.لكة 1برا حها يا دق ذ,صلحي ا

 في آوفيت لني . العليحي أحم.د دذت

 ناهز غنر عن ام 138 ه/532 عام

 لبعننا وز ثم؛ وحكم. التسعين،
 ذًاوقاوأ ذًاوعمرا هار محاذة ءأدًا،

 ق-د سنواب آخر في وكانت اسيرة. و

 ي٠الغاط وضمالغ دوامة في دخلت

 تتمتوا تورا ا#هام دول مصر في
 عنها استقل أن فك-ان ،فكرته إلى

 تهاوبوفا عدن. في زريع( )آل ذواتها
انصددى الحكم ء-لى الذأر لأهدد

 يعتتقها لم ازفي الفاطمية والدء-وة

 بدن ثاندة راع١لعا وء_أد ،ادمندونا
 جاء دق ا#خرى الحاذ اذوىا

م.1173 ه/569 ءأم ا#يوبيون

 العمري الله ل ء حسدن د.

 بن دس .279 - 21 1 /2 الحداد: مراجع:

 والحركة الصليحيون ني،لهمداا الله فيض

 المعانعة التنوير دار اليمن، ذي الفاطمية

 أبو ام؛986 ،3ط بيروت، وانذض،

 قرة الديبع: علي دن اورحمن ء-د القياء
 عحمد ؛تحقيز .يمون،٠اا ن ادما حاربأ ددونا

ام؛988 ،2ط ااجواا-ي، #كوعا ءلي بن

:مخرمة أدي ,اطيب الله عبد محمد أبر

 للطياعة التنوير دار عدن، وف., تارية

 بن يحى ام؛986 ،2ط ،تدررو در،واو

 اءبار في ا#ماذي غاية القام، ؛ن الحني
 عبد د.سعيد ودذددم تحة.يق .اذي، ال اإقعاس

 مصطفى م-حم-د جعةدرا ،ءاذوو لفاحا

وادر، الطباعة اكر؛ي ,'!كذاب دار زياد،

م.1968 ه/1388 ا!ةاهرة،

ف الصل

 ٠م»- ومنعدم ص-غرة مدينة هي
 السمدأ نسمى دزورة ش-ب-ه في تذع

 ا#م-ر، البحر شاط-ئ ءلى نفه
 ،ك.لم 7 0 لحدديدة مددنة عرن وتبعد
 دن الزيدية ذأحدة عمال من هي
 قردة تبعد الحديدة(. )ءذ.أ؛_ظ لواء

40 حولى الزيددة عن الصليف
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ادصاف الصايف

 ذمة لوا ا ان كمم جزيرة وتقابل كلم،
العرن. إلى كلم 70 بعد عل

 ٠لمدحا جم دمنا المليف ستهر

 ل ستغ ا ية ددا ويعود ،لجبس وا

 م1880 ها 1297 سنة إلى فيها المنجم

العثمانيين. ا#تراك يد ءلى

 في )زحلة العظم مؤيد نزيه ويقول

د  ادا 3 55 العيدة العربية ب

 ا#جنبية الوفود بعض إن ام( 936

 استذمار امتياز على لحصول ا ولت حا

 بمبى مام ا من لصليف ا ممدحة

 ابن أن ينكذر كما رفض. ودكنه

 آنذاك لحديدة ا ي ئه ونا م ما ا

م وقا إلهة دا هتم ا ؤد ند(٠)تد

 والهند عدل إلى عينات بإرسال

 سنة توفي لكنه ا#سواق. من وعبرها

 المثروع. فانتهى ام 932 ادا 351

 وطحنه الملح ستحراج ا فيتم ليوم ا أما

 كبيرة، بكخسات ا٠لمذج من وتمدديره

 لعامةا اليمنية الشركة وتدبره

 كذما واش, الملح الستخراج

 ن بلد-ا إلى الحاجر من لجبس ا يمدر

 السعودية العربة المما.كة منها خرى٠

ستحدام سمنت. صناعة ني ل ا

 نبه فى الملح فاد جد ذوا وبسبب

 شركات انتباه جدبت لصليف جزدرة
 أول من ذ.كال النذط، عن الذف

 شركة فيها عمدت التي الشركات

عمدات أجرت التي ا#ذانية ديلمان

ه 1 868 اليهذية طق٠٥ا



صادة٠اص الصعادة

 بدادة في االسكثافي وللحذر لنذذقيب

 عن تخلت ولكنها ،ت لخمسينيا ا عقد

م.1954 ه/1373 سنة المنطقة

 كانت الشنيات بداية وفي
 عن الذ:ضب عميت٠ل وركزًا لصليف

 ميكوم شركة قباب من تهامة في النفط
ثة الركة حفرت وقد ا#مريكية،  ث

 من ا^زيرة شبه في ذب ستكشا ا آبار
 الزبدية في بحفر أخرى آبار بدن

 لمنطقة ' تعركت وقد ،لحديدة وا
 في بت تمر دمى ا لني ا عملياتها وأوقفت

 م1961 ه/1380 سنني ين ما الغزة
م.1964 ه/1384و

بردات قائد أد.مد
 ادبر تكوين سانم: معطفى ميد جع:١مر

 الماحة بهيئة حغوظ.ة٦مل تقارير الحذرث.
الحجري: د لنحم ب؛صنعا - جح.ةالجيولو

 لرجمد دق ح ت وائلها، اكدن رددان مرع محج
 سباعة اليماب الحكة دار وع، اال عاي

م.1996 ،2ط دقعاء، واسر،

سعاط
 رور لنا ا عر لثا ا طيف ٢٠—س ا هو

 كما لربدي،ا برك معدي بن عمرو
 الست تعني لغة: الصمصامة أن

القاطع.

 كتب في العط هذا ذكر داع
له، نظير ال بوءًا والتاريخ ا#دب

 لعرب ا يوفس شهر أ مة لصمصا ذا
 به ودربت الشعراء به تمثل جيع .

 حديث مقامه أعل كما ا#مثال،
 بعض أمام عباس البن متوب

 ،نجمها الماء من لكم : ليماش؛ا

 اروف رمن ركنها، الكعبة ومن
. صمام؛.'

 الذي - الشعبي الخيال سعح وقد
 قصصا — التدوين إلى طريقه وجد

 غدا حتى الصمصامة، -دول وأساطير
 من تارتخي  بت لذ؛ ا رز و لعمر١ من

 حوله ورد ما أن إال إب، لمضاف 1
 جزءًا يعددر أن يمكن متيره ؛صمر من

 شغرته وضاء إلى المضاف الجمال من
هاد. وأصالة

 ومدنه أن إلى الروايات وتذهب
 عتد مدذ-وتة وجدت حديدة كان

 من وث حديده أن ودل كما لكعرة،ا

 ورأى صنعاء. عل إطل ا نقم جبل
 من لصمعامة ا أن الحميري نثوان

 ، -ثرية٠لحم ا ررعشية ا لروف ا يا بقا
 الملك ندفان ذي بن علقمة وأن

لعمرو. أهداه الحميري

 تاريخ أرجع فقد عمرو أما
 في جاء كما عاد رهن إلى العط

. له نسولب لض شعر
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اليمن في المناعة الصمصاهة

 عندي قيفان ذي البن وسيف

 عاد عهد من الفتى تخيره

يكون أن هذا يعد يستغرب وال

 المهداة السيوف أحد الصمصامة

دلقيس. الملكة من سرمان للملك

 أن تاريخيا المقبولة ا#خبار ومن

م ني انتقل الصمصامة س  إلى ا

 هدية إما العاص بن سعيد ابن خالد

 سعيد آل في السيف وظل ، سلب  أو

 جالياته ومعه يتوارث العاص بن

 وأهداه لف.ري ا ه شهرا ا قح الخيالية،

 رني عذلى وظل الملك، عبد بن م دشا

ملكب. زال حق مروان

،الع-مامر بمو طلمه في، جد نم

 وابتم والمهدي، والمذصور لسفاح ا

 تصمت ثم ده. فظعر ال-هادي الحظ

 الرش^لى. هارون عهد في ليظهر أخباره

 ارفدت م846 ه/231 سنة وني

 مالك بن نعم ٠دز أحمد هعارضه

 الواثق وكله عليه، رقيص الخزاعي،
ا#بير. ابن يروي دما مة صا لصم. دا

 ذصيما كل للمنة الروايات وتجعل

مه يعطيه الذي الصمصامة، في لغ

 المتوكل باغر ذقذل الركي، داغرا

خيره. ويذقطع دالصوصامة،

السري ءلي أحمد د.
 معدي بن نيرو دمر :الطرابيشى مطاع مراجع:

 األصفهاني: ام،974 سنة لزبيدي،ا كرب
مام األغاني كتان  الفرج أبي ل

دمشق.بيروت/ اذنكر، دار االصبهاني،

ايمن في الصناعة

 جذوب سكان بان تاريخيا ثبت

في ريادبم جاب إلى كانوا الجزيرة

 حذوته ما من كثير ستحراج وا لتعددن ا

 في روادا أيض  كانوا ،لطيبة ا أرضهم

 ويما خاصه الحرفة، الصداعات

 واليرودز والفصه ،—زنه دا مبل آ د

 أخرى وأشياء ل لنما وا نية ليما ا

الصنعة. وحسن لدقة را تميزت

 الصناعي المفهوم حال هذا كال

 ازصناعات أن وبما ا#ولى. للبدايات

ت من جزء الحرف أو  العامة التفاع

 فقد عبة الجتما وا سية لب' ا للحالة

 حدث ما القطاع ادن حدث

 طبيعية كذتي جة ا#خرى، للقطاعات

مة الدولة أوصال بكل حل لما  االس

‘لكوى
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اادمن ذي الصناءة

 ،منتاليتدن مرت.ين لثا#درا ء ج-ا و

 إحداء في دور ألثانى نجيئهم ن وى
 ث 1ححد ١و ؤ$ ر اطة الماعات بعغ.ى

 ابط في كانت أبا إال ؛طها.

 ب-احذداجات تغي تك.ن ولم ، حد.وزه؛

 ،-وظغين٠ ،)جيش ملة ى اذوق

 د-ح في لم.ثتت وكادت (,ووواطنرن

 من لجبش ا جات ا٨حذ ا معظم

 ؛طع ؛-مغر ت.صلذ.ع وإعادة أالدس،

حا  غطية٠ت ح.اذ.ب إلى ته، رتموينا لع

 الخفيف، والنقل ارئاء متلزمات

نتاج وأدوات  الزراعي، ا
 ا#خرى، لمعدشدة ا الحياة ت ىحلزما٠و

 وا#وافي شها، الحرب كا#دوات

اكل•م وما والمكايلى ووازين

 اذرب وانتهاء ا#تراك ونروج

 هور في المرتج دخل-ت الثانرة ال.*؛إ;.ة

مام حكم من جديد  الذي ٠يحيى ا
 واضمحل ؛.اذًا، ؛.أن م.ا مع.ه انتهى

 عل ظ طءذا ا مع ل،1ا#ح؛. دوارى دا

 عرة—دا زرورة كان ما استمرار
 المنافذ و$ود ومع ة. ).؛..ا ا ر الستدرا

 ( ة-;.ذ١-1ل ا - ء ا—غذ ا - )-ديدة ا - )عدن

 ت ا٠حتج ل سقبا وا ، لغزة ا تلك في

- د_ال٠,_٠ض . زاد ورخيصة، تنة

؛هن1ا ذي اصذاعة

دلمقادًا. ا!وطذ;ة الصاعات

لعثرين او مر د را دورة وجاءت

مه ء_ال لتضع ة غددن ا سبتمور هرن

 حاق لر-؛ م ورء زمنين. ؛ذن فاصلة
 عامة، بعفة االقتصادي لنثاط با

 خاصة بصفة المناءي ع لقط وا

 النظام عن ذع لد ا حرب نتيجة

 سبع ؛-ة ة.را دتمرت ا التي لجمؤورتبى ا

 اذورة ا اذدالع خ ر ن أن إال سذوات،

 للحياة مفأومين ن د؛ ص ن.؛ يين

 ظهورها تأخر دواء ة.ت.صادي-ة١

 قرلى ما عهود في نه ودك تقدم.

 ذووظ تتواذر لم م1962 ه/1 381

 ارئى دذلى عي العدئا شارال ا

 وموانئ وط-رق ط؛قة , #سامرة

 ولم ،وها وء و؛وادر ودط_؛رات

 اوذي الرأسمالي الزا؛.م ذروط تتوافر

 ااظ.رف خلق بإمكانه وكان ■، ا-و

ثم  الزراعي القطا ًاطرر لبدايات الم

 -ذه٠ًا ااشيام ؛-.مقدوره ؛كن لم اذيا

 يمثل كان أنه رعم لتخدفه، اائقا.ذ

 اال؛تصادية ا)؛اة في مي ا#سدا القطاع

 الذات ء أن دؤه ا م. وه-ز آنذاك،

نتاج ذاك وإلى - كاذت م ء؛ بثكل ا

1871 ‘0/11 ا.لمم0ا1



اليمن في الصناعة ادمن في الصناعة

 وغير ط ومتخلفة بدائية - التاريخ

 أكهر طور إلى االنتقال عل قادرة
تقدم .

م 1962 قل الصناعة

 يشنعون اليمنيون ن فيو -انر ا كان
لقطنية ا قمشة # وا البسط بمهارة

نتاج إجالي وبلغ والحريرية،  من ا
 ألف 137 حوالى القطنية ا#ئ

 الثانية. العالمية الحرب رط مار
 المصدر انحلية الخام المواد وكانت

 إلى فة ضا دا ،ت لمذتجا ا لهذه لرئيسي ا

 من الخام المواد من جزء استيراد
 )الهند آسيا درق جنوب بلدان

 ا#داريق وكانت ...الخ(. ن والماكتا
 منتجات أهم من الصينية والقلل

.ر زنخا ا عة صنا

 من آخر نوع اليمن ني جد -دو وكان
 عصر صناعة مذلى التعددية، الحرف

 للحما ا تستخدم نت كا التي الزيوت
 معامر عدد ودلة, لإلنتاج، كوسيلة

 200 دوالى الثورة فبل الزيوت

٠رة٠معص

 ليمنية ا ادن ا يعفر تخصصت وقد.
 فمثأل السلع. من ثنة مه أصناف بإنتاج

اعة٠١ص في الحديدة مدينة تخصصت

 )السنبوك( بالصيد الخاصة القوارب
 ومدينة ا#حمر، الحشب من والمصنعة

 جر الخنا ) لجنادبا عة صنا في حجة
 البساط بإنتاج وحريب رحية(،ا

 وصبغة #سود وا #بيض دا ا؛.لون
 في أخرى مدن وتخصصت النيلة،
 ة لص ا و-وصر وده ي لسم عة صنا

)الكوفية(. الرأس وأغطية

 وما - تمثل فكانت صعاء أما
 الحرف مراكز وأكو أهم - نمذلى زادت

 عة صنا فيها تتمركز حيث ،ليمز ا في
 وحرف والخياطة رزنخاوا الحفي

أخرى-

 ت منتجا نت كا فقد اوهكن
 هذا بداية في تغطي الحرفية عة لصمنا ا
 وتقوم لجاجة ا لوق , لت لج -وتيا ا لقرن ا

 الخا'رج. إلى منها فاض ما بتصدير

 منذ تعرضت يمنية ا الحرف أن إال
 شديدة لموحة الثانية لعالمية ا لحرى ا

 جانب مرن فة ؛فوا المزاحة مرن
 الثمن، الرخيمة آلي  اسة ادماع

 عبة خا٠لص ا لدول ا من ردة دحو وا
لتدهور ا رعفها ب صا فا ،لمتقدمة ا

 االنقراض. وأخرى

عدد رغلصر فقد المثال سبرل وعل
الى ة٠٠مصميع " بيج وجن نة ما من بغ .ا لمص*
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الجمن ذي اوصناعة I ادمن في ءة لصن؛

 عام بداية مع بغ مصا نى دا نحو
 زبيد مدينة وفي ام، 962 ه_/ 1382
 خمعين ٠م> لنسيح ا وررثج عدد انخفذم
 ثادث إلى القرن هذا بداية في ورشة
م.1962 ه/1382 عام في ورش

 ليمن ا على نيه لعثما ا لسيطرة ا ن وإبا
 هى راتيجية٩اس عة صنا ك هنا كان
 يتوقف وم ،لملح ا صخور لجة معا

 عام إال المصنع هذا في العمل
 بداية وفي م،1918ه/1336

 الحديدة في أذشئ لخمعينيات
 ،لقذطن ا ونسع وكب الذقية ن ذعا٠١مع

 نو#( )ًاربمون قديمة بآالت مجهزان
 و؛ذة حوالى المصنعين ل عما عدد يلغ

.اء. ال من معظمهوم ،عاءلى

نتاجية الطاقة بلعت كما  ا
 حوالى در ا؛صا أحد في لهما لسدخوية ا
 وفي ،عسب٠لك مز أنف (105)

 طن، ألف (4 - 3) أخرى مصادر
 نتاجية ا الطاقة هذه عن نتح وقد

 عن المصنعين هذين عجز لضعيفة ا
 تنتجها الني ا#قطان كل لجة مد؛

 لقطن ا زردي ه-و ذلك وسبب اليمن
تخر. سوء جراء برن

نتاجية الطاقة )؛.انت  المصممة ا
في الغزل من مين آالف عذرة تساوي

اروم(.

 عام في أنه بالذكر الجددير ومن
 الحكومة أقدرت م1925 ه/1343

 بناء عل وثين االطا بمساعدة بمزة ا
 صنعاء، مدينة في صناعي مجمع

 طيش )خرا ده منتجنا ا٠هأ ت وكا
ح(  خرطوشة آالف أربع بمعدل الس

ح الوم، ا في  اكارة، #سدوة ا وإص
ضافة  والنسيج لصا؛.ون ا إنتاج إلى با

مام قام وقد والسجأد،  أحمد ا
ق مجاية في -ج—م—انج هذا بإغ

٠ ت لخمسينيا ا

 فقد الكهرباي الطاقة إنتاج أما
ثنيات، في ابن في بدأ  حينما الث

دام تام  بعض يحيى؛ركيب ا
 تعز من كل في ة.;ذ 1لكهر؛- ا ت1اغذ-ط.

 إنارة بفرض والحديدة وهناء
 ر؛_*_ض ء-ائلته فراد دع هوره٠ة

 لمها؛ة رفي . الحكودة الممالح-
مام » ق.ا الخمرنيات  باتركيب أحمد ا

 ني ئرة1الكهر؛. المواذات ؛.*.ض
 العاد.؛. للخدم_ات يد؛٠لحا وا وتعز

 التي عرة لص-ذا ا المنشآت بع.غى وتزويد
 عية الزرا مات الحة_ا لج_ة دمع_ا ذ.ذ_وم

 ٠هذ طاقة إوالي وكان ؛.الطاقة،
 وات/ كيلو 1960 وي ل؛ اودداتا

م.1961 ه/1380 عام بنهاذة اءة٠ض

*م0اا 1873 فيه٠لي1 ل-



ابن؛ في الصناعة اليمن في الصناعة

 أعلنت الحسينيات بداية وفي

مام حكومة  خطة وضع عن عزمها ا

 لمنشآت ١ وتحديث ،لوطنية ا للنمية

 جهود ودعم العاملة، الصناعية

ستثمار الخاص القطاع  مجال في ل

 مز عدد إلى فتوجهت ، عة لصنا ا

 المساعدة بطلب #جنبية ا البلدان

 بعضها مم ووقعت والماب، التقنية
 من عدد نشاء ت قيا االذفا من عددًا

 ، ء صدعا في ميح٠ك٠لل لرصنع ٠ نع لمصا ا

 ومصنع طتعز في للزجاج ومصنع
 وكذلك الحديدة، في ا#سماك اتعليب

 والحلوى سمدت وا السكر مصادع

 أن إال ا#لمنيوم. ت ومنتجا والسجاير
زئور. ا ير لم المشاريع هذه من أيا

مام كان فذلى  ضغوط تحت ا
 نشاطها، عد صا و المعارضة حركة

 عل بعرمه يتظاهر المداورة ويدافع
حات بعض إجراء م  سية اليا ا

 تراجع أن اث ما ذكنه واالقتصادية،

 تحثى نكذا #نه به، وعد ؤد كان عما
جراءات هذا تؤدي أن من  إلى ا

 وطنية صنا'عجة عمالية طبقة ظهور
رمالمكه. وتعكج عرت أركان دزعرع

إن ل الة) يمكن مة عا سوره وده

 نشوء يداية تمثل الخمسينيات باية

 فعل اويمن. في الورسية عة الصنا

 ل/1380 عام تم قد المثال ج

 صناعية منشآت تسع إنشاء ام 961

 كل ني العاملين عدد يزيد صفورة
 وحتى أشخاص، خمه ء منشأة

 المنشآت ءد كانى رالمدكو العام باية

 مند؛ة، وستين تسعا راغ قد الصناعية

 الصناعية المنشآت هذه معظم أن إال
 ة، صناء معامل من أكار يكن م

 العمل عل اردوي العمل فيها يطغى
ا$لي.

 اصناعةا أن تقدم مما ويتصسطج

 االقتصاد ءات1قظ من مستقل كقطاع

.رد1ر دشكلت قد تكن لم لوطنى ا م ٠♦

 بقة اط ا واهلى٨٠اإ وردخط وهكنا
 - نا أحسا ع  واحتما رع  تأن - ادركر

 في غاية مرحدذ إلى الذطاع هذا وصل

 من أي عل مقية عور التحاف

 البذاء أو لتطور ا أو االنتعاش شروط

.عليه نتكا ما عن

م 1962 بعد الصداءة

 ا#ء ربع 26 ثوره وبعد
حدثت م1962 ستمدر 26ه/1382

اسعيد عفق سه اله 1824



اسن ذي الصاعة اليأن في الصناءة

 اتجاهات في زلحوظة كادة إنجازات

 حدث التها. ومدد نم؛ لصنا ا التنمية

 ما لعوا ا من عدد دفعا لتغبر ا هذا

 وإقامه لعزلةا أسوار هدم أبرزها

 الصاالت من واسعة سكة

 العان مع والتجارية االقتصادية

 للرأسمال الملحوظ والنشاط ي الخار

٠'غوطي

 ألكهرباب الطاقة انخفاض أن إال
 ل—موا—صا أبرز ر كان ارحمن في

 .س.خة ر رذاعة ؤدام أمام والتحديات
 الثورة حكومة وجبت خ_ق.ذ ذا٠له

 .طاقة إذداح في التوسع غدو جه.ودها
 #ولىا النوات وخ-الل باددة. لكه

 إنتاج ازداد !;هذب ا الثورة عم من
 عاب بمعدالت الكهرباب ا!طاقة

 ءاده كاذت ما إلى ١بااذبم يعة وص
 محطة ذوة بلغت إذ بمها. قبا

 ٠ثم ح-و بمذردها صنعاء م.ديذة رباء٠ك
 ه/1391 عام وات كيلو 5500
 كيلر 4000 تعز ومدينة م،1971
 وات، ولمو 2500 والحديدة وات،

 إلى لعادلمةا نخطات ا دد٠ء رتفعوا
ث  ه/1391 عام محطة عثرة ث
 ألف 30 دوالى قدره؛ بطاقة م1971
يقارب ما فيها يعمل وات ؛-;-ذو

1162 .  هذه ٠ععظ ؛اذت رذلى عام
 ت )ذرى خاى-ة ملكية ب_طات
 لنعف , مجر في أنه إال ، (ياهمرة

 إكثاء تم لبعينياتا عقد من اذانيا
 للكهرباء( لعامةا ايمنب -ة٠)المؤد
 .اط_ط_ات هذه جيع مر.-ت—حم افي

 الي إحم ؛ان ت .بعينيط' عقد ة٠ودنهال
المدن في الكهربائية الطانة إنذاج

ثا ق٨ج٧لرئيا كيلو ا-ف ٧١٨٠٠٧حم- لث
دن أكهر لدوى أي .'!ذءذ، في وات
 داية٠ب في ء على ؛ان د.ا ف ضلع.اا' مبدة

لبعينيات.ا

 اا.ًااا.ذ.ة ا#دب ذدرك الدولة كأنت

 لذ:حمية ا في لكهردنذبا للطاقة

 وجه ءلى والمناعية االقتمادية

 زمن وضع نقد لذذا وص.—ذه

 إذذاء ا#ولى ألخمس;ت |ذطة أولويات
 ل٠م٠تع دو؛لزب ردة كله_ربل محطة أول

 شمال — ا_ك_ة_;ب ا رأس في بالبخار

 للمرحلة !منوية قة وبطا — لح,دي.دة

 في وات بو5 150 وقدرها ا#رلى

 ه-ذه في العمل بدأ وذد ،اعة اا

 واذتهى م1979 ه/ 1399 عام امحطة

 عام وفي م1983 ه/ 1403 عام

 قدرة بلغت م1988 ه/ 1408
من أكم اغذطة لهذه المولدات

٥٠u٥٠JI،1 a1875 ليغأإة



ادس في الصناعة الدس في الصذاءذ

 الساعة، في وات كيلو ألف 400

 آالف أربعة من أكهر فيها يعمل

عامل-

 سبتمبر 2 6 ثورة ذت٠مه لقد

 -حديثة وطنية صناعة لقيام السبيل

 ،والنحويد-ة الستخراجية ا وفرعيها

 عن بديأل ا$لي العمل عل ترنكز

الدوي. العمل

 عة لصنا ا نصيب ن فكا

 انحفي الناتج تكوين في االستخراجين
جالي  ال ضعيف  الصناعي والناتج ا

 فقد الدينيات. عقد في يذكر يكاد

 عة لصناا لهذه النسبي الوزن بلغ

 انحفي الماتج إجالي من %0آل9

 الناتج مجمل من ٠ا0ا6,4و الي،٠اال

 في لملحا مناجم نت وكا .عي ا ن ص,. لا

 انجهزة الملح( صناعة )انظر الصليف
 أكثر من غربه ألمانية ت شرى سطة بوا

 احية ٠الستخ ا عة لصنا ا منشآت

 يزواح إنتاجها كان حذع٠ آذذاك،

 العام، في طن ألف 120 - 100 ض

ضافة هذا  ا#حجار تكسير إلى وا

 لواحوا لحدى ا ستخراج وا للناء،

 إسؤام ذسمة وارتفعت الرخام.

عام ل مجلو االستخراجية الصناعة

 تقدر طفيفة بذسر.ة ام981اه-/401

 انحفي الناتج من ا% ,2 بحوالى
جالي،  النسبي وزبا نخففرا بينما ا

 في ٠/٠1 1,7 إلى الصناعى الناتج ني

 وصيب في اابريادة ع رسبب نفسه مالعا

 االماتح تكوين في التحويلبة الصناعة

الصناعي.

 في لنفطيةا الروات ستخراجوبا
 عة لصنا ا م يب-هاإ ارتفع ليمن؛ا

 ه/1408 عام ني االستحراحة
 الناتج ليإجا نم %9,5 إلى م1988
جالي، انحل  من ٠/٠44ا1 وإلى ا
 اززيادة هذه وذرجع الصناعي. الناتج

 الصناعة إسهام في الكبيرة
 الناتح تكوين في ستخراجيةال ا

دالي  الصناعي-كماهو تج وازنا ا
 الكبير والغاز النفط دور إلى - واضح

 ،جية الستخرا ا الصناعة >ت مكونا في
 من ٠/٠ 91 هن كهرأ نصيبها اغ حيث
 في جرن ستخرا ال ا عة الصنا ناتج ليإجا

 دور أن فى—دع وهذا نفه. العام
 متعدد كقطاع االستخراجية الصناعة

 أالقتصاد وتطوير تعزيز ني المهام
 ما - حس -احا بشكل عة لصنا وا لوطد ا

 الروادط فشبكة للغاية. ضعيف  زال

دافي وبرن بينها وا#مامبة لعدمية ا

المية عفش سه ٠ال 1876



أل؛من ذي الذاعة ن٠الي ري الصناعة

 مح_دودة الوط-في االقتصاد قطاعات
 ما االستخراجية فالصناعة اية،٠للغ

 دادي ذطاع بأيا تتعف زاك
 لنغط ا ج I سنغني ويس.تحوذ ،ذب -بدا

 دكودن في ذ٠س ١ بنصيب ؤخازوا
،'لي. ال ناتجها

 وكة دويا؛ة١ا!.; ااصذ؛ءة إلى ينظر

 الرابى النادح تكوين في إسهامها
 البنية ذطور مع-ام أدرز من أنه ءلى

 وني ذلك. أو الباد ذذا دية القتد؛ا
 لتحودرةا لعناءذا ؛-.اذت ايمنا

 وجود ء-لى - ة٠رريس بدرج.ه - تقتدر
 ال_صلىرة الصناعية المنشآت نم عدد

 بالمص ذع تميتها إلى ترق ال الني
 دواي . ءاده لمتع-ارفا للتعنيف وفذًا

 بعد تميزت قد المناعة هذه أن إال
تمرك• في ملحوظ ب.تس-ارع اثورةا ه لى،

 ارتفع حيث ا؛؛ل. ورأس نتاجا
 )وفق  الكبيرة المناعية المنثآت عدد

 فيها يعمل اذنى ادلي( للتصنيف
 من أكهر بحوالى فأكهر عمال عذرة

 م1980 ه/1400 عام دد؛ عذرين

 قبل ءلى* كانت ما إلى بالقياس
الذورة.

 تم م1963 ه/ 1383 عام فغي
بماعدة للجلود مصنع إنشاء

 أ!.فا قدرها منوية بطاقة الذتا وء
 ادرا 384 رحب وني ود..1ا^ ض طن

 ذ*.ز مدينة ني ؛.تتحا ام964 ديسمبر
 من المهرب #واني ا نتاج معما

 فقد الحديدة هدينة في ما #لمنروم.
 مصنع س-وفييتية بماعدة كشيح
 للمنتجات ية٠المعدذ الصفائح نناج

 700 ؛.درها إنتاب.;.؛ بطاقة :لنفطية

العام. في ٩صغيح لف

 م1967 ه/ 1387 عام وبمطلع
 أكبر ء إم؛ نم لصينيونا الح-?ر.اء ى ذي.ان

 الذزل مصنع و٠وه لي-الدا مصاذع
 وؤ*.ت ة لى اذلها وبموجهب ،لتيجوا

 الطاقة نت وكا ;ن، زى وا اليمن ؛.;ن
ذتاب-;ذ  فيروالى تقدر المد-ذح لهذا ا

 القطنية ا#قمشة من ز ون;1د. 7,8
 ام977 ه/1 397 عام وني التة. في

 أخرى اذيالى؛ الحكومترن بين وقدت
 قدرها سنوية بطاقة آخر مصنع زذاء

 قدرها وبتكلغة ،مهر مليون (9,14)
 مناعة وتعتبر ل.ري ملىون (58)

الصناعات من لنهيج وا الغزل
 ؛تجاوز اليمن، في ذلى؛را!را سرة اسا
 ذياارغم ا#ؤمشة، ج ذنإ رد ي دوره.ا

 (٠/٠ 4) من بأكر تم ال أي؛ دن
تثفل أي؛ إال ازد.:؛عي، الناتج دن

1877 ل؛.يه1 ءه9لهك1



ن٠الي في الصتاعة اليمن في ادصناعة

 ما أي عامل، ألف (16) من أكهر
 قطاع في العاملين من %(1)ا يساوي

قات من( شيكة وتقيم الصناعة،  الع
 الزراعة قطاع مع والعكسية االبة
أخرى. ت وقطاء؛

 لرصنع هو دع إصاا هذه آكرر وذافي
 عام تشييده انتهى الدي االت

 االتفاقية دبري م1970 ه/1390
 االتحاد مع الس وقعتها التي

 م،1964 ه/1384 عام السوفييتي
 تقدر للمصنع لممة ا قة لطا ا ت وكا

سمنت من طن أوف (50) بحوالى  ا
 تكن لم !إطاقة هذه أن إال العام. ي

 احتياجات من يسيرًا جزءًا إال تلبي

سمنت. مادة من تحلية ا السوق  ا
 مع اتفاقية الحذا وقعت فقد. ثف لذلل

 قة زطا ا لتورسيب لسوفييتية ا لحكومة ا
نتاحعة  أزف (250) إلى المصخ لهذا ا

 العمل من االنتهاء يتم أن ءلى طن
 كما م،1981 ه/1401 عام بنهاية
 نية نا ب ا الحكومة مع اتفاقية وقعت

 ن عمرا مدينة في سمنت ا م«صذع ء رنا
 ألف (500) قدرها إنتاحمة بطاقة

نتاج ويبلغ الدة. ني طن جالي ا  ا
 ه/1408 عام سمنت ا مادة من

ألف (805) يساوي ما م1988

 عما ضعف  (12) مجوالى أي دلن،

(.1975) عام عليه كان

 عدد ارتفع فقد عامة وبتبررة

 عذرة توظف، الؤ عية لصنا ا لمنشات ا

 إلى منشأة (19) من فأكر عال

 م،1975 ها1395 عام منشأة (66)

 (101) محو إلى الرقم هذا وارتعع

م.1984 ه/1404 عام صناعية منشأة

 تلك عدد في الزيادة كادت
 زصناعات ا في ودوحذًا أكاثر لمنثمآتا

 ؛.صن.،'عاتا تليها منشأة( 26) الغذائية
 البناء مواد صناعة ثم (،24) المعدل

 ازكيماوية اإ.صذاءات ومثلها (،17)
 المناعية العمل قوة ومعد (،17)

الصناعات. هذه في كاز دنمر

 عي لدمناا نتاج ا هيكل ذطور إن
 لقطاع اغتدنسة لغروع ا م سهاإ يبرن

 الناتج ني لها لنبي ا والوزن عة لصنا ا
 تمتل الغذائية فالصداعات المناءي.

نتاج، حجم تانمة في ا#ولى المرتمة  ا
 من %(56) بحوالى تسبر أبا إذ

 هة1404 عام الصناعي الناتج
 لرتيب ا ني ها دعن وتأني م1984

 يليها (٠/٠27,7) الكيماوية ازصناعة
تأني ثم (٠/٠14,8) الطاقة إنتاج

االدده عد سه اسه 1878



ن٠اا؛ ذي اساعة .ن٠ال؛ العذلعة؛ي

 بعة -را -ة٠ال.رت في ءالبنا د دو! عة دن،
 ؛لع-دسة الصداء-؛ ذذها ؟(٠10,3)
 .-و. صتاء.ة تأني خبرًا و (٠/٠6,7)

 رل-غت حي.ث ل'دض؛ا المرتبة كددل
 عي !-صا : الناذج في مها سهاإ كبة

 القاعات أما (٠/٠4,7) حوالى
 لحث-ب و ورق— كعاء-ة تى $خ; ا

(.٠/٠0,4) تتعد ئ كبتها والعاعة

 إلى اذرة لغنا الصناعة د-ود٠ إن
 مذ'وى حيث من اصدارة مركز

ذتاح  نحو الحكومة --وجذآ إلى ير٠يث ا
ب المناعات ننجع ح  لدة ا

ك احتياجات  من انحلي االسته
 أن ؛-ما الخفيفة. ,'هعنعة الدع

 ءلى نفه عكس قد العمراني التوسع
 ت وحمذاء؛ لمعدنية ا لصناعاتا ذ.ط_ور

.ءالذا ددوا

 في ة الغذاذ؛ عات ا]حذا ركزت ٠لقا

 ..كحولرة غير ت٠لمشروبا ء.لى خ٠.يم.
 لبكويتوا والخبز والصحية

 والشحوم النباتية والزيوت واغذلموى
 ا#اجان ومصنوءات لحروانرة

إجات. .ا؛وا

 المعدنرة العناءات وتشتمل
 ية-I؛. الحد االواب إنتاج ء.لى لخفيفة ا

si ت1زاذ.٠والحة ل والبراد ه1اإ؛. ت ز,'ذا

 وة-لىور والمغذاط_يعس، ذدةالاغو
 وأ؛.واب النوافذ وهياكل #لمنيوم
 ب المعد الصناعات ني وتدا #لمذروه.

 ادرة ضعف من غبرها من كهر
الغنية.

 را الكيماوية لعناعاتا دا
 وتقتمر ،ءلنثوا طور في اتاز

ء ءلى معظمها  ذن المدا ا ؛ر٠ود.وام الط
 المصذوعة الىزا؛ة وا#دوات ]صناعية ا

 ا!.صذاءات دالع وتواجه ،ئناالمذا من
 في ردات او جانب من دادة لذافة

ر. واا لجودة ا طرفي من ؛لي

 لصناء-ة ا ت مقودا ؟برز م_ن إن
 االقتصاد ء-لى خطرها و الحدة
 والمتزايد ل.كبير . اءتماده.ا هو لقومي

 دشكل مما ا#جزرة، غذام ا داواا ءفى
ت ءلى كبروًا عبئ  د حاص  دن الب

ت  نصيب ارفع فقد الصعبة. العم
 الخام ،-واد دن الخارجية إصادرا

 ة الننا ااصاعة إنتاج في الدان-!-؛
 ام975 ه/1395 عام (٠/٠ 24) من
 اه/400 ءام تقريب  (٠/٥ 80) إلى

 لصناءة (٠/٠ 11,4) ود-ن م،1980
 وفي (،٠/٠ 22,8) إلى والجلود الغزل
 إلى (٠/٥ 14,0) من اراء دواد صاعة

في النبة ٠وه_ذ %( 88,3)

1879 الميس عق سه اله



ادمن نى ادمتاءة الدموى فى الصناعة

 80) تدجاوز #خرى ا اد-صناعات

 عتمادا نبة فإن م ء وبثكل ، %(
نتاج  الخام المواد ءلى العناءي ا
تقريأ. (٠/٠ 80) تاوي ا#جنبية

 في لكمي1 ذلمذط-ور العامة اصورةرا

ذتاج  هذا أن إلى تثير العناعو؛ ا

 الل—ح ارتفاع  حقق دد ا#خثر

 (200) بحوالى ا#خثرين العقدين

 ،ؤ ازحناعة لص--ب وارتفع ،ضعن-ط

جالي اض الناتج تكوين  من ا

 ه/1390 - 1389 عام (%4,7)

 24) من أكهر إلى م1970 - 1969

م.1989 ه/1409 عام (٠/٠

 زخاتح ا حجم في لكبير ا كمو ا هذا
 القاعدة إلى أو# يعود إنما عي ].صدا ا

 عة لصنا ا منها طلقت ا لتى ا لصذرية ا
 في لحثه ا لجهود ا إلى ني  وثا ،ليمنية ا

 مص  عية لصنا ا لحنميةا ل مجا

 نسبة دلفت إذ ،لنفطيه ا عة وصنا ا
 في وتكريرهما زخاز وا النفط استخراج
 ه/1409 عام الصناعي الناتج

 رفع مما (٠/٠ 43) من أكبر م1989
 تكوين في عي لصناا النادح سبة

جالي انحلي الناتج  كبيرة. بدرجة ا
قبل وي ا٠كس ة سب لسم ا هذه تكن ولم

 (٠/٠ 13) من أكبر المغط استخراج
م.1989 ه/1409 ءام

الوحدة قيام بعد الصناعة

 في ايمن في الصذاعة قط؛ع إن
 لتحويلية ا والصناعة - الحاضر الوذت

 خطير زق ما ني - لتحديد ا وجه على
 عقد باالمكان وليس له، يرلى لوحا

 الراهنة. صورته في ءليه ا$مال
 تغيير يطرأ لم ت نينيا لثماا عذلى ل فخ

 الناتج في زصناعةا مساهمة عل بذكر

جمالي. انحلي  ب كانت حيث ا
 م1980 ه/1400 عام في مساهمته-؛

 في ٠/٠22,9 إلى وارتفعت ،٠/٠21,4

 ارتفاع وهو ام، 998 ه/ 14 19 عام
 صناعي نمو بوجود يو-حي ال طفيف
 هذه أن من الرغم وعل .يذكر

 ه/ 1419 عام في ارتشمت قد لنسبة ا
 إال ،٠/٠ 26,6 حوالى لتبلع م1998

 يد علي تحقتى قد الرتفاع ا هذا أن
 حيث ‘ا#ولى لدرجة دا النفط صناعة
 من % 81 منسدة الصناعة هذه تستأثر
 ثلث نحو و ،لصناءيا تحدناا قيمة
جمالي انحلي الناتج قيمة  في المتودد ا
 أرباع ذنثو التسعينيات عقد نباية

يرادات  أما لددولة. العامة ا
قهي لنفدطية ا غير لنحويلية ا ءات إصنا ا
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ن٠؛1ا ذي الصدأعت ال؛من " المذاء!

 ي لحدهح ب_ه يعتد تطورا ١ؤ٠تحق م

 تزد A ١ث٠حي ة٠م لكدتم س-ذة دن لع-ش.

 انحلي تادح٠. ركوين في مساهمتها

 رن أي ، طفيفة --؟ة إال لي م.؛ا

 إلى ت ببالثما ؛دأية في %6,7 دوالى

 أن كما التسعينيات. مادة في %8

 ة-و توظيف* ني ة٠ء رحا ■إ I همة ا٠رس

 دح2يغا برا وهو لل.غ.اية، ضئيل.ة الدمل

 ماهمة في اشديالا الضعف ءن

 االقتصادي !-تحولا في الصاعة

 توك لقد ارهن. في ءي الجتم!'وا

 ء لتحويذة لصناعةوا ،عة زصذ-؛ا

 نح-تمع-ات كاؤة في ،ا!.تعدديل وج.ه

 عملى؛ في المركزي االور اناهضة

 واالجتماعي، الالصاديا التحديث

 يرن رها ذروط دن دغرزه دا

 ل.تعليميةا — لمؤنجتم-^ةا !دشا في ثمتحدي

 ج-تم-اعية 'دوا - لخموص وحه عل

 في ر١تغي من ة.وده وما درة، الالص.-؛ وا

ذداج طرادق  وبنى الج ا وء#قات ا
 دون فمن .تمعي٠غ ا واللوك لدفكور ا

 ة—نوء ت—م مية دينا تحوياه عة صنا

 أن ما مجتمع عل يستحيل ورة٠ومتط

لمدمج و ته نا وإوكا ته بقدرا ينهض

 العدس مناخ في لة وى ايجابه ؛صورة

الولم.

 ليمذ^ة ا ءذ لصن؛ ا ل حذ؛ (٠٦١رقي ٠يمكر

 عدد #ولى ا ،زوايا ؛الث ون وآفاقها
 وتطوره؛ الصناعية المنشآت ونوعية
ل  الثالى؛: الزاوية ،زمذدة سدة خ

 وسبربة ت ء؛ زصذ؛ ا ذه۴٠ لمشتزلمين ا عدد
 بإجالي قداسا ءضها المتولدة #جور ا|

 يولدها التي العاملين تعويضات
 اكاالن الزاوية أو؛ القومي. د االقتى؛

 الني المضافة القيمة حج_م وهي
 جة^ة إنء؛ ء، لصن؛ ا ةط؛ع ط ث؛ يولدها
 وطبيعة وحجم الصناعة هذه

 إلى ونسبتها عية لصنا ا الصادرات
القومي. الناتج

 نموا لمية التحو عة لصن؛ ا قط؛ع شهد
 من #خور ا لعقد ا ل خذال متواضعا

 الذي العقد وهو العشرين، القرن
 ت والمنعطنا التحوالت ه في حد؛ت

 ذلك كان وسواء اليمن، في لكتررة ا
 المنشآت عدد حيث من النمو

 عدد حيث من أو ،عية لصنا ا
 ذ_ذ؛ج ا قدة أو ، فيها العامان
 من أو المضافة، والقيمة الصناعي

نتاجية. مستوى حيث  نما فقد ا
ل الصناعي الناتج الفأزة هذه خ
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ارمن فى ذاعة٠ادص اليمن( فى الصناعة

 معدل وبمتوسط فقط %5 0 و 1 بنسبة
 وهو ، ه%,2 ؛.تجاوز ال سنوي نمو

 االجالي اخلي الناتج نمو من أبطأ نمو
ل نما الذي  - 1410 العرة خ

 بحوالى م2000 - 1990 ه_/1421
 سنوي نمو ل مدلى بمتوسط و %70,4

 عدد ارتفع ولقد ٠%5,5 وقدره
 بمتوسط تقريما %6 5 بنسبة المنشآت

 دما أي ،%5,2 وقدره س,ن,وي نمو

 أن بيد عام. كل منشأة 1245 يعادل
 المنشآت عدد في الكبررة الزيادة هذه

 المنشآت عدد ي للزبادة محصدة هي

 1 فيها يعمل التي الصغيرة ازصناعية
 التي المنشآت وهي فقط عمال 4 -

 وقيمة هابطة إنتاجرة ؛.متوسط تتصف

 هذه عدد ارتفع حيث .ضئرلة مضافة

 عام منشأة ألف 18,2 من المنشات

 آلف 32,3 إلى م1990 ه/1410
 -تمعدل م2000 ها1421 عام منشأة

 بلغ دينما . % 6 وقدره سنوي نمو
 المتوسطة المنشآت عدد مجموع

 % 5 تتجاوز ال نبة معا والكعررة

 الصناعمة. المنثات عدد إجالي من
 نمو عدم ما لى—ح إلى يغر وهذا

 لتدلى كمحصلة حة نتا ا متوسط
في نتاج ا ن وفنو لوجيا تكنو مستوى

 جعت ترا المها بل ،الصغيرة لمنشاتا
 في العاملين نسبة أن إذ يتضح. كما

 من %53 تعادل الصغيرة المنشآت

 لوذت ا في ،عيين لصنا ا ملين لعا ا ليإجا

 سوى المنشآت هذه تمهم لم الذي
 الصناعة لقطاع المضافة القيمة بحمس

 ه./1421 عام قلي وأكر التحويلية

 المنشآت أسهمت بينما م.2000
ثة لكبررة ا  المضافة لقيمة ا أرباع بث

 لربحم با لفهرةا نفس ل خ ءة للصنا
 من % 1,1 يتجاوز ال عددها أن من

 ال الواقع، وفي المنشآت. عدد إجالي

 بمجرد لكبيرةا لمذ-شالتا تكتفي

سهام في هيمنتها  الناتج بحجم ا
 همتها مسا بكير أيضا بل عي لصن ا

 فهي العمل، لقوة التشغيل بحجم
 العمال؛ من ٥/٥ 40 من آكر تشغل

 عف تضا م عا وكشكا .عية لصنا ا

 لخ تقريبا لصناعيةا لةلعماا حجور
 القرن من ا#خيرة السنوات العشر

 دل٩م ط بمتويب نمت حيث ،لعثرينا

 نمو وهو ، %6,4 وقدره سنوي نمو

 إنمسكان لسنوي ا نموإ ا يغوى مدحوظ

 قوة ونمو تقريبا لغعف ا دمقدار
 نقطتين بمقدار (٠ه/4,4) العمل

الناتج نمو فإن وعموما مئويتين.
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ا)يمن ذي الصناءة ايمر ذي الصداءة

 - 1410 الغزة الل٠خ المساءي

 محقق لم م2000 - 1990 ه/1421

 مقتضيات دج ولم المنشودة $مال

 ا٠ءللميه يع-قد لتي ا عية لعدنا ا لذتمية ا

 في ا#بصار إليها وترنو ا$مال

 طبيعة في نوعية نعلة إحداث

 اليمني االقتصاد ودينامي-ة رمضمون

 تي٠ليم ا انجتمع ة ح-يا وفي ،ته٠توم٠ود

 ؛-داخرة’ المعوقات من لعدد عموما

 .حقا لها نتعرض سوف والخارجية.*

 في هدا إب $شارةا ينبغي ما أن بيد

 االقتعاد هيكل أن هو السياق هذا

 تحوالت عب طرأ قد ابني لقومي ا

 التعينيات عقد لخ ملحوظة

 االقتصاد ثناب كبرر بشكل أبرزت

 من التحول ذلك وتمثل ارصني،

 معرة فده التعددية ت ا؛سمما غلبة أ

نتاج غلبة عن  مجمل ءلى عيا!.زرا ا
 تدريجيا بالتحولى الذرحاديا لنشاط

 ثار سنت؛ , كمحصلة مزدوج قتصاد١ إلى

 ء-لى االستخراج;-؛ ء-ة لعناا ؛طاع

 بالقطاعات رأسا ا#ءلى اب

 الناذج تواد في ا#خرى االقتصادية

 فالقطاع (.31.ص ،34) انحلي"

قوة من %65 يثفل الذي الزراءي

 % 15 ب مرى اوم يغ-م ال العدلى

جالي، لي٠امح آجلتاا من  ؛-الح فيما ا

 لني االستخراجية الصذ.اعة نصيب

 إجالي من % 0,5 سوى تثفل
 كان بيتما ،٠/٥ 17 ء.والى ملين1ال

 توليد في التحويلية الصناعة نصيب
 %. 7 رعزتى ال ك;ة الذاب ه.ذا

 ونعيب درر ض انخذل أن شك وال

 والصناعة اللعية اًاذطاءات

 تو!;ف لفي ًالتحديد 4وجذ ءلى المحوين؛

اب الغطاءات لمالح انحلي الناتج

 اغذ-لي الناتج من % 50 من كر

جالي(  تخلف ءلى ة؛طع لدالى ا

نتاح ,لجهاز  وضعف اليمن في ا

 التتمادا ل—ع—يج ما وهو ه،—أداة

 ودخل،ا : انحذلمذ؛ ده ؛-أب ذفياوا

 ذات لعوامل رهن ا.لمهووا ا-ذوطفوا

 ويدع ومؤقتة ملمقا-ية ،هش-ة طبيعة

 وظ-روف أوضاع ك-ف ءلى "البلد

 االقتصاد رخارج ريعية بكويجا ذئم

 في الخطورة الباك؛ ذاك بادر الوطني

 وفي (.32ص. ،34) انخواحي'' كافة

 التحويل؛ ءة 1او.صذ طاع ة أسه-م ح-ين

 دادت،—دح—ن ما٠ث—لا منتصف في اابن في

المضان.؛ القيمة من ٠/٠ 93 دن ؛أكر
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ارمن في ادصناءذ

 ولى نصيبها فإن ءي لصنا ا ت-ح لذنا
 القيمة من تقريب-' % 32 إلى انخفض

 م ءا ية دنها عي لصنا ا !-لناتح فة اإضا
٠م2000 ه/1421

 عة لصتاا دحنا حمة ثلث ويتولد
 من الراهون زوقتا ي التحويلية
 الذذاب الصاخات انشطة

 المنتجات يليها %(،28) والمشروبات
ذلمزية  ،٠ا0ا6١2 سبة )االنذائية( ال

 وتتقية وجع لكهرداء١ إمدادات ثم
 ت نمنتجا %،1 3,8 - المياه وتوزيع
 مشتقات تليها !%،2,5 - التبغ
 إسهام مجموع .%7 - المكرر النفط

 نسيته ما ركل ت عا لصنا ا هذه
 المضانة القيمة ليإجا من %77,4

 ه/142ا لعام التحويلية للصناعة
 أنشطة دفية ؛٠تمه لم ا دحم م.2000

 13 وعددها كدوبلية ا الصناعة

 ت لمعدا ا ت منتجا ) عي  صنا ط  ذ-تا

 ا$الت والمعدات، ا$الت المثكلة،
 النذلى معدات الكهربائية، والمعدات
بم المنسوجات، ا#خرى،  ال

 ا#حذية و ب لحادا ا الغراء، وصيغ
 منتجات ،لجلود ا ودبغ الجلدية

 ،ته مثنتاو لورق ا ،ث #ثا ا ،لخشب ا
ت لمنتجا ا والنسخ، لنشروا عة !-طبا ا

 ت إنتجا ا ،تبا ومشتقا ا!-كيميائية
ستيكية  % 23 من بأقل سوى ( الب

 تركز يعني ما وهو المضافة. لقيمة ا مرن
 قطاع ي التحويلة الصناعة
 سمة وتلك الخفيفة، الصناعات

 تشأمجا مذن !ثمها عة لصنا ا ت الرم.
زمها زالت وما ا$ن. حق ت

حظ من  خصائص عل الم

 فها ذصا ا اليمن في لتحويلية ا عة لمدنا ا

 وشدة لتكنولوجية وا لغنية ا بالبساطة

ت عل دها عتماا  نتاج ا مدخ

 في صغورة مناسآت فهي الخارجية.

 تكنولوحبا عل تقوم الخالب،

 مستوردة أو محلية قديمة، آو معروفة

 من النوع هذا الغالب. في

 وتقل بسرعة يتقادم التكنولوجيا

 مرور مع بتساع !غنيةا كفاءمجا

 الخررات شر بب ازرمن

 ونتيجة والتقنية، الغنية والكفاءات

نولوجي وا لعلمي ا الدعم لفقدان  ،لت

 إدارية. و تنظيمية ت لثط؛ وجود و

 للصناعات $ذناجا عمليات ومعظم

 التعبئة د مجج عل تقذصر لتحوباثة ا

أن عد٠ر ،لى لنهاا للمنتج لتفليف وا
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صنعا ادمن ذى الصاعة

 !.عمرة خضعت قل الخام د ا*!وا ذكون
 ما وأكهر بسيطة. بك—ه—وتج معالجة

 اكحاءات قطاع في وه ذلك يذكون

 الخام اذواد نبة ويصل الغذائح؛.

 في طتخدمة ا لمصنعة ا ى,.ق، ت د وا»!وا

 إلى عموما ة لتحويل ا ت لصناعا ا

 المواد. هذه إجمالي من %70 حوالى

 ضعف زلى قوية داللة وتلك

 لقطاع والخلقية ا#مامية الروادط

 ب مذ;جا أغ.دب .لت حويلتة ا ت عا !صناا

 وقدرتها ازلدة، للوق مددة

 الخارجي-؛ ا#سواق في التنافسية

 من ك.ير عدد وجود بغدلى ضد^ذة

ت  ادح مرد وقد المتنوعة. المثك

 م1996 ه/1417 لعام الصناعي

ت  دواره الني والصعوبات اثك

 لنحو ا على وصنفها ة !وطنيا ءة لصنا ا

التالي:

ليمنح؛ ا عة لصنا ا بنح؛ طبيعة بسب.نجا

 والغإروف ؤلمبح؛؛ ونذيجة ،ذصي.ا خصا و

 الصناعة ظلها في تعمل الني خذلى؛ ؤدا ا

مكالى؛إ قيد قد ذلك كل اليمن؛،

 اليمن؛، عة دلمصنا الذصديرية ة.ذ لطا ا

 ى #سوا ا في فسح؛ لتناا مقدرا وآوهن

عة لصنا ا ت درا فصا ٠رجية لخا ا

 من را يسح جزءا دشكل ال زعرويلح؛ ا

 تزيد ال بحيث الصناعية الصادرات

 أن ذلك من وأءطر ٠%1,5 - 1 عن

 في لتحويلح؛ا ا!صدئناعة صادرات

 من نصيبها انخفض فذد مستمر تله.ور

 بحوالى عة لصنا ا الصادرات إجمالي

 ه/1410 عام كان عم-؛ ألنصف
 اغدلي الناتج من نصيبها أط م.1990

جالي  ال هوو ،٠/٠ 0,3 يتعدى ال ا

 اليمن يجعل ،للغاية ضيل رذم شك
 الخارجية للصدمات سهلة عرف؛

 للعم.لة مصادر ءلى دها عتما ا بسبب

 مجال عن وخارجة متقلبة لصعبة ا

 آخر ذب جذا ون ولكه اغذلى؛. ةطر لسح ا
 في لتحويلى؛ا عة لصناا وهن يكشف

 وتوجهه؛ فسح؛ لذذ؛ ا لقدرة ا ل مج_ا

 أن إذ ادلى؛. السوق نحو با#ساس
 تقريح؛ الصناعي الناتج أخماس أربعة

 تج ل؛ ا هذا وخمس الداخل نحو يتوب
تصديره. يجري فقط

اكيده.ي اوادد ءبد محمد .د.١

ضعاء
 مهمة تاريجية مدينة ء صنعا

 ويصر ليمنح؛ ا لجمه.ورية ا صه؛ وعا
نسمة لىون٠ه نصعا نحو ا٢ سكة؛ د تعدا
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صنعا صنما

 :ة ض اله وسط وتقع ،قليأل يزيد أر

 مرًا 2150 حوالى ارتداع عل اليمنية

 لبقحك ا ددسن لب حر ا سطح مسنوى خ
 كانت وقديم  دئم. جبل من العربي

 صفورة ماحة سوى تحتل ال المدينة

 من يمتد الذي الفسيح صنعاء قاع من
 غربا، عيبان وجبل شرقا ذئم جبل

مية العهود بي تزايدت ولكنها س  ا

 لقرون ا وفي .سورها دائرة واتسعت
 مدينة غرتها في ستحدثت ا ا#خيرة

مقها العزب( )بير  تفوقها وربما ، ت

 اليد العثماني د للوجو وكان ماحة،

 تها كان حيد.* إنشائها، بي الطولى

 ب لعثما ا لدوال ا موظفي مساكن

 بعض فيها بنى ركذلك وحداب.
 ا٣ وألحقوا لهم، قعور؛ ا#ثمة

 ذم مئننزها لتكون ات-دن ••• 1
 العزب بذر زربي وؤ( ،٢تمدال رزئ
 عثر اكابع ازئرن في القاع في أقيم

منعا،- عود حي

 سبتموى 26 ثورة مام—ة ومنذ
 ه1382 ا$خر ربع 26 م/1962
 هائلة، تغورات علم- ب- ًا صنعاء بدأت

 صنعاء وامتدت ،سريحا واتساعا
زج ى العرب( بر—؛ و) القدة

 ازممراني زحفي؛ ود.كثف أسوارها،
٠ تاالتجاها جع في

 من صنعاء أن ا#خعار وتذكر
 تا_ك وتروي )مربية.ا المدن أقدم

 احتوى نوح بن "سام أن ا#خبار
 لدرا—ذثا فسأر في الكة (كره)

 أطيب يرتاد الجنوب في ط؛لع.ا فأقبل
قليم إلى صار ٠حؤ ازلحاد  ا#ول ا
 وارتاد ،مع-نا أطيبه ليمنا فوجد
 أطيبها.. صنعاء حفز فوجل. اليمن

 إلى سام( )مدينة اسم صداء وتحمل
 وه-و )آزال( يى، وتمى اروم،

 ابناء #حد القديم لعهد ا في ورد أ٠اس

 موجود االسم وجدر عار- لن يقطن
 وة٠اد.ذ بمعق لقديمة ة لحب ئلذة في

 الذي الملك ١ر٠٠سا اذمتن ودنه ٠لمنعة ا د
 بذ-مه حة٠لم-لا سموا (،بين ل)يأز

ن القديمه  االسم أما تأزل(، )وع
 القد؛ الجذر من تجنتن صذماء
 ودو وملع دهن بمعنى )ضع(

)أزان،(- لمعنى موافق

 ة القد ببة٠اب النقوش لدة وني

 وفى ،نحعمن سق )تعتع( يقال
 مصنعة اليمنية #مكنها تسميات

 ،ثعينعة لتصعد وا مصانع والجمع
 ني الحعينة اومرى معنى ي تعط وكب'

المرتفعة. ا#ماكر
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صنما صذع؛ء

Hi

-ب:.؛

٠:بجرتر* »،

 في ء تعا٠ص ؛.دينة ذكر مذن أ ويعود
 )هلك عهد إلى القديمة لذة ا النقوش

 ملك (١٠٩ وتار إيل كرب بن أمر
 في عاثر الذي زيدان وذي سبأ

دي، ا#ول القرن  الدش ويذكر المي
 (A452 SAMMLUNG E. نعه

(GLASER VII وب شعوب، مدينة 
 منعا،، أحيا، من حي اروم يمى
 )باب الشمالي لقديمة ا صنعاء وباب

شعوب(.

 بمد النقوش في صنعاء وتذكر
 في وخاصة مرارًا، ا#ول القرن

دي، الثاك القرن  في والسيما المي

 شرح )إل المبئيين اللكين عهد

 منتصف حوالى في دن( ويأزل يمصن
الذكور. القرن

بقعمرها صنعاء اشتهرت وقد

 إكله في الحمداني ويذكر .٠غمدان
 ذرح )إل هو غ_مدان بنى لذي ا .ن

 هو أوتر( م )شعر وأن بحصمب(،
 وأحاط القصور ن بين؛ واصل الذي

 ذرح )إل ولعل بحائط. ضعاخ
 سرًا ملك نفسه هو هذا بحصب(

 أن غير الذكر، السابق ريدان ودي
 إنما اسر؛ وخاء إلى تثير ال النقوش

ئه إلى  من كل عل وأخوه هو استي
 سلحين ر٠وقى ء صد؛ في غمدان ر قى

 وجام 18 إرياني )نقش مارب في
٠ع5٦٦

 النقوش في للقصر ذكر أذنم أما

 الذي (12 نامي )نقش في جاء فقد

 المذكور لمبئيا الملك عهد في دون

القرن أوائل حوالى أوتر( )شعر
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ط صنادا صنا

دي، اوثالث  قعر اذعى والذي المي

 عل يدل مما ، معا وسلحين غمدان

 لرن أودم غمدان وصر رناء تأريخ أن

 #رجح ا عل عمدان وكان ذلك.

 كان إذ سلحين دعد الثانية المرزمة يجتل

 إلى يقدمون حنن يسكنونه سبأ ماوك

 الثامن الجزء في ني لهمداا قال صنعاء.

كليل: من  كاذت المدوك "إن ا

 في وحين  -حينا ماردب في تسكن

 في وقصرها ومنعاء وبقيمت . صاء

 العاصمة رب ما رعد رة الثا المرتمة

 دداصمة ا ر ظنا ئ حلم ولما ،لسبئية ا

 في ء ومذما رقيت ماردب محل لحميرية ا

 اكتست أبا إ$ أيض . اوثانة المرب

 لفهرة لحرثي ا الغزو قبل خاصة أهمية

 ظفار محا وحلت لعده، تم قصورة

 لليمن. ا#ولى صمة لحاا واصبحت

 يزن دي بن سيى أن ا#خبار وتذكر

 حاكما غمدان بقصر صنعاء في آقام

 في وإليه ، #حرانر ا رادد لليمن

 ومنهم العرب وجوه وقد صنعاء

 إيجى ا جد المطلب عدد برئاسة قريش

 لظغر دا مهنئين وسلم ءلميه لله ا صل

الهجرة ن زما دحل ولما الحبشة. عل

 عامل رمي لغا ا د باذان كان النبوية

 صةًاء في مقوم  ني وة.؛ا برويز رى٠ك

م.628 ه/ 7 عام وأملم

 عهد في ء صمنعا L ت٠رد ه #رق ا كذما

 هو آخر ري ه^دما (٠٠بم*لم لحرثي ا أبرهة

 درهة أ ها دنا كندهه وهي )الئليعدن(،

 عز ولتصرفهم العرب، قبلة لتكون

 هي عتيرت ا و ، لكعبة ا إلى -لقح ا

 تناقل التي العجوة المباني من وغمدان

فها. وصا أ في لغوا وبا النامر ذكرها

ساد قدا صنعاء تكن ولم  م ا

 نت كا وإنما فحسب، مهمة ضرة حا

 أشهر من وسوقا تجارية محطة أيض 

 دندك واشتهرت العرب. أسواق

م رعد خ  س  إخبا دل حتى ا

 وعالم" تاجر كل وجهة "كاتت

: قوهم عنها وثا

اسفر ا طال وإن ء هعا حب من دد ال

نر عودوكز تحتى وإن

ما د٠ب داء دست واكتسبت  م

مح  ٠مز عدد دخلها فقد ،-حديدة ل

عايه الله صل الله رسول أصحاب
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صنعا صدعا

 أقدم من واحدًا فيها وأسس وسلم،

مية ا الجوامع  مع لحا )ا هو س

م تعاليم ذه تركزت الكبرر(، س  ا

 يزل ولم ،لعلوم ا فه وازدهرت

 صوليأ يه٠وفق مجذ.هد ءام دوم  بصنعاء

 ا#وائل ومنهم ى;و. ؛ ذاعر وأديب

 وعبدالرزاق ، مذبهب ب بن رهب : وثل

 كبار أبب بن وبشر ، ٠ني لصنعا ا

 أحمد بن والحن البلوي-:;:-،

 علقمة : مثل والشعراء ،٠الهمداني

 ا، ارمن ووذاح دن،—ح ذي

 بي الثها الطلح أبي !؛ز وعبدالخالق

وغيرهم.

 لمدرذة لنبةدا لكبدرا لجامعا ويعتبر
مي، معا-م أذب صنماء  نم فقد إس
 صل لرس-وى أوامر على بذاء بناؤه

 الدسرا إعام بع.د لمم و ءاده للها

 قام فيمن واختلف اب-ري.
 معان الجلرإ العحابي فقيل ؛ بدأسي،

 بن وبر الصحابي وه وقل -?جل، ؛.ن
 اسحتابي بل ودل ا#نماري، يحكن
 أن عل المرادي، ك رسي ابن فروة
 يجمل صءاء في آخر ممجدًا هناك

لعيد ا لرصل في روم ا ويتمثل سمه ا

 ؛-أب شمال القديمة المدينة خارج
 من سلسلة ه علي ؛.عاقبت وقد شعوب.

حات ص ضافات ا  منها وا
يحى بن اوب ا#موي ؛!.والي ماشده
 الوايد بأمر م705 ه/86 عام االنفي

 ءلي ا٢ قام وأخرى الملك، عبد بن
 ه/134 عام الحارلي اور؛ثع بن

 ا#مير به ذام ما ومنها ،م75 1

 بين ذوالي يعفر بن محمد !:مغريا
 ه/270و م880 ه/266 عادي

 حتى ات—لتوسيعا إنع ودرا م.883
 أوقف كما ، 4عل هو ما إلى صار
 ما أشهره؛ من كثررة أوقاف عطده

 ضاع في ليعفريا أسعد #مير ا أوقفه
اروم. إلى سارذ زالت ما همدان

 وستة مائة القديمة صنعاء وفي
 إال بالعبادة مرًا ء؛ مذلي وق لم مساجد

 خارج بنى ما جاب إلى أربعون
 سبتمبر 2 ة ثورة بعد لقديمة ا لمدينة ا

 ه1382 ا$خر ربيع 26 م/1962
 مائين حذوالى ا$ن تعدادها بلغ والتي

.١ضسجد وخمستنؤ

 العزقة المدينة تلك صنعاء إن
تتشكل بدأت قد نت كا ربما التى

وو
 ثم ،نقم جبل بسغح طيبة كقرية
 تطورت ؤد حصينة تاريجية مدينة
م قبل خطتها س  ح لتصع وبعده ا
من سور ا٢ يجيط عالدرة مدينة
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صذما صيحا

 ؛؛ري رئيسية أبواب بأريعة اطين ا

 وداب شعوب وباب اليمز؛ باب
 بقية أما ستران. وبادب لس حة ا

 وباب خزيمة دان رتل ا#بواب
 حذنثأ حبذط زحدكه الشقاديف

 فى ذلك ولعز العزب، ببر حي

ريسير. قبله أو ءشر الثاني القرن

 ه/480)ت ٠الرازي ويذكر
 استكملت صنعاء أن وغيره ام( 068

سادم في عمارتها  ريفها وكثر ا

ن-؛؛ كه-ا والخير  بع من ن وا
 دورها كثرت ما كط ، إليها النواحي

 سبعين وبلغت وسقاياها وماجدها

وة في مسكن ألف  الرشيد هارون خ
 صنعاء إن وقالوا م.786 ه/170

شت  بن أحمد أيام في ذلك بعد ت
 ه/380ت ٠الهمداني الضحاك قيس
 عدد تصديق الصعب ومن م،990

 حينذاك جذو انا عدد وكذلك الدور
 ذغسها داوحد مسجد(* آالف )عشر
 لغترة ا في با سكا وز يتجا لم ربما
 ذما نسمة لف أ نني ما من كثرأ دنسها

٠بدورها بالزن

 فها ووسعت الني الفترات ومن

 لن كل عهود فترة صنعاء مدينة

الحادي )القرن الهمدانية الدولة

 والدولة ي(، الهج* السادس عشرا

دي( عثر الثاني )القرن ا#يوبية  المي

 غرب إلى 'بردن -حي أنشئ حيآلع

 مقر لحنوبي ا طرو عل وأقيم المدينة،

 ببستان ل زا وما عرف زلحاكم

 ،#سود ا الغيل عبره أجري السلطان

 طغتكين ن لسلطا ا إلى سورها وينسب

 ا#ول ني لعثما ا العهد وفي أيوب. بن

 ستحتدث ا للهجرة( العاثرة )المائة

 )بير هو الغربي الجانب في جديد حي

 جامع خري في بني كما العزب(.

 الطراز عل الميدان وحمام البكيرية،

 بع ف ا القرن أواخر وفي العثماني،

دي عشر  الجانب في استحدث المي

 الخي العزب( ون من ادبي
 أواخر وؤ( اليه_ود. ء دن، المعروف

د عثر الثامن القرن  أنثأ للمي

مام  من عدد؛ القام المتوكل ا

 وحددنة وحماما)ت س-جدا٠و لقصور

 من الغربي الطرف في اوكل( )بتان
 الركي الوجود أيام وفي إدبنة.ا

 دور جعوب مقادل ؛-خيت ا#حار

 عن مختلف طايع ذات عماثر دنة اذلى

 كات د ت م ستذلىاو دنة ذلى طراز

.٠)بالعرخي( المعروفة وهي عذية
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صعا ؛٠٠د

 ۵تحد رءرائط وذاذق هنالث و.يس
 ر ء بدق-ة ص.تعاء م.ديتة تطور ٠ معا

 رث لحد . لععرا في ده زحى زبراب[
 !لمددذة ة المذي ا-لذر,':ط عغر; توافرت

 لها وومغه نيبور ذلىرط_ة مثا

 مانزوني خريطة و م،1763 ه/ 1176

الوالي وخارطة م1879 ه/ 1296

 ديفزرا وخروط؛ ،نادا أ٠صءا ني !.اذلىا

 ،ام 929 ه/1347 فيمن وفرن
لمدن تخطيط ط ا خر خيرًا و

.لحديذةا

 تفيد دا!ة رأريذدة شذرات ك وهن.؛
دفيحر ر؛-اذوا مرت ذد ذعاء٠ص أن

 :'؛وه دداذر نحاروا دا مذلىوا وتجديد
 ؟تالثا أن نير بدقة، ذلك كر تتبع
 استنطءت ؤد العريقة دنةاإد أن ه.و
 فيها، ة لحر؛ا ديمومة عل تحافظ أن

أو ،عاصمدة لزمن عر تبقى وأن
 الماني سحنات ملة لى مهمة ذرة لى
كالقعور ا#ساسرة معالمها في

 وفي واذوق، والجامع والور
 باوتوازر اتت اافي را على

 الرحالة يصفها ؛مثأل ،مع  د١وا!-ذ.^
م٠ه/1294) بطوطة ابن المعروف

 وه.ي :فيقول زارها وقد م(1877_
ا صنعاء( ارمن ؛-#د قاعدة صنعاء[ ]أى

\مب٦لج ا شبم١ولر زاه

م ال\ ؟ ه هر$ل ١ل ؟٠ ئئع رطش ن ردهم'
دا 'ال؟ مل٩ردت سمعآل -رًا ٩اط0 ملته ر مه ١و

 رة 1ل.د-' سذة٠ح ذرة ومدي.ذة ،ا#ولى
 كثذرة حى—"لم را با$جر بناؤه؛

 معتد!ة وا!.زرع وا!خواى شجار١
 صذع-اء ومدينة انء. ذ.ة للسواء،
 ذإذا كله.ا با#حجار[ ]ربما مغرون؛

 وأنقاها، أرها جع ضر المطر ذزل
. الحوامع حسن دن صئع.اء مع ولى

 تةيللمد لتتقل؛ديةا [.$دحا برز ومن
 ق "-و من صفاء وسوق ،دواب

م دل المذ-هورة ندربا  ويجد .س
 در1ا[قد- في صدعاء ذوق وص.غ  المرء

 - فوري اخامس !ذرنا مذن لعربرة
دي، عثر .لحادي في وذلك المي

 ويستذاد للرازي. صنعاء تاريخ دداب
 ددفى ا!-ذي صدهاء-:؛:- ؛،اذون ذع.ى من

 اوثاني الة.رن في صنعاء دوق بذ.ط'م

 عذر الثامن — اذجري ءلم
الرحالة أوصاف ودن ا[-؛.$دي،

 جوردين جون مثل ا#وروبيين
يور رسان وى م،1609 ه/1018
 المدية دوق أن م1763 ه/1176

 وقد ذن. I ر ء ا د متغد و ًا متى-؟: ذان
 !.دينة ر بازده[ ا!-™-وق ذوسع رتبط

لحرفرة ا المنتجات واعتماد ونموه[

 )دوق كتاب حب ى[ وذكر عالى.
)والردومتال( العور صن*-[ء(

1 891 اكهعية الهوسه،د



صنعا صنعا

 بصنعاء كان أنه م1979 ه/ 1399

 حينها فيها وكان سوق . 49

 سمرة*- 29 م1974 ه/1394

 ومصارف للتجارة كمخازن ستعمل،

 تقدم ولزل بالنقود ري لتهج-؛ ١ التبادل

 ا٢و تهم ودوا فرين ).لمسا خدماتها

أمتعتهم. لحذظ أماش

 الويلة قرونا صنعاء رمدت لقد

 ر لحصا وا الخسروب وجه في

 حبا معلما وقيت ،رث لكوا وا
سةإ عربية حضارة عل وشاهدًا  س

 مزج رفيع فني مستوى ذات أصيلة

 المعماري، والجدال الذقني الغن بين
 ت جا لحا نفه د.وقلتآل ا في ومستجيبة

 وحق والروحمة. المادية ا—ثم سكا

 تحافظ صنعاء بدت الحديث العصر

 بين التراوج فى مريح إيقاع ء.لى
 #صاية ا حالته في المعماري نيجها

 إلى وظلت العصرية. الحياة ومتطلبات

 رهي ه 1382 م/ 1962 ثورة قيام

ثة ا#حياء ذثمل عاصمة  الث

 ٠ليهودا وذاع العزب، وبير ،لئنديمة

 ا#حياء وكانت حاليا(. العلفي )د،

ثة سه٠ؤ نحو طوله بور محاطة ل-ئ

 لقديمةا صنعاء بأبوا له ،أميال

 : #خرى ا ا#بواب الخمس ثم #ربعا

 و؛.اب قة،٠ا!ا اب٠و؛ ،خزيمة )باب

 وباب ،،—دية 1ل.شة_ا وباب الذاع،

الروم(.

 حدث يزفا ر لكمع ا لتطورا ولكن

 الهائل العمراني والزحف الثورة، بعد

 عاصمة مذهلة سرعة نقل اوذي

 إلى الوط-ى العصور رن اليمن
 إيقاع أصاب فد الحديث العصر

 ولم سورها، فتهدم لغ، دا بخار المدينة
 ليمن، باب إ$ أبوات من يبق

 السكان، من كثير دورها وهجر

 ئل لوسا ا ل إدخا ت مشروعا وتببت

 ه والميا ء لكهربا ا ت كشبكا لحديثة ا

 حركة إلى إضافة الصحي والصرف

 عثمة مغديا في ترا لسع؛ ا مرور

 الضروري من صيحوأ ا#ضرار،

 بصون وأحيائها المدينة ث ترا إنقاد
في  القديم الجزء  لها يجدث ود لما ت

 .لدن حدت ما غرار عل تشويه من

 ااطمو يجمالها أضر أخرى ريجيةتا

 في نموها ن إبا لها ينظر وم ،لسريع ا

 ضمن العام الحضري محيطها إطار
دق. مل ن؛ طبتخط
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همام( بن اارر'ق )عبد اساذي ٠صذعا

 ا؛-دينة أن ظ—الح حن ودس

 ردة لد لدوبا لمذظمةا زال ذثارت

 ;وذ-اأةو(٠ ) !-*.اوموا والثقافة

 وخارجه، اليمن داخل في والمهتبن

 -ذي .ك.و٠٠٠للميوز ه I'.* ؛.ؤة.را في فاتخن

 م1980 ه/ 1400 عام ببلغراد اتعقد

 دوب بحمدة لشروع ب غي٠ي_ق رؤرا

 ه/1402 عام وفي المدينة. لمون

 يوزراءًا مجلس قرار صدر ام 982

 عنى امحافظة لجنة بتشكيل (5) رقم

 وفي * وتحينها لقبةا صنعاء مدينة

 الذ-رار مدر م1984 ه/1404 عام

 ١قيا "بثأن (76) رقم الجمهوري

 دن وتحس لحم-اي-ة ودورة ة وطب حملل.ة

 عنى ط '.-لمحن؛ القديمة هذ.*-اء دديذة

 وتطوير المعماري، وطابعها دمالمها

 ري لحف؛ ث الز؛ وإبراز لخدمات،

 الحملة هذه #غر.'ض وشكل ".فيها

مجلس رس درئاط أمناء مجلس

 و٠٠ض٠ء عثر زس.ة من هكون لوزراءا

 من وآخرين المعنيين الوزراء دن

 ويتبعه والمهتمين، االختمادتز

شراف يذولى فني مكتب لعلمي ا

داري تغني و.  المشاريع ءلى وا
 ونمس.ين يمياذة الخ-اص-ة وا#عمال

 اإواذة-ة تتم ايوا صذ*اء مدينة

#دلماء.ا مجلس قبل دن عليها

 العمري الله عبد حدئ.يى د.
الله ءو. هدهد ما يوسد. د.

 الله عبد بن أحمد صنداء، مد^ذة تاريخ : مراجع

 دار — ة ط ازدري، ين٠حس تحة:ق اارازي،

كليل، ام.987 -دمنق الذكر  االن ا

 مجموع (.1940) 8ج الهعدداذي: أحمد رن

 أحمد ح-مد٠٠م ،أئلها٠وفب اليمن بلدان

م(.1 984) 1 ط - 2 مجلد - آجعري٠ااالر
 وفيق ترجمة الحردوستال،١و صنعاء، سوق

 كان الهمداني ام(.990) الرياض - غب
 يوسف ا#ب، ذاكره ذي دراسات اليمن،
 ٠ Serjeant, R.B٠۶1986) الله عبد محمد

Lewcock, R.: Sana’a - An Arabian &

(-1983) ^Is!amic City, London

كلدل م(.1983) ء ردعا (3 ،2) العدد ا

 العراسي = الدين( ، مدي الله )عبد الصنعاذي

 هةام( إن )عبدالرزاق ي اسة.،.

م827 . 744د/211 126

 بن همام بس ارزاق عبد ءو
 أبو الصنعاني، ،ري٩الحم ،ناذع

،دقة ،ءذ.دث ،فظ دأ ،لم ء-ا بكر.

-مثهوو ، ٠مفر
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عدن صهاريج فئام( الرزاق؛ن )عبد الصنعاني

 أبرز من وكان يصنعاء، ولد

ميا-  في ثبت إهام راشد، بن معمر ت

 وروى ، نيفتصا له ، ث— لحدي ا

 ثقات إليه رحل كثيرة، أحاديث

 كثير عنه وروى م—وأممته المسلمين

 وا#وزاعي، جريج، ابن منهم

 الثوري، وسفيان أنس، بن ومالك

وخلق الجدد بن يحيى بن والحسن

كثير.

 فكان عمره آخر ني هره ك-ف

 الرزاق عبد نى وكا ادذاكرة، من يملي

اليمن. في عق شي ل ا معتدلي خيرة من

 في )طبع )المصنف( كتبه أشهر

 )تحفة صاحب وذكر ام( 972 ^روت

 بخط نسخة منه أن ا#حوذي..(
مام  /1) ألمانيا في وهي الشولذاني، ا

 نقله وقد )ح( )التفسير( وله (،335
 يحيى بن الحسن برواية كامأل اسري

 وذلك م(876 ه/263)ت الجعد بن

 في #ماليو)ا حجر، ابن الحظ كما

 الظاهرية في أقسام منه الصحارة( أثار

المصرية. لكتب ا ودار

 العمري الته ءبد حسدن ٠د
 الحابة، در الشوكاني: علي بن محمد مراجع:

 - الفكر دار العمري، د.ب تحقيق
الجعدي، سمرة ين علي بن عمر دمشق؛
،ربد فؤاد : ذجقيق اليمن، فقهاء طبقات

تاريخ بالرازي:957 يروت، القلم، دار

الدهري، لددين د. :تحقرى ء،صن*؛ مدبة
،سوريا لنان/ المعامر، الذكر دار ،3ط

م.1989
ا#دناوي = بوسدف( بن شام۵) الصناداني

عدن مهاري
 ف الطو ا ) ب كتا »ب خ صا كشير

 ن القر منذ - االريتري( البحر حول
د #ول ا  أماذن وجود إلى - للمي

 وأشار عدن، في العذب ء لما دا للتزود

 )وهي للماء بؤرًا با٠ آن إلى ني خمدا ا

 الثيء(، لحغظ المذخرة - بئرة جع
 ءلى — له صر دا٩م وهو — سي لمذلى ا وآه

 القرن في ذمها عدة حاضر وجود

دي. العاشر  امحاور ابن ورأى المي
 الماء لخزن زيج لصب؛ا من عددًا فيها

 وكذا عثر الثالث القرن مطلع في

 الثلث في زارها عندما طوطة بن

 ابن وأرت . عن الرابع للقرن #ول ا

 ا#ول العقد في أغلبها خراب الدع

 عدد ودفن ءلى درراًلد ؛لمقرن
 ء للىق-يان هرًا ط رعضها ودني منها،

 التاسع القرن في الرحالة بعض رآها

 أحياء في منها عدد واكتشف ?،

القرن. ذلك دن ني الخلفة المدينه

 ذلق المدينة ألصهاريج عاصرت
من إنه بز المكتوب، زيحها لى؛
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عدن صهاريج عدن صهارج

حز■:ك;
:الب.ذك-

٩ ■-ر

 كهذه مدينة في دن وجود وري م لف ا

 خاش من ويتعرض الماء، فيها يثح

 حوصرت هي إن للمشقة فيها

 ءلى أهلها فعتمد الماء، ءلمها' وانقطع

 أو المالحة أو الشحيحة آبارها رعم

 ه وثا من الصهاريج هذه خزنته هرا

 مواسم في تبطل التي ا#مطار

 إلى كثئذرًا بناؤها ب وقد متباعدة.

 فدكر لحم،ز وهو والرك، الغرس

 إلى نبتها ينفي لها بطوطة ابن

 لها )الطواف( كتاب وذكر ا#تراك،

إلى نبتها ينفي ا#ول القرن في

 إلى بنائها بنسبة يوحي بل ، الغرم

الحميريين.

 ب المشهور النظام ذلك أما
 كتفلم والبافي الطويلة( )صهاريج

 المدينة به اشتهرت وأثري تاريخي
ل  هدف فله المنصرم، القرن خ
 فلك ،لقديمة ا ريح إصها ا عن محتلف

صقة، خزانات  الواقع في هي مت
 #طار ا مياه بقائي جبلية مصارف

الت تسقط الني  هضبة على كش
 التي الحادة )السلسلة شمسان جبل

 هذه إلى وتحويلها بعدن( تحيط
المدة. داءلى في الصهاريج
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اليمز( فى الصوفية عدن صهاريج

ل من عقدين وبعد نجليز احت  ا

 للطنةا فرئ ما وعنل. ،ل.عدن

 وهددت دنة .ا.لىا عل حصارًا لعرذلية

 سلطات لجأت ءذغ-ا اء٠ال بقطع

ل  الخزانات عن الكشف إلى االحت

 ، ترميمها وإعادة -طويلة في فون-ن اإل

 إلى اراه لتحويل كمصارف ال

 إلى ولكن المدينة، داخل خزاذات

 الطويلة، داخل في لخزيا صهاريج

 ركن . ض.آغما صهري  أضافت لل

 بصهريج عرف قبل من موجودًا

ن.  مالى فى المهندسون وتدخل كوج

 ه.دفها سدودًا اوينو اذضبة، في المياه

 -زول قبل اطميو الحجارة -دحر

 كاف ٠مهما وهي الصهاريج، في الماء

 تحويلها ذلى شها دارف ؛٠٠٠ تقوم

 منذ ريحادصها نمتلئ ولم خزانات. إلى
 عند ؛-الث  أو مرتين إال الحين ذبايط

 وعطلت ءادية، غير أمطار هط-ول

 ذاتخذت اذقديمة، اروي الدود هذه

 اذضعة في أخرى عفارج لنفسها اذاه

ذفها.

معلم  وم اد الصهاريج وصارت

لحغظ مرذق من أكش تمثل تارنجرًا

 ى.ارت ,ة-ة حد فيخ-؛ وأنشئت -اء،

عدن. مدينة #هل متنزها

محدرر أحمد |اة ٠ ء
 عدن، اريح٠صه ح لزحدرز حمد١ الله عود مراجع:

ام.987 عدن

ايمن فى الصوفية

نتباه ملفتة هرهظا هناك  وهي ل

 ني ليمنه ا ازصوفبة ت حصيا لد ا ب غيا

 وكتب موفية العف مؤرخي مصنفات

 الرسالة كتان منها الشهيرة التراجم

 للسلمي الصوفية ت وطقا القشيرية

 للسهررردي المعارى وءوارف

 وقد ،وزبرها للسراج اللمع وكتاب

 الفراغ هذا لتفطية الشرجي رصدى

 آهل في الخواص )لجفات كتابه فألف

ص( الصدق خ  لمتصوفة جملدر وا

 كنب تلته ثم عصره حق ليمن ا

أخرى. ومصنفات

 ي للتصوف البداية كانت وذفى

لذانيوا #ول’ القرنين في اي?

لتعميم ا يشومها بداية يين لهجر ا
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ايمن’ ذي الصوذدة ن٠ااة ذي الصوذدة

 في رها٠نحص أن نستطيع ف والشمول

 عية جا صفة دي وإنما -ددوا ع? دخ

القوم. دن كثذر ذيها دشرك

 تدل التي شارات ا بع.غر وهناك

 يتحول بدأ اليمن في االصوف أن عل

 تدور وأفكار سلوكيات مجرد من

 صود آراء إلى !.نسكوا لزهد ا حول

 اهجري، لث لثا ا لقرن ا في متقدمة
 -ياالن العالم أذطار في حدث كما

 بسيط سلوك هن االصوف تحول حين

 اثقاف امتزجت عندما فلسفة إلى

ا#جن؛. با#قافات العرين؛

شارات هذه ومن  عن يروى ما ا

 ليمن ا رار عندما المصري لنون ا دي

 ليمن ا علماء من بواحد لتقى ا حيث
فدار بعفر منه النون ذو فتعدم  ا

الصول؛.

 لخاسوا الرابع لقرالن ا وفي
م من عدد ظهر الهجريين  الزهد أع

 دس لسا ا لقرن ا في أما ، وف١ثع وا
 عرفوا لصوفرة ا من جاعة ظهر فقد

انجاالن. ال٢ في شأنهم واشتهر باالقه

صه-؛  في الصوف ا أن القول وخ

نبه ح؛ من النا في عرف لدور ا هذا

 كفلسفة يدخل ولم الشكي هدي لز ا
 وبدأ السادس القرن باية في إال

ا#ءرى. االلموم عن مجاال في يعل

 لهجري ا بع لسا ا لقرن ا بدأ إن وما

 في طع٠سم الصوي؛ نحوم معه أخذ حق

 قام إلى #مر ا ووصل العامة الحياة
 ادعت ب؛ لسيا ا كات الح* من عدد

 كحركة به وتظاهرت التصوف

 ةه/ 1 1 سنة الدين تقي ابن سايمان

 في ادصوفي مرغم وحركة م،1214
وبي. اال المعود الماث عهد

 من جاعة نرخ لقرن ا هذا وفي
 في الجرد ا#ثر لهم دان اليمن صوفرة

 بدن من هويته وإظهار التصوف إبراز
 نجتمع ا في #خرى ا الطوائف سائر
 أبو الدال سبيل ءلى ٢هم-ه ومن

 ومحمد لبجلي ا ومحمد جيل بن االرث
 في ويألى لفشلي ا وإبراهيم ي لحكم. ا

.٠ءلوان بن أحمدلى الشيخ متهم مذلى

 بداية النازة هذه في وظهرت

 يكن ولم اليمن، في العوؤذة ا)طرق
 وال ف؛ه لغا ب ة٠الغم ٠هذ في التصوف

 كان وإنما جامد ره.؛.افي سلوب ءل
 التراث غالب و ،وطا تصودا

هية ثغا ال حم.. كان فيها لصوني 1
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اليمن في الصوفية اليمن في الصوب

 يصل ولم مدوذة كتب منها والقال
 كانوا أب( يعني وهذا غالبها. إلينا

 بتدوين ييتمون وال المرك ن :يتمون
اللوك. هذا قواعد

 في الصوفية شوكة قويت وقد
 آل م حكا د ستفا فا لرسولي ا لعهد ا

 االجتماعية المكانة من رسول
 الناب والتفاف ولصوفية والروحية

 ففالب ملكهم. لتوطيد حولهم
 من كشرًا يذكرون الغازة هذه مؤرحي

 الصوفية عن تروى الني الحكايات

 في رتجول بي دولة لقيام وتب
 من وندرك ا#يوبي. العهد أواخر
ؤة الحكايات تلك  التي الطيبة الع

 رسول آل حكام ذربط كانت
 ما وكررا ،لهم واحازامهم دالصوفية

 مشايخ يصاحبون م لحاكا ا ن كذ؛
 أو يدمبر أ عل ويتعلمول الصوفية

 المور سعقر ي م— يتشيرر
. 'سية لسيا ا

 احتلها الني المذولة من لرغم ودا
 فقد رسول، دني حكام علد ااصوفمة

 الحكم أهل مرانة في دورهم لهم كانى
 عية ولمر ض_و نعر ا إن م—له ي وتصد وا

 بن أحمد الشخ فعاب كما دالظلم
علوان.

فا خدة بأن التاريخ يجدثنا وكما  خ

 والصوفية ندننهاء ال بدى مأ كة ود قويا

 هذا إن إال الهجري الثالث القرن منذ

 دظهر ولم تأخر قد اليمن في اذزاع

 نميز عندما السايم, ادنرن -داية في إال

 الفكرة ا#طر من غيره عن التصوف

 وقد. لصوفية دا الفقهاء فاخر

 الدينية المكانة ي فوهم نا

 إال الفقهاء ض كاف فما واالجتماعية

 مع ا٠حذبليه اتحد وقد المواجهة

 وجوه في ا#فكار وأثرروا حم، زيد

 كتابيا 1 ماجحق:ه في وتوءلوا لصودن

 للصوفرة ء لفقها ا معارضة نت وكا

 بتدن لم ولهذا باالطة؛ تصطدم

 حرص فقد مأساوية، ابادادأ الصراع

 يقفوا أن عل سوليونلر ا الحكام
 يمينون ذال الصراع ني محايدًا موقفا

 بعضهم كال وإل خر ضد فريق مع
 يضار لم أنه إال أميل المتصوفة إلى

ذلك. سب الفقهاء

 ٠وءدن ٠وزيد تي٢لض كانت لقد
 رن للصراع ساحة رروتب٠وحخ

 فيها تثارك ولم الصوفة،و لغقباء١
 #با - ساشر بشكل - الحمال أعالي

وفقه ،#ثمة ا سيطرة ت .ف نت كا
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يمن الصوذدت؛ي المن ذي اكرف؛ت

 في لمعذزوة ا مذهب يذهب دية الزد
 ذفر دس وهر االعتقاد، مائل

 إلى ؛-ةلمنوا والخوارق ت لهدراد؛ا
 وذف دك أجل ودس اء، ا#ولى
 المر؛.ص، دوؤف ة )-حودا مز ا#ثمة

 لبوس لبس إذا ك-وفي عن يرخون
 ذخر .?.اول إذا ب-ه ويبطنون ،هدالز
طذ ،لصوفرة ا،يمتعا  تذم م وا

 كما من٠ل عالي ني ة ااصرو الرطة ا
 مناطق من وغ_رهل ب'ة في ؛.ادت

٠ لى.منا جذوب

 ق اط, انتذرت ؛يف  واللك

 والذرب لجنوب ] طقالمنا في .١الص.وف

في تنتثر ولم ،ليمن: في موسطىوا
.الثما'لي اتكم

 والتدارات !طرقا دخاك لذو

 خر طريق عن ارهن إلى الموذة
 ا#قطار إلى اليمنيين العلماء
مية س  هذه قط.اب مجيء أو ا

 اليمن إلى عنهم ذئوب دن أو ،!ط.رق
 لمكة وكان ،نها تعاليمه*( ونذر

 اذتشار في الكبرر أرهما والمدينة
انمن. في الذصبرف

 ول٠دء رسول آل حكام ل ذب ولقد
 بدون الصورة لط_رق وا ترا اب؛ ا

لكبار لدعوات ووجهوا يل تحفظ

تدوذة  ،اومخاص ليرن،ا إلى للحضرر ا
 ا#قطار -م۴ًا ناقت الذين أولئك

 تبمومعتقدا رائهم تب٠$٠ ميةم ا
 المظفر الملك دعوة مثل العورة

 سبعتن ابن االق عدد ..لممتعوف
 مضطرًا مكة في يقيم كان عندما

جب٠٠ موقفه .٠٠;

 في لصوذة !طرق ذدوء ى'ن وإذا
 في ؛برى صوذة لطرق محاداة ذز ا

 محاكاة ا٦تا إ والعراق م لذ؛وا دى.
 ًايمن ا هل فكانت ، ذكية ميكا ر١غ

تجاهات رفد في إسهامات*-*(  ا
 ذ-ط؛ق سع ردو وتطويرها اصون-;.ا

 لم ااط مناطق من ؛.؛.;ر إلى انتثارها
 وذرق لى لهذرا أجاوة مي ا

.إفررقدا

 والمدارس الطرق هم ومن
 ؛-.ان اذفي الىه-ن إلى ًااواؤلىة الصورة

 في صوف ا عل ير٠لكب ا أثرها ذا
. ن ادم ا

ة ر الذا الطرة

 ااقادر ءلى البخ إلى ■كب
ني  رهي ام( 166هو/561 )توفي الجي

 إلى دخك ازفي الطرق ذلأوا من
؛٠وأ؛-ره انتثارًا وأوسعها ن٠اليم
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اليمن فى الصورة الدس في ة الصوفي

 ادلية الطرق معظم أن لدرجة تأثيرًا

 درية زقا ا للطريقة فروع عن رة عدا هي

 شيوخ )إن فعي اب يقول ذلك وفي

 يرجع وا#صاغر منه*( ا#كابر اليمن

 عبد الشيح إلى الخرقة لبس أكهرهم

 يده في لبسها فبعضهم القادر،

 الذين من #كدر وا إليه راحلن

إيهم(. أرساها

 إلى درية القا ]-طردقة ا دخلت وقد

من مام حياة في ا ني ا  يد عل الجي

 بن علي الحن أبي الشيخ من كل

 الله عبد والثرخ الحداد. الرحمن عبد

 من التصوف خرقة لبسا وقد ا#سدي

ني الشيخ  نفسه. الجي

الرذاعية الطرينة

 رن علي بن حمد أ لشمخ ا إلى تنسى

 د/578)ت الرفاعى مي العبا

 القرن أواسط منذ انتثرت ام( 182

 اليمن إلى وانتقلت الهجري السادس

الرحمن عبد بن عمر البخ طريق عن

 أثهر ومن القدسي. حال بن

 يكر أبو الشيخ القدسي بعد اقطاتها

الرذجول. د حمه أ بن

المغربية الطريقة

 بن شعيب لشيخ ا إلى ب * ٠٠* ٠ ًا
 )ت مدين يأبي الشهير الحسن

 اليمن إلى وانتقلت ام( 198 ه/594
 الهجري، السابع لقرن ا أوائل في

 ادطريقة هده الى المنتمين أول وكان

 بن الرحمن عبد الشيخ اليمنيين من
ميذ أحد وهو ؛قعدا محمد  الثيخ ت
مدين. ابن

 في بقة وك ا هذه ذع نتتم .
 لله ا عبد لشيخ ا عور حمرموت

 شتهر ا وممن ،لمقعد ا تلمبذ الصالح
 الشيخ موت حف ني لنشالجها من

 العمودي عيسى ين سعيد
م(.1272 ه/671)ت

الشاذلية الطريقة

 ءلي لحسن ا أبى لشيخ ا إلى تنب
 ه/656)ت ذلي الثا الله عبد بن

 عن اليمن إلى وانتقلت م(1258
 ذلي لذما ا القرني عمر الشيخ طريق
 مديدة ني لطريقة ا بشر م ف' زدي

.حيها اوذو ع غنا ا

النقشبندية طريقة

 د., د محه لدينا مباء لشيخا إلى لنسب
نقشبند بشاه المعروف -بخاري محمد
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اذيمن ذي الموذة انمن ذي ن لمون:

 ودخلت ،حرة اف-. ااط-رق من ه-ي
 اضجري عذى الحادي القرن في ادمن
 الهندي زكريا دن الددن تاج دد ءل

 م(،1640 ه/1050)ت النقثبندي
 اليمن في _طرل.ةلة ه دن حر—ه ددلم ودن

ء دن ثدت لذ.ثخا  لمزجاجيا لدين ء
 تتقوتوا لندا في ءبره ت نتن,ا وذي

 لشيغزا عرر ر٠ملع إلى لنقثبنديةا
 يد على اليمن في تتلمذ لذي الدم.ياطي

 ٠ء.جيلئي ادن ٠أحمد اشيخا

اوذارض ن اد مدراة

 وجود إلى ارض—الة ادن يثير
 ص-حبة في نو 1ك ذذدنا الي.مذيين د*-ذر
 ٠م.كلة في ا٠م٠ع_ف كان ءنددا جده

 إلى رض الة؛ ابن أشعار وانتقلت
 في ذذذرتوا اذم٠ح ء ؛ذاأ بنا
واشدن. المةذ;ن ط وئأ ني ,دولي ور ا

 وآرائه !غارض’ ابن أشعار ت ووش
 ذلى من اون في شديد إنكار
 العوذلى. ر؛*ض اوذذشء

الداو ٩. هدر

 ة كر دم ة ذلى مذن ا!^هن عرف
 يزدد أي في المتمثلة الحلول م.درس.ة

 تكن لم أيا إال والح ج ابطادي
 بالقدر ودوذلىا ط وط أ في ش.ائعة
الكافي.

 الغرث أبا أن إلى ن المؤرش, ودخير
 بأي نواله لفي تأثر ربما جرا بن
 بن د لق الشيخ ما طادي، ال يزدد

 اط عه ءلى كتاباته دوت فقد علوان
.ة ا,ادر هذه تك'ار عل ١العميز

الوجود وددن سة٠ ه

 سبع-حن بندا ئلمدر ه-ذه تتمثل
 أن إلى سابقًا ذرناأ وؤذ ء.ربي وابن

 المظفر الملك الرسولى الططان
 في للمقام سبعين دن ا استدعى

 وادد 'لج-ذدي لمؤرخا ويذكر اليمن،

 -ره اليمنيين من يبعين ابن اذراع دن
 ما ، لحذ-ردي ا مل٠مح ,ز لرحمن ا عبد
 ل#إ.ام ىدر٠ ابن فرض ءري ابن

دوال  ني ورد كما اوصوذلى وا
لظاذنه. إددى

 اليمن إلى عري ابن ذءار دذلمت
 دح ال ا الدرن دن ول ا العقد في

 أ-ذين ا لرمن ا علماء يد ءلى اله.جري
 اغة-دث منزم ة٠ملك ني عنه خذوا

 بن إسماعيل( بن محمد اللى ل؛مفى
;ف. ؛وى أي

 والباحثرن المؤرخين بعدى وذكر
 يد عل انتشرت عربي ابن ر فك-؛آ أن
والشيخ علوان بن أحمد الشيخ من كل
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اليمن فى فية٠الصو اليمن فى الصوفية

 يذكر كما ،حمدل ابرت الغيث أبي

 اليمن في عربي ابن أتباع من المؤرخون

 تشكلت الذي المقدسي عمر لشيخ ا

 المذهب هذا أتباع مرت جاعة لديه

 وحمل البانه. برح مالم ؛-ن محمد ومنهم
 رحكي الشيح بعدهما المدرسة هذه لواء

 المعروف اليحيوي بكر أبو الدش

 عرب ابن أتباع أهم ومن بالهدزان،

 همدة ا وتكمن ،لجبرني ا عيل إسما لشيخ ا

 على عربي ابن مدرسة ي الجري
 ن رطأ أنه في اإلس مي العالم ديد حب

 لجيلي ا لكريم ا عبد لشهيرا لصوفي ا

 مذهب في ذوعية ذقلة أحدث الذي

 اإلنسان نظرية ي وبخاصة عربي ابن

 لجبرتيةا لمدرسة ا ميذ ذال ومن ادكامل

 ارادي الفيروز الملمين العلماء من

 كتب أثارت وقد موس ون؛ ا حب صا

 صدرتفأ كبيرة، ضحة عربي ابرت

 الفقهاء واختصمز ، حولها الفتاوى

 السلطة اضطرت خصومة وه.-وفية وا

التدخل. إلى

 ابن مذهب علي زلمرد نيرىا وؤلى
 وكان ء لعقها ا من كبرر عدد عربي

عن العامة يذبى الصوفية من البعض

 لدمًايا تعنا عربي ابن كتب زمة مطا
معانيه. يفهمون ال ص لنا ا ن

 التأكيد من بد ال المبحث هذا وفي
 إلى الوافدة الصوفية ازطرق أن عل

 ،فية لذف'ا لبيئة با اختلطت قد اليمن
 محلة طرق ال-'حت ط ا هذا عن ونتج
 بعض وني اليمن في اتباعها لها كان

قطار  أفريقيا، ثرق في اإلس سة ا
 رممكن والهند، وجاوة واندونيسيا

: وتة لتا ا لطرق دا ها حصم

 درية لقا ا من شعبة : سدبة |ا
 عنيف اليمني لألسدي وتتسب

 ة القاد من شعبة : هدلية وا الدين؛
 لبجلية: وا ؛هدل ا إلى وتنو

 حسين“ بن د محم ۶للشي.آ ينسبها ر٠بعغ ا
 للثيخ ينبها &خر ا لبعف وا البجرلي
 المعروف لبجلي ا حسين بن عمر

 إثينخ ا الى سسة ٠ لغبثية وا ؛ لمثريع دا
 نبة: لعلوا وا جيل؛ بن الغيث آبي

 والزيلعية: علوان؛ بن رد نسبة
 عمر بن أحمد لدين ا لصغي نسبة

 محمد إلى نبة : لحكمية وا لزبلعي؛ ا
 : لعجيلية وا ؛لحكمي ا دكر أبي برت

 والحدادية: عجيل؛ بن لى م. ':..سبة
 بيدي؛الز الجبرني معروف بي نبة

معروف بي نبة والجررتية:
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اا؛هن ذي الصري ايمن هي الصوية

 ب :علوي-ة٠ل وا ؛رددي لز ا لجبرزج ا

 ؛لجغري ا علوي با نحمد
 بكر بي سبة :زودبرة لعيد او

 إلى ة٠ب—سمج :شية٠لط-ووا ؛لعيدرومرا
 الطواذي؛ الته عبد بن علي ذورالدين

 موس بن عمر إلى كة والنازية؛
 كية ٠ لهمداردةوا ؛لحسدفى ا لنهاريا

الهمداني. لعلي

 رلمربوية ٠ م—ته مؤسسا وللصوب

 ءلى وهي ١٠٠٠٣: صة الخا لتعليميةاو

٠ذز غدر وا الربط أو ازواذا ا نوءين

 أبترة فهي ربطة وا الزوايا أما

 ١٠٠له كذا٠س يخ لمش-؛ ' خذدا٠يت صخيرة

 ويقوء العابرين دن ا٠ءله يرد ولمن

 عليها لصرفبا عادة ودةالزا ثبج

 من إليها يأني من خدمة و ال٠واستق~

اززوار. أو اوصوب

 في معف'، ذاري لفظ والمذواذق

ى)  يأكل الذي المكان أو المائدة ا

 يالزو- ءلى ينفق وكان الملك. ف-ده

 من ويةالزا ثيخ بمعرفة والر؛ط

وقاف من أر االبء تبرعات  ما ا

 وردوا وس طحن ها بنا فقد نق لخوا ا
مؤذنًا دع لجو! وا ؛-.وارسا مثل لها

 دتعلمون ددادا و ا ومعك 1وقيم وإمالد؛

.معلودة شهردن وذنقة أ]قرآن

 وأربطتهم العوني زرادا انتذرت

 وادخرذتة رالوسعاى الجوة ا&خاطق في
 وتعر-:؛:- وربد-:؛:- حرض في ابن من

 وبعدان وتريم-:؛:- وأبدن-:؛؛ ٠وءدن

 ن وول واددن اوذرى من وفرعا

 ق،٠ دب ءصأ ر؛طة  ا هذه ص.حاب

 لثيخهم أتباعه متععب رباط فكل

 ودفع وفضائله، مزايا، عن ن ويكبر

 يدعي أن إلى ربطة ا ببًان لذنانسا

 ع ط ه.و أستاذه أن منؤا كا ء اتب

 في او-رد-ط وزت وذء قطاب،

بعده. وط الهجري دح ئ ا وذرن

 ".خد ا انتذرت فق.د الخذذارات أدا

 والوسطى الجنوبذة المناطق في
 رمدول آل حكام عهد في ]-ذاتوبا

 من كثير في انذارات٠الحة ابذخوا 'وذي

 ونقيبا شيخا هلتها كل في ورذروا اذدن
 دنى جيدة رذذا لها رذذوارأ وفة.راء.
 المناذق في أما دالكهم. محامن
 أو زوان؛ ا٣ يوجد ال فكان الشمارة
 لك_داء ون]-لمن مموي؛ خواذق

 الزيدية أثمة يكنه وذي لمستحكم

للعوذة.
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عر ■صي العم؛

 لعمر ا في ه نقا لخا ا واتخذت

 لتي ا لعلمية ا عس،٠المز صورة لرسولي ا

 المرددين بتدريس الصوفية فيها يذوم
صوفه. تربة وتربتهم

سديد قاسم الكردم ءبد
 العلماء طبقات في السلوك الجندي: : مراجع

 والبحوث الدراسات مركز ،والملوك
الشرجي: ط ام 987 صنعاء، اليمني،

 الرياض روض فعي:ايا الخواص. طبقات
الحبشي: الله عبد الصالحين. حكايات في

 الكريم عد اليمن. في والفقهاء ة الصبرفه
علوان، ن٠ر أ-حمد عند لتمه.وفا قاسم:
 محمد أمو إم؛ 997 صعا-*، مراد، مكذ-ة
 دار عدن، ثغر تاريخ مخرمة:ما الله عبد

 ،2ط ،مبروت والنشر، للطماعة التدوير
 على المرد الفصل الديبع: ابن ام؛986
 ٠تحقير زمبد، مدينة أخبار في المستفيد مغدة
،ليمنيا الدراسات مركز ،لحب-شيا انده عبد
 ريغتا الكندي: محمد ام؛ 979 ،ء ما صت

:البر؛يي المزدة. ما).،مدة الممى -دضرموت
 الحمن ابن علي اليمن؛ صلحاء طقات

 الدودة تاريغ في الذؤلؤية العقود جي:الحرد
 لبحوتوا الدراسات مركذز الرسبرلية،

،ميروت دب،&دا ا دار صنعاء، اليمني(،
م.1983 ،2ط

يعر٠الع

تجح لدو ٠ دسما ا في مثهورة ي.له٠قب

 كه'ا دته-ي حضرموت-:؛:-- وادي من

:قبيلتين إلى يجتمعون وهم كدة- إلى

 الباء بكر ، I — .إم ع محمد آل
 دث بن واصله ال م وتث-يد
عل آل, ال م؛ في النون فأدغموا

 وأصله نكاون بفتح وءلى بليث•

:تفصلها دلى وب ءلى.

 لهم ل ورذا يغبث: محمد آل : أو

التالية: القبائل ويقم حاض( )آل

 أربعة وهم ساسان- بن عل آل

: فحا_

 رفيهم فسكون، دلع يردو'.ا، ادر

 فكون بفتح ملهي، وابن الرئاسة؛

 ثم عون؛ بن الله عبد آل فكسر؛

 مسدوس. ابن - لمسادسة ا نل فا

وهم:

فرج؛ ادن عبيدون؛ آل

شم ن.ومنهم: آل ثم

آل ثم ،كندمئر اب' ؛ حتيثز آل

 ال ثم ليحابين، نج ل ويف' يجيى،

 فسكون ظج٠ت—نغ بك»ر ، نهيبلي—ل

 فذت? بكر ، فزير آل ثم ،فكر

 ث داج الفرع هذا في ويدخل فسكون.

وهم: ذائل

 بن وا فسكون. بكدسر ، ن سبعا ابن
 دغار، وادن فتشديد؛ بفتح عياى
السكون. مز وهذا
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ادصيمر الصيعر

 ويتفرعون :ليث٠ب عل ال :ثانر؛
التاب؛ ذفىالقبا إلى

،وعكون فكسر بفتح ،وزدفةدا آل
 ثم ،فس-كون بفتح باروح، آل ثم

ال م. وكر الكاف ؛فتح شاين،

 بحثر ،هديب آل هم الزباب، ثم

’ففتح يدر فزدر، آل ثم ففتح،

 هم ،فسكون بعتح ،ن دوو؛ آل هم
 بليث ءل آل هؤالء ،مسلم بافي آل

 )آل في نوم العامة الرئاسة ودار
٠فس^ون ترتح ف ب؛ رضب رمردان(

 في تسمن الصيعر قبائل وأغلب
)ريدة أو الميمر( )حجر منطقة

 الغربي ل لشما ا ني الواقعة الصيعر(
 متسعة منطقة وهي ،لعرر ا حص.ن ون
 الحالي، الربع حراء٠ص من شما تمتد

 وه-ي البعتين• رملة إلى وجنوبًا

 والنبات. اللمء تلدنة دب_لمء٠ج أرض
 أخل في يكن البو وبعفى

 وآل وظ—غ مح آل ونم دوعن رادي
 من ءة 1حم ووح. ساعد. وادن ’قصي

 ر٠س -أن ود رتفعات—م في الميعر
العب.

:ذى اك أدهد إبر|هدم
 ذلانباوا البلدان م معج المفوذي، آ٠٠إبراه.ي : جعدرا

 ،4ط صندلىء، الكلمة، دار اليمنية،
م.2002
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لع إضا ا الضالع

زضاإعا ينة نمال رورة

اكارع

 مدينة جنوب سعوا وجبا بلدة
 )ب د تديمًا تمى كانت تعطبة.

 كزرم صارت ثم (٠جعود وا عضود ا
 الرابع القرن بداية مع الضالع إمارة
 آل : قبائلها ومن الهجري. عشر

 عري لثا وا الزراق وا قطيب
ميري والملفحي جعود وا  وا

والمعفاري-

 هضبة عل الضانع بلدة وتقع
 ما ترتفع جحاف، جبل قرب جباة

آالف، أربعة إلى قدم آالف حذاندة بدن

 وادي : منها أودية وتتخللها

 ووادي م، ووادي لغباب، ا
 العشة، ووادي ،در معا ووادي ذوبة،

 تمر وكانت ورحبان. مم-ة عما ووادي
ودية ماذه  القديمة القوافل طريق ا
 وف صقعاء. إلى عدن من تسرر التي

 للسرارات ق٠ري٠ط — أخير — مهدت

 ثمت٠ - قعطبة - الع٠لضا - لحذج ^ربط
 المسافة ر٠اختع االي ب ا ،؛.ريم -

عدن. - ء صنعا ددن

 الضالع ب د أن من الرغم وعل
 غنده خصبة أوديتها أن إال ة جبل

مسافات إلى وتمتد تكهر لتيا بالهربة
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الضالع الضال.

هالي ويشيد . بعضها في شاسعة  ا

 سنوم في ت مدرجا في حقولهم

 والحماد والمنحدرات. ل لحى؛ ا

ساسي  د حعا هو مي را ا لهذه ا

 والذرة الدخن في ويتمثل اذطر،

 والدمع والهند والسمم والمدمر

 القات ويزرع الفواكه. وبعض والبر،
ثجاز. فيها -كل اإ.ق _اكن٠ا ي ا

 في قليلة ت دكميا لين ا يزرع كحه-ا
ده جًا*تا جال ف.وو الظليلة ودية

حرير. جبان درى وفي

شجار . وتكهر  في لمثمرة ا غور '
 في رورا وج الضالع أودية غلب

 ووادي الحازة ووادى حردبة وادي
زرفى.  سجار بكرة توجد كحى ا
لبلسوا السقم وأشجار العلب
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حرار الضباط );:فيم( ا لع٠ق٠.

نمذ.وذق  منه-؛ دتغذى شجاز وهي ٠و
 في بكةرة الموجذودة النحل خ ي-ا

 هرن لعي ا٠٠لغ ا لعا ويعتبر .ع ن أخ ا
 ء-) هو ره و الجيد، وع لا
بحذر.ا والصربي لع.لبا

,؛ ٠صف قردة ع دندنا " كاذ.ت رود

 ؛.قدام ال حقة زدواتا إليها حدات ثم

 جيرت ك.ثيو رات٩تغي لود.دها دوزة

 هرا ر عمر د.وسير. تثهد مدينة مذه_ا

 وكان االستمرار. في آزذ زال

 مية مز مناطق يتوسط الذي ؛.وقعه-؛

 التجمعات عن بعدة ط_راف

ذر الكيذرة والمدن لحضرية  !.كبذرا ا

 م-ا وه-ذا إب. الركان ج-دب في

 م1998 ه/1419ءام في بالدولة حدا

 ازفي نع(اك؛ )محافظة اسحداث إلى

 دلمها )ذ.ريبةا اذدريات ؛*خر .مت >

 دح .ذاك لتقبح قرائ مز٠ض

 زس كانت أن ؛.عد دديريات

 لحح. نحافظة تابعة ذق.ط م.ديريات

 ه-ي ه-ا المكوذ-ة الذع ريات ؛-دوا

 ،الحدذن ،لشعيب ا ،زح زضا ا

،قعطبة ، طث.؛ ا االزراق، ء.؛ف،١ج

جبان. دلت،

 ءددا ح الضا منطقة شهدت رؤد

 - !ضاع)ا ردق ط أ؛رزه؛ ؛لمجزاتا من

 ك-لية وإنذظء جبن(، - الشعيب

 المرة.زي. في ا!كهر؛؛ ؛.طوا!ر الهربذة،

 من العديد هلماك ال-دود ى^؛ وفي

 تم التي الماش؛ واط_واح-ز الودا

 إلى فة بارئ؛ ء. الزرا لخ-دمة إنشاؤها

 في أنشئ الذي والتغني لفتي لمعهد

وسطي- مهني دادر إلخراج لف'لحا
 الثانودة ؛دارسا دن ءدد ء إنن.؛ ١-نيكذ

 والحصذن الثعب دن كل لفي
زا  دد؛لمة في لبتات١ ود.در,~ة ،رقوا

نع. الف.!

ة.دةي٠أددد«. ابراهدم
 ذل واب لبلدان١ معجم ،دذي١لمةا إدراهيجك : جعدرا

 ،4ط صنعاء، الكلمه، دار اليمنية،
م.2002

درار لغل.اط )تئم( ا

 ب . منعاء لفي التذظيم ه؛ا ذشكر

 ه/1381 ا&ءرة جادى شهر

 15 ن—م بميادرة ،م 196أ ديسمبر

 دالزم، بردة !؛دفيا الجبش لفي خا؛طًا

 مد خ ل التنظيم ١هذ استقطب رؤد

 ا!.دباب ط الف؛؛ دن لعذراتا وصيدة

العسكرية ا؛*؛ه.د دن غذرح-وا الذين
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حرار الغباط )تتغليم( ا حرار الضباط )تتغيم( ا

 لثانيا لنعفا في أاطشت الني تخلية ا

 ل.ذودق ا ة خط إذار في الخمينيات من

 االتجاه )_(وكا الجيش، بذ ها لذ
 معاديًا الغباط ذ-ؤالء ارامي

 الد بأجواء التأثر وشديد االمامة

 في نثأ ازدي ادجري القومي تحرري
 ه/1 371 اذصرية الثورة أعقاب

م.1952

حرار اا-ي-اط أؤاه تنظيمه* ا
 الرية لهم تكفل ،ءة.لدة ء.د ؤ ءلى

 والثط، الحركة في والفاعلة
 ذرو تأت شهور ء_ذه وخ ل

 لثمال الردة المدن في للتنظيم
 ١وغد حج.ق(، -الحذذيده ،دعز) اليمن

 الذوات في الل.ة٠وف ة مؤذ,. قوة اددذنلب
الملحة.

 مبادئ: ءلى لتنظيما تأس
 ذظ.ا، وإوامة إلمامي،ا الذظ-ام إسة.اط

 من جلة وتحقيق جهوري،
 مثال ءلى خد*الدا اإلص حات

 سمدتو ،ممر فى زناصربةا ٩ب و٠لتج
حرار الغباط أهداف  إلى إضافه - ا

مز' ليموذ جذو'ب تحرير - مبق ئ
 في الوطنية الوحدة ز٠ومحق االستعمار

.ملةالذا بدق لعرا ة لودلىا نطافى

منذ أنفهم حرارا ادضباحد أعد

 يعلن عكري بانق ب للقيام البداية
مًا ظ ويذتبم باإلمامة ويطيح اخورة

أقاموا ذدك تحقيق مبيل وفي م.«-وريًا.

 لياسيةا -رماءاتا مع ص ت
 عبد )تجمع ارمن شمال في االخرى

 حرنة جاعات دمر، في مط.بر المغني
حرار،  البعث( اا.مرب، دننوميينا ا
 خطة الجما'عات هده مع ولقوا

 سبتمبر 26 دثورة -,إلعداد حزكة٠مث
 ه،1382 ا&خر ربح 26 م/1962

 ذوفير أجل من التعاون ءلى تركزت
موال زمة ا وتخزين ونقل اا
 ،.ف اذ وتنسيق والمعدات، سددة

 ة لثود ا لدءم نمرية لقرادة مع
 ل#جراءات واإلعداد ة المنتظر

 الوصع ءلى '.-لطرة اتخاذه الواجب
ن بعد خن ذا٠ الثورة. إء

 خرا& بيعر 25 ءما وفي
 ذفن م1962 ستمدر 25 ه/1382

حرار القباط  ي.اط مع بالتعاون ا

 في الحرى حطة آخرين، وك:
 26 ااتالي اديوم صاح وفي صنعاء،

 ا&خر ربيع 26 م/1962 يتم
 عنى سبطرهم أدملوا ه1382

 سيروتا ة مثول عدووأ صم-ة دان

جمهوري. النظام
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دجى( بن حس٠)ال ا|ضحةاذي نية

 سبتمبر 2 6 ورة٠ث ر نتعا ا بعد

 ه1382 االز ربع 26 م1962

حرار( ط لدبا )تنظيم ت ذى  ا

 لر أ له يظهر وم * سيامرة كمنظمة

بعفر ظهر ث١حي ،ت لبعيتيا ا حق

 اسم تحت التنظيم ا ط في المشاركين
 مر سيا تجمعًا بوصغؤم (لسبتمبردتن ا )

السبتمبه. الذورة ابادئ وازداد

شاهر الجدل ءدد د.خالد
 نجذن إعداد اصمعة، الثورة ذق وو؛؛ أمرار :*.راجع

حذرار، ط الغم؛ دنغدم من  ابذوث مرتذز ا
 مطبعة -2ط صذع؛ء، - المدي والدرامدات

 علي صالح ام؛987 الكويت، - الرياض
،3 ط ابددة، تمبر٠س ؛وزة ذق-وقا :شول ا

م.2001 ء،صد*؛ الذتاوة، تفالعن مؤسه

ز;طدب

 -دنالوا :ت ح ظ أف آ م. ال هي

 ،ل-عثمانىا ا].والي جند :)ضابطي(

 الوالة، بتاء من يجندون

 ظة٠اف٠ئنح وا موال لجمع ستخدمون٠وي

 أو نجرلدينا حذاروإ من، ا عل

I باب إلى وغيرهم إتخذاممين 

 )والية ءلى ه.ف ك٠—وق.دزم ٠لحكلوم-ة

محمد المسني لعثمالىا ]-والي

 ه/ 1299 ءام 4تعييذ د.ذ٠ب بادا ءزت

,م -رف٨ي ك-ان م-ا وإلغاء ام882

 لططان إلى نبة الحميدية( )العسكر

الحميد. عب

العمري الله ءبد ددن د.
 ذي لمن١ أئمة زبارة، حمد٠م بن مادمل : مراجع

 ، نسلفيةا لمطبعةا ، عشر دعالرا لقرنا
٠ه1399

 الهمد - ٠ ,،ههد دن )أحمد خد.د.اك1ا

دذاوي = الدلجمي ذدروز ن د ك1د..1الص ا

يحي; دن )اسن الفحادي

م(1924 - 1863م/1343 - 1280)

 ء-زه بن يحيى بن صن هو

 :اذ-ادي اإلدام ،الضحيالى !.ذاسميا

 دن )الزار( في ؛-اإلد(د.' لنفه دعا

 ذ.ة٠س االول ربع 25 ني فلله ن هجر

 معارضًا م1904 يونيو 10 ه/1322

 ذد كان٠ ]ذي ا لددنا حمدد نحى م ],إلد،

 بعد عذر قفلة دن ؛(إلدادن لنفه دعا

 استجا؛ت وة.إ (.نمور.ا ه ]طوا وفاة

ذلى معظم للهادي  ولما ميردة. د ؛

 لذد(دله لعلماء مئ ع ؛ ٩ءلى عزم

 غ٠يجيئ اإلمالم إليها سبقه وفد ؛.اإلدادة،

 ءم; ني إمامين م ة;، ٠جرخ يام ؛..ذن

واحد.

1913 يد اد عق سه اده



لن؛لحيى( دن٠)اا اسباني يابى بن )الحن اسحياتي

 أئ_ي_اع بين الخ ف تأزم وقد
 بينهما حرن ط بنثود؛ وأ;ذر اإلمامين
 ٢-ص إلى العداء من ؛.ثير فدعو،
 سيف وأراد ، الغد( دطرق الموق.ف

 ا!-دين حملي.د اسم٠ة بن أحمد إلس م ا
 ام٠أ ظرة ندهن؛ صعدة في اإلمامين جع

 ؛ان فمن ا!-*لمماء، من كبير ثة-ي-ور
 وظ-لمب ا&خر، بايعه منهما أعدم
 ولدتهما إرسال دضررهما قبل منهما

 بحكم يلتزما حق عندما رجينتين
 اإلمام فأرمل عنه يخرا وال الظماء

كن 4نجذ يخيى أحمد( )اإلمام أحمد ا
 بننه ذبك ب.ح يخيى اإلمام قد.
 إلى العلماء من نغر رأس عل

 الهادي إلى دوعز من وكلف ، ص.ع-ده
 أرسل قد يخيى اإلمام بأن الضحيالى

 إلى خرشه فى وهو يقتله، من
 عن تخلف فإنه لدنان االجتماع،

 العلماء فان يخضر . وذا الحضور،
 الحاسم االجتماع هذا الحاضرين

مر نباية في قرروا  اإلمام اختيار ا
مر، احر نه يحيى  عل وأقر با
 منه. أعلم الهادي وإن؛ان به، ا!قيام

 ‘الهادي اإلمالم ا!لمتيأجه هذه ترضى ولم
 ,**تولىاو حق، إمام باده تملذ فئذد
 ودكن صعدة مناطق م-علم ءلى

 قفلة إلى عودته شمعد ؛ديى، اإلمام
ناظرة إلى بقوات؛ثررة ث،.ر» ،عذر

 س.ع.قب د-ضادة صعد لواء) ل_ثئم
 االين ف ثر الهادي بن محمد اإلس م

 مؤيد و؛،'ن عليها، أمير نى' الذي
 حروب؛-ثير فجرت ا تزى ل#مام

 تخدج تم ،سنوات ست سوت

 عل وقبضوا عليه، يحيى اإلمام اتباع
 وعل يخذالن حين بن حين وزيره

 وكادوا دولته، أعيان من آخرين
 وهو رفه الهادي اإلمام عل يقبضون
 ولكن اتل، أم حصن في محاصر

 الهادي بن محمد اإلس م سيف
 يخيى اإلمام قائد نيب ابب المعروف

 اإلمام علي ادعار قعة أرخى
 منه ينعن مخردا نه وترك فدي،ا

 ة —.1 . ) الى ب فذه بذغ.^* جو نينع
مر وتم الحرجة(  يحيى، ل مام ا

 أوالد أد-د استأذن سنوات ورمد
 لوا!.ده الماح في يخيى لماإلما الهادي

 هو فرجع )باقم( إلى !-مودةبا
 ؛!-ملم ينثر هناك عاذرو وأوالده،

.ب توفي حق وتأليعا تدريسا

 لبتا ليلة نا * ح' ضر هلدمو
ول ربع من ..ى -لحكام  سنة ا
 م1863 أغطى 20 ه/1280

 جادى خامر االثنين ليلة ووفاف
ولى  ديسسن 2 ه/1343 سنة ا
م.1924
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د ضم

نوار المتطق؛ في اإلدراك آثاره:  ا

 .سفيل --ع-حمثأل ؛ لدفسدر في لصادعة

 ؛سجدية٠صا التحفة 'لك ه؛ م٠ءل في

 المائل ءلى الجراب التهذيب؛

 ب-ن كاو ءلى حاب التهامية؛

 لى—ء ة دي ح-ا ؛لنحو ا في جب لح-ا ا

 والبيان؛ المعافي في القزويني تلخيص

 سبيل الحد؛ في المتطاب :)-روض

 إلساد؛وا الرواية طرق ني الرشاد

ذظار مائل خبار؛ في بل فما ا  ا

 الكبير؛ اتك النافعة؛ اراذل

الساطع. اذور

|الكوع ءلي دن |سماءيل |لقاضي
 ذي ومعافده العلم هجر : كودع ا إسماعيل مراج:

،1ط ؛;روت، ص;، اسا الغدر دار ابن،
زيارة: يحيى لم-محم- بن محمذ ام؛995

عشر، الرابع القرن رجال في النظر ة٠ه ٠٣ذ
 الدراسات مركز ونشر ق ■:4كح_ ، 1 ح

بحاث ام.979 ،1ط ء،متعا به،ا وا

ضراس

 هما عامرتان ن متجاورن؛ وريتان

 وذراص وخرب،ا في الطا ذراسر

 ه-ي ذرى وا الذرق، في السفل

 ا؛..*-روؤة الم-درسلة ففيها ؛لمشهورة ا

والوجهاء العلماء سكن وفيها

 في ن2لقريتا كلتا رتع لفض ء، و

 الذأل؛!؛ ذي ناحية دن نخ ن وادي

 وبين لنرق جهة من أذرق ذي ددن

الذرب. جهة من الغال ذي

دوع ء|.ي دن عدل إدا ة.ائ.ي.1|  ا
كرع: علي بن ذي!سماعدل الة؛ "-راجع:  مجدر ا

الفكر دار البدن، في ذلمهومعا العدم
ام.995 ،1ط ؛؛روت، اساحدر،

ضمد
ودية من ت  في المثهورة ا

 نقوش من عدد في ذكره ورد ر، ء
 مدينة ي ه علده مدينة صم و المذلى،
 المشهورة ؤراه ومن أيضًا، نند

الشقراء.

 من لشقراءا وبندة م.د٦ض ومدينة

 إذرر ا أنجردا ، لشنرة ا العلمية دج; ا

والثعراء. دفيء وا صلماء١ من

 مطا!ح في الرجال-:!؛ أبي ادن يعول

 ألستة ء-لى اشتهر مما إن : ليدور

,لىا  باعتبار ذكره نجاو ال لى ضع. أن سا

 وأديب محقق عالم من رأهله !وادي،ا

 معظم إن ويقال ه-ذا. زداننا إلى بلغ

 صقاع ا ذ-ك ني والمغترن القضاة

 دددذة ۶علما دن جيعهم يك.ول يكاد

- ضمد

SejmjJI 1915 ؛.^ة٠|د



الله( عبد بن د ا.-له ضمني الله( ءد بن )أحمد ، ضما

 من غذذ إنه ءاك; حسن وية-ول
 عالم هائت عن يقل ال ما ضمد أهل
 وفيه-م عامرهم، أو ٢٢ سمع ممن

 اطلع أر ،ق2كحقا بكامل اتصغأ من
 وحديثًا تفسير زعلوم ا سائر عل

 وغير وءربيه واصوال وك مًا وذخها
موجودة. دصاذف ولى ،ذا.ك

،وال^ديذة للوادي بفتحتين وحتد
 أودية من وهو عاكش: حن ل-دفو

 : زانوجا صبيا بين الواقعة ابمن
ثير ؛-نا ويذكره  باليمن، ع زه مو—تمك ا
 دناحية موضع هو: ياقوت ويقول
 ورس عش أيضا قراه ومن اليمن،
العكس.

االرياني ءلي مطهر
 المخ ف الحموي. لياقوت البلدان معجم مراجع:

عاكثى. لحن ني،-اللبا

 الله( عبد ن )أحد اضمدي

مI 1807 1760د/1222 - 1174

 عد بن الته بد٠ء بن أحمد هو
 عان، الئستدي. حسن’ بن ا لعزيز ا

 عن أخذ ،ت١٠مث ،مدرس ،فقيه
 القاضي خاله والزم ،حتد ء عإ-ما

 زبيد إلى وارتحل البهكلي الرحمن عبد
 للعدم، طلبًا ام 783 ه/1 197 سنة

 لق لخاا عبد لشيخ ا عن تها فأخذ
والمذطق، وارثان اللغة جي لمزجا ا

 هدل. ا الرحمن عبد فظ Liا وأجازه
 من جاعة عن ط ذا صنعاء إلى مد نح

 اإلمام شيوء منهم علمائه-؛ كمار
 برع وقد حتد. إلى ءاد نم الشوكاني،

 وعظم والعربية، لحديثوا لفقه ا في
 التدريس مرحع وصار هناك مه شًا

 غريش. وأبي رنن' صد في واإلفتا،
 ءلى نقرأ ثانية صنعاء إلى رجع نم

 في ورا — الشوكاني إلساالما ثيخ
 مائل فى سأل وقد — ح_د و مج ء

 )ءخود رسالته في عنها أجادب ه عديل
 عام في كان ذلك ولدا (.٠الزبرجد.

 تاريخ هذا ن م1792 ه/ 1207
 اطاحا كما الشوكاني بخط. نخها

 .بعنعاء الكبير الجاهع مكتبة في عليه
ه/1218 عام مدن استذر وقد

 -ا٢ نرفي حق غرش بأبي ام 0
 لععر وله ،لخمينا دون وهو

 في رسالته ومنها ثلواورسا لمي لحو
اكاك. يم بحر الجزم

 ٠سر;-1ا الله عبد حسدن د.
 لع’ذحلا البدر ت لشوكاس١ عني بن محمد : مراجع

 وطبعه بع، داا إنرنا معد جاء من تجى سمحا
 دبوان ؛ه 1348 ،مصر ،ألدادة
 الذكر، دار دمري، أل تحقيق الشوكادي،

,نوها. من محمد م؛1986 ،1ط دمدم،
 تراجم من الرض نيا ادمكاذي: زيارة
 إعداد عنر، الثالث القرل هي اليمن ل رجا

.داء حت ، متي،را وابحوث 'تتجاالدرا مركر

بذروت. العردة، دار

ده ذ0٠اب عد سه اره 1916



محمد( بن الله )ء.د من١|!ف عحمد بن ادز؛ز )ءد الضمدي

 ددا بن )عددالعزدز دي٠اص

بعد

 ئعمانا ٠محما رن إ-عزيزا ءين دو
 مجتهد د عد ح ة ل.قضا ا غي ا ة ، لضمدي ا

 خهل له ،صولي و وزوي ومحنث
 م-ن |ليمفى رده ,ت ض فلما ،حسن

 ؛-؛إه ب٠كح الطردق ؛_طاع كع_ض
 عدئ٠ص مديت.ة ني ه ف ف؛جاد. رى ال

 مم ،لتدريسوا لددرس طويلة مده
 ء،تخاا في ثم ، زبدد في القضاء ذولى
 اتخ ف في أيضًا القفاء ذولى كما

 في الدن دن يحيى وذكر &مانى-
 م اإلد؛ عفى اعترض أزه الزمن( جه٢

دب أخذ ني إسماعيل إتوكأا  ياذن ا
٠٠ سم في م-وما٠ء اسم٠ل.ذا ءلى يجري

 وكرة بعفهم، من خاص
 عترض كما بي، ىا في االسزسال

 محمد' بن إبراهيم ايفًا لمتوكل على

 بن علي بن حمد لة-اغ.يا وكزنذك
 فإنه )يرط( في الساكن العشي إ٠قاس_

 الوالة جع وءلى اإلمام على اعترض
 الزكاة كلهم برسالة والمتصرذن

 :أوى بأبات |ستهلها

عزؤ العاكين العلماء إلى ا

ئمة ا الكر الهاشميين من

 أن مع ؛ن٠الح بن يحيى قال ثم
 داروا ذاربه و - اإلمام أي - إذ؛ورا

 ماذن ذوق برط زكاة من يقبضون
 ذوق ما وئبغلي واحدة. دؤ.عه زبدي

 ذوفي بحل. ال حرام الزكاة نصاب
 ،م 1 667 ه/1 078 ة٠ت٠س له برجم٠الم

م.1668 ه/1079 ستة ويل:

 ئزس-ح ء-لى شرح '!جفية :آثاره

 ني الحاجب، ؛نا كافية ءلى للذذتءي

يار٠لدع ء_لى ذرح السلم النحو؛

 الثناء؛ حادث تمذردج صول؛

 عند المعروذة ماات لمقا ا في لة زلى

أخرى. ى رس، الكعبة؛

'الكوع علي بن إسماعدل .ي٠ااةأض
 البحور، ومجمع البدور مطاح الهجر. : مراجع

 ؛مخطوط الرجة؛ل. أدي رن صااح ابن أحمد

 ذي ومعاقله العلم رهج كع، ا إسماعيل

 ،1ط ،؛؛روت صر،ود؛ا اذخكر دار اليمن،

أم.995

 دد( بن الله )عبد اسدن

م1943ه/1362 ت

 أشراف من عكري ئدنا هو

 الله ءدد م اإللى دناد أ من لجوف،

ذمة به شبا في التحق .حمزذأة؛ كن  ؛.أ

ااثون، والدة في المركية لعساكريةا
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دوران صهر

 لحرب ا ط الركي الكحاب، ا ومع
الو_لهل٢ ح

 رتبة مذح قد ن كا نية لثا ا لمية زما ا

 شكل وعندما )مقدم(، ثي ا٠كك

 عام ا؛-نظامي الجيش يحيى اإلمام
 ناثد أول ؛-ان 1919ه/1337

 االدد هع خاض اإظذ-ر(-:!؛.١ ؛.لجيذر

 تهامة رب ج في الوزيرأة؛ اتها رد

 مي ءأ بدن ءلسفاوا ردب ول والجوف

 - 1924 ه350 - 1343

 أخرى ؛.ثيرة الرك وقاد م،1931

 لحنكة.وا وشجاعةبا فيها عرف بمفرده

 ه/ 1 362 عام مجيى اإلمام أيام توؤ،

م.1943

العمري ااع الدى،دل حل د.
مير ي؛ الوذير: اد مراجع:  ر، الر علي ا

،ميروت الحدب، العصر منشورات
 أئمه زيارة: محمد ين سًارمد ام؛987

 المطبعة عثر، الرابع القرن في اليمن
٠م1399 اوسلفية،

فهر

 بن عرب رزت سعد بن ضهر هو
 ضهرهًاق( إليه)وادي ينسب مفدم، ذي

 عل ء صنعا ب غر ل شما لمثهور ا
 طول ويلغ ،منها كم 14 فة Lم

 أجمل من ويعتبر كم، ة نحو الوادي
العنب رعا دمر دممتاز ودية ا

 عليها طغت التي — المذمرة لغواكه وا
 عل وتشرف - ت دشا ا شجرة -حديثا

 العروفة، ٠الحبر( )دار منتصغه

 ذما الجريان، داثم غيل ده يمر وكان
 ل لسيو ا تعبرها دتي ا ئلة لسا ا تذطعه

 صل ا في ضهر وادي ن وكا سمه.المو
 ني، الهمد., يدكر كما مأذن ى مخان من

 حير في كئدان، مديرية ا&ن ويتبع
 من ره صهالم  العابل قري تتب-ع

٠٠الحارث بق مديرية لهشما

 العمري ازا، عدد حسين د.
 داح.ط أمو ؛68 الكرى ليمنا :لويسيا مراجع:

 القاضي تحقيق اإلكليل، الهمداني: الدب

 لحربها دار ،كوع ا علي بن ميرط

 مدط ام؛980 بغداد، الخطاعة،

وناذلها، اليمن يددال ء مجمه الحجري:

 الحكمة دار ، كو ا علي محمد لطلي"ق

،2ط منعاء، وازننر، للباعة اليمانية

٠م1996

ضوران

 دشمالي ا لسفح ا في دعع بلدن هي
 )الحصين(، سمها ا كان ضوران، زل

 جبلها ا٠س ا االسع هذا عل تغلب يم
 الدامغ، أدفًا يدعى كان لذي ا

 من بدعى ن وكا ، المعجمة لغرر دا
خبار عيون لكهرة بالمهملة قبل  ا

 وصفه كما وذلك ه، لميا دا فيه الدامعة
"الدامع دذوله: االكلل في الحمداني
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ضرران

 ر ي ر كش رذم.ار، صنعاء ب،ن هرا

 ذكر فق-د ائددذة ف.وران ما . " لجاردة

 أن البدور( طاع٠)م في الرجال أيب كن

 وه محمد بن سم اذأ اإلمام ؛نا الحدن

 إلمارته، دغر وحدها أسبا الذي

 ذوفي قح ومرأفقها معها ي وبتى

 في ترجته في ذاك ذكر وق دما ،فيها

 أخباره من المزي أني و )ثهارة(،

 المتوكر م إليا هذذئا ثم ، ؤريبًا

 ء-اص-م-ة ٠ني. لقاا ع'إلماا بنا إسماءني

 حق بأطها ءامرة ظل.ت وة.ل .لكله٠م

 ق إلثتدن I يوم ديد٠ش زازال -ا٣-1ص

 ديمو 13 ه/1403 س_ذة صغر

 جدها، وسا تبا1ءمر ؛دم; ام، 982

 مكان إلى أهاجا من نجا من نتقاوا

 ل٠بك قلح من لجتوي١ في؛اطرف رحآ

 الدولة ١د حيث؛شت ؛ن ثمتا ر1محو

وذن ،نفه م—الم ا تحما ى محذر أ ؛,ازة

 دن ورط ي ود؛ اجلدةا هذه ,ت٠غ دع

ء متغرقة لزالزل ذمار أءمال

 بركاب منطقة في لموقعها العصور

باا.زالزل. ذخط؛
كوع علي ن د إسدداعدل ي٠اا,ذ،ئ ا

 جرع دع:اال عاي بن !ساعذل الة.اذي دراجع:
 الفكر دار اليمن، في ومعانله العدم

 مطلع م؛1995 ،1ط بيروت، اس(صر،
ادرجال. أبي البن الدور

خبن
 عيال وس د من معروف جبا هو
 تحددلى كان إب صنعاء، سمدالي سريح،

 في الكبهر، صدحاء مع1ج قبلة اتجاه
 أع ه إن ويقال ،ة.لىيم سجد رأ**.ه

 اشد٠ح قبائل من قادم( بن )قدم وحر
 حول وللعرب ،مدهور جد وهو

 وذكره وورد ،رة2كث وأخبار روايات

. ش;يف حدر.ث

 اسري اه ءبد حسدن د.
 اإلكليل، ذي:الهمدا الدر محمد أبو : مراجع

 دار وع، اال عاي بن محمد القاضي قيزحت
اذوازي: م؛1980 داد، للطباعة، يةرالح

 ين٠د»ح» حقيزا٠ت ،ءصنعا داينة تاريخ
لبذأن/ الماصر، لغكر١ دار ،3ط العمري،
 مجموع ح يرلحجا *.جمد ام؛ 989 سورا،
 ءلمي د ارحم تحة.يق ،وقب.اراها اليمن بلدان

للطياعة اليمانية مة٠لحكا دار ،كوع ا
م.1996 ،2ط صذه؛ء، والذشر،

1919 إة٠د11 لهل£ة٠11
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)مؤتمر< ذف ااط؛ )مؤتمر( اإطاذف

)مؤتهر( لط.الف

 ئف الط. ع.ديذة في المؤتمر هذ| ءذد

 ام، 965 أغطر 12 في بالسعودية

 من - هميتته رريبدا - ث.؛رده وكتسب

 شخعيات عفاله ن١ 1 د- كوذه
صد ى ذضئ٠ل ؛ في ش,ارئت ورية٠حم_ه

الثورة قيام قبل إلمامي ا ٠:الحك
صب دف غلت٠وش ،رية٦لجمهو ا رإءالن

في لحكرمي الجهاز في عب درز ودرا
 ١٠—ض كعما الجمهوري. لعهدا

 دحن خرى و ،مذكية شخصر-ات

 هوية ذي بآخر لنظام لتبديل ساات
 لديده لمبغة ا ردن سعة وضا ة ض د غا

ءات الممالح وبرن  الخارجة؛ واإلد

 دبادة شعخميات ح.ض_ور اذب٠ج إلى

 ذات خرى وأ ة٠ملك_ي ميول ذات

 وكان الجمهوري. اللمظ^م إلى ء االندها

 سموه ا فدم ءاذو كما ،لجمدتعا دافع

 في الحرب إيقاف وه الس م( ^)ميثاق

 من .زيد الب د وتجنيب !;*--ن،
 لحفاظوا ،ي٠ واطا لدماروا' لمذراب

 واستبعاد مش ظاوا سيادتبا عنى

 الخارجية، لتدح ت وا المؤثرات

 الذي الئظ^م يختارون ا!رمدتين وترك

٠يرتضوذه

 هذه رزم — ق ؛.شاا فإن ذلك ومع
 وصفته النظام نوع حذد ؤد - الدعوة

االية: المرتكزات عل

من لدولة ا سم ا تغيير — 1
 إلى اليمنه ة العربع الجمهورية

اإلس مية، يمنيةا االولة
 الشريعة أحكام عل وتقوم

اإلس ب.

االولة؛ هذه اعمال سير٠ي - 2

 باختصاص ^غوم دوال مجلب - أ
االولة. سى ر

 المسلطة وهو وزراء مجك - ب
االنيذال.

ويثرف يوح-** شورى مجلس - ج
الوزراء. مجلس أعمال ءلى

فه يه٠ء تدءو :-ت كا توجه وهو

 ؛-القوة ذاك—آذ عرك !!رهنيين من

 إلى دعت اذفي الفئة رهي الثالثة،

 الجمهوري النظامين ءن التخ-لي

 رني له، السابق ت.لكيا و السابق،

اإلس مرة. الدواة نظام

 ء-لى — للجمهوريين بة٠لتسبا أها

 الني العوامل فإن - الخصوص وجه

 كما - ٠االتم-؛ هذا اتخان إلى دفعتهم

 جاب فإلى - منهم عدد عنها تحدث

I 1 923 هصهءت!ايدة٠



حسين( بن )تامم لب ط؛ أدو )دؤتمر؛ ادطائف

 وما اذثمنيين، بين االقتدال متمرار—ا

 ، وارث5و دمار ن—ه' دب ر—الح سببته

 و-دور اللطة قوة اسكارهم

 القوات اتبعتها التي اإلجراءات

 وضاصرا واستبعاد والحكومة، المعرة

 ٠للل والداعية اإمتددن اليمنية

والمذوار. والمصالحة

 انرب إيا، إلى الدءوة إن
 كانت جني ا والتدخل وازمدام

 درى التأييد من كبير قدر تلقى
 ان إ المواطنين، من الغالبية

 أو لجمهوري،ا بالنظام الماس
 د.ذظام تبديله مح.اول.ة أو فيه التشكيك

 ،قبلهم من للرفذر محأل كان آخر

 أو إلتأييد اذؤممر يجظ د ولذلك
 فإن ذلك، ومع لبيتهم. ء من المباركة
 رما اذؤتمر، هذا أن يرى ٠ لبعفر

 إلى وبالنظر نداءات، من عنه صدر
 لشخصياتا من عدد حغور

في المعروف الماخى ذات لجمهورية
 مالعوا ا من كان الوطنية، الحرى
 دد جال الرئيس دفرت التي الهامة

 لعربية’ الجمهورية رئيس الناصر
 االجتماع إلى آنذاك )معر( المتحدة
يام في فيصل بالملك إلى 22 مز ا

 جدة في ام 965 سنة أشسطس 24
 اليمن مشكلة لحر سه اتفاقية وعقد
جدة(. )-)اتغاب عرفت

بركات قاع أحدد
 هي الوطنية الحركة :عرش..، جابر أحمد مراجع:

 من عدد .٩م شخعية أحادين.ا اليمون،
 ووئائق، دراسه خ المؤتمر في المذماركين
ام. 982 ،دمشق دارادفكر،

 داوان( ب، )قاسم طالب بو

م1960 - 1874ه/1380 - 1291

 يأ محمد بن حبن بن م٠قال هو
 بن القاص؛ أحقاد من عالم طانب،

.٠محمد

 أسرته، رأس مقط بالرون وذد

 ،وعاث علمانها وعن نشأ وبها

 نوكا ،خد لمشهورينا صئداء
 محمد بن أحمد الع مة 4ذثيأذ زفي مان

 ه/ 1 3 1 3 سنة حح وسع-ه لجرافيا

 ه/1 323 سنة نام ى' م،1896

 كنب وعتهما العراق بريارة ام 905
.رحاب. ودنًا

 ءلي دس الحدتن 'لع مة مع قام

 التقرب؛ ني مشهور ؛دور لدهري

م(1911 ه/1 329) دغان* لصلح

محمد بن يحيى واإلمام تراك ؛.تن

االنسحاب وبعد حميدالدين،

نية اليه الموسوعة 1924



محمد( م٠)هاش اب طا هحمد( >هادم طاب

 طيلة لألوقاف ذاظ.ر عين العثماني

 كلفه لذي ' مجيى اإلدام ١ح_ش

 'لحجاز نيارة : منها أءرى ت1بمهم

 والتوفيق ام(،927 ه/1346) ءام
 ٠ حكمه ية بد في القبائل بعم مع

 رب ف أن بعد بدء دوفي وف

ن.٦عع

'،-ادربي عبدااس حس.يز د.
 في رظ■ نزهة :ة زباز ٠محما دح م_ح..ز-ذ ز جعهدرا

 تحقيق جا، ءثر، ؛حانرا نقر لا زجال
بحاث اندرات وركز ور اليب؛، وا
ام.979 ،1ط ء،صا

 حمف(4 )هاذم طاب

م1993 ا 1928 ه/1413-1346

 مثقف طالب محمد هوهاشم

 ،مجيد وشاعر دنبجأ ،موسوعي

في وك بارع. وإداري ردن بى٠ج

 تعز. امقدذة ا١الوريف جبا قردة

منية إي ا لوطندة ا الحرى في شارك

 الرسمية المناصب من العديد وتولى

 الملفت والتمحز اشتهر ومثلما

 مركز كتاب في العلم تلقيه عند

 وقول دب ال با مه هتما وا ،حية لتا ا

 ستاد ا به انبهر وئد مبكر الشعر

ة نظمللم رده ردا عند ن نعم؛ محمد ل٠حم أ

 في ءلمه وبرا هبه موا عل وقف إذ

 نقل وقد المعرفي، وتطلعه الجدل

 ازصبي ذا٢ لشديد ا إعجابه ن لنعماا

 إلى المدهش وحواره والمتطاع المطاح

 الذي آذذاك العهد ولي أحمد السرف

 وهكذا ذلمدراسة تعز الى بإحضاره أمر
 في سببًا المباكر ثم ها بوغ كان

 هذه إلى المظلم الريف من انعتاقه

دنى الى ذات المديدة  العلم من ا

رالنور.

 أحدلى اولى أساتذته أبرز كان

 إلى زم ئه من ن وى زيارة نحمد
 نااهة كوكبة ، ألبدر مح_م_لى حاذب

 يدر دور ذلك بعد ا٠له كان ومتنوقة

 إلى لحور الوت الحركة في وشهود
 نعلم وا الوطذتة بالحركة والتحق عدن
 رصحيذذ مطبعة في ملتزمًا نذطًا

 جانب إلى اليمن( )مرت إلحرار
 ء:ل • م٠مذه- الحرى ذراب دن مجؤوءة

 ء.؟لى مح.مد ،ذع-مان رهاب ءل.لف الله
 الواسع ءلى مين أحمد ;لى، لف ا الله

 م/1946 العام ني ك د نعمان،

 م/1948 ذورة م1ؤ; رحتى اه365

 كان الثورة فشل وبعد ه،1367
ضمتهم مم-ن حدأ وا طالب هاذم

1925 :-ال.٠يل11 طق هب اره



محمد( ذم )ها طالب ماصد( )هاشم طًاب

 أن وبارا.. االحرار من تعز سجون
 وكذا زيارة أرل أستاذه له تشفع
 عذه أحمد م إلما ا عفا سنة صغر

 محمد وسارع أيضًا والده لع وأطاخه

 عن والمسؤول العهد ولي البدر
 ت ردا اون لديه توظيفه الى لحدردة ا

 ء لعطا دا اتسمت بى( لهًا جديدة مرح-لة

طي• لر

 ثفال ا مدير منصب تولى
 الحديدة ميناء إذشاء عل وأثرف
 مشروع وأهم أول لبى—نل وكان

الب د. ه تدبى غاريح

 يق طر. إنجاز عل ذلك بعد اشرف
 مدروء اني—؛ ت بى الحدبده/
 الشباب من ؛-ركبة ومع-ه حذاري
 ١ - .خ غ العهر، ركاب إلى اوطامح

 تالمن دواره د٠ار اإلمام ءلميه
 ذمته في يجد لم وذا والئه، لفي وكك

 نفبه الى لحا ؛.ماتته مدخأل المالية
 عام وة .غر دانياأ في ماسيادردو بتعيينه
 باخراج وأمر م.1961 ه/1380

 وهدا ، مفره بعد ل المدن من ائلته ء
متان دريه ررفيق صديقه ذولى  أحمد ا

 منعاء إلى العائذة ذقل عفيف جابر
 الوافر ومر" والمروءة ذذصداقة وفرا
 ئها طنثا يرصد كان اإلمام أن

'لتقى وقد لألحرار يتهورءا السيامي

 في جزي ن الله عبد باولواء مرارا
 ح_سبر بمازل عقدت جتذماعات

 معروفة وطدية رموز ضمت لمقدمي

 والئرعي والحضراني كالصباحي
وغيره-م. والسلفي

 شك أداني من اإلمام عاد ولما

 إلى جه وني اإلمام دية لفي خير ا

 الدمي االتحاد إلى وانغم القاهرة

ذاك -دنن ن لنعماوا الزبيري يقيادة
156؛

 البدر ح اه 392 م/1 972 بداية ومع

 من كإ معه واصطحب القادرة عل

 أبده الى وأوصلهما والحائعي هاشم

 أن بعد عنهما عفوه طالما تعز في

 وغئ سقا ذلك عل موافقته أخذ.

شغال لوزارة مدير ١بى ها  دصنعاء ا

 وظل صا خا سكرتير لبدر ا عينه ،

 26 لثورة ا قرام حق المنصب هذا في

 ا&خر ربيع 26م/1962 سبتمبر

ه.1382

 الوطني العمل في دوره استابى

 في رك وبى بصنعاء الحركة رجال مع

حرار قرر الدي )بوعان( لذاء  فيه ا

حرار كلف نوعند بالثورة. القيام  ا

 وقد أو باشم لتصاداال وحهوه

وأخفاه له مدم في مر هاشه إستقبله

الدعة طن الهوسه 1 926



محمد( شم )ئ ؤب طا محمد( ذم )ى طالب

 ع٠م ا—ص االدر سبا له ورتب لديه

 سبتمر 26 ليلة دق ين ا&ن

 ه 13 8 2 &خر ا ربيع 2 6 م/1962

 الدان ويقرأ االذاعة إلى مل٠الع ليتوجه

ول  أسماء أخذث وعددما للثورة، ا

 صنعاء إذاعة من تتوالى لثورة ا ل رجا
 في ورير ثذر ا عبر ثم ها س"م ا صدح

 ريح 27 في للدورة وزاري تثكيل أول

 ام962 جمر27د/1382 ا&خر

 المرر جاكب إلى فضل؛!-*-مل لكته

 لظرف ذنك في و؛ستمرمعه لس ل

 لثقته اس ل وق-ربه للثورة لدقرقا

 تم أن إلى خ د*ئ وكفاءته به العميقة

 به ذناط لعراقا ذى سور اختياره

 عبد صردى إقناع وه-ي صعبة مهمة

 باجمهورية باالعراف ناسم دكريما

 العراق إلى توجه رذلى اليمنرة ؛-;ة لعر ا

 القاضي خم المتوى رفع ون

 ا٠رغوه ن جزي  و وري لر وا االرياني

 لكن لمتماب ا م س تأ موة_ى فأح٠ل_ت

 ال!ت ر وعد ص-لة مذو جهود بذل هاشم

 الرئيس إقناع من تمكن ق٠ح واثقة

 لعراق، اعاذاف عل وحصل لعرافي
 بداية مع إنجازاته أبرز من ذلك وكان

الجمهوري. ٠اصهل

 ربى منصب نوك ؛.*-لى شفا ن رق
 بالحديدة للقطن العامة المؤسسة

 في ء-حن ثم مهم، انتاجي كمرفق
ولى جادى م/1966 سبتمبر  ا

 وتجدد إب نحافظة محافظًا اه 386

 حركة قيادة من جهوري بقرار تعددنه
 اه387 شعبان 2 م/1967 ذورر 5

 ومئاكلها فظة نحًا ا هذه همية

 الكفاح لقادة حتفاباوا الكزرة،

 ك-عمزا وط-ئ—اا جذوب في تدحا
ء٩صهذ٠) تها٨أهم ازدادت ثم ،منطلقو - 

 متصل وعمق كاحتداطي انحاصرة
 ذأل الذي رابقًا الجنوبي بالشطر

 لبعثنا حص-ار ؛.داون دع استق ل.ه
 مثار ذم ه؛ أداء وكان يومًا.

 الصعد كل ءلى وال.تقدير االعجاب
 لمذطوءي والمساعدة العون كل وقدم

ذظة  صنعاء وب ى ونقلهم غة_
 الثرةا إسدار ء-لى ف وأذم نحًاررةا

ل الناجحة  وطاب اسلة( )اال
 ءن دلمدفاع اذواطنرن جيع ~ب

والجمهورية. االورة

 رئيًا ذلك بدد نجن ١وؤ
 ووزير ة اليؤب ا-بروية المخارط

 الغزة ل عن-ال مرترن |نحاية ل#دارة
م1973 - 1969 /ه1393 - 1389

1927 الغدة هلة٠لهس1



د( رب، ادذادر )عبد طاهر سدد( االذادر - )> طاهر

 للتجارة الدامة للثركة رئيسا ١هم
 منصب كآخر ذلك بالد الخارجية

 -ضوء استمراره عدا فيما له رسمي
 صدوميةاد الجمعية فى اديمي الجاذب في

اليمنية. لحذوية ذ.دخطوط

م/1 993 يوليو 18 صبيحة ذوي

 أوالد: سعة عن ه1414 محرم 28

بنات. وث ث دذور أربة

ط.ألد، ٠مد. مأمون
 صاحب حياة عن مخطوط : الكتب مراجع:

 - لب طا محما. )هاشم ل داسوا الترجمة

‘طاف. مأمون إعداد المانواضح( الدم ق

 الوطنية الحركة عن المؤلفات من العديد

حري ن، اللواء كتب ما' ومنها اليمنية،

ستان هطهر، الغني عبد متانوا -سعيد وا

دناص: ‘’الجناحي  بهو واقر يدولعد ا

 - اذي الحف هدماررا - عغرف جابر أحمد

" دهام قاسم أحمد' - ريلشحاا سفير

 - الجاوي ءمر — أصتع آدو منصور أحمد

للغي.ا لح ص؛ - الدعب حسءد الله عبد

 سدني( ادادر )عبد اهر٠ط

م1974 - 1941 ه/1394 . 1360

 طاهر احمد سبد در الذ؛ عبد هو
 كذف ني ذربى ،ووطبة ثقافية شخصية

 الوحلية المفاهيم مده وتعلم والده
 االحرار من كان فقد والتضحية،

كتيبة في دطوع الذي ب الشم-؛ ومن

 الى عدن من نقك الني ؛طوعينا
 عن الدفاع في رك ذا حيث صنعاء

 من وكان ه1367 ام/948 ثورة
 بي رصاصة طات فقد جرحوا الدين
حياته. مدى ساقه

جران قربة في ولد  - أغابرة - ا
 وهاجر صغيرا قريته ترك تعز محافظ؛

 عدة رمسا دراسته تلقى حيث عدن لى.
 واإلعدادية االبتدائية وانمى ه وادل

 منها وتخرج عدن، لكلية والتحق
 وبعد العامة الثقافة شهاده حامأل

 طه ذف ردأ التدريم في عما تخرجه
 م/1 95 9 عام والوطي الدادي

 لقوميين ا كة مجر ملتحقا ه1378
 في رفاقه مع ركًا ومذل ،٠العرب

 للخ يا ذنكثنا سريعًا برز ،سيسبا تأ

 26 ثورة قامت وحين ،الية٠الدم

 ا&خر ربع 26 م/1962 جبر
 ٠تعز الى ٠ءدن ذرك ٠ه.1382
 فعال بشانل وأسه♦( فيه؛ استذر حيث

 وذظاه_ها لثورة ا عن الدفاع في

 الواسم لتجنيد ا ل خاال من الجمهوري
 من المئات واستقبال الشعب هير لحما
 ق لتحا ل  الوافدين الثعب أبناء

 تعريز ءلى عمر ضالو بالحرس
القوميين لحركة لتنظيمي ا الدور

اليهفيفة ه۶ال؛ا1 1 928



؛د(٠س در1ا)ة )عبد طاهر د٠س حلق؛در د٠)ء طاه.ر

 تنظيم أول تأسيس في رك ون؛ لعرب ا

 لعام انثعبي المؤتمر يهوي، حزي
 قيادته من وادد فادان ام 964 ءام

 اللظة قبل دن أغلق تمر اذق أن غير
 مبرر تحت ءالذه٠ من ذي.ر ءة بع.د

 غارك كما ،والط؛:ذي — ة ا-ذر .تءطر

 الثقافي الثياب نادي تأسيس في
 م1968 - 1965 ه/1388 - 1385

 للتثقيف ،دعز في ؤسضم ت دي د-؛ أول
 لنادي لكن - نثاطه د وق والتوبة

تورر ؤ حركة-- فيام بعد أغاق
 اه. 386 رجب 2 1 م/1966
W ٢١

 الذي والحوار اللقاءات في غارك
 لذجزردو القومدة الجهة تثكيل الى ذاد

ت واوفي اليمسًا.؛ جنوب  في ذ
 ه/اغطر 1384 ول ا ربع
 تحرير حرب قيادة وذوات م،1964

 مدس أ في -و٠ءخ ب.ح وا لجنوب ،
 اه'/ 385 عام دق لها. ي لتغين ا

 ن القو دره الى- وممذ ام965

 مؤتمر في ثارك كما الشمال، ني
 درر لعب ام، 965 عام حرض

 القون ركةح تنظيم تحودل في  فعا
 ايرع' تعي - حزب إلى العرب

 في وانتخب اليمنى؛؛:- الشراكي
 ربع في المنعقد سي٧د التا د_وره

 ام،968 يوليو ه_/1388 ا&ذر
- '■ لما عا٨ ، ذ-توبء ي٦له،٠رر"ر و۵ واح

 دار.جلمءحدعتت ىهر نى مدب/ينز؛ 1
ى١٩١مجد٦حمتم

 في ومضوا المركزية لجنته في عفوا
دعامة. بهأما

 منصب منها مناصب عدة في عمج
 ،تعز في إلع ما مكت،ب معا م_دي.ر

 الذورة دحيفه تحرة-ر ير٠رت—ال—وس
 انجلس وعضو م،1963 ه/ 1383

 لجنة في موظفًا عين ثم البلدي،

العد. ءلى الرقابة
 وط-في كقائد ديسع در الة! عبد تميز
 ،لرؤيةا ووذوح وثقافته رعيه ؛.عمق
 ا.ظروف- أحلك في حدة النا قغهوموا
تلخيص في مبادرة صاحب كان

 يكن ولم الوطنرة، الحركة تجارب
 في حصلت اافي ازعات٠ذ٠لم ا في طرف,ا

 كان ااورة تاريخ دن االولى !.رحلة
 الباء الصحيحة المداخل ي_ضيم

 لعفوفا رص بقعد الخ فات
 ويدرك وحمايتها الثورة اعداء !.واجهة
 دون المتعارف.. التار يكيح كيف
 الذررة يمتلك وال لى٠يذغ ال ،ضجة

 الكبرى ميزته كات االستدرار.. ءلى
 يراط ،لعمل وا لزمن ا—ب د.اسه

.ءكمًا. ر؛طًا ،بدنهما
؛انزارات. لذلك مرجعًا ن ى لذا

يوم المزة فه را ل1ء.ف مرض بعد

 مايو 18 ه/1394 ا&خر ربع 25
م.1974

دي د ا اددد د سعي
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الطاهريون ادطاهريون

الطاهريون

م1517 - 1451ه/923 - 855

 ممذه٠وال٠ص من هر بنوط؛ يتح.در
 ،رداع من )جز(-:؛:- سكنت حميرية

 درها ولعا دولتهم دؤرخ كان وإن

 دفي إلى نبهم يرفع الديجع-:::- ادى
دية. أ

 أبام آخر في ط-أهر لبني كان لقد
 في ومثيخة مكاذة لرمواجةا الدواة

 نلرمولتن أمناء كانوا كما منطقتهم،
 أواصر وت٠وتة حولها، وما عدن فى

سرلي  ه/83 6 ستة تمت بمصاهرة ت١ا
 الرسولي ادظاهر الملك بزواج ام432
 تاج بن معوضة بن هر ط؛ ج ااش باد-ة

 وبتدهور ط-ا'هر. آل كسر الدين،
 من اثنان امتولى الرسوان السلطة

 علي )انجاهد( ءدل عل طاهر أوالد
 )االول(، عامر لظاذر(١) وأخوه
 م،1449 ه/853 عام في وذلك
 طاهر، دفي دوان عامرن بعال ليقرما

 ضحابا عد ل و مشاركة، حكما و
 ملحكاا ٠آخ (لمعودا ) المدك

 في العزلة رغذا - ربيد دن موليين الر
 ثبتوا أن -عردد ،-ا-ا نمكنوا - م-ك-ة

ومنطقتهم وتعز عدن في ملطتهم

 )المقرانة( من متخذين )رداع(،
.لحك.مهم ة ء-اصه

 سقط م1466 ها870 عام وفي
 ذال طاهر دن عامر )ظافرا للطانا

 بواول كان عندما .لميدان، في
مير يد من صنعاء عل ستدالء .  ا

 -غدوه ستمروا ،حعرلنا محمد يلزيد
 عنه تخل أنه إال الحكم، في الى-اهد

 عام في زبيد في أد-ابه مرض إثر
 المنصور أخيه البن ام473 ه/877
داؤود. بن الوهاد، عدد الدين 'اج

انجاهد، تمافى فقد ذلك ومع

 الدولة ءلى وإشرافه طه ذك دلىووا

 طلوعه بعد. )حن( صددته ذ.وفي دق

 ه/883 عام مطلع في عدن لدن

 مهمات أول وكانت م.1478

 الى لتوجها عمه موت رمد لمنصورا

 الفي الغن مخافة ط: إلى نم ،عدن

 ب، لجتا طزد مت في فريا ذنر كانت

 السبع الذوات وكاذ-ت .يامة وفي

 نغر دن سلسلة فيها دلى نفي"

 ومآثر أعمال له وتذكر لتنذل.وا

 زدد وادي مياه ذوزيع ضبط :مذه-ا

 من عدد م موإ ءربنا دالعدل،

-اذد.واد، اذدارمر

اسنية عفق سه اله 1930



هردون طا1ا هردون الطا

 ام( 517-1451ه/ 933 - 855)
معوضة رن طاهر

ول عامر - 1  -< ()'إظافر ا
ج1465_1451 ا ه 870-855

)اساهد( زي - 1 >

ام 478-1451 ه/ 883-855
داود

داود

 مذتته حتى الظاور خده هع م
 صحدكميا اكل ثم ء، صنع؛ ,؛واب عاى

 وأشره م 877/1472 عام ض
وفاته. حتى المدحور خه ادن ب.عدها

 ور(٠)اصذع ب إوه؛ ا عدد — 2
ام( 489-1 478 ه/894-883)

ءاما_4

 شا د؛ سل-مان ,!*؛*اذي زن إذا ا قتله
 )الدار( اي ا ءادر-3 م 1 538دا 945 عام عدن فى |لخادم

151 7-1489ه/923.894 ' اي

 در ءا أخيه هع الملك)ةل د٠ء

 ده صنعاء خارح ذي اإذا
م1517ها 923

 من لحدم, با عهد قد لمنصور ا ن كا

 عبد بن عامر الظافر البنه بعده

 آل حكام أهم كان ا!-ذي الوهاب

 كان كما ،شأنًا وأخطره*. طاه.

 - 894) حكمًا وأطولهم آخرهم

لقد ام(.517 - 1489 ه/923

 كتدرا )الثاني( عامر الظاذس اسغاب

 م لض؛ ا بندسه وواصل تهامة، خضاع ط

 ا٠٢ الخارجون ءلى كأديبوة مجم ت

 على الستي ء ا تهمه .وكان وبغيرها

 تبامة له خضعت أن بعال صنعاء

حكمه بداية في فهادن والجنوب،

1931 !ايلجده اصدهءد



الطاهريون الطاهريون

 في وكال صر، لذاا بن محمد امبره-'

 الوذلي ءل بن محمد اإلمام ذمار

 هع ومناوذات مراع في دحل الذي

 كبيرة حلة وؤ( امر.٠ء السلطان ذادة

 عامر اللطان استولى هعاء ء.لى

 ه/907 عام منتصف في ذمار ءلى

 .صنعاء إلى طربقه في وهو ام، 501

 عى ضرده شديد حصار بعد لكنه

 ار ء - -ثبأ خمة ؛-مرء صعاه

 خائبًا، عاد — الكثير منها ؛-ناسا

 قواه، تشتت أن بعد الحصار وفك

 اسعداني، ءلى مير ة-ائده وه-زم

 اإلمام ودول رادد ه معسكن وبب

مير ا؛-وذلي  بقوة لحمزي ا ذ٠محم وا

 دراناا محمد داء٠ي- أمير لمذاصرة

م(.1503 ه/908)ت

 سنة مطلع في عامين، وبعد
 اللطان آعاد م،1504 ه/910

 صنعاء، على ء دالس  الكرة عامر
 في استلخدم أن بعد ذللن له فتم

 والمنجنيق، '؛-مرادات *:-حارها

 الوشلى* اإلمام المرة هذه وفضل
مير  حد صرتهما منا في؛ لحهزي١ وا

 أحذ ازدي صنعاء أمير النادر ادن
سنة _ا۴- ومات تعز، إلى أسير

 اإلمام وودع م،1506 ه/912

 فتحت التي صنعاء سجن في ذليالو
 أواخر ذوي حق تبا ورقي عذوه،

سمومًا. مات أنه وقيل نفه لدام١

 لعد عامر، الظافر حكم للغ
 شما وذقذدمه خ،صنعا ءلى استي ئه

 حصون من عدد على متوليا
 االمتداد درجات أعل حاشد،

 وكان اليمن، معظم على ةليطروا
 استمر ازدي حكه^ من الثالث العقد

دفى حكم أوج وهو عامًا ث ثين نحو
هر. ظ

 ه-خادرته بعد عامر تنقل لد
 مرن طقوالمنا .لمدن محتال ددن t صنعا
 ر بز لم لكنه ،-بتذوب و تارر إلى بامة

 سنوات ٠ءذ بعد الإ ثاذبة صذع_اء
 المكوث وأطال م(،1515ه/920)

 بنى حث )العرش( ٠ذداع تلدة في
 زادامردة)ا ومدرسه جامعا، -ا٢

 ونلقى ،لمعماري طرازها في الغريدة
 السنة وكتب .'لطماء وكرم بحذاوة

 في وكان ز.والى؟.،' معر من .'؛"تهورة
 زبيد في الخارجين لى٠ء التاديبية "والته

 ذال ما  ثير ة و ، ذيد؛ وغيره(

 النخيل مزاع ؛-قطع يعاف
عناب، الكبير مؤرخه -دكن ولم وا

د الخد طن سو الهو 1 932



الطاهرون رون .ط'

 وصف في حرج-ا ٠الديبع ابن

 إال بطرلي كعمل ذلك من الكثير
 ف، وؤأ ا ذيرا ملص.ادرعه مسأدة

دوره. ءلى ذؤم نذير ره.ا۶اء ٠فقا

 دو فيا!وا في الذذدر ذلك ك.؛ن !ة.ال
 بقياده ٦ععر دن كية٠لم.ملو لحمل.ةا ؤدوم
 ني البرتغال ردة نحا وكرديا دن

حر جر ال _وادلى٠س  زام وانم ا
 دن لحملة تحذتوا م.1516ه/921

 دخك بم ،نم نوطة )تمذران( جزيرة
 صغيرة قرية ك_اكت اوفي ة(٠)الحلديا
 وخن الكان. دن وأحسا فخربتها

 وذ1ده نم؛ة نزل )الل.حثة( عدتاء طردق
 ملحثن )تؤر(-:;:- ناحية تقدمرا

 ه ه عس اليمعرن دخلت وفيا دق ب؛ با
 لقتال الناس نزعوا ن- ،ة د, ول
 التالي العام منتصف وفي بها.

 للمماليك تم م(1516ه/922)
 ا!-ثيخ منها ذر أن بعد زبيد ل ح-ت  ا

 دعز، إلى ب اووه.؛ عبد بن اذوك عبد
 — برمياي برئاسة لحملة مات ووا
 خ-لغه الذي الكردي لحسين أ; وهو

 طريقها في ذسار إلى تقدمها - *;.اكمًا
 السلطان داول ودنن صنعاء، إلى

 ضعادة ا ب .-ونم عبد بن عادر
 المارك؛ دد من طاه.ر( )آل سلطان

ذوا ؛ط أن ؛-مد ١—:؛ رلحق ته ذ-و رع

 قتله، فكان ضعاء، .واب ء_ى
 خارج معًا الملك عبد أخيه وقتل
 الممارك، رد في سقطت اوفي الدينة

 نم & ا )ربح ذاد فيها وءاثوا
 واذقرف.ت م(.1517 ه/نميو933

 ودخلت ط_اهر، ؟في دولة ؟نوك
 دن جديد طور ذلك بعيد ارععن

 العف-اذ-ثين حكم ظل ني تارسا
 التوسع درئ بروز مع ذر؛ل،

 ضد وصمودها الذ.نمل، في ن الر

 بقيادة بعد فيما لعثما؛.ذنوا الممارك
 المطهر رابنه الدين، ذرف اإلدام
 وواداى ريآة،٠ااطاه اذذذول تتع الذي

 ،عدن -ور ح-ق ؟.ذو؛.، انتصاراته
 ؛ن )عامر الطاهرن آبر فيها وحعر
 العثماني القائد قتله الذي داؤود(

 جاء دنن الخادم باشا سليمان
 ه/945 ءام ارععن ء-لى ل ستي ء

م.1538
العمري الله دسون-د د.

 ال*يون ذرة الددثع: علي بن ).رحمنا عبد جع: درا

 دن محمد تحقيق ،لميمونا اليمن رخبا باه

كرع ي ء  عبد م؛1988 ،2ط )ي،لحواا ا

 افتفيد بغدة الع: بن علي بن الرحمن

 الله عبد تحقيق زبيد، مدينة تاريخ في

صفاء، اصمغي، ت لدراداا ع;كز ، وذيلد ا

 هرواليمال ذيادما ا)ثرق وراجع م؛1979

 82 المقتطف:رافي-^1ا ابامة(، )ط.دار

 ازذول ز-ارلحخ :)دأحمد( مليمان ،85 -

.210 - 209 اإلم ص؛

1933 دت ق0ي(1 هطذ٠هس0ا1



الئمي الطلي اشبي الطلي

الشعبي اسئ

ولى البدايات تمتد  للطب ا

 محاوالت إلى اليمن في الثعبي
ولى اإلنان  اإلصابات ي.ع ج ا

مراض  وهلل إلح. والجروح.. وا
 مجهوال، أمرآ طريدة قرونًا ادرض

 والخرافة لسحر با ع جه ردط فا
 كانت التي لجروح ا ء ستثنا دا وادل.وذة

 ،ما نوعًا معقولة بطرق لج١لك

 م استحد با او حة لجرا ا أو لتضميد ١ك-
النبات. من المستخرجة دويةا بعض

 الطب وازدهار العلم تقده ورغم

ثورفي قبل ما إلى طات اليمن أن إال

 أكتوبر 14و م1962 سبتبر 26

 وتلجأ ادثعبي بالطب تؤمن ام963

لجاء إلى بمرضاها  الذين الشعبيين ا

اليمنية. المناطق معظم في انتثروا

 ،لحديث ا لطبا غياب ولعل
 ألجأ درية وا المتثفيات وانعدام
 إلى أو اوثعبي، الطب إلى اوناص

 !.اخاب يبيعون اودين المثعوذين د،دض
 ذم دغامون أو رالتذماثم، ازروز
 مقابل ا!-،دالجي-ة الوصفات بعفى
المذود.ا أو اذدايا بعفى

الشعبي الطبيب أدوات وذ-اتت

مواس أو لحذادة،’ الكاكين بعفى  ا
 الدمامل المتئعال البيطة ألمجراحة

 رسنارة ا-ا-حجامة، وقمع .واها،— أو
 بعفى إلى باإلصافة ،للكي صغين؛

 بعفى من محليًا المركبة هماذرا

 لقراطيىا بعفى جانب إلى النباتات،
 مجتاج وردما ،وتماثموا الحروز لكتادة

 ء بيضا صيذ_^ة او تبغر د ;ح ” وك الى
 ب*-ض كتابة اي )انحو(، لكتابة
 المريغى يذرم ازفي القرآنية &يات
 انحو ماء يثرب ثم ء،ذا با ها بمحو
 رقد البينات. الله بآبات لركا

 الزيوت بعفى دق حط ذلمدءي
 اذواد من ^ها أو للتدليك،

البسيطة.

ضر يب *ي٠دذ الطبيب ويودي

 بعفر لع ج الع جية الوصفات

مراض  )اإلهليلج( ؛-تسال مذلى ا

 ١رسىحو نواته نترع أن ؛،دد ،مؤ&

 ح ربذ 'لكر مع يمزج ثم ،جيدا

 ويؤخذ واسر،با لجدط أو سفوفًا،

الريق(. )ءلى اإلفطار فبل صاحًا

 أيضا للمعنة لمؤلمةا اطدواد ومن

 اء خ-ض أوراق رهي )الغنا( ثربة

الحار دالماء سقع أو تحز معروفة،
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)كتاب( الطراز .--مبي ااطب

 الردق. ءلى رستع-مل

ج ؛راه-*(ا ؛-*-ضر وهناك بعفر !*

مثاب: لثعبي الطب في لج-ررح
 تغى دة ا—م دن ا؛-*مول ألمررم

 بيع محال ني عادة تباع )درتك(
 ح.قا٠س لمادة هذه حق٠وك ت،را !.؟ي(ا

 ثم وئنخل ،ه٠م٠ءنا ذىبًاا. حذق ج؛

 المب.- دن بعفر إليها يغاف
 محقًا يحق أن بعد القطري

 بقري من—؛ المادتان وذ.*.جن ، ناعير
 ويصبحا ا٠يتزج ح_ق جيد  ن ج ت

،وا قواد-؛  -ذرحا ينظف ثم حذذ

ا،*-ابذون. نده ء ووضع

 لثعيا لطبا في ذاودا ك وهدا
مراض، بعض !-م ح  كاذصداع ا

 مريضه يتدح اك*ي فال.للىب ،مذ

 )مربم( شجرة مز ؤلمرال يأخذ بأن
 خذ ن أو 'رس، ءلى وذر؛-ط وتعرخ

 ، جيد' ورس لخرتل( ) ورق
 ظب ودو طقه يع.د اإرأنم ؛.د غئديف

ذلك. ءلى

ج وفي  بكراع يؤنى )الشقيذة( ء
 د-ن واحدة ،ذبحها وة_ت ذاعزا

خرى المقدمة  المؤخرة، من وا

رسخن منهما كل دن النخاع وتزج

 صاحب رأس يدهن غ لذار،’ ءلى

.لحذقة ا

ج وفي  إنم--*(—ن الكور ء
 معالم؛ في التجبرر عمارة يستخددون

 اكتعب وقد والرضوض، الكور
 مجبًالم مهارة لشعبيينا طاءا ؛.*ض

٠ تجبدرها أو ور—-لة معالجة ١ر

ط.اهر اس ءدد و.1ء
 !.درادن طءل هر:ط؛ الله عب علري درارو:

)ء.عزطوط(. مض٨ال |لغولكلور

)كتاب( االراز

 : لمؤلف* ة ءاس  في كتاب ه.و

؛ بن تددى اإلداد  669) لعلوي حمزةأ

 ام(،349 - 1270 ه/749 -

 درار المتضمن ز!-طرا)ا وعذوانه

 يعد اإلعجاز(. حفاذق وءلموم ءةالب 
 الشاركات أهم من للكت_اب ا٤ه

 وصولفه العرة، الب غة في مذيةيال

 إذ ،إولدوعيين ليملا ء ءلى( د_ن

دب مذال كتاباته تجاوزت  وادج غة ا

 والغلسفة والتصوف الفقه مذاالت إلى

 ة، ]-نحولا ؛-ؤلذاتا جانب إلى

 ضئنها ازي الين؛ويًا.ذ واإلرادات

 رجل كان كما وصاياه،

-وبع—ب أن منذ وسياسة حرب

1935 ة5ذأ٠ي11 لههلة٠||



)كتاب( الطراز )كتاب( الطراز

 له وقتا م،1331 ه/730 عام باإلمامة

 ومراس ته )همدان( في إ-اذ-رامط-ة

 في رس_ول بني) ععره فى طون لذطج

اؤداخل(.

 نحى (٠)اذ.طر' كتابه Aعن ؤف واوتو
 آخر ب كذ، عن رناذط-ا 1 يعرف ال أن
 )الطراز(، كتاب بعد ألفه الب غة بي

 به اتجه اإ.ذي )اإليجاز(، كتاب وهو
 ذات لسكاذى()ا مدرسة نحو مؤلفه
 الث فى. االغي التقسيم إلى الميل
 الدارسين عن ).*يد الكذاب ظ,ل وقد

 بتحقيقه سةلدراا كاذب قام حق
 م،1984 ه/1404 عام في ودراسته

 في المؤلف منهج بين مقارنة وعقد
الكتابين.

)الطراز( كذابه في العلوي ينطلق

 تحديد محاولته في يطقم-ذ منطلق من
 الدي الب ء، لكم أو الماهات

 بين مقدماته في واضحا الخاظ فده )دا

 أو البيان( )عل( معطلح إط ق

 إشارة ورود مع واإماني( االدان )عل(

 اجيانا هي ث ثة )علوم عن موجزة
بع(. د وال واداني

 عدو، همزة ابن الع مة يدرس

خ ل من )الطراز( التاب في الي غة

 ن حظ وفيها )فنون(، إلى تقيمها

 الكاكي، مدرسة يغحعر طه ارتب
 اا.قرن في الكتاب تأافه من بالرغم

 المي دي. ءشر الرابع الهجرى الثامن

هي: ه عند الدراسة وفنون

ول: الغن  االبقة. المقدمات ا

ال ئقة ,'؛نامد الثاني: الغن

الب غة(. )علوم

 )فصاحة اككم ت ك:االثا الغن

عجازه(. ئ القرآن

ول الغن كان وإذا  فيه أجا قد ا
 فائ ؛.تكون والمبادى، المقدمات

 إلى قمه قد اوثاني الفنا فإنى مره،

أبواب:

ول: اداب  لاسدما كيفية في ا
الب غة. في مواقعه وذكر انجاز

 الدالئل ذكر في الثاني: الباب
حقائقها. وبيان اإلفرادين

 أحوال مراءاة في االشاك: الباب
المركم؛. المعاني ظهور وبيان اللماتأ

 أذواع ذكر في الرابع: البان
.ق.امه وديان االمديع

كتاب من كالثا انجلد أما

تبغض اليئ عفق صه اله 1936



ءاي( بن د٠ح )أ طذي1ا )كاب( الطراز

 .'ك'ك( ؛-فن)ا اد:وى ة.قد )ا!.طر'ز(
 وإءجازه، القرآن ح_ةا ص يق -لذابح.

 يلفت ما ته٠م ج_زء في من٠تض ما٠ك

 لعلوه تقسمات ح.وى إذ ال-لمظ-ر،

 من لها ودراسة االالذة، 'ي ذن

 ورود مع الكاذ-ي( )المنهج دالل
 وبدا فقط. ا-لم-زء هذا في ي.ضًا سمده

 الجزء هذ؛ أن والدراسة التتبع عتد

 - مرة ا الدخة إلى يف٠ء ؛د

 من أو ، نذ، طؤ!_ف قبج من ء .و٠س

 ؛-مد غه٠٧ ئ تم. وربه؛ ، خ ؛-خذ؛ ا الل
 حيذ كامأل، كابه من المؤلف اذتهاء

 االعتماد أو !لكاض ذكر نم ءال

 ءلى لمؤلف اطل ثم تقيماته، ءلى

 نحلو ال أن فراى الكاكي كتاب

 المنهج ذا—ه دن ز( )انطر كتابه

)الجد(.

القرشي ردأهر د.

 البجان ا العلوي: ٠حمز بن دى دح اإلدام دراجع:

 القرثي رياض اإلعجان، حقائق ءلمرم ؛ي
 كلية ازناهرة سعةا - - وتحقيق( )دراسة

ام.984 عام ماض( )رسالة ا&داب،
 دار وتاريخ، ر٠تطو الب غة ج زف د.ذوةي

 عبد ام.977 سه (4)ط 5هرالقا المعارف،

 العربي الفكر مصادر الحبشي: الله

 ات—الدر؛, مركز - الردن ذي راإلس دي

م(.1978 )ط ابطي

 حز ؛.ن )اد اسراح

م1948  1888د/1367  1305

 دن دن حمد الدرذر الثيخ هو
 ه/1305 سنة مواب -٠ الئلرتاح

 نم ذرية وه-ي سام دار في ام 888

 إلى هاح-ر وك صنعاء. ذوادي

 ، ٢٠لعلا لطلب ب.صذعاء لكبدرا مع لج؛
حرف اذذرآن وقرأ  ه4ءل ثم ال با

 وعدم بتنوره اثتغل كما الميبذه، ل

 سريع الفؤاد ذكي ك-ان اليف.
 يأل عندما غذواب . ذر د؛ لبددأ.ة

 م الد؛؛ دأ تتعلق مألة أي في

 ودافع داماةا مارس رؤد الشرعية،

 اإلمام ن و؛؛ '.اظذومنن، من ؛؛;ر ن ء.

 سنة توفي مواجهته. ويخش يخله يخدى
م.1948 ه/1 367

ااهروذي حسدن أددد

 حكيم = كيمح بن الطرعان

 علي( بن )أح'مد سدي

م1862 - 1776د/1279 - 1190

أحمد بن محمد دن ءلي أحمد؛نى هو
 الرداءي. الصدي، ،'.طذيا

أخذ شاعر، .؛ض،٣ ء.؛لم، ،‘فقر'

1937 ئزة٠اي1 ه،ة٠هس٠||



)كتاب( اإلريتري البحر حول النلواف )ئرية( الملك قللخة

 يدميادن الحسين اص-المجت عن بذمار

 يجيى اوذاخى الع مة عن وبصنعاء

؛  ي اك اإلس م دخ أخ الثوكاني؛

 مع جبلة لذي زيارته في ليه٠ء سمع

 م1811 ه/1226  المتوكل اإلمام

 قضاء يجبدن تولى وغيره. ملم صحيح
 رداع مدينة إلى ءاد نم الخصومات،

 لفقه،با عالمًا وكان أقام. حيث

 حن الذكاء، عظيم محققا،

 حسن طبع،—اد ٠وقيؤ انحاخرة،
 وبعض شيوخه مع وله ،لذ-.عر

 وتوفي ،شعرية مراس ت معاحمريه
.مًاعا ض٢عع يناهز وعمره

 اسر *ill ءلد .حسدن د.

الطالع البدر الشوكاني: علي بن محمد مراجع:

 مطبعة السابع، القرل معد جاء ض لمحاسن

 الشوكاني ديران اه؛348 معر، السعادة،

 ،1ط دمشق، الفكر، دار ،اكمري &حقيق

:نيلصنعاا زيارة د٠محه دن محمد م،1986

 القرن يي ادر رجال تراجم من الوطر ذل

 الدراسات مركز إعداد عثر، الثالث

العودة، دار ء،صداما اليمني، لمحوثوا

بيروت.

)قرية( |للك كلد

 قرية وهي )طوحة(، باسم تعرف
 /48 الدرجة ءلى تقع ،مكة جنوب

الجغرافيون اعبرها .43 /30و 17

 الشمال من ٠ازلمز حذ أول العرب
مكة(. يلى )مما

 في سحاز من بلد :والطلح
 سوق فجه يقام صعدة فظة محا

اجوعي.
العمري اؤاه عبد حدسين د.

 د. تحفنيز ،ءصذما مدينة تارية. الرازي: :مراحح
ر،٠٠ا٠الم* افكرا دار ،3ط العمري، حين
الحجري: مهحمد ام؛989 ،موريا لنان،

 محمل حقيق٦ت ،وذماذلها ايمرحا مددال موع ماج
كرع، علي  للداعة مية اليما الحدة دار ا

 أبي م؛1996 ،2ط ضعاه، والنثر،
 مروج :المامودي لحسيرة١ مو ءلي ن—الح

 هرفيد د. تحقيق: دحوهر، ا دنومما لدهب ا
 ،بيروت ،لدئمية١ الكتب دار .قميحه مًاحمد
م.1986
 اإلريتري ادمر حول اسواف

)كاب(
 ن 1ك لمؤلف ا مجهول فردد كتاب هو

الروماني العصر في التجار يستعمله
وذرق ممر ين تجارتهم فى لحم ددان

 ويختلف واخند. إتمن و يقيا ؟فر
 في يضعه من فمنهم تاريخه في لل-الء ا

ول القرن  من ا٠ومذه المي دي، ا
 رجعم وا الثالث، القرن في يقه؛

 عور يتجدد م حة دذيل ب لكتاا أن
 وتعاف الدول، تغير بحكم الزمرد

حداث،  ل خا& المعرزة وتزايد ا
للمي د. ولىا قرون ال ثة

ينبغى رط لكتا ا مادة إلى واستناد

اببهنيفة الهؤسؤط 1938



الظو> )كداب( اإلريذري ابحر *ول الة.واف

 ري،٠مع ؛-وناني ف٠م-زر إلى ددب أن
 عل؛ن الكتاب معلومات رددلى

 الذذن التجار جلة من ى'ن اوف

 حم; - بحر مناطق بفنهو جا؛را

 والطريق العربي البحر وشواطئ
الهد. إلى حري٠ال

 معلومات إجا الكتاب 'بووي

 تلمافا و; واالتجاهات الم حة ءن

ع.*-'دع ويذكر ،ا!.تحري ا.ط_ريز عبر
 كما ،فء لم-و في ى وشق ني؛ع !-في
 ءن المفيدة رخباا من ذ ط يقدم

 تغزل الني وحكاهبا البددان أسماء

 إلى ر ت يهب و موانئها، في لغنا
 في التجار دف تى ؤد !فيا خطار

:؛وافء- ؛-"ض

 وصف ذحبأ؟ وليذنا أذ-ه هسا

 وعاداب؛ البا&د تلك -كان
أو تاريخهم من وذنئًا كنهموما

أخة;ارهم. دن عجاذب

عن رنة مادة وه ا!ذ-ارىء ردد
 تلك في وتجارتها وموانئها ا!يم.ن ؛.لمآلد

 !-ذواا د.ديذة مثأل يذكر فهو ،لفق؛
 كًايب وحاكمه-ا ذر ا؛*؛ إؤدم ء.اصدهذ

 يبأ لمدك ووالءها مزرع ها ودناء
حماكم نذود متدادوا وق!-ن-ار، وحم_ير

 إلى الحميرية الدولة باسم ،'!ذواء
 قرب اإلفريقي اناحل عل )ربطة(

اروم. !.ا&ما دار

 الله ءبد هحمد يوسف د.
 The Periplus Maris Erythraei : مراجع

Translation and Commentary By Lionel 

Casson. Princeton Uni ersry Press

 ااطواف كتاب ذي العوا مدة (؛1989)
 كذورللد دراسة االريتري، ابور *=ول

،ن ريدا ة ل٠ملج الله، عبد مد ح م. . ف .درا.
م.1988 ءام 5 عدد

الطود

العظيم. الجبل :ه-و لغة، '!طود
 فزق كل فكان )فائثئق تعالى: قالى

 /26 )الشعراء: ائقظيلم( كانئلؤد

 عتها الله رذي عائثة وقالت (.63

 ط-ود ذاك :عن، الله رغي أبيها ء-ن

. ت قت٨م

 ه-و المادة، إذه المذويا لجذروا

جوف، الدا&ل من  الطاخ؛ أول ا

 ارداى، وثالذذ واو، عالما حرى وثاب

 فهو ط-ودآ يعلن ء دشا ن ط-؛ يقال:

ورسخ. ددت أي: طاد،

 مطلق اسمًا ا!_طود كان وإذا

 جبل أي ء-لى يطلق أي الدالل،
 تأني !-فيا )طود( ذإن؛لممة عظيم،

ليمني ا الى_دد نقوش في -دونه— ذكرة

1939 11 قية0ي  icjdjJI



الغلو( القلو،

 اسم هي بل كذلك، ليست القديم،
 منطقة آو 4 بعين مكان عل يدل عدم

. بعينها

 نذوش في تات لم ، طود وكلمة
 إلى ضيقت آ رة عبا ضمن &إ ،لمسند ا

 أواخر في الحميري الملكي اللقب
 الملدد عهد في المي دي، الرابع القرن

 أمعد( كرب )أبي لشهير ا اليمني
 )أسرد د العربة المراجع في المعروف
كن(، )السع أو الكامل(  والعبارة ا

 ..٠) هى اللف إلى أضافها التي
 لقبه صبحفا ، وتباهة( طود ٢٠٠٣٠عراوأ

 الملوك مرن بعده جاؤوا ٠مر ولف
 ريدان وذي سما ملك ٠٠٠) هو:

 طرد وأعراتب ركنت وحضرموت
 أن دفهم فة إلى ا هذه ومرن تهامة(. و

عراب( عراب هم هنا )ا  ا
 ريدان وذي سما لملوك التابعون

 هؤالء وأن * ركنت وحضرموت
عراب  منطقة يزلون أو يركمون ا

 ويتبعها يجادا ما مع )طود( اسمه-؛

ابعن. ب'مة ""هل من

 )ص 2 المغمل في ءلي جواد قال
 تكون ان بد اوال (:572 - 571

 اللقب بآخر ألحقت الق ل#ضافة
 أن والظاهر مهمة... سياسيه دالله

ظهو هو به، الحاذ،.؛ ءلى حمله الذى

عراب، ب  أعراب الميما ا
 من نجد ج_ذرن وأعراب لهضاب
 أو تهامة وة-_ائل ، )معد( نائل
 الساحلية، المنخفضات أى التهاء،

 يؤدرون صاروا إذ زمانه، إلى اجةدا
 تأرر جذويية مربية اI مياسة لى

 عشهم '•سدداا في وحعار ط واذحا
 الوضع في لسدر و . ت-غ ثا-حذ-إ

 ، هذه لذوتهم ذب ن؛ ، مو .ي—
 اسمهم كبير ف فأخا أهمية، وأعازها

 عليه، سيطرته ءلى داللة اللقب، إلى
 حكم أن خ ئ.< وماى .ل.ه ٠ ء، ندف. د
 شمل ذد ك_ان أسعد( كرب ي )

 وكذنك وقراها، بأعرب بم نتها
من منازذا تمتد الني )معد( نائل
 ".ونجد مكة إلى نجران أرض

دهان إلى نبادر الدي المكان إن ا
 هذه قراءة عذن )طود( كلمة مرن

 الجرء هو الملكي، اللف إلى اإلضافة
 ل جبا سلمملة من لغربي ا الشمالي
 لهضبة ا عمومه في وتدخإ السراة،
 شمال )رارح( جرو يلي مما الجبلية
 مالي من أو )الطائف(، إلى صعدة
 مما لجنوبي ا الجزء في نجنب وادي

 ت دمى؛ إلى المعراة جمال دسى
 يسمى وهو ،شمانا في عئؤد وادي
.٠عسير رالد أو عسير ل جبا اروم

البلدان، كتب رعفر وجاءت

الي،هض الوسوطة 1 940



اسوة اسوة

 أوسع بشكاى ولكن ذلك، إلى ر لتش

 : يقول ذوت فيا شوال، وأكر
 وهو ،ا٠لعظي ا الجبل هو: لعلود ا "

 عل الدرف للجبل علم اسم أيضا
 له: ل ويذل صنعاء، إلى وينقاد عرفة

. ' المراة

 وأهمها، اش؛ المراجع وأكش
 تمدد التي - دراةا - المنطقة هذه تذكار
 خذوالن — عة قضا خوالن أراضي من

 أو جرش أو الطائى إلى - الشام
، مكة  وتذكر ذرة؛، نجران وإلى شما

 كما *’اليمن باش من يهزلها من أهم
 قراها أسماء من كبذر عدد تورد

 ينزلها من وأهم ،وجبالها وودياشبا
 و)شلمة(، (،١٠)حتع ارحمن قبائل من

زد  أرد من وذم السراة أزد - و)ا

 ، و)حكم( ، و)عك( ، شنوءة(

ومن )خمر(، وقوم و)جنب(،
 ذنكر كما .إلخ.٠خليل(. )بنو تبماساد
 بطون وأشهر ،ذل لقبا ا هذه بطون من

 وأسلم، ، ٣—أحم القبائل: ه_ذه

 وغامد، وبارق، ودوس، وك;،
 وأع وشهر، وزهران، وراسب،

 بن جرير ومنها وحزيمة، وشهران،
 منبئًا I الرسول قال الذي الله عبد

الذع ا ط من عركم يطاع :بوفادته

 القبائل مجاور وكان يمن. ذي حر
 شمالى، من الديار هذه ني ب ارلى

 القبائل من وثقيف ،وهندر كنانة،

 ،عر منهم فيها ويجادم العدنانية،
خيرة وهذه وصور،  صغيرة قبدلة ا

 عنها وقال بشة، وادي عند كاذت
 ومن تررت، وءسدريماندة : ني لهمدا ا

 - انحدث االسم اخذ القبيلة هذه

 يطلق الذي - رىسي ب د أو عرر
كلها. المنعلة عل اروم

 صنة كئابه في ني الهمدا يذكر
 أو )طود( منطقة عن العرب جزيرة
 كما طود( )ب د أر طود( )؟رض

 عمومية أحيانًا فيعطيها سماهاط
 هذه ة ١لر ا منطقة تشم_ا يجعلها
 )؛-الد اروم بممى ما أو ،كلها
 مكان في حصرها بيزما ،عرر(
 في تدع منطقة عل وقصرلى آخر،
السراة. أرض شمال

 نقوش يوافق ما ك مه في ويأني
 )طود( كامة أن رأينا فقد المسند،
 باللقب الملحقة اإلضافة في جاءت

 هرن بد اره اللكارة بصيفة ،اذكاي ا
(، = )ظؤدم( أي الون،  )طود

 طود، ب د ل: دقا :ل لجو ني والهمدا
 يريد من إال الطود، ب د يقال وال

يقال ذأن جبل( أي - الجبل )ب د
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الغلو, الغلو,

 الجبال وأرص السهول أرض

 الك م من انتهاك وعذد ".327ص

 ب د صر ح ازق اغثددة المنطقة عن

 أرض ه رهن .:بقال فرها طود

 ك_دمه يمنع٠ 'ة- ن ...إلمًا" طود

 من لبيت ايراده يمتع ولم ;ا-طود(،

 يقول: رفي ب'ا لجماءة ة قصدن

إلى )سروم( من الطون ملكوا

 والثباب مدهم دجًاص با الطائن-.*

ق١ب أحد شعو من لبت إيراده ثم

يقول: الغوث بن عرو

منكه لغور ا طود لطود ا وهذا
 ثم لجبا ا أركان الطود ودون

ما لطوددا يريد : معقم؛ ذوله ز

 بين ازدي الراة جبل من اليمن قطع

 أي — طودا ويعمى ، متها وتبا نجدها

 في كذلك أنه ألى وأشار - دالتنكير

٠لمسند ا رذوخر

 الجزء عوت لى لهمداا يتكلم حينما و
 خصصه لذي وا السراة، من الشمالي

 فإنه )طود( باالسم لتعميم ا بعد
 منطقة لى ، تقريبا لتسمية ا هذه محصر

 بعفى عن ويقول وأحوازها( )رى
"وأما عذن: في -حوالن من دخل من

 مافأق' - خوالن من - وسعد حكيم
 فهم قومهما من نحذف من هع عر في

حرش...إلخ". أرض من بعلود
.383 /1 اإلكليل

 هي جرمى العفة: في ويقول

 عر دياز من وهي ، لعدياا نجد كوره
 من لعواسح ا فيها مرويهرأ ويسكنها

 ذي يرتع ولد من وهو حميرط ف أذرا!

 وجابة وءزد سودد ٠وله القيل، مذار

 م ه-و م إلي؛ نجد أرفمر لى نية ليما ا
 شق وفي ةز٠ء بحرب معهم يقومون

 من الذزارية من فرق ى لجر قربة

 عل لعذز رابطة ودم ألغرباء

 بعرخها عذن إليهم ركلي دح،لدواا
 أذراف ون،' قاع في ولجرش رنجدتها.

 في مياهها تنحدر منها اللبده غربية

 وبين بينها ، '‘غرقيي- في يمر سبل
 — السوداء كمة دسمى ناصبة مة حمة

 هذأ يلتقي نم - وكولة وره حمومة

 في تصب حق عر ديار أودية دسيز ا

 وادي رأس فجرثر ،ن دعطا بيشة

 جرش قصبه ويعالي ،سئة

ط-ئيوا نم عذن، من حرض أوطال

 من ذلىذما عسير ميها شا ’مو يمة ٠ح

في ودخلت تررت يمارثة وب.ر عر
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العود اشو,

 ، رأس إلى ء.;و فأوطان عر،

 رهي تباون، أذراف من عقبة ه-ي
 يقال ذدما القردز ذي ذبر وب ، أدا

 ريخذا من ذنث ثما رأس ءلى ءل-ته عر
 واللننة ئ اذلى وا والدارة الهجرة،

 واذنزث وعبل تانة و وط.اب والمادة

 ير٠٠—ء ودية هذه لحدة وا .-ن وج;

 قند لر تبا ا—أوط النجدي ود_ن . كلغ؛

 هذا ووادي نتأز وزرع ن د-لدو بلد
 ، زد ا دن ون ابئر ويسكنها ونفيا

 ثم بلحارث، د_ن تهم إ يقال وؤد

 لله ا عد دبر كذها٠و ده ء ه.؛ يص.ال
 وهي ئئذئ ثم ز، ء بن عامر بن

 عناب وفيها حرش أوددن من ناون ا
 ، زد ٠ من مة سا بذو كنه وسا ر وآيا

 ثيران إلى ينجذب بعضهم ;.ت ور

 أبي نبذي دراع بلد لتيبا وا العريضة،

 طلعان وادي ويليها عر، دن دم عا

 عر، من سد لرني المزارع كثير
 قرية ولهم عز، من لئيمة والقرعا

 لها يقال جامع مسجد ذات كبدرة
٠للعواسح مسالمون ٢وه ذئنى ا

 عر ديار من جنب يصالي والذي
 وعنقة وأداي والئوص الرب

ثة٠وتمح الرب عين والعين والراكس

 من حازمة يسكنه ؛.الرب لة لعن؛ وا
 من حديد رنو يسكنه لفؤصج وا ، عاز
 من عدم بنو يمممكنه كس زرا وا ، عاز

 من من لعرا ا بنو يسكنه لعبن وا ، عاز
 ن٠م للثط ما بنو يسكنها وتمميه ، عاز

 عاز، من لغية وانتقى عاز،
 والعؤبا عر، من أسد لبذي وطلعان

 تيم ل وذو ءو، من عاصم بي لبني
 وأب والدارة ضرار، بنو سكذه٠ي

 فأ؛أنة ب وقلي فحمره ب لذ؛ وا والحئتة

 ن أوط-؛ يد,ع با فجرذة والمئوث

 أرض هذه وتسمى عذن من عسير
 أم حية نا إلى أغوارها وأما طود،
 برة جا لبذي والتاذة لذليلة فا لجذنم

 النعمان ليني لعقية ا ورأس شيية من

 إلى جرش ومن خلع، عقبة وهي
 عقبة أمغل إلى ثم العقبة، رأس
 سبدن، إلى ثم ياسبين إلى ثم خلع

 أم إلى انقواثم وإلى عفراتين إلى ثم

 ؛-في بلد إلى ن جر وس جحدم،
 وشما!تًا: قيًا وش وظدم نبد

دن لنؤد „صحار ذات ثم حذن، يئدا
 هم ،قحافة بتي القعرة ثم ، ءلى

 ل*ذي حسد ثم ، لحلئحة٠ ب و ح. ت بذ؛

 إلى جرش ض بد، بلد ١هم اهزر،
 دراة يتلو ثم ،الهجيرة : ئتة
زد بن ابغو دن الحبر سراة ء.لى ا
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اصاه العو!

 من ع وا تنوط ومني؛ الجذوة 1مدذا
 مراة بم غاهرذ مراة يدلوها ثم باحتان،

 ثم وغذوان، فهم سراة ثم ذؤس
(.258 - 255 )الصفة اساقف مراة

 قد النمر هذا إن القول ويمكن
 نوصًا ا٠د فلل حي بمشهد كأ حتفظ ا

 أضاف الذي أرم كرب أبي عهد من
 وأعرام )... ععارة الملكي لقبه إلى

 الدي الهما-اي عهد إلى وتهامة( طود

 جزيرة صذة كتاب.ة في ذلك فثبت جاء
اومرب.

االرياني علي مطهر
 يرهجز صفة ني: الهمد ا الومس حمد٠ه أبو مراجع:
 ك-وع١ا ا علي دن دلمد٠م تحقيق ،لعرن ا

 تاريخ علي: جواد ام،990 الحوالي،
الم يين، دار اإلس م، قبل لعرب ا

ام. 968 تذراد، الذيضة، كدة بيروت،

الطويلة

 مديرية جبال من جبل اسم هو

 بعض عل فيه ض ديمة، الجبذن.
 سان أسس في تتمثل لحمبرية ا ا&ثار
الحجر. ءلى ت دا وكتا وبرك قديمة

 فظة مح-، قرى من فرية والطويلة
صدده.

 مديلة أحباء من حي لطويلة وا
 المشهورة، الصهاريج فبه تقع عدن

 سيئون مدينة أسماء من أ٠اس لطويلة ا
 إمم لطويلةا ،موت حض بمحافظة

 الطويلة مديرية مركز ا٠۴٠ مدينة
 دقع نحويت ا محافظة ت مديريا -حدىإ

 مدينة غرت شمال الطويلة مدينة
تقريبا، كم 127 بعد عل خومنعا
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االريلة

 سذ.لمآلل د٠ءذ لمدينة ا هذه بنيت ذ٠وق

 عن المدينة وترتفع القراذع جبل
 مدينة تتميز م.2050 بحرا طح٠س

 تقدم حيث ري لمعما ا بفنها لطويلة ا
 فندة زوحات العالية الحجورية مباذيه.ا

 إلنسان ' مهارة عن تعرر بديعة

 فنون في الفائقة وقدراته الدفي

 ما أهم من ولعل والزخرفة. ابء
 لحصون ا تلك زطويلة ا مذ؛لمة يحز

 عل تثرف التي المراف؛ وأبراج
 ٠ حرب ؛.نلجورة ا ا٢ح.صمو ومن لمدرة ا

 وحصن سدد حجر وحصن الطودلمة
 المدينة 1طاخ عن فضاة الغذرانع

القديم. ومسجدها والدوق القديمة

 يلفها التي لطويلةا مدينة تذنم

 من خير ا النصف في الضباب

 صورة ا٣ اخيط.ة الذرى مع النهار

 في لطبيعة ن را صور من ئعة را

اغوت. محافظة

الع.روسي ءلمي هحمد د.
 لزمنا بهجة المد، عبد بن الدن تاج *راجع:

االذي، الله عبد ز تحض الزس، تاريخ في
 ليمانيةا مة٠ك٠لىحا دار ، نيالنبا محمد
 حموع١م الححدي: لىمحم- ام؛ 988 صنعاء،

 عدي محه.لى تحقيق وقبائلها، اليمن رغدان
كوع،  للطباعة اليمانية الحكمة دار ا
٠م1996 ،2ط رحعاء، واكشر،

 أدن بن ،ء٠طب إلى يكب كب.يرة لة٨ي

هل نبها في وتنتمي ’زيد بن  إلى ا

 أقدم من رهي مبأ. بن كه ن

 شمال استوطنت التي العربية القبائل

 أسمؤا أنحى حق العربه الجزيرة

 الصين وأهل والغرس االرامين عند
 ومنهم ٠ إجا العرب السم ردين؛

 باليمن منازلهم كانت ر.٠والحض لدنو ا

صل في  ونزلوا عنها فهاجروا ا

ثم أسد بني جوار في وب سميراء
وانذروا وملمى، أب ءلى غلبوهو

 حجار والجبل لهلا مألوا دق

 منازلهم ومن ئ. وعرا مًا وشا

 كة وسكا الجندل دومة المشهورة:

وبماء. ةر لقا وا

 بنو وأفخاذهم: م٦بطو- ومن
 وبذو ،علوة وبنو ،ريم وبنو ،جديلة

 وبنو لجبر، ربنو ء*-رو، بن الم
 في الرياسة وكانت فعل. وبنو شمر،

 فيهم يعول الذذن ب بني في الجاهل؛
استجار حين حجر بن القيس امرؤ

مح٣

 غجر بن القيى امرى حشا أقر
ااظ م مصابيح بنوتيم
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ايمن في الطيران

 اهلية—الج في أع مهم ومن

 سعد بن لله ا عبد بر. تم حا ا؛شهورين

 إلى ويى الدالي، بحاتم المعروف

 معروفة، دالجود وشهرته ثعل، رني

 الم، بن حارثة بن أوس ومنهم

 ب د في المشهورين قومه رئيس وكان

 الله صل الرسول عل وقدم طيء.

 وفد م 630 هل/ 9 سنة وسلم عليه

وهو الحجاب زيد فجه طيء هس
اإلسادم ٠ءليه فمرضى ،سيدهم

 تمسكت اصرب ارددت ولما فأ*طموا.

 في وشاركت الم م با ء طي

 في المش( مع ردت دحا الفتوحات،

 وطيء م.635 را 14 سنة العراق

والثام العراق جزيرة نائل ض اروم
الثهوره.

 في المشهورين ديء أع م ومن
 برر نمام أبو الشاعر اإلس مية العهود
 حدب ف لي لطا ا أودس درن، حبيب

الحماسة. ديوان

ك عبد هحمد يوسفا د. ا
 العرب قبائل مادجم ع دةدا٦٠ك رفا شمر :جع مرا

 م ييزا٠ال العلم دار ،لحديثهوا بزة لفلا
 الش العرب أناب جمهره ام. 968 دروت
 العرب جاهنبة تاريخ في الطرب نذوة حزم.

 كروب تعذجق المغربي، سعيد• البن
ام.975 هايدبرج

)جاهع( طهر أبو
 مدينة في ويقع طير أدو جامع

 مر كيلو مانة بادد عل وهي ذببين
 الجامع اوهن صنعاء، مدينة من

وبء حد ذبر ;داخله  يعرف ال ) ا

 الذي المكان دانه اشتهر صاحبه(،

 درجت حيث اليمين. سرج زنا ا فيه يقبل

 ليمنين* ا ددى ليمين ا -حلف عند دة صا ا

 يتم أن فإما محدد، مكان في تكون أن

 دصنعاء الكمير مع لجا ا في الحلف

 طير. أدو جامع في أو معروى( )ودو

 إذا الكاذدة اليمين بأن االعتقاد وكان

 ويجاذب مبروك مكان في كانت ما

ولياء قبور حد  صاحب فإن ا

 عاج  العقورة تلحقه الكاذبة اليمين

آج . أو

انعدسي الباري عدد مدمد د.
 في ازقلية اب :1985 غاب او فضاى مراجع:

 الكارب معلة والتغير، االحمرار ين ادهن
A 16 ص دمشق، العربي،

'بن ظي الطيرات
المقدمة

 اؤيمنيين أن هنا لذكر دا ير لجد.ا
وسط الشرق في طيارين أول كانوا  ا
آنذاك العربية الدول ا٠معظ ن ذلك
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الطإر|نفيابن ابن ر البواه

 العثماني لحكو ا تحت رضغ٠ت ذت كا
.. أوروبا لدول االستعمارين مطرة٠وال

 الدول كانت الذي الوت وفي
 العالمية للدرب تتهيأ حينها العظمى

 تأط إلى تعى إيطاب وكانت ندةا!ثا
 حاكو؛ بواسطة مي وسدا ي عد

 بعد لليمن زيارته خادل وفي رتررياأ
هوش/ ا۴٠ قام زيارة  نحل البدر محمد ا
 ادمن يحكم كان الذي يحيى االم

 هذه ؛سفرت الوقت ذلك في
 ددن ون تعا اتفاق دويع عن ت را لزي؛ ا

 شهر من 'الثافي في وإيطاليا اليمن
 ه،1345 م/صغر1926 دبر ب س

 نجموعة بعدة إرسال بنوده^ كن٠ وكان
 في الطيران لدراسة اليمنين من

.إيطاليا

البددة

 م1926 ه/1345 العام في

 ءرة من اذكونة البعثة هذه سافرت

 إسماعيل أحمد منهم, أشخاص

 الغليس، كامل الله عبد و لكيي،ا

 لعلفي،ا الته وعل الوشلي، وحمين

 حمود وأحمد رسام، أحم_د ومحمد

 لظفري،ا الته عبد و ورعي،

 هذه ١جعح خر لعلفي ا لوا وعبدا

 م1930 ه/1349 العام في الدفعة

 يقودون جيعهم ارض إلى وعادوا
 أدذع دا رعمل حذمن جنا ذات ن ئر طا

'؛روحي.

 وث ثة مدربان معهم جاء وقد
رون ازحل؛ نغذ طالين ا طيران مهندمي
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ابز, ض اسيران 'ليمن فى الطيران

 إلى صذاداء من رحلتين المدذورون

 و,-ادد الطلعات أدلى وفي الحديدة

 )باروت مطار من مباشرة اإلؤالع

؛.أن ودونه - يمى نتركنا - خادد(

 شهداء ميدان صنعاء جنوب في
 الطائرة هوت حاليًا، البعثن

 إثر ءلى واستثهد رض با وارتطمت

 وحسين ،٢٠الك أحمرن الطياران ذلك

 ثنادوأ وجيزة فازة وبعد الوذلي،

 الطائرة أهيبرت المطار حول اذطرران

 وارتطمت محركها في بحريق الذ.اذبة

خرى هي رض دا  ذلك وأدى ا

واحد المدربير♦ احد وفاة إلى الحادث

 ت١)آه ا وتهذا ،ومين إليطا ا اله_كلسين

 ذلك في اليمن في الطيران قصة
 إلى الطيارين ؛غية وأحيل الوقت

م زم. برتبة الجيش في ضارط

ردينبات نهاية في  قصة أعادت ا
 أحمد اإلهام دفكتر في دنسها العرران

 )ط لحكم ا تولى الذي الدين حميد
 الدين حميد يجيى اإلمام وازده وفاة

 ث ث ده ثئرا جريئة ة خط وانخذ
 العامين في وصلت (DC-3) طائرات

 م،1949 - 1948 ه/1368 _ 1367

ودسام، بلقيس، بتعميتها وقام

 طيارين استقدام تم وقد والمنيرة،
 من وبالذات أجانب ومهددسين

«فيا ويوفماج لموي-د ا

 تم م1954 ه/1373 ادمام وفي
 اإلمنيين من أخرى مجدوعة إرسال

 وكان إيطاليا، بي البران لدراسة
 ،الشامي حمين ،ارد علي ا٠مذه

 بم لحقذ^ ، الله، عبد وعبدالرحيدم
 وكان العام، نفس في أخرى مجموعة
 عرب ومصطشى سدف أحمد مخهم

 مجموعة (٠ته لحقذ^ نم الله عبد 4-وصا

 خمروف ؛خيى علي منهم ثالثة
 ومحمد الجعدري ويجرى حزام وغاب

دابت. ومحمرد الجنيد وقاب سداد

 شراء نم لخمسينيات ا نهاية وفي

 14 - اليوش نوع ن—م طانرض

 فيه ,.،دمنون الذي العام في ووصلت

 تذق ت خ-لىمة ءلى ءملي-م يقتصر

مرة  الدوان مؤولي وكعار المالكة ا

 ءلى الحصول يمكنه*, دمن واذقربين
 لر؛-وب ددصا اإلمام مز قه-5موا

آنذأك. الطائرات

سعال ي سني الطران

 واحا- ,،مام شورة اا وأم . قبإ
م1961 / ه1380 ازمام في بالتحديد
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ن٠ار تي ادطذران ايمن في !هرران

 بعد ليم.تية I لجويةا لخغ.وط I ء إنن؛ تم
 زهذلددوا ل.تجار1 ؛.*ض ذبل دن - إقناع

 برأسمال ساهمة شركة بإنشا* الملكي
 )ماريا فذذ ل ردا 500,000 وقدره

 اإلمام من طائرتين ثراء وتم تريزا(
 حمد نتاجر وعر (DC-3) نوع
 ىعما ف' ص ردي أول لعاقلا لتها عبن

 1 ه/1380 رجب 13 في الثركة
 الداخرة الىط-وط عل *1961 يناير

 - رداع — الحديدة - تعز — صنعاء
 طوط—وء عدن - عبس - ة ممعد

 وأسمرة جيبوني ع-ن كل إلى خارجية
 كافا الداخلة المطارات كاذت رك

؛;ة.ذو سدرات عن عبارة

 في ركةادا ةليمنو ا اإذورة مقيا بدد

 نم م،صلمر في ام 962 / ه 1382 عام
 لحكومة ا من خرى طائرتين *ثرا

 اشركة كخ ,ح-ه ص:أ وبذالمن لج_دي_دة

 داذوتا نوع من طائرات أربع تمتلك
(3-DC) موظعن يجمآل.ة نةالسعا وب 

 ى ءم؛ يجمع يذودون ذواى' إدارنن
 لم٢ العمل وبدا الثروة في اإلدارية

 اذحام وبحلول م1962 ه/1 382 م ء.؛
 الموظفون عدد كان م1966 ه/1386

 دكوذة ددة ل*.؛—إر تم وقد موظفا 65
ني للدراسة دم إلى طالبًا 25 من

رصاد مثل شق مجاالت  الجودة ا
 الني الجوية واذراقبة واالتصاالت

 امترةا المطارات تشغيل ءلى تعل
 تا-ك في الطيران --الدة وتأمين

الجمهورية. ء لى؛وأ -دطاذرات

 كاشت م1967 ه/ 1387 موماا في
 بم_ذية٠ طيران ذرك_ة إلنشاء ووة محا

 وتم باالمدخل راءت لكنها مصرية
 دن فقط ثهر 14 بعد تعفيتها

.. ذي.؛ إنشا

 تم م1972 ه/ 1392 اذمام في
 وذلك اا^^.ذرة الجوية طط-وطا ذ.طوير

 ذوع من نفاذة ن طائر بامتئجار
 الجوية الخطوط شركة دن كرافيل

 نوع من خريين وط؛:رذين الورية
 خطوط فتحت و 737و727 بويذخ

 جدة دن ك_ل إلى جديدة دورة
 والثارقة ظ-ي وأبو والكويت

 لخ-رطؤ و والبحرين والظؤران
٠- واه. وجيبوني دادا وأديى

 من نوعية القفزات ت٠كاذ ولقد
 ابتداء اليمني ؛.دنيا الطيران تاريخ
 م1978 ه/1398 عام من
 ة لعربع ا لجمهورية ا ك شترا ا عدد

 - ةي. ع لدم.ا لوحدة ا ل٠قب __ ن.ية ليم. ا
إذشاء في السعود.؛ العربية والمملكة
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اليمن في الطيران اليمن في ادطيران

 أسمال ٠ب اليمنه الجوية الخطوط
 تم وقد ،لريا مليون 130 ابتداني

 ريال مليون 260 إلى بعد فيما رفعه
 ٠ه/49و ايمني الجاب %51 بواقع

 نم وقد السعودي الجاذب لصالح*
 727 بوينغ طائرات أربع ثراء

.737 بويع طائرة إلى داإلصاذة

 - اليمنية الجوية الخطوط وانطاغت

 كل -إلى الطائر اليمن بشعار متمثدة

 - سطنبول — لندن — دكيرورلت فرا ٠مم

عمان. - مذق د — ريب با - موس-كو

 مدوات العثر فأرة ل وخ 

خورة  م1990 ه/1410 وحق ا

 والمهندسين ادقرارين من العديد تخرج
رصاد ت تخصما وجيع  لجوية ا ا

 أبردث عل الت التصا وا والمراقبة

الجوية. والتنبؤات المطارات أ-جهزة

الجنوب ق المدني العاجران

 الوطن من الجنوبي الجزء في أما
 ١ىد٠ تحت يرضخ كان االي

 من أكهر منذ. ني البريط؛ ز الستعما ا
 دركة تأسيس تم فذذ شاما،130

 م1943 ه/1362 عام في بريطاسة
 (DC-3) ذرات طا 4 من مكونة

أدادا أديس خطوط عل تحمل وكانت

 وحيد داخلي وخط وجيبوفي وأسمرة
 ه/1 371 عام وفي حضرموت، إلى

 الجوية الخطوط إنشاء نم ام952
 مع الشاراك با ني بريطا برأسمال لعدنيةا

 خانة حنسيات من التجار من بعض
 مظلة تحت عدن تقطنون نوا كا

 ثراء وتم آنذاك البريطاني الستعمار
 وث ث (DC) طائرات ست

 خطوط فتع وتم جنتأور طائرات
 لكوت. — دمشق - القاهرة إلى -جديدة

البحرين- -

 ماثما1961ه/1380 العام وفي
 ( ساذو با ) سديت جديدة كة د ء إدشا
 الني الطائرات نعس بثراء قامت ازفي

 طائرتين عدا بقتها سا تمتلكها كانت

( 3-DC) بعغم بسبب صبحت ' لفع ا و 
 هذه ذكانت صالحة غبر لحودث

شكل على وطني لواتما الركة
 يحدن. ن ردم ا ر تتجا—إ ا لبععم سب

 حث لعما’ ا في حركة هذه رت۴ستم وا
 م،1967 ش/1387 االستق ل بعد

 ٠ه1 399 العام في تأميمها نم حيث
 االثازاكي النظام قبل من وم
 رحيل بعد لحكو؛ ا نولى الي

 الجزء هن البريطاني االستعمار

١٠اس تغبير ومم اليمن، من دربي
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اليمن ر اسيران ايمن في ااطير'ن

 الديمقراطية ايمن ذطوط إلى الثرة؛
 إضان؛ تم البعيتيات وني )الددا(
سطول إلى الطائرات بعض  ا
 ط-راز هدن واد.زة طائرة مثل )اترمدا(

 154 وف زو وطائر؛- 737 -رزغ

 707 — رودنف درة وط.؛ وك-ذع اا ة و,-;

 ،727 - وينة طائرترن إلى 'ال؛ذة؛-؛

 م.ل٠ع٠باد ة.ة ■هم هذه ستمرت ا نز
 بعد م1994 ه/1414 العام حق
.ت1سلمو ليدن؛؛؛ربع ا ووددةا تحاقيق

 أصدر ام 994 ه/1414 العام وفي
 ن-٩٠؛ ليمتر؛ا لجمهورها رئر-ر خ/ا
 لخطوط ا ركق٠ث ؛.إدج رقرا لوحدا

 شركة في حدة ء.لى منها دل تعمل :.فيا
الجوية المذطوط ٢باني ددة وا

 ة؛ ٠٠٠- ه-ذه ت_1ء^_ وة.د )الرمنرة(،
 ه/ 141 7 العام دق بأسطون؛

 طائرذ;نإيرباص إضافة وتم م،1996
طول بهذا وأصبحت 310  ا

 ة اومر؛.; الدول معظم ذ.؛_طي لج.لدز
٠ آسر؛ وذرق أوروبا ودول

العسذر المجال

 ل ؛—الجذ في االهتمام ؛.دأ لقد
 سبتمرر 26 الثورة ه ة;، دل ق لمممكريا

ه1382 ا&خر ربح 26 م/1962

 ءددم؛ وبالتحديد بطويلة .-رت بغزة

 لى لى البدر مح.مد آنذاك العهد ولي قام

 ليمن ا ثدكم ن ك-ا وذي ا حم-د م إلما' ا
 الوفرتى تحاد ال ا إلى رة بزق؛

 ه/1375 م ء-؛ وتثركوطوفاكر؛

 ؛.;؛إذن؛ ع٠وق٠ت ذرها وتم ام،956
 لمتوكلر؛ ٠ المملكة وبرن بينهما ونذما

 — ليمن ذى ن- ة؛ذت هكنا — ة٨سم ن؛

 إلى وصلت االتفاقر هذه إذر وءلى

 نف اطام أوذر في الح.ديدة ء مرذا

 مختلفة طرازات دن طائرة 42 دوالى

 ذرة ط؛ 16و11- اباك 6 منها

 14 - الروشن ط؛ئرات10 - !اوثن

 أر؛ح دلمي-؛ هيلوة.وبز ط؛ذ.رات 8و

 الدام وفي (4 - )دي وأرج (1 - )مي
 العهد- ولي م ة؛ م1957 ه/ 1376

 اومدق اوفي الطيران كلرة بفتح آنذاك
If من اختدارشم ثم طالبًا ون٠س٠خم 

 وقد ٠والعلمية رودة لدا ا المدارس بعض

 ؛ظمينوا المدرسين من ؛.عثة وصدت

 وكان صر٠م ورية٠ره ومن وفيعت٠ال
 الله بد٠ء المقبد ا لها مدير أول

 لجمهورية ا رئاسة سلى الذي "الل“ذ ا
 أن إال .. ركة المع-؛ الثورة م و؛ بعد

 إيطاليا من عودته وبعد أحمد اإلمام

حيث م،1959 ه/1378 العام في
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ارض فى العيران اليمن نى الطيران

 بإغ ق أمر هناك اذدالج يتلقى كان
 |للغروع ءلى ط تها وإحالة الكلية

خرى. العارية ا

 سبتمبر 26 از ثورة قيام بعد
 ه1382 ا&خر ربح 26 م/1962

 إرسال نم اندمن من الشمالي الجزء في
 محرم في لبًا ط؛ 45 من مكونة دفعة

 من كل إلى ام 963 اه-/يوذ؛و 383
 واالتحاد العربية م-صر جهورية
 أساس (٠ه ء ه-ؤد وكان ،السونفي
 مم الفي اليمنية الجوية ازننوات
 في العامة الف-ادة من بقرار إذذماؤها

 كورد 20ها1387 شعبان 17
 الرائد لها ذائد أول وكان ام، 967

 الوذت ذلك في رتبته نت 1ك — الطيار
 أددت وقد الله جار شاذف محمد —

 الدفاع في بارز دور الجوة اذقوات

 وخا&ل والجمهورية الثورة عز(
 فائقة، شحاعة يوما ا'.بادر حصار
 الملكيين وواقع خرى وت ذا ب

 وكذا م تذن أي من وماري-،( والمرتزقة
 الفي المنكية اإلذاعة .-خرب ذأمت
 دت مر عدة جمي-ور.ة تناوش كادتع
 اإلمداد طرق وصرب قامت وكذا

 في كبير بدور وذامت التجمع ومناطق
القوات فروع رمساندة عدة ف

 عن لحى-ارا ذك في خرىا كدحةا

 فلول من الجمهورية وتلدر ضعاء
المرتزقة.

 لجود-ة ا ت قو—ا تشكيل وبعد
 لسوفييتيا الءاد ا من وصل اليمنية

 15و 17 ميج المقات ت من سرب

 28- اليوشن القاذفات من وسرى

 طراز من حيف نقل طائرات وث ث
 القوات تركته ها إلى إخافة (2 - )ان

 17 — ميب مذاتدن طائرات دن المصرية

 ،متوط نقل 14 - اليوشن وطائرتيز

 سافرت م1969 ه/ 1389 الرام وفي

 واالتحاد سوريا من كل إلى بعثات

 كطيارين ا٦طا&اً تخرج لوشفي؛
 ت رثا لب ا إرسال نتغل(وا ، ومهندسين

 وسوريا لسوفييق ا االتحاد إلى سنويا

 تم والذين السعودية ]حربيةا والمملكة

 وفي ن ليمنع ا لجوية ا الذوات رفد ١٠٠۴:

 وطت م1974 ه/1394 عام

 طراز من خشعذ^ تغز ن طائرتا

 من كهدية ]صخ؛ ا نبة بريطا ن يفا سدا ا

 وطائرتان المتحدة العربية اإلمارات

 لودمتا طراز من فرنسية هيلوكوبز

 سوفييتية نقل تطائرا شراء وتم 3 -

26 وانتيذوف 24 انتينوف طراز من
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 أن مإال1978 ه/1398 عام في

 ؛.طوير ني اتخذت التي الكوى القفزة

 من وسرب 21 دج معادالت وبناء

 22 ٠ سوخوي طراز من القاذفات

- )مي ن طر من هيلوكوببر ن ودرب-؛
 ذل-ك وقر؛ ٠. س-وفحية جيعها (8

 المقاتلة الطائرات من سرب وصل

(5-F) الهرلموكوبز ت ذرا طا من وسرب 

212-AB-2O6,AB نقل وطائرتان 
 ح(٠ 130) هوكوليدر روع من متوم*ط

 ،الح.وية الثنوات يث٠تحد استمرت وقد
 والدفاع الطوان كلدة فتح تم ٠حيث

 التي م1983 ه/1403 سنة الجوي

 والمهتدسذن ال-طثارذ.ن ج بتخر ١٠'دقو
 دلقوات ؛*.ة لذ؛ا انتسات لف ومخت

'لجوي. والدفاع لجوية

 م1989 ه/1409 أواخر وفي
 مرب ؛خراء لجذوية لة-واتا ذامت

 فدذةو .٠ ■ كوبار -ت-لو٠ائ دف ا ئر طا م،ك
 ريناذطيا من عثة٠ب ل إرض؛ نم وفل

 هذا بتشكيل قاموا الذين الغنيين
الرب.

 جذوب في الجودة الذوات نشأة أدا
ل بعال لوطن  االستعمار من االذ

 ه/1387ءام في ك_ان البريطاني
من طاذرات ة يح-حو وذلك ام967

 الطائرات من وعدد هورر نع

 ؛دع من نقل وط؛ئرتين )ويفرلي(
(3-DC) بروفست، جت ط-ائرة 12ر 

بعثة أول إرمال ندرب نم وفد

بواسطة عادها والغنيين ك_ري.ة٠٠٠٠ء

 م ال.؛ وفي رحيلهم، تبل البريطانيين

 بعثة أول إرمال تم م1967 ه/1 3 87

 دن مكونة ن لطيرا ا-لىرسه ة عسكر

 ه/1 388 عام وفي ط_الب 10

 بمختلف طالبًا 70 إر-ال تم م1968

 ء-لى م—رتبه—تخ وتم التخععات

ولى مرحلترن  ه/1392 عام في ا

 م1973 ه/1393 والثاب م1972

 بداية وفي ازوفييتي، الف'د ا من

 الطائرات وصلت م1972 ه/ 1392

 دن مذو-ط نقل 26 - 24 ف نترنو 

 حق تتابعت ثم -ي الوو االتحاد

 نهاية في كامل سرب إلى وطت

 ه/1389 ءام وفي السببات

الرب عدن إلى وهل م1969

دالدش ء ؛ب؛ وو 2 1 ميح المقاتل

 ح ولى والعد عدن في جوية ذواءلى

 ودات اك.*دندات ايه۴ت وفي الدين،

اله-لوكوبةر ذرات اوط! من دفعة أول
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اليمن فى العيور ادمن فى العرور

 ت كينيا اثما ' منتعف وؤ، (،8 — )مى

 تئراط؛ من ولى’ انجموء-ه دت وحد

 ج ل.»أا ذغس وفي (17-)مي لهيلوكبة

 منها ك-امل سرب تشكيل اكتمل

(.24 - )مي سرب وكذلك

ااصى.ؤ محمد ءلدان طيار. مقدم

ادهن فى الطيور

 الغنية االول من اليمنية الجمهورية

وسط، الشرق في االلميور بأنواع  ا

 من كهرأ زيها را أ عل شوهد د٠فق
 الطيور من مختلفًا نوعًا (370)

 هذه من سقطرى جزيرة باستثناء
 وهى مستوطنًا نوء (13) الط.^ور

 العالم من مكان أي في نجدها ال اذي

 )البن العربية الجزيرة جنوب في إال

لها(. انحاورة والمناطق

 من العديد ارمن ي ثر وتتكا

فريقية الطيور  ادبن إلى تأني التي ا

 في ر مط هطول ا٠موس مجين ما عذلى

 وتر؛.؛ة عثاشهاأ بناء أجل من الربع

 دشتاء ا فعد-ا في أما صة_ارها.

 من كثدرة أنواع الس في يتواجد

 قعة الو, المذ؛طق في تذكاثر التي الطيور

العربية 0نيزير ا من دهلذ_ماا إلى

 وؤلى وروب أوروبا من والواذإة

 العربية الجزير-؛ إلى جنودا هاجرت
 رث ، اك٠هذ رداليا رطنر من هربا

 هذه )قفي الذؤاب. ءلى العذور يصعب

 الجبال ي الشتاء فعدلى ادطبور
 دمود لربب وفي بنة ا حل زيوا وا

تكاثرها. مواطن إلى

 الجريرة جنوب فى اليمن موقع إن
 عر تمر هامة منطقة جعابا ذد العربية

 يينابل  ورب ا&الف مئات أراب

 نعني في تافر الني من؛!-طيور
 لعلويلة ا رح تها في والخريف الربع

أوروبا من وكل أفريقيا جذوب بس
. سنويا مرتين وآسا

ت خا بمنا ليمن ا لتمتع  ونظ

 ءلى الدرجات وتة متفاو ،متعددة

 فية ا حر المناطق د تدن ،لسنة ا مدار

 ن لوديا ا سهول في الممتدة لطبيعية وا

حمر البحر بين  عدن وخليج; ، غربا ا

 وبينها ، ذرقا العربي واحر ، -جنودا
 ، ،ج لرس 1 والمرتفعات الجمال مناطق

 لها شط.؛وأ اطيور ا أنواع تتعدد فقد

 أن إ٠ورغ . نجها ديك, التي للبيئة ترعا

 يتح لم ادمون في للط؛ور علمية سة در
واالهنماه لتقعي ا من حظ بادد لها
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ابن في البور ن٠الللررفياد

 إلى ي-رجع د-بكر وقت ومنذ نه إال
غى—دع وذ ه ’ ء_شر مز لثاا لذونا

 لغربيين دنشرندنوا لمفتءا

ولعل سمن. في )الطيور( ع۶بموض
 حظات ؛-ال ب-خى سجا ن٠م أؤدا

 لبعثة لصدد . ه-ذا في ات٠لمعلوم وا

 في ٠ه.ذعا وملت اذفي الداغركية

 اه/ 177 محرم 6) يورو منتصف

 معروف.ة بحت و ام 763 يورو 17

انوب ن* (Niebour )سور ببعئة
 وقاه حيًا، كوباجن إلى عاد الذي

 جعثة ذج نتا و"ة.تابة ب ودرت: بذنظيم
 ا؛طومات بعفر ؛.;نها ومن ، العلماية
 إ٠اهت رؤد ر. ادوو باصاتات لمتعلقة

 ل:من في لعرور وا ت تا ل.ذبا 1؛ لغرذس;ون ا
وا'-ترن بالحوشة م٠اهتماع ت، ضمن

انغرن من الثاني الربع في اإلفريقي
 من عدد ين٠٠ب ذمبن عذر. ع٠س لنا ا

 اليمن زاروا الذين الفرنسيين العلماء
 ت اب عالم مهمة: من أكين لهم ن وى

 كان الذي بوتا( اميل )بول المعروف
 ، شا با علي محمد لدى بًا طبي يعمل

م.1837 ه/1253 عام الحدة وولي

( وكان  - هر !ظا في - مكلفًا )بوز

 ي٠يع٠لدا التاريخ متحف قيل من
،ليمنا ف ستكدأ با م للقيا ريس ببا

 بتهامة مرورا تعز إلى برحلة قام وقد
 ية٠لنبات ا رت لعرتا ا من عدد ورع

 عن فرسا إلى مها عاد ،لطيور وا

 لوصو من ؛تمكن ولم اغا، طريق
 في نذرت قرن وبعد منعاه. إلى

 م1937 ه/1356 عام أوروبا
 العلماء دن سا؛ق ءدد ون ة جذ. صة ج٦خ

لموضوع. ني ر٠وكت رمن زاروا ممن

 الطيور عالم ينشر أن وبدل
( MEINERT ZHAGON) كتابه 

 عام اليمن زار الر( )الطيور ءن
 *1 كفى ما !؛نمن* ،1948 ه/1 367

 الجمة اسوات رء-م معلوصات دن
 باحث أو زائر أي ي قيها كان أفي

 الذررة ؛*د سذترار ار ردء رمذذ للميمن.
 عاس برن متذرؤذ ت دراسوأ جرت
 م1982 - 1970 ه/1402 - 1390

 (LORNW بونهم من ختراه م.ا قام

( ALLIS، و (R.F. PORTER،) 

 من أكهر عن درة ث ك معلومات لخصت
 تحت جاءت الطيور دن ذرء خمسين

 خ  ال:من ني !اطيور )مراقبة ءنوان

الرع(. ذحل

خن الوات وفي  ا!-ذرن من ة ا
 ه/1405) عام أواخر !ظر؛نا

 في الوراء وزارة وضعت ام( 985
من حراء دع ؛.التعاون ضعاء

1955 ؛.ية٠في1 للهل،ة1



ايمن فى الطيور ايمن فى الطيور

 ومقره )طيور(ا لحماية العالمي )انجاس
 ءلم وجعة بريطانيا، في كمبردج

 ، وط ا الغرق في البريطانية نطيور
 ه-/ 1411 - 1406) خمية خطة
 باستكشاف لشام م(1991 - 1986
 إدسا في ؛.طرورا بيئات مختاف ومح

 وميدانية، 'عدس، دراسات جراء و
 الخاصة ت )تشريعابط' الوتراحا ثم ومن

 المعلومات ونثر والرعاية، بالحماية
 كالجامعة المعنية الحزات إشراك مع

 -ذ.؛ودا ةماإوا وغبرها )اطوم(ا رك.لية
الهام. لحذتلا هذا في ة '.مله

ولية النتائج من كان لقد  :دمثة ا

 م1985 ه/ 1405 عام شتاء في

 حة٠الح ذي منتصف في الثانية واذرحلة

 حق م1986 سبتمبر ا—ه 1406

 ام، 987 ه/مايو 1407 رمضان

 ز راند )ميشيل )دكتورا برئاسة

Michaal Rands) وزمعله .R.F) 

(Porten ،العما, فريق مع وآخرين 
 من جلة إلى التوصل المشارك، ارمنى

 عل ازقاثمة العلمية والحقائق النتائج
 منطط.ز في ملكثاا لمحوا لدراسةا

 البيئات من وءطره ،وتعز تهامة
 مسوحات فريما نمت الني المتعددة

رية٩ل رتنادالحد_وا متعلقة أخرى

 لغطاءوا للدراسات،وا )الثديية(،
 إلى ،رطيور 1 علده تعتمد لديا لنبانيا

 بالتناسل ع قة له مما ذلك غبر
 أو انحلية )طيور با الخاص والئوك
الميماجرة.

دن ال ن اوطد.ور أنواع

 ذهن إلى يتبادر ما أول ان

 في -طيورا ذكر عند ذمربيا القارشء

 ؛)ننرآن ني اذذكور الهدهد( طائر اليمن

 الرقيق الطويل بمنقاره الكريم،

 في موجود اكنه المميزة، رأت لمد ء‘وقلم

 وب د فلسطين في هو ف اليمن

 عثرات شان شأنه وعرها، مدشاا

 ملح-مأ كا .ور.رظ I أنواع من أخرى

. وغبرها لعدافرر و: بان ديروا 'نسور و

 مم ).ديا المح تجنتا من آذان وة.د

 المناطق ولعص وتعز ته_امة في

خرى  الشماذتة الخافظات في ا

 من نوعًا 278 ءفى التعرف الغربية

 (337) معرفة يذلك فزاد الدر،

 فريد نوعًا عثم دالده بينها ص نوعًا

 ال ).فيا خلبةا اليمنية الطيور من

آخر. طد أي لفي فعيلتها من يوجد

ادية عقق هب االي 1956



ادن في ادطيور

للحمادة دادة ؤ طيورذادرة

 انحتلغة سم.ذيةا البيئات تقتصر ال

ذرع -دلمك ءلى  دن ادردة انحرة ا

؛-ل ،فرها مع ته-ة المتذأ أو اا,طيور

 بدن زر تادرة، حرة ما ,-رع توجد

نوع  في تتوذف ازفي المهاجرة .

 من وسمية هجرب طريق في ليمن
 منطقة في وج ،-ريقيا إلى أرزو؛.؛

 قردان -ر ) طائر من عدد تعز

Geromticus eremita) يعتبر اذيا 

 وا؛-بددة جد النادرة الطيور من

 400 سوى منه ٠ دما لم إذ باالنقراض،

 عزا وقد العان. أغداء مختلف في طائر

I دن طائر 14 رددوا ااذدن حدثون ب 

 أن إلى لحوجلة)ا منطقة في قردان أب؛

 ريست تناسله، مكان هي اليمن
 وذلك ،هجرته طريق في مرحلة

 ضمن ص-مرين ورخين ءلى لعثوره*(
٠ انحؤوعة هذه

 عية'زرا غيرا حث امة٢ وفي

 )الحراري( طائر وجد الوديان في

 ديث عالميًا النادر )اولؤم( العربي(

-در.د ا ر دجا ردن ي*^ش

 )وزارة المعنية الجهات ترت لقد
 التودات من عدد الزراعة(

 الطرور بدراسدة المتعلقة والمقزحات

 بينها ومن حمايتها، وط-رق ستقبأل

 ازط؛-ور بحماية ص 1خ نون ذا ردد'إ

 االمروة ء-لى محافظة رية١ال والحيوانات

فيها. الوطذتة

الطي-ور هواط-ز

 أذذاء، ث ثة إلى الديور تحتاج

 ذه ترذي ومكان ؛-;د، تقتات مكان

 );ال ;ه—ف ترتاح آمن ومكان عشًا،

 تعرف الرذاد(. غعن ده ءلم )يطلق

ماكن  للعيش الطيور تختارها !!.في ا

 ولي وؤ;لى با.لوطن. والذتاسل ءا)-ذنوا

: لوهنا في للطورر .رة;-;ةا المواطن

 مرتفعات في تتواجد ن ل لجبا

 ا فيه دلى ا٣ ة ص -لذاا طيورها رمن

 أرض في العيش تستطيع )-فيا تلك

 فلي حجل طائر م-ثل قاحلة جذرداء
(philby’s Rock parridge) نًا وأب 

 الجبال في تعيش )-في ا ا).ط-;ور تصعد
 تغبر مع المنحدرات إلى وتازل

ذرارة. ا ودرجات الفصول

1957 ئألة٠ي11 هبصهءد1ا



اليمن في الطيور اليمت في الطيور

 ضر ع مخخ سهل عن عبارة : مة ب
حمر ابتر طرف عند يقع  وهو ا

 العربي الحاري طير موطن
( Arabian Bustard) عل تأقلم الذي 

 يزرعها الني صيل اغتا ردن العيش
 ازطيور من العديد يعيثن كما اإلدمان

. تباف في السمر غابات في

 وهو : لعذرة ا المياه مستنقعات

 يمكن رمن ا في جدا نادر موطرت
 وفي نعز دينة—ه قرب عليه لعثور ا

 وهي لجنوب ا ه تج-؛ با الوديان بعضن
 المائية أطيور ا هدة .زف جيدة منطه
 وخاصة الشتاء فصل قضائها أثناء
صاع منجل أبو طائر  (Bald Tbis ا

ل ذفراض. المعرض )

 اخميه، ن لخدجا ا في الماحل:
 حيث أو والوحل الرمل يراكم حيث

 ل حلو ه بعد لبحرا إلى الوادي د٠ممح٠٠
، غزيرة أمط-ار عداد وحيث جد  ا

 والحلزونات الديدان من الوافرة
 دو ،غيرة—لص ا ر٠جًاح ت ذن طا وسر

 دلطيوا فيه تقتات الذي الموطن
 في ذقتات اذد يالى وعندما الساحلية.

 المميز والطاتر الماء، وبرك اووحل
الرطان قزقزا هو الموطن لهذا

(Crab Plover).

البحر طيور ريم رومن . ر ١٣ ن اا

 كبيئة لمك با وخنية رحار ا عل
 ل؛ديدا ومجتاج ،منها نقتات طبدعية

 فيها يمكن،'، هادئة جزر إلى '.طيور من
غعان عل تحط أن وتتكاتر ا

الم.٠ى

 انشطة أدت :ائقاذدو المزارع
 ؛)-طيور مواطن تغيير إلى ناإلنا
 أجزاء في جديدة مواطن وخلز

 من ذمدبد تحب إذ ،ليمنا من عديدة
 المزاع من بالقرب نعيشا الطيور

 التي انحاصيل في غذاءها تجد يا

فيها. نررع

 لحربي ا الذه.ي لعصفور ا ئر وط-ا

(Arabian Golden sparrow) هو 
 من طائعة وهذه ذلك عل جيد ى ’مثا

 في موطر حضور لها لني ا لطيور ا
٠٠ ليمن ا

البقر( )بلشون قردان ا-أدو
CATTLE EGRET Buhulcus ،٠٥٥

 عالميًا درة لنا ا طيور ا أحد هو

 لعدد ا يبلغ حيث باالنقراض والمهددة
 طحر، (400) نحو ءا.لبا منها المتبقي

 والتي المؤاجره الدور من ودحن
 وراءها تأركة خر^-ذا اليمن تزور
 لية الشما آسيا ريقا ني لبرد ا ة و قسا

حق الطرور هذه وترض وروتا،وأ

;.،ة٠أ.11 ط *—ال* 1958



ارمن االذور؛ي ابن ذي االذور

 وأن أدراجه-؛. تعود ثم الصيف فعا
 يباخ اطيورا ه-ذه من ب بم ظ٠ل.وح
،ط (14) عدده  ؟الغة (12) منها ذر

 إلى تحدد وإ دع.ز دديذة رجذوا الدهر
 بدد اليمن، في رالطائ ١هذ بيئة ا&ن

راضي دذض أنه  والخضراء الرط،ة ا
 لنوع هذ وينتظر ،ت.عز مد؟ذة ل.در

 لبشريعات ا ر إصدأ ط.;ور٠ا! من در !.نا ا
٠ ذ.وءه لىة؛ء ورءايذ^ ب لخما عل(جزمه

 في اهد٠يث دأ غالبًا سم. 50 :'!طول
 الت ل رءلى بان ني أدراب
 الماشية ن قط*؛ ويرا؛.ق تعز في ة٠وذلزذض
 ءلى يجث*, أن كثذرة في؛حيان رعكن

 درا—لة حشرة عز بحثًا ظبوره_؛
.رذن, ل طو ٠جل ودوا

.صخور داسون - 2
WESTERN REEF HERON Egvetta nt- ه laris

حذلى ئ على ؟تطن .٠٠- 60 الطول
لدر، البحر  هدده مشا ممكن ث٠ح ا
 دمطياال الضحلة المياه نحو يندفع

 وهناك “على* ت دخن؛ الذي انمك
 برض أ أو ٠ بادك؛ما .ود٧ منه نشك 

. اكاما 1؛

طيثى - 3 ابني ا
BROWN BOOBY sula leucogaster

 هذ عن بحن دم. 70 ااطول

ابدر في الكبدر ابحري اا-طاذر

 الج-زر ء-لى يعثثر فهو حمر،
 يقرب ووكا* لثاطئ،١ عن البعيدة
 ؟.غوص وهو ارابة من أيذ

 ط-و يتواجد السمك، الصطياد
٠ ل-*ة

الظهر وردي البجع-4
PINK-BACKED PELICAN pele- 
canus rujescens

 بح_ري طائر دم. 130 ا!_طول
 ء-لى إال مشاهدته ءكن٠ ال ،كبرر
 يعشثى حيث حمر لبحر ا حل دا

 الجزر وءلى رام—ن—ال شجار ءلى
 يمكنه الذي المك ءلى ت ويذن.؛

 نحت الكبير ا!ب في به االمالد
دذة-؛ره.

االصلع أبوطجل - 5
BALD IBIS Geronticus eremita

 الغموض مجيط سم،75 اطول ا
 ذ-وه-ذ عاويا، در ااذ؛ اا.ط-اةر ذا۴-
 ء .٠لخذ-ض ا وروج ا في منه مغير -رب“

 بالقرب العذبة المياه مستنقعات -وول
 كان إذا ما يعرف ال تعز. مدينة من
 اليمن. في متكاذر أو مهاجر ذرا ط؛

أبوطعقة_6
SPOONBILL platalea leucorodla

 ه-ذا يتمد سم. 85 طول—ا!
 الملفت منقاره شكل من اسمه الطائر
حذافة عند ية-تات وءندد؛ ،للذظر

1 959 ذية٠ي11 |لل،ل؛ة



اليمن فى ادطيور اليمن وى الطيور

 من منهزاره يجرك ،حمر طرر - ل ا
 عن يجثا ءذاا تحت آخر إلى جانب

 لمكوا )الجمبري( روديان—
العفير.

الغدنى )لحاح، ابومطرقة - 7
HAMERKOP Scopus umbretta

 التة طوال يتواجذر سم. 60 الطول
 ال حيث ب ذوج سعح ٠ء-:لل دوديانا في

 وهي حأزوا في غالبًا "'حارية، .لمياه ترال
 من كبيرة قبة شكل عل عشًا تبني

 حافة من ذريرة شجرة ءلى ن اللر-د
الوادي.

-8
ABDIM’S STORK Cicowia abdimil

 ئردطاهذا تهاجر سم. 80 الطول
 أفردا من اليمن إلى الساقين الطولى

 في ويعل) الثتاء فصل يقفي حيث
 -مقذ.' ء-لى في عث ودبي الربيع
 تهادة. في انثرا من .*صنوءة البيوت

د.راف.1ا إ ال؛-9
SHOVELER Anas clypeata

 من آخر نوع سم. 50 ادطول
 فعسل في ليمنا زور—ي زنيا لبطا

 أوروبا في تكاثره مواطن من الثذ.اء
 الدي اطولى' مذة-اره ١ويستاحلى ا٠وس
 عز مجتًا ذاء ا به لبتحى الجرذة دشه

الغذاء.

السوداء الحدأة -10
BLACKKITE Milvus migrans

 ك_رأ هو هذا سم 58 لطولا
 ليمنا في شيوعًا الحاردة الطيور

 صغيرة مجموعارت مثاه-دة وممكز
 اذرن معظم ذوق النة طوال سها

 وجود م حظة ودالس !شرىوا
 ن ء فور ٠نميز لفي ذيله في ك_ةلثو

خرى. الجوارح ا

الكبي الذحام -11
GREATER FLAMINGO Phoeni- 
eopterus ruber

 أن اليمكن سم. 130 'ذطول
 ؤمهوسا طويلا ق_ه ن الع لمرءا يجطئه

.ادطوذلتين الزهريتين

 .طرور هذه هدة مذ؛ ادما ء وبمكن
 البحر طرد. عند ة دخير أسران لفي

حمر  من الثتاء لفي تا-اجر حيث إلى ا

 وإيران. تركيا في تكاثرها مواطن

الوردي؛ الصدر ذو العط - 12
WIGEON Artas penelope

 من الترع هذا يمم. 45 الطول
 البحر ٠٠زساحا شتوي زائر هو البط

 يتواجد لكته معوة باعداد حمر ا
 مباه عل يجتوى نمكا أي في أيضا
 القصير العشب عل ويقتات دانمة،

الماء. حافة عد

استية ال 1 960



ن٠الي في الدور

سعر النسر-13 ا
MS اه GRIFFON VULTURE Gyps 

مشاه.دته _تمكن اسم.00 ا!طول

 عل يقتات اال من وؤت أي في

 مجناحين ^.لق أو تنا ي-ر لح ا جيف

 لفي شا'هق رتقاعا ءلى ٠ض_خ_م_ح

 صعخرة حافة ءنى ءشه دى اوداء.

الجال. في عاب

حددم( )ءذاب المصذف الدذاب- 14
BATELEUR Terathopius ecaMda- 
tus

 في يقطن طائر سو. 55 !-طولا

 رالدجا ءلى ي_علشش حا.-ئ باد

 يدبت وي-دزكق بء-ا مجال-ق وء_ذادم_ا

 (V) حرف شكل ءلى حيه جذا

.مجفقهما دوبي'أكا جة غ

الملتحي( ذى.ر.1)ا العظم داسر -ذسر 15
LAMMERGEIER Gypaetus bar- 
batMS

 .نسم هد ي-ةطن .دم 60 اأ,طوى
 ذثًاء-ا يحلق حيث الثاهقة ال—الخد

 ءن بحن؛ الم-دودين ال-طويلين ده ح مح.ذا

 ءلى ومجم-لها اا.ذ؛؛-ة-ة اذات لح-ر ' عظام
 صخرة على عيهاروي شاهقة ت ء رذذا

 .ذي النخاع ءلى يقتات ٦مم لتحطيمها
ذي-؛. ,.داء

لمصربة1 اوردة -16
EGYPTIAN VULTURE Neophron 
percnopteras

 .؛؛-ن ءلى يردد سم. 60 اأطول

 ة لحد! ا مع )اذزاذلى( القمامة جع

 أنه كما (BLACK KITE) 'لبرداء
 4أذ وب-ما الحيوانات، ج,يف يقتات

 إلى دوره انتظار فعا-ه لنورا دخر
 ا&خرذن. انتهاء ۶حح

الساقين طودل الباز - 17
LONG-LEGGED BUZZARD Bh- 
teo runus

 في مقيم ط؛ل م. 65 _طوى
 لمؤ الم-- في الت ل ءلى خ.اص.ة اليمن

 المذر-ف في اعداده تزداد ،لريفية

 المهاجرة طيوره وى-ول دع ء والثتا
لة-مال.ا من

الداحة ءذف-18
STEPPE EAGLE Aquila Nipalen-
SIS

من كي;ر ذر ط-؛ س_و. 75 الط-ول

من ابس بر :هاجر الم-وارح،
 ل٠ذص ء !-ذف-؛ روم؛ في ه ذر ذلة؛ دواط-ن
 اودهال. إلى اأر؛ح في ول.*-ود ء اود:؛

 في النوع هذا ذراد ؛-*.ض تبقى ؤد
 جع أماكن في فتئاهد اليمن

القمامات.
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ايمن فى الطيور ايمن في الطيور

الصداح الهاز -19
DARK CHANTING GOSHAWK 
Metier ax metabates

 في مقيم ذائر .م م• 45 الطول
 ما عذلى ••■؛وأت ته د مدنياه رممكن الدمر،
 لتلعرافا أعمدة عل -حاذا ياة-ون

.مة ب سهل مناطق في وحداصة

الصغر )ادهاز العصافير باشق -20
SPARROWHA WK Accipiter nisus

 ؛لطا'لر هذا يتكاثر سم. 30 ادطول
 إلى يأني وال وآسيا أوروبا في الكامر

 وينقض الشتاء، فصل في إال اليمن
 أو ا-لقول فوق عغر٠زخ ارتفاع عل
ثجار بين  العصافير ويخطف ا

.>.ة.لىميه ا)صغيرة

وروبي الموسق -21 ا
KESTREL Falco tinmmculus

 من رغ ط-اةر سم. 35 الطول
 وممكن نلبا مد نحاحا له الجوارح

حر_ان أغلب في رؤيته  أثناء ميجو ا
رض إلى ت;طلعه  حيوانات عن مجثًا ا

. و الذر مثل صغيرة

الغزال( )صقر الحر الصقر -22

LANNERFALCON Falco biarmi- 
cus

فوى طائر هذا سم. 45 الطول

 واذات٠والحي اطيور ا مخيفا جدا

 )-سرعة الطيران ويمكنه خرى ا

 الجو في وهو مه طما والتقاط شديدة

 أو صخرة دى ر ءد.ى الجثوم ولجب

 _افات٠لم يرى أن مسذطيع ١ح ف ١ج

بديدة.

سود العقاب -23 ا
VERREAXS EAGLE Aquila 
V erreauxi

 أنواع أحد سم. 85 انطول
 اليمن. في )ممادرةا الج-ارحلة اطيور

 في ذ-اشثر قلدذة أزواج منه ت-وجد
.لته.اميةا للجباا سفوح

السار; العقاب -24
OSPREY Pandion baliaetus

 الجوارح من طائر سم. 55 .')طول

م البحر ساحل عل يقعرن  ا
 صعدادا في خبير ودو ن ءلى وخنيح

 من حر٠لبا في يفطر حيث لكا

عال. رداعا

الحبشي اددجاج -25
HELMETED GUINEAFOWL 
Numida melcagris

 جة.لىا مرذ—ه حلئر م. 36 دطوى
رض ءلى يعيثر صغيرة أمراب ي ا

962 1 0IIل..-ل—X ه٠اليهذ



اديمن االذور؛ي ايمن 'دهرور؛ي

 من ودس تهامة، من ء ذي—ج في
 اذروب عادة ويغفل رؤيته السهل
ن.االثر' من ٠بل ركضًا

)اللموام( الدربي الحواري - 26
ARABIAN BUSTARD Ardeotis 
arabs

 .'لتي لحجاريا أذواع ير دن دعتعر
 لفي تبة ذخا د٠؛-,ءلد زء;ع٠ت ل تزا ال
تهامة. ذي أرا

 90 غو البر هذا ارتفاع يبلغ

 ما رعادة كغ. 10 نحو ويزن سم،
 والطلح، السار ر شبذا ؛-;ن يتواجد

 حقول دن وخذا ،۶ لزرا ا المذا'طق وفي
خذن.لد وا الذرة

 ’ ؛نور ءلى طائر ا هذا ت يقتدا
 ه-ذه ن سيق-ا ءلى ة حذ لمتذوا , الحذرات
 االدثر ه-ذا دكر ويعرض اغذاتتل.
 ودف أن دخ ٠ حمدال عالميًا عرضًا

 لمناداة وذلك قبل، من الكتب في
 فصا ح ل نتي ا نراه ا وج_ذب

 طي-ور بدن له مثدل ١ع بثكل تتاسل١
٠لعاد١ في تجل من يثاهد ولم أءرى،

ثقل 'الرور أج -م. 85 ا!طول  ا
 يوجل. البران. وتستطع العالثم في ورد

 في غالبًا تاف ٧سها في ق_ليلة د-أءداد

 وقد ،فر*-نالر ا!-ذرة زراعة كن أف
 ة االرد درة ؛-زا لفي جذذ در ن-؛ ح٠ص_

ادة.لخنطنا إلى مل.حة ولجذاجة

بي.1هد.لذ -27
PHILBYS ROCK PARTRIDGE 
Alectoris philbyi

 ه-ذا ؟ن ؛-و ال دم. 33 الط_ول
-طاذر  الدالم م-ن آخر مكان أي في '
 ليمس في الناهقة ل رط ا في إال

 العر؛تجذ المملكة في وامتدادها
العود.

عقد٠)اا العربي الحجل -28
ARABAN RED-LEGGED PAR- 
TRIDGE Alectoris melanocephala

 دوال م٠أه هو بس ل .م٠د 36 الول
 ا-نجذلى د.ن االوع لهذا اال.الم؛.التبة ني

 لى ء. ل-ك-ن ،ل ال-ت-ال ء-لى جل يتو وه-و
فلبي حجل اطرن قرب من اؤل ارتبع

(PHILBY’S ROCK PARTRIDGE)

اسبكذدراذي زذزاق - 29
KENTISH PLOVER Charadrius 
alexandnnus

 الماني الطائر هذا سم. 17 الطول

العرور من أكر من هو الصير.
 بمنه ا حل سوا—٠١ ا عل وفة لمعر ا

 الودلي الشاطئ ذوفى برعة ويركض
 من وغيره-؛ الديدان عن باحثًا

 التي الصيرة البحرية ت الحيوان؛
٠ االذة ل طوا ويوجد عليه.؛ نعات
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اليمن فى العيور اليمن فى الطيور

الي الوهل زقزاق -30
GREATER SAND PLOVER 
Charadnus leschenaultii

 آخر ماني طائر سم. 23 العلول

 إلى واجر اكاحل عل ذة.ط يوجد
 في ه تكاثر مواطن من اكء في ابن
آسيا.

)النكأت( الكرسوع -31
BLACK-WINGED STILT Himan- 
topus himantopus

 للمرء يمكن سم.ال 38 الطول
 بريشه الماني الط-؛ئر هذا يخطئ أن

سود بيض ا  الزهرين وساقيه وا
 العرور شهر من وهو جد الطويلتين

 ني الشاطئ عرن بعيدة تظل اإتى المائية
 ه دب برك فيها تتوافر التي طق دنا ا

عذبة

CRAB PLOVER Dromas ardeola

 عند يوجد سم. 41 لطول ا
 ص_فنمره أسراب في غالبًا الساحل

 ن سرطا ئدطم أن دنوي ا لمذة.اره رممكن

 .رصع وهو عليه ت يذمما الذي تر١لب ا
 الرمل. في ها مجفر حفرة ني برضه

النيل مقلمة يقوبقة - 33
BAR-TAILED GODWIT Limosa 
Lapponica

 كبير ساحل طائر سم. 38 الطول
 الشمالية المتجمدة المنطذذ في يتكاثر

 في ى١٠٠س٠للتح لطويل ا مذذاره تاخذم٠س٠وي
 رممكن الديدان عرن يجثًا الوحل عمق

 ~ممبز أن سر لحا ا ره منذا لطرف
شياء عن الديدان خرى ا  ال التي ا

تؤكل.

ذ-الكروان4
CURLEW Numenius arquata

 كبير ماحل طائر سم. 55 الطول
 جد’ وطويل معقوف منقار له

 في الطعام عن الحث ني يستخدمه

اليمنية. السواحل عل والرمل الوحل.,

ادي الر الزذزاق-35
GREY PLOVER Pluvialis Squa- 
tarola

 إلى مؤ-اجر ئر١ط مسم. 28 الطول
 المتجمدة ة ل-ائر من اليمن طئ ش-و

كبير وه_و —. حيد ارذ م خ.1 ا
 سرءة يمثي نم ياكذا ف وية ٠ لحج*م
 وحل.ان مطح من الظ.مام اللتقاط

صغبر.1ا الهذدطوى - 36
LITTLESTINT Calidris minuta

 مغبر طائر مم. 13 الطول

 ء-لى يشاهد ،لحرىا ك-ثير ،لحجما
 الورلمية. ت1اغيط في يقذات ؛!خواطئ

روسبا في تكائره مواطن لرن تهاجر
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)ايمن االذور؛ي ايمن ؛ياالذور

 يقفي حيث فريقياأ إلى اليمن عرر
الثاء. فصل

الدي ديفى أذورسى - 37
WHITE-EYED GULL Larus Leu- 
cophthalmus

 تواجده يقتصر سم. 41 اطول
 ءدن وخليح -ورالا ألبحر منطقة ءلى

 قبالة الج-زر في يعشش ٠و"يم-ن
 حلقة بوجود يتمون اأدمني. حل طا

كن.ااأد ره وعذقا ٠ء.* .دول بيضأء

أفشي دورس - 38
HERRING GULL Larus Argenta- 
tus

 الطيور نجح حد سم. 70 ".طول
 من ؛..االرب ش يم أن تقب الدالم في

 عل يقتات أن يستطع نه اإلنسان
 واهد س لذ؛ يرميها التي ذب؛ ا

حيان أغلب في  في لدواطى؛ا ءلى ا
٠ ك.يرة ت مجموعا

ادردي هطوى1ا - 39
TEREK SANDPIPER Xenus Ci- 
nereus

 صغ-ر ماني طائر سم. 23 اأفأرل
 براق برتقالي ؛أ.ون ماقان ال ونثط

 علا إلى اد—ة يرتذ.ح ومذة-ار
 العفو البحر ن ،رط ويصطاد
 قبل لذلي الماء حانة إلى ويركض

أكله.

)اسذاه[ السودي النورس - 40

SOOTY GULL Larus Hempriehus

 ور—طح أكهر مم. 43 الطول

 ءلى ة الير االون الداكذة االورس

 ن. ءلى وخليج حم_ر اال بحرا ماحل

 م—ويتبعه الصيادين مع العيش بب
البحر. إلى احتاتًا

بهذة.1ا الصادرة الد.رشذة - 41

SAUNDERS’ LITTLE TERN 
Sterna saundersi

 أمغر ه-و ه-ل سبك. 23 '!-طول
 مشاه.فة رممكن سن في ادري ذر ط

 ء_لى ط - تح ه—دح دغثرة وعادت—مجعم
واج و ا ذوق تحوم أو لثاطوع

 اأ^^-ك الصطياد ابحر في وتفوحعى
عليه. دددات يأن ا الصدر

الوطن االستذائي اآلطاء - 42

CHESTNUT-BELLIED 
SANDGROUSE PTEROCLES 
EXUSTUS

 ني يعيش سم، 32 الطول
 في تطير أصباحا وفي المحارى

 العذبة ه ا.أرا مصادر إلى كبررة بأمرا
 صدرها ريش وتبلل تذرب، لكي

صغاره؛. إلى ؛.ألماء للعودة الماص
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ارمز( فى ؛اطيور ايمن فى الطيور

قزوين دحر خرشة-43

CASPIAN TERN Sterna caspia

 بحري طائر مم. 53 الطول

 المك الصطياد ازجر ني يغوص

 ؛.أعداد اذيمن لد-احل عل ذ٠ويلوج

 والربيع واساء الخريف في صغيرة

 للتكاثر شما يطير اكيف وفي

الكبير. حمر ا منقاره م حظة وبمكرى

الخطافية الحرشنة - 44

SWIFT TERN Sterna bergil

 نحيف يجري ئر’ط نم. 45 .طوى
سماك. عل يتغذى  أصغر حجمه ا

 ره دهنتا يتميز قزوين بحر خرشنة من
 أمرايه تحط الخنجر. وثبه الدي
 طيور مع الرمال كثبان عل أحيانًا

 ا؛.د. ارذفاع عند أخرى

بولبا(.1)ا النخيل حمامه-45

PALM DOVE Streptopelia Sene- 
galensis

 كهر من واحد مم. 26 الط-ول
 اليمن في انذثار المتروفة ان.طيور

 إلى ونزوال ا^-رال لفي توجد حيث
 اذنة طوال ذذطن وهي )..-حرا طح٠م

الحدائق. إ,لى تأني ما وكثير

دلى ا طوطأ، الحمامة-46
NAMAQUA DOVE Oena capensis

 صغيرة يمامة هي سم. 29 ط إطو

 يميزها ما ولكهرة تزانة ا٠سهل في دوجد

 شأن وثأتم.ا المدب ،٠لطويز ذيلها هو

ادنة. طوال جدوتو اليما'م معفل؛

)اكيل الصخور امة دء - 47
ROCK DOVE COLUMBA LIVIA

 في معروف ط؛ئر سم. 33 دطوى

 هدة مذن يمكن حيث -متاتاذر

 المنحدرات دول 4مذ- أمراب

 اذصخرية ل-؛تماوا هذ.ةلثاا المخرية

 الذة طوا'ل ونوجد ذرن.’ وحق

 سيماال البدور عل ويقتات

ادفان.)؛. الحبوب

فريقية المطوقة الحمامة-48 )القمري( ا
AFRICAN COLLARED DOVE 
Sreptopelia roseogrisea

 في وف مى مةيما سم. 30 الطول
 القرى في توجد حيث تبامة سهل
 ة حفل م  وبمكن لنخيا ا شجازأ وعل
الرقمة. دول أسود طوى

 ويصعب لحياء دا تتسم وأحيانا
 هديلها 'سماع يمكن ونكن مشاهدتها

. ر**عمرابا
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ايمن في العرور الجن في 'اطيور

سمأهة...هد.رو- - ا|ط-اددذ لئ.ه.اهة|.1 - 49

ALPINE SWIFT Apus melba

 سم نرطا سم. 21 الطول
 ذر، ر١ك ،اوقت ا دس في جر وديا

 -دنسع ي يمن1ا لفي ؛وح.ودة ات سمام١ال
ماكن الجب، المناطق في  الكنة ا

 الصخرية !؛.ذادإرات وني المي-جورة
حذئ. الذوا دن ؛!!ذرب العاب

الد،, سأدن - 50

PALM SWIFT Cypsiurus parvus

 معظم تقفي سم. 13 طو!_أ
 الصطياد الجو في محلقة وقاتبا

 ٧ حا تبامة سه-ل في توجد -ز*ذرات.
النحى. ومزارع واذدن ا!.ذرى

 لمقوسة و. لمدببة ؛.أجنحتها دتميز
 ة٠لحاطغI وسرعتها ؛-اىا'.طو وذيلها

أطيران. أذناء

اا.ذخر هة1الحه._51
YELLOW- BELLIED GREEN 
PIGEON Treron waalia

 في يتواجد طائر م.— 31 اطول
 في يزورها !-ي’ المرتفعات منطقة
 مه مجموعات مشاهدة ن دلجة الصيف

 مة.ل ددمرة كبررة شجار ء.لى ت تذن!

لريقيا- إلى اجر٣ الشتاء وفي التين

ذةطة'1 ة ار—ا!. ودن ال - 52
SPOTTED EAGLE OWL Bubo 
ajricanus

 رع شأن ش.أذبا سم. 47 ا!-طول
 جد يصعب الرحسن في !.يوم 'م .-و

 حيث اد إال تصطاد ال تبا ؤيتها

 قبثا بذظرها ذ.ريتي-ا موقع تحدد

تحط 'المهار وفي ادلماز وسمعها
ا!ث.^ر. جذوع دن ب'!ذرب

الث-ةراق(١ الحسي الغراب - 53
ABYSSINIAN ROLLER Coraeias 
abyssinicus

 ط؛-ور دواع ح-د سم 25 ا!طول
 ألوانه إلى انظر ,رذذت تهامة. سهل

 يشاهد الطويل ذيله وريش الزاهية
 أو الهاتف اس ك عل جاثمًا عادة

 الجبال سفوح ني ادبرة شجار
.ادذة — طو ل:وجد ة د لتي.؛

دد اد، - 54
HOOPOE Upupa epops

 ء االم-*-! يمكن سم. 28 ا!_طول
 أجذح؛-ته إلى وا!ذظر المميز ندائه إلى

 ضاء وال ا!-وداء الخ-طوط ذات
.تح.لتقه :ناء بها وو

 ءلى .دش من تاج بوجود يتميز
رأسه،
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اليمن فى الطيور اليمن فى ادطيور

الرأس رمادي الرفراف - 55
GREY-HEADED KINGFISHER 
Halcyon Leucocephal a

 أنواع أحد مم. 20 الطول

 التي الوديان في تتكاثر ازفي ا).طيور

 سدوح عند الواقعة جار٠ثا قده تكهر

 عند دره - فى دشر حدث ،لالحبا

 إلى تهاجر الخريف وفي ترابي منحدر
الشتاء. ذمل تقفي حيث أفريقيا

)ادضب ر اهد الورواراآلدمر - 56

LITTLE GREEN BEE-EATER 
Merops orientals

 معروف طائر سم. 25 العلول

 التي الفيحة لمناط_قا في ومنتثر

 هذه تذاه)و ة قلية رأدجا فيها توجل.
أزواج. في ءادة إطدور

ادرأس سوداء القنبرة - 57
BLACK-CROWNED FINCH 
LARK Eremopterix nigriceps

 بامة في المنخفضة الصحارؤ^ ؤ، الطائر هذا يعيش سم. 21 الطول
 لكز ،ري_ارزة, المرسومة ميما..تعا ذي ورأسه اال"لرود د-صدره ظر٠زلمذ مدنت والذكر الثرقية. والمذاط_ق

؛.لنظر. ملفتة وغبر اللون باهتة ذفى ا

الؤدنخية القنبرة-58
HOOPOE LARK Alaemon alau- 
dipes

 مة1بي طيور أدد سم. 18 لطولا
 الطويل ضقاره ه ياءلى الخالي والربع

 حيه جف نألوا عن كاثفًا لجمب االستعراضى يطبرانه يتمبز .الرمال لفي الخثرات مز غذائه عن البحث في
 ط_وال يوجد والوداء. البيضاء

السنة.

اا.ره.ادي معولابو - 59
GREY HORNBILL Tockus nasu-

 فريقية فصيلة سم. 28 ازطول

 زقرببا' للجباا سفوح عند شجار بين تعيثر وهي ادمن في أبف' توجد

 يازفا ءلى تقتالت حيث نامة من

 بمنقاره يثلقها لتيا ت ■■ر— ذك و
.ار.٠اخ

العوبي حشب.1ا نقار - 60
ARABIAN WOODPECKER Den- 
drocopos do١’ae

 نقار تلةء.ا من لوحيدا لنوعا يعتبر

 اليمن في وجوده ويفده. ، لخم.' .

 ارتفاع عل منها تقع نتي المناطق لفي

 سطح عن ز 2400 إلى 1000 من

البحر.
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ذي ط؛ور ايمن في التورا

 بدن ئر لعل ه_ذ رنتشاا ر٠ويلك

 وفي وادمرعر الدر أثجار

له. مفضلة كب.ئة الزراءة |لمدرجات

 ءلى الطيور نء—ه وتتغذى

 قع. إخو.وا لديدانا مثر ت رد؛ !..الذن؛ا
 ج - .. م;—ح وذم؛ ا جبا قة ط م.ذ ع_تلمر٠وت

'لطائر. لهذا |نجب المكان ض|ء

 نقار يعتبر سم. 18 الط_شل

 لجذوب التوطن الوحيد الخدم

 جذو يتلق العرب؛، لجزدرة

ثجار  عن يجثًا وأغصانها '

ربمتقا .دايقذا لقا تالحدرا

 حفر من !;لحد زميل ا شبه اوي

 ر. لألب,؛ ا^؛ذ^ فع ا في عش

المذذذر هوب.ة الحدة - 61
LONG-BILLED PIPIT Anthus 
similis

لطاذر دش رع .س.م 17 الطول
 غالبًا التي المرتفعات ني رض ا ء-لى

 ب-الجثوم الشمس ؛.دفء فيأ-؛ دتمتع دا
 خجول ذر ط؛ رهو د.لذ.رة ءلى وحيد
ن.ء؛؛ ا معظم في رؤيته تعمم

راء آ .٣ ا.ذعرة -62
WHITE WAGTAIL MOTACIL- 
LA alba

 ذا—ه شاهد—ي ٠سعم 18 لعلول ا
 إلى ذصل عندما الخريف في الطائر

 تعود ءذفدا الربع دق وتبقى ايمن
 وروسيا أوروبا في تكاثرها طز١مو إلى

.طويل ذب k تمدن ء-لى إلى ا  ا
مذر. وا

ذريذي الص-ذور ذط.؛ف_63 ا
AFRICAN ROCK MARTIN 
Ptyonoprogae uligala

 في يعيش طائر سم. 13 ا!طول

 ء-لى من االذزالق ويجمم المرتفعات

 ءلى رقذات الشاهقة. الحور ء؛ذ؛ت

 الجو ني يعطاده؛ ]فيا ادرات

ته.1ء؛ مع.طم دقغي ت ح؛

السذوذو٠64
SWALLOW HIRUNDO RUSTI- 
CA

 اليمن في -I.ه تن؛ رم. 19 الطول

 أثناء والخريف الربع فصني في

 دلمة.؛ثره-؛ موطن .٠ الشتوية هجذربا

 عل يقتات ٠فريقيا إلى أوروا في

طثراذه. أثناء لجقطهاالفي ت الحش!

dEjdjJI 1969 ا!دهايت



اليمن في العبور اليمن فى العيور

 ازني ازطودل ذيله دريثى يتميز
غرطة. |ش ا

اال'بلقاال'سود-65
BLACK BUSH ROBIN Cevcotri- 
chas podobc

 ا هذ. يشاهد .سم 19 - و ط—ل

 المنخفضة والت ل مة 1—ته في زطأئر٠

شجذ-ار ادنع ة  الكثيفة القصيرة با

 جامم.ة '-.حباح ' في كور الذ اهد٠تث كما

يكات عل  إلى أذيالها رافعة تفرد ا

 ل و.٠ط توج 4خجوذ طيور وهي ءلى

التة.

الظهر الوداء الحدواء - 66
BLACK REDSTART Pkoenicuvus 
ockvuvos

 زور٠ي ط-ائر هو ٠لىم 14 ؛-طول

 ،.واطن من اذا٠ة اوثتاء في ارمن

 (ؤ لبًا غد ويوجد ،ل 1لشم ا في تكاثره

 في مذماهدته وكن المرتفعة ز .اط

حيان معظم اطذداذق. في ا

البددل - 67
YELLOW-VENTED BULBUL 
Pvcnonotus xantkopygos

 في إال يوجد ال يكاد ط.ائر،

قبه 'لمطذور مرز يعتبر وهو ')يمز؛،

 المناطق في غئصورةوا االندثار

 ارتفاع ءلى تقع التي إرتفعة لجنوبدة

 سطح عن مر 3000 إلى 2200

 الصخرية المناطق ويفضل البحر،

شجار بين راعية اون والمدرجات ا

٠ رك I اج-ر -او

 الحثرات عل الببل ويقتات
 هذا أن وبما ،رضا مرز بدوروا

 بقاءه فإن ذادر لطيررا من لنرع
وسيته. ده دارالناية مرهون

 اوطيور أكذر أحد سم. 19 الطول
 وحدت أينما وبلىه ليمر"ا لفي المعروف

كمات صر.! ا  فاطن طائر وهو ز وا
 ءلى ذداؤه ورمتير اذسذذ طوال روجن.لى
 من ،رخبآ.مة موسيقية غرغرة شكل

 في زة١لم_ا لطيورا تاصوأ كرأ
.دمن.

العربي( )المختبئ العربي ة-البلبل8
ARABIAN ACCENTOR 
Prunella agani

 أي يوجد ال سم. 15 الطول
 أعالى ني إال العالم من آخر مكان

 طائر وهو ارمن. في زشاهقة ,٠٠ لحب
 كق. ه.لىته ث وتتطب ،خاة يتننقل

وصبر.ا

آل :٠ ;11 هءق٠هاا٠ال 1970



'يمن في ')هيور ايمن ذي ااط؛ور

 العربية الجرر دذوب أبلق - 69

)الصليع(
SOUTH ARABIAN WHEATEAR 
Oenanthe lugentoides

 اطاذر ه.ذ. ديث سم. 13 للطو'

وض سود مرتفعات ني االون وا

 الوحيدة ذكان٠ I وهي بية ١الع لج.زيرة ؛

 رءذدئ فيها. نج.ده يزنا لعازا في

على الجزء دظهر رطحر  ذي ذيله من ا

يمحون حمتآلج معظمه في .دفى اللون

٠سهولة٠٠ب ؤددهر

اسفع اصذور د،. - 70
LITTLE ROCK THRUSH 
Monticola vufocinevea

 ن٠يمك مقيم طائر م. 15 الطول
 ح-تث المرتفعات في ءاده العذور
 لمميزة لطيورا أكر من حد وا يشكل

 لبارزة لعخريةا !طبقاتا بين
شجار  ماالحظة رممكن ر،اصب'را وا

 يوجد ،جثومه الى ذيله ف اري
.ل.سذةا ل١طو

طوق1ا اسيعي "71
STONECHAT Saxicola tovquata

 هذه تتكاثر سم. 12 !طولا
 يزدن عددها لك-ن ،ا!يمن في لطي-ورا

دن الطيور الوم مع ]شتاءا فص-ل في

 العثور رممكن آي في قاورها١ت م,ذطق
 وم حظة كة رأس عل جاممة ده ءلم

ستمرار. دا ؛زه !ذي لق.صير ذراها

بلق-72 اسدر أحهر ا
RED-BREASTED WHEATEAR 
Oenanthe bottae

 في مقيم ؛-ر1ط سم. 17 االول
 في المنبطة لحقوى في جذن رو ,يمن’

أزواج. في داتمًا ؛ةلجاا لمرعات

الرمق االرد - 73
GRACFEUL WARBLER Prinla 
gracilis

 منتثر مقرم طائر سم 10 االول
 لمنالبق ا خاصة اليمن ءأرح،' خاف في

 فيها بما الكثررة تتا ديا ذات
 جمه٠ح ر٠ب.صغ ددماز .نزان ا لحدائ.ز
 غذاؤه أءلى. إلى اإ:-جه ذي-لمه وطول
 مرتعثة زؤزؤة دورة في ردا

. مسدمره

ر .'حد، ق1د.1ا أبيض ذ.رد.1ا - 74
DESERT LESSER 
WHITETHROAT Sylvia curruca

 اسائر ه.ذا سكاثر اسم.3 ا!طول
 إلى جنوبًا وتباجر آسدا في المغرد

 رممكن الشتاء ف_ص.ل لقضاء الرس
 رأوراق غصان يفتش وه.و مشاهدته
شجار ت. الحذو ءن ^ثًا ا

1971 ذألد٠ي1 ا-ه،ة٠ل1



ادمن فى الطيور اليمن فى الطيور

هنة 1 ،“السعن-75
YEME١’ THRUSH TUrdus menu- 
chensis

 تت.غرد آخر ئر1ط_ سم. 23 العلول

 اساكة في انجاورة وا'..ت ل اليمن به

 يميل ط-ائر وهو العود-ن. العررية

ثجار بين التخفي إلى جد  ا

.ل الجب. معاطب حافة عند ويقتات

 البرتذالي اللون م حظة ويمكن

يطير. ما عنلى جناحيه تحت

ب داك، 11-76
YEMEN WARBLER Parisoma 
buryi

 قليلة اتحلية الطيور من هو

 ا-ببية طق المذل في وجد د االدذثار،

 مز 2800 إلى 1780 من ارتفاع ءلى

 اوتالعة: المناطق ني لبحر سطح عن

 .إب لواء بنا، وادى كوكب-ان، مذ.ا

ماكن ويغفل  فيي-،' تكبر ازفي ا

خرى والشجثرات السدر اشجار  أ

 ويتغذى الجبلية، المنحدرات وءل

 الديدان مثل ت اوالفقاريا عل

 وعقد دقوق في الموجودة والقواقع

الغدر. ر أشجن؛ وزوايا

الوحيد المكان سم. 15 الطول

 هو ازطائر هذا ذج يوجد الذي

 و—وه اليمن. عبر تمدد لتي ا ل لجبا ا

 بين قته و ويقضى جدا نادر طائر

 تصعب وقد لكذشةا السنط أشجار

 عن دطء يتنقل نه م حظته

غصان الحشرات. عن يجثًا ا

فردقي النداب صا -77 ا
AFRICAN PARADISE FL Y-
CATCHER
Terpsiphone viridis

 الحقيقي الموش سم. 30 الطول

 هي واليمن أفريقي-؛ هو الطائر لهذا

 يجب وهو شما يصلها نقطة رمد 1

 ت تا لنبا ا قيها تنتشر لتي ا ن لوديا ا

شجار مع جيد بشكل  العالية ا

 في ويلتف يتلوى أن قبل يجثم حيث

الحثرات. د الصعل؛ الجو

السنة. طوال ووجد

العربي الثرثار -78
ARABIAN BABBLER Turdoides 
squamiceps

 يوجد مقيم طائر سم. 26 الطول
 بمتابعة أفراده تتمور .كبررة مع مج؛ في

 رض ا عل تقفز أن أو بعضًا بعضه

في تعين أءلى. إلى مرنععة ذيالهاوأ

ابلهغية لسهلة٠ال 1972



ايمن االذور؛ي ااجن ذي العلدور

 ودى رؤيته تمى د وة ى٠التخغ
وراق لألغعبان تفتدشه  عن بحثًا وا

الحشرات.

شعار ذات المتاطق  القعرة ا
اصاعدة. انمو الكشفة

ر كب اا ادى ر  II 82 - اك.رل 
GREAT GREY SHRIKE Lanius 
excubitor

 مقيم طائر سم. 26 لالوا
 ٠ لوقتا دهسن فى الشمال من جر ومها

 نات ا لحمه ا ٩ الحشرات اد ط /.5 ا
 اث أذو على شها اذق المغبرة
شار للذذاء. محزذ لتثكل ا

وادىالذدل ر١تم - 83
-VALLEY SUNBIRD An ر٧£كا

اودذى وات1ط1ا دذ.رد_79
BROWN WOODLAND WAR- 
BLER
pbylloseopus umbrovirens

 الطاذر هذا يكاذر سم. 13 الطول

 السنة ر مد ءلى ليم-ن٠ فى الصداح
 حيث "لمرتفعة ط-قلمنا ’ فى ظر ورال.

ب.،ر، توج.د  ضع شأن وثانه ا

رؤدده تعى ق.د االداحة مر٠ط!ا
 لصاخب و إهالى لتفردده بمكز٠ ولكن

إب. يقودك أن

threptes metallicus

 ذر لطا ا هذا دوجد . سم; 10 '!.طول
. اذزاه-ى العفبر  بالدرجة ان۶ا

ولى  المذخغ.ض.ة االالل وءلى يادة فى ا
 رممكن جد عاال درعة ودطبر

 السهولة من قدر بأكر مشاهدته
زه-؛ر. يىحر على دددات عذدما ا

لدذ.ارة( ٠ الهازجة-80
CHIFFCHAFF phylloscopus colly- 
bita

 كر من ردا م. 1 1 الطول
 لنى إدسا لفى ‘ادرون' المداح" الطور

 دكاثرها طن مو من تأق حث الثاء

.ا—آس فى

 اذدار - Stulill 84 -دى
PALESTINE SUNBIRD Neetari- 
nia osea

81_ll.1 tالوين مهر المددر ه ,٥٠ 
WHITE-BREASTED WHITE- 
EYE ZOSTEROPS ABYSSINI-

CA
 الطيور أكش أحد سم. 11 الطول ا

 فى واسع بشكل والمنتشرة المعروفة
 .ق الحدا فى هدد دشا م.ا لمًا وغا المن.

عل طشليآ* بسرعة عبره-؛ يطبر التى

 اسائر ذا ه سم 11 الطول

 الطيور ئر دح ا هو ا!قاطز الصفر
 ه ر٢المذتس ت واذتزه، ئق٠لحد فى لم.مزة

إلى كاذر يميل طائر وه.و المرعات فى

SejujJI 1 973 ت ابك



ادمن فى العبور اليمن في الطيور

حبث٠ ،منها متات ا ملودة زهرة

'؛قوس. سداره 'درحين ءلى يحصل

ادوري العصفور - 85
HOUSE SPARROW Passer ٥٠- 
mesticus

 ء-لى ه-د1ذذ- ازفي '-ترور’ من هو
 في با&الف ئتد أمراب شكل
 والجانب بارض االحرة ا.ا-ذ-اط-ق

 هع تعيش ث٠ح ،أفريقيا في بل1اإة-
 الذرة -حذول ض متفيدة اإلنانى

 تهامة. أراضي ءلى المنتثرة خن وازلى
 أشجار بين الطيور هذه وتختبئ

 الدخن ن ويعتقد والطلح. ز ازلى
أنواع بين من لها ل زنذ ا ادذذاء هو

خرى. انحاصرلى ا
اوطور أكش حد سم. 15 ااطول

 العالم في وبالوانع اوتمن في انتشار
 سيما ال المباني ض باوقرب داء-' ونجده

 أ-راب في وغالبا والدن اوقرى في
 التة. طوال يوجد صغيرة.

..د هبي اد. العصفور-86
ARABIAN GOLDEN SPARROW 
passer euchlorus

 الطيور من سم. 1 3 هدول ال
 تهامة )سهل ازمن في المتوط-ذة

جزاء  المملكة في ذا امحاورة وا
Iالذهبي، االمون ذو السعودية( ؛.مردية 

ترة٠كلم أسرادب في أؤراده ج-مع٠تذ

 الرفرادة الذرة وب حر عل ى ودغلى
تهامة. سهل في تزرع اش

السل مروحي الغراب-87
FAN-TAILED RA VEN Corvus 
vhipidurus

 اوذيل ذو الغراب سم. 47 لازطو
 ذو له المشابه خراب واو المروحي

 أطول( ذيل )مع ازلون اب الرتة
 البادية الغبور أكش من اثنان هما

ااغرى حول المئ ليمنا في ديان١الم
 جع أماكن ذمر وتا والمدن

)المزابل(. القمامات

سود الزرزور - 88 )السواد( ا
TRISTRAM’S GRACKLE Ony- 
chognathus tristamii

 لى٠ء ا'-مثوز -ء.كن سم. ا5 لطول
 والمذ-لحدرات الت ل لفي العدائر هذا

 منه كبيرة ءلىاد وئوجد الصخرية
 براقة بردفالية رقع تظهر ؛.للزر وعنلىما'

 ؛-نردد ممر ر ح- وني وله دحذه لفي
ات ل.ا جوانب _( دو ه حدلى

سربي النعار-89
ARABIAN SERIN Serinus 
rothschildi

 العرور من العربي اونعار يعتبر
 ء.لى وينتش االنتثار، واسعة امحاية

 مش 2800 إلى 700 من ارتفاع
اإ.طر هذا ويغطي البحر. مطح ءلى

ال،؛ عفق صه الهه 1974



امن العاذور؛ي ألذان )اطيورفي

 المرتفعة الزراعية المناطق معظم
اسن. في وادردة

 ءلى العدتور من الذوع هذا ودذى
 بذور وخامة والم_ذور النباتات

 مقلوب لم ض و ب[ لدن I—لح_ش ا وسفان
 ؛حورة يتدلى حيث سفل( ص )اا-ر
٠ئه غذ ءلى للحصول ومره قة٠رش

 صغير طائر م. 1 1 ا)طول
 الذ_,عار ؛-طائر شه اذلون وباهت

 لكز (YEMEN SERIN) ي٠اليم
شجار. ءفى جاثمًا داتمًا نجده  إلى اذلى ا
في يود ب-ه؛.لفف. يذئر ازني ذيله

 لجزيرة غرب وجنوب ارهن جبال
ذذط. العرل؛ة

ايعني النعار -90
YEMEN SERIN Sevinus mena- 
ehensis

 في مستوطن ذر سم. 1 1 لعلول
 ة لجبلى ا المناطق في يعيش ?،٠١ا

 ءلى عادة يشاهد المرتفعة. الصخررة
رض  المباني ط-وج٠وس والمخور ا

ذلىر. ا ءلى لجئم دأ وذادر

الذهبي الحباك -91
RUPPELL’S WEAVER Ploceus 
galbula

 د—عشان أ ي٠ي سم. 15 _ط_ول١ا
 ء-لى من المتدلرة بالس ل الشبيهة
شجار اذمان اذتدخراف، ورالك ا

 دو-م خ ل اللون صغر الذك_ر
 م٠لواس في باهتًا صرر—و التكاثر
خرى. ا

 عند خ-اص-ة الرض في يتك_اث_ر
.المذخغضة الجبل؛ .ذو—.

العربي المذذأر شمعي-92
ARABIAN WAXBILL Estrilda 
rujibarba

 لح-ج-م ٠ مذ ة٠انحل الطيور من
 الغردة المذاط-ق في توجد التي
 د.ن دفاع ار لى٠وء ى -ط اذو نعات للر
 سطح ءس مز 1950 إلى 250
 والوديان الحقول وتفضل .ر٠اب

 واسعة ٠ ء. وهي ة،;1الى؟ لمدرلىت١و
 ء-لى )طيورا هذه وتتغذى االنتشار.

 ذروعات و البرية عذاب ا ؛-.ارور
والدخن. اذذرة

 يقتعر طائر مم. 10 _طول١ ا
 ورة الى-؛ ل ذوال وا از? عل وجوده

 آم مكان أي في دوجد ال حين له،
 أسراب ني عادة ؟.لى ود:.وا العالم. د-ن

 والمعفراء لبرضاء ا ].ذرة ا ءلى تقتات
 ءشاب. اال وبذور

ي ،د ال الدسون - 93

YEMEN LINNET Caduelis ye- 
menensis

 في المنتدرة نجلرة اذظ^ور >ل و ه.
- 1800 ارتفاع ءلى تقع التي ,اناطق

1975 !لة٠دلذ11 ،ل،ة*11



اليهن في البور اليمن في البور

حدث البحر سطح عن مزا 3660
 شكل عل أو أزواجًا، تتجمع

 وعادة طائرا. 40 إلى تصل أسراب

 في الطيور من النوع هذا ي حظ ما
 وال الحقول، وبين الخضراء المناطق

 المتازل أقفاص في العيش تستطيع
 الطبيعية البيئة لعسها اختارت حبت،
 مكانا لطلم وا لدر ا أشجار بين

وتناسلها. ،شها أعثا ء وبنا ماب،

 النباتات وبذور لحشائش دا وعات
خرى الدرة. بذور إلى إضافة ا

 تتقرد آخر طائر سم. 12 اذطول
جزاء اذيمن به  من انجاورة وا

 في دوجد العود. العربية المملكة
شجن؛ فيها تتمو التي المرتفعات  ر ا
 م حظة يطيريمكن وعندما

جنا-تتيه. ءلى ء ليف؛ ا ت الودن؛

فرلقية الصخور درسة - 94 ا

AFRICAN ROCK BUNTING 
Emberiza tahapisi

 عذن يعيش طائر سم. 16 ادطول
 الني الحافة الصخرية الت ل أطراف

 )الخلص( العايق شجيرات فتها تتبعز
 عن جاذ الذكر مشاهدة زما ء؛ وبمكن

 للتدرلى ين.رد ممتاز موقع أو صحرة
تادمة ا٠فيه يوجد التى المنطقة أن على

السنة. لطوا ويوجد له.

السقطري الحسون - 95
GOLDEN-WINGED GROSBEAK 
Rhynchostruthus socotranus

 البيئات في يوجد سم. 15 الطول
 الطليع ر أصن؛ ي تكر الني

 يقفي -حيث )ازفريًاون( والعصاريات
 غذاءه. يقتات أو يفرد أوقاته معظم
 جناحيه ءلى ذهبي أصقر ؛.لون يتمير
 عررا -جنوب في يوجد الطيران. ؟ثناء

فقط. العروبة لجزيرة ا

المتوجة القنبرة - 96
CRESTED LARK GALERIDA 
cristata

 ني مقيم ئر ط .م. س 17 ل طو٠ؤ ا
 لجبد.ة ا زسهول ا في صه خا ، ليممن، ا

 اذكرا يتمز والصحراوية. -عةالمرتة

 ء.لى الريش مز؛ مدب عرف توجود
 رملية دنية لدلوية١ أجزائه لون رأسه.

جيل. عناء ول زلمون ا داهنة والسفلة

 الدمري الله عبد حدسين د.
البعداني بذميل د.

 د. تعرب. والغرب، اليمن ماكر: ايربك مراجع:
 ق—دمن ٠ الذكر دار العمري، الله ٠ءب«لم ين٠٠٠ح
 لنريق ؛ األول التغرير ام.985 (2)ط

 الحامس الذقرير ام، 98 5 ديمبر لحبرا*ا
البعداني؛ د.ب م؛1978 ماير األخير،

 متدن ،لببئةا ية-دما مجدر ، ٠ليمزا ور٠خ
الدوية. الطيور حماية

ليهغيه1 ط٠د٠٠1 1976



اليمن في اطذور’ اليمن في اطيور’

لعربي6ال دج

البتي األطيثه

اأسوداء ىهفاة1

البازاأصداح

ارفدل( )دجاجة أبو*طرقةا؛صغير الداق ابيض ا؛خرد

1977 الطهس عقق سه اره



ابن فى الطيور ابن فى الطيور

اسهر سودا* اسرا* ابيضا* اعرة

ايبديفن طن سه الهه 1 97 8



اؤتمن فى الدرور ن٠الط=ورذياب

المشي ارجاج

األفريقية طوقة1ا اسامة

1979 نيئة عفق صه اده



ن٠اب فى البور ابعن في العبور

دهدية ا االنبرة

اصتذاش،لبطن اصداء

ادايإبدو الغراب

ديفن اليه الوسوطة 1980



اليمن في 'اطيور الذهن في ر

قزوين بحر شنة خر

العربي النقار

ايجبادالذهبي

نقاراصني ال وردي'اظهر 'أبجع

1981 لغبلة1 ٠٠٠٠٠٠٠



اليمن فى الطيور اليمن في الطيور

اساو طويلة الجشنةالعربية الجزيرة جنوب أبلق

الثرثارالعربي

ادوملددة

المنةطة النمساوية البومةاألصلع بل٠ابومذ

االميد الوسوطة 1982



ايس ني االنور ابض ني العرور

الرمادي أبوسول

الصدر احمر االبلق

نساوي ال ال*صاب

سوددي ا النورس
البلبل

1983 ل:هعيه1 دهءة٠٠1



اليمن في العيور اليمن في العبور

أبوقردان

المصفف العقاب
االسود الطاب

)ايهفتض عفش سه اسه 1 984



اؤيمن في ادطيور اليمن في اؤطدور

زقزاةالرماالهبدر
السنوذو

اأصنير ي٠ائطيطو

1985 يهس11 هكهءغح٠1



ن٠اب في العبور ابض في الطيور

السادين البازطويل

ذية٠الي |لسمذة الرمادي الزذزاق

االحيد سمة سه الهه 1 986



ن٠اي ني االنور اليمن ني لعبور

الءبير الرمادي اأصرد

سرالعظم 1ذسرك

العربي ايجباري

سون؛أدمني العى اأبيضاء اأرخمة

1 987 القية لهسهءق1



الطيو) ايمن فى الطيور

ن السرط، زقزاق اسكندرانى زقزاق

الصخور خطاف

اللبني الغابات مغرد

االفريقي اوذباب صاذد الصخوراألفريقية درسة

’ادفين االهعن 1988



ن اليم ذي االذور ادهن ذي لعبور

ادريم أفذلق الباهتة الصغيرة البخرشنة

اسور حمامة
ل اسد سمامة

اسخدل حمامة البادية عقاب

1989 |لئعةض طة الهه،



ابن فى العبور ابن فى العبور

العصافير باشق

الصخود بلشون

الندل شبروالي

الةضي النورس الورواواالذضر

البهنبغن عفق سه اده 1990



اليمن فى االذورادس في التور

العين ابيض النورس

الكبير النحام

لهدهد٠
الرشوق عغرد٠

1 991 بلهغبلة1 ءس3لههك1



اليمن في الطيور ايمن في الطيور

اأصذيرة نور اأص* ة٠،٩س -

الكروان اليمني المغرد

مر

المتوجة القنبرةاأكرسوع

الدهنين الهوسوطن 1992



ظ
لجده رهصهءة1 1993 ا





جرة1||ظ الظاهر

اساهر

 محافظة دن الذريب اظرف؛.ا دددربة

 لتهامية الله-ول في دقع ، ٠صعدة
 محافظة ف أطر٠ب جنوب وتتصل

،نالحيط ح رذدادط ومن ٠ةه٠ح_ج

 '٠ دل .سعد بذو ، r:د ؛.:و ،غافر
 ظاهرة مرتفعة جبال !يا )الظاهر(

شحة-و حالو رازح ج،ال برن 1فيم

 - ٠تص- ا يريدن الممد نحق_ق وق_د

ل د-ن اإناطق د-ن 1بعره  تنفيذ خ.

 إلى حرزر،< ا ة دي* م من د.متدة ًا.طرلحزا
 مهل لذي !مر ا )صعدة( مديذدة

 تيفلل إليها العادة الخدمات وصول

 ظلت اذفي والحرمان ا!-عزوة ،١حج دن
. قاثمة  إلى ه-ر1الظ مياه ون*؛ر سابق

 لذي لة()دخر.؛ ووادي )تعثر( وادي

)اده(• وادي في دصب

مديرة؛ من إداري مركز والظاهر:
 صنعاء-::؛، فظة عوا عمال و لحر

 ا٢ اغيظة اغرى و ط.ر دددذة ويش.مل

 ددت ذة،1ال*و لعرمزة،ا يشبع، :دذل

 لعئز، ؛-;ت ،ل_ع-بليا !.بعالني،ا

 ٠ الحاشدة؛ صريم بفي ديار من وغيرها

 هل هري( لغلا )آل ينسب وإله

.ء ص.عا درددذة

 مدذرية من إداري مركز واا-ظاهر:
• ؛;؛٠محويت ءاة.ظة ل ء..**( و لحبت

مديرية دن إداري مركز : والظاهر
ارم!ي،٠ذم وأءلم_؛ل الدإلي بأأ بك. و

 ، تحتو قلعة وذن قرى جإ.ة يشمز

قديمة. آثار ءلى

غري شمال في جبل !-ظاهر:وا
ذة ءن عد٠ي أون،  ذرة؛ ضاء-:;:- ال دفي

 علده دقع م. 15 نحو افةسبم ^:وب

 دقع الثرفي وبسفحه س( ٩)د^ مدينة

 قبائل، ما؛ن وذن )اودر(، ؛.رية

العواذل.

اا.هةدةي أددد -دراءا
 و|لقبادل البلد|ن م.مجم ،لمة^ذيا م ديإدرا : جعدرا

،4ط صنعاء، الكلمة، دار أليمنية،

م.2002

اسأبرة

 ا#عالم لطريقة تمية هي

ن وا  والميادين ا!سواق في !ء-

نوا  رسمية، دو أو ءن (مة.٨اا !دا

غا أو  ا بمضمو ردادي ص^ود;ة ت ؛

 عن ا#عالن وذذاك ، محتهر ص لخ
 دءوات أو ذءاوى أو أخبار

 أو م، يخمدا إعالم أو لالجتماع،

 أشراء ة—مرة أو ، د؛اع أو ذ_ج.ار،

رذة.

1995 دط الدم الي



قنيان بزظبا

 المكل.ف الشخص دصيح المدن فغي

 ليعلن اول-طة قبل من بالظاهرة

 للنامى إسماعها المطلوب انالءات

 تيفع من يا :ال-قول٠ب صياحه درا ب

 البالغ فحوى يردد ثم الظاهرة"

 يكعف الريف وفي الرسمي.

 لفي صياحه وي.د بالظاهرة الدوثان-ا-

:ى'لذول القرية ميدان

 إب الفالنتة القبيلة "يقولوا

حتماع" ؛'يعف بعفهم يدعوا  آو ذ

 أو لق-ضة بL_ين آخر ثمقو أي

الحاذة.

 ٠ المزين الدوشان يعاد لى وة

نتباه. لجاب ارطاسة يضرب الذي ا

ا..ركا.ات ذائد أحمد

فدا

 )-ة,-مر اليوم الرف د ءامة قرية هي

 ظا وادي لفي وتقع '.ح(،“الجا )دار

 تمى أو ؛ه—داسم تمت اد.ذي

 (٠الذال )ذي بين وهي باسمها،
 أقرب أنم؛ إ )مهفة( وبين شما$

.سهفنة إلى منها السفال ذي إلى

 لسوى (ظبا )سوق تمى ذ-ت وك-ا

 أيام أحد في فها تن'م مثهورؤ

!سبوع.ا

 في المعدودة القرى من ة'ث

 الجندي وذكر '.-شقهاء.ا بكرة 'لجبال

 .فقي،ئي-ا غثر يسمكنوم-ا جاعة ۴ًا أن

 امثر زمن في بني ج-'معها إن ويقال:

 ه ا رغبى الخطاب بن عمر لمؤمنينا

أعلم. والله وبأمره؛ ءنه

كوع ءلي بن إسماءدل الذاضي  ا
 ر فيج !كع:ا علي بن إسماعيل ادذاخي مراجع:

انفكر داو اليمن، في لنهورما العلم
م-1995 ،1ط بيروت، المدامر،

ظبيان بغو

 :-زف؛ مر' مثهورة قينة هم

ن  بنو فرءان: وهم العالية، خو

 آل معد دي ولن ط وافي ولنو سعد

 إليهم ومن أحمد وآل طاهر وآل سالم

آر، وافى )في ومز' إليهم وس ه والحط

 وآل ماوتا عامر وآل لثيبان و شعرم

 بن صالى وآز، والئذا مازتا حين

 طاهر بن علي وآل والزعاذة راشد،

 وآل ليق—ث بنو كبارض( ومن

 وذريف والغمان الرويد-ان

زب.واو

ئ عفق سه اره 1 996 نبقق ا



 ناحية في — ~اض ي — ظبدان و٠وبئ

 ويذكر ’رداع لا زد ء من د

 دلمون دن ظبيان لإلك.لتز في الحمداني

 وفي عتى. من وظبيان ردمان

 ءلم )ظبدن( القديمة ة ليمشا القوش

دكان. واسم

الله ءدد دددد دوسفا د.

 دادان ااا^ا ،لمق.ح.غ.ي " أجمد م ج عإدرا ح جعم.را
مفا(، الكلمة، دار البذية، والقبا؛-ل

بيروت، للدراسات، الجامعية لمؤسعةا
 الحيني محمد أبو م،2002 ،4ط

رلى، الهمداذي:  حملم ضي1الة :قيتحق ا
 د-لطجاءة الحرية، دار ،!كرع I لمي٠ء بن

 اوثمن الريي: حدين ام؛980 بغداد،
..... الكذرى.

ظفار

 في ؛-ددان حم-لة ؛؛ن كترك س_م

 وظفار .ون، ظذ.ار : ئهرها اليمن،

 فقد الحبوظ-ي ظ_غالر ما ر.٠ا!ظ؛ه

 عمان دواة أراغي في داءإذ ص.حت
ى 1أءم دن رق ئ ذت ود'

 )ظفار يدعى مشهور حممن ه-و

 ددن( )ذي ظنأر يدءى ا4ك الظاهر(،

. داود ر1وظذ

 من به ل،بج رأس في ويقع

 أدنى ؛قع ثم ه-ره،1الق ح.صن الثمال

فه كلن٠ي-س ن وكا-( ، لح_ج_ر . دار منه

 يزال وما ، حمزة-:؛:- بن الله عبد ا#مام
. ٠ح_:ر ؛.اثم

 الحجر دار بين المدينة ة-ع ود

 ومن خراب. وه-ي القاه, ودن
 قفف الذرق ومن القفل، لجنوب
 لغرب ودن ، لمدينة ورأس لمنصورة

و)اؤطذة(.

 ؛-!ث ؛دن وط ظذ_ار ود_كان
 ل اوشما دن مرهبة ه-ي ة_ب_ائلل،

الجذوب، من وأرحب والغرب،

 القبائل ره-ذه الذرق. دن وذران

 تعهدت وق-د بكيل، من !-؛-!ث

 دن فده ي~كن من وحما؛ة ظفار مجمادة
عدم. وظ،؟ة ء-ة و علماد

 لجأ قد ال.دي-لمي الغذح -و وكان

 زحف من به ليحتمي قرفي من إب
 الصليحي؛!؛ ه.لى٠ءة ؛ن ءلي الداءي

 ذ*سبة الذ-تح أي بأكمة وءرف ؛اليه٠ء

إليه.

 عبد المنصور ا#د-اه ر1ظذ- مس
 ل، معقأل ليكون رزة-؛;؛- ابن الله

 ؛د ع حم ،ب-ه ويعتع,.م ليح.ت.مي

 بعد ،ليمن ا في يوبرة ا ا!-دولة يد

 وكبانأًا؛، كا حصن يكن ى كا( أن
مرمرة، ذي حعن وأحيان

 عله ،.ار I وقد ،٠براتمش حيان ’

أسعد بن ءزوان الشيخ ؛.ذلك

،لله !ادخيفق |



فعافعا

 أعوانه أكر من وكان السريحي،

 ا#ثنين يوم بنا)، في ع و ومؤيدة،.

 سنة وال٠ش من 1 /—خا وت،—يدر كع

 بعدئذ اتخذه وقد م،1204ها600
 وءمر للطانه، ومنذرًا ،إلمكه دارًا

 ت خل. !يام بنان، في شرع جامع في،

 ه/60٠2 سذ_ذ ا$خرة جدادى من

 ذقولمه عمل من يفرع ولم ام،206

 م1240 ها638 سنة إ وزخارفه

 حمزة، بن يحيى !مي- خده يد ءلى

جداره. في مذكور هو كما

 ا'اذهوى ادناية الجامع هذا و؛؛تر

 ودقة الزخارف وروعة ااجناء ماد.، في

 الكوفي بالخط والكتابة النقوش

 رعلى سذذ-، أخئاب لى٠ء ادذور

 زاه-ة بألوان والمصبع ، نر، -؟-وا

 ء-لى العاثمين أن ذك و ذابتة،

 من ؛ادهارة طراز ادوا ؤلى عمارته

معامرين* اسذذده وا.اط، رائعة. عمائر

الغن أثر !ن ارمن. خارج من

 رة عما طراز في جلدا ظاهر العباسي

 الرائع، ا#سالمي !ثر ا هذا

سيما  كبير شبه وندبها مئذنته. ي و

 في افتنصردة اادرة عمارة بطراز

بغداد.

محتغطا الجامع هذا ظل وند

 آو مغبى قرن ربع -حنى بمقوماته

 قذائف بعغس سقطت حينما ،زيادة

 عل المغورة المصرية ادطائرات من

ين الملكي النظام أعوان مواقع  ا

 نحاربة مذه بنطلثذوا بظفار؛ اعتصموا

 ذوقعت وري.٠الحمؤ م لنظاا أعوان

 ار٠ذام ،مع لجا ا من لقرر* دا قذيفة

 !مطار ا وجاءت ،سقعه من جزء

 لحرقا تعوا لقف ا قط تسا فارداد

 هذا ظذ^ر ن سكا جر فهة الراقع، عل

 القرب، ورور وادي كذوا و المعل،

 هذا لترميم ماعي رذذت وقد منه،

 في ن وكا إليه. الحياة وإعادة المسجد،

 صعودة لو ذلك يتم أن ا#مكان

 سترًا كبيرة كمشقة د إ إليه لوصول ا

 وقد هذا ومع ا!قدام. عل

 وأمدتن.؛ ،ليوتسكو ا مدطمة رت '،*تجا ؛'

ن من كثيرة بصغائح  المقوى، الز

 الحديدة مرؤا من نذل سيارات حملته

 عمودية طائرة ذذلمته ، )خمر( دة إلى

 رحلة ثالثينو ت٠س خالل ظفار إلى

 /17ه/1403 ثاتم ربع 2 يوم من

 الشهر من 26 إلى م1983 ينادرا

 باحثة ا ف إثرا تحت ،نفسها والسنة

 وقد ،دنشوت كرستدن مريم ذمرنسية

 تلك بتركب فرنسيان مهندسان قام

فغطيا ،حديدية قواتم عل الصناذح

اليده، غ سه اله 1998



ظغافلقا

 ;.زول سرب ئنع وملحقاته نجد

 ينهار ١٠ حق اف-جد ء-لى !م.ظار

ذه. دذي. ويذدل سقفه رةدة

لمم كز١مر ٢أه من ظذ،'ر وكأن  ا

 داء ء سك.ذه يد؛ةالز ددار في .رهج ه

 ا#مام هتم-ام وذذك ،مذ-هررون

 علوم بنثر ٠حمزة دس الله ءج
 تمدر من ه .٠٠٠٠ق;.. ه-و !نه ،٠الزيد.ر.ة

 من !*رازا إلى ث ع٠ي ن وى ،علمائها
 أو ذرا، النادرة الكشب له يقتذي

. سيما استناخ  المعتزلة كتب و

 حفظها في الكبررة ا!ب له الني؛.أن
 نأ ٠بعد ،انروم حق بعن. في ودن؛ئه.ا

 العالم أنحاء سائر في أدردت

 ملفان زوال عقاب في #مالدي،ا
عتزال،  نته وزا في ذه دمع اج وقد ا

 ذذلذ.ون دق في لكشب دن ي. ث ك عدد
ا#مالمرة. والمعارف

 الله عبد ا#مام أبناء أكبر وظل

 يسكنون دذه_م ل٠ستتا ومن ح.غ,اده و

 دي٠ده ا#دام ءاره -تذوى خ٦ح ظفار

 ام353 ه/754 منة محمد بن ء.لي

 ا!سفل بدنبا و-دذوا داه، فعلردهم

 خراب ظفار تعرض ثم وساطا:.ه

 أمر حردا م1614ه/1023 سنة

 آجر٠ح -ذم٢ مح.م.د د-ن قاسم٠ د- ٠

منه يسلم ولم نفسه، وظفار ظفار،

 ومنهم ،ه. ءذ.ه اذرق دع الح إ

 مع ذ.زل فإنه حش. محمد ابن أرى

 إلى عنده يدرسون ذأنوا لذين ا طلبته

 سهارة-:!؛، إلى رحل ثم برن؛ ذي

رة في ؛-ل.رد.وزي وؤال  :رذة(٠؛.خ )ا

 الحاج ,دلى ءلى كان الخراب إن ٠

 عواض بن رد ؛نالد شمس
 صالح بن محمد ثيخ وال ا!سدي،

 ازلىو!-ة ء-وان !ن ودك بحش،ا

 البركة وأءربت به، تحتددوا لعماذرة

.٠امى

 في م-همة ثريةأ مدي، :حمير رطغا

 في الواقع )العرافة( جبل رأس

 نت كا ٠كم ل 7 فة بسا يريم جذنوب

 ٠رعل الح.مبرية للدولة ة د الثا العاصمة

 )ريدان( ر٠فد -ا_ا وكان مارب

 من مغيرة قرية ا!روم وهي ادهور.

 ر بجو ، إبأًا؛ ل ،-ه؛ و ألدة ردة دلى؛

 خراب ويرجع ا!ذول(. )درت :.ردة

 إ ا#سالم ذلى ما إلى ظفار مدينة

 الروم، إلى ماثلة ت زال ما معالمها أن

 حجارب ط-اه_ر دنو خدم٠>--دا وؤلى

 المدارس عمارة لني L وأعمد

 )جين( ي ؛الى لفي بنوها اا-ي ذواهع وا

 )درت قرية أهالي أن كما و)ا$راذ.ة(.

لفي حجاربا استخدد-و. الثاد-ي.ا

3-1 دهكهءت1



الظفير ظفران

 في الهمداني ض أذأ وتد منازلهم.

 ونمورها حمير ظفار عن الحدندلم

 أثار من فيها ورد وما ومعالمها

 كذنابه من من1الة- الجزء في وذلك

)ا#كيل(.

 العذارب منطقة في قرية ظفار:
إب. مدينة فوق الهذما راددان يجبل

من خضراء جبل في محل ظفار:
زن الغربى رالث_مال شيح م.ديرية

كوع ،لي بن إسماعيل القاضي  ا

العفحي أددد بن ذراهل.م

 دجر ا!كوع، علي بن !ساعيلالقاني مراجع:

 الفكر دار اليمن، في قاه ومعا العلم

 ١يبإبرا م؛1995 ،1ط ،بيروت ،ماوضوا

 والقبائل البلدان معجم المقحعي: أحمد

 ،4ط. صخع_اء، الكلمة، دار اليمندة،

م.2002

ظفران

 جبل منصف في يقع حصدنخ هو

 م شا منطقة عل رطل ن كوكبا

 مدينة نز2حا وهو ، ا—ه٠حي وزوا

 يرتفع حيث لها دانمةوا بح ائ ٠شبام

٠مر 600 رمحو عنه-؛

العمري انه عدد دسين د.

اسهر

 ظفير ولعله ،حجة ظفير ويدعى

 ياؤوت عناه الذي حجاج، ابن

 :'.فونه ابلدان( )معجم في صوى
 بز؛ دالءن أيض حمن "ازظفير:

مم ذا٦٠ ذكر له درد ود حجاج.  ا

 نيما - للهجرة السابعة المائت نبر

 ليمنا ون۵د ض-ن أنه مع — أءلى(

 آخر، 'سما يجمل كان ولعله الثهيرة،

 عل يطلق فديم 'سما الظفير أن مع

ذظفر: انحالت؛ من عدد  في قرية ف

 ضرران من الذرق في يكيل ذع أس

 من قرية والظفثر: ، ٠آذس ناحية من

 ا!هجر، وادي فوق مطر دني ناحية

 من عميد وادي في قرية والظنن:

 ودقع .٠تعز وأعمال لقماعرة ا قضاء

 مدينة من الدمال في دجة ظفير
 مترًا كبلو 1 5 نحو بعد عل ٠حجة

 طريق عن مترات ؛.لجو 9 أو تقريبا

 منذ بالعلم اردهر وند عي. غيل
سيما ،لنهجرة منة وثا ا المائة  بعد و

 يجيى بوح أحمد المهدي ا#مام انتقال

 !خثرة ا السنوات في إليه ٠ المرتعى

 ا#هام حفيده انتقال ثم عمره، من

 مذ.ص-ودا حذلمه مما إليه، لدينا شرف
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راوين٠الظه ظذ؛ا1ا

 سنة للخراب تعرض وقد هذا

 إب لجا حينما م1883 ه/1300

 الدين شرف الهادي ا#مام أتباغ

 ا ٦يتمكذو ح-ق ؛ه في ذوا—!ححمج عن,ين

 بطة ؛راا ب لعنما ا )شوات ا زلة ئ؛ دن

 ت اوقوا هذه ولكن .٠حجة مدينة في

 تحصنت التي لحدرع ا دحر من ذمت دك

 كذب وأتلفت ،سكانه فتثرد به

 كم-_ا ٠وضياع ونهب قة ٠س ءديدة

 حينما )الظفر( ءلى النكتة تكررت

 لمنصور ا ا#مام قوات به تحصنت

 سنة لدين ا حميد يجيى بن محمد

 القوات ولكن م.1892 ه/1309

 أصيب أن بعد دره ستعا ا ب لعثما ا

فادحة. بأضرار

 !.عام،ا حياة إب عادت وقد هذا

 وخ زلى ا شح إب جر ها حينما

 من ٠حي لش-ما ا محمد بن ب لوه؛ عبدا

ي  ثم م،1916ه/1334 سنة شهارةخ

 سنة الثورة م ب بعد ل.صراب تعرضى

النظام أطمت التي م1962 ه/1382

 في الملكي م االمظ؛ محل الجمهوري

 الملكية الفوات كانتج إذا ارض،

لجمه-ورية ا!.ذوات فتهاحمه-ا به ي٠تخت

 ، ءلى^ سذ^$ء  ا من كن٠تتم حنى

دوارك. وهكذا

كوع ءلي دن إسماءيل القاضي ا
 العلم هجر :ا!كوع إسماعيل القاضي مراجع:

المعاصر، ).ذكرا دار اليمن، ذي رماذله
م.1995 ،1ط بيروت،

اشهراوين
 ألى وقد رة،٠ام٠ء ه_ج_رة كانت

 إ منها يبق ولم الخراب، عليها

 ، ومسجدها فذط م،سكوذان ن دلى

 إن ل ا دق قبر، على رة١صغ قبة ويجواره

 م ا#م؛ جد المرتغى ابن على صاحبه

 ث وى لوزير، إبراهيم بن محمد

 لجبلا إلى تعبة شطب( )هجرة ردعى

 )هجذرة دنءى ذًا وألى ب، دقع الذي

 يقع التي العزلة إلى نبة جاج(ح بني

 اروم وتدص فيها، ثن جبل

 من الذرق في وتقع )الهجرة(،

 ؛.،.لى عل ،ذكرى تقدم التي )السودة(

د-ة نح.و  كما ،تقريب منه.؛ مز كي.لو د

 )سدارة(، جبل جنوب تقع أبا

الهجرة بين ودا ا!بيض والجبل

 )جرع مذبرة تقع سدارة وجبل

اروم لها يقال التي عناش(

2001 اسدة اص]ف



الظهراوين الظهراوين

المقبرة هذه في راح وق-د (.ت 1ذا١ءلمي

إ، ة ر اثف؟ ءلمماء لب.علغل ر وو ثواه-د

 ازكتابة لتآكل قراءتها من أتمكن

 الطرف وفي ا!حجار، على المزبورة

 بن حميدان قبر المقبرة هذه ص النريب

 عن اإجرة هذه عد و ٠ة.اسمي-5ا خيو،

 مائة؛يلو بنحو )خرى شما ٠صتعاء

 مردنة ودن مهرات، ^لو ودفعة مر

 كات مئر. كيلو 58 بنحو ٠عمران

 بالعلماء مزدلررة جرة اللى ه_ذه

من المنطقة كانت ؛-ما ء،1٠والذذ.،

 إليها ودء-ك المطرذ-ية-:؛؛، ،.*-اقل

 قفي ما سرعان واكها ا#باضية،

، ذزك بيان سيأر( كما ،ءا*.ياإ  قريب

 أوائل إلى بقيت فقد المطرفة، أما

 قفى حق ،لمهدجرة ا السابعة )ذ-ائة

 كما ،حمز؛ه بن النه عبد ا#مام ءليي-؛

نلدن. بيان ند-وم

 اآلكوع علي اسماعيل ااقاصى
 مجر ا!كع: ءلى بن إساعيل القاضي مراجع:

 الفكر دار ؛يمن،في وهدنانله الدلم
مطلع م،1995 ،1ط بيروت، ،ى-ر لمعا ا

الرجال. أبي بن اس

سدلحق1 طق صه اره 2002



2003 ايهفية موط ل





ءلي( بن ن—دح عائفى عاي( دن )حن ءائفى

اليافعي = داة،ي1ا .،يد“ ءلي ءأذدة

 ءلي( م ن٠٠٠)ح ءاذض

م(1938ه/1357 )ت

 ؛-ن محمد بن ءلي بن ص هر
 في ،ا!درة هذه أوراء آخر عائض:

 علن وأ ..,.ته ب.عد هاتو ليمن ا ءس:ر

 كته٠ دا ردي#دا ءلي بن محمد !-بد

 ه/1326 )أواءر صبيا مدينة في

 مع دن؛ق-ها بعد. مره نما و م(.1908

 .الشرغ إلى الدعوة ظي-رأ ثم الطران.

م الزك ذك.غ.حر ء  وذادى .عاثهم والقي

 ذي؛ رؤب( من ر ئ.; اءه٠ض القبائل

 ءر مثر ٠ جلتههتم وفي ، ذهدعو يبا

 حعر وئ لزجة( ا )صاحب

؛في رأس ءلى هعع عائض وابن جا،

 -1910ه/1329 _ 1328 سنة مغدد

 إلى عاذض ا؛ر عنه ذول ثم م،1911

 ندم حين ء-لي بن حذن لنريف
 لثريف ا فجعله ، أي ودنحرل مكة

 الزك جال ولما أتها. تنصرف مداون

 ا!ولى العاب الحرب بعد أب عن

 إلى وأع ك،٠بالحك ءأئض ابن د ,’ذنا

دري مع ؛-أتفق صددا  أن ء-لى ا

تحول أن لبث وم له. تابع يكون

فقاتله علي، ابن حسدن الملك إلى عنه

نجد من ووصل يفلح. ولم ا#دريي

 دن مساعد ابن عددالعزدز ف برى وفد

 وظفر عائضى، ابن فقاتان ،جلوي

 ستسدم وا أتها، خل فل عد مسا ابن

 مساعد ابن صطحبه فا عائضى ابن

 عبدالعزيز وأكرمه الرياض، إلى معه

 ؛.!ده إلى بالعودة له وأذن سعود بن

 وبعد وله. من إمارتبا يتولى أن عل

وطرد عائض ابن تمرد عامين نحو

 با من م|ع_ه ومن السعودي رير

 الملك ؛أنتدب ،1922 ه/1340 سية

 مايف )الملك صادًا و ابذ* عبدالعزيز

 من جيش في هذا وأصل ؛-*-إ(

 ء(ةض ادن جيئى ضب٤ )ا#خوان(
 إلى حغ ز مر٠واسة مذيط )خمير لفي

 عاذض، ابن وفر صا، دخل أن

 وحدثت الرياض، إلى فيمر وعاد
 حهايتها في عائضى بن امشا* أمور

 إبراهيم، بن عبدالعزيز :!مير

 ، في عبدالعزيز اذلك مذصوب

 دون ذآؤأم اارداض إلى ه-ذا وأرس-!*

٠ ب قوفي أن إلى اا^رادة

'لزركلي 'ادين دير

 العام دار ا!عالم، :الزركا؛ي اإدرن در مراجع:
م.1986 ،7ط ،؛تروت لل*!ئن،

2005 ئبإة٠ي1 ها-ه،ة٠ل1



)قوم( عاد )قوم( عاد

)قوم( ءاد
 أقدم من قوم ا#خباريين عند عاد

 البائدة العرب ض وبعنوم العرب،

 سلف أن بد الزمن أبادهم الذين

 ولقادم لجادل، ثلن ا!رض في لهم

 ئق حقا عنا ذهبت انقراضه*(

أخبارهم.

 سور من عدد ني ذكرهم جاء
 هود الله نتي أن وكيف اًا.كريم القرآن

 الله عبادة إلى هم دعا السالم عليه
 ، وثنه من عاثه كاد_و' ما وزبن

 أنعام من الله أتدهم رما وذثمرهم

 وخاطبهم وءي-ون، وجنات وبنين
 : بقوله لعزيز ا التنزيل في جاء كما

 تعبثون، آدة ريع مكل )أتبذون

 تخلدون، لعلكم مصانغ وتتخذون

 جبارين( ا٠بطثت بطئتم وإذا
 غير (،130-128/26 )الشعراء:

 رتهم دايات )جحدوا عاد قوم أن

 حمار كز مر واتبعوا رسله وءصوا
 ياهوا لم ولم (.59/11 )هود: عنيد(

 عذاب من عليهم فه وخو ١٠ذبيه لنذير
 أرسلنا إذ عاد )وفي ،عظرم يوم

 من تذر ما العقيم، الريح علهم
 كالرمي*(( جعلته إ عليه أتت ثيء

(.42 --11/51 )الذاريات:

هناك أن إلى لكريم. ا لقرآن ا ويشير

 ويرى الثانية، وعادًا ا!ولى عادًا

 إرم، عاد هم ا!ولى عادًا أن بعضهم
 ا!لحئاف. أهل هم الثانية عادا وأل

 في شتى مذاهب العلماء ذهب وقد

 تر )ألم تعالى: قوله من المراد تعمير

 ذات إرم بعاد، ربك فعل كيف

 البالد( ي مثلها تخلق لم التي العماد،

 تباينت كما (.8 "6 /89 )العجر:

 قوله في ا!حقاف تكير في آراؤهم

 قومه أنذر إذ عاد أخا )واذكر تعالى:

 (.21 /46 )ا!حقاف: با!حقاف(

 العتاد ذات إرم إن قال من فمذه_م

 عدن سدن أسيوح تيه في مدينة

 انها إلى آحرول وذهب موت، ود-.

سكندرية، او ١دمذل  ودش ا

 الرئاب هي ف !حذ؛ ا أن إلى بعفهم

 حذرموت إلى ن وعما ا#من بين

 "ا!حقاف آخرون: وقال والئخر،

 عاد فر من وهناك . دالشام جبا

ضافة عل إرم  العماد وذات ا

 أما ،م لخبا ا أعمدة يمعق صف ه

 ب صحا د ا٠ء وهي ئع لذما ا ها تفج

 الحجرية !عمده ا ذات المفقودة المديمة

رع ا!حقاف اللغة وفي الضخمة.

سقبق1 اصوعه 2006



)ذوم( عاد )قوم( ءاد

مل من الكذب وه-و فدح  ح ا

 فقد اء-وج خ ذي وكل ويتقؤس،

 حة.ف( مادة )الجمهرة الحذودف

 من ر كش ألتمم فقد ولذلك

 في عاد قوم مواضع ا#خباريين

٠ رى !صمحا ا

 ١سم با نا مقتر ء 1ج عاد اسم لكن

 القرآن من عديدة وواضع في ثمود

 وثموذأ )وعادًا تعالى: لهكذو الكريم

 مساكنهم( من م—ك١ل تجين وقد

 سورة وفي (.38 /29 :)العنكبوت

 تعالى: ؛وله يأني عاد ذكر بعد !غجرا

 بالواد( الصخر جابوا لذينا )وثمود

 جعا مما وءو (.9/89 )الغجر:

 متاطق في ؤود بالد يلتمس بعضهم

 صخور ذات ب هدما في أو * ة جبش
 أصحاب رم ثمودًا وأن خاصة،

 الجبال من ينحدون )وكاذوا الحجر
 (.82/15 )الحجر: آستين( بيوت

 سلف كما بعضهم اعترر وكندك

 ولذلك جولى، ا!حقاف أن الذكر

 أن ينبغي وثمود عاد كن ف فإن

 صخرية كانت وأبا متجاورة، ذكون

 أطلق وقد الحرات. طق متا في أو

ف عل اليوم العلماء  اش الذوش آ
في ازئرى وادي طق مذ؛ في عليها عش

 لنقوش ا اس-م صالح مدائن أو الجحر

 النقوش هذه أن رزم الثمودية

 ،طق ذنا ا تللن رها نتشا ا في رز تتجا

ف تسمية في واحتاروا  ارنقوش آ

 مناطق في عليها عش التي ا!خرى

 ،وعرعر بدنة إلى حزران من ممتدة

 )الثنوية( ادم عليها اصطدوا ثم

 في الشفا اسمه مكان إلى سبة

 >ظ الدارمرن بعفر لكن حوران.

 أن يمكن أنه تفيد قرائن هناك أن

 أن إذ ؛.العادلة لتقوش ا تلك تدحى
ج )زحم( لفظ  ،فيها جدًا كثيرًا رر٠يت

 )الوحم( أن اللغة ٠معاج وتذكر

 ؤوم لدى معروة كانت قديمة عادة

 تنعب مركوهرة دجارة وهي عاد،

 رؤبة؛.ن رؤال قبورهم، بها ف بدر

 م(:762 ه/145) العجاج

ا!صماد بين كالعثمد وهامة

 ا!جماد بين العادي وحم أو

جش )مادة البلدان معجم وفي

 جبل أحد عدد جبلى أنه ذكر إرم(

وإرم لعاد ماكن ذروته في طيء

 وجاء الماد. من دذادوذة صور ؛"٠

 )م-ادة ا#سالم.ي.ة( ا؛-عارف )دائد. ني

 ببدة فر ك.ان-ت ذود ر دق-؛ أن د( ء؛

في جاء ما إلى استادًا عاد ر دق.؛ من

مدد ههبءه0ل1 2007 ا



حسين( )محمد مر ء؛)توم( عاد

 أعالي في أي ،بطليموس خارطة

 مخزقها اذق الجبلية المنطقة ي الحجاز

اوشام يوصل الذي ري لتجدا ا الطريق

 إرم لش حيث وار-ض الححار هر ولض

العرب. ساهزئ من وهي بحشتى

 أصحاب فإن !مر ا كان ومهما

 واكمودية دية( لحا )ا الصغوية النقوش

 هو I ب و آ المستد مخط يكتبون كاذوا

 قبانل كوش إلى( مئ يو مما مده مشتق

 طق إنا ا تلك في نتشروا ا مهاجرة يمنية

مرة بقرونى ذلك بمد ١فطو كما

أحرى.

 جهرة إليه ذهبت ما أما

 منازل آن و٠فه والمؤرخدن ا#خباريين

 د ودان اليمن، في كانت عاد

 حضرموت طق منا في هى ا!حقاى

 دوم إلى حضرموت وادي ويمى

 من هود اذنبي وقبر ا!حذاف، وادي

 وما حضرموت )-واذي اطاذر أشبر

 اليوم. إلى يزار معروف اونبر زال

 ءداء أدر رأي في !حذاف دا والمراد

 الرمل جبال هي امحدثين حضرموت

 لبحر دا المعروف الرمل ني الموجودة

 وأضيف ،حضرموت شمال في في الحما

، مني-؛ لقربه إليها حضرموت وادي

 إليه ددب ما ورجح مفيد دول وهو

. والله ساغه  في لحرب ا وتقول أءك

 ويطلق بل ءادي، قديم شيء كل

 تقادم ا٠د كل عل اروم ا$ثار ءلمماء

 ومادياتا اسم آثار من العبل عليه

عاد. إلى نبة الحالين وفي

.-ف1 د. |اذه عبد مددد و

معوضة = دة معو ط.|هر دن ،.امر

ن د امعمد عامر

م1999 - 1938 ه/1419 1357

 محمد الحافظ إنرئا الشيخ هو

 قردة إلى نسبة لغواهري،ا ءإمر حسدن

 الواد( )حيد مندقة في )!!غزابيرة(

)ذمار(. محاذظء من )الحدأ( وردة دمان

 م،1938 ه/ 1357 عام في وك

 الذير يبلغ ولما زممىدا وأصيب

 ذر أحمد !كبرا خوهأ وكان اكادس.

 وة.ر .لزا دعر في اعمنىبا صيب

 ه/1366 عام والدهما حملهما

 جامعها وفي صدماء، إلى ام947

 كل وكان الكريم. القرآن درسا الكبير

 ذ3ذ-ذ I في و$خر عوذا متهما

لتجويد.وا

ايهفية هسهئذ٠ال 2008



بن( س٠الةت )ارو ءايىحسين( )محمد |امر

 القران الرحم.ة احب٠ص حذظ وقد

 انتقل هم العمر. مرئ العاذرة في وه)

 عل وتتلمذ القرآن، علوم دراسة إلى

 لكبدرا الجامع مشايخ من العديد يد

 عبد بن عل ؛.عادمةا ل أمة؛ ٠ء بصنعا

 شندف سلوئ٠مح لعالنرذوا الطائفي الله

لى حسين بن أحمد والعالمة  الخو

 هم . ةي٠لقي ا رك مبا ’ ٠ضسي مة ا؛_*_ و

 ،لعلوم ا دار في ذلك بعل. درس

 وكان للقرآن. ؛.سبعا تا لذراءا وأجاد

العالط ذي القا فيها أساتذته من

٠الخوالي !كوعا علي دنى محمد المؤرخ

.وغيرهما ل إ ا ز حم ؛.عالهرةوا

 إلى اتجه -ة٨الدرالم ل كتما ا ويعد

 لقرآن ا تحفيظ مدارس في لتدريس ا

 في النهرين جامع مدرمة وأمر

 وقراءاته !قرآنا لتحفيظ صنعاء

 من العديد يديه على وتخرج محتلفة-

 في مقرذا كان كما والمقر؛؛ن. لطالب١

 مذرئا صار ثم أو!، اءإبخ-٠صذع إذاعة

. للتلفزدون دت

 ص-وت ص_ادب يكاونه وءرف

والرض. التالوة في وع-صقذ ريم

 الخصوصرة مقل قد إنه القول رممكن

 تمثيل أحسن القرآن ؛.راءة في اليمه

نيها. متغردًا امءل ر رحى؛

 كان ذلك عن ! ف-ض أنه كما

 وكان ا!ول. الطراز من ديندا منشدًا

 أعراسهم ء حيا يرتدعونه نم النا

 المتميزة ة زديني ا شده بأنا تهم سر؛ ومنا

 في خاصة ،ليمنرةا ثيةا؛.هرا شيحهوتوا

 أصرب وقد لصنعانية. ا نم ا!عر ا

 هذا ؛..أرهقه كبد١ل ا ؛لمهارسيا بمرض

 عله قذى حنى شديدًا قا إرها المرض

ه1419 ن رمضا 15 لبت ا يوم

 وخرج وووام. يناير ؤ الموافق
 ديع أثناء م_ؤلفة زوذًا سرالنا

.وس وادًا حلف وقد و.د،

.اغدي ال مطيع ل د، د.

إن( اسى مرو ) ءاسى

م645ه/25 .دو ت

 '؛.:ذر بن عاض دن القيس امرؤ هو

 مروء بن اذط بن القيس اهرئ ابن
 در مح ءر1ذ. :كندة م.ن معاوية. ا؛-ن

 مدينة افي و!-د دضردوت. أش من

ا#سال- ظ-يور عند وأملم )زريم(

2009 ي.عيه11



عبا بنو عبا بنو

ده إلى الدعوة وورول  إلى ووفد ، د

حضرموت ارتدت لما ثم ا، اوئبي

 حصن فتح وشهد إ،سالمه. ءلى ربت

 وانتقل )تريم(، شرفى في وخادة النجير
٠ ا٢ فتوفي أكووة ا إلى عمره أواخر في

 لمشهورةا القصيدة حب صا وهو

أوى: الني

 با#ممد ليلك تطاول

 ترقد ولم ا# ونام

امرئ إلى ينبها من الرواة وفي

 ا١ذ لصحيحرا حجر، بن ادنس

.لعيني ا حققه كما نس عا بن

الزركلي الدين خير
ين خير مراجع: م، الزرئي: ا  دار.■لدم ا

م.1986 ،7ط بيروت، للماليين،

عباد بغو

 قبا إدرى جاعة بني من ة.~ذة

ن  ابن الحاف ين عمرو ين خو

 من )مجز( برية هد ني ديارهم وضاءة.

تا صعدة. بالد  ءلى الزعامة لى( ؛.ا

 الثالث الفرن في ن( )دو قبائل

ء ومن لهجري  بن محمد الزعيم هؤ

 ين الله عبد الكي.ر الشاعر ونجله عباد

عداد.

قبيلة من خ فر — أيد؛ — عباد ودو

 في سكرن الساحل، أهل قشة المر!

أبين- بالد من لودر مه منط

 من - نفتح بغم - عباد وبنو

 أعماص لني دياره.►( يريم، بالد مشايخ

 ذمار. مديذة ا،,توطن و؛ب.ص ذران

 ذكرهم أعالم علماء منهم ذ-تهر

 "طفات كتابه في الثرجبي

 ن ومنو متقل تاريخ ولهم الخواص"

 المشايخ مناف في د اووة؛ "الكوى

 العالمة منوم نذكر عباد". بني

 عباد أر( ب-ن لى*ن ا .كبير . لنحوي

 ومن ام. 194 ه/590 سنة ,لمتوفى

يحير( بن في_ الثيخ اتأخرتهم

.اثحصبيا عباد

 من هم :عباد( )با عباد أبي وآل

 شرفي في الحموم قبائل مثاوخ ر كرن

 محمد ا!متان أشار حضرموت. وادي

 دياردم أن إلى ١ذ. ٠مط_ ب در عردااذ؛

 )اوساد( قرية في كانت ا!صب

 فكل٠ي ذر'تاذا- ولما ،خبة ر دي دو

 كثيرة وقرى مدد، في تفرقو اليول

 المايع القرن وفي بحضرموت.

 عمر بن محمد .شدخ م ة؛ اخأجري

ضما عرف لهم روحبا مركزا باعباد

2010 1 dcjdjJI،«٠ي٠ي



حمد(٠م )أحذحدلى العبادي محمد( )أحذحمد العبادي

 وهو الجنة. أي )الغرفة( سم با ؛,عد

 باعباد مد٠مح بن الله عبد الشيخ والد

 أول ن وى )القديم(، ب٠بطق ؛حروفا

 ■ ورتخ م حغم في لتصموف با اشتهر من

 مناصب أعل من منصبهم ويعتبر

 في السبق نم يزال و ،حذرموت

 في والعادات التقاليد عل الحماظ

’هود الله ذي ارة ر

 بني سخم قرى دن العباد: وحرف

 تقع ، آكب زوران يمددرية فضل

.ت٠موثب بلدة رامجو

 المقحفي أحمد إبراءدم
 واإبدل البلدان ماوجم يج4المفح إ؛راهيم : جعدرا

،4ط ء،صنعا ،الكنمة دار ،اليمنية

م.2002

 دد( )أد العبادي

1300 1388 I/م1968 ■ 1883ع

 في ولد العبادي مد٠مح د٠أحم و٠ه

 لقرآنا ١صد .فيها ونشا ٠إب مدينة

 أفغانستان إلى رحل ثم والده يد عل

 والدين لفقها أصول درس حيث

 والبالغة. والعرف والنحو والمنطق

 في أفام حث عان إلى ذلك بعد عاد

أرجوزته نظم وهناك ،صور مدينة

 ٠ا!باضية عل فدها رذ التي الشهيرة

 هناك. استقر حيت عدن إلى عاد ثم

 انحسشية المدرسة في التدريس مارس

 عمل ثم ،يلحح لحوطة ا مدينة في

 الشيخ في رقو لمسجد وخطدب إمام

عثمان.

 اكة.اضة الذوادي في العبادي رك ن؛

 مديذة في انتشرت التي #صالحية وا

 !ربعينياتا خالل عدن

 للعودة دامية ن وق؛ ،لخمسينياتوا

الباتع. من ودذقدده الدؤن رول إلى

 المردد )هدان بعنوان أرجوزة ٢٠ظ

 في ندرت والتوحيد( الحق سدل إلى

 من عدد يديه ءلى درس القاهرة.

 والفكرية، ا!دبية ت ألمخصر؛ ا

 سالم بن محمد الشيخ ل: أمشا

نىه  عبد ٠جرادة سعيد محمد اليح

وغيرنم. محيرر الله

 بمقررة ودفن عدن مدينة في ذوفي

.ن عدم؛ لشيخ ا

 علي بن ءلي هشام

ارسوني = الرسوني عل دن عباس

2011 ه اليدي ءد4هس٠11



صا)ح( بن )غدد غددات صالح< بن )عك عبدات

 طح( بن )غبك عبدات

م1963ه/1383 ت

 بن عبيد بن صالح بن عبيد هو

 من كثير. آل عامر آل من عبدات.

تحاد  أمن الحضرمي: الشنفري ا

 أثرياء ومن بحضرموت الغرفة بلدة

 عقدت أن بعد باندونيسيا. رم لحضا ا

 م عا رة سذشا ا هدة م*_ا ذيا بريطا

 جععر اللدان هع م1939 ه/1358

 الته عد آل من الكثيري. منصور بن

 سيئون بلدة سلطان لذذافرا كثير آل

 رؤساء كافة خضعتوأ الحضرمية

 يعرف لم لنفوذه. لكثيريةا العشائر

 ن لسلطا ا دلطة عب؛.ات بن د عسي

 مذشردًا وطل عليه نفوذه أو جعفر

 لغرفةا مدينة داخل بالسلطة

 مائريلحن ا التنافر ع٣وسب .-حوي؛ وضوا

 عل يةلكثيرا ئل لقعا ا زعماء بين

 حضرموت وادي في القبلية رياسة

 هدة معا !؛.رام الرجة حب صا حاول

 لكن البريطانية. الحكومة مع اسذشاره

  أبم يججة طلبه رفضوا #نجرز ا

 لله ا عيد آل بسالطين إ يعرفون

 كانوا إذ الشفرية طقالمنا عل حكام

سنة حمايتهم تحت دخلوهمأ ؤد

 الراع واحتدم م.1918ه/1336

 والسلطان عبدات ابن بين العشائري

 يؤازره كان دني ا منصور بن حعر
 ا$خر هو المشمول المطي السلطان

.لوريطانيتينا ستشارة وا راؤماية

عل جوية غارات ا#نجليز وش

 حول الوافدة عبدات ابن حامول

 ناللطا أدخذوا سم اذخرن-؛ مدينة

 ادس مع صلح في منصور بن -تعشر

 ولم م.1940ه/1359 سدة عبدات

 دصاحا شروط ءلى ت ءبد - يقم

 نللطاا من ا!،ددافي موذنه ءلى وظ.ل

 اندا364 ستة وفى لنعور. بن جعفر

 وادي جنتائا أن بعد م،1945

 ه/1365 - 1362 مجاءة موت حفن

 عدات ابن قام م1946 - 1943

 من ا#نقاذ أعمال بها ذلى عر بأعمال

 عبدات - ا#نجليز وه-اجم اذاعة،

 ا]-ننتبن من ذادم ك.ان هندي مجيش

 ءلى فاستولى آباد، حيدر إلى ومتجه

 بن على القبض '.نيوأ !.؛نرفة.ا مدينة

 عكرية ترة ط؛ ,واطة ونقل عردات

 إقامة و؛دد عدن. سيرًاإلى بريطانية

 له سمحت عدن فى ة-حيرة جريية

با]سفر عدن فى بط-؛:*ةاؤم السلطات

!ايهتيغذ لل-ا،ة1 201 2



ءبدانبدان

 لللطان تم أن بعد ؛ا٠اذدوذ؛ إلى

 الدرن-_ة عل ء سفال ا جعفر

 )جزيرة لجاكرتا درني وإحباطها.

وة(. ح؛

بادطرف ءددأذادر محمد
 ع٠جا ح لذامعا بامعارف، ء?دالةادر محملم_ : دراجيع

 ات:من !اى المتبين اجرين٠الع أء!م شمل
،ء>،حعا للكتاب، دمامةا |لهيئة وقبائلهم،

1998.

ءجدان
 عث-زك اس-م ،ذون ورها بالفتح

دوازح. عدة ءلى دطلق

 ك-اذت مندثرة رررة د.دينة عيدان

 بعرف و ن، عبد رادي في تقع

 هذه ذك-ر ورد اروم، حق ملوقعله.ا

 ب.تة لكنا لنقوش . من عدد في ذدينةا

 قى نق د_ذها دقيرممة ' ديح؛ة ، بال_لغة

 الذي عبدان( - )؛-؛رن الكبرر عردان

 في ك-له !؛منا ت-وح؛د بعد .أذ.^ ر ة ين

 القرن في الحمثردن التبا؛-عة فلل

دي  قبيلتان هناك كانت الرابع؛(.؛

 ءصلح-اب الرزنين ل ا!ذي ن تذش

 ،عبدان ددينة في يذاذا القمر

 كاذت ءدان دددذة دان قاد عتت وهذ؛ك

ي ضراء وادي في تقع ء-لى يقع ا

 من الشمال إلى تقردا كم 300 د رع

 ادب دى. دذينة وبذ.وب ٠ءدن ة٠د-لىيذ

 يشرر ك-م-ا ،حفرموت« ءذ.اذظ^ ني

 عبدان مدينة بناء إءادة إلى النقش

-ز-ارد_ذ رة_ي_ا٠ح 1 أن بعد  ويدرر ا

! القدر بناء إلى كذذك  ذ-؛، ذا )د

حلزوم(. دديإذ في تدض ذمر و؛خاء

 لرش عدان بأن ادداني ر نلك ر- و

 ف-؛ه وحصنهم دداء م-ن الله عبد

 في له-ا ذك-ر ؛.إم ودرجع ،مادروف

رؤم التقش في ذم .-ذرن’ إلى اقوش
.(cias39_ll)

 دقع ؛.اذت ودوؤ مدينة وءردان

 في داني—اطآ_.م ذكرها ،لحول ا في
 وعبدان إطاللة. ال؛وم وه.ي ،لمعة

 في الهمداني ذك_ر المعافر ؛-!د دز
 والغواكه، ا!عتاب كثيرة بأبا العفة

أعمال من سرحة بني في وعبدان،

يريم"
العروسي ء،.ي محمد د-

ف بروتون ،ء ضوا وادي كنوز : مراجذع  قجه،٠و
 3945 /9 و ،926 رقم جام نقش ،1993

RESالهمدادي: د٠أحم بن ة-ن٠ال ؛

 ء.اي د مجشم تحقيق ،الدرب جزدرة صفة
 صدعاء، اإلرشاد، كبة٠م األكرع،

م.1990
المزاح = بكوالمزاح أبي بن الله عبد

2013 ؛0ى11 -هلة٠ا1



ا٠ح .ز٠ الوسن )أبو الله عدن أحد( بن الحن )أبو الله عبد

 باساله = ،.!سالمة أحعد بن ||د عبد

 مق٠ اه. بامخرمة= د٠أده بن ا|د عبد

 الحدرى ،= . ا|.د، د أده .ئ الله عدد

 ر حيز ه محبر ادمد اه غدد

 -دج أن -دج= (I 'دهد ن ،٠٠؛ -ل ء

 الوزير = الوزير أحمد دن الله ءد.د

 أللو طوي=.1ا ٠ جع اه عبد

 أد( بن الحسن )ابو الله عد

م1885ه/1303 ت

 احم-ل دن لحم*لنا أبر زي ا٠اكق هو

 الليل جل آل من الله، عبد بز،

 تولى فقيه. الحضارمة: ويين—الدا

 كان ٠ ب وتوفي لقمر ا يجزر ءلقضما ا

 دن أول )طيور( الملقب الله عدد جده

',مرة هده هس هاجر  مدينة من ا

 عبد وعقب القمر. جزر إلى ٠الشحر

 أفراد جيع لحد هو الذي احمد الله

 القمر جزر في الليل جل آل أسرة

 زنجبار بره وجز )كينيا( مو ومدينة

يزار. قبر الحسن !بي )تراذ-ا(.

خادر هحمح باهطرف عبد
 جامع زحاهع:ا دامطرف، در عدداإقا اآحمد٠ مراجع:

 اليمن إلى بين٠الضض ٠اؤلمهاجرين أعالم ثمل
ض>داء، ذلمكتاني، اصامة الهيئة وقبائلهم،

1998. .

عبد

عدد

عبد

عدد

ءبد

يبد

عدد

عبد

عبد

عبد

عدد

عبد

عدد

عد-

عبد

عبد

عدد

عدد

 م الد. = ٠ ؛اداهر دسر ادبن

1 دمر = د.هذ بن اد

الدواري = ي٠لدو1 حهزة دن اد

 حعران = أن دي هود٠د لله

 فحطاذي.1' = الحعرنى لي القحط رشد ان الد

 سيا = اسبأ بن اد

ه.د.مد = مدمد اسمد ه

 نادي = ناجي سالم اد

 الردوني = الردوني ح.1صا لله

 باددى = بانبب، رزاق.1دا ء سه

وهاب بز الله  ته؛د.ي.11 = الشعاحي عدد

 الحكيهي = الحدد.. علي لله

الدادبى = ال.ذ.البى ءلى لدبن

الوزير-الوذير ءلي دن

بادخردة = ,هة باه,، عمر بن ه

هفتا: = مالداح ن٠ا ال-..ا،،ه ألي دن لله

 المهدي = أحمد المتوكل بن لله

رياني محعد بن لله اإلرداني = ا

سددد .ددد الله عدد

الدية عفق سه الهه 2014



.مد(٠س )محمد الله م.ل« سعد( )ددد الله دد

 ساهد |،||٦)م الله عبد

م20٠2 - 1938

 في اتها عبد سعد محمد نل.قحا’ ورد

 جب لحح محافظة صمة عا لحوطةا مدينة

 في نوية الذ ارحلةا دق تع.لميمه رتل.ةى

 ا!ذ.:;ة دهحيا بد وءذزاجب لحح مدارس
 !-رقوا لإليقاع عازف مبكرة س.ن في

 وقرن منتصف طريم ر ي ون ك.لىد
 عوض رد ن !غذاا ومنهم ،-رشلعن ا

الجراد.

 في تمرس أن بعد ،ءلغناا بل ثم

 عازفي ذروط من كان ذقد ،لع-زف
 النذل هبةدو يمتلكوا أن آذذأك #دقاعا

 دور أداء ني المطر؛.;ن حبوا رصا
 #دقاع ا عازف كان وأديان الكورس.

 أداء في رب—إطا بمثاركة يقوم

 يئذاخ—ح عرف التي .!وذحات'

 الغناء فن أو لعنعاني’ ؛-.اولون

. نى.ذ*ا٠لعا

 دن العازف هذا كان وإذا

 ذاك، أو ا!.طرب ه-ذا أغاني بد.ذظون

 لمطرب ا حة س-ز د ف-ز في - يذوم ؤإنه

 بع-غى ؛تقديم اني.رة. أو المقيل أثناء

 نفه ذقديم ءلى عده دسا م.ما ،4أغذ;اذ

لحذها.ون #يقاع ا عازفو ودة؛ن كمغن.

 !;؟..دأوا الدود ء-لى العزف تعنك إلى

 ^ان وقد دذخرد بشكل ًاغذاء دا ددرثبدًا

 ا؛طر؛.تن دن كبدر لعدد تقليدًا ه.ذا

 عل كعازدن تبم حيا را بد لذين
 قاع ا بئكغ."ارمج قة د ؛مارة أو دقاع

ولحح. وعدن ٠حضرموت من ٦ك في

 ددًا وا ن ك-ا لله ا ءدد سعن محمد

ء من  سلم ني تدردو !-ذينا ه-ؤ

 ذن واو ا!مذل ءوالفنا الطرب

 إلى ي-ص-ل أن استطاع فقد لجميل.

 وأن ، لمميزين ا المطربرن ف دحا

 لفي حيتذاك، ا!ظ.خاء لحن٠نا ينافس

 الصذ*اني اغكلغة، اليم.ي ء!خذاا لوان

 ني وال-) للحجيوا افعي وال

والحشري.

: ا دد ي.كن وه  ، ء-!;^ غريب لتم

 نا!غذا ودهوا كذ-ف في نشأ ؤف في_و

 عبد د٠س_ع ؛.ردوم دذذاك لمشبور

 في دردوذ# ذًا فنا ؛-ان الذي الله،

د المرن. اورن وأربعبات ذيات ؛

 الله عرف ط مح,مد ن ل-غذا ا ;دأ ود

 ؛.*.ه ا وط الخاص ه صو ءنى البحث في

لسم.ر ا ء. ة أء نت وذا لمميز.

 د. الشاعر له كتبها اوفي ببك"

، جه إنتا ة ر كو با ءي ٠غانم ه ء؟'.ن محمل

2015 ه اسكي لل،ل،ة1



ط( )مسد الله عمد سال( )□حمن الله عبد

 من عدد سعي شهدت فترة في

 لكدمة ا في لتجديد ا إلى نين دفنا ا

 في التجديد دمعفى ،للحنية ا لجمدة وا

 تلك شهدت وقد عامة. الغناء رذة

 تاسيس بعد ملحوظا تجديدًا دفرة ا

 كان الني العدنية- الموسيقي "رابطة

 وهي ، وؤسسيها أدرز أحد انم٠غ د.

 أنقاض عل دات الني الرابطة

. ا!.عدنية لموسيعى ا ندوة

 الميالد هي ا!غنية تلك كانت

 لته ا عبد سعد محمد ؛.وهمة الحقم.في

 رواجا، قت فقد التجديدية،
 كبدرًا. جاهيريا نا ا'،.مذحا ودمادفت

 يعفر بدأ النجاح هذا وبب

 تلك في المعروفين الغنائيين الشدراء

 عر للذما ففنى ،له لكتابة دا اذفرة

 ن سلطا مهيوب يوسف لمعروف ا

 للشاعر وض دالعامية، أغنيتين؛

قصيدة حنبلة إدريس الراحل الكبير

 الحزين" دي ذؤ ذل ن دمنو سو

 بألوان تشبع قد ادفنان كان ولما

 قصائد وحغظ وقرأ اذتالهة، ادنناء

 فقد الغزة، تلك لى فنا معظم لى وآغا

 زمة لغيا وا المتدفقة أحاسيسه أن شعر

،لذمعراء ا ت كلما تستوعبها لن

 هع م يذوأو لمو-حه،٠ يرضي بشكل

 فراح ،لمشاعر وا !حاسيس ا تلك

 فاجا أن وكان بنفسه. أغانيه يكتب

 حبيي ردوا بأعنبة" الغنية ا!وساط

 الحاهير استقبلتها الني ، " رروحي

ة. كرر بمحبة

 عن بمعزل يكن م النجاح هذا

 كار شور صاروا له زمالء نجاحات

 ق آفا شهرتبم وطبقت اليمن، فناني

 والخليج، العربية والجزيرة ليمن

 جي نا مرف محمد نازغنا ومذه_م

 نلغناوا بلفقيه سان بكر ب نوالغنا

 محمد ن دفنا وا قاسم ؟حمد الراحل

 من طويلة وقاثمة زيدي، عبده

ا!خرى. ؛ءا!س

 أغانبه من كبير عدد نج.اج وبسدب

 عربيات تناوفنا عرب فنارون قام

ء ولن ،منها بعص بغناء  الفنانة هؤ

لعرى ا ن لذتا وا ،بونس هيام لعررية ا

 كثيرون، وآخرين الجوهر، عبادي

  عماأ لته ا عمد سعد محمد وكت

 منها اليمن. في لحذلمغة ت’حا١بله شعرية

 والعدنية لحفرمية وا مية لصنعا أ

. طحجيةوا

يمالغ11 الموسوعة 201 6



سعد( )محمد الله دد ء I-. )محمد الله عد

 مجموعته ص-در ام 984 م ء-( وفي
 غيب ” عتوان تحت ا!ولى الفرية

النوق'.

 هذه يضدن - الراص؛ لغنانا لكن

 حق غان ٠ من ك:به م.ا -S' نجم.وءة '

 ق.د ن لغنا ا ؛كون وردما ٠ ة ااغ.بر دلك

 مدا يتضمن ران دداب رااصد في فكر

 ذكن ،ا!ول اب٠ك_ت٠ال يتضمنه لم

 أن يمهاله لم اطه ؤضاء ثم المرض،

ذلك. يفعل

شفيؤ شوس

الغامالن = حن زم II محمد دن النه ءدد

مادي محمد دن النه ءدد  اله.ه.ادي = ا

دزري = زري ال محمد دن النه ءدد  ا

شم محدد دن النه ءدد  الدشم = ا

دة دن ءبدالته  ادة اذ، = محمدا

 الوزدر = الوزدر دددد بن الته عبد

ردي = الصنعاني اذادن دددي بن الته ءبد  ا

 الحضرمي = لحض.را.ي1 دد.دى دن النه ءبد

 دن حددد = ,،ددن دددل دددى بن الله ءبد

 ل-1ا = اذسالل دحدى الته ءدد

 الدني = ي اليه . ءبدا( بن داةي.1ءبدا

ه.ن . وا = اى.هاءدل ن ءبداا.ردهن

 كر١ب = بأكر دزالم ءبدالرحهن

 ذدري = :؛.ذدري حسالن بن عبدالرحمن

 الدكيمي = الحكبهي ءبدالملك دن ءدداا.رد.دن

 دل۵ا = ،دل ا' صاددان ن٠د دا!.رد.دن٠ءد

 أبوهردرة = ذ.ر٠ى د,ن ءدداذرحدن

.* دن رد.دن.1ءددا  سدذأف = اسذاف ءدددا

 ;ع ، = ع الدد ءلي د,ن ردهن-1ءد.دا

 الم،ري = ذري ٠ا ءلي دن ءبداورددن

. ءبدالرددن  ي .، = فقي1ا

الوي = ءوني.1ا ردهن.1ءبدا

 هثة.اص = دذ.ةاص ظ و محف در دن ر ءددا

 ذأضي = -ي ؛. ددد. ءدداذرددن

 دإلم = ٩هلد بن ءبدالرحمن

 اني ا = اإلراني يحيى بن ءبدالوحمن

رددن  اآلذسدي = ي ا دديى بن ءدد

له = هي.1*٠ا، ، جب بز ا.ردهن1ءدد ي٠ا

 باوزير = داوزير .،يد“ دن ءبدالرحيم

 البرعي = البرعي علي دن ءبدالرحيم

 او-.قدحي = اا.رقدحي هحسن بن ءدداورزاق

الصنعاني = اداذهاذي ٠هها دن ءددالرزاق

2017 ' ؛.oil ملئ*11



من( ان )محمد القادر عبد البهلولي( أحمد بن )جعفر السالم عبد

ادهدو'ي( همد بن )جعفر امالم عبد

م1177ه/576 ت

 بن إ—حم بن هوجعفر

 أيب بن الددن شمس عبدالالم،

. يدي الز ،لمولي البي بحى،

 عاخر ، كبدر ومحدث عالم ذاخس

 سليمان بن أحمد لإلمام دحاصرًا

 م(1170_ 1106ه/566 _ 500)

 العراق دزيارة ذم أنصاره. مز( وكان

 وكان اليمن، إلى ونقلها إكتب ا لجمع

 والد ن سليما بن حمزة لدسيد أستاذًا

 كان كما )التالي(، سور ا#مام

 محمد ح٠د للحسن شيخ كدلك

 بغ نوا من كان الذي ص زرى؛ ا

طالبه

 كثيرة تمؤلفا جعفر وللقاخدي

 و)ا!ربعون والجمل(، )التكت منها

)  و)إباذة الغواذلى(، و)ذظام ، دلىيث

 الحوارج(، نبة في هح لمتا ا

 أصول في البالغة( ا#ذصاف ود مفا و)

 والمسائل الرسائل من والعديد إذننه،ا

والمزهسة. لفلسفية وا ية٠لغقها

 صنعاء جنوب حذة ۶٠يسنا توفي

 أن بعد م1177ها576 أو 573 سنة

٠دهرًا ا٢ لتدريسى تصمدر

 العمري امه عبد حسدن د.

 ،69 ح لمان٠بروك .148 العمري: در مذل مراجع:

344: ..GAL. s. I 96 انحبئي: مصادر

- 98.

السقاف = السقاف لر.ز_1ا عبد

لدد1ا = ..صعدي د مده بن ادرر عدد

عدل دعا بد = عدل إسما القناح عبد

 طاهر = ط.اهر اهال سعدد الغادر عبد

ن = العددرواس شبح دن القادر عدد «.،ددرو

 المدرسي = ادسي علي بن الذادر عبد

 >،>ثمار دن ٠)معهلم القادر عدد

م1955ه/1374 ت

 !.قادرعدد دن حسين بن ن خم هو

 ه.1374 م/1955 حركة شهداء من

 الثمال إلى )ك.وكعالن( ى-بنة من

 الة.امة طويل كان ركعء. من الغربي

ود-^ن كذ-ه وذان ،دعملمالا واف؛

ذعه0ب_1 الهوسوطة 2018



بن؛نل( )أحمد لي٠اليت ز حسي دن )محمد ااذادر ن ء:

 ديدان٠ش وخمام ذ-فور أحمد #دام

المغر. دذذ

 ح_سرن العالمة ؤلىهوا مع وقف

 م/1948 دورة جاب إلى عبدالقادر

 دن ذذذ لك.ذهما ة، سو الد اه 3 67

 م ا#د؛ ظل وقد ا#عدام. عقوبة
 ،ه—إ آلمرجم لذام-اة درب—كث يفرر

 حق دنه، لل.خالص الفرصة !جين

 رآه لما .ه .د٠* ’ا#د.؛ عن ^روى ‘ن*

 ابن فاتني :ل ة؛ قدره رام دن بم.ر٠

. الغرف ق١سذ لكن عبدالة؛در،

 م/1955 حركة ق؛دت وعندما

 ،بذعز حسين ؛دن محمد كان ه1374

 الته-:;؛ عبد الج-ديد م #د-؛ ا إلى فذهب

 ،بلته مح.ظ؛-حدن؛ ذام يحيى ا#مام بن

 في لشاميا أورده-؛ مذكرة له فكتب

 - ؤ؛ ، ا ;هن ا في التغيير )رداح 4؛-كتا
 رجعنا فأ ب لى-؛ا وصلنا : فيها

 و إليكم بدخولنا يأذن ولم ب ح لمن؛

 -ذن؛ تعلمون وأدتم مندم، ذن؛ ستأذن

 مذن له ونعمل دروم هذا ننتظر

 الحرئ ذشل إثر وعل ....الخ." زمان،

 حسين بن مح_م_د العالمة ن ق؛

 إلى رقوا ض اذ-ذين أحد عبدالقادر

 الحركة، مع لتعاطفده ا#ءدام، ساحة

، مه حمد د #د؛ ا موؤف ق وإلحاد

 15/ه 1374 شعبان 21 ني وأعدم

 لإلعدام مثول وعد م1955 ابريل

 أحمد إن "اللهم !لمفهووة: كلمته قال

 ط-1ذ-. فال #رداء ا قتل في سرف ؤد

 أنه واوراجح ، بعدن؛ #د ءلى 4درن

.رن !رد-* ؛.،لى وعذره استثهد

كوع ي.1ء دددد هه_-1ا ا

 ان المدد الصبلمن= حسالن محمد عبدالقادر

مكاوي كاوي=٠ دسن ةوي.1ءددا

ه-تر= ابراهدم ن د عبدادكردم مر ا  ا

رم  هط.هر = هط-هر أددد د.ن عبدا

 العبدي=العبدي ر - ة بز دم ءددادة)

 م1ا٠ سالم= ه.ادي ءمداالمط-يف

 فضل( ٠بز )أحمل الفإل!ي

م1914ه/1332 ت

 بن محسن بن نذلى بن ند ه-و

سالطين من التبذلي، د حم. بن ففل

لحح-:;؛.

 والعلماء، '.-؛-،لمم محب ذ؛.ر.ًا كان

 لإلنكلرز، إنعدد ولم ترك 3 ا وأ ن؛ داهرذ،

 عام مؤتمر إلى العرب أدراء ودء؛

في المذظ.ر الى-زيرة ءوادم في يعقد

201 9 ؛.٠د11 ،ة ٥٥ اده



كبر( ندل( دن )مدا؛كريم التبذر )ا محن( ن ط )أله |ل.تئدلي

 كلمتها وحيد و العربية !مة ا مصدر

 يت٠وذث المؤتمر. ينعقد ذذم ،ا وسيامتخ

 ه/1 329) ا#يطالية الهري؛ الحرب

 — — ء-لى فعطف ام( 911

 فجذاءها م، إلى ودعوه وصاذ.اه»ا،

ء.اد ثم باشا رؤوف فوتب-*( وا!-ذمى

 شؤونه تنغلي*( إلى وانصرف لحج، إلى

 لحج دالية عديدة ؤوانين فئ

 آيامه. في زر,ءتها وحبفضحع ،وجركها

 ا-لحرب ذذوب نلبد لحح و، وفي ود

ا!ور. لالب١

امدري الله عدد د.حسين
 دار العرب، ملوان ،نيالرب،حا بمس I : راجع٠م

 ،4ط ،بيروت والمثر، لدطباعة لرباحانيا

م.1960

ن(٠مع دن مد ) ي اس
بعد

 فضل بن سرع مح بن أحمد هو

 ،نوتمتد لحج طان ساج من التدلي،

حتالل أيام  بعد تسلطن البريطاني. ا

 م(1846 ه/1263 )أواخر أب؛ وذاة
 يعرف وطة—لح ا في مستجدًا وأسسر

 عقد في وذع الدوان. بسود

معروف وكان ا#نكليز، مع معاهدة

 له٠ج١فر أليه، أيام من رمادارضتهم

الموت.

الدهري ازأه عدد بن حدد، د.

 في الزمن هدية أدلي،٠الل فضل دن أحمد مراجع:

،العودن دار ،وعدن لداح المواذ أخبار

م. 1980 ،2ط ؛تروت،

 فضل( بن الكريم اعبد لفبذلي
كبر( )ا

بعه

 ءلي بن فضل بن عبدالكريم هو

 أول التبا-لي: تامم بن صالح بن

 اراذل( ) من ن ساط( تمى من

 ن ع ر لتيحذة٠ ا ولىن و وعدن- لحح شيوء

 م1742 ه/1155 ط أسه مقتاى

 ن ءلى خراج نعف يافع لبني نوكا'

 وفق عام كل لهم تدفع ريال( 500)

 ففل الئيح يير. كاى ادى الحاف

 فقطعه فعي،اليا سيف للطانوا

ددن ولب ■د وثبت عبدالكريم.
سري تج

 $ك٠ك را ت٠ذته ا لينندد لب ا و فعيين ليا ا

 وأرسل كارت. كما صفةالمنا عل

 ،ء صنعا م إما إلى هدايا الكريم عمدا

أيامه وحددت بنهما المودة فعادت

هذيغظ1 عفق سي اره 2020



أفل( ذن )محن التبذاي ففل( كريم؛'ن٠)ءبد' ا؛عئتلي

 في دق—الح.س-يت بماة-ن توفي أن إلى

.اا٠ ردؤن |لحوطه دددذة

اه، عبلى هحعد دوخا د.
 وعدن، لحجم ملوك أحدتاز ذي اازمن هدده ،.راجع:

 سنة 1_ط المد)ي -ن٠مح بن فغا !حمد
ض ؛م 1 980 /٠ه 1400 سنة 2ط ه،1351
 العلم دار ا!عالم، الزركلي: الدين

م. 1986 ،7ط ،؛؛روت لل.مالسن،

 فمل< بن !’عبدالكرة الفبذلي

م1933 - 1881ه/1352 - 1298

 علي بن ففل بن عبدالكريم هر

طينس من العبدلي: محن بن  حح ا

ستعمار ء.ه.ل لفي  في وك ٠ريطا'ز،٩ا ا

 مقتل بعد وولي لحوطة()ا صمتها ى

 سنة أحمد ءلي؛.ن السلطان عمه ابن

 المعركة وكاث ام 91 5ه/1 333

 لعدن الحرز ا#نجلرز دن ثبةنا

 'لرك- من قوة مع ايمن وأهل

 فها وًاطر عدن إلى لحج أعيان وهاجر

 فامتولى موالهم و سوبم وتركوا

 وبقي وتجبره؛.-- $تراك ' عليها

 قبرلى عدن في عبدالكريم السلطان

 م(،1918ه/1336) الحرب باية

 .ة و الحلة من ٢و٠بدء مص إلى وساؤر

ازصاح أعلن فلم.ا (د.٠وء لبريطانرةا

 ا!دراك كان الحرب بانتهاء

 وبقية لحح لفي ع.عس.كرين )العثمادون(

ت و؛.*د التع. .دياوذرا  ؛-;ن دداو

 رحكومة العثماني الحمدة ٠هذ دد وا

 السلطان عاد اوئريطانية عدن

 ه/1 337) الحوطة إلى عبدالكريم

 سنة عبدالكريم وفتح م(.1919

 في متثفى أول م1930 ه/ 1349

ذثة) عسلذية٠اغ ا*.درسة وأسس اج

 فضل( ؛-ن محسن فكريا صاح-ب إلى

الكهرباء. البالد في وأدءلى

الله ء، دهد٠ ،دوخ د.
 وعدن، دج١ل ملوك رحدتاأ أي ا)ثمن هدده : ءراجع

 ا ط - لعبدإيا عاي بن ذخل ًاحمد فيتأل
 الزركلي: الدين خير ر،1351 حه

،بيروت يين، للمال العلم دار ا!عالم،
م.1986 ،7ط

 فضل( إن ن٠)هح ي٠لغبذ

م1847 ا ه1263 ت

 بن محن بن ففل !-ن محن ه-و

 طين٠ساد من التبتلي: ءلي برى فضل

 بن حمدلي أ السلطان له نزل وعدن. لحذج

 مرض في الحكم، ءن عبدالكريم

ه ،دوته  سنة وفاته بعد وتو

ك-اذت ،“,.أد., رني ام. 827 ه/1243

2021 ؛-ية٠اد ههه،ة٠ل1



)ءلي( ال.ذذي ءدد فضل( بن )ماسن العبدلي

 اغا، ٠محمل واسمه بلماز( )تركي فتنة

 علي محم--د ل رجا من ،ليك ما٠الم من

 احتالل ومحاولته مصر، والي شا دا

 د/1248 سنة مرهأ وانتهى عدن

م.1832

 عدن نيا يرطا احتدت أيامه وفي

 9 ادا 254 شوال 23 ي لقوة را

ن للطا ا نسحب وا م،1839 ير ينا
 وذمو بم لحح. إلى ن!عنوا هله ?

 18 ه/125 5 ا$خر ريع 6 في معه

 رغادةا نفه العام من ام 839 يورو
 رصد أن بمقتفاها نم رداقة
 تالمد أن إ! له، سنوي مرتب ا#نجلر

 هشى واوكابر اللدن دين العالذة
حتالل جوم هع منفذ  مدحممد وأول ا

 كما ز حم لم عدن، في نيا لردظ سيامي

 السلطان اكتثف آن بعد عليه كانت
 ؤازره. ردغى مه ه٠ش هدس تآمر

 عنه نللد د-تبحة عدن وشهدت

 برن لحتال“لال. ت منار عسكرية حمالت
 - 1839 ه/1256 - 1255 عامي

 م1846 ه/1262 عام وفي م.1840
 أنه ردعوى مرب بريطانيا قطعت

 دخول محاولته.,( ءلى انجاس أعان

عنوة. عدن

اس عبد ه.دهد يوسف د.
 ،وعدل لحج ماوك ألحبار في، الزمن هدلة : دراجع

م؛1980 ،2ط بجروت، العودة، دار

آدهزنص٢
‘.(1967 - 1839 ليذن العكري التاريخ

ين خير ادطم دار ا!عالم، الزرم,: ا
٠م1986 ،7ط ،بيروت للماليين،

)علي( المفغي عبد
م1962 - 1935ه/1381 - 1354

 سبتمرر 26 دورة قادة أبرز من هو

 ه1382 ا$خر ربع 26 م/1962

 بقرية ه1354 م/1 935 نحو ه وو

 تعلم إب. محاؤظة بنا وادي ة نذا ,'

 التحق ٠ اوذرية مكتب في أن لق .
 في الثانوية باشدرسه ا!يتام سن ر بد

 سيا'مية نشطةأ في اشارك .ءصنعا

 ه/1376 - 1369 الفق؛ في وطالية
م.1957 _ 1950

 في وشارك الحربية دالكلية التحق
 مع ا!حرار الغياط تنظيم تأسيس

 ومدرسة لحربية ا الكلية لفي زمالئه
 الحاسية، متقد ذكيا كان ا!سفحة.

 دمع وا وكان ٠ متحاو وطنيا
طالع  اوقومي شعوربا ممتلئ ا

العربي.
 ب حتنا ا عل لقدرة لديه كدئ كا

 عليهم. والتاثير وا!عوان ء ا!مدذا
 سيتمور. 26 ثورة قيادة في عضوًا كان

 حملة قاد أسبوع هن أقا وبعد

 حيث ،مارب إلى صخيرة ية عسك

 مدينة قرب غادرة عمابة واجهته
!ملحة ا ن بنيرا معها اشتبك مارب

يفق ج0ما عفق سه اله 2022



(٠أحمل )م,حمد اإوذي عبد )علي استي عبد

 رقع نارية بطلقات ب و محدودة

 أراذل من وكازن شهيدًا. إثرها عل

 من !ولا ا!سبوع ني الثورة داء٠شله

 ا!ولى رادى٠ 2 م/1962 أكتوبر

 فقدان اكا، يحتمل ولم اه. 382

 فتع.ددت ،للثوزة العظيم الروز ه.ذا

 ته وقدر ثخعه حول الروادات

 'لفذة، ومواهبه واكياسرة كرية لعس

 و!۵ذ إؤرخونوأ لكتابا ونسح

 لمليئةا لقميرةI حي_اته في لدةرا

 حادث حاطوا و الوطن؛، بالمواقف

 إلى بعضها تصل مجكايات استثهاده

.!شطورةا ارجل ب' وصفه

 عبدالمغني ءلي الشهيد كان نقد
 وز العظمة تحمإ وبما حق طيم

 رم٠وتة ف د—ه ع و ولى روح علو

ت. لصب

الهؤلد ذاسدم اسدد،دي

 سبتمبر ؛وزة ذق حذن؛ !خول ا عدي لح صا : جعدوا
الثقافية، العفيف سة٧٠مؤ ،3ط ليمذية،1

٠م2001 ء،1صحع

 ا،دوكل = ذوذل أذردم عبد بن الملك ءدل

ودي.1ا|س = السودي ال-ؤ-ادي عبد

الواسعي = الوادي بددى بن واى.ح.1ا عبد

 احد( د٠)مح. !اولي عبد

م1973 - 1941د/1393 - 1360

 ه/1360 ءام أثروبرا في وك

 ني مهاجرًا .؛-وه حيث؛.ان ام 941

 إلى عاد ثم هتاك نشأ ود ،لحبشةا

 ثم للدراسة القاهر إلى اذر وو ليمن

 بمعهد التحق حيث موسكو إلى

 الذهن إلى عاد ا$داب. جوركي

 كم-ا ،.-د؛اوراسي لللث في وء^.ا_

 وألف ،تعز في لكنر دارًا سم

 القصصية انجو.وءات من عددًا

 سلمى يا ا!رض :منها تذاوانروا

 مالح، الدم الحنين، اسمه شيء

 غرباء، ء.وذان٠ ،هفتوحذذ مددة صنعاء

 مذدوحة( مديذ-ة )ى.;*اء روايذء جت ن.

ية إلى رنية. ا ا

 تجاها$ راددًا عدالولي دعتبر

 الدمتدة، والرواية .ة٠إ.ذ.ها في الواقعي

 أعماله في سرة ذروة ة ٠اذ-^ ولدن

 في اذرأة دورة قذ، أنه كما !دبية،

 جل ؛لاقا ا الطرف احمي،ا اريف ا

 د وة ؛-انبا،معا ءن وعبن المهاجر،

 مفتوحة( مددة )صنعاء 4 روا في ذلى-

والتاريخ، لإلثان ؛.أزورادرة ى-ورة

SejmjJI 2023 ؛ادئية



)وادي( العبديين )وادي( العبدين

 اكدبير نحو ء ئ1ص,ذ -واب ٠م ق نط! و

كلها. اليمن عن

علي دى علي هلش،م
اليمني. !دب ا هي الواقعة مراجع:

هاك الش = حي1ا|.شه. مدمد الوهاب عبد

نعمان “ .هدان الوه.اب عبد

رثي = الحارثي وذاهر بن يغوث عبد

)وادي( العبديذن
 لجنودجة ا حمة لضا ا ي خصيب واد

 أربعة نحو بمافة )صعدة( كة٠لمئي

 ية مديم أعمال في يتدع أكيال،

 غراز : اللدان من فيه و ، سحار()

 وهو يعقوب. وبير وا؛.نيد والجبجب
 وماضي تارنحيا إرث تمتدى مذط.ة.ة في

،  أقام الوادي هذا فغي عريق

 يزن ذي بن سيف عهد في الحميردون

 الخانق(، )سد سم با المسؤور الد

 أبرز هي السد هذا مياه وكادت

 صعده حقاى في الزروع ري لرصادر

 وتقف زراعية. ة٠يض م وي الواسع

 الوادي عل اكرف الجبل ل أض

 كذاهدين إصمع( )ا و )التارة( قلعتا

 وفي العاطر. التاريخ هد ذوا من

مدينة نشآت )تلمعس( جبل أحذضان

 الحميرية لدولة ا عهد في !ولى ا صعدة

 الفسيح الوادي طول ءلى مندت ا التي

 يعتبر الذي شرقا، ظمار جبل حق
 ومنه المنطقة عرفته للحديد منجم أول

 وصؤر عة صنا فن ليمترونا تعلم

 المرهفة لسيوف , عة وصنا لحذ-لىيد ا

 التي لشهيرةا المعدية ل لنصاوا

 بلدان إلى اليمن شهرتبا تحاوزت

 !ثرية ا المواقع ومن والشام. العراق

 وبلدة لعيال( )ا حصن : !خرى ا

)غرار(.

 وقتنا في - المبديين وادي ويشهد
 جعل كبيرًا زراعيا بوض - الحاي

 مناطق أهم إحدى المنطقة هذه موذ

 التي )صمدة( ني الزراعي ا#نتاج
 والرمان ا!عناب فاكهة أنواع تنتح

والحمضيات.

 لدجددنن: ا وادي إلى ذب وممن
 د محن دن إسماعيل العالمة القاصي

 سنة لمتوفى ا اصعدي العبدي
 العالمة والقاضي م،1737 ه/1150

 قادسم بن محمد ب إسحاق انحقق
 ه/ 1 1 1 5 سنة المتوفى العمدي

م.1703

المقحفي أحدد ابراهدم
 ئل لقبا را ن ارئدا معجم اذذحفي، إبرايم :مراجع

 ،4ط ،٠ل،ا الكلمة، دار اليمنية،
م.2002

ايهنية الوسوطة 2024



I ض

العبر
 لالشما في منطقة فسكون. بفتح

 80 نحو بعد عل )شبوة( من الغربي
 إلى الطبيعي المنفذ وهي كيأل.

 )مارب( من للمتوجه حضرموت

 #سفلته ا لطريق ا عن ندت تجا وإن

الحديدة.

 ل رما وط جبله )العور( ومنطقة

 الغرب من - ها٠ تحيط حيث واسعة،

 ل رما ل الدمما ومن ،لسبعذذن ا رملة —

 عانت نائدة منطقة فهي الخالي. الربع

 العزلة تلك أن إ مديدة، عزلة من

 شهدتها التي المنجزات بددتها قد

 لقيام الالحقة السنوات في المنطقة

 تحقق إنجاز أهج ولعل الوحدة. دولة

 صالح الله عبد علي الرئيس عهد ني

 سيئون( - )مارب طريق وع مثم هو

 وادي مديريات يربط الذي

310 بطول مارب بمديه حضرموت

كم.

 أعمالها في )العبر( منطقة وتشادز

 فظة محا ت مديريا من مديرية
 من عددًا وتشمل ،موت حدم

 جبل : أبرزها والحصون البلدان

منوخ، رخ، الصيعر، حجر العبر،

 هينن، وادي ن،دحيا ال حصن

 الوهد، حصن عويدان، آل حصن

 كسالن، آل حصن الشاهد، حصن

 عياف، آل حجر لجدفرة،ا

 وهي المباخ. مير، الرويغات،

الصيعر. قبائل تسكنها أماكن

 لعدة مصب لعبر(ا ديوا ) ويعتور

 والشمال الذرب من إب تحدر ة أود

 ووادي أرغد، وادي : ومنها

 ني وتكهر العقم. ووادي العقابة،

 وكانت الماء. القريبة ا$بار الوادي

 عل تعتمد — سنة ألفي قبل - )حمور(

 بقائها عل فظ وتحا ا$بار هذه

 مواقعها. تحدد عالمات لها ت ووحت

 من أكهر أن إلى العالمات هذه ر وتش

 الوادي هذا ني بئرًا وخمسين ن ئب ما

الرول. طمرتها قد

 كثدرة، آثار المبر( )جبل وحوالى

 العدب تتشر ل لجم ا صخور أكثر فغي

 القديمة، والنقوش الكتابات من

 من الذاهدة القواش نت كا حيث

 ثم )الجوف( إلى رموت(١حغ )وادي

 العور، طريق من تمر )صعدة(

والعكس.

2025 يهغيه11 ههصيءة11



دى العبر

 عذر قفلة في جل - أيض - والعبر

 ني تطبون عربي يقع حادلى، بالد من

الطنة.

 من مرر وادي في قرية والعر:
ن مديرية  محافظة وأعمال العالية خو

٠ ء ص،كعا

ز حا ماء نع - بضمتين - والعبر

 مديرية من با الحقل تاع ي
دمار. محافظة ل عماأو صوران

حفيالحذ أحمد إبراهيم

 يم إرا اليمنية، لة.؛.ائل وا البلدان معجم : جع مرا
 ،4ط صنماء، الكا-مة، دار المقحفي،

م.2002

كى
 ل لشعما با مدينة فدسكون. ب-متح

 فة دما ٠حجة مدينة من الغربي

 الشرف جيال حزاز ني تقع ثم.113

 تتصل حيث التهامي لسهل دا الغربية

يمتد إسفلتي بطريق الحديدةي:ؤ دمدينة

 50 البحر عن وتبعد ثم 150 بطول

 ي٠٢مي.ذي تفع منها ل لثما ا ولى ١ى

 والبحر ا٠شرقه حجور وتقع وحرص

 ص لبى ١٠اس وهى غري !حمر

 الهوى مي ي مكان في فهي ثواب

جد في ث—ا: ع لكنها و ور - و

ذية٠لي1 عد سه اره -2026



مرا* اب اسن ادهابك وا بى

ذتد^ء  وتثكل )حجه( محافظة إلى ا

؛عدو' أنم رمن ي-رئبا•شم- إودى

 وبذو ،ب ذو بنو : ر٠ء.ب دي.ريت٠)م

 .د-ن وينو ،ري-هوالبتا عفاي،

 النازرة نادوديا ءبم أرذي ول.قى

ن وح-حران أفلح : ل جب-؛ من  وكحا

 : اود.،'ن هذه شهر رمن الشرف،

 عدمى إلى دب ود-من ااذور. وادي

 محمد ن كر١ي و النحوي إغدقدها كر٠ذل

 م.1472 ه/87 ست.ة ا؛.توفى ا!.عبي

 أبب بن محمد بن عني الغ.قيه وكنلك

 - 950) لحكمي ا مبر بكر

 وتجدر م(1631 - 1543 ه/1041

 تحؤلى ءاذ!ت هناك أن إلى ا#ثارة

 منطقة إلى ونبتها )العيسي( )-ذب

جرية.٠الح ني وس( !ء )ا

 دن إداري مركز - أيغا - وءبس

 ٠'مخ-ويت ءربي في )الحبت( مديرية

 إلى نبة الحدن( )عبس له ؛قال وقد

٠ (ن٠لخءض أ د سم دا ا؛سوذة هذرا إحدى

ددن — -ر؛ك٠لذلبا — ۴لعبوا

 اشعرا مديري من إداري ومركز

إب*. محافظة أل وأء

- الباء وتشديد إضم..ا - واًام.لى

د ءربي وواؤ قري  ادروس( )؛-

وءغي صنعا*. مدينة جذوبب قدة ,.وا

 ثم آنس( )فرش إلى الوادي دل—ع

سهام. وادي ني ؛صب

 المقتفي احمد إبراه؛.

العروسي ءا.ي ه.د.ه.د د
 ذل لقم؛وا البادان ؛٠عج م ،ل.مقحغي ؛إبراهدم :جع مرا

 ،4ط صنعاء، الكلمة، دار اليمنية،

م.2002

الجرهمي نرسى=1ا د.رد، دن ددد ء

 ة ،، ات= ء«. صالح دن ءددد

اسن ض الممابك واضرا، اب

،ك مفاو ،ودق ر عبرن: )ج( عبد

العرودي، : - مصدر - لرق(ا و)

 والجمع. )-.)وادد المماوك. قرق:الر

"عبيد و ررن"، "عبن يقال:
 أرداء، ءلى اخ دع وقد ٠ ردو

ورب". ''ر#ق لألنق ويقال

 - ا#سالم قبل - اليمن عرفت

 ا).شرق د - و ال-عريية ة ازرر كائر

 وملكية الرق ذظ-؛م لقديما لم زحاوا

 دأ كانت ا#سالم جاء ولما الد،

كبرهم وضاء،-►(وأ اليم-ن في السدد

2027 ذالة٠ي1 لهاا«ه،ة1



اليمن فى الممالك هرا، وا اب مرا، اب ادر نى المماليك وا

 ا#سالمية، العربية الدول أمصار في

 ما وذق معؤم الذنامل جرى حدث

،حى'وأ ا#سالمية الشريعة تقتضيه

 لظروفا مع لجديد ا الحنيف اادين

 عداصدر شملت لتيا ت١حد٢وذاذ

 !.-لمعرب يبق م أخرى وثعر؛

 وحكمها. بل معها، التعامل

 لدفظة ملع.فى ا#سالم بعد واسددث

 به ليعرف )مواني( حمير-ه و )مولى(
 ومع العبيد. من ن اغإر؛ أو ا؛*:قون

 ميةا#سال لدرسةا اكود-ة رقلة اداع

 عل )الموالي( أو )الب( يقتصر لم

 - ا!حباش أو )زنج ى ه٠بدي جنس

 ذ^.اثرت بل — رمن لفي كاذلىا وهو

 والمغول والثركس ا!تراك عناصر

 وأخذ نفودد ظه-ر م-? وغيره,(

 كما اللباسى. ادمعر منذ يتنامى

 )الموالي( منفدا '-دحور عير دطور

 تمكن الذين ٠ليك()المما منهم ليكون

 م-صر حد من زعمائهم بعض

 تهمسرهدر ورصدت ،لحجاز وا والشام

 حكمه., عل يقفي أن قبل اليمن إلى

 ءام ا!ول سايم العثماني اللظان

م.1517_16ه/922

 4-ط ا سرطرة ضعفت وعندما

 ادنرن ن—مد اليمن عل العباسية

 كان الميالد عثر الحادي الثالث/

 تنازعت اذفي والدويالت ا!مراء

 العيد من كبير عدد البالد حدكم

 بذو عليهم يعول كان ممن والموالي

فى م—وغيره زياد(، )بنو و يعفر(

 .مةا ،د لوا ح٠مم د وإ٩دؤوذ لحتلذ

 قاعد بقليل نادك معيد )زبيد( وكاند،

 ن, حبا $؛ ا العبيد من كرر لعدد دمةوا

 )الريادية( الدولة اعتماد زاد الذين

 !ينتقل والجيدى، ا#دارة في عليهم

 في )الرياديين( آيدي من كلبة الحكم

 طائفة يد إلى اظهارة دوب( متي آخر

 ،لهه زرين ظتوا لبكالمما لعبيد من

 وعبيد ذذود تنههم لهم صبحآ لدين و.

 مةامال دن لحددبن ا ن واكا ، ءلمكوبم

دن نودب مملوك وهو  من ؟برز ا

 أو 402 - 373) قرن ربع حكم

 وهمة دكف'،ة م(1012 - 983 ه/403

 تماسك #ءدادة دؤوبة ودنمحا ني اثتين ء؛

 )أي ذدقاضهد-؛ وعنى ظهارة.؛ لدولة

 كثيره ء وددما الريادية( لدولة ا

)زبيد( ص،ة لعا ا ؛رواب عل سالت

لجيه عقق سب اره 2028 ا



مرا، اب ابن ذي ا;ك1٠٠ال وا ايمن في المعارك !درا، وا ادب

 أول مبس ت- )ثباح(م '؛..مملوك تم

 في رت٠*تم ٠و اعدي ا ا٠ه٠يتوارث دوزة

 ، '-قرن ف٠٠رذص قرذًا غ.رها مع صراع

 'لوزراء لعبد آخرها في خضعت

 مرا؛؛م ظل في المتغذين العبد

 ساديم مع حدث كما دًا، ة؛ ,!طفال

 خر - الهل من ن ذكا ادا؛.قين،

 ني ,م' دد في حكمها، س.قوظ ٠ ؛ط.اف

 الجئيري مهدي بن علي تمني’

ام. 159ه/554 ستة ارعيي

 نزك بعد )زبيد( سدرت ا لقد

 وبيع سة كخا ا دوق ،دور كمركز

 لجنس ءلى يقتعر لم الذي .روز’
 هذ_لىية دول ومين بل !مود،

 من حدادة وغيرها وثركية

 تدؤن ستمرار1 إلى با#ضافة لجواري،
مدة في للعمل بالثراء !حباش  ذ

،١ رع ح-ق وذإك ارادة، !رض ا

 ة در ني من يستغ.اد كما٠ ث،٠لح.در ا العصم

 الحين المؤرخ للعالمة الحبذة(
 وفي م(.1659 ه/1070)ت ٠الحيمي

 ن ءلى في رذت ذاك مع دزامرن رقت

 ا-*لىة النخاد-ة وق و العبرلى ثم_ارة
 م—ح-ك آخر في شهدت ك-م.ا ،ة-رون

 ه/569 - 476) الزريعية* الدولة

بن )الحرذن هرة1ظ ام( 173- 1083

 ن، اراد اًا_لىولة دادة في د!مة(

 زريعيا المملوك حكم ب-ستطرة وذلك

 تعذر رذي (لمعظ*مي ر جذوه اادر )أبي

 حمن في إخفاعه !ذو؛تنن عنى
 ا!.فرار دن ^;إة ناتمك حق )الذذإزة(-:؛;-

ة٠-لى5١و  وكذان الحبشة. أرض إلى بنه عء

 بالمماا؛ى استعدان ممن دادودعدون

 اركرة—ال د-ول ا ذوي لعبيد !

 الخدمة ني ؛خورة،وا لحرك_سيةوا

 إلى معهم حضروا وقد ،العكرية
 اام73 ه/569 ءام منذ ارمن
 وخئف ورا،. , ك.ج.ذود منهم ء.لىادًا

 ;هن’ا م—ح-ك زدول رني !يوبيون

 م(1454 - 1229 ه/85 8 - 626)

عتماد ا#دارة ذظ.ام فم خلغ.وا امك  وا

 - منهم بغي ممن - لممارك ء-لى
 م-ؤسس ستكهرمنهم د-ه-ن ٢ره٨وغ-

 نور ا!ول دذدوو هوب ال الدولة

 حق ردو بن ء-لي بن عمر الدين
 ذارس، ).ف رمدرو.ةا مم-اليك-ه بلذت

 ا—د الغروسرة من بدذون وكانوا

 وكانت ، ' ودر ممارك لجنه
 في قصره في فقتلوه يدهم ء-لى بايته
 ذلك وبعد م.1249 ه/647 عا ايد

 ني وذارذوا ا#دارة سدك في اغةرط,وا
 من م—أسراده ض_لى والتآمر .راد_ة——ال

 ازمورة الدواة ظل وفي لحاة-ام.

وا؛-ودرين الذوم كبار ازده-رة؛.ان

2029 ذالة٠ي1 ط٠ا-٠٠|ل



هرا، العبيد ايمن نى المماليك وا هرا، اب ايمن في المماليك وا

 من ن لحصيا وا العبيد "يملكون أيض

 العبيد أمر أن ديد . والحبوش الهئد

 الدولة آخر في ستفحإح ا اثك لمما وا

 حكامها آخر ءلى تعذر حق الرسولية

 ه_/858 - 847) افرود السلطان

إخضاع إمكان م(1454 - 1443

 يد ءلى تم ما وهو )رد( ءلى "يطرتهم

 الرسوبة الدولة وردة د طاهر بني

ا!قوياء-

 خروج رعد - الحديث العصر وفي

 ه/1045 عام ا!تراك العثمانيين

 دلك والعبيد للماليك يعد إ م1635

 ة لحيا ا في لخطور وا الكبير الدور

 تعد لم الرقيق تجارة أن كما الحامة،

 وقئت تتوقف لم كانت وإن مزدهرة

 ني ندر كما تامة، ني العبيد ملكية

 ز م ب A ت ب وا ل لشما ا مدن

 بيت من نمة ! ا ء سنذنا با مهم يستئخد

 ملك فقد ، ؛-:ؤ محمد بن مم لف ا

 لعبيد ا من وتا متفا عددا معظمهم

 يشروتهم. أر يتوازثوتهم كانوا الذين

 - بحوار .ول يتر أو يشرون نوا وى

نوا كا كما ،ت حيذميا أغلبهن

 فى م٢ والموثوق بادررين يتعينون

 وذذج والجيش، )اضالة( ا#دارة

معظم تحرير على )-قاسم(ا )آل

 ممنحون وكانوا ، صدين هن* ممايكهم
 يتبوأ لمن )نقيب( وأحيان )أمير( لقب

 الجند( )أهير فهو الجيش، في منصب

 فيضاف لى'شيةا في حظوة نال ومن

له. كلف إليها

 شأن ثأر — أسماؤهم وذاث

 تغد - وغدره اليمن في قدم كاذرين
 الكريمة ا!حجار أسماء عليهم

 )ص..والما وجوهر وفيروز كباقوت
 )المرر( ا!صلى المالك اسم وكان

سم إلى يذاف  كفيروز ا!ول ا

 يكن وإ, المهدي. ويانرت المتوكل
 مهمة مناصب أولئك بعفر تولية

 كان بل ا!نمة، ءلى خطر أي يثكل

ء ذلك أسان من  والطاعة الو

 وسهولة ط ناحة من لسادتهم لمؤكده '

 أي في أمالكه♦( ومصادرة عزلهم
 -حذور لهم ليس أنه وص٠خصه ،وقت

 دعاوى آو إليها، ندون :—ب لمية ؤم

 وليمس .عليها ذكاء ا يمكنبه سياسية

 مهيبا كان بعضهم أن في سدن من

 أن كما ،ممنازة قتالية قدرة وذا
 منهم وبرز وتأدن، تغئه م ه ض يع

 وذضالء علماء ١٠بعده أحفادهم ومن

 الله عد بن الماس لدخا أمثال

الدي م(1881 ه/1 298 )ت ام

2030 Iاليهنية لحهسهءه



ءتمه ليمن١ في الممارك دراب وا ادد

 من وكان صنعاء ءل؛ء كبار من كان

 م #م؛ ا جذيل من معروف عدد :!ميذه

الكردن• '!ذرن مطلع في بحى

 ع ئ عدن #تبلدز I اح_تز لقد

 ا!تراك رعاد م1839 ه/ 1254

 ه/1289 عام صنعاء إلى لعثمارونا

ية تعرف ولم ام 872  في ليمن و

 ظاهر ا!خير لعثمالى 1 الحكم ظل

تجار  في متعة كات ؛افي بالرقيق ا

 لنخاسة ق سو. أن كما ،إف-ريقيا

 في كاذت !-في I تلث خاص.ه ،خ.تغت

 ا_ردط-؛ذ-دا ردذت حيث اختذة عدن

 سداس-ة !ورو؛-;ةا رذول من وغيره!

 دا المتعارضة التجارة هده ماربة

 التغار بغض واذ-اواة( ية )اظ.ا وادئ

 وآض #فريقيا احتاللها عن

 ومع .*-وها“ ت لخدر واستذزافها

 التجارية العالقات تنقطع قدم ذلك

 !في والحبشة اليمن بدن رفية والن

ذ ا !نص.درر قديم ًا ر لم دم■ د.ت ا٠تة  ،لعبت

 القرن مطلع مع ذلك من وبقي

 في معظمها قرئة ت د، العذرين

العالمية الحرب وإخهاية .م.امة احلس

 ورث ه(1336م/1918) ا!ولى

دة حكم ا الدين حميد بحى م ا#د؛  و

 لم قرن ربع وبعد ك،!ذرا’ عن اجمن

طه في يكن  ة دخ أو ميرين سوى ي-

 ذف وظ؛ شغلوا اخررن الممارك من

 أن في مذ.كأل يجد لم لهذا الدولة، في

بإعالن ذلى رف بريطانا مع يتبادل

 وتحريم ا#فريقي" الرقيق بج "متع

تم-؛  الرسائل تلك واعتبار به، ر ا

 وا!ه-لىاة.ة ا!تعاون تفاقها من ح.زءأ

 26 في ۶صذعا في الطرفين بدن الموق.علة

 عام فيراير 1 1 ه/1352 شوال

م.1934

ا.اه‘ ءبدالله . ددا د.

 العبيد !مراء ا : لممريا حسين د. ح راجع٠م
وءصادره. ال؛من، في ادكواسما

عتمة

 من كع^رة مديردن ،ففتح ؛-ضمتين

 بالغ.رب :قع ا.٠ذمار محافظة مديريات

 .م٠ك 52 نحو بمس*؛فة منها الجنوبي

هقة جبال عن عارة وءي  زخعليها ش

 والمراءي لزراعرةا اذذرجات

من الكرر ويتخللها بات، وا!ف

dcjmjjl اسعده 2031



عتمهه٠ءت

'.'ل؛خم

.أ.كك :■٠٠٠•

-
ص;ؤد!!ر٠.-

.رب. -زج'.لجب■■. ■زك■■•' ر'■" ع- ب $-

ت الزراعية ب لهفا وا ل لوديا ا  وبا

ق المياه  رماع وادي في تصب ا

زبيد. ووادي

 ما ذمه مديرية ارتفاع وياراوح

 سطح عن مر 2800 و 920 بين

البحر.

، خنم مة.ردب . V—شرق ومجدها
 : ! وشما اخفر، ا رحاب :وجذورًا

 ق الثر وجبل آنس ضوران

 ٠ووصاب مة٠ذ : وغردا ،علفية وا

العالي.

 ة ٠كس محموعة عصه مديرية وتصم

بي منهاج نذكر ا#دارية، اذراكز من

بة إطبا ا — غصير بق - ةجار لى - سويد

 - ءلصغاا - مرثد بني - ربيعه دني -
- المقرانة - انون - الهادلة - اشد

 - تهيجر - ظلمان — حويز - م $تا

 أبزار- - حمير - المقذذعة - اللف

 - رفع دفى - الثرم - الدرع - دفاعة
 - القبل - أيوب وبني حلمة - بحر بني

الطفن - ط بني - بروة - بعيث دفي
 رف - ره ضو - لقثسب ا - سع أدما 1 -

ألبحري. بني - الغريب

تتمنع الخبرات كررن مناطق وهي

 تنوع إلى أدى وي مناحي بتنوع

 تجود حدث ، فيها الزراعية صيل نحا أ

بمحصول لجدب ا عية لزرا ا المدرحات

2032 II٠٠؛ال; ههسهءغق:



)مدردة( عذر

 العديدة فها وباصنا الرفيعة الذرة

 والدخن الشامية الذرة ومحصول

 ت لبقوبوا والشعير القمح حب ومحا

 والغواكه والخضروات اغتلغة

 الوديان في يزرع كما والحمضيات.

 والموز الين محصون الجبال وبعلون

 للورتقاوا والجوافة ي والبابا والمانجو

٠ ت لمذتتجا ا من وغيرها

 بطبيعتها عتمة مديرية وتثتهر

 رارها٠واخغ الخالب لحا وجا الساحرة

 وامتداد الحام ذصول مدار عل الداشمد

 الكبة ت با والغا وا!حراش المراءي

 ا!ثجار ن٠٠ عديدة أنواع تزغ|م التي

 ما وهو الطبيعية. والنباتات المعمرة

 قلما وبيولوجي، بيئي توازن إلى أدى

 ،ليمنية ا طق لمناا من كثير في يوجد

 من كثررة أنواع تواجد مع خامدة

 والطيور اليرية والحيوانات ثبي لموا ا

اخلفة. بأنواعها

 من بالعديد عتمة مديرية وتتميز

 تنتشر التي القديمة والقالع الحصون

 الحصون هذه ومن جبالها. رم في

 - الذاهبي - رصى - سماه :والقالع

- قردود - نوفان - المقارعة - العر

؛قراحا — المنضوف - نةلمقراا — المصنعة

 قالع مجموعة وهي .وغيرها ،حلمة -

 ،لقديمةا ر را$ را غذب عظيمة وحصون

 المياه وكروف المدافن فيها وتوجد

الجال. ني اغذذورة

 مديرية في تدوتا أشهر ومن

 آل — السماوي آل نذكر: عتمة

السمحذي آل — بري لغاا آل — المعدي

 آل - به لمطبا ا آل - معوضة آل -

 — الذاهب آل - صالح آل — لذريغي ا

وغيري الريمي، آل

 المقحفي أحمد إبراهدم
 والقباذل البادان معجم المقحذي، إبراهيم : ،راجع

 ،4ط صكاء، الكلمة، دار اليمنية،
 بلدان مجموع :الحجري محمد م؛2002
،!كوعا عاي محمد ١تحةيز ،واذلها اإدمن

،2ط ب،صنعا بنية،ا الحكمة دار
 رؤسة٠ ،1ط اليمذ؛ة، وعة—المو* ام؛996

الفكر دار صنعاء، الثقاب، العفيف
.م 1992 ،وت؛ير ،٠صو المعا

لذق()مد غثر

 المندؤرة مة مجا ساحل مدن من هي

 تابعة عز خالف *.ركزًا كانت ا$ن.

 حق الزيادية، الدولة قاعدة لزب

 بن سليمان زياد بني عامل استقل

 بعد فيما المعروف بالجزء ذرف

برن وذلك ، ٠لليمانيا باخالف

2033 القية اصبءة



ن٠ي فى مانيون )مد( عثر

 شما يعقوب بن حلي إلى الثرجة

 مع حكمه مرك-ز عهر من وجدلى

ء عز، تدافظته  زياد $ل والخطبة الو

 اشته-ر دق م٠باسم-ه سكة٠ال وضرب

 كل في بتةادشا بقيمته ى لى دندنار

ادمن. 'ذاء

 العرب الجغرافيون عرفؤا وقد

 أي ،وى،لدة صنعاء فرضة داتم.ا

 ا!ستاذ ويرى البحري، ؤهما دب

دي ءاتق  له رحالت كتاب في اد

 م(1984 ه/1404 واسن مكة )بين

 ادقرن حق معروفة كانت اذدينة بأن

 للميالد، عشر الثاني الهجري/ الثامن
 الثاطئ من بقربها اندئارها معلأل

 وبأن ،فيةادا للرماا تكهر حيث

 ور دلى و. لقصور ا يبنون مة تم! أهل

 لعاديات يعمد ن الذي البحر مججر

 من الكثير أن إلى با#ضاذة الزمن،

 كان كما )العشش(، من كان بيوتها

 من !كش تعمر  وهي اذاني، في
. أ!ثبن عام

 د ذق معجمه لفي العقيلي نحة.ق ا أما
 ؛.عرف ضما $ن ا م-وقعها أن ذك-ر

)الجعد،فر(. باحل

العمرز اه د — دسين د.
،254 . 251 وايمن: دكة ين الالدي: مراجع:

 جزدرة صه ني:الهمدا الرض د ري مح أبو
 ألكرع ا علي؛ بن محمد تحرز العرب،

: الحجري محمد ام؛ 990 الحوالي،
 محوط دحقتق ، 1ئذهوقا اذيمن مادان مجموع

 سباعة اذيمازن الحكمة دار ا!كع، علي
ما1996 ،2ط داء، حث، والنثر،

عقيل = عقيل ان، عبد بز، عثمان

 الناشري = ؛ الناسر عمر بن عثمان

اسرف ض العئماساون

 إلى طريقهم نيون درثما ا عرف

 القرد، أواذلى ا!ولى: مرتين، اليمن

 وجه عندما الميالدي، عشر السادس

 - 918) ا!ول سايم اللطان

 نتوحات م(1520 - 1512ه/927

 تارب١ذ_ الشرق إلى لعثمانونا

 ليكاذم وهزم ،فارس لفي .صذوين

 ه/923 - 922) وم انشام في

 لثاتة:١ المرة أما م(.1517 - 1516

 عن لتاسعا القرن منتصف نر ف

 استعادة ءلى لعثمانيونا عمل عندما

بعد العربية الجزيرة ءلى سدلنربم

 سها شابا تلىع٠ محمد روج—خ

 ل_ وي م(.1840ه-/1256)

 مل ددا ا اليمن موقع كان المرتين،

 إليه، نيين لعثما ا -جذب ي !ول ا

ن ماج لعاا ن كا أيضا كليهما وفي

يهتيد11 عد سه اله 2034



ن٠ااي في العثاتيون اايمن ذي العثماذذون

 الواء ءلى والطبيعي ابثري

٠ هرذه ■ه-ب ج إخر| في ي درس كببج

 الجيوش كاذت ا!ولى المرة فغي

 المنطقة ء-لى اسدولت ؤد العثمانية

 أن ط خر لا ذار #قليما ،لعربرة

 أ،٠٠داره عقر في لعنوي-بن ا ه_زم-ت

 أيدي في سقعك ق-د ذعاء٠ص وى'ذت

 سقعك لذي ذ-وتت في ،لمماردكا

 العثمانيين ي-دي في القاهرة ه في

 المماليك فاعارف م(،1517ه/923)

 اشإ؛دة، 'ل*غماذ;ة بالدادة ارمن ا في

 ه/945) عام حتى ظلت أيا و!.و

اسمون. سرادة م(1538

 في ة مان.;٠عث٠ل للطنةا خرت ٠قا

 حؤ غ:ل إلى كبيرة٠ ن ج--,؛ حمدة إرمال

 طاربة ه923 م/1538 عام

 م—٦سراد; لبطو ،هناك لبين #رتة_اا

 في ذذذالها ذظرًا ارض، في الفط؛ة

 ا#مبراطورية ٠فل ا#ذقان جبهة

 ض-د ا!-مراق جم-^ة وفي ،4.النمساو

 تحقرق في الح.ملة .ك وو ،لصغ..ويين

 ة-ا؛طها لعجز الهند لفي ء-راضؤ-ا

 ،ت وكبر الخادم نا با ن سليما

 بعد هناك إلى سه اابي سماعته وسوء

عدن في س لطاهرا ًاخر رًا ء نغل أن

 أميرًا ءلميها ورلى بها مروره عند

 بالعسدلى لخادم سديمان م وف .ني عذل

 أ؛-ناء ز؛-;لى في المما#ك آخر مع ذل

 إلى رساذلمه في لغون اذند، من ءود

 - 927) ازذذذوني مليمان اللطان

 وصف في م(1566 - 1520 ه/974

 بأن وأخبره ابدن، في فت_وحات-ه

 في دخل قد الدين ذرف ا#مام

 الهند. في فشله ية.طي ح.ق عته ط؛

 ة؛ئده رسائل ءلى رذاء ناذلمطا عين

 لذي وه-و ،يم-ن واني أول ذلىالغا

 النثار ؛.اذا د.ى_ط_ذ.ى باسم شتهر

 م(1545 - 1540 ه/952 - 947)

 ا!ه-الي، معاملة في لشدته ذظرًا

 كبررة ة1م يرلى أن نللطاا واضعن

 عندد-ا .,اذا س ود. ؛قيادة لر.منا الى

 هذاك، ا!وضاع حقرقة تكشفت

 قد ار٠اللث مصطفى أن علم وعندما

 بناء لح.ب_ش.ة ا مي٠مسهد إلى نج_دة رس*لى

 ؛-اذا و-س وأحرز طلبهم. عل

نتصارات  ؛.;-وش أمام المتتا#ة ا

ين ذرف ا#دام  ؤد كان الذي ا

 إلى الرش أنحاء ء-لى سرطرته بط

 زبرن وار— وإلى جنوب عدن حوالى

، تحقيق ءلى ذ-ا با ودس أ واءلى غرب

2035 يهفيه11 هصهءت0ا1



ارمن في العثانيون اليمن في العثماذون

 داعي مLo.ض ات نتصارات ا تلك

 جانبه، إلى وأءواده ا#سماعيلية

م أسرة اشام إلى وا#ضافة  ا

 أن بعد ٠-نغمها عل لدين ا شرف

 أن بحجة قته خال من المطهر ابنه حرم

 شروط يخالف وهذا — عرج ده

 ما جانب إلى — الزبدية عند ا#مام

 في والقسوة الشدة من به اشتهر

 تمرد في هذا وتسبب ا!هالي. مداملة

 له اتصا وفي ة ده—أد عل المطهر

 إلى لتقدم با وإغرائه♦( بالعثمانيين

 عل قيل شا دا أويس أن غين ء، صندا

 وقد ذمار، مدينة في جيده من ذفر دد

 الفتنة عل الجيش أمراء أحد قفى

 عليها، فا,*متولى صذداء إلى وتوجه

 لينحدمن منها إطهر ا آرب٠اس أن بعد

 إب أعاد أن بعد (،٠)ث ض .رص في

 السابقة ت ا!صالحا كاذة اوه

 ممتلكات باني عرن الدفاع مرذ، ليتمك.ن

 الذي ازدمر !مين ا م وتذلى ا!مرة.

 - 956) اليمن في واب أصبح

 إلى م(1 554 - 1549 ه/962

 عل فاستولى ب ا!شما الجهات

 راستثناء صعدة مدينة حق صربا٠ح

في صمد الذي ا*!طهر ت ممتلكا

 راشا أزدمر عذلى حتى )ثال( .ذه٠حص

 اعزافه مقابل له دفيت الصاح معه

 بذلك فتو ،نية لعثما ا دة لمسا دا

 من بأكمله اليمن حكم للعثمانمين

 !ول جنوبا عدن إلى 'شما! صعدة

مرة.

 في العثماني الحك-♦( ستقر ا وقد

 - 945) الزمان من فرن رهاء اليمن
 ذوالى م(،1635 - 1538 ه/1045

 وعثرون اثنان ألالد إ٠حك ءلى فده
 من أمرتان فيه اشتهردت كما ،والي

 الدين شرف أسرتا هما ا!تمة أسر

٠محمد بن i سم لقاوا

 داتم للعشانيين ا!مر يستمر ولم

 الكثير تخلله بل القرن، هذا طوال
 الالد، أنحاء غتلف ني اوثورات من
 دثورات ا هذه أ,مباب ختلغت ؛ وإن

 هذه وترجع آخر. إلى مكان مين

 يعفر فاد إلى محملها في ,أ!ساب
ة  ا!قاب,(، حكام من وأعوابحم الو

 جع في وطمعهم د!هالي ١٠وظلمه

 كاذت وقت في ت، لزوا وا ا!موال
 نتيجة ددة اقتصا بضائقة قده تمر الالد
 راثم إلى لة لدًا ا لتجارة ا طريق تحول

الصالح. الرجاء

 حكم تتبع انجال هذا في ويصعب
ة وموف $خر ا بعد الواحد الو

مهض عفق سه اله 2036 ا



اادمن ذي العثم.اردون ادمن ذي السابون

 يمكن كن’و عنهم، كر من ا!هالي

 حيذذا'ك العثماني ١م۴الحك إن القول

 توسع أو ،وجذب شد بدن تأزجح

 ة زو بعفر قوة حسب د نكما وا

 حب أو ا#صالح، إلى وميلهم

 سدة ا*ي *ه ل ا لقوى ا بعف رةن- ج

جتماعية  وتحقيق الثورة على وا

الوقت. من لفحرة لمتاطقهم تقاجلس ا

 في الد؛ن شرف بن المطهر برز وف
 مام وده٠م كم لش ح;ذذ- ليم.نا ت.اردخ

 ٠و#جبازه- ، ؛! حص.ن في العثمانيين

 ذ-استفا ،لدعه اتعلح ء-ق-د ءلى

 إلى ودعا العثماني، الحادم ت سفي.;،

 وتمكمن ،ذصاح ا د.ع.غل أن ردد ؤذورةا

 ٠ح.اصر حق لعثمانيثنا مطاردة ع.ن

 مح-مود الوالي ن وى ،زددد لفي فلوله_>؛

 - 1560 ه/973 - 968) دائ

 و-ائل كل مارس الذي ام(565
 مع سل في ء اودى ومطف اظاما

 ذولي في طموحاته يحقق حق لمال

 قد كان اسة، في الدي المناسب

 م-صر م٠ك٠ح إلى قفز ن ا بعد تترح ا

يتين، إلى !؛هنا تقيم  زاد مما و
 فيها. في؛ لعثما ا ال؛طرة ؤف من

 ما وى للطنة، ا اضطرت رقد

حم-لة درسل أن مجدها، أوج في زا!ت

 دا ا٠ب ن ذا—س دة بقيا ن ادم ا الى كبدرة

 - 1569 ه/978 - 977) الوزير

 السيطرة إعادة من تمكنت م(1570

 عقدت كما البالد، ءلى العثمانية
 ءام ذوفي الذي المطهر مع ملح

 العابئة ؛الثروط م(1572 ه/980

 ووفاة الحملة، ه-ذه ومهدت لفها.

 ،ب;ئيم يدا ء ا!بن.! نع وذى المطهر،

 مما الونت، ؛.*-ض ■ !ون-.ا ه-دؤ

 لى—ء اووزير باشا دز ساءد

ستمرار ية في ا  ط_وس_ه م_دة الو

 _ 1580 ه/1013 - 988)

 ن ت! نائبه ل زسه-.'إ وءلى ام(، 604

 الجذ.و؛.;ة المناطق إلى الكي.خيا ؛.ادا

. ثوراتم! على للقضاء

 إ ه-ذا لذقا الهدوء يكن ولم
 اليمنيون ادع.لن !ذلهامر جاع دسن

 ؛قع ؛ا وتذمرهم ما.لزط^م عن بعدها

 ا#مام ؛أنتهز ظإ-م، دن ؛اهلهم ءلى
 ،لذ_رصه ا هذه محمد بن القاسم
 دسمن عهد أواخر ا#مامة وادعى

 بعض ثورته فتعرت الوزير، باشا
 ه/1030) وفاته حتى الوزت

 دن ■محمد المؤدد ابذ^ وتمكن م(،1620
 خرج حنى الثورة أن؛واى_لى

 ه/1045) عام ابين من العثمارون
القاسمية ا!مرة فورئت م(.1635
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اليمز؛ فى العثمانيون اليمن فى العثمانيون

 من قرنين زهاء الموحد اليمن حكم
 يايتهما في رممت ا باخت ،ن الزما

 مما والتغدى لضعف ا من كبيرة درج.ة

ثانية. إليه والعودة العثمانيين أءرى

 الدولية كسطات اداج واختلفت

 أحاطت التي وامحلية بل والعثمانية،

 أحرة هذه اليمن إلى العثمانيين بعودة

 فذن ،عشر سع لتا ا لقرن ا منتصف في

ستعمارية الحرون دافت  في دروا ا

 كانت نعسه الوقت وفي ،القرن ذًا.ك

 إدخال عل تعمل دية ].عثما ا السلطنة

 حق تبا جهزى أ عل )التنظيمات( ع بعم

 الهجمة مواجهة من تتمكن

 . تمزيقها في معة لطا ا رية سددما  ا

 نيا دريط؛ رؤ>اداونة لسلطنةا واستطاعت

 ا!خرى !وروبية ا لدول ا ة ذف ومسا

نسحاب عل شا دا عل محمد إجبار  ا

 ذلك في دحا لعربيةا ممتنكاته من

 اتهذو إليها وصلت التي اليمن تهامة

 أثناء م(1835 ه/1251) ءام

 لجزيرة ا ي للوهابيين .-ا مط-ارد

 معاهدة عليه-م وفرصت العربية،

 لم التي م(1840 ه/1256) عام وتدن

ية سوى تترك  و!سرته له مصر و

بعده. من

 أن العثمانية للطتةا تستطع ولم

 تهامة إلى اتاشر العدلي نذوذها تمد

 سنوات يعدة دلك دعد إ ارمن

 في خاصة المتعددة غلها ولمشا لعجزها

 سلم قد علي محمد وكان ن.لبلف'ا

 حسين لثريف ا حليفه إلى ليمن ا مذ تها

 فتغافرت عريذر، أبي سر علي بن

 اب بين المتاففة ا!ط-ماع

 !.طموح’ صنعاء إمام ؛السابق رحليفه

وبين وبينه المتوكل، تبيى بن محمد

 ، عانضى بن محمد عسير أمير رهجا

 القوات لثريف ا بتحدي أن إلى

 من لالنتقام الحجاز من نية لعثما ا

 عدرا اللذيذ لقديما حط-فه ومن جاره

 اليمن إلى شادا ذورق فاع ته،

 في عاق آل إمارة ءلى وقعى

 سنولىوا لحديدةا إلى وتقدم *عسير

 ه/1266) عام في وذلك علها،

 أن ء صندا إمام ورأى ام(. 849

 وأن يف لثر ا عل لفرصة ا يفوت

 الحديدة، في ا!تراك إلى يتقرب

 التقدم إلى هم ودعا هناك إلى لتوجه

 ب ما عل القضاء مججة صدماء إلى

 م العثمانيين أن غير ت،؛ااضطرا من

لمعارضة أسابيع عدة إ مها وا يستن
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اليمن في العثماذدون ايمن ذي اذ؛ون٠غ٠ال

 في ندون لعثما ا وبقي لهم. ا!هالي

 واتتهم حق طويلة مدة فقط تب؛مة

 عل ء سداج لال خرى٢غ ره٠م الفرصة

 م(1872 ه/1289) عام في صنعاء

باذ؛. ر -غذن ًاحمد دد عل

ز زمة أوضاع ندون لعثماا و  مت

 !مر ا عله كان مما أكهر المرة هذه

 فق-د ،عذر دس دسم; ا القرن ل خال

 عام منذ عدن نيا ؛.ريطا احتلت

 أمام للوقوف م(1839 ه/1255)

 اليمن في نا با ءلي محمد ت طموحا

 جنوب في لحها لرصا مع المتضاربة

 حرصها إلى با#ضافة ا!حمر البحر

 وحراسته. الهند طريق تأمين ءل

 معاهدات عقد عل حينذاك وعملت

 المناطق وسالطثن دخ مش؛ دع حماية

 في ا٣خطوائ وتسارعت بعدن. اغذدطة

 إلى نيين لعثما أ عودة بعد لسددلى ا هذا

 ذاتبا، عدن لحماية اودمن تبامة

داخل إلى تجارا طرق ولتأسمن

 سة السد؛ وساعدت العربدة. لجزيرة ا

 من ت انحميا هع ند؛ بريطا اتبعتها الني

 المرتبات ودذع الحماية، ت١مطهد
 وا!مراء، والمشايخ للسالطين

 وعدم وتبجيلهم مهم باحزا والذناهر

خلدة، لدا ا شؤونهم في التدخل

 أن عل جيعها سرق لسدا ا هذه عدت سا

ء جذب في ؛.ريطانيا تنجح  هؤ

 ا!ذراك سدة سدا بعكس ، إليها المشايخ

 ال*سدطرة فرنس عل تعتمد رت كا الني

 إلى با#ضافة ا!موال، وابذزاز بالقوة

 سدئة سمعة لرن حكمهم بحيط كان ما

 ذواة ضعو هذا عن وكدج بل، من
 إلى فعلدًا برز الذي لليمن التشطير

العارة لحرب ا نهاية عند الوجود

ا!ولى.

 في العثمانيين أزمات تقف ولم

 بريطانيا احتالل حد عند اليمن

 الحماية مرماهدات وفرضها ،لعدن

 كانت بل انجاورة، ت لجي-؛ا على

 وضعف عجز حاذة في ذاتها السلطنة

 لمستمرة ا مت و نحا ا رعم شديدين

 هذا وانعكس .شؤونها #صالح

 ة٠بم ؛.جائل من موقعها عل العجز
 فقد والثحرا، الزراذدق مثل لقوية ا

 عل تعتدي القبائل هذه نمت كا

 المرق أسالك وعل حامياتبا

 أدا كما آخر، إلى حين نرن وأعدتها

 توفدق واليها تعزل أن إ تملك لم

 أن بلغها عندما مة ب؛ في شا ؛ط

 منطقة إلى حمايتها مدت قد بريطانيا

ا!مر، في تهاون أنه بحجة الف؛!ح
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البمن في نيون المث*؛ الدمن في ادشمانيون

 ءلى يدلل ومما ذلك. ءلميها سكر ولم

 أبم الحين ذلك في العثمانيين ضعف

 بعد مباشرة صنعاء إلى دوا يتذلى لم

 فذك وقد بان، إلى وصولهم

),-  ولم تعز، عل السيطرة في محاو

 اتصل أن بعد إ صلعاء إلى يتجهوا

 هم وأغرا لها عئا وأ-حذفي أتمتها أحذفي م٦ًا

 عل للقضاء إليها دالتقدم

ضطرابات  ،حولها وفيما فيها ا

 المركزية لحكومة ا كانت أن بعد وذلك

 فيما ا!ثمة لتناوس تمام ابارت قد

ذل اى بين الحرب ولتوادل ‘بينهم

 صنداء لثمانيدن ا دخول أن غير

 تارنهم في جديدة لمرحلة بداية كان

لوعورة ذظ-را إذ ارمن. تاريخ وفي

 القبلية البتية ووضوح ايدة المنطقة

 ذورات العثمانيون ق فقد ،ما_ا

 ١حكمه ذلى، خالل كثير .دماعب

 العالمية لحرن ا نهاية إلى امد ي اذلى

 أخرى ناحية ومن مزى. كما ا!ولى

 د٠ال في العثمانيين وجود فإن

يم بعض وارتكاب  وولغيهم و
 عبئ شكل ند وا-د البئات

 هب مما ،اليمنيين هل كا عل جديدًا

جديد من لفرصة ا وأناح النفوس

 القبائل والتفاف ا#مامة لشاط

 بالثورات المنطقة فاثتدا-ات -حولها،

 إلى للطنة ا اضطرت حق والحروب

 لمعروف ا شا دا فيفي "برفيأ ترسل أن

 رمنا عل واليا والقسوة لثدةبا

 #خماد متغرقة فزات في مرات ثالث

 ظهور هذا يمنع ولم •١٠٠: الثورات

ة بعض  داولوا الذين المصلحين الو

 الدا_ماء وتقريب ا!حوال بدئة

 من تنتن د.وا لغاد ومحارد* اليب(،

من وعزهم سلى دؤونين ا كار

 من عسكرية فرقة وذكوين, ،م ه ص:منا

 ت لمؤسسا ا بعض وإقامة د،ليال ا أدناء

 ودار المعلمون ودار المعارى دار مثل

ء أشهر من ن وكا الصنايع.  هؤ

ة  ن وعثما راشا، حفي إسماعيل الو

 ،شابا حلمي وحسين ،نوري د؛با

 تستمر م ا#صالحا'ت هذه أن غير

ية مدة لقصر ط-ويال  ،منهم كل و

 نتيوجة م عا بشكل للطنة ا وصعد

 عل كله ذلك وانعكاس ا#دارة فاد

يات.  لضعف ا هذا ويتضح الو

 الذين عدد كهرة حظنا إذا بجالء

 المدة تلك في ء صنعا حكم عل توالوا

ه/1 336 - 1289) بيون القصيرة
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ءجدل ال ز د ى العفمايون

 ءذده-م رغ ٠فقا م(، 1918 - 1872
. عذر خة نح_و  هذ؛ وي-رجع والي

 دراب—ضا إلى ذك-ر را إلى إضةف_ة

 ي'ح—ب —م ي . ثم_اه للطنة ا ت *غ-سدا

 في الثك وإلى ومغاوضات، ؛-ورات

ب بعفر  - .'لعالحين حق - و
 لها م-رتع تج-د التي الوثايات بسبب

٠فاسد إداري جه-از في

 في ا!ثمة ع.ن دايم ارذفع من هرا

 المتوذل ا#دام :ذيم نفها الغزة

 اندين، ذرف الهادي ام وا عسن،
 رسد بن د٠م٠مح لمنصور ا #ماموا

 وتد يحيى- المتوكل وابنه الدين،
 أكر شها ٠صذعد في كا!ذرا -دوهر

 ،حررن ;ا دةإما ن في درة دن

 م(،1911ه/1329ءام) آخرها كان

 ءشد إلى م_هد الذي لح_ص-ار وه,و
 إلى ددوره هي ايذي ٠دءان( )صلح

 بعد دمنا في المتوكا;؛ اذمل.ك.ة دب
دعاددةا الحرب ءقب مذه المركا خروج
ا!ولى.

م.11لئ. طذى.1هص -دد د.
 !ول ا |صثماذي اذختح سالم: ط،ى۵د سدن : جعدوا

 الله عبد جن٠حم م،1635 _ 1538 لليمن
 اليمدن تاريخ من عام مائة :العمري

،دمشق ،العلمية لمطبعةا ،بث الحل
 اذيمن ريخدا :الواس*ي سعلواعبدا ام؛984

 حوادث ذي والحزن الهموم ذرجة د*ى1ا
 ر—للذث ليمنيةا الدار ،ليمنا وتاريخ

ام. 984 ،4ط كوزيع،1و

عجيل ال
 الياء سكون و م٦لحح ا وكح العين يضور

 المشهورة العلم أسمر من هم م وآخره

 ض عجيل بنو الفقهاء ويعد تجامة، في
 في دتؤروا ا لذين ا لصوب ا يخ مد؛

 دس زما ا اذخرن ن التهامية المناطق
 وأقدم الميالدي. عثر الثاني الهجري

 بن عمر الشيخ هو !درة ا هذه مشايخ

 قومه، عل ة٠سلط ذا كان الذي عجيل
 كبورة ماشوة صاحب كان يأنه وكى

 البين، من دواده يقي أن يوما وأراد
 ددد كان الوزت ذلك في الدلو أن غير

 ه جاث من وصنع عجال فذبح ، غيره
 حب حمما قومه ه كمما دوابه وسقى دلوا

 وصار كسميةا هذه وانتشرت ،لعجذترل ا

 حذف ال-وؤت م_رور ومع ا٢ يعرف
 إل المذاف موا ف وأ المضاف الناس

 عجيل عمر يقولون نوا فكا ، مه مقا
 4أبذاة عل تطلق كسمية ا هذه واسءرت

 آل ءقها أشهر ومن وذريتهم. وأحفاده

 سر بن ءلي بن إبراهيم الفقيه : جيلء
 م٠له المشه-ود العلماء من كان عجيل بن

 بعض إب وتنسب لصالحبا
 انع التدريس رك مم؛ ن وكا؛ اتؤرامات،

 أخيه ابن أد-هرهم كلمماء١ من جاعة به

 الذي ٠عجولى بن مومى بن أحمد الفقوا

 العمل ونثر إوضع با م ب؛ا في خالهه
بن إبراهيم الفقيه ة وقا وكاكت ، بعده
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عدن مومى( بن )أحمد عجيل ابن

 ه/640 سنة عجيل بن عمر بن علي

 مونحوة بن أحرز الفقيه د ورع ام 242

 عجيل، آل فقهاء أشهر عجيل بن

 في الصوفية ت  رجا أبرز ومن

 ه حدر مدينة مؤمسرط ويعتبر ، اليمن

 بيت مم ئ ا$ن تعرف التي ٠ الغشه

 في ذلك وكان عجيل ابن العقيه

 عثر إدج الثا ا لهجريا بع لسا ا لقرن ا

 من المديد تنب وإليه الميالدي

 م1291 ه/690 سنة وتوفي الكرامات

د من وخلف  اشتغلوا سبعة ا!و

 أحمد الشيح ذرية ومن دالعلم، جيع

 ببي المعروفون الفقهاء موسى بن

 أحمد بن مومى لفقيه ا منهم المشوع

عجيل- بني، من ع المثر

العروسي علي هحمد د.
ذلشرجي. الخواص ذفات مراجع:

موسى( بن )أحمد غجيل ابن

 رن موسى بن أحمد جه زمة ا جد هو

 المنسوب م(1291 ه/690 )ت عجل

. رب كف ابر* الفقيه( )بيت مدينة إليه

 جي الثر عن الحجري نقل رفد

 سبب بأن الخواص( ت )طقا حب..* صا

واسمه (عحيل ),دن د الحد هذا تسمية

 ؛٠ءد بيت من ردلو٢ "ن—وي )عمر(

 ردن ماذجة صاحب كان ،وصالح

 أن يوما فأراد ٠)المعازبة( من قومه

 الذلو لكون يمكنه فلم دوابه يسقي

 دلوا جدده وفرى عجأل نذبح ، دخيره

 يقولون قومه ن فك-؛ دوابه، وسقى

 ذلك كهر ما٠فل العجيل(، حب )ى

 وقاموا المضاف حذفوا به، وعرف

 نم : لوا وقا ،مه مقا إب ف لمضا 1

 ،ذريته في ذللن* 'ستمر وا ،عجيل

. المذكور -حفيده ومسهم

 العمري ٠ات ءبد حدددن د.

 ارمن ن دددا حمجمر الحجري: د«٠م٠مح وراجع:
دار ،!كع ا علي محمد تحفز وقائلها،
م.1996 ،2ط صذعاء، البماب، الحكة

 عل تقع درك-اسة، جزيرة شبه هى

 الجنوبي ل٠ح ا—ل ا عل عدن خليج

 عن وتهيمن ،ليمنية ية ^قملهور

 نحيط ا مي الهارة لحرية ا لطرق ا

 مدينة من وتتكون أوروما. إلى الهندي

 ، أيضا عدن تسمى الني القديمة عدنى

حتالل يعد عليها أطلق وإن  ا

 : لها تمييزًا ت مسميا عدة لى لوريطاا

(Crater, the camp, the Fort) وتعفى
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عدن ءدن

عثر السادس اةرن١ في عدن

 ،لمعسكر وا ن، لدركاا )فوهة لرتيب با

 مدن عدة إلى با#ضافة والقلعة(،

 في نشات خارجها ومستوطنات

 الميالدي عن التاسع القرن منتصف

 ميناؤها لتواهي،ا مدينتا همهاأ

 كان قديم ميناء والمعال، الحالي،

 ومرفأ لذراعيةا للسفن مرسمى

 لليمن خر كة واشتهرت #صالحها.

 لذرقا سفن إليها ترد وفرضة

 في اسمها رذك وقد القدم. منذ والغرب

 صعيد في )قذط( في كتب يونالى نقش

 الميالدي، ا!ول اخرن ا في مصر

 حذول )الط.واف كناب حب صا ها وسما

نفسها الغرة في ا#ريري( البحر

 عل عمم اسم وهو السعيدة، بالعربه

 هذا وتكرر بعد. فيما كله ارمن

رم  الجزء في خاصة مواقع عدة في ا

 الني الجبا الفقرة السراة، من مني ال

 من تبدأ بأنها الهمدالى الحسن حددها

 في بآخر أو بشكل وتنتهي عدن

سم ولعل الشام.  جغرافي مصطاح ا
 آخر اسم إلى بإضافته علم يمبح

 سم ا تحمل أخرى دواقع عن بزه لتم

 لعدن لعربه ا ميس لقوا ا وتضع نفسه.

ستقرار إلى أقرب هي معاني  ا

ستدطان  تبعد  صفة وا!مان؛ وا

 الكالسيكية التسمية عن

في كفعل ورد بل السعيدة(، )العربه
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عدن عدن

 ٠ للف خ من قريدب 1يمعف ة إدمني ا لنقوثى ا

كتاب في بطليموس وصع وقد

 العرب فرضة سماه موقعا الجغرافيا

(Arabia Emporium) :اسم إنه قيل 

 لهمدانيا إلى يعود ولكز( ،لعدن آخر

 المعروف داسمه-؛ لها موقع تحديد

 ف وصاوبا والعرض الطول بخطوط

 )العدنات( من غيرها عن تميزها

.حنوبية مده تها كموق

 تارلجها فيشوب ا#سالم قبل أما

 ثيء أي يرد فلم ،الغموض من كثير

سم، ذكر عدا الماند في عنها  إ ا

 ايخر إلى ء.ارزغ إشارة وردت أنه

 المذكور، )الطواف( كتاب في

 ؛.ادت داتءا اذؤرخين ؛معر ووصغه>

 لعراب ا أسواق ى -حدا دية ه الجا في

 المنتصف في ا)ذوافل إليها تغد اددي

 ء؛م، كل من رمضان من ا!خثر

 ذقد خفارة. ددون فيها النادس ويمثوغ

 ضغن.أ أمنية ايدتقا فيها أرسيت

ستقرار ءليي-ا  لدرخاء الذرورى ا

!.عردة.ا للعربية أخرى سمة وهي

 ا!ولى الثالثة القرون في أما

 ا!بنا*، قبص.ه في ت فقد لإلسالم

ئتهرت دا عنها كتبوا من ووصنيا

 والثرق. وإفريذثا لليمن كفرضة

 بالثعوب وعالقة تفاعأل أكر وذاف

 العالم ءلى إطال! وأكر ا!جنبية

الخارجي-

 وضوح يزداد تأريخها أن إ

 صارت فقا- اك.ليحور، رخ د ن٠زم
 ٠ الصبحي إكرما به كافأ إقطاع

د  سهم سلفت فلي اليامي رريع أو

 المستعربة لدعوة ا (٠لدء أبيه نصرة ني

 فيها وذدات اليمن. ي ذمية لعا ا

 لدولة دا عرفت فتية دول؛ حينذاك

 حصينة ذلعة منها جعلت الزريعية
 اقتصاديا ومركزًا مهما' وميناء

،  معفل( في رمها أمر ودو ودنافي

 المصادر فذذت ما إذ ، رها تا فزات

 عن أردا تغب ولم تذكرها، لعربية ا

 وهي الغزة. هذه بعد التاريخ ذاكرة

 دممن أ فرزن دا يا فيها ت٠وىذ فزة

اوصين.و الهند ودهليز

 المتعافة اليمنية الدول وحررت

 وحمايتها عليها فظة انحا على

عتماد  بإدارة فيه*( تثق من ءنى وا
 ميناذيا مز دخلها كان ف.قد شؤونها.

 ومتا-جرها أسواقها من والعائدات

 بل لها، به يتهان  دخل مصدر

الوحد ءلىازد - ناأحبا - كان بما
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عدن عدن

 الحورات وتزخر عده. د تعدم الذي

ر بأخبا ن الرسول للدولة تؤرخ التي

 عدن من موسمي ترفع الني الخزائن

 تجند أن — إذن - عرو فاج تعز. إلى

ستعدادات وتتم ا!جناد،  لصد ا

 من دبا سنعا ا أو لغزوه؛ ولة محا أية

ن,(، من تمكن متذاب أي  كما احتا

 لمظعرا ٠الرسورين ماوك دانى ضع

 بن م سا ندة وبلغه ر ظغا ا ء' حين

 أو لها،احتا—د لح_؟_وضي ا إدريس

 من أكبر قفى يإذ ا الرسولي اتجاهد

 استعادتا يجاول وهو سنوات س،بع

ا!فر. عمه ابن من

 أواخر في أمرها ضعف وقد

 العقد منتصف في سورةلر ا الدولة
 اهجري/ سع ان لقرن ا من مسرى الخا

 حوتما الميالدي، عذر الحاسب القرن
 ،محلها وحلت جذة ازدهرت

 هذا إلى أدت هرلى عوا عليها ذرت وشا

 آل سالطين تناض : ومنه-( المصرر،

 ،ليمن ا بحكم ر ستغذ.( ا عل رسول
 الحكام وجور ا#دارة، وسوء

 إلى الغن ولجوء التجار وهروب
 انخا، هرتاء أشهرها من أخرى مواذئ

 من كرر يجزء فتك وباء إلى إضافة
هروة الطا الدولة وورثتها سكابا.

 من تمكنت أبا إ ، محط-م~ة مدينة

 عهدها !دق إلى ا٢- لدودةوا Liنتشا ا
 ا؛تصادي نتعشت وا ،عقود بضعة في

 دورة أءرى هرش عوا أن بدد ، في و!

 إذ أخرى، مرة لنمو ا هذا أوقفت

 فسمت تنا كبرى دول احتالن( ولت !
 الممارك وهم: الهند إلى الطريق عل

 ء جذ( وقد ٠ رون لعثماوا واررتغال
 بم عنفوا في هريون ! وا رك لمما ا

 وجاء خائبين، عنها فردوهم
 في يحاربون هردون لطا وح ادردخاادون

 ئبهم لنا فتركو بدن ا في ءذة جب.هات

 وئد دم، إعمديا الظافري مرجان

 رغم عنها وردتم المدينة معدت
ت وإنزالهم لعنيفةا البرتغاليين محاو

 ءلى قع مو حتالل ا!_ذ.وات
 أما •س-وره-ا خارج من تاللها يعفج

 وتد وما-وا فق-د ون د لعثما ا ادهرك
وزة رت۶ا  إ يبق ولم الطاه-رية ا

 يحك-م ملوكهم آخر داؤرد بن عامر

 في بخدء ه—ن—م ذأخذت ،ء-دن

 مثهورة والحادئة م1538 ه/945

التاريخ. كب هاحشر في سهبت

 ح.ك.م.ًا عدن ندون 1العثم وحكم

 ٠ن مر مفادربا ءلى رغمواوأ ، قلق

 لحكم ا من ؤرن بع-د عنها ج_لوا ب
 اقتعادًا، المدينة ته انحدرت

إليها. يعودوا ولم ، أمره-؛ ونعف
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 لقرون ا في عليها !يدي ا واختلفت

 ا!ثمة فتداولتها الدالية، الثالثة

 العاذل بعض عليها وخلبت الزيدية،

 العبدلية لولة٠ال احتلتها ثم يافع، من

 تحت وبقيت م1730 ه/1143 نحو في

 احتلها حق فرض رداء أيدتم

م.1839 ه/ 1254 في ا#نجليز

 أسوأ في وهي ا#نجليز واحتلها

، انتعشت ثم أحواذ-؛،  وذذل نجاري

 )خل-جها ة٠صير من ال-تقلدى ميناؤها

 سماه الذي التواهي إلى ا!مامي(

 (Steamer الغن نقطة ا#نجليز

(Point .

 26 م/1963 عام اكتوبر 14 وفى

 ثورة قامت ه1383 ا!ولى جادى

ل إلى أدت حة ما ستة-'  30 في ا

ه،1 387 ثمان 27م/1967 نو

 اديمقرا )اليمن عاصمة وصارت

 الدمن وحدة إعالن من إلى ا الشعبية

 يومط 22 في ليمنيةا جمه..ورية وقيام

 حيث ه 14 1 0 شوال 2 6 م/ 1 9 9 0

لكبير.ا ذيمنا ميناء اعتبرت

صحي أحمد الله عبد

الغذين

 قضاء ،ذن( ء )تمغير لعدين

 في إب )محاذظة( '-واء مز واسع

 يته.ل ى.اياء، من الغربي وب—الج

 ريذه صل دن؛ا زدد بوادي 'شماله ز٠

 نا-حية قالثر ولن وصاب« ررتن

 .ن٠و ،لشوافيا ومخالف دئى ب ح

 ومن وتعز-:؛؛، ٠الغال ذي الجذوب

 محافظة من زب،-ي ذخاء العرب

.٠ة٠الحاد،

 أرض من قم ودالعدين(

 عليه يطلق كان الذي )الكالع(

 لها اد وذي حبيش بالد وعل

 فيها مج—ح بة درهتم مكاى رية ،وإب

 ويتخلله.؛ ،لحصون وا ل دا ا من ءدد

 هذه طرأت وقد الوديان. من عدد

 غبر لبب - تعديل لحدوث التسمية

 يرط يادن الطريق ءلى - معروف
 ، للجبا ا من نده دما تبامة من ءًا جذن

 من )غذين( قرب !طرقا نجرت
 متوسط كان الزراعية، !رضا قطع

 ا٠ورواحله الحافرين طريق في
 تفرة-:؛:- )يئؤاية: فيه قبت فأ

 بالمقهاية عرفت والتزل( للراحة

المكان في نثأت مم ين(، ادئد
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الغذين الغض

 ب ط تطور )العدين( سمهاا بلدة

 أوسع لناحية مركزًا اتخذت حتى

 أصبحت ثم ، أيض الغذين سميت

 دركز كان أن بعد لقضاء مركزًا

 ،ي٠ث ثلنع مدينة هو بق سا لقضاءا

 لعدين،ا يضم العدين قضاء وكان

 العدين، وحزم العدين، وفرع

 ناحية كل صارت وقد ، ٠ومذيجرة

بذاتبا. مدرة

 الثالث بنواحيه القضاء وشمي
 عدد منها كأل وكع العدذن(، )قضاء

 في الحجري فضلها العزل من كبيد

.مجمزوءه

الللبدة يجمال العدين اشتهرت

 الين ومزارع ا!رض وخصب

 الدافئة الجارية لمها وديا في لغواى وا
 التي )ئة( ووادي )الدور(، كوادي

 ووصفها الشعراء، يجمالها تفتى

إليها وفد وممن أبنائها، من ا!دباء
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اكدين الغتين

 ذه نتدر ا ف مضبا جذن كمركز
 ارتبطت وك ا!دب. وازدهر اكلم
 ام(987 )عام حديث العدين مدينة

30 طوله بطريق إب اللواء دًاص-مة
. كم غرب

 من عددا تشمل الددين: ؤديردد

 -حبال : أشهرها والبلدان، المناطق

 بني وجبال والشيبة، ،٠ءواض ني،
 ويشرف العدين، مدينة ها )وفي هات

 مركز بم المدفدف، جبل عليها

 الدور وادي من جزء وهو ازوادي(

د المئهور،  وديا المليكي ثم؛-
وهو ،عته دمنا المسؤور ن ل: حصن

 ثم ؛غربيها من المذيرة ءلى مئرى

 بنو ثم زهير، بنو ثم دري، بل
 نم المذسهور(، عنة وادي )وت عمران

 حاتم، ف ثم ١هم ،لجلين ا نم ، ٠ثلف

 الله، عد رو نم قعر، نم قداس، نم

قصم نم ،رحف نم رنة، لدما ا نم

٠ ن حليا

 مديرية عرر وهي ين: العد فرع

د وتثرف اكدين،  في حيس ء-لى؛-

 ا#دارية المراكز وتثمل توامة.

 بني - الوزيرة - ا!همول التاب:

 .ا$حماسر — :حمد بد — ع غ وس—ي

الن- تزرع الني المناطق من وغدرها

 بنو المشايخ ي_سك_ن !حماسا وفي

الفرح.

 الطرف في رهي الندين: حزم

 لعدين،ا مدبردة من الشمالي ١الغرير

 وزبيد، رأس مجبل غردنبها من تتصل

 ور ، حبيش* .وية بمد ثرنها ومن

 وتضم .٠وصاب بمديرية شمالها

 — حقين : هي( إدارية مراكز مجموعة

 - حليمة — النخب بنه — وائل بذو

 - سلمان بذو - ءلى بنو - يردس

 - حريم جبل - سيدم - الشنارر

 - سدن I بنو - م ا$حكو — ارقة المز

 !حبور ا - الشرفي - |ذبضة - هدة ض

 تثمل وجيعها ا!جعوم. - لوما -

 ع لذوا والحعون اوذرى من ءددأ

ا!ثرية.

 الكثير هناك أن ا#ذارة وتجدر

 إلى المنوبة وا!عالم لبيوتاتا من

 ا!سماء بعفر إلى هنا نثير ؛لعدينا

 بالد إلى 1صوغأ فى ود٨ت الني والردوز

 ا!سماء خاص دوجه وذدكر لعدين،ا

اكاب,:

 أحمد بن يوسف الحقق العالمة

سنة فىلمتوا بؤ لعد مين٠—ح بن
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العر لعر

ستين بمدطقة ام296 ه/695  ا

 - ؛- ؛.عفر في القضاء ولى قد ن رى

 ٠*—؛ ن٠لدي سعد مخ -ب- ا . ٠ هرذحج
 فاخأل ثيخ كان العديني، عبدالولي

، ورءًا تقي  في دشاركة وله صالح

 ،لعدين ؛!د متواث ن وى العام،

م.1778 ه/1 192 سنة رمات

 م-رك من با-دة — -.ضا — والعد؛ن
ل ياذع بمديرية حم محاففذة و؛خم

— فس-كون فغ-تح ر ركس — دن زحوا

 م-ذطق-ة في ؛.عارةا رودة بم.ين٠ ٩رة واد

 الثحر مديرية من يمنن بن ء-لى "
٠ حغ;موت محافظة وأعمال

 الدهري اؤص عبد حس،ين د.
المقدخي احدد إبر؛هدم

 'الحجري مجموع ،344/2 :ا#كليل :جعيررا
 فد ة مياا والقباذل البلدان ا٠معج ؛590 /2

صنما،، الكلمة، دار المشحني، إدراهيم
م.2002 ،4ط

: و٠ه لمسندية ا لذفوش ا لغة في لغن ا

 دتخن لذي ا لحردن ا لج.بل وا ،لحصن ا
 الحصينة والمدينة الخوف، في ذًا سال

 بدر ننطقها اوم وتدن جرلى، ذوق
 ه-و ألسنتنا ءلى ذها٠ بذي رما الدين،

 لها مدن وذرى دحون أمء_اء
رؤوس أو ،نقها اذذكررة ت1.ذ-٠ال-ه

 دمة كل ودس أي محددة، م.ذيعة ل
 وه.ي الحيمة، ءر ذلك ذمن عرًا،
 ،معروف عدن وعر الناجذون، مركز

 : تري لى كدد ذال وب

ن لي -ط و مذزل يلحج منز

 عدن من لعن ذي منزل واي منها

د في والة؛ من !-*ر وا ، ص-ع-دة ;.

 ءلى قروة وا!*رة عتمة، في ٠تةا ذرى

 صنعاء، م.ن ؛.ألذرب ن هددا من تاه

؛!د من سيف بني في جبن والى؛

يريم•

 في ة٠لك.لم ا ه-ذه ورود ك.بر ورغ-*؛

 في تبق لم أنها إ تسدية، ا اذة.وش ا

 : لبمر، اذوا ا وفي ، ميها اذوو ذا لغت

 في العر وجع ء!ه. الحبل: عرءرة

ر. ءر أو أءرر هو: لتقوشا

 الخيمة في جبل أوله. ىبخغق والعر

 يتعدلى ،ء حى:-.*-.'' رب ؛.مفا خالدة ادا ا

 ذرية أعأله وني شعوب( !.ذي)ا يجبل

 )آل ساكنيها ومن اس، تحمل

 لجبل را هم. وء ذرة( )آل و ذاذي(

 متعة كه-وف وذرء أر $؛ ا ذوات من

 في وينتذر ا؛واه، لخ-زن وحد_ي-اريج

 !؛درجات من !*ديدا ح_واذبه

من ط-اةخة س.ك.ذه ؤد وكان لزراء-;.؛. ا

2049 الهذية11 س"ه،ة٠|ل



 سالذة من المنحدرين ا!عضب( )آل

 يعرف ناث لذ حمزة بن الله د٠ء ا#مام

ا!عضب(. بني )عر فيغال م باسمي

 منطقة في نردة - أيما - والعر

 وأعمال عتمة مديرية من )الصفا(

 )آل سكن محل وهي ذمار، محافظة

 سكنها من أول ن وى الماوي(،

 بن محمد بن )ءلي جده-م منهم

 القرن في - إليها قدم الذي صالح(

 جه( )الح بلدة من - الهجري العاذر

صعدة. غرب شمال ني

 من إداري ومركز عرية وادم:
 محافظ؛ وأعمال اذطعام( )بالد مديرية

ء. دا صت

 من كمة جبل في منطقة وازمر:
صدماء. ٩محافظ أعمال

 منطقة لفي عامرة قرية والعر:

 ٠ ٠ثبب )مناخة( مديرية من الثلث

 الجزء في الهمداز( أوردها حراز.

س  )عر داسم )ا#كليل( كتابه من ا
 هي يجراز قبيلة إ,ل سبة ا!غيوم(

ينكف سالا.ة من ر٠ش-ه- بن ا!غيوم

شمس. ءب بن
 )مسور( جبل لفي فرية والعر:

 من وهي الكاللي., دحر أسفل

ا$ثار. ذوات

 مدلرية في وحصن قرية واد*-ر:

 ء.لى دقع اغويت- بالد من )الرجم(

 وادي ءلى يشرف ثادق جبل حاط
غة.

 جبل قمة ءلى م؛ قلعة والعر:

 حفرسوت وادي وسط لفي صخري

 قرية وشرفي )الوم( بلدة بحوار

 من الئرفي بالثمال الواقعة )مريمة(

متهدمة قلعة وهي )سيئون(. مدينة

 ودر المياه لخزن صهريج ء-لى تحتوي
 تمة حول مبعرة أبنية ياوبقا قديمة

للميد وصور نقوش ءلى تحتوي ادتاى

If وصور ا!سرد يحاربون ورسان 

 دررا يلعب الذي للوعل جيلة أخرى

 وقد حضرموت. ت ى خرا في مهما

 أو العر( )قارة ذ١ |لحص لهذا يقال

 لحعرفش ا إلى ذبة الحبوظي( )قارة

 عل استولى لذي ا رظعا حب ص-ا

 ه/673 عام في بالجرها -حضرموت

بن عبدالرحمن ينسب ب ئ ام. 274

 جل حن لن محمد الئخ ابن ء-لي
ازمر(. ذارة )عردالرحمن لفذا اللرنى

 يافع في جبل - لدم با - والعر
 بنائها تاريخ يعود حصينة قلعة أعاله

الهجري. بع وسا ا لقرن ا إلى

سم هو والعر:  لجما, القديم ا
سعحه في تربضر الذي )شمسان(
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أح*د( بن )حرز ؛؛*.رذي الدين( محذي ذن الله )عبد العرامي

 ءاره يطلق كان 1كه- عدن، مدينة

 من ويتكون التعكر(، )جبل اسم

 ى المردة وءر ضخ,مة هض،ب مجموعة

.س-حيةة ت١وعذحدر ودان للها سخ

 ماة-;ن جبأى في بلدة : وا!-*ر
 ء وص لنوعة.ا آل فيه-ا بصعدة،

 ءلى يطل الذي المترف )العر( جبل
 ،عرر وفرنا لتهابردة ٠٠,اذاطوا حزان
 الخضراء الخالبة ب'ذرها تذأدق وص

 المعماري !طا؛-عا ذات ومنازلها

المغرد.
 اا.هةدةي د أده :براهيح

اإلرددذي علي ط«ر
 واإبرل ابدان معجم صقحغي،١ هيم1إ؛ر جع:1عر

،4ط ضعاء، الغدة، دار اليمنية،

م.2002

الدين( حيي٠ بن الله )ءبد ٠م

م1773 - 1722م/1187 - 1134

 -دين محيى بن الله عبد رو
 وذاعر أديب لمنعانيا ي الدر

 صتع.اء، علماء ء;.أن . من ،ض وى

 كله. الرهن أوؤاف ثم أوقافها ولي

 )تخريج ودئف ٠سررته ودنت

 لذانى انجلد خ( - الثمرات ح-اديث

 عمال دن !-روضةا ج-امع في منه

 ه/ 11 80 سنة تألرفه دن ؤ. ٠ ء صنوا

في ا#لهية أت )الفتوحة ومع.اه ه1766

 ث !حاد ا دن لنمراتا في ها تخ.ريج

 ذن*;ر لفي )اا.ثهرات : ود***هى (وية٠الذب
كام( )آيات أي ا$يات(  للفقيه ا

 ت) عثمان ن٠ي حم_د ن—ب ب ن غ. ٩ ن

 الحرحم-ة دب وصا م(1429 ه/832

 مع-(ه؛ منظومة و ات.٠وش_ح٠م ر٠ذ_*

درت 700 (!وديةا العادة )مفتاح

 المؤرخ نقل د )نود؛ا ؛لممة ففل في
ه ،منها نتف زيارة  شيخه مع و

 ‘ومعاهرن-' ا!حري ابن العالمة

ذط;ذذ. رل ل ت وطارا ت دراسال

 ،هري1 الله ءبد حسين د.

 ، 175 - 150 /2 العرف نئر :وبارة : مراجع
دار ذة،1ثة1وا ريخانتا 1 في ت ماب ي اس،ري:

.93 /2 (:2000) ا)ذي

 مد(٠ح دز ين٠)ح ؛،.رشي

م1911 , 1859ه/1329 - 1276

 صالح بن أحمد بن ددن ه-و

 وشاعر وذاض وذب ءالم لعرذي،ا

 من ا)لمكبى-ي- تهجرة ولد ،ودؤرخ
ن،  ذمار إلى ندخلوا نثأ وبا خو

 مثانجها. ءن فأخذ الطم لطلب

 تديى بن محمد المنصور با#مام التحق
 م1892 ه/1310 عام ٠الدين حميد

 اوكتابة له تولى مه-ن أن و؛ فالزع.ه

ازرور( )تهجة سررن لفي وألف

I 2051 اليهذيس لهصه£د



الغرض الغرض

 اه/317 عام إلى فيها وض

 المرام )بلوغ كتابه له اشتهر ام.899

 وم وإه-ام( ملك من تولى فيسن

 تقع له ق.صيدة فيه شرح لليمن تاريخ

 (م لختا ا دلى ر-) ها دسما بيتا ستين في

 الذي اتكتاب عنوان في اسمها وضمن

 ه/1318 سنة إلى بحوادثه وصل

 !ب ا بنئره عني وقد ام، 900

 حوادته وأوض لكرمليا انتامى

 م،1939 ه/ 1358 سدة إلى بماطحق

 مدح وللعرثي طيعه- سنة وهي

 عصره، رجال هع ثادرية ومراسالت

 طريق في الليث بميناء توني وقد

 الحجة ذي 21 في الحج من عودته

م.1911 ديسمو 12ه/1329 ستة

العمري ابى، عبد حسين د.

زض ا

 كمة العري النطق هو لعرصي ا
 قوة أو جيشا وتعني "أوردو" الزكية

 لذفو وا الهرك لغة في عسكرية
 ثج٠لجيو ا ءلى رتسميةا هذه وأظذقمت.ع

 واسعة جزاة حت جتا ا الني المغوليه
١تمف وأبحت وأورودا آسيا من

 لتجيين ا منطقة و ا عسكرية ثكنة

هو ء صذظ٠د لعرصيوا الحذلى. وتجميع

 النظامي للمكر طاها الني الثكنات

 مد٠مح المشير العثماني الوالي )الجيش(
 ه/1299 عام كيينه عف عزت
 الحالي مودجا ني وذلك ام،882

 'اثمن داب دين ادموز جذوب
 السلطان البناء ببدء أمر وقد والحندق

 ش/ 1 301 عام في الثاني عبدالحميد

 تعاف بنال فترة لوخا$ ام، 884
ة عدة اذيمن عل  أوز أتراك و

 دسين وآخرهم باذ عزت محمد

 دا لله عبد والمثرر شا حلمي

عهدتبما. في البالء اكتمل اللذان

 للعرمي الربي ابوط مدخل عذل
 توب تحما لوحة بة -بوا تعلو

اكاني. عبدالحميد ن للطاا

 عدة من حمى زر ا' رنى ويتكون

 يقع الثرب البوابة جوار فإني أفالم

 نرن لقوا معسكر ر ى٠بس، ما مرنى

 نون لقا ا بتطبيق لمعنيول ا ره يقعد

 اليوم اس٠ي ما و—وه سمكري

المكرية. الثرطة

 كان المبتى من ا!سفل والجزء

 ن كا منه ني كا ا لدور وا ،للجنود سكنا

 وشمال القوانرن. جنود لقيادة مقرا

 ات نا لورزا دا خاصه مالل دوجد البوابة

مرقة وإلى التركمة، العسكرية وا

ه; الهوسوكفن 2052 رم ا



العرض الثزخي

حج<0٠ |٠٦ عا ه حج!،ةحجةئ١ ، :
,. : .....; ;

.ن: ٧ ; . ؛١ث
غتمالب ٨ و صم

■ ٠ ؛'؛'ب.’■'ن

'م■'■

 نموذجا رعد ركي٠ت حمام يوجد جوارها

 الكزر بني الني الزكية للحمامات

 إلى إضافة القديمة، صنعاء ني منها

 الوالي عهد في بني جامع وجود

 يوجد باشا، الله عبد اشزر الزكي

 منارته تزين بالوالي خاص مصل فيه

 المعروفة الوداء با!حجار

 من أكش ارتفاعها يباخ "بالحبش"

 الشكل تأخذ ب سطوا ا مزًا 35

 إلى )نبة بايتها، عند اخروطي

سطواني سذغه شكل نسيابي( ا ا

 مخزن يقع الجامع جنوب وفي

"الدبابة". ا!ملحة

 قبل أسلحتهم لجنود ا يضع شا١حي

جازة، في المغادرة  منظم بشكل ا
 اسم و حس الخا نه مكا له سالح فكل

 — ااجارود فده لجزن كان ا كم صاحبه،

 تلك في - الزكية البنادق مؤونة
الغزة.

 الجنوبية الجهة من الور ماية وفي

 حوش عن عبارة وهي النفاية تقع
 ا!ملحة تعل كاك للبغال "اطبل"

 البوابة وأمام الزكي، للجيش التابعة

 من طويل مبتى يمتد للعرني الغربية
 مدرسة كان الشمال إلى الجنوب
 !سدي ا جنود وتأهيل لتدريب

العسكريين تعني " أسكي " وكلمه

2053 الخدد عد اصب



ارس في العرف الثزضى

 بذاه دجنى أول وهو انحرض النظامين

 وسموه ام 884 ه/1 301 عام ا!تراك

 عناصر أما الحصن تعني التي ""القثله

فاعي الجيش  عرضي لهم فاذان ا

 لدفاعيا خبى لعرا يمى بم خاص

 سكريةا ،٠للموسقو ذايع اليوم وهو

 صبره دار من أحجار بنانه في استخدم

 يزين الذهب دار ومن لجقر،١ سوفى في
 الطدب ب 'حش من المصنوعة بوابته

إسالمية. رفات زلجد الخالص

دسمى ت١٠ل كا ذتوغا ذق مرا ة٠قي٠وب

 الجيش وهم "ا!راتيط" يكرش

 اليمن، في كية ش٠٠ل ا ت لدنوا لرئيسي ا

 العسكري السجن وجود إلى إضافة

اني—المم هذه وبديت دهاق دزوش

 الحش. ازجر من

انطالذة كانت المكان هذا ومن

 ا م 1 9 ة 2 سبتمبر في كشة ا لثورة ا

 ترميم أمرد وقد ه1382 $خر ا ربح

 ه/1422 عام في العرضي مبنى

 طابعه عل الحفاظ مع م200ا

المعماري.

العمري اؤش عدد حسين د.

 في، اليمن أئمة زبارة، طمحد بن محمد :مراجع
 للفية،ا المطبعة عشر، الرابع القرن
.17/1 ه1399

الجص هي البرد
 زي ا عد زفوا ا — ده يقصد - لعرف ا

 عامة بصفة عها زماا ءلى الناس درج
 في تبم لعالقا اتحديا- مستمره موحدة
 جبةاذوا الشرد أب يتقدين٠ء. التعامل

تباع. ا

ن—م يتكون ذا؛.عرف ذو-ك وعل

 وركن مادي ركن هما، ركدين
:معذوي

اىدي. الركن

 لذاعدة المادي جذوذ . ا في ويتمثل

 دموم ا L ردف دمة أر ط دثرو معينة

 للعداد-؛ بقة لمط وا والثبات والقدم

. الحدطءذ في العام و|لذطم

نوي- الركز ا

 بإلزامية النادس اعتقاد وجوهره

 القانونية، حية اخا ا من فية ازمر القاعدة

رى في ذوي لقا ا -مو فا  ؛.ارادة ا

لتشع. ا في المشرع

 د عتقا هو إضوي ا لركز ا ومئنذضى

 ءلى ,دررون الذي المبدأ أن اد ا!د

 للمقتضيات شمير ومال عادل ه مقتفا

جت؛  منزلة إنزاله يلزم وزرا - ض ا

 الجزاء وقع وإ مه حرا وا القانون

ذذك. زف لحا من على

اببدية الوسوطة 2054



ليمنا ذي لعرفا ادس في رف٠اا

 مهما أت-ه ذلك دن ويتضح

 ٠ف تباعدا وشاع ءادة حزرت ا

 فرذوا إذا إ ءرذرة قاعدة ءذي.ا ذتولد

 العادة ذدك بأن الشعور !ذرادا إدى

حرام واج.بة لهم دلمزد.ة  وقع وإ ا

مجانفها. دن ءلى -برزاء

 ات-انتى رضاه لعرف ؛واذر ذإذا

 لبيان س-الذة لثروطبا لمعنويوا

 دصززها مع,زمة ة؛:,وذرة ؤاءدة ذوددت

العرف.

العرف: ل-.أة

 الح.اجات و!ردة ذرنا!لموا لؤون

 التشريع اختلف وذذا واًاظوف،

 القواض وتنوعت آخر، إلى عمر من

 من وكغيره-*( خرى. إلى دولة دن
 بذظام لرعنرونا تمتع دنذذرة -*-وب٠إ,ث
 ذرذب !م—ا#س قبا ذرت مذذر كم١ح

 التذريعات من مذظ.وشة وح.ود علره

 ,ة٠ودظم لح-اجاته د,ذررة .ت لذوانرن و؛

 من لعرفا ودعن ة.٠ا!رومر ك_ته ٣خ

 ه-ذه تغمنتها ا!في المهم-ة القواءد

 دق به ؛*.ءلى زال ما درث ؛ذنإودة،

ت رغم ا$ن  السياسية ؛!.تحو

ذذصادة  تارخ في الى.هة والعافرة وا

ابدن.

 دن (1) ادادة ت -Iص ن لرعنا وفي

 اعتبار ءلى د-ة حدرا نياذد نون لقا ا
 وإن للقانون رمع-رًا درًا—مص العرف

.!؛.:خريع داطرًاا مصدرًا جعلنلمة

 ء-لى مح-ب أنه ه-و بذلك والمراد

 إذا إ العرف يطبق أ ذيلقاا

 ءرض فإذا لتذريعي،ا ادص افتقد
 أن أو$ ل_زمه القاني عل نزاع

 :ه وجد ؛-إن التذرع في يبحث

 في أو لفظه في الراع ءلى ينطبق

 وامتبع يطبقه أن 4ءار تحتم هفدوا

 - إرفا إلى الذريع ي:جاوز أن عله

 الراع لحكم لقاذيا يجد لم إذا أف

 التذريع، في ذص 4ءار المعروض

 إلى اذرة—مر يلجأ أن عارد وج_ب

 العرف ثم ا#سالدرة الدريدة مبادئ

لعدالة.وا الطرر*ي نون الة.( قواعد

 -درًا١مع العرف ص_ار وه-كذا

 القاعدة ري٠وذ, تذريع. دراطرًاا

 المدني القانون في وردت الني

 إذا إ ارفا تطبيق بعدم ض-والدا

 فروع كان ءلى يعي —' 'ذصر نقد

 يتها ودن والخاص منه العام القانون

!تجاري.ا ا!ة؛ذون

dcgdijoll 2055 دد ٠0اي>؛



اليدن نى ادرف اليمن فى ادمرف

ة اعدو I )لعرا قواعد

 العرفية اد-ة_واء_د عن الح-دبث

 ر1إط في سءرن الدين في المدونة

 وهي ،ءل؛ه-ا .-طور’ا تم ادي اووثيقة

 إلى تاريخه يعود مخطوط عرن عبارة

 هذه أفر م(،وقد1705 ها1117)

 رؤساء من د ءلى المرفرة الوثيقة

 وما ()؛.رط لمنطقة د لعشا وا ئل لقبا ا

 الشرفي الشمال إلى والواقفة حولها

 في اسماؤهم ودونت صنعاى من

 ازق القواءلى وبمقارنة الوثيقة. باية

 ءلى قوا مع الوثيقة هذه تضممتها

 أب اتفح ا$ن ب المعمول العرف

 لعرف ا عد لقوا ية٠الرب المصادر أ*ولى

 ا$ن. نجتحا في ١٦٠ المعمول

اسرف هصادر

درف لل رئيسبة در هرصا أربدة هناك
وهي: ارهني انجتمع في

ول المصدر ا

 لشريعةا م حكا أ تمثل : لدين ا

 في للعرف رئيسيا مدرًا مه ا#سالمية

 في لمقررةا لذدة فا ، ١٠ ليمني ا انجتمع

 طبق درها تذلى يتم مثأل العرف

عن لنظر ا ؛.مصر ا#سالمية، للشريعة

 لنوع تبع ذًا أحيا الديات عفة مدا

 إضاذة ،اؤبراع محل القضية وظروف

 تتعرض لم المدونة عد زقوا ا أن إلى

 ل !حوا دا المتعلقة و-!حكام

 ب غيا ظل في وحؤ ، لشخصية ا

 القضايا تلك تردت الرسمية، كم انحا

الراغي(. )قضاة قبل من فدها ولنظر

الثاني المصدر

 الشافي لمصدر ا القبرة: السوابق

 لو و ،لعرفرة ا م’!حاى’ف ،للعرف

 عرف إلى ذستند و اجتهادي؛، كاذت

 قله_؛ يتنا ،ملزمة بق دسوا ثل٠تم بق سا

 في المتخصصون ب ويلتزم ط !فراد ا

 خصومات -وز في النظر عذلى لدرف١

 سرو يا قدن عل والقيام ة٠ته منشا

فيها. وقدر ا

الثالث لصدر

 للدولة الوضعية لقوانرنا رقايا

 ؛.تعض مل٠لل ا ستمر ا : لقديمة ا زمنية ا

 قبل ما نجتمع القانونية القواعد

 مة. ا#مال الثقافة ظل في ا#سالم

والكتابات المتوافرة لنقوشا وتبين

لهسق1 اسه،سهءق 2056



ذب!ايمن ارف ن اد أي #ا*رف

 لنيوا ،لقواءد تل.ك بع.غى نذدة اإدار

 و )ايجامة( المذال سبيل ء-لى سها

قبر(. )ا!.*

؛ ٠٠٠٠ .در٠,ص

 ا—ذم الحاه_لية الحياة واعد—؛

ا#سالم.

لعرفية1 ا|.ذواء.د دد

 من ا$ن تطبيقه يتم م-ا ب.م.قارذة

 لىءالقو هع قع 1الو عل ف لعرا ذواءلم-
 بينهما .'لعارق أن يتفح المكتوبة،

، دى  اتفاق هناك وأن جوهري

 ا!ساس;؛، القواعد في ضحاو

 التبادن ودظهر منها، ة ا#حراد خأصة

 التعويضات ني وأخرى منطقة بين

 لبعض -;يات ال واختالف الماددة،

 -هجة سب بح القواعد مغردات
، ة نحز; ا  بعض وهناك أحيان

 شائعة زالت ما !-في ا ا#ج,اءات
 ال;مذية لناطق ذه ك- في م،ا مو!٠ومع

لعفر. ول واذلحذر، !؛ذال،ا :مذل

ئ.بعين.1ا ؤواءد

 أساس (.بعثن ذواعد ) تمثل

رفدة ا!حكام وتأي اليمن، ني ا

 من — !رجح ءل - لمبة ا هذه

 ميعثن البالغة القواعد هذه ء-زد
 ا وم4 غب م لتحلدل وفق م٠دق واءذة،

هي: أنام تالذذ إلى

ءذداء. لقذفيا قواءلى  وا

العامة. المدفي ابحذوق ذواءلى

 ك-م.1ا#ذاد إجذراءات ذواءلى
الدرف ء-لى ذوا أن يدفي  وه.ذا

 على عددها ية.تصر اليم.في انجتمع لفي

 ني وردت -في’’ ذذط قاعدة سبعين
ور اغذ-طوط  “تاربن-* ود*-ود ، آتة.ًا اذذ

 الهجري/ عذر الثاني اوقرن إلى

 "دوك أمنن الميالدي، عذر الثامن

 من الكثدر دف ف ا$ن ودق ًا-ذ-قة

جتهادات والبرادق ءلى !.ذوا ا  إلى وا

ا!ماس*;؛. .عثن!***; I ءلى ؤوا

العري ا|خكم رج؛ل

 ويذولى القفي؛(: )ثيخ الشيخ

 الطبيعة ذات وى ا ء اولى في الفصل

 ؛-أ!رض، المدلى؛، بالحقوق المتعلقة

 كالقتل الجناني الطابع ذات وذلقضايا

ء-ذلىاء  بدن ود ذلى ا كل وذن؛ وا

 يكون و واذراعي، القبائل أراذي
 يتأنف ة-لى ب-في ئب تزا الشدخ ذرار

 ى الى ذ-لىه *_؛٠بمراج- ا!طراف أدلى

),وراغة(.

2057 ه؛-^ة أ للهه،ة1



اليمن في العرف ايمن ني العرن.،

 الشيخ بمهام وم— رق : العاقل

 أو البدنة، حدود ني وزكن ، ها٠تف

 في نى—ص لا وإن وس ،اوقروة أو ٠خذ و

 العائلي الطابع ذات القفايا

فات  يتدعي  التي البسيطة وا!

 وقد القيدة، شيخ إلى إيصالها ا!مر

 القبيلة ثيخ من ا!طراف أدد يطلب

ضده. الصادر القرار حع-ة مر

 الميم )بفتح المراغة اذراعة:

 اسم ءده-ا ويطلق حذ،(،—غ—وال
مناطق في عليها يطلق كما )اش(،

 وفى الشرع(، )فارق أخرى

 )ط_ائذة(. ءفىي-ا يطلمق دضرموت

 ال.ذضايا كافة في النظر اطدراغة وتتولى

 ر رتل اوفي - الجزائية أو الحة-وفة -

 ويتم .فيي-ا قرارًا الشيخ أو العاقل

 عادة، 4؛بالورا المراء؛ وفده-, كذ-اب

 احدة،وا جيرةرد ءلى المراءة وفى-'ت

 أن كما زارة، )مرازن ق-ة فاكالى

 عد اوشوا I حدد عدو مراء-ة هناك

 قبيان ا$ن إلى وتمثلها الكاتوبة،

 ودي مردة( )دي يعشيرتيها )ده►((

دغسان(.

 وتس.سكحث الهاء )بك; : -رة٠الهج

شخاص هم الراء( وفتح الجيم ا

 ع تحفد،  مناطق في يقطنون لذين ا

 الدودة تتبع وإنما القبلي للعرف

 يعهالثر بأحكام وتلتزم المركزية
 إلى هاجر الذي الشخص ا#سالمية.

 منها ويشتق أخرى منطقة ض لةبلقب ا

 الذي الشخص وتعني )مؤجر(، ة كل

 إلى هو ز يذحا و ، عده ؛.عتدى 

 هده رجال ويتمتع ازراع. في طرف

 لشريعة ا م حكا ا بسمعرفة لذذن ا
 طبق الحكم عل والقدرة ا#سالب

 التراكي(، ة )وضا منه►؛ ويتكون لها.

 المتعلقة القضايا حل ويتولون

 كالزواج الشخصية ل '!حوا دا

 تحال ما وعادة والمواريث، والطالق

 ليتم لقبيلة ا شيخ من القضايا إليهم
 الشريعة !حكام طبق حلها

 كتادة دنئة ا هذه تتولى كما ا#سالمبة،

 الزواج، وعقود والشراء، ادع عقود

 إقناع وكذا العرفية، القرارات وكتادة

 والقيام ١نزاعاب بحل الواع أطراف

 خاصة ف !طرا ا ددن الماح عي بمسا

 و آ قبيلون بين لخصوهه ا تكون ماعنا-

أكل.

 يقوم لذي ا لوحيدا هو ن: الذود؛

 سواء القبلة، خدم مرج إداري بدور

يذوم فهو الخرب، آو السلم في
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ايمن ذي ااهرف رف اسن فى ا

دو في ة في دعر ا الذرارات رإءا$ن  ق ا ا

 دموم كما ة، ااخبا لتجمعات وا

ن  ددن اؤرب أو اللم لة ط رإء

 بنذلى ليام-ه إلى فة إف )الحبائل،

 ط-راف بدن إقترحاتوا ئلارسا ا
 يجمل ن لدوشاا ويتمز دراع. ا

 قمعة .،-ها ر وءلى حولمة، عما
 ءدنا مدذهدأ ؤدة د ركاون ضاء٠ب ثر ؤما

نتقال  أءرى، إلى منطقة من ا

 أو لميه٠ء اء عذط ا لعدم كاب ن ه. وء،

٠طرف أي دن له هرض .

رع هز الدرف مرذز اديمز ؤ اوذ

 يذذ.أ أن عادلج ءدة ا٠كق م م. ج 
ف لح.ة-ذي عرف  ءب ي-ح-ص د-ا يج-

٠ سريع ال

  ذي لقاا أن تعني ة ء اقاوا
 - '-تذريع ا في نم غادف ءرة.ًا يطبق

 التثريع يخالف عرن قام إذا !ف
ي هو !نم ذا ا!ول. دون ؛طبق ا

 *لج ما دن مبعد العرف أن ء.لى
 ف،ه القاعدة أن إذا الجنالى، ازقانون

 ءلى بناة إ عقوبة و جريمة  أن
 يعبر  فالعرف ا٠وهكل ي١تثر ذمر

 ن يمك فال - والعقاب للتجريم مصدرًا
أن و جديدة، جريمة ينشئ أن

 اومقوبة يعدل أو ة.اءلج جريمة ياخي
. لها اذررة

لج اوار .اب٠؛.ةذ ل ذظر,1ا دراءات

 م نطا يعتم-د : وطبيعته التحكي,,(
 ي -دم نجمع ا في ارف ا إلى م *:كا ا

 نجز أن ونتطيع ، لتعدكيم ا ة٠ذلج ءلى
ح اكنيم هن نوء ددن

ول:  ويذم : لخصم ا تحكيم ا
 ؛.كون أن وقبوك ني، "بال ا باعزاف

 وقد نقه، اووذع في حكم لخصم
 في صة خا ، مك-توب كي-م٠اذتح ي.كون

 ل إردا يلذزم كما لكررى، ا القضايا
 )بنادق عها د-ط-إ-ق ردلج، نا ملحة

 أربعين إلى تصل وف التحكيم(،
خرة حجم ي بندب  ا

 الخصم قرار ءلى ويترتب طرافها، و
 من الماددلج لقيهلج١ د.إ.ث ط دشا إ 1هذ
رار شملها الني ام  "غدير لحابل ا
 قرن١ي أن وذمول وامذ-ثاله لجاني
. *كما الخصم

 : محايدين محكمين تحكي-م : لى.؛ اا
 أط-راف قبل من اختيارهم ويتم

حترار وكون اانزاع،  أو شفوي ا

.  تقدم ضمانات عدة  وهدا كاتابي

 أطراف قبل من اغة.الحدين للمحك-مين

 باغين هلم٠االمزام تضمن اع ااز
افئمن من ادرة١اا-ح م !دلكان ا

وءي:
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.ن٠ال نى العرف ايس فى العرف

 من محموءة وهو الغذال: —

 تقدم النارية أو البيضاء !سدحة ا

لتزام شرف عن كتعبير بالحكم. ا

 حعر أشحا ورم : الثتناء

 قبلية. بوجاهة يتمتعون عتباردون ا
 أكهر أو نبي الراع أطراف وية.لىم

 الحكمين أمام ياتزمون ،متاو بعدد

ءذهاا. !.صادرةا بتنغيذا!حكام

 يتعقد الدعوى: إقامة كذ. -

تفاق بعد التحكيم مج-كل  مع ا

 والزمان المكان ءلى الراع أطراف

 أطراف هويقد الدعوى، في !-لمنظر

 ما وعادة ؛وال، مر" !.يم ما الذزاع

 محدمونا ١ ويقو ،مكتوتة تكون

 ءذ'..ذوا مز مجموعة وهناك .ا بتدويي
وهي: نحاكمة ا سير أثناء المتبعة

الحديث. في اإة؛ط.مة م ءلى —

ء عدم - داء. ا

 ه ؛قد م ءلى لفي ءلضمناا مؤورة
 لتلك غالف عمل عل طرف أي

ا#جراءات.

 حاف ،دة لسي-!ا وتشمل: ا!دلة
بأنواعها. الوثاذق ا!يمان،

 يفدها : زدعوىا -اريف٠مع -

 الدععوى معاريف، !-واعا أطراف

 ذكاليف فقط وحما متاو، ردكل

 ؛اخرار من التظلم أو المراجعة ط-ل

 بثكل الحكم في يطعن !.ذيا الطرف

 بعد !-ترارا إلغاء تم وإذا ،مذغرد

 التكالف ا!.نزاع طرذا يتحما, اطعنا
 الذي الطرف دفعها ؤد كان التي

المراحعة. طل

 من طرف لكل )المراجعة(: المنهى

 خدم دا 'لطعن ي أذق الراع أطراف

 اتباء سر ل وعل ٠ جعته مرا وطلب

ا$تية: ا#جراءات

 في طعن ا!لىى الطرف يختار - 1

 يرغب اودي )المراغة( لحدم

,واسطته. الحدم جدةمرا

 نارية أسالد-ذ بتديم يقوم - —
 المطعون للئحئيين )إف'فة(

 عديا ويطلق +ا ه محك في
 )بنادق أو الجر( )دنادق

التعكيز(. )بنادق أو !كر(ا

 النزاع طرفي طل حالة في - 3

 بتليم يقومان المراجعة

 الفقرة في إليها المثار ا!سلحة

وي.با!ل (ب)
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ءرله ن اد ذي ادرف

 أو حك-م-دن د٠تاس لة ئ في _4
يتآحم.ل لل_حكلم ا!ول انحد
 كالهما أو المراجعة طاب

 كما ،مدن 1ك ج.عةالمرا مصاردف
 كرد ذدتحة دبم٠يحق دتومان

،حك.مين٠لمم اءبار
 مرحلة في طرف !ي بحق  -5

 أو أدلة أي تقديم المراجعة
 ذقط ويكتفى ،جديدة ه.حن د-

 ذ.ظر اثناء قدت التي با!دلة
فده. .ت وا النزاع

 نبل رن القرار ء إلة-؛ تم إذا - 6
 وذءون ذراره، فدنغذ -رازن
 طالب ,م-ب ي_ت_ح و نهاذب

 أي ن الطر كال أو المراجعة
القرار، إلغاء نتيجة معارذف

 تي—ا. سلحذبم ١٠-له اد—ع—ود
المراح*؛. طلب عند سلموه،'

 ۶. العال دددد رث.اد د. #.

حي ءلي حس-ز د. أ.
 ذي لقبليا ءلقضاا لعليغديا محمد رشاد : جعدرا

القاهرة، ووادي،ا دار اليمني، المجتمع
 : لمعلؤي ا عبدالرحمن أحمد )د.ت(.

اليمن، ذي ء لقف؛ا أو المتوكلية الشريعة
 وزارة الخامر، العدد ا#كليل، ممذلمة

 لحمود د٠حم٠م م.1981 صنعاء ا#عالم،

 الناهرة الراق، واق جزيرة الزبيري:
 ي وشما القضاء : ءزوز عبدالرحمن ٠)د.ت(

د. ام؛979 القاهرة - مصر نوخة دار -
 ني اشريعوا العرف :مجلي طي دس

 طي حن د. ؛حثدرر غير كذتاب اليمن،
الشريعة سة٠كل لجنائي،’ الجزاء ئ مجا.ي

 ،!ول ا الجزء صنعاء، جامعة وااخاذون،
٠م2002

عرقة

 ساحرة ادة ففتح. فسكون بدر
 بلدة برن د.ا دقع ،ميفعة وادي خؤ

 باعيد( )دصن و ، ثرن )دورة(
 ًالمش-ايخ س-ك-ن مح-ل وه-ي غر؛؛

 الهجرين ؛إدة من إا.يها نم*.وا باداس(
 تعرفى كا؛-ت لذلك دوعن وادي في

 القرن ني - الخليج حي مال عند
 ددو بمذطق-ة — له.جري ءمر لذا!ث

 !دم باداس، ١دالرحمز—ب—ء لثيخا
العهد. ذلك في درن قراصنة ذوا 1ك

 وC وادي في ؛ذدة — أيض — ءرنة
 مح-اة_ظ_؛ وأشمرال يافع دديرية من

 تنتح ي-ة ص ج منطقة في تقع ،لحج
 وف_يه_ا ارأفعي، ااض ذراع ح-ود
 حدرة٠لمذ ا ذادر )ذي نبائل رعف.
 'لقبائل: هذه وأه-م رعن، ذي من

 هل إلى يتفرءون الذين لىب»، هل
ذيخ ص-. وفي و ءمدالة-ادر عر

 وأهل د؛ن هل و لح د؛ وأءفي
 وأه-في ء_!د_ذ، ًاهفي ثم سالم،

الدب. وآل ءوض، وأدلى اارداكي،

 وادي أسفل موف.ع والعرقة:
مزلف قال بحدرمرت. درعن
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العرقوب عرذة

 في الطريق هي والعرقة "الثامل":

 عليها تقدر  الصعبة الضيقة الجبل

 من ا!جرياء يسلكها وإنما الدواب

 شبه عل ضعيف بناء وا ،االماس

 )ديار وتسمى له أهمية  هناك الغار

مسندية. كتارة وا عاد(

 من ادلموز جبل بي قرية والعرقة:

ن مديرية  بمشارق العالية خو

 حروب ي ذكرها ورد صعاء.

 ني خاصة كا !تر ا مع ليمنيين ا

م.1896ه/1314ءام حوادث

 وأءمال صحار من بلد :وا!.مرذة

شمالها. من صعدة

 - حر بني منعإذة ي قردة :والعرذة

 دين( )ذي مديرية من - ففتح بف؛

عمران. محافظة وأعمال

 من مديخة بني في جبل والعرقة:
 من الغربي ل لدن ا ي الشاهر بالد

حجة.

اخوت. خبت ني قرية والعرقة:

اسعي أحمد إبراهيم
 ائل٠والق البلدان ا٠معج اذهغحعي، إبراهيم : مراجع

 ، 4 ط ء،ضادا ،لكلمةا دار ،ليمنية ا
٠م2002

العرقوب

 فيه انحويت بالد مز إداري مركز
ت وبيت الهيصمي آل  وبيت صو

شوتر. وبيت ني لذيبا ا وبيت لنثري ا

 حيث شاهق جبلي موقع في وهو
 كل منه هد يثا أن زائر كل يستطيع

 القريبة ا!ربع الجهات مواقع

 يمكن ن لمكا ا هذا همن والبعيدة،

 أو ني حما مناطق عل ا#طاللة

 أو كوكبان أو الخبت او لخميسا

 "وكر عليه يطلق لذك اوطويلة،

 مع-طم تقفي لنسور I !ن لنسور ا

 !ماش ا أعرق تقع وب عليه. تبا أوقا

خويت. ا محافظة في !ثرية ا

 جبل في رذدة - أيض - لعرقوب وا

 فيها حجة، نالد من اوشام" أفلح 

بكيل. من محمد ذر نائلبعفر

 برمان $ل مون : لعرقوب وا

 محافظة وأعمال الزاهر مديرية من

ء. الميضا

 جبا أجراء أحد هو : والعرقوب

لضالع.دا جحاف

 وادي قرى من والعرقوب:

 مدما مدينة ل شما قعلوا جعيمة

 آل عمر دن عبود آل مبا حضرموت.

عمدات.
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ءرما عرما

 جعار مذ.طقة في بادة : والعرقوب
 محافغإ-ة وأعمال خنفر مديرية من

أين-

الهةحة.ي أدهد |براهيم

 دل وا)ة؛؛ البلدان إ٠ معج ،٠اصفحغي إدرايم جع:درا
 ،4ط دعا،، الكادن* دار اليمنية،

م.2002
عرما

 في مشهور واد فسكون. ~ر رك

 دتتهيج شبوة مددتة اتم لجنوبي دثآلرفي
 وتيل حفرموت■ وادي مغارب في

 ينجل ئب : متها شعاب، عدة إب

 — لحنكة وذب — ذكون حوفن —

 يفتح - لمرة ' وثعب - غتآحشن٠ب

 إلى متجه اوادي’ ونحرج - فئون

 إلى ومل فإذا ألذري الثمال
 تقوسى لفي ينعمف ابتد الحبرظ "

 فه يعب ني اشا ا لقومر ط.رف نءلمن

 لى اشما ا يتقبل ثم لح_م_ة I شعب

 جبل و ت با عقي مجبل يمر فى د اخري ا
 ١، '!-خرب يتقبل لى فها ،ه ظ مش.

 في آخر شعب ذده ويمب ينعطف

 وادي شمال الوافع العطف رأس

 خإلمف الفري الجبل من ومجرج ،شبوة

خل-ف من يجيء ثم مشطة جبل

 يمر؛تن دق "البغاث و المعدي'

ففتح فسكون بفتختذن - جرذرل جبلي

- - ا،ادم باذر — محومرا -

 إلى عرما وادي راء انحدر وإذا

 :واديين إلى اذوق العطف وادي
 - ففتح فسكون ٠٢بك. - محبفدر وادي

محبذى ووادي حذ،٠اا؛. ذات إلى بءن
 إلى ياخذ-ن — ففتح ذ_^-ون بكر —

 ذات إلى ووادي اليمين، ذات

٠ر لر*؛ ا

 إلى ؤ؛ذه- محب.غن ديوا دا٠قأل

 الملح ؛-.ارة يوازي حق الشمال
 إلى منحرفا فتتنقوس اوذري ذب لح؛ دا

 ؛.;اقى ل اشماا إلى ؛.عود ثم لغرب

 ني . ن فرلتحما معثر وادي مدفي
 تأني محبغى وادي أعال غري
 ، طو؛لمة افة٠س معه تمنلى وتالل نثوز

 الغدة )ه.جر( فرية رفيها آثار فيها
 وادي وأما المشهورة. ا$ثار ذات

 ، نشوز هذه ءري يمر فإنه معثر

 تنتهي خرى؛ نشوز غربه من تايره
 إلى ويذه-ب كوير منطقة ني

ث يفوق ثم الشال  ني فرق ذ
ع٠محت ثم ، د.خر؛.ًا فده ؛.*.ود منعطف

2063 -ي-٠٠لد1 ه،ة٠لهس1



عرما عرما

 الغردب إلى ممتد لي ج: دشز تحتذ، بمر د

 اإ.اء لححعر " أعاله في يقع الجنوبي(

 يتقوس ثم - ره ر ا الحبرة و

 ودود المذكور، لنشزا عل الوادي

 فيمر وديار بخرائب فرمر ل اوشما إلى

 بسمى بمرتنح لدسر، مستطيل مجددب

 منحدر ويرو فرسالح.ره الحديد(، )قرن

 محعر' وادي يلقى حتى ل اى إذ،
 عل سور كأبما يدوران فالواديان

 بعض ويسقيان المذكورة ا!ماذن

 لتيا النشوز هذه وطول الجروب.

 1148 محو لآلثار الحدود بمثابة هي
 القديمة المدينة آثار ففيها مترًا،

 مد آثار وببا )هجر( باسم المدرونة

 المنجورة بالحجارة هبتي جاهلي؛ وثني

 ئط حا زه بقي لمستطيلة ا لمستو ا

 موزع وفي ذأمات. أربع نحو علوه

 ويسكن قاذة. ترال  "اسطوانات-

 ،باكثير آل مز جاعة ءرما وادي

 آل قبائل وبعفر بامطرف، وآل

 عمرط وآل بادخن، آل )منهم بلعبيد

 ،بريك وآل وصيدي( ا حميل* دا وآل

 ن سنديا آل من عة وجا ،ددمنكر وآل

عبدالصمد. وآل ،ن سنديا ن حص بي

 من عددا عرما وادي ويشمل

)بفتح سمرة : منها ذنكر ،وقرى ا

 ،لصمد عيدا ال ا وفيه فمكون(

 بادخن، $ل فتشديد( )بفتح والحرة

 حميد $ل فكسر( )بفتح والرشيد

 $ل ففتح( )بكسر كجةوا ومبيدي،ا

 لهم، فسكون( )بفتح وبالذيلة ؛؛دخن،

 واوكويرة البريكي، زيد $ل وكورةوا

 )بضم ذوت لما ا كويران، آل فيها

 ادطارفة، - بامطرى $ل الغاء(

 الحدادين؛، أي )بفتحتين( والحداد

 وآل بريان آل فيه معروف بن وجول

 هر،١ط وابن الغريمة' وآل القرين

 والقمرة فسكون(، )بذ-نح ومنقلة

خا فسكون(، )بغذح  وأهل ،و

 ففتح الحاء )بضم والحبيغو الجازة،
 والمطرة عمرو، آل فيه فسكون(

 بريك، آل ءمدالرحيم $ل )بفتحتين(

 لجيفوا ، فسكون( )بفتح لحيلة وا

 )بفتح لحمة وا ، فمكون( )يفتح

 بذبح ) وملب ، ءدبحا٠لس وا يد(،فذشد

 فغذح )بغم وبريث فغبح(، فكون
 عبيد، آل من يعة للمذن فسكون(

 فى وسم ، فكون( ففتح )بغم وجفينة

العبيدي. مفاح ا؛.ن $ل )بفتحتين(

 امفحفي أحدد إبراهيم

 واذقبائل يذدانا معجم المفحعي، إبراهيم مراجع:
،4ط صحائء، الكلمة، دار ،ليمنيه

٠م2002
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ادروس ادروس

الدرو اداد = ا|.هرو

،.روس”

مطر ة؛في ر مد في وقر رجبله

 عن يبدل ،’ديحا،؟ ؛.محافظة

Iدبتقر م٠ك52 صتداء ة٠ص.ما٠ع٠ل، 

 مدينة لةقبا ل.عروس جب.ل وينتصب

 ن وى الغرق. جهة من كوكبان؟:-

 لكدمةا ن-غذ-ى-و من ع.روس٠ل! حمز

 ذك-ره اقتحامها. ب-صع.وب-ة المشهورة

 در تاريخ في باذمة ىوحك دداني

 بن تكحر٠طغ !دويا نلمطا—لا نأ عدن

 سنة العروس حصن إلى تفدم دوب

 الحصن وحاصر ام 189 ه/585

 دراة فروت ب_ها٠ص_ح لى٠ء ق و

 ًااا دا وتحت فدخلت ءا.ته واستأدرت

 اللطان ءلى دخلت فلما مولود

 إنا له وقا!-ت دوودا أرته ئك.ين٠طلغ

 أن بوتح باسمك المولود هذا سمل*تا

 ٠ه ف-حكتب لحصن ه-ذ زنا I٠- ئ،

 العروس حمن تعرض بالحمن.

 ؛دن الصراع فبرة في مل اخاا الذراب

ه/1384 دن والجم.-،.وريين الملكيين

 وقد م1970 ه/ 1390 وحق م1964

 الحصن، آت٠مذش حم_بع هدمت

 سة الحدر ؛.راج, ح-ران ؛.*.ض ء1ذ؛:-.1؛.

٠عباذيه نم ض’؛ سس د

 سذح عند ذذقع !-.*روسا قردن ا

 ؛"ور محاطة وكاذت !-ادروسا جبل

 الد,ماي في همرادد بابان وله! ي حجج

 ا!-ذري، الجنوب في وا$خر اخرفي

 القرية خارج يقع 'اتهود حي وكان

 ببا ودان الحيين. يتوسط معبد وذم

 قح أح-ت-ائها ح-د -مى٠وس ىرت.ان

المامر. ؛اب دي وم ا

 القديمة !-.عروسا مساج-د وس

 لمعالمة ومسم-جد !.***وقI ؛-اب مسجد

 دن عدد ر نذي .ذاء٨. ءاذر وم***جد

 الشيخ دذؤم ذصالجاو م1؛-ال* ذيا بذ؛

 ني العروي عيد“ سم ة-؛ العالمة

 حد سكن وقد م،17ه/11 !-قرنا

طةة ني 4؛أ؛.نا الجذي. دددردة ريمة م

 وادي بأن ؛_طوط_ذ ابن ينكدر

أيام- ق طه ءن يعد روس٠ا!.*

إدة ا٠شم٠ال ة إقم ا اسم ١هو الدروس
I صحر. جبل في ارذذاعا ا!كر اخرذرة
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أحد( بن )صالح العروسي العروس

 I 30 .٩ إلى القمة هذه ارتفاع يصل

 قمة وتطل كحر.ا سطح ذوق مترًا

 قعة لوا ا لة صا منطقة عل العروس

 يالكتل وتشتهر تعز مدينة نرق

 ت٠الجراذي صخور هرن الكبيرة

 من العروس دمة تعدل والسيانيت*

 التي لعبد ا نجد طريق عل اخرق ا

 بمنطقة صار جبل طقمذا تأب)

شغب،  منطقة صخور زمر ددر ٠ا

 سيوم لبوتا ا طريقة بواسطة لعروسا

ر  وهو عام مانيون 22 بنحو جون٠وا

. صعر جبل صخور عمر  صخوز أيض

 لسفح ا عل تتساقط والتي لقمة ا هذه

 من تعبر صالة لمنطقة الشرفي الشمالي

 أنواع عة لصنا لصخور ا أنواع أذضل

 لواجهات الزينة !غراص الجرانيت

 مة دا ا ئق ا لحد ا عد ومقا ت نحال ا

 صخور نمتاز كما اطرة.؛ت.ا ورصف

 نى !لوا وا البلورات بكحر المنطقة هذه

 رؤية يمكن العروس قمة من انحارية.

 من الجنوبية والمناطق انخاء مناطق

وقاعدة.وا -لتجريةا

 '.-،.روا محمد د|
دي القدس عبدالباري مددد د.

Al-Kadasi. M (1988): Geology Of مراجع:

Gabal Saber Yemen Arab Republic. 

Granitic Mass. Taizz area, Umv.

,Sana'a, Unpublished M. Sc. Thesies 

232Pعدن ثغر تاريخ ،محرمةبا ؛،
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 اد( بن )مالح العروس

م1962 ا ه1382 ت

في الحربية الكذذ من تخرج

 ثورة ي اسرك ام، 947 ادا 366

وحدات قاد ه. 1367 م/1948

 قبل له عمل وآخر الجنى، ل مختلفة

سالح قصر في سرية قاذلى دثورة’  مع ا

 قبل ض مكدف ان٠ك رايل. مراد رميله

 قى-ر عل لتيطرةبا ثورة اا تنظيم

 القعر اتق٠ب بفتح موق' 'لتالح،

 لثورة ا يوم صباح ا!سدحة ومخازن

السالل. الله عبد المشير دامر

 إلى عسكرية حملة رأس عل توجه
 الجوف، يدخا عل سنؤان منطه

 أعداء مع عمليات عدة في أسمك

 تا-اط إحدى ني واستشهد الثورة،

 جادى م/1962 نوفمحر في ت العمليا
 ني ! مثا وكان اه. 382 ا$خرة

والشجاعة. #خالص

المؤبد قاسم ءلي العقيد
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ءزان

 بل;ن مشارك م -ن.ا .لعن (---ر

 ني الواقعة نوااجلدا لحصوز1 من ءدد

نذكر-نها: الجبال، اعالي

 منطه في مش_يورة دينة م : نا ٠٠ء

 )رداع( من ج٠الجذوب بالغرب )العرش(

 -،'كنيها من ؛.;!. 18 افة—بم

 )آل يتب وإليها البري. آل المشايخ
 د.ب دذكر كت;رة ؛.;وت ور ني( لعزا ا

 در ئا بن مح-مد بن لخ_ضر لنازب

 ب ذوا تجلى ءغر ،ني !.عزاا

م.1997 ه/1418
 جبل أعلى حصن - اش - وءزان

 من إب مدينة لى٠ء المط؛ رممان

 ء-لى وه-و الشمارة، ق.؛ة الذ الزاودة

 البحر. ح سعا ءن مرًا 3350 رتفاع

 الرك-ات أبي ؛ز المغفل فر وب

 الصليحي بني جيش قائد الحميري

ام. 102ه/495 سذة ؛ذوفىوا
 جذلى في وذرية حمن وءذان:

إب. مد-يتة شمال ح;;ش

 النادرة مديرية قرى من : وءزان

٠إب ذرفي في

 لي قعطبة مدرة من قردن وعزان:

الضالع. شمال

 )؛-رش( منطقة في ذرية وعزان:

لحح. محافظة دن تين وادي ش'ل
 ميفعة وادي في مدينة وءزان:

 محافظة ل .ا عم. وأ الريدة( )جول يج.وار

 ه.ادي ؛ن احط آل لجائل فيها شبوة.

 وآل الشمالي وآل النقيب وآل

 صم-ة ءا ي وه ؛ردك. وآل عبداليد
ستغالل. قبل الوادددة اللطنة  ا

 ر د. — مؤخرًا — ره-؛ يجوا أقيم وؤد

 ميفعة مددردة وأنحاء مناطق ؛-ط در

وة. ؤذة مح! دردات مد من ا ه؛خثر

 كحالن ا جبل في منطقة وعزان:

 تضم حجة، مدينة شرفي عفار(
 في شدد حمصين عالها و قرى مجم.وءة

 عدة ذه دارت وقد ا#سالمي الم
 الوافدين ا!تراك الجنود عم معارك

اليمن. الى

 من الشاهل جبل في قلعة وعزان:

 إلى عمار( تاريخ يرجع حجة، بالد

الهجري. كادس ا ااذرن
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محمد< بز م٢)إبراه الدين ز

 )أفلح جبل في بلدة وعزان:

 أعمال من بشة انحا شمال ليمس(١

.ححة فظة محا

 أسعد دبى جبل في قرية وعزان:

 محافظة وأعمال )مور( مديرية من

 للخراب ,.عرضت د٠ق كانت صران.

 من بأمر جري هعا العاشر ا]-قرن في

الحياة. إنيي.؛ عادت ثم النادر ا#مام

 جبل أعلى -حصن وعزان:

. مدينة غري الواقع )المعايع( د

 جبل في وفرية -حمن وعزان:
بانحوت. )حفاش(

 في نمرة جبل قرى من وعزان:
.انحوينط خبت

 )دفي جبل في بلدة وعزان:

 مفارب في خدن ],لى بالحم-لي مهلهل(

صنعاء.

 لقرن با دد حا ي جبل : ن وعزا

حلذ^ن. أبي بيت فيه خمر، مدينة من

غربي رارح جبل في قرية وعزان:
 عزان( )ابن قبيلة وفيي.؛ صعد ما-يذة

 بن زينة وآل عزان بن قاسم 'ال وهم

عزان.

ع-دة٠ص مدينة ل'شما جبل : وعزان

 وادي عل يطل كم، 15 فة بما

 ائذنه البناء ؤديم حصن ه وذي ،ربح
 مركزًا الحسين بز( بحى الهادي ا#مام

 ساللم عبر إليه الصعود ويتم له،

 أحواض قمته وفي با-لجارة مرصوفة

وخرائب. وآثار وبنايات للماء

 بحي جبل في محل وخزان:

د )ذخر( جنوبي في الحجرية من؛-

تعز.

 طرة. إقا ا جبل ي -حصن : وعزان

)ازضامر( ز جم في حصن وعزان؛

 ني جل با مدينة من لشرفي ا ل لشما با

. مة ا٠م

)السحل( جبل ني قرية وعزان:
 محافظة ل عم-؛وأ الجودة مديرية من

مارب.

 مدينة من زذرببا بلدة :وعزان

.»فبوة محافظة أعمال من رضوم

لهفحغي١ أحدد يم۵!درا
 واذذتائل ل اجددا ا معجم المقحفي* هيم ارا :مراجع

،4ط ص_ذ._اماء، ،لكنمة ا دار * ليمنية
م.2002

 محهد( بن )إرهيم الدين عز
م1672ه/1083 ت

؛-ن محمد بن ا٠هي إبر هو
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محيد( بن )إبراهيم الد زد(٠مح بن )إدراهيم اودين ز

 ،رذ مدا عالم الدش: عز بن أحمد

 ده، د في ء لقضا ا تولى أديب. عر شا

 با#ماط شه إلى دعا ثم فاللة في

 المؤيد ا#مام ة وى عذب !ولى ا هررردن

 ، صر لنا دا ونلمقب ، القاسم بن ا محمد

 دعوة !ن لنجاح ا له يكتب ول

 كانت القاسو بن إسماعيل المتوكل

 ا#مام ذكره دعوته. من سبق أ

بقوله: الطالع( )البدر في الذوكاني

 يبايع، فتار؛ يضطرب أوره زال ؤما

 وتكرر دعوته، عل بقاءه دظهر وتارة

 و حد من معه دكان ولم ٠ ذاك دذه

 في الحسين بن يحيى ف وو . تباع

 را م1646 ه/1056 حة أخبار

 بقوله: له لمترجم ا أمر إب نتهى ا

 محمد بن هرم إبرا السيد تحرك "وفيها

ن ت يجها لمؤيدي ا  صعدة خو

 الواجمب ا#مام أنه وادعى والشام،

 في وهو ا!نام، جيع عل اتباعه

 مغرق ا#سالم، لعصا ناق الحقيقة

٠حماءتهم

لقسح ا ب٤ط علده لقرضى ا وبعد

 بالشام بيته إلى وا!.عود ا#مام من

 من )عيان( باغ ولما ا#مام، له فأذن

 إلى الدخول له ترلحح ن نفيا بالد

 وهط٠ا! ذلك إلى والصعود يرط جبل

 وسودل معه حصل وواس لعروض

 جبل رأس فباخ ،نفه له .-وك“

 آل ني القضاء ه٠ف ذواذق ،يرط

 تلك مشايخ من م ومن العذي
 من نخأعر ما لهم: وقال ،لجهة

 ذل ذع من دررن بالبيعة، إ صنعاء

 البغي عل إعانته والقضاة برط

 ح.د طلم.به إلى يعده قنم والعناد،

ده وإلى مغاضب درط عن فار  ؛-،

،  ابالد تاك ني باكعي و؛،'در مجانب

ب ا الشامية  نعه إلى بلدءوة لخو

ستمالة  قوله، إجابة إلى لهم وا

 كالمه، إلى الميل القبائل في ذخر

 ا#رام نبادر حابه في له-م ذكر وما

 ح.ه وك "إرسال ا!مر ه-ذا بلغه ؛.ا

 *ار٠ة الح-س_ن بن حم-د اًا_لىد. سم_س

 ني خز حتى وخيوله وعسكره بجتوده

 ني الس.يد وه_رب ب_وص_ان، وط

د أطراف إلى الحال  إ؛-ه ثم ئراض ؛.

واذر-تذم وا!د.ان الصلح ني ب خاط
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ما مح بن )ابرادم اذدين عز محمع بن براهم1) الدين عز

 في حجقى وأن الظفيان، ذلك عن

 ،إليه تهتاج ب,ما يا٠تكغ وبيته بالده

 وكتب وأقاربه خاصته وم.تع ه-و

 (٠عكتوب ءلى وقف، مز( فليعلم :يقول

 الطاعة أحكام من التزمته ها هذا

 من مني تقذم ما وأن لإلمام،

 فيه اعتقدن ازدي اظر ا ت مقذف

 فإن العالم، الملك إراد المطابقة

 فقد الله إراد موافقا ذلك في كنث

 فأنا $وإ ا!جر، فيه بما مغبى

 ازهارة حلى وأسأله الله استغفر

 وا#دإن )؛.نه(. ا!مر يرجع وإليه

 محذ ذكرتن. و.' ،ن والذ، الخطأ محل

 نغي لزت وقد ن،واوخفرا محة المسا

 بالوفاق، لتمتك وا قذى،'د ا طريقة

 قصبة ءلى ومياق؛ حلبة في وأوقفتها

 شأو اذ إدر عن وجذبئها المملين،

 الزمن هذا مثل أن وعلث. ، الباق

 أضراس جذبته من إلى يدخل 

 ا!ماني، بوارن، له وددى غارار،  ا

 الوجوب بذره مظار ءأرض بين من.

 فطمن نار فيه إعصار ! هي وما

خول فا جهلن* كذت بما فيه، ا

 الله، أفي مذ* الخروج ؛.هد -ننت

ا!تر، عني حئغل ؤد الحمد، وا*

 سبقت ولن -ختار،ا ما لي واختار

 فأنا قمزن بها أني وظلى لي إساءة منه

 أرحم وهو ، !* الله أستغفر

 فيه غيب  من وجل الراص،
 تن وفئما ذميم، قول كل عن وعال

  أ جدة، لخدذر ا من يلم

 عند كنت إذا بريبة رماني من أبالي

 أن اوزعني )رب رركب زبر الله

 وعل علي أنعمت ألني نعمتك أشكر

 ه ترضا لحا ما أعمل وآن والدي

 دكا ي—ء في برحمتك وأدخلني

 (15/46 ف )ا!حذ.؛ الصالحين(

 وآله مد—مح سبدنا عل الته وصل

 يوم في دن لرز ا هذه حررت وسلم.

 سنة ا!ولى جادى من الحمعة

 سنة وفي ام 646 يونرو ( اه 056

لحيى الشيح أعلن م1651 ه/1061

 من حي شمب مين زوكان از

ن  عل الحالفذ عمرو ابن خو

 هذه له المحزم فاغتتم المتوكل

 مة #ما با دءوته د رجن ن—لفرص ا

 ذكر ا كم - حاله من ا#مام فعجب

 خادة في دنن بن يحيى

العصا ذز كرار٠و ام 65 1 اه./ 061
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مسب ال دن عز محمد بن )إبراهيم ا

 أرسل وقد ا!خرى، بعد المرة

 بن محمد الفه بقيادة خلة ه اإلد،

 ,’الرب- عف لشئيمي جيل بن عفي

 فرجعا روكان ابن الشيخ وعل له

 و حرب دون من ًا—رشدهم إلى

 المتوكل إلى له المزلج وذهب فتال.

 ام 657 ادا 067 سنة ضوران ني

 ءلى عزم ولما ثهرين، عنده رستذر

 ء-تيه وأغدق ا#دام أك-رع-ه العودة

 من إليها وما رغافة قطعه وأ المدال

د ده إلى فعاد ار ما. وا,";نر ؛.

 سح ا!ولى جددى في بالذثإة ذوفي

 جثمال ئقل هم م،1672 ها 1083

عللة. في لدفنه

 خ إاده تنب الق آداره

١ت ، - ٠ رر ٠ لحام ا منهج فى رة ا٠لعم ا ب_شير

 شرح في ا!نظار وتنقمح والزيارة؛

 الوزدر الدين لصارم ا!ذكار( )هداي؛

 المضيئة؛ والرسالة مجددات؛ أربع في

 الكافل مر ذرح ذلى المآ-، وازروض

ومعر الفقه؛ .دول ني ببران بن

 أمنر عل البغي في ادن الحق

 علم في الم-وه-ر وعقود المؤمتين؛

رر، ابرة ر؛ز ط ءرذ ا!ذر ساذي  ا

 وال:*ل ؛لبذرا سيد أمة وسائر

 أؤوال دن عاده المعمول في لمهمة

 العثماني، المصحف وكتابة ا!ثمة؛

ن. وء؛ دوف أو خدوعدو

دوع ءلي بن ل إسهاء الغاضي  ا

عبداباذي اليمن، تاريخ ؛ي الزمن بهجة مراجع:

 مخيمر، معنه ذي،ليماا سجيداعددا بن

 ءلي بن إسماعيل م؛1965 القاهرة،

 دار اليمن، في ومعاذل العلم رهج ت درع ء ا

إم. 995 ،1ط بيروت، لمعاصر،١ لغكر١
العطب

 ازفي التقدية ادرة إلى ر دش تعبير

 والرجل للصغير، لكبدر I يمنحها

 به، وأل! “؛.ار؛-* و أهله من للدر؛؛

 لتقديم منازلهم في رم زيا عن وذلك

 د.ن عيد مجدول ت كردكا و. ني لذب-ا .

ا!ءاد.

 ءرفي واح-ب العيد في م ]-. وا

رحامهم، اوكبار ءلى مغروض
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عسير القئى

 ا!قربين !هلهم الصغار ولى

المنضلين. الحدران وبعض

 كما وأقاربه أرحامه اذكبدر يدب

 ويجوز ٠فم يعبن لتا ا الصغار ب٠ي.عا

 البالغ الشخص العمب يمنح أن

 الناء من !قاربه الميسور العاقل

 وكذلك ست منه أكبر كوع وإن

 قبيل عادة العب م يذلى !طفالهدن.

 السالم ب مر إتمام ن رع لمازلا مغادرة

 يتخللها الني والتزريكات ني لتها وا

 وأصناف والقهوة ت لمرض ا تقديم

 ت لحلويا وا القنبرات مرلح متنوعة

 لعطور با الذطيب يجري كما والزبيب

 لحديث ا وتبادل والبخور،

ده لمأم دا س ستثا  وا  إن وأو

د حيه٠يص وقد صحبوه  إشربين ا أو

حبتها. ص؛ او الدار .احب٠ص وإلى إليه

 في الصغار يتجمع ما وغالبا

 من وا!خوات #خوة ا تضم ت جاعا

 فينتقلون مشتركة، فرادة تجمع-ها ر أبب
 يسأمون حيث آخر إلى بيت مرن

ك_لون ويشربون عادة يقذم مما وي

 السالم ية يجا وعند لعيد ا لسالم

 صاحبته أو البيت رب ا٠ص يذذدهم

العيد. ا٠ءبر أي لنقود ا من سلة؛

 يكون ما عادة لألرحام والقنب

 بعض اقتناء من يمكنهن مجزيا مبلغا
 حا في ك وذل المالبس، أو الحلي

 تدنفى ل ا-لحا ميه*ورة أسرة فى كويجن

 سعض ا#دفاء في صرفه عن

لألسرة. الضرورية الحاجيات

 يجمعون ما لب فغا الصغار اما

 ليشتروا القنب من المتحصلة المبالغ

 الحصول يتمنون كانوا أدوات ا۴٠

 الرياضة وأدوات كالدراجات عذبا

 في يصرفها من ومنهم والشابة.
ستمتاع  وا!شربة الحلويات بآنواع ا

الملية. !دمان ا بعفر شراء وني

 وسامها المبالغ مجمع من رمنهم
 في ٦- لالسعادة والدته أو لوالده

.دجة المير ريف 1المص دفعذة

كات قائد أددد

سير
 حط من الجذون إلى عير يقع

 يالد شماليه من ويتعز شما!، 20

 ،ذ٠نح ببالد ه٠شرؤ ومرن د_لحاز،٠

ومرن !حمر، حر—دان غربيه ومن

لدهنيه ،ة سه اله 2072



هير صير

د جذوبه  وبيالد لجب'ل،ا في مغدة ؛؟،
 امتداد وهي يامة، في وميدي ضرح
 كثير٠ف ، ن١٠ليم٠ل أ ئ ‘اردغ- *Iنور ا٠رئ.يته لفي

 ٦بر٠م 1500 إلى نسعر جبان؛ ع-ن
 3300 من ب٠يقر دا إلى ؤمتها وصر

٠مر

 هذه ءى ر ء امم وإطالق
 فارة في إ! يأت لم الشاسعة المنطقة

سم متأخرة،  )ظ-ود( لها ،اؤدب ا وا
 أو ة.ود( دادة )اذظ.ر ادد. ذذوش في

 اني ,د*,د ءند ادراة( و) حدزد( )أرض
 جم،'ل و) ادراة( و) ؛.*-ده، ؟-اء ومن

أسمائها. دن ا!شهر ه.و المراة(

مم وأحدلى )ءدر( ا؛ستحدث ا
 ، هناك ان٠ك غ-اد-ض ةم-في إ١بما دن

 ف.جرم, فذال: الهمداني عنه وذكل*
 قصة ويصالي ، ‘؛-مذ* وادي رأس في

 طنايو ثم غأز دن ءزيمة وطان لجرش
 د-ن -اذلىة-؟ هير ناميها دن حر

 في خزت ود تنزرت يماذدة وعسدر عار،

 يهو دتة رأس إلى نمر فأوطان غاز،
 )أب( وهي تبامة أشراف من عقبة

إلخ. ٠٠القرذين ذي قر وتبا

 عمم من أول هم ا!تراك ولعل
 وعمموا ،البالد هذه عل سم ا هذا

صمن ا ١حذكحدو عندف فهم ،ه٠ل سحعما ا

 ر )عم ؛^نها ن ك )سناجغ( إلى تموه
 ر عم لواء أو محافظة - أي سنجاءي(

 امحافظة هذه نت وة؛ - الخرذط.؛ انظر -
 سهر دنو : ه.ي أوض.تة سن-ة تشمل
 وص.بيا والقنفذة ومحايل وألمع وغامد
 ٠م٠٠ثم٠ي ن ؛٠ك ه—د أ أي ، عريثى وأبو
 اروم أهمسا ، متها وب السراة أو ر عم

 مادة—ج٠ ^ة٩ة_ضأ سبعة ممبير٠٠ء فتمثممدل

 عاصمة وه.ي أب، : وه-ي مية وب
 عن مز 1500 وترتنح لي حا ر عمم

،عرر مرة_ز يه٠وف ،لبحر ا سعلتح
 ،ألمع ل رجا ،مد غا ،حس لنما ا

٠صب القذفذة، محادل،

 جبذتن إلى تدلى عير ؛!د ومياه
ر ابحر إلى ، ا  نجد جهة وإلى غرب

 وادي الغربية: أوديتها ومن ذرة؛،
 ،ويمد جازان ووادي ،غذ

 وهي ر$، ووادي بيش، ووادي
 ،عتود ووادي ، عسمرر ن ودد-؛ كبر

 وء ءلي، ووادي ؛-;ض، ووادي
ذلك.

 القذذسذة ح-دى ال_ا ا٠؛لمداثم ومن
 بعد دوانئها م—د _ا٠وهم اد.ث، اوا

 دوب، بن ادلي ودوة.ة، جيزان،
 والئقيق، والمقحمة، وانجرك،
وجازان.
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عسس}

 وأبو صبيا، اميةح٠الته ددنبا ومن

 مخاليفها ومن وضمد. عريش،

 كما ني الهمدا ذكر وقد عز، : لقديمة ا

 الجهة هذه بقاع من غيره ذكر

ك_ا ، وضمد ،وعكوتين ،د ك_؛

 يعقوب، اب.ذ وخلي واراب،،

 ذلك. وغير عريش، وأن وجازان،

 والقمح الرفيعة ادورة عير وتزرع

 ؛ونو' والنخيل والكروم والتمر

والين.

 التبابعة منذ يمنية منطقة وعسير

 حيث !خير ا ا!تراك -لى ء نباية حتى

 م(1868 ه/1285) عام احتلوها

 وفي نصنعاء. تاد.عا لواء وح_ملوها

 دا 1323 ومنذ الركي اب أواخر

 ا!دارسة المنطقة في تغلب ام 905

 من عم دا. نيرونهم لى٠امذ الذين

 الحرب خا$ز لبا لط بر من سم ،ب إيط؛

 الحديدة، إلى ليمر ا!ولى العالمية

 في !دارسةا مذومة ا!تراك وواجه

 في لحيى ا#دام و-ة ومتا وتبامة نم

 ذالف نام ذلك رخالل ادال،

 في يحيى وا#مام ا!دارسة بين وثيق

 هذا ان غير ا!تراك. مواجهة

نلهان اتذاقبة ؛-عد انفرط التحالف

 لحيى ا#مام بين م1911ه/1329
 !دراسة ا سيطرة وامتدت وا!تراك.

 ه عزا ا حكمهم أن غير ط-ويلة لغزة

 ي ا#دريسي محمد وقاة منذ دف الف

 ا$خرة جدادى 13م/1923 يناير 30

 يجيى ا#مام استغل وقد اه. 34 ا

 ونجران عسير اسزداد ول ف*تا !مر ا

من وكن منها، !دارسةا وطرد

 )ميدي(، حق تهامة معظم سزجاع ا

 )ضسا(، لعاصمة وا جيران وهدد

 عدن الى ا#دريي ءلي ا!مور فهرن
 طلب الدي حسن اليد عمه وخلقه

 ني أمع يدلم-ا عود—* ابز ة ء ما

 كحتا ته ذو فح ؤد الغرص-ة لى ستزا'$ا

.ناوجرر طسبا

 معاهدة #درسجا حن وعف

عام في سعود ابن مع 'دابة

 احمد براطه م1926 ه/1344

 سارع '..دلى' لكبيرا مي دو زئربفا

 ن ب ب ح* كسيم.ه رةإما إذقد سيأ إي من

 وطد سعود ابن أن غير ،#دريسي ا

 ا#دريسي عل فغغط أكش نذوذه

 قيها يعزف قبة اتفا عل م*.ه نيوقع

 يده ت نح الفي والمناطق عسبر بغم

 أن غير زد،—سة ابن مالدن أ إلى

تفاق بعد #دريسي ا حاول ا
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ادروذزدة صصور١ نيسر

 العودي لنفود ا من لتخلمم ا

 شرق ملك الله عبد بالملك ستعان فا

 أردنية قوات قامت وفعأل ا!ردن،

 بغزو م1932 ه/1351 صدف في

 عل #دريسي ا شجع مما ز لحجا ا

 أن زحر السعودي ضد لتحرك ا

 عسنر حتالل من تمكنت لسعمودية ,

 #دريميا فهرب )صجت؛( والعاصمة

 وووام/ إبريل وفي يحيى، ا#مام إلى

 إخراج ا#مام حاول ه1352

 وأتها ونجران سير٠ء من السعوديين

 ت اغو ا تغلغلت وفعأل ، وغثرها

 ا!وثر بقيادة الجدة ضاذا ا في المددة

 وصلت حق حميدالدين لجيى رن أحمد

 *ودية—لس ا القوات أن غثر نجران،

 تقريب كله التهاوي السهل اجتاحت

 قرب وإلى الحديدة إلى وصلت حق

 حق سا ر٠بدص لحرب ا نتهت وا ،زبرلى

 القوات نحبت ا السعودية. للذوات

 ا#مام وطلب ،ن نجرا من نجمنه ا

 اشترط سعود ابن ولكن الهدنة، ى٨لج

 من نجران جبال إخالء Liلقبو

 ت اللقو وتليمها نجمنرة ا ت لذوا ا

وعقد ،إزدريدي ا وتسليم ،لسعودية ا

 ا#رام ورل الدولتين، ؛-;ن معاهدة

 في هالمع-اا ء.ة.د وتم لثرطا لم.هزوما
 ا$غذ.ر ربيع 11 م/1934 يونيو 23

 من ونجران عرر رجت٦وخ ه1353

رخ. اك ذاك مذن ال:مقيحت يددأ

 وادءي.1ا ي.1ء احمد

،ذي ا ءلي طهر٠
 ن٠|ليم بلدان مجموع : لحجريا آحمل٠م : مراجع

 دار ،!كوعا علي محمد تحقيق ، ئلها وب
صنعاء، والنشر، للطباعة ة ذياديما اصك.م.ة

 الحمن محمد ابر م؛1996 ،2ط
 تحقيق ،-*-ربال جزدرة صنة ،لهمدانيا

م.1990 اكواًاي، وع ا عاي بن لممح
البرونزية اسور
 أن إلى !ولرة ا ت الدراء-؛ تشرر

 البرونزية لعصور ا ذع موا معظم

 طق مد؛ في دد تتوا لمكتشفة ا

 الهضاب وهي الثرب، المرتفعات

 الخصبة ن لودب؛ا عل تدرف اذق

 جد تذوا ب.عضها أن كما للمرفعات،

 سللة قرب لمتبسطةا طقلمن؛ا في

 الوديان أطراف عل الثرقرة الجبال

 وفي لسبعتين،ا لرملة انحاذية

 لقريبة ا مة تها في ن إوديا ا ت مدرجا

 وهذه الغربرة. لجرغل١ يسلسعلة من

 تبلغ صغثرة قع موا نوزن: قع اذوا

 ،2ام000 إلى 500 من ماحتها

نحو مساحتها تباخ كبررة قع وووا
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البرونزية العصور البرونزية العصور

 المواقع هذه في عر . ام0,000
 وية دحضا أو دائرية ممان يا رذا عل

 ه مررع أو مستطيلة شه أو ومستطيلة

 غتلغة فرات في شيدت ،الشكل

 الكر والعصر البرونزية العصور من
 المباني هذه رعفى وا؛تأخر. والمتوسط

 والحارض واحدة، غرفة من تذكون
 أكر أو غروتين من يذكون ا$خر

 كمخزن واحدة غرفة خصصت

 التي المباني معقل( وأحيطت للطعام،
 يور وأكثر غرفتين ٠مز تتكون

دائري.

 أن إلى ا!ولية الدراسات وتثير

 لعصور ا أثناء عاشوا الذين ن السكا

 المدرجات هذه اختاروا الررونزية

 تهم متوطذا٠س عليها وشيدوا ب لهضا وا

 ه لميا وا لخصبة ا ن دوديا ا من با٠لغر

 المستخدمة الخام د ا؛.وا مصادر فر ولذوا
 هي المستوطنات هذه وأن البناء، في

 ولم تحصيني، طايع ذا ليس قرى
ومها ه ق م خذ. الني اددن نثاة

 الرونزي م ه٠ي٣ ني يتبلور
المتأخر.

 والتنقيب المح أعمال وكشفت
 البعثة من كل ي قامت الني

 - 1983 المواسم في ا#بطاسة

في ه1406 - 1403 م/1986

ن  عثمان وعرر و:بامة، والحذا .نءو

 نية ة؛ في ه1408 م/1988 عام
 أدوات عن الجودن، ووادي ووعالن

 طاحن و ومواقد ودروذزية حجرية
 عصوية ومواد فخارية كترو واوان

 التي الدراسات ئح ذنا سعرتوأ دالة.
 الحجرية ا!دوات ءلى أجريت

صر منذجات من أنها والبرونزدن  ا

 الذي العخار أن ووجد البرونزي،

ن في عليه عر  ر خا٠لغ ا يدجه حو

ى  فلطين ل أريجا فى ءلمبه عر ا

 البرونزي العصر بنهاية ارخ والذي
 البرونزي لعصر ا بداية إلى ركرا

 عن نتح الذي التاريخ وأن ،؛توسطا
 من 14 كربون عينات تحايالت

 دن نها إلى يعمل ن  خو ت حفريا

 العصر وبداية المبكر البرونزي لعصر ا

 نتائج تويطي درما ،؛توسطا الررونزي

 في المواقع من 14 كربون تحليالت

منيطان ريجاتا مةتبا  هذه في د

 البرونزي العصر إلى يعود المواقع

 العصر ع *رح وببتمر المتوسط
 نتائج نخ وكا المتأخر. البرونزي

 من أدن يدن ا 14 كرمون تحليالت

 في الهضبة وادي في تيا خف ا مواقع

 تاريجا أعطت قد قانبة منطقه

طانلال  إلى يعود الوادي هذا في سب

المحاذر. لبروذزي ا لعصر ا مداية
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الجمن ذي تها١وموروث الحجر العصور اده المصور

 !ثرية ا ت Lلدراا وز_,,ش.ير

 الذي ا#نسان أن لجيم,.ورفولوجيةوا

 متطقة في المواقع هذه استوحدن

ن  عل كان وقاب، والحدا خو

 ت، نالحووا ا ة وتربح عة لزرا با دراية

ن حفريات في عهر حدث  عل خذو

 صيل انحا ذواعأ لنا توضح عينات

 لمنطقة ا هذه في ن #نسا ا زرعها التي

 أهمها ومن اليروتزي اعص; ا خالل

 وأن والدخن، والذرة والشعير لقمح ا

 أن ورحت أ عليها عهر التي م لعظا ا

 الماعز هي دربى كاذت التي الحيواذ^ت
 الري أنظمة يا دشا ءلى عهر و والضان.

 قاب ني الهضبة وادي في والزراعة

 ز لحذو وا ري—إ ا ت ذنوا وتثمل

 ط لدرا ا وأوضدت المدرجة الزراعة

 لحذول ا هذه في للحربة لجبمورفولوحة ا

 في ٠ترسبت ا٠فيه الزراعية لزبة ا أن

 أي ة،٣الرط الغزة أعزت التي الغزة

 قبل الرابع ا!ك باية ورابة في

 الزراعي المشاط هذا وأن الميالد،

 ا#نسان لمالحظة نتيجة كان

 ثمة لدا ا لرطوبة وا لبيه ا للمتغيرات

 ، لغريزة ا سب لروا ا ا٠۴ع تحتذظ لتي ا

 تلك وأقام المتدثرات هذه ستغل فا

 ئل  لد ا وزر . عية لزرا ا لمنشآت ا

الغرب سب زروا ا أن لجيمورفولوجه ا

 مواقع فيها تتوار التي ن إوديا ا في

 تحتفظ ذت كا لررونزية ا لعصور ا

 هذه وصدر وكان ثمة، لدا ا لرطوبة با

 في لجوؤب ا ه ؛-لى ' ت طبن؛ لرطوبة ا

 ه_نه من لقريبة ا لجيرية ا لكذلى ا

لوددان. ا

عب ءذمان ده ء د.
 Ghaleb Abdu o.: Agricultural مراجع:

Practices in Ancient Radman and Wadi 

(Al-Jubah (Yemen) (A Dissertation 

.1990

اين هي تهلم٦وموروث اسنة اسور

.، ذأر ا ذدل ه.؛ ،ال؛ - 1

 التاريخ بل٠ق را ء-ص-ور تتال-ف

 ال-ىر من ابدن في )التدوين(

 الحجري واللمر لقديم لحجري

 من بعدتل يفرز ولم لحديث،

 والعصر ط ازو الحجدري العصر

 عن ءدارة هما و ,*ي. لنحا ا لحج;ي

 العصر ؛ثن !ول ا انتقاذتين، عصرين

 ني لذ؛ وا ؛ ين ز-ف وا القديم الحجري

 الحدين الحطدري العصر بدن

 العصران وه-ذان والبرونزي.

 حيث، من يصعب ن ب نتقا  ا

لوة٠كة مذاط-ق في فرزهما المبدأ،
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ايمن فى وموروثاتها الحجرية العمرر اليمز؛ فى ا٠وموروثاته الحجرية لدصرر١

 |لوسيعل الحجري فالعمر العالم. من

 العزمية با!دوات عادة، يفرز،

(Microlith) على ساعدت التي 

 -لى٨بغ البيئية، التغبرات -اه ظهور

الشمال. إلى وتقهقره جليد آخر ذربان

 عنى ا!ثرية الدوامات دل وقد

 بية ازمر لجذزيرة ا ني البيئية اذظروف أن

 ه لفتر ' تللل في ،ربما ،تلع ن لم

 أخرى أذواع أو قزمية أدوات ظي-ور

 الحجري العصر أدوات عر" م-تلمبز

 معها يمكن بحيث ا!عل، ا!-قديم

 الخاصة ا!دوات فرز إلى ا#هتداء

المرحلة. بتلك

 احجري العمر في الحال وكذا

 دطهو عادة، يفرز، فإنه ،لذحا،"ي

 قبل من المتخدمة النحاسية المواد

 ءمر - خر كبد,بة ،ا#نان

 لنحاس، خدام ,ستة أن مع اذمادن،

 عام، بذكا كان، نفه ا!-مصر في

 ،يتوفف نوكا ،!-لغادن عودودًا
 في ا!نحاس مادة ذوئر ءلى كذ!.ك،

 اذتناء ؤدرة ءلى أو المنطقة، نغس

 يعو ون أخرى. أداكرن، من المادة تا.ك

 مواد ءلى ا$ن، إلى اليمن، في

أدوات عل أو ،ذكه للعصر سية نح.ا

 عن جني، شكل تختلف، أخرى

 كي الحديث، الحجري ا!.ممر أدوات

 تللف 'تأدوا تمييز خاللها من يتق

اذرحلة.

سفل القلح.ح ال.حدري صر٠>،. ا

 ستيطانا ولأ !يمنا عرف
 يراوح مفوض، بتأريخ، إشافي
 إلى (1 ،650،000) بين ما

 )من ا$ن من سنة (1 ،350،000)
 دنت حيث الح_اضر(، تاربذنا

 العمر انان أن ا!ثرية الدراسات
 القامة المنتصب ا#نان ا!ثولي،

(Homo Erects،) النار مقتبس 

 آسيا إلى أفردقيا من جرها ،وذ.اعلها

ذلك باعتبار ،لمندبا باب ط.ريق عن

 الولى، واذي طريق من اغمر افرق
 ،محتمأل ملكا نعذ !خيرة ا وهذه
نفسها. للهجرة أدًا،

 ا.لنعن ا.لددب ب با دق م,-ض بعن
 يكون أن يغرض الذي لوب ا

 لجالله من تعرف قد ا!شولي ا#ذسان
المضيق فعرض دخولها'" ذل آسبا ءلى

 يعمق كم 28 حوالى حاليا يبلغ
 سون درة ح) برن فة واف ام، 00

(Perim) في نقطة وأذرب اليم_ذية 

 دراسات ح وأذب كم. 20 ج_-برل

والعاذق؛ذالي المناخ أن القديمة .-نبيئة

ذ؛٠اي ئ سه الهه 207 8



اذيمن في ودوروثاتها جريتحال صور٠أا ن٠ال؛ ذي هاتومورو- الحجر؛ت العصور

 ، ا٠يذه٠ح ، ا٠ركوذ د لمضيق ا ذلك في
 لتوسين٠لب ا فذي . ردة لح_ا ا ص_ووبمط4ر
(Pliocene) والبليتوسين المتأخر 
(Pleistocene) مناخ ساد المبكر 

 ض غذذ.؛ وا جدي ٦ءص وظه.ر ف، ح،
 وص-ا ،طات٠غر مياه موب في

نخفاض ذلك  الجزيرة ذرفي في ا
 في م80 نح-و وإلى ام50 إلى العرب;؛

 العائق عرض ح٠س و حمر. ا بدرا
 9 إلى 8 د يقذر المغرق ذاك في المالى

 لولى٠جي دن ادروا فكادت ، تقريب ا٠ك

 بفضل ،مدكنة لرحمنا في ارابةا إلى
 ءاذق وجود وءدم اماذة ر٠ؤص

 الرو تلك ::كاوز أن ويجتمل للرؤيا.
 ا#زمان أغرت اتيا ه-ي ؛تكررةا

 إلى فريقيا دن الهجرة عل ا!ثولي
 معداشب وزتج_ا على وحدوده ،سيا

 انخفاض أثناء المنفذ ذاك في العبور
 ظ.ي-ور اىمحت' ستبع.د إذا هذ ، ه 1المي

 تلك خالل المغرق ذاك في الرابة
الغزة.

 ه-ذ في ،كك-ر أن !هد-؛-؛ا ود-ن
 !حمرا البحر أخدود أن الراق،

 ايومرن عدر ني تثكل قد كان
(Miocene) الجيولوجية الحقر؛ د-ن 

يرتبط ا#تان خابور برتما ، الثالثر؛

 الحن-؟؛ ن—د لميتود؛ن صعءر

 في غز وؤف .رباعي-؛ اا لجرولوجرة ا
 و؛-؛.ايا دواقع ؛-دم ءلى فريقيا ذرق

 إنان !ذدم ازم ذزك في عظمية
 (Homo الماهر با#نان ررف

(habilis، عرفت التي رخ الذو ودن 
: ا!كش لمواقعه  قدم

(1،750 ،000و) (2،610،000)

 العدس مرادش ودن ا$ن. د-ن دلمة
 عرفت الني ا!سفل ااذديم الحجري

وأيل. ايل تجل ط ؛بن في

اسدل قدل دا

دة ا$ن إلى اكتشفت  لهذه مواقع .
 ة !در وا اا.ذزة كهف : وه.ي المرحلة،

 أدواب ودن حضرموت. في وثرتم;)
 والمتعذدة (Choppers) المهاثم

 (Polyhedral) )ا!وب( القطاعات

 (Dihedral) القطاعين وذات

 والمكاثط (Discoid) صرة والقر
Scrapers)) خرة، وااب الجانبية 
 Beaked) النكل المتفارة وا!دوات

(.tools وجدت المردلمة هذه وفي 
 ذات (Flat core) المفلطحة ااواة

 (Striking platform) الواددة لحجذة١

 فلذت المتي ا!حادية، العاملة والجهة

ذاك فصارت ،ردة متو شبه بطريقة

2079 ؛-ال.ة٠ل11 الوسوطة



اليمن,( في وموروثاتها ادحجرية العصور اليمن في وموروثاتها ادحجرية العصور

 لعصور ا في تقليديا عنصرا النواة

 عل الحصول ونم الالحقة. الحجرية

 كهف من المرحلة لهذه وا-حد ذأريخ

(700 00) بين ما يأراوح القزة،

ا$ن. من سنة (1,000000) إلى

أسل

 اليمن في ا!شوب المواقع أثا
 في غالبا عليها ويعر العدد، فكررة

 ب هضا مثا ،لمقتوحةا طق المنا
 في لحدب ا والمرتفعات *حضرموت
 من اكبر ص وذو وامة. ازصحراء

ة٠ويوء ،بهلوت في موقع 20

 في وأخرى لحج، في قلع جبل في
 في مختلطا ووقعًا 30 وذرادن ،نبوة

 لهضبة ا في تبر لم ا م رين .مة تتها

جهران قاع في وواد بضع ! العربية

ن في والمئة  حوض وفي خو

 أشل. إلى ترجع أذيا يعتقد صنعاء،

 المغلقة الحجرية المواقع ندرة ومجكم

 فإن الجيولوجية( الطبقات )ذات

 تسمح لم الذكر، آذمة أيل، مواقع

أشل سرى خرز

والمتأخر. المير

المبذر أسل

,هدت

فؤوس اليمن
(Hand- يدوية

(axes من أغلبها 

من غيرنب ا لنوع ا

 غدر سميكة القلية أطرافها الجهتين،
 مروقة الثكل لورية ووؤوم ،ه مروق

الجهذى• من جزنية دحورة

تأخر كل

فؤوس المتأخر أسل سمات ومن

 ضاذق دا ، لشخلا ومثتثة رمحية يدوية

 اغلبية وا!دوات المكاشط !لى

 أنواع وجدت قد كاذت الني )المئنة(

 ونم الدكر. سالغة المراحل في منها
 من !شل واحد تأريخ عل خعول’

هو دوغن ني ق رتم لمثهد

المهة عفق سه الهه 2080



ايمن في وعوروثاي |لحجرية ادصور اليمن في وموروداتها إحجدرية1 ادمور

ن. من سنة (450 000)  بينما ا

 في !ثل المغارضة التواريخ من

 (700 ،000) عام، بشكل اذيمن،

 الدافئة الغارة باية إلى وأكش سنة

 بداية أو (Riss-Wurm) يرم - ريى

(Wurm.) فيرم ي الجلى) العصر

د

 )يقال حضرموت أشيل: ن٠ ٠حجرب أدوات

 ءن زذقال حعا<٠ص وزب ح ز~ل. ؛ 'ا)((،جسا■، ;اآلرم عون

ئل«?/ب( سري

وسط القدم الحجري العصر ا

ئر5٠ًاغيئا٠٠)

 هذا وفي عام، بوجه ا$ن، من

 (Homo ل ندرتا ديا عاش لم ا

(Neanderthalinsis ، من أرفى 

 نمكن حيث القامة، المنتصب ا#نسان

 القارات من مخذلمغة بقاع في ش لم ا من
 بشكل مستخدم القديمة، الثالث

 ومن لكهوف وا ترا لمغاا أفضا
، صفاته،  وئالة طرق ابتكار أيض

 ت لحيوانا لى وصح النار #ثعال

 المالبس وصناعة والمغزسة اضخمةا

 مع ا!موات ودفن الجلود من

عتقاد فراض. حسب بالروح، ا ا

ذداندردال إبان

2081 اسة الوسوطن



صور الدس في وهرروثاتها ادحجرية ا اليمن في هايومورولىا الحجرية المصور

 اذيمن في ذرست الني المواقع ومن

 في موقدا 18 هناك ،شده للعصر

 المكاشط نبا أدوا ومن موت. حمر

 وا!نصال والمدية مختلفة بأشكال

 (Levallois points) الليغالوازية

 (Notched والمشتورة( والمعضوضة

(tools .مرحلة وني والسكاكين 

 لتقنيةا المواقع نلك، في وجدت التعلدق

 ا#ضافية النثرات بدون الليغالوازية

 وفي النواة. بتغليق الخاصة المبرة في

 ويؤرخ النقر. مبد؟ ساد التشذب دور

 ،ضيةافزا ورة—بعى ،قعالموا لتلك

 وإلى بغيرم بدءًا أو ليرم - رس بتهاية

ا$ن. من سنة (31 ،000) ي.ل ما

 : وسهلىا اقدبما اوأجري اوالصر مز( حجرية ادوار،

(Amirkhanvo 1991 عن )نفأل موت حصر

عل القديم ري٠الحو العصر ا

 الجزء مع العصر هذا يتطابق
 آخر ،(Wurm) ويرم جليد من ا!كبر

 ،!رغى ا عرفته عذف جادي عمر

 أو (35 ،000) ب بدءًا له ويؤرخ

 وينتهي ا!ن، من سدة (40،000)

 لمذاطق١ ف ختال را ٠ مختلفة وزات في

 ا#نسان يدص ويعرف الجغرافرة،

  الذي (،Homo Sapiens) العاقل

 ن #نسا ا عن في لغبزيا ا تركيبه في لجتلف

وا!خبر بعالرا النوع وهو المعاصر،

،شري ا الجنس تطور في عرف ي دن ا
 !مريكية ا القارتين دخل من ول وا

 ني متط.وزة مسادن في ودا ،لية سزا ١د وا

 كثيرة، ديانات ٠٠ حر ومحا ,العراء،

 كجزء ،محتلفة ر بعدو لعن ا رص ما

 ته ومحتقدا ته معرسا من ن ميا

 ا#شان، هذا وكان الروحية.

 للثمار، وحمعه التقاطه إلى با#ضافة

 * مغو؛ لرما كش آ تخصع دا محيا

 إلى والطيور ا!سماك ري عرى

 ٠وم* .لبرية ا رئ نا لحروا ا محرد ب٠ك جا

 ورؤوس انمال الكيفية أدواته

 !دوات ا عة صدا وأتقن ،محمولة

 نير لسنا وا طف لخطا ا منها العظمية،

المركة، ا!درات وابندر وا#بر،

غيد عفق سه اله 2082 ا



|ليمن ذي اتي؛ ومورو الحجةر؛ة |ؤعصرر اليمن في وموروذاتها الححة العمرر

 عظمية بقايا عل عهر لعصر ا هذا وفي

ت  القوقازية الرب: الثالث للسال

والزنجة. والمغوبة

 القديم الحجري العمر وفدل
 غثر والجزيرة اليمن في ا!عل
 من ا!ول النصف زهاء حق معروف

 تطابق لعدم المنصرم، القرن ىنيتيات

 شه العصر مع بالكامل خصائصه
 بعدم يعتق فدما خاصة، أوروبا، في

 الحجرية (Blades) الشطائر كرة

 لجزيرة ا في النطدوذجية ا!شكال ذات

العربه.

 الحجري العصر مواقع عدد وباغ
 اليمن في درست التي !عل’ القديم

 ،تغئثة مواقع 3 منها ،موقع 23

 في كقها وا!خرى انخرة في موقعان

 تلك خصائص ومن موت. حف
حتفاظ مع النوى في اكوع المواقع  ا
 العتق استخراج في السابق بالمبدأ

 شبه النواة وظهور ،منها الحجرية
 المشذبة، الحجرة ذات الرفالوازية

 (Semi- المنحدرة شبه الذقرات وسثادة

(abrupt الحجم والصغيرة المتوسطة 

 العلق في خاصة، التشذيب، دور في

 شبه لنوى ا من النخرجة

 المكشطات وكرة ،اللقيالوارية

والسكاكانن. واغارز !نصال وا

الجن في العمر لهذا ويؤرخ

 (30,000) من مباذرة غير بصورة
 وقعت التي الجافة المتاخية القرة إلى

 (18,000) أو (20,000) زهاء في

 فإن !رجح ا وعل ا$ن، من سنة

 الجزيرة ني يتوقف لم البدري النشاط

 بل الجافة، الغرة هذه في لعربدنا

 عل الغالب، ني يبدو كما ، كقتصا

 بشروط تحتفظ ظلت لتيا طق المنا

 ثم الواحات، مثل للحياة، مالتمة

 في ،ط لنشاا هذا ذلك بعد لتحز

 في الحياة نمط إلى المذكورة، المناطق

  بأدوات الوسدط، الحجري العصر

 أدوات عن يبدو، كما كزرًا، تخذلمف

 حدث !عل،ا القديم الحجري العصر

بعد. الذقاب عنها يكشف لم

2083 ابمده س٩ص1



اليمن في وهوروثاتها حجةرية٠ال العصور اليمن فى ا وموروذاته الماحمدرية >ور٠العع

اددديلذ الدجرى ادسر

 ؛].طويان ا#نسانية التجارب رن

 الحجة_ري العصر في ه نوعي فل_ة٠كذ

 الزراعة ظهور معالمها من الحلمرث،
 ذلك ومنذ. الفئار. وصناعة والرعي

 بشكل مسؤو ا#نسان أصدح الححوص

 وقذم ارومي. قو إذتاج عن مباشر
 عن دراسات السطور هذه كاتب

 اليمن في الحديث لحعجري١ العصر
ما نتائجها، من لعردية، ا والجزيرة

يلي؛
 لعمر ا أبواب ليمرنا دفي

 !لف ا رهاء في الحديث ا-لجري

 متعددة، بخصائص ، م. ق. الثامن
 هي واحدة، أثرية ذن ثقا د وجو اهمها

 ظهرت فقد الحجرية. الشظايا ثقافة

قا هذه  لعربيةا لجزد.رة ا جوبى في فة ا
 ، تقريب مل كا بدكا ، طردت سع بم

 مرحلتها في العربية الجزيرة ء-لى
 خمة الذذاذن هذه في وفرزنا !؛تاخرة.

 "الحراوي" هي: ثقافية، أنماط

 ؛يذن الر افتدقة اذمنقة بالرؤوس
 ؛!وجه ا الثالثية بالرؤوس لمزيوا

 اليمن من الغربية الهضبة في واب
 من المرقق واذتهذب الرؤوس بذرة

 م ك-و٠ ركئرة والتهامي الجهتين؛
وانحارات. ا!صداف

لتلك لمو-دةا ازمناصر ومن

 وطرق انثئقلغة الذواة ا!مماط

 الجهتين من المرقق ودتهذيب التثظية
 العناصر هذه وتعد الفخار. والعدام

 ا!ثرية، الشظايا ثقافة نترات من

 اص المذف؛ إلى با#ضافة عام، بثكل

 مع اذتبادلة والعالقات از.ثة-اذة، لهذه

 ومن إفريقيا. في كشدرة أثرب ثقافات

 الثالثية، الرؤوس التبادل هذا سالم

 الجزيرة جنوب في ناتجا ترلجح الني

 ؛ستدذة الريثة ذات والمعأقة '.دبية*

 وذلى *-لى. نشأتها مكان مجم لم الني

 إ.ذه م.وقع (400) من أكهر حمر نم

 في غبها العربية، الجزيرة في لذذافةا

 إلى انثظايا ثقاذن وتنف اذيمن.
 لمبكرا الحديث الحجري العمر

كل في فرتين إلى مجة واذتآخر،

.مرما ءصر

الحديث،محر الحري در العص

 إرحلةا هذه حماثمر من

 ،صة خا ،لمعئقة ا ف; لرؤوسا
 ؤر المر لتهذيب و !رجه، لثالسة1

 حع.وا اب ونمد الجهتين من

 لفي .-حد-ه المر هذه قع موا وءئلت
 المهرة هغبني ،مختلفة ذ-شات

وس غمان من ءوأجرا موت ودب

الميت للسهءة1 2084



دن أي ودوروثاتها |لحجرية اا*مرر ن ال ي٠ 'رها٠وعورو |لحجري' |لعمرر

دواقع رضع؛ وعروت !.غربية، الهضبة

 الخالي. اربعا في 1له

من كرة٠اتب الم.رح.لة ظه.رت ق.د »

 الجزيرة جنوي؛ في ااشظايا ثقا؛-ة
رددة  ثقافة يبدو، كما ذ.أء-اقت، ا

Iلح-جري ا اصم,ر دن المنحدرة ]شطائر 

 الهالل من لفخار ٠ قبل ما لحديث

 قب إلى دف ’او. من الخصيب،

 ،كانت حيل ، وحنوليها لجزيرة ا

 المذاط-ق دنى ميطرة ،!خيرة

 لجزورة ا من ذرة والثر الشمارة

.ان. ء دن ء-دراأ إلى وادرت

المذأذر ث :لحد |لح.جري العصر

 لدتقا إردإذا ه-ذه دمبزات دن

 ،محتلمغة فرات في وا!زراءة اري إلى

 لجمع وا لى اما بنمط ظ حتن.ا ا دع
 المعذق.ة ورؤوسا *٠؛خما ومن .يض

 والمعإذة ء،ااصدرا في اوردن.؛ ا؛„.ذلىةة

 المغرة ني ا!وجه الثالثرة

 الرؤوس وندرة وحضرموت،
 ااظ.رد-؛ة الهضبة في لمرذقا والتهذيب

. وتبا م

 الحم عدم من الرغم وءلى
نحدار مسدًالة في النهافي  في لدغا ا ا

؛إن الريثة، قة٠المستل الع.ذةة للرؤوس

 ص٠خئب-؛ئ من ئعذ الرؤوس هذه

 بوجه العربه، اازيرة في الصحراء
 في ،أكرر بشكل ،تربزت ؤقد .م عا

في وفرب أن درجة إلى الخالي، اربع

 ن5السبعت رملة أجز|ء وبقية مارب

 ظهرت الرؤوس هذه أن نعنقد تجعلنا

 صحراء دنى الذربي لجنوبي اركانى في

 المنطقة ٠ه-ذ ومن لي، لحن؛ ا الربع

 ،العربرة لح.زيرة ا شده دددة إلى انذذرت
 في بالغيوم ًا ء ؛-لى ، دقا وخارجها

 ا!فريقية الصد.راء ؛.أني إلى ثم ، دى.'

 شمالي وإلى عام، بوجه الكبرى،
 هذه ووصلت ،يفا وذرليها فرلجيا

 م، ق. (3000) دوالى في الرؤوس،
 طريق ء-ن فلطين، دن أجزاء إلى

 تلك ذكن لم إذ ه-ذا ،سيناء ى-لو-راء

 ؛ت٠ذؤ ؟لى 1له مقدمات أر الرؤوس

 د.ن العربه الجزررة إلى العكس، ءلى
سم؛ايها• دنى أو أفرية;؛ ثرفي شمالي

 خك۵ م، ق. (5000) زهاء فذي

 اليمن، في الصحراوية ا!جزاء من

 ممثلة الشظايا، ثقافة نعتقد، كما
 إلى الريشة، الء؛ن المعأقة بالرؤوس

 وقطر الحدة العربرة رات !ل ا

 الثقافة هذه وغثلت والبحرين،

أن إلى بأكملها لذرب ا المنطقة

مدة الهسهءه 2085 ا



اليمز( في وموروثاني؛ حرية٠ح٠ال العصور الدس في وموروثاتها دجرية٦ال صور ال*

 ،لة ادفئ ا!طراف إلى وحد.

 دة لنها حدا المناطؤط تذك في فوضاى.ت

 يبق وإ الذكر، آزفة الدطائر ثقافة
ل تأثير من واضحا  في الخصيب اد

 في العبيد ذخار إ! لجزيرة’ شرفي

المتأخر. الحديث الحجري العقر

 "الصحراوي" ادس تأثير وظهر

 في المتأخر الحديث الحجري )العصر

 كما المتأخرة، فزاته في العحراء(

 اامرية له.ضبةا من مناظ^^ ؤب نرحح،

 معنقة سهام رؤوس وذريا امة، و

 وشبا* زهر وادي في وجدناها
 لم النؤط ذلك تأثير بينما اذخراس..،

 و؛؛.برة، الساحل حضرموت في نحده

 التأثير هذا أن من الرغم، عل

 ظفار مرتفعات في مؤخر#، ،ساجل

. االمد.

الحديث الحجري العصر خذ,|م

لخررج برذة١ ا!ثرية المعالم من

 الحديث يدجر ا العمر من اليمن
 الحجرية ات— والحتذ اذخارا ظهور

 خضبةا في كج د. ل ج س افيا ادائريةا

هرىا تانه.ا نسرت حيث ،اخربيةا  ن لظ

 امنطقة، تلك في البرونزي العصر إلى
 (3000) باية إلى بدايته أعيدت بتأريخ

م. ق. (2000) وداية

 ءلى ،تر"~.خت التواريخ هذه ولس
قتصاد دعاثم ا!رجح،  الزراعي ا

 ،لهضبةا تذدن، موذ جزاء في لرعويوا
 يبدو، فيما صاد، قذا هذا شامأل

 وأجزاء الصحراء في -حاتالوا بعفر

 البنية دخير نتائجه ومن تهامة. ذن
 روحية تقافة وظهور .ماعية٠جذ

 على دو،—ي كما ساعدت، جديدة
 حروف وظهور السية الدواة قيام

 سعذر لم اؤءط هذا ولكن ادكذاية.
راني رنى  وقت في كديا انبمنبة ا

 لمبرةوا ئعحراه: فمعظم ،حدوا

 رمز' وتهامة حفرموت من وأجراء

 فيخ،' تنتثر لم نذيا ة العرد غضبة

 إنادنا استخدام و اغأذار١ ءةاممنا
 ا!دوات فيها ستمرتا بل ،يفأ

 لحجري ا صر ال م ختا لحجرية ا

 'م لعجل يغى لما أو الحديث

. (Post-Neolithic) الحديث الحجري

 العصر لحيد أدوات دلت فغد

 ومعظم ه لمهرا في الحديث الحجري

 أو اختفاء ءلي آلصحراوا حضرموت

 لرعىا وسادة ،يد الص زعل تقهقر

 تالمن، لني متذممة رعوذة نجتمعات

 الغزة هذه في ظهر كما المنطق،

 في ؛’الحب- مسرح على اإلبل رعاة

كبيرة وأجزاء فالمبرة العرية. الجزيرة
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سن١ ذي ومورو؛،تها الحجر؛ة ؛ادور ايمن ذي وازوروداتها ادرية العصور

 و الزراعة تعرف لم الصحراء من

 وقت حق الحجرية المباني تشيد

 التماس مجكم أنه غر ،رسب٠ق

 السبئية المستوطنات دح الحضاري

 ا٣ح,*بيها وإلى المناطق هذه إلى تذزبت

 حروف أهمها لتحضر ا هر مظا بعفر

 بعند من لموقعين وأرخ الكتابة.

 في الحديث لحجري ا وك-ر .1- اا

 و (300 + 3300) د موت حشر

 ا$ن، هسن مسة (135 + 2750)

 والمشهد 1 رقم ء لصناا موقعا وهما

فيدوءن.10رقم

 العمر ب إبع ولصوراا لمذطفة١ من يرحج فأس
لحديث١ الصوري العمر خدام أو ؤحديث١ الصوري

اليعن في الحجرة العصور موروت-2

 كثرر في حجرية أدوات تصادف

والمعابد والمدن المستوطنات من

 منها تخلو و المقابر وبعفر السبه
 .بعدها وما رية١لحما لمذشآتا بالكامل

 المواد ا!دوات هذه مقدمة في وتأني

 البركاني، لزجاجا خام من المصنوعة

 مثل أ!خرى، الخامات تليها

الخ. ...لكوارذزيت وا نالصز ا

 هذا في للنظر الالفت ومن

 في المفاجئ الظهور الموضع

 الهندمرة العزمية لألدوات موت حف

 البركاني، الزجاج من انجهزة الشكل

 تحول عل ا!دوات هذه تدل حيث

 فرة في حضرموت وادي في زراعي
 أو المعرة، الحدرية المسذوطنات اميق

 ا!دوات سحلت فقد تشكلها. حبيل

 عند ريبون مستوطنة في كورةالمن

 غبر بالبن المشيدة المباني أسم

 من ا!ولى المرحلة وهي انحروفى،

 في المعرة الحضرة المستوطنات تشييد

المذكورة. ؛نطقةا

 تأرر ذات المستوطنات هذه وئعد

 المباني خاصة، المعالم، زحوا سبغي

 أعقبت، لتيا بالحجارة المشؤدة

،بالبن كدتاءا شمادة ،شرة مبا

 دم وذات بدن معبدي ومنها
، القزمية ا!دوات برتما ، ومرفقابما

I2087 اسفده صبءه



البمن في وموروثانها الحجرية الدصور اليمن في وموروثاتها الحجرية العصور

. المستوطات تدك في ودلى لذي ا المعمري راشد الرزاق عدد د.
الحجري 'اهصر راشد. الرزاق عبد المسري : مراجع  

الذضافة ٠اللربية الجريرة جنوب يي الحديث . 
عبد المعمري ؛111 -98 :1995 صنعاء،  
ل٠ف ما #نان أثرية طفات راثد. الرزاق  

العلمية الندوة صنعاء. روض“ في التاريخ  
-87 :1996 ،، صنعا ايمتية. لآلثار ا!ولى  
من ثقافتان راشد. الرزاق عبد المعمري ؛ 1 20  

ة̂ ٠؛رالع الجريرة في ا!حلثأل الحجري ر ااعم .
المعمري ؛29-7 :2000 .الرياض،أدوماتو  
ذقبم هي جديدة إضافات راذلى. الرزاق بد  

الجزيرة ءسحرا في ؛ثلحدا الحجري صرلدا  
-23 : أ/2002 الرياض، أدوماتو. العربية.  
ثردةأ مراد راشد. الرزاق لى—ء المعمري ،44  

الجامعي مالحر من جيولوجية طبقات من  
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، ،تختلف الذكر، آنفة  تقاليد عن تمام
 بي عرفت الؤم الحجرية العصور

 نجد شمه الوقت وفي اامرسن، الجزيرة
، تصادف، التي الحجرية المواد  أحيان

 غير لحجارة دا المشيدة بي د؛ ا داخل
 شطائر أو شظايا من وتتألف ،قرمرن

 بتقاليد ربطها يمكن اعتيادية، حجرية
الجلية. الحجرية العصور

 الحجرية ا!دوات وجود ظاهرة إن
 بوجه ،لسبئية ا وا؛-رن ت المستوطا في
 ،ل حتما ا ، آيزذرها ود بعدها وما ،م عا

 التبادل وقلة ا#نتاج تنوع عدم

 المستوطات تلك في النسبي ق نفال  وا
 العمر في دن ذما ا شحة إلى #ضان.؛ دا

ًروذزي  ئ حيث ،أيدما بعده وما ا
 الذي الدصر في اليروذز مددن من يوجد.

' اليمن في البرونزي للممربا تجي  إ
ن، في وقطعة تهامة في ذطع بضع  خو

ن. حج ٩لقط ا هذه مصادر شفر ولم ا

 ا!دوات وجود ظاهرة دبحا
 العالقة في هامة أسئدن تطرح العزمية
 وتشكا ا!دوات هذه بين

 وادي في المباكرة المستوطات
جهة ومن جهة، من حضرموت،

 فية لثقا ا لمنحدراتا بين ،أخرى
 المسوطات ونشوء ذاتها لألدوات

 ، م عا بوجه ، ٠اليمر في ا؛.؛.كرة لسبدن ا
 عن لبوحث ا عملية ر؛.طت إذا ،صة خا

الفخار بنوء. العزمية ا!دوات منشأ
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ديخ اك، ديل ما صور اريخ ال ل٠ة 1، ءصور

ايذاريخ بل ١م ور٠ءه
 المسح --.الأعم كشفت - 1

 والج-يم-ورفولوجه ا!ثرية واكلى-ب

 !ثريها عذات٠لبا ب-ا٠ قامت الني

 قح مر عن ة٠ض الم !-.ذواتا خالل

 وط هرا عدور درى أثرية وط.ذذطات

 ربوتا لخفرموت في ,!تاريخ
 ذا—والم ز$ن—وح ن وتجر. ف واب؛

 وبينت وتبامة. .ريران وقاع

 تلك ءلى أجريت التي الدراسات

 يسلحجر ر للعتى تذذ»-ي ا٩ذ أ الملذقطات

 !عنىوا ط—وا!وس ا!سفل القديم

 وادر الحديث، الح.جري واإدر

 العصور وهي النحاسي، الح-جري

 عديها، ا$ث-ار ءلما، ذ*-ارف التي

 مسبا في ءليه-ا عهر ؛.في قعذو وأن

وتأرب وتئلى وديون ١ وتر ذوغن

 من ؛ذر؛.طا الئبعئإلن ذئلة وأطراف

 وا!ذب، دن وئر وتجران ف يذو ا

 تنا ط ا لتي ا فع !_و ه_م من ر٦تعت

 إذ-ان نسذدطا ن ه.اف ب*ذومات

 وءز ارهن، في الحجرية العصور

 من أنتجته ما٨ف التطور واذب ح أبرز

اضبذرية. ا!دوات

ساتالدرا وزودتنا

ة  البدئة عن ؛-^-*-لودات لجيمورقولوج

 ين يب لو الجيو !..ا.تدرونا ء أرذا لطييعية١

يستوسين  إلى ر تشب ، دن( و وه-و )ي-
 تتساقط رطبة أرزًا كانت بدن ا أن

 فيها وذكهر غزيرة، مطار عليها

 في تجري !فيا والمياه داول—ب

 ا!-ذياذنت تنمو ذ-ت وكن-؛ ،تبا وديا

 ٠هذ وأن مناطقها. ظم دع في طبيعية

 ردها دو في غنية ظلت الطبيعية 'نبيئة

قتعادية  دن متأخرة ذلى؛ حق ا

لس-ت-وسين عص  ؛-دأت عندما (در

 الجزيرة لدن أخرى ومناطق اهن

 الجذذاف، من !.فارات تتعرض .ارب

 إلى ليمن ا من محتلغ-ة مناطق تحولت

الطبيعية ت ذا ب ا من خاب أرض

 صحراو. وأخرى

!ذرب ا المطررات دن !ن كما

 ا!-ذي ا#ذان أن وابر..م-وزفو!_وجر.ة

 !تديمة،ا الحجرب العصور -ذأء ءأش

 المناط-ق هضاب في يتجول ظا

 الخالي ا!-ربع طق1مذ ب وجذا اذرتفعة،

 لنباذ-اتا يجمع لتهاميةا لسهولوا

 الررية الحيوانات ويصطاد الطبيعية

حذذون ال وعر ارودي. طعامه ر !.ذو
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ااتاريح بل ا٠ ءصور التاريخ قل ما عصور

 ا—أنتعجج حجرية أدوات ءلى ا!ثريون

 جع في ستخدمها وا #نان ا هذا

 ت ن لحيوا ا وصيد لطبيعية ا لدجاتات ا
 الي ا!ماكن في وخئفها الدرية

 يعرف لم #نان ا وهذا .ط-رة-يال

ستقرار  من ا!ولى المراحل في ا

 ت ئ.وف إلى يأوي ذكان ياته، ح

 مه-ادر من يالذوب العراء لفي يقيمه.ا

 والحيوانات الطبيعية والنباتات المياه

 من متأخرة مرحلة في إ! اذمبرسة

 ا!وسط. القديم الحجري الدم

 حياة أن تبين ا!ثرية وا!دلة

ستن  هذا لدى ومررذة تكن لم رار ا

 الحجري العصر ل—قب ا#نان

 الني الكنية اذب'ني وأن الحديث،

 في مختلفة أماكن في ط.ا لة-ايا ءلى غش

 وذزغن والمنا وحذ$ن --امة١ت

 مذ-.ددن ء-\ر حجار 'د شيدت ، وتأ'رب

 ال-غاوي منها مختلفة وبأشكال

 ذكن لم والمذهلل، والمربع والدائري

 قبا السادس ا!زف نل شائعة

اذنكورة. المذا'طز في الميالد

 هي بة_رية٠لح ا ا!دوات وميعفلم

 في عنها غش ٠ سطحية ملتقطات

الق الرمودة اذدرجات ط?غات

 م ء ؛.هرات أثناء تكوذح
بتوسن(  تدك في يعر ولم )د

 أو بثردة عظام يا بقن-؛ على الرواسب
 أو هدبيعية نباتات تمخلعا' أو ;ة حدر

 يات م-م في ءب بر٠ء وما صدف،
 م عظ؛ من !ن٠ح وفي سزذذ وادي

 تنتمي واز-ىط.ى والفأن الماءذ

 -لجريوا الحديث الحجري للعصر
مي.التحا

سفل القديم الحجري العصر - 2 ا

 المكتشفة الحجرية ا!دوات أقدم

 القديم الحجري العصر إلى تنتمي
 ن حعه أدوات وهي .!مغز

 شطفت طبيادية رحآج.ا من مصنوءذ

 هذا ء-لى وطلق وادلى، جاب من
 البدوي الفأس دح ا!دو من الوع

 من النوء هذا على عار البدالى،
 في ديةالرمو المواد دن ا!دوات

 أخرى وأماكن ذزعن وادي في اكراء

 الفرعية الوديان وفي حضرموت، في
 غول جبل وفي -بر وء نجران في

 منطقة في أحمد بن ودب الراعي

 في ا-لحصوية ت المدوح-؛ وني ، ذاع
 منطقة وفي المذذب، داب منطقة

 الخالي للربع الفرية وا!طراف مارن

 في وسيئون وترته منبا وفي
حجرية أدوات على عر رموت،٠حف
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؛:،ريغ بل ما عصور 'اذاريخ بل ما ءلدرر

وية ؛-فؤوسا باسم تعرف خرى  ا
 واتاقش الثكل لرمحيةا أو اللوزيت

 ونن كا—'وا وا؛-كاشط !ساط؛,وا
 من صنعت '!-في ا!شكال متعددة

 هع ق. ٠حا ولها لدشفإية’ا وطريقة النواة
الحدوة. !دوات ا دن ل. ث ومذ

و القندم الحجري العصر - 3 ط ا

 ط-ريقتان ازدر هذا في ساءت

 ١)المومشوة و ة( لعلوار)ا :شا

 ا!دوات إذداج ني استخدمتا ن اللذ.؛

 ورؤوس الماى؛ذط مثل لحجرية،

 لحن لكاوا دةالبدا ملهاا

 متنوعة أدوات ء-لى عهر وا!زاميل.

 من ءلم-د في ر-ة( ودوسد ]لجنوازية

 !خالي ؛عوالر حضرموت ني ذواذعا

ودا-ر. رامة ومارب والجوف

عل الغوم الحجري العصر - 4 ا

)الليغلوازية( اذطريذة !ستمرت

 ثناء عاش الذي ن #ف.؛ ا اتلع-ها التي

 ا!دوات إنتاج في العصر ه_لذا

 صناعة نبها ح؛ إلى وظؤرت ، لحجردة

 ، ورفيعة طويلة شظايا من ل لنصاا

 ءلى ر وء. شط. وا؛كا ككاكحن ا ح ددل

والدماثة الليغلوازية لألدوات نماذج

 دوات ء-لى فيها ءلى اوفي المواضع في

 لفي -ط— !و ا يم. ازك ،-جري ا اا_عهر

 ؛تع ور وا رب ود-؛ وتهامة حضرموت

ودالى. -بذوف وا لمذالي

 والعصر الدديث دب-ري-1ا العصر - 5

٠ذد.س1ا |لد.بري

 اجريت ازفي ت ئالدرا تكثف

 أدلة عن اليمن مناطق من عدد في

 ش ء-؛ الذي #نانا أن إلى تثير

 اوزراءة مارس د٠ق العصب هذا ثناء

ذسوا  ني وامتوطن ت ن؛ ش-وا ا ست

 الععر ؛.داية منذ ة زراء قرى

 ؛-ساكنا وأن الحديث، اذجري

 لى٠ء ء، افيا المتطياة او الدائرية
 زنا وا و$ن و تهامة ني لها ؛ناد-؛

 تب مبراؤتع هي دوت، وحن

 سذة (3000 إلى 6000) من لكزة
 تشمل افيا الغزة ودي الميالد، قبل

 الحديث المجذري اودر تباية

 كله، مي كدأ ا بذ-ري٠ا،- والععر
 ه.ذه زكون أن ة-وي ل احة.ت.؛ ك وهن-؛

 الحجري ادرا من كنالما

 من صر ء أي تحلس وف التحادي،

٠ لمبذرة ا التارلجرة ور بعثى
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ت اشتبن.( التاريخ قبل ها ءصور

 للعمر تنسب التي كن.ةاذوا

 النحامي وا،جري ث٠لحدي ا ،جأرى

 ح-مر ،لح-جم ا صغبره ماكن هي

 ء-لى تحذوي  أب ووجد بعضها

 ١لداق_ ءلى تدل ءمرذ.ة تراصشات

ستيطان  بقادا ءلى ءبر وة-لى ٠ب ا

 ني الوديان ضعاف ني الماكن لهذه

ن  وتردد -صرموت و والحذا -دو

 ومز وتأرب. انئدت ومنعلقة

في الحجرية ا!دوات  ،عاتبها عار ا

كاكين مذل: ادثظاة، ا!دوات  ا

 ب ثنا وا!دوات وادورة المستطيلة

 الزجاح من الممعوعة “الوج-*

 ومئاذب الرماح، ورؤوس البركاني،

 أخرى قطع وأدوات الجانب ثالثية

 هذه ومعظم ا!ذكال معددة

 أذتة وادى ني عليها عار ا!دوات

 وجبل ذاس وجبل عس ووادي

ة وحزم ة-طران و جزل و اولباد  ة ا

ثيلة ووادي  ا!بيض النجد ووادي ا

 وجبل لجميمة ا جبل و والمنة

 ه وثب دزءن ووادي العرقوب

 عدن المواقع هذه وفي مردد، ووادى

رية، والغان الماعز عظام ء-لى ا

 ا#نان استمرار ي-ؤك-د ما وهذا

 لحجري ا مصرا أثناء عاش الذي

طبي*-؛-ة اتات— ال وع لفي الحديث  ا

البرية. لحيوانات ٠وصيه

 غالدب عثمان عبده د.
 Ghaleb Abdu o. : Agricultural: ،.,اجع

Practices in Ancient Radman and Wadi 

Al-Jubah 1990, (Yemen) (A
(.Dissertation

الفصمات

،ثدحا فببلة رطون أحد هي

 بن عذر بن التعشيمات إلى تنبو

 بن جشم بن للدج ما لن دافع دن سعد.

 حوث مديرية بين ونتوذع طحاشد

 فظة نحا التايمتين العش ومديرية

إلى لعصيمات ا ذل قما وتنقسم ء، دا حب

 وغيني وقشلي حبري عشائر: أربع

 العصيمات ئخوذ أشهر ومن ،ويمر

 الذين اذمران مسعود دن ناصر ذو

 وذو !حمر ا آل المشايخ إليهم ينتسب

المطنة. وادي في سعيد وذو خيران

 من المطنة وادي لعصيمات ا وفي

 مز فيه يزرع ،اليمن ل وديا أخصب

 فيه وتصلح عها،دأذوا الذرة حبوب

!خص ودا لذواكه،وا لخدروات ا
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ف ء ال عفيف آل

 ء ميا لبا وا ٢ط لعلما وا طس البطا

 ئر وسا والليمون ل ,ا ق برًا لوا

.ت لحمضيا ا

 دل دا أقوى من العصيمات وقبيلة
 في كبيرًا دورًا لعجت وك ئشد،

 من ستشهد وا ، لجمهوره ا عن ۶ لدن؛ ا

 مع الثورة معارك في لكثعر١ أبنائها

 فهي ذلك مع وهي ،الملكيين ذلول
 المشاريع رن حظ_ًا ط_ق1المذ_ قل

٠ ية٦لحتحمر ا

اوادءي ءلي أددد
 |بن بددان ع رجمو : الحجري محمد مراجع:

 دار ا!كرع، علي محمد ت-حقيق ، دلها وب
صنعاء، والذشر، للطباعة ب اب البركمة م.1996 ،2ط

ءطان فج = ءسدان

ءطان ذج = ءط.|ن

عدى آل
 منازلهم :مع.روفة تهامية ; زب
 ح_ستن( )أسات قرية ني القديمة

 ثم مردد وادي في أطاللها زواقعة

 من وهتهم (لذغ^-^ا )بدت ستوطنوا
اازيد؛؛(. و) )رد( ءن

د من العفيف: وآل  سشايخ؛-

وصاب.

 آل ؛.؛;لمة مشايخ من العفيف: وآل

 من لحالكةا قباذل إح_دى لحيق

العليا( )حذورة دة٠يل ودكذون ميدتان.

 ؛-وادي القطن من الجذور( الحرب ا في

 حسب — والحذضارم ٠موت حف

 عفيف( )با عليه يطلقون - عادتهم

 بغم قردة هل عفيف با آل عر ٢وه

رن في مشاهيرهم رمن دوءن. في  ا

 ؛-ن ءلي الشيخ 4اًا,فض الهجذري درصا١

 الشيخ الفقيه وه د و عفيف با ٠ء

.ءذدف دا ء-مر ’ د4مح

 يافع قبائل من : العفيف وآل

 من رة(1)ا!ة منطقة في ديارهم غلى.

 ٠ب-ينأ محافظة ل عم-؛وأ رص-د مددرية

 أهل اا.ذ.؛ا;ة: اددودات إلى وقسمون

 بن بكر أبر أهل - عني بن سرف

 أهل - عبدالكريم أجد أهل - غاب

 الغدا لهذه ؛أن رقد ذ.اصر. بن حمد

 ب ويقصد السفلى يافع ءلى الزعامة

 يط-لق أن و؛ ، ني )ج.عار( م-ذطةذ

 أمثال )السلطان( صفة ؛.;.؛ره-م ءلى

 لعفيذي ا عيدروس بن محمد ن للطا ا

 ا!خاني النصف ني المنطقة حكم الذي

رن من وه-و الهجري. عذر الرابع ا

2093 ذألة٠لي1 هطذ٠٠دو(1



حمود( )علي عذف حمود( )علي ف عفن

 لوجود ا ضد نازاوا ازذين أوائل من

نجليزي  ه/1374 عام من وقاتلهم ا

 مسيلة وادي ني قتلوه ثم ام955

 ض رجأل عشر سبعة هع حما( )سدب

 دفي من ة٠فخيذ :والعفيغي حماعته.

ن قبلة فروع أحد شداد  العالية خو

صمعاء. مدونة ذرفي في

جبل في قرية العفيفي: وبيت

 نعمرا مدينة جنوب سريح( )عيال

لهدًا.أعما ومن

 حماد '-فى قبائل من العذف: وبنو

 المواسط جبل في ديارهم فر، لمادا ا من

٠ وة با-لحجر

 قرية في مرصع : لعفيف ا ودار

لع. إضا دا الضحيات

الهذحغي أحمد ابراهيم
 والقبائل البلدال معجم ال<قآحغي، إبراهيم : مراجع

 ،4ط صنعاء، الكلمة، دار ليمنيه،ا

٠م2002

 حمود( )علي عمف

م1999 - 1932 ه1419-1351

 عو دًا ،عفيف حمود علي و—ه

 في ول واعالمي، وتربوي ولدوي

بدأ ،٠الحديدة فظة رمحا ٠لفقيه ا ديت

 دق وأتمهد# الفقيه بيت في الدراسة

 بدار التحق شم الحديدة. في نوية الثا

 منها وتخرج الحديدة في المعلمين

 /٠ه 1373 عام الحربية للغة مدرسًا

م.1954

 للمدرسة مديرًا عين الثورة وبعد

 ثم ،لحديدة با ذوبة لثا وا دية #عدا ا

 م عا عين حبث ء صنعا إلى نتقل ا

 لشؤون عام مديرًا م1963 ه/1 3 83

 ه/ 1 388 عام وعين الدودة. موظفي

 ثم صنعاء #ذاعة عام مديرًا ام 968

 ارومية لثورة ا حيعة٠ص حرير٠لت رئيس

، مديرًا ا#ذاعة إلى عاد ،  عام

 م1974 ه/1394 عام منها وانتقل

 ا#عالم لمكتب عام مديرًا ليد*بح

 لحرور ورئيس تعز فظة محا٠ر ذق لثقا وا

 م لدًاا ذدن وفي ' الجمهورية ة٠صبع
 ا#عالم لشؤون عام يدرًامد عرن

 الوزراء. مجاطم سة برئا فة لثقا وا

 للبحوث لدامة١ لالدارة ومديرًا

 سةرذًا لمكتب رًاتشا۶س نم توالدراسا

ون؛ته. حق الوزراء

خدة عق سه الؤ 2094 ا



الذتغ( ددت ريم )م |لةيف ود(٠ح )عاي ف عفي

 د تحا ا مؤسمي ضمن وس ن كا

 بة ونقا اليمنين، وا!دباء الكتاب

تاوة الفعارات في نشطة مثاركات له وكانت ارمتين. الصحفيين  ا
وخارجها. الن داغر

من الجمهوري'ة رئيس رسا'م منح

 م1989 ه/ 1409 عام ا!ولى الدرد

الشعراء من عفيف حمود عل وكان
مح

 ة لعوبا باللغة ضليعا وكان لعموديينا
 وقد وآراء ت وشارى وها وك وفنوبا

 عن ٠الندوني الله عبد ا!ستاذ قال

 شاعر أول إبه عفيف حمود علي

 |لعربية للغة با ًا٠اهت راح مر مفا

 وصرفها ونحوها وإعراتها وقواعدها

 ا٠ءظي ء_مل وهذا شعره؛ وعروض
 ب أص* شاعر ون يصدر أنه وعجيب

 قواعد صراوة ه.ي لتعبررية 1 مقوماته

خةا  ٢ات وقد البالغة". وعمود )

رتباط بالجودة له رجم٦لا شعر  وا

 وترركز لحرية ا جيد٠وة العصر بذضايا

عليها. أؤواله هنمعغلم

 ن ددوا الشعرية: مؤلفاته وون

 حبيني" "اليمن الورق' عل جر "
في العزف“ و ا!جفان" في و"ات

 مؤلفاته ومن '. متعددة سماءات

 كتاب اسة" في "الصحيح السوية

حزًاين. في لمشا اخوي

 الحديدة بمدينة له رجم٩الم وتوفي

 ه/ 1419 دوال 12 الجمدة يوم

م.1999 ؛در 30 الموافق
!اقعود هدهد

 الخ بئت )مردم سدف

م1313ه/713 ت

ين شمس الشيخ بذت مريم هي  ا

 الملك السلطان زوج العفيف: ابن

 ،ال-رض-ولي م-ر٠ء دس ١؛-وس-غ ذظغر

 النساء، وفضيالت عقائل من ؛،اذت

 منها: ،كؤرة د.آذر فؤا حازمة، لبرية

 و)مدرسه( ،زب-يد في م-ريم( )مدرة

 و)مدرس*ة( ،لحيل..براء بناحية تعز في

 وكاذت فيها. دفنت عقيب، ذي ني

جبلة. لفي وذاتها

 العمري حسدن،ددالله د.
 العقود الخزرجي: ادسن ؛زعلي موحع:
 مركز له،الرسو الدو).ة ذ؛ريخ ذي لولؤية٠ال

 دار صنعاء، اليمذي، إبدوث وا ت ا).دراض؛
 ليإسماء م؛1983 ،2ط ؛؛روت، اآلداب،

 ذي اإلسالب الدارس األكوع: طي بن
 مكذجة ، ؛ثروت ، دة اورسا .ةمؤسههم ، .مهنان

م؛1986 ،2ط صنعاء، الجديد، الجيل
العلم دار األعالم، الزركلي: الدين خير
٠م1986 ،7ط ؛؛روت، ،يدن للد

2095 ابدة طة٠اال٠ل1



ءاثعقره( )هأحمد |مقاب ءئغر( )هادط الدتاب

 عائض( )محمد العقاب

م1926 ه/1345 ت

 بن محمد م طرها ا شيخ٠ل ا هو

 من النب، كالعي العقاب، شارفى

 القرن مطلع في حبيش مثايخ
 !كوع ا محمد المؤرح يصفه المثرين.

 مرموقا وزعيما ا!بطال من ن دا دأده

 يقذن شن وصالح متين دين ذا
 وته,رف. فقه س.سآحة وعليه وشوى،

ت ثالث وهو  الذين ليمن ا رجا
 يجيى م #ما دا وألمعية ذكاء في تقرمدوا

 ما نقال رآه ما بمجرد ٠لدينا حميد
 الحصير. ليمن ا أهل يؤزر هذا :ه معنا

 نال فقد صادف. وراسته فكانت

منال. كل اليانية من ا#هام

 جادى في لعقابا اكيح تزعم وقد
 ثورة م 1 9 ًا 9 مارس ه/133 7 ا!ولى

 في وأيده المنطقة انتهاب ومه إقا بيثى

 وإن نخالف، ا في ادثمايخ رشية ذلك

 لنفون ا تقاسم في دينهم الخالف دب

 محمد عل ء لقضا ا مهمه ل ه ؤد- مما

 إساع لوافي وخفرع العقاب عائضى

 في المركزية ا#مام لسلطة ٠وتعز

 هرس كان ب لعقا ا أن ورزم .ص-لماء
 شهدت متمونة ية درعا لبيت ا آل ط حا ا

 عز( عر لثا ا قول منها قعائدهم ءليها
الشامي: الله عبد بن

 وجل في الله رسول بيت فإن

ادفتن درف من هتك-ت لحرمة

 بل٠ء على لداعينا أجاب ؤما
المدني الطاهر $ل المحب إ

 له المشار ادجاج العالم الهدى عر

 الفطن للعال( ويا ا!عقاب نجذل

بن عفي رذاذده ه يحى ا#مام أن ؛

 إيجم دل ذك د عيا ؤرا لم ٠لوزير ا الله عبد
 نتهبوها وا قومه ودور دوره أحرؤوا

سى في ونزلوا وأسرا. قد ا

 إلى نم عدن إلى العذاب فر وقد

 ,-.لته ا و ٠» ٠٠١ عسي* في #دريممبي ا
 خطفت ا وقد . أيضا *تسين كرؤفبا

 يقول من بين وفاته حول الروايات

 ا#مام من ذا أما له أخذ الوزير إن

 إنه يقول ومن اذيمن، في ومات فعاد

وطنه. ءن طريدا شريدا ت ما

 ذات العقاب آل أسرة تزال و

 في سكايجا ويتورع لمنطقة ا في شأن

عوابي. ربي العذاب ونقيل بى
الواضي معإبع دد د.

 الوزير، الله عبد دس م.حمد رن أحمد : المراجع
 الوزير، الله مد صن علي !ميرا ةحبا

 ، بيروت ،١لحدبذ ا العصر منذورات
 ةدا ا!كوع، علي بن محمد م،1978
عده، هحعد عني ٠م1 987 وأمير، عان.

 اليمنيين ا!حرار حركة من لمحات
 سررن ،مطهر أحمد الكريم ءد )معلوط(،

iعدسى د.محمد تحذن ،يحبى م#ما 
.1998/1لية،ط صا
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)القمرية( القفد )القم.رية( القفد

صن ),,تمرية( ا

 رزة اب ؛.مالماتا من هو الند:

 عنعرا وينكل ارت، بناء ني
 زسطرا به ينفرد منمزًا معهاردًا

 كافة وح-وده ويعم ،ال-يمي لم_.عمساريا

 ا دم ت اد،' متذلى ١ غذددف ترالعما

 اذ.لةود-ية )-إواذروا بيوت٠ال ذ-يها

.ل:جاردن ؛كاذبوا كازوا؛را

 عتبة ذوق ويشكل العقد ست .بتى

 ثكل ءلى العدل )انافذة( الطاقة

 ء.لى قط.ره؛ ينطبق دةدائر ذ.ص-ف ف:حة

 يري — بك.امل.ها لفتحة و؛تغطية ؤمتوة.

 معمارية وح.دغ فيها ترك-ب - لعق.د

 ، مقياسه؛ في لل-غتحة او؛ذ٠م خرب

 م-كان في رفة٠وت-زخ ؛-وددةا تصنع

 نذلمها ؛دم بث٠بح لفتحةا ءن بعدولى

 ،متقدة .ودلم-ة 5 وتثبيته* ها٠وتركيب

 ني مختمين حرذيين قبل من وذلك
 ص-.:؛عة ء.لى وللت*رف ...*.ذود ءم،

 شك.له في تك.ويذه تفاصول وءلى العقد

 خالل من ذلك متابعة يمكننا نهافيا

 دداءذ ني اط-رفي ؛زاونه اوذي لمعدل

 في يتعملها '؛-في اذواد ونو' العقد

العساعة. دلمك

)الجب-ر اوة-هز من ء_^.؛:ة تم.د

 لعمل لهذب ا من ة كوور لوحة ءلى

ط_ة٠ب ا٠مذه  دم 5—4 بمك ا

 تج-م ن ا؛ذارب والث-^لى .م٠ج٠لح ردا

 يرس-اا .عمد ا؛.ط-ذوب العدذد وش.كا

 ا؛.ة-ص ني تح.غر مخطوط البالطة على

 ؛-واسط-ذ أو الم-ردة ؛؛؛.عثن ل_طري

 ا!شكال من ط أن؛ البوكار

 خ-اصة بكين تجفر ثم ،لزخرب

 لها فتعدات لتشكولى الخطوط داخل

 ،كاني ء-لى ,امم5 *-ملثة—ب ٠ ز؛

 سم-ك ك-ادج اوفتحة تخ-رق مج_ي_ث

 ورك اطذاف، إلى ا!مام دن لبالطة

 فتحة وبم-ذاس مم 4 ؛.عرض إط؛ر

 الفتحات تنظف ثم المبذى، ني ذ.د او

 ندر -لا مخلفات د.ن وا#ط،ار !ضلع وا

 ء,لى ندور ط ا ؛*ذلىا زك و؛ الذطع، أو

 (4 - 3) محفة حق الخش.ب.تة الدودة

 بكامله ؛*-ذلىا دذذع وبع-لىه-؛ ؛ام.

 ثم؛طرح ذ.ولد؛-، ولموء.ة ا من ؛ن ؛*ذا

 ا!مام إلى ءانه يصور بحيث لج؛ ء؛

 الزجاج يذطع اللوحة. فوق ووجهه

 ا!حمر عادة - ا!دران مختلف من

 إلى - !خف,, وا !زرق وا !صفر وا

 مناس ءئ ق؛يأل «*.ي.؛ دة؛ في ةز؛لى ذطع

وتوضع ؛*-ذلى، ا ني الموذورة الفتحات

2097 لهعيس1 عق دفو 9 ال



ئد )القمرية( ا )القمرة( القفد

ئل القعر حافات نوق ا!ضالع عل القطع  لتجؤذ برهة وترك ا
أن ورعد العد. عل الزجاج فدح حلطة عليه-؛ تعب ثم الفتحات
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اذذثتة فم٠ا ند )القمرية( ا

 أماكن وتنظف تحفر الخلطة تجمد

 ويرك الزجاج فرق من الفتحات

 فيكون أخرى مرة ليجف العقد

 في العقد فتحة عل لزكيبه جاهزًا

ابى،

 الفتحة في يركب عام وبوجه

 المزخرف وهو داخفي أحدهما عقدان

 خارجي، وا$خر الملون، بالزجاج

 بالزجاج فده الزخرفة فتحات وتغطى

 من تنظيفه يمكن الذي ض ا

 إعادة عند السقالة ل ستعما با الخارج

 من زخارفه وتجديد ارذى تقصيص

الخارج.

دائري النصف الشكل جانب إلى

 تشكيلها با#مكان فإنه العقود من

 لمبذى با لفتحذذا شكل تهدب عتها وصمنا

 أو ب سعلوا أ أو دائرية ذكون قد التي

مستطيلة. أو به اأسطو رصف

 ا؛طاطق بعض في العقد ويسمى

 عن فيمز صنعاء ني أما )قمرية(

 ۶ غطا عن رة عبا هى لق ا لقمرية ا

 المرمر من مشكل العقد لفتحة

 في ويصنع م-٠م 1 و5 بمك ف لدغا ا

 من القريبة المرمر جر محا قعموا

 الغطاء من النوع وهذا صنعاء.

 فوق لصغثرةا ود—للعة يستدما

 في ا#ضاءة فتحات عل أو النوافذ،

 الطرحة في ا!ماكن أو اتحازن،

 القمرية استعمال انقطع وقد ا!ولى.

 تغثر بسبب لنين ا من ٠خ تأ فيما

ت ستعما  وارتفاع المعمارية ا

القعر. بعقود مقارنة ر المرهص رف ذكا

 بركات ذائد أحمد
ليكوك، إسالمية: عربية مدينة صنعاء مراجع:

رمارجتت.

سفة - اسم

 ارخمن في المواضع بعض هناك
في زياد بني في )التئم( :ومنها اليوم، حق )التئمة( أو )التئم( باسم تعرف
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اليماني العقوق الدعكة - العثم

 قديم. سد آثار وده الحدأ منطقة

 لثواوا اكدحةا بين موصع لعقمة( و)ا

 ر آذ؛ وبه موزع إلى الممتد الوادي ءلى

 ي د وا ن( عما و) أيضا. قديم سد

 يعرف محل من بااغرب حاشد منطقة

 يزرع خصيب واد ودو ،الحودة مم٠را

 ليا وغا المواضع. من وغيرها الين، ه في

 سم ب-؛ المعروفة المواضع في يكون ما

 أو قديم، سن إما لعقمة( ا و) )العقم(

جز تكون  فيه تجري واد عل ىح

 وقد ا!وطار. موسم في لسرول ا

 الزمن مع المذكورة المواصع أصبحت

ا!سماء. يتدلف تعرف الرض ني

 من ا!صل في وؤعقمة( و)ءقم(

 ليمن ا في والزراف الري مصطلحات

 الجذر من مشتقة وهي ،وحذديثا قديما

 ومنها ،وسد( )حجز ب-معفى )غذ((

 ودعفى البذاء، مصطلحات ض )ومقم(

 ني لمعادا نجدها و الماب(. )عتبة
 العربية اللغة تراث في إليها اذئمار

 سعيد بن ن دشوا عد وجاء الذصحى.
 أن العلوم( شمس)مؤلفه في لحميري ا

 لغتهم في يستخدمون ن—ليني ا أهل
حاجز "السد، ؛-معنى: )التئم(

 "،المزروعة ا!رض قطعة لحماية

ن رسقم(:  شغن'. كالى 'ا

 )ننم( اسالحات نزال و

 حق تستخدم معنم( و) ئ.ته( و)

كورة.اذن ضانيبا اليوم

 لو اوه دد إبراهيم د.
اواللوم شمس : ي الحمي. سعيد بن نشران مراجع:

)خ(، الكلوم، من العرب كالم ودواب
 مؤلفات في يمانية أوخاظ الصدري: هيمارا

 ام 87 برلين - سراى الهمداني
)با!لمانية(.

|صاكي اسيق

 الني الكريمة ا!حجار ًاهما من

 لقد الرماني الحقيق التمن ا٢ع ذبرت ا

 العقيق ءلى والروم الغرس فضله

 !رراء وا الملوك ه قتنا وا الهندي،
 في ذكره ورد كما العامة. به ورك

 له وارد الشعبي، الطب كت

يات، أجل الشعراء  كل به وفى ا

اليمن. مجب من

اليماني العقدق حواص

 كبنييةد شفاف شبه معدن العقبق

 لتبلورا خفية سيلكا من ئم.اكبمبا

(Chqlcedony) من ذوائب قدوي 
الشوائب لتلك ووؤق ،لحديد ا مركدات

اليهنيغذ طق سه الهه 21 00



اباذي |لعةيق *اذي ال الطرق

 رراء ن ;-؛:-و: العقيق ي.ظهر يابموك

 في الحديد بة٠ك ذوسخ س. أو ء ج ت رص

 مغرب ملمى منطقة ى !لدرا لعقيقا

 العقيق أنوان ومن ،٠/٠0,35 عنس

 وزو ح !رر العقيق المذفورة:

 ًا لبي والعقيق بالرماني. محلب ؛*-روف

بالكبدي. الروف وهو

العذيق دامات ذخرا—]

 بشكل لعقرق ام,ات٠خ تخرج—:

 آنس-:؛:- مناطق في بدائية وبطرق محدود

 - ذرق—اا جبل - راس )بني

 بمغرب ملمى ومنطقة ءثم..إلخ(،

 خامام تتبع ء-ادة ورى عنى.

 تقريبا م 8 عمق حق العقيق
تقليدية. ؛، و م 1باستخد

 النشاط تراجع و؛ىغم

ستخر!جي  ه إ العذق لخامات ا
 تعينى ا!رر عثرات هناك زال ما

 من )قطمة النشاط هذا عائدات من

 -ف بثالثذن تباع الجيد العقيق خام

رال(.

جوادوأ.،.؛ ،ة هد
 ما لتي لتقليدد.ةا العناءات من

 ووكان العقيق، صناعة تمة نا زاك

٦صلمعاءح; ددذة م ***.وق في عذدود

 ٠ا .يع ح بني مذطقة وفي القديمة،

 ذلمخيعى رممكن صذع-اء، ذرق شمال
كا$ني: العقيق ص.تاءة حل1مر

 الخادات دذن يتم المعالج.ةح ٨مرحلم

 وسمى معدودة !يام الحار د1.٠بالر

 وتهدف ءا#حما أو بالرند العمرة هذه

 لباهذةا العقيق وان و تحسرن إلى

والداكن؛.

 هذه في :واللميع ال:ثكيفى مردون

 وصقلها الخامة تشكيل يذم المرحلة

 كاون ما وغالب المطلوب بالنموذج

 لهدا وتتخدم غذواتم فعرص

 والتلميع لصقل. حجار لفرضا

لجربة ا زادة I دالسوق ].بمرف لتيوا

وهو المرقشة خشن. ردفي حجر وهو

 لطبشورة وا .ن-وزة لحن مت.وس.ط ٠حجر

 الناعم. الطباشرري الحجر من وه

 تثبيتها رتم امة * تثكيل هولة—ول

 اوارن ااصغ بمادة ة قصي عصا ءلى
 دن الصانع يتمكن !كاي وذذك )اك(

 بسهولة الصقل أدجار ء-لى حكها

 الماهر العقيق لصانع يمكن - ويسر

. هموص؛ومي 10-8 تجهيز

 رق ؛ط العقيق صناعة أن الحقرقة

إعدادها د-ن جودة كار تقلردية

21 01 SjjBjjll



الله( ءدد بن (ن٠)ءث ءق؛ل الله( ءب بن .ان٠)ءذ عدل

ت بات-لحدام وتصنيعها  الجلخ آ
 في ظ-ي-ورها بدأ والتي الحديه والتنعيم
 ا#نتاج ومنافتها اغطية الوق

 إنه الهذون يمكن أمر وهو التقليدي
اليمنى• إدنق ا!تقندن اوصتء تورد

 -خامات أن هنا ذكره المفيد ومن

 * رمن في واردب والجرع العقيق
ستغالل تتغر  يمكن حيث !مثلا ا

 ي'لجذا ورؤوس الح مذ،-ا يصغ أن
 الجمانية ]-تحفوا الفاخر رالخرز

وغيره.

عثمان أحمد ; ال.دة عل
ءوجار : عثمان أص.هد. ا٠عبداككم- ٠م مراجع:  ا

 والعقبق والجرع البقران اطدن٠وم لغبةا

 دمامةا المؤمة ،1ط ،٠اليمز ني ليثبوا

 ،لجيولوجيا والمسح المعدنية لدنروات

م.1998

 الله( عبد لن )عفان غهيل

م1913- 1832 ه/1332 - 1248

عقيل بن اانه عبد دن عثمان هو

 الحذرمي: اوملوي خيى لن عمر بن
 ه لدمو فلكي. فقيه، إسالمي، داعية

 بأذدون™. نذرتاجا دب-لتة ووة-إذن
 مم موت-:؛:- حفر في تأكبه _(۶تلق

وممر وذونس فالجزائر الحرمين

فتاء منصب تولى واسطنبول.  في ا

 مديبة مركزه وكان ل اندوب عموم

 حجرية مطمة يملك كان ٠جاكرتا

 الفنيا عن خاصة لة ردسا لنشر

 بما تعد ته مؤلذا يني. زلى ا وا#رشاد

 أكهرها ورمالة كذاب ا 60 من يقرب

ندونيسية، داللغة  د )إرثه-؛ مذيا ا

نام  ا#سالم(، أركان في ا

 أكبر وهو الشرعية( لقوانينا و)

 آداب في ن لجم_ا ا عقد و) مؤلفاته*

وة م وأحك.؛  ولغة دا مؤلفاته القرآن(. د

 لتمسك ا في ا!نام )سعادة لعربية ا

 من لحق )تمييز و ا#سالم( بدين
 )بئة و والهالل( م ب ا' في ل الضان

 ودو وف. حن ( سر وقهوة الجليس

 المتشرق يده عل لمم أس- الذي

دورنجي سنرك المعروف الهولندي

SNOUCK HURGRONJE )ئرحويه(

اوذدار. ؛.مبد سم.ها وأبدل

ف٠طج -I .ر الة. عدد محهد

 جامع : هعلجاا ف، ياط اقاذراعد ولحمد جع:*درا

 ايمن ؛لى المتبين اسا-بدرين أعالم شمل
دأ،، للكذاب، العامة الهبن، وذانلهم،

1998.

ءقيل = ءقدل ءثعان ءقيل

اليمنية ا،ة٠لل1 2102



،ن(٠ءضل)ءضلء؛ ءثمان( دل عدل

ءثهان( )ءدنى عقيل

 عاه في عقيل ءغمان يل٠ء-ق وإد
 قرية في م1907 ألموافق ه1327
 عمان من فورا بعزلة حي ذرن.؛
 ،ا٠لعلب' ءرذت أسرة من جبل.ة مل_يذة
 ،ا!.لدوب ء ودب ع.ن جده كان رت
 بده دل ءلى !ولي٠ تعليمه ءقدل رنط

 ليت-هل فزبد جبلة إلى انتقل ثم وجده
 لديخ ا أمثال: شاتفه٠م من إ٠لعل ا

 ن سليما دد وا ،صلم.يا عبدالرحمن
 ,**-افر ثم الشاد.؛(، )مفتي ا!هدل

 ؛.التحق لحح١ فريضة !داء مكة إلى
 مكة٠ب !عل ا السعودي بالمعهد

 الفقه دراسة في وتعمق المكرمة،
 من مجموعة أيدي عل والحديث

 ].عالمةا الشيخ أمثال: رالكبا المشايخ
 نجتهد ا والشيخ البيطار، مهجت

 الحرم إمام السمح، أدو عبدالظاهر

 محمد الحذق والعالمة ،حقها المكي
 جريدة حب صا الفقي حامد

 الهدي، مجلة ورئيس ،#صالح ا
.لحذرمي ا لى عض الحقق والعالم؛

 الممهد من عقدل تخرج أن بعد
 في مدرس عمل !عل ا السعودي

 ممارسته جاذب إلى المكي، الحرم
 تعرض وعندما نده ا#فتاء دور

 ،لوطن ا إلى عاد السعود؛ في لضغوط
 لمسعف با مرسدًا يئه٠ي٠ع٠ت تم دحل—ي—ح

ولي وكان يه٠ف ومدرس بإب لحسني ا

 للعمل استدعاه قد أحمد هد—الد
 ذه وعي تعز إلى عاد ثم هداك، مدرس

 م 4 8 م عا ث أحدا بعد حم_دأ #مام ا
 !حمدية ا المدرسة في ممتازًا مدرس

 مهنة جاذب إلى مارس وذا بتعز
 مهنة ية لحطا وا د #رشا وا لتدريس ا

مساعدًا ذه٨ت_عب تم إذ الصحافة، خ * ٠٠٠بم٤
 وكاتبا ومغتي سبا صحيفة لتحرير

 حف٨كا من العديد ودعح فدها مه؛
ته >ث—م بالكثير وانجالت  مقا

 دأبه ا!جدل لفقيدا وكان ره شسعا وأ
زير، والتعليم، لتأرف، ا  وا

ح٠وإص.  يدن —مح*ق ليرن ا ذات .
 وند اليمه والمدن القرى غتلف

 العلماء من كثرر يديه عل تخرج
نهاء !دب. وا ر لندك ا ورجال وا

 منها عديدة مؤلقات الفقيد ترك
 وما يندر لم ما ومنها ندر قد ما

اًته نمن ،ت مخطوط زالت :مؤ

 الفقه في العالم فتح كتاب

 الحج مفتاح )مطبوع(؛ الشافعي

 ا]نحو باب ذداح )مطبوع(؛ والعمرة

 اللرلى ب وكد-.! عته(؛ طبا ؛جل )توفي

 وابنه مجيى م ا#م..! لم هدظا في ا!سود

 ًاحمد لإل^غم نسخة منه سدت أحمد

 وأدرفت ،عدن من عقرلى عودة بعد

 اه-/367 عام ؛ريته في أخرى
م.1948

21 ه3 الميد ادسوطن



عدان( بن عذل )ءلي عذل عثمان( )عقيل عقيل

 الموضوعارتع من اتعديد ه٠ل نشر
ت  نذصادية، واد )الدينية، والمقا
 ،ج،امدة وا ،لنزدوية و( ،والياسية
 من ال*ديآ.د في واد.قه.^ئد وا!دبية(،
 مجلة مثل: واد_ىحف انجالت

 وصحيفة الىذ.رذ-ه، بمكة ا#صالح
 سيا وصحيفة ,-مدن، الجزيرة فتاة

 التي الدمن صوت وصحيفة ، بذمز
رمزدة. أسما.« مستخدم ف-ه-ا كتب

 ا#مام طغيان من دن٠ء إلى هرب

 مالو ا4 في دماج مبع مع يحجى
 ا!ولى جادى 21 م/1 944

 له دثرت اروم هذا وفي ،—اه 363

 في يجيى لإلهام مدارو، قصدة أول

 من وكان الجزيرة، فتاة صحيفة

 ية—د يمما ل ا للجمعية المؤسسين أوائل

 ثورة ي وشارك ،عدن في الكبرى

 ور فشلها وبعد ه،1367 م/1948

 إلى خطاره وودول من خووا عدن إلى

 خاطب ؤد كان وذي ا د حمد. أ العهد ولي

 تنفيذ بشأن يع وثا ا لري ا ةمهحد٠ل ا فيه

 كجزء أحمد لعهد ا ولي ل غتع؛ ا عمرة

٠ ورة ا غطط من

 عشه-ان عقيل ا؛.رحوم ناضل كما

ستعمار زد عقيل  حتى ارريطاني ا

 عن ام 962 أغسطس 30 في توفي

.عاما وزسيزع خمسة ناهز عمر

 ءلي محمد عبدالرب محمد
ءقدل عدالرادب عددال-اسدط د.

 عثمان( بن عدل )علي عقدل

م1987 - 1924 ه/1407 - 1343

 '.ى عثمان بر، عذل بن عي هو

 لتي يحيى ابن آلى أمرة من عقيل

 بن أحمد المهاجر ا#مام إلى تشب

 وشاعر وأديب فذة ثخصية عيسى.

 مي،وسيا ومناضل ومؤرح ومفكر
 العربي، لقومي ا لفكر با اسمه ارتبط

 مستوى عل مسؤوليات وتحمل(

 ودراسات أبحاث له العربي. الوطن

 نقدية ولفوية وتاريجية ءة»ائدية

 اذفومي( دالزاث مجملها ني ارطت

ا#سالمي. العربي

 وادي في شيخ آل مسيلة في ولد

 ظروف في تدل( ، تيما ،-حضرموت

 اتحتلغة، حضدموت مدارس في صعبة

 و:.ننافية وطنية نشاطات مارس

2104 Iالمس، £س٠د٠ل



عان( ءة؛ل؛ن )ءاي ءة؛ل ة؛لبنء؛*ان(٠ءة؛ر)ءاي

 - ,٠م ة مجازي مدرس.ة ء كشا كلم ، ٠تحمر

 مذوف درة !ول فيها م—الدلم
 ز١-غالح من الكبار لت.علي|م ساب

 موس ا!سدان/ مع 'الحية' .ة٤ر^

 اسة ءلى تمرد تددى، ابن الكاظم

 |لغالحين جانب إلى ووقف ريطاندة٩ال

 )الغرفة(، قردن في أيام ثالثة فاعتقل

 ذدة ل.رفضه ءد.كرية ك,مة 1مح رذ و-نجا

 لعمكرية ا ؛.در,"، في ني ريطا٩لا لعنم

 اذلال دن ردب—غ ٠ لى—ء اعده—وس

ذان البار. حسرن الشاعر/ ا

 ة٠حضرم> طالبية بع-ثة بأول لتحق١
 م،1948 ه/1367 ء_ام س_وريا إلى

 العربي البث حزب إلى واذد-م
سر  مؤتمره في وكان اكي ا

 ا!.ذ.ثرة ده ه ل اج خ در ثن و .ي،۴الذ.ص
 ه/1 378 ء-.ام )دضرد-وت( كتاب

 الددد(. )أحمد وقعة ام،959
 ,.د.اط.، ب٠بسب ضحته ا؛.ة.طاع رط.ره

 كم-درس ر ٠--؛.*- ،"ورل في لدداس
 ثم ،,"-وريا في رصداف رازودن في
 م،1954 ه/ 1373 عام الكويت في

 وعل وسداددًا، ثذأو فيها ذ.ذط

 ا'ؤ-طودي، ب).1ال.ط. ؛.دت إنشاء ء-لى
المؤتمر ني .كاودت وفد في عضوًا كان

 ماعدنه "ك-ما )*.رب، ؤ!دداء بع ذر
قت.ه  واذدؤو بالمثقفين ال.طدد.ة ء

 في ا؛-*-ارف إدارة في الكاويتين
 المنح دن العديد ء_لى ى_ول٠د٠

 ٠ ء ؛ذكا) اليمنيين ط.لمه ]ذراددة
 في البث ح.زب ء-ن المسؤول وكان

 تكوين ء-لى وء*-ل وابدن لكويت
ري•عال الخليج في هل ذروع

 ودام ب-ع-د ث٣اليم إلى العودة قرر
 مديرًا عين ،ة٠م ا—#م ا زك لثورة ا

 عام سيئون في ًالنهضة لمدرسة
 منها أرل التي ه1383 م/1963
 ه٠لم٠وءذ لندن مؤتمر عل جاجه٠حذ
 السلطات حاولت "البدع"، لمؤتمر

 عدن إلى فاذر اعتقاله ؛لقعيطية
 ذق_خ_ب ا حيث ،سوريا إلى ومنها
 عام ة٠وني ة ال ة لقذتادا في عدوًا
 عن مسؤو! كان م،1966 ه/ 1386

 المدرسة واثا زي،٠الح ا#عداد
 ارصن شؤون له أوكلت الحزبدة،
 ة—وي—ج قوات إرسال وراء فكان
 حردب في ينن—إتمن ا ندة لعبهاا سوردة
 حدث ء صنع.-؛ حصار وفي ه۶الوديعة
 بنفسه الذخائر توزيع عل حرص
 ولم العمرى حن ا)غريق ومعه
 فك ط إ$ صنعاء من يخرج

إلى معارك في شارك كما الحصار.

لجدد ط مه اله 21 ه5 ا



عثمان( بن عقيل )علي عفيل عثمان( بن عزل )علي عزل

 في كالعرقوب" الفلسطينيين جانب

 خالل عمان في ان وك ردان، جنوى
 وعمل ا!سود". "أيلول أحداث

 عل لحصول ا عل الغزة هذه خالل
 ..طلبة من كبيرة !ءذاد دراسية منح

٠ئو ليمتي; ا

 ه/1390 عام اليمن إلى عاد

 "المركز إذشاء في ساهم م،1970

 وا$ثاز الثقانبة ا!بحاث اليمني

 م،1973 ه/ 1393 سدة والمتاحف"

 وذح فيه• يعين مسؤول أوا، وكان

 ولوائحه و؛-واذب خلي اوذا ذظامه

 "الزاث" مجنة تحرير رئيس كان

 وكون الخذ_طوط؛ت يجمع واهتم

 نت وتبرع ا!حقاف" مكتبة"

 أكبر تكزن فهي يجيى، دفي آو.، هل-ه

 عن ندوات أعد المكتبة. في نا

 لحمدة ا في ساهم الحميني، الشعر

 شارك شبام، عل للمحافظة الدولية

دراء د انما إنشاء في  والكتاب ا

 ؟غنى لفهرة ا هذه نت وكا ،ليمنين ا

 أبحاث له الفكري. إنتاجه مراحل

 ر فكا أ عن ضبع كموا متنوعة، رذكدة تا

ومخطوطة !هدل ا عن ،خددون ابن

 كندة، عن وكذب ، الزمن" "تحفة

 وله موت، دب في الري رءن

 العامية للهجة دا واهتم لغوية أبحاث

ئال  له العملية، وا!عراف وبا

 والقصة. ا!دب ني نقدية دراسات

 شعر وله عمودي الشعري إنتاجه

لحميتي. با
: شطف شعره مز

عظمت وقد قومي بتي هموم همي
 ادعا وما قلبي بها ذرع وضاق

سماسرة ذي وأوط؛ بقومي بالجو
 لخدعا وا والتدليس الشك تروج

صائلة إسرائيل دويلة هذي

 شجارا وما رأيديها الحديد جاع
وهن على إ ساعدها اشتد ما

لننصدعا إ أتهددت وما منا

مخزية كز أراني لدهر أث
 سمادا ،ك? رأى ما لدمرك وادلي

 ءقيل ءلي عزة د-
سل ءلي ليلى د.

هب ,أو = المواهب أبو ءهر -ن ءقدل

داني لحيى بن عقيل  اإلرباني = ا

ء الدضرمي = ى ادد الله عبد دن الد
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)الدر( العلب )الدر العلب

)اسدر( لعب

 الح-ضر داء-ة معمرة ٠شوك ة ٠شلج

 (Zizyphus Spina ؛طميا واسمها

Christi. L Willd) العائلة إلى تتتميو 

 Rhammnaceae. "التبقية" العناددة

 يا اهماج جدال مناطق !ص.فيا موط.ذها

أوروب. رذوب ؛ن٠الم وشمال

 خثع.لمة ساقها ؤوية ذ.^.ر ل.طبو؛

 عائ-ا أمذر العلف رلون عة متف

 تثر فري وا خاديد، ره ر٠لالحمر,

 حادة اكشو عليها وتنتذر ومتدب

 ا -شك- ب-عض-اوية ق!ورا وا ،ص.غ-رة

 ،لحون محمر ..*تقو ،دحوا ت*ريقها

 معفرة خفراء مغثرة وا!زهار

 صغيرة والثمار المعا، في وتظآر

 2-1,5 قطرها يبلغ اتثكل كروية

 ،:ل.ضح قبل مصغر ض,خ لوبا م—،’

 عند ترول قابضة ذواد ءلى وذروي

 إلى )ونا يتحول عندما الندج

بذور ءلى الثمرة وتحذوي ارر،

حجرون.

 مستحب حلو طعم ذات والثمار

 عارن نبة عل وتحتوي رائحة. لحدا

جات، الغيتا وب.عغى السكريات ن٠م

 أو )ازدرم( ابن وفي البق وادى

 الكاف- ؛فتح ”'ايلن و )البعار(،

 لدوم ا شجرة ل يقا كم-؛ - هرن ا٦ت في

لذبق. ا ة نجذر و

 دم.من ل ا في شجرة وتمى

 تسمى المذاط.ق بعض وفي )العلب(،

 عند ؛؛شهور سمها ا أما )العرج(،

 ورد وفد ،السدر فهو عموم العرب

 تعالى: قال الكريم، القرآن في ذكرها

 أفل ذوافي لجين بحنتيهم داهم )

 يفي( درس من وذي؛ سل و رط

 وذلك (،16 $ية ا :سبأ )سورة

 تغجر ؛-مد ا!رضى تبدل إلى إشارة

٠ ادمن مثرق في مارب د مم

 أكش من هي العلب وشجرة

 حيث ،ابمن في أهمرن جار—ا!ن

 ة٨للماش كعدف ورقها من يستفاد

 خسنم٠ت—٠٧ج١ي- مترن وخشبها ٠ ل لجما وا

 ا!دوات عن وصنا للبناء ب خشا ئ

 الشوكرذ بأفرعها وتسور ،ب.ة الزرا

ستفادة بعد — )الزرب(  ا٠ورقه ن٠م ا

الزرءة. -ا!راس

 اذثمرة ا!شجار أكهر هرن والعاب
مرة إلها ا الجوية للظروف تحمأل
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)السدر( العاب., )الدر( الطب

را  في انتشاره وكر الذخيرة، خميو!

 اوذردية المنحدرات وحنى تهامة

,لشرقه وا والجنوبية

 النقوش في الشجرة هذه ذكر جاء

 )انظر )ءلمب( باسم القديمة ارضية

 اهتمام إلى يشير الذي ن عبدا نقش

 ويروى بزراعذبا(. القدماء ويمنيين ا

 اربود ودكم الشركية دا٦أغصس من أن

 رأس ءلى وضعوه الذي ا#كليل

 لهم سه عددما الالم عليه المسيح

.روه٠ص أتهم

 اليمن في طا-1ا واستخدامات

 أوراق تستعمل داء حدت ذفي ،كررة

 كذدواء )سرر( نة ا؛ظحو الجافة اوظب

 في وكدك ا!طفال، لجراحات

 تستخدم تدر وني اذيت، غسل

 أن معد )غسل( تجميل وسيلة أورال

يمون يمزج  دمير و-حق ض ام با

 الناس وجوه به وتطل عجينة
 تستخدم تهامة وي وشعورهم.

 تلطيف ي لحناء را المزوحة عجينته

 المعلوم ومن ا!جسام. ءلى الحرارة

 قريب عهد إلى يستخدم كان أده

في الشعر تنظيف وساذلى كإحدى

 ٠ !؛يفدر( ا الدم وصغ اذيمن

في لمعت-د )ا كتارب صاحب ويذكر

 ولهنا لها، عديدة حرية ؤد ذوا ودية( ا

 م هتما ا ارمن ل—هأ عند لهدا كدان

 : الكثيرة ها لغواذلى ،حس خا

ست ذتصادية ا  تها رما واوطيية،و

 ،الحذ_اصة تهمحم-ا ي هالعدبد

اوكريم. القرآن ي لذكر دا ووتكريمها

 الد أن اريظار: ابن يذكر ذما

 للطبيعة عاقل للمعدة نافع النبز“

 "الورق الطعام" نل اكل إذا مشهي

 والبشرة .٠ا!م ينقي قابض

 ينفج ،سعر مجفف ، وإخوتها

 ذدر منه ثرب إذا ويجللها ا!ورام

درهم".

 كدليل لدمندونا 1مذه دستفاا كما

 ، 4 لجوو ا هنرا ل٠ج دوا عز( للكثف

 في اإزبة انجراف ء.د ءلى وانحافظة

 مرة،اذد ليولا مز( لخصبة ا ن الودد..

 إنذاج ا!كؤ البدائل من وهي

 شدة أدى ودذد ، نبيذةا مع مًانجاوا

 انجراف إلى الدجرة هذه احتطاب

بالمنوتدرت واإلضرار الؤدة
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الله( ءلى ٠)محمل |لعلضي ل( ء ٠إس دن ٠)أحمل |لثقغي

 إنه بل لرعوية، وا!راخي الجباية

اًا^^ول. طر مخا من زاد

 لعسل ا أنواع أجود أن ويعتقد*

 والشار العلب. زهر ج-ق من يأبي

 وتؤكل لتجفف وتج-مع طرية تؤكل

 لبها ويؤكل غلىت حياذًا و الحاجة عند

 استخدمت وؤلى .ص:رهط ء ويدرب

 الماني في انجاعة ت أون؛ في الة^؛ر

 جذن ط ؛ تك 1ك ثا٠حب للذذاد، در ١ك.مع

وق. تهام ويع-مل

ف ذيس  الله ءبح محمد د

 اءيل(٠س. بر ح'مد |*لمغي
م1865ه/1282 ت

مالح إسماعيل؛-ن بن عد هو

 والنشأة، ا؛.ولد صذع_انى العلفي.

 ا#هرام صعوب ولرؤرخ. وذفيه واذب

 هراة، الحدن( بن الله )دد ر٠الناص

 )سالف.ة ه ا٠سم كتاب سدرده في ووزع

 الناص(، ا#مام سدرة من العاصب

 المذصور عهد في بصذ.عاء القضاء وولي

 سدرته. بعض وكذب هادم بن أحمد

يجوز  فيما المفيد )انختصر وله

 العبدلى(. من مكلف !.كال به ا#خالل

٠صعاء ل سبد؛ جدر() دقردة ذوفي

|لسري الله د ء ن دسي د.
 من الوذر نيل زبارة: محمد بن محمد ؛اجع:

عشر، ااثالث اانرن ذي ليمن1 ل رجذا ذراجرم
 اليمذي، وابدرنث ازدرامات مركز إعداد

 حسين بيروت؛ الدردة، دار صدعاء،
 اليمن تاريخ من ء-ام مائة العمري:
،دمشق العلمية، ة٠الم.طبع الحديث،

 دمادر الحبذي: محمد الله عبد ام؛ 984
 مركز اليمن، ذي اإلسالمي العربي اغكر’
ء, صن*؛ ارب، ت لدرائا

 الله( عبد )هممد انئفي

م1961 - 1931ه/1381 - 1350

 في ورطتدة كة الح 'ء -ي- ه-ود-ن

 ولة ء؛ حادثة ء ش.؛-ذا ي-رز و وه اريمن

-؛م اغتيال  ه/1380 عام احمد ا

 دلمة دلى د.ن وه-و دة.٠بالح_دي ام 961

 دتحل الشكبمة آوي شجاع صذع.اء

جم. ياءحو عاني بخلق

 ني الحرب;؛ بالمدرسة العلفي اانحق

 الله ء;د زميله دلمها وتخرج صدعاء
 لى دراحذ ك-ل ني رافقه ااذي اللقية
 الني !دل؛.نا وني العسكرية حياته
 إل أوكدت الني م1واذي. ذيها عمل
 ٠لمذ-لىقلىة ، <لحنش.غ ض-ابط ر حتى

الزاذوت الله ذندلى اًا-لىكذور نالى وقد
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طم( )الغرة علم I الله( عبد )محمد نتفي

 ء-لى يزن - ا!صل سوري رهو -

 م لماززا عل 4حظ_ ذر وشن أذنيه

 .صالدا في المردية ا!ونات من اإطفي

 وكان ذاتها. حمدا ا#مام سياسة ومن

 محمد حين ك حدن المتثغى مدير

، طغى رصدية.! وطتي المقدمى  أيض

 ا#مام ؤدوم عن -وصوره في تحدث

 اومكذ.؛ ,دط—لضا لزيارة المتثفى إلى

 في أصيبوا ذين٠اا ا#مامي( )الحرس

 سيارات إحدى انقالب حادث

 إلى شك طر في وه.و حم.د ا#مام ،٠٠موك

زم ذاذتهز لحد-بدة.  هذه لعلفيا ا

 زميله إلى مرع ،٦وذه ،الذ.رصة

 ءلميناا من .لم يستندء لد.ةا للها عبد

 با#مام فربعا !مر.ا عل ويطلعه

 د-ح سب اذن! المكان إلى ودلى حق

 ف-طغ ،لمتثعىا في للمرضى زيارته

 بم عليه، الرصاص واط-ذةا النور،

 بعفر إلى الال_في المالزم اذطاق

 من وأصدقائه اط الغ,. من زمالذ-ه

 دا عل( ث -حد.. بما ليدلم.هم ؛دنيين

 وطنية يجركه م للقر! يستعدوا أن

 ا#مام ذ-ظ-ام ءلى ء اوة تستهدف

 بأن قليل بعد فوجئ لكذلم وأعوانه.

اوق الرية إلى نتجأنا ردت ا#مام

 فاضطر عنه، فتخلوا اوكايرباء تحرس
 وظل ،فبه تحصن ن محك-، ختيار

 الحرس قاذلى ضد زلم ن عن يداذح
 اء٠#لذ قدموا اوذي وجنوده الملكي

 إطالق ويجادلهم عليه، القبض
 إنه ل وية؛ النهاية. حق الرصاص
 بإطالق ا!مر آخر في انتحر
٠قا؟لم عل مدمه من رصاصات

. مالثون وعمره امتشهد عام

كوع علي مدهد العميد ا

 جدن = جدن ذي بن علقمة

 غلم( )الغزة علم

م1150 ا ه545 ت

 ئ )ا!ول( فاتك أم ذدع،

 بن جياش بن فاتك ادرن منصور

 كانت الحرة. بالملكة الملقبة نجاح،

 بن محصور ها شترا ا ،مفندة جارية

 وهو ام 123 د/5 1 7 سنة فاتك

 فولدت .حولها وما زيد ملك* بومئد

، له  وكانت عدده. و-حظت فاتك

 الحج كثيرة حكيمة عاقلة

تدلرر لها فجعل ع للخار موفقة
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اولتي العلم علم()الغزا علم

 ، دونها أمرا يبرم  ط مملكته

 زوجها بمقدل وءوجل-ت .ا٢ فنهضت
 وهو فاتك، ا؛نها الماك وولي بادم،

 زوجها، قاتل ا٠م٣ سدوا ،طفل
 ه/524 ذة —) أيضا' ما٠ب فقتل
 الدرزة. أدور إليها قعادت ام( 130

 )نسبة لغاتةي١ اسم.ه ةدًا1ؤ وسذوزرت

 تحمل وذم (جساثر بن فاتذك إلى

 آخر (ستوزرت٠ة ،ن(ئغال ات٠س
 دأبي ويلقب ذ-ييالذا مفلح ه٠سم

 حزا وب ؛-ذوادا من وكان منصور،

 ثم ،يدة !مر ا فغبط ،ءة وذجا
 لحرة،١ ءب.يد من ذه ا ق. غى٠بع حسده

 )منة دات أن إلى وة-اتلهم وه-1ة-ة(ذ.
 الوزارة وذولى ام(، 135ه/529
 واحتال سرور. اسمه العبرلى من قائد

 فاتك السلطان ابنها ءلى حدهم
 م(1136ه/531) )سنة بالم فقتله

 أن إلى تحكم و تملك وا-تمرت

 ولي من ذر رهي زبيد، في :-وذرت
نجاح. ؛ي دودة دن ملك

الدسي مدمل الته د ء
 العلماء طبذ.أت في اللوك الجندي: ع مراجع

 ،وث٠لبحوا الدراسات مركالى ،والملوك
: ليمذيا علي بن عمارة ام؛987 صنعاء،

،لى ور ء 1محع’ أخار في صغيد١ ارش ذأريخ

ا}طم، مطبعة ،!كع ا عذي محمد قيتحق
 بن ركا٠الحسي ش يحيى ام؛979 ممر،

طر اخبار في األماني غادة القاسم،  ا
ءأشور، عبدالفتاح سعيد ق تحقي ذي، اليه؛

اذأني،ا ااة~م زياد، طغى٠عم مح.مل جذمة درا
هرة، العربي، الكتان دار  ه/1 388 ا

ا!عالم، الزرذلمي: الدين خير م؛1968
 ،7ط بيروت، للماليين، العلم دار

م.1986

ااوط;ي ادالي

 عن ؛ة٠إضاذ دطومات تتوافر 

 ني ا!عالم أو ت الراي! ا-تخدام

يع—اذولن حعر ويمكن ،!؛هن

 للمما-كاة لوطني ملم وا بوصف

 أحمر لونه دان حرث -يمذية-حيا ية1المتوك

 نجمات أربع !ربعةا طرافه ودذور

 ة-وق من -علم -ط—دعو .ة٠لخ-اد وا

 العلم ط-ول ءلى يمتد الذي ارف

د-ح عليه وتبدو  بنمط الذأثر د-

 في اللطنات أما الزكية، !عالم

 ك-ان فقد إيمنا من الجنوبي الجزء

.علمها منها ل لك

 العهد في الوطني العلم أما

 الجمهورة علم ذأن الجمهوري
 تثكله في تأذر ؤد ازتمنرة العر؛-؛،'

 بدوره تأثر وااذي الممري بالعلم

 توزيع حيث من الفرني ؛-ألعلم
لتها ا!لوان النجمات وغياب ود

2111 يدة اللالل،ة



الوطتي العلم الوطتي العلم

الثعبية طية الديمن اليمن جمهورية علم

ل م سادت التي واله ع  ذات ا
ئر الركي. ا

 العربية الجمهورية علم وكان
ثة من مكونًا اليمنية  هي ،ألوان ث
حمر  متواني رمز سود فا بيض فا ا

م للثورة  الظلم وزوال والس
 رمزا خضراء نجمة وتتوسطه

للخصوبة.

 الديمقراطية اليمن جهورية في أما
 يشابه يكاد الوطني العلم فإن الشعبية

 إضافة مع الشمال في العلم ألوانه في
 داللة حمراء نجمة تتوسطه أزرق مثلث
إلى واالنتماء الثورية النزعة عل

اليمنية العربية الجمهورية علم

االثراكي. التيار

 يتألف العلم صار الوحدة وبعد
ثة من  من الرتيب عل هي ألوان ث

در أسعل: إلى أعل بيض ا  فا
سود،  ثكل عل العلم ويكون فا

 من يتكون ، طوله ثلثا عرضمه مستطيل
ثة ت ث ثة، لأللوان مستطي  الث

بعاد ومتماوية  وقد العلم. بطول ا
 دولتي علمي محل العلم هذا حل

 شكل في كانا اللذين اليمن ثطري
قليأل. عنه يختلف

 اليمنية الجمهورية علم آداب من
 (1) رفم إنشائه قانون قررها التي
شوال 27 في والصادر م1990 لتة

عل: العلم يرفع أن يحب
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بن< )أحمد علران الوطي ادلهم

 إقامة أهاش - ئاسةرال مجدى مباني

 الحك.ومة مباني - الرئاسة محاس رددس

 ت فوضيا—وا؛ الغارات دور —

 - الخارج في الندة والقنصليات

 دور ءل ؛الحدة واإطائرات السفن

عياد الح.كومة  والماسات الري وا

 إلى الثمس شروق من الدان
ن وعدد غوا؛  الرسمي الحداد إع

 منتصف إلى العلم درفع اددوردة في

فقط. اساردة ا

 ؛ رائدة عقوبة القادون ويعاذب

ن:م

 أو انحال في عرض أو حمل

 أو ورع أو العامة، االجتماعات

 من وكذا الوطني، اعلم1 لدح عرض
لض.ة يمتخدمه  زء٠كج أو تجارية كع

ن، بقصد أو منها،  رذع أو ا!ع

اللقة. غير حالة في أو ممزق"، العلم

 ن أه؛ أو أعدم أو أسقط من وكل

 الوطني، العلم كانت طريقة دأية

 احتقارًا، أو كراه-ذ ذلك وكان

عام. محل في أو عاش؛، ووصورة

حمر اللون ويرمز - العلم في - ا

ب الثررة، إلى  مبادئ إلى ذض—وا
سود ونقائها، الثورة  إلى يرمز وا

واالسعمار. !مادي ا االسبداد عهد

 الوادءي ءلي أحمد

اك.واخهي محإدج حمدد د.

 إن( )أحمد علوان

م1267 ا د665 ت

 بن ف ءطا بن ن ءلموا ؛.ن أحمد هو

 بن عبدالكريم بن مطاعن بن يوسف
 علي بن ملمان ون إبرايم بن حسن

 بن عيسى بن محمد ون الله عبد ابن
 عبد دن ببى بن الله مد بن إدريس

 الحسن بن الماذى الحسن بن الله
 بنت فاطمة من علي ابن البط

وسلم. عب الله صل الته رسول

 قرية في وك عاوان ابن أن ويذكر

 قردة ودي المهمدة( العين )بدم عقاؤذ

 الجندي أما صور، جبل قرى من

 بذي يعرف بموضع ند؛ إنه فدقول

 حين وفي دحر، جبل من الجنان
 الشيخ وفاة أن عل المصادر تجمع؛ل

 ه/665 سنة كاذت علوان ابن أحمد

 إلى يذر لم منها أي" فإن م1267

.مدالده داريخ
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بن( )أحمد علوان بن( )أحوط علوان

 وظهوره علوان ابن طلة وكان
 اللك عهد في العامة الحياة في

 الذي رسول بن ءلي بن عمر لصور
 م1229 ه/626 عام مدن اديمن حكم
 لشيح ا حياة إلى إشارة أية توجد وال
ذزك. قبل عزوان ابن

 ومكانته أده لثقافة كان وقد
 في ر كبح دور سية دسعيا وا عدة جتما ال ا

 كاف فقد والفكرية، الثقافية نشأته
 الم-لك ديوان في ء إنشا كاتى أبوه

 في أبده طريقة عل وننمأ المسعود،
 النحو في وقرأ بالكتابة. االشتغال

دب. فنون من ذلك وغور واللغة  ا
ولى المراحل وفي  تتلمذ حياته من ا
 العلماء كيار يد عل ن علوا ابن

 في ساعده وءصره د.^ئته في والمشايخ
 أيض" ساعده كما ،أبيه مكاذة ذلك

 التي )جبا( شذطقة في وترعرع لدا أنه
 العلمية المراكز أنم من كانت

 العلماء بكهرة واشتهرت والثقافية

 ب وكاتا المؤرخين جعل مما والفقهاء
 خاصة فصو يفردون التراجم

٠علمارها لطدقات

 ميذ تان* له ن كا؛ عدوان ابن زشيخ وا
 المناطق غالب في منتثرون ومريدون
لتصول ر_يل يوجد وال اليمنية،

 أحمد لشخ١ يضاهي من قاطبة اليمن
 وانتشار تباع ا كثرة في علوان بن

د ساؤر في والزوايا الرط  ذبا وبقا الب
 )يفرس( فى فره وظل ا$ن. -دق
 من ا$الف عذرات يرتاده مزارًا

اليوم- هذا حق الناس

 العامة اة٠اض في ذ-ارك وذر

 هيا ود، بالمعروف آمرا فاعلة مشاره

 فى قويا موته ركال المنكر، عن

 ، ه عهد في رسول بني -حكام جهة مو
 فيها محثه-م ة,.لموال وءطية ذماذر وله

 بها بعث الني 'لمصيدة كا العدل عنى

 رسول ابن علي بن عمر الملك إلى
 من لوعظ با لقصيدة ا يمدأ حيث

 التأمل إلى الحاذم دعوة ل خا$

 البثر كل إليه سيؤول فيما واالعتبار

: فيقول وفقيرهم بم غني.

 ثمن لها أيام عمرك أيام

 حن كله وفعا يعم عدل

 مهل ءلى والدب شك ؛ثن ف

 لزمنا عمرك ودنيا أت والناس

 بخيتهم دون نو؛ تعا الملوك إن

 وطن ذم المونى شطرن بها

معا والفقير علربا الفتي يمثي
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دن( د٠)أحم ءلموان دن( )أحمد ءلموان

 والزلبن 'كهلو؛ والذق طنه■' في
ثمبمإللىحت|لحاىاءل

 ليمز،١ كل في برعيته االهتمام
: ةول٠ف ,٠بغقره ويذكره

 ءذددم ر ددنا ١ امه٣ ي٠هل

 عدن دل صنعاء بل أبين ولحخ

 وهم لحان ا مس.؛ين ذذوب ذما

ف> ؛تذك جيران ح  لكز’وي وا

 ناظرة الله ى١فع إ!يهم فانظر

عات.ة هم  مؤتمن نلطانوا ا

ت لمؤلفا ٠ دن عدد علوان وال؛-ن
 ودنها: والثعرة الذرة و؛اةذب

ءظم "الوحيد ال دن المباخ ا
 البحر و" يعلم من رتبة إلى يعلم

 مر نكل المظهر الدرب اسل

 ب وكتا ؛ لبيب عارف ح عجيب
مرار المصودة "الفتوح  وا
 شعر؛ وديوان ؛ المكنونة

 "الكيريت والة و"المهرجان"؛
حمر". متبرية". فح مجموعة " ا

 أن إلى المصادر من ءذد ر ذ-ال و

لعثور ر٠يتس م ن ٠١-خد كتب.ا إ_ذ.-تخ

 وهي ا$ن رتى منها أي ءلى

- الع-رش كر - ذق لحقا ا )؛-.ادوس

 — رمضان وداعا - نحيط ا كدر

غة - الزبيب ٢ءظ في ذواية  الب

 سبعون - ا!ذراق - لتصوبب وا

بدد(. ؤها سما ف ٠١ ن* لم لة ك ز

 ن ءا-وا ؛-ن 'زن لذبخ ا ستعدم وا

 وجدانه ودكنون أذكاره بط

 كالنهر ة مختان ة تعر وأدوات ساليب
 وفقن" المغردات ونحت والشعر

والحال. الفكرة لمقتضيات

 أو العادي ذبر ال سم.تخدم فأحيان"

 الوءظ غراض الغني اكر

 ر تتعبي٠لل .ر٨ا- ا م تخد١١يس أو ، لذمليم وا

 االذي. واذب الوجدان;؛ الحالة عن

والنش. الشعر ن بح حيان؛ وج وذا

 دن ا ذ تتعئء.لى وعندما ا ذلى ذ.٠فتب

 اد-عبارة، وتغرق الرؤيا وتتع

 نرات إدكا من دوذره دا بالثعر تعين“؛.

التعر^ر. وعفدق لذكئرف وا *؛يجاز

للغة،1 مح-ط في ية٠م دتحرك وكان
 ؛؛إذردات فصاذوه دن كددر حفات إذ

 مع متزاوجة تأي ازفي العامية
 هذه ن ساتها في أو الفعحى

 ءلى قدرة ؛.لى دوؤ*-،-ا في المغردات
غيرها من زة لحا ا واستيعاب ر لتعر; ا
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؛ن( )احمد عدوان بن( د )أحم دلوان

اسذخدم ئ٠ك ٠حى٠الفص مغردات لرن

ح  والرمز. لصوفي’ االصط

في عدوان ابن أفدار توزعت ٠لقل
ثة  والتأويل التفسير هي: أطر ث

م وعام  وتاثر والتصوف. الك
 والسدة ن الكتا إلى با!ضافة تصوفه
 المصدر وهي مادر. لمه ا من بعدد

 حيث الصوفي، واذصدر الشيعي
المدارس وأفكار رؤى ء_لى اذل-ع

 وعادرته سبقته اذي ا!لدوف والطرق
 أصداء لها كان التي تلك السيما
مي ا!-عالم في وا'ىلة  مذل ا!س
 رادغى انتبه ن ون عربي ا؛-ن مدرسة

قة مبكر وك في المؤرخزن  بين للع
 أن ذما عربي ا؛,ن وأفكار عدوان ابن
ادونه رين٠المعاء البا"حشن دن عددًا

 وم-ن عربي، اس مدرسة تباع من
 حظ ت علوان ابن كحنم ضر، درا٠ست ا

 مثل كتبه بعفى نمية في التأثر هذا
 ديوان يذكر وكذلك ،لعتوح ا ديوان

ذواق( ن )ترم؛ عربي ادن فيقول: ا

 سافي كف في خمرة يا

في يدعسار سر يا  ال

 االشتياق ترجان يا

ن الجنا ؤوثر ذا ه شا يا

 أيض" مؤلفاته في عدوان وابن
ت ات٠تشيي من ضيرا ثر يسته  وتمثي
 بافد_ار آيذم" تأثر وقد عربي ابن

 يزيد آدو يمثلها التي الحلول مدرسة
 رأي له كأن وإن واالج. مي اوسطا

يستشهد و نه حالول٦لذ لقب مخا مسير وتة
 مز، مونع من أكش في يزبا- بأمج؛

 أخصى ويعتوره ده ويشيد مؤلفاته
 r ئ فص ويفرد لتوحيد ا في لقرم ا

 الرون في البطامي يزيد أي آرا.
 ومعرفة والمشيئة وا!رادة والمعرفة

..الخ. النفس

 ابن أن الباحدثن بعض ويعتقد
 نية لجب ا زلطريقة أفرب كان علوان
 مر عط لمشيخ—ل تلميذًا كان نه وذلك

ازطريقة. أتماع أحد وهو ادمن بن

 وست" الغزالي ا!مام أثر ويظهر

 وقد علوان ابز( ورؤى افكار ني
قة في بآرائه استشهد  بين الع

 ؛.وحيدا والفزالي والحقيقة، الثريعة
٠شيعخه بانه نعته الذي

 المصادر هده ءاوان ادمن ستوشب١

 مز( تخلو ال صفة في وبلورها
 متزرة. متسقة رؤية وفيها الحدوب

 صوفية ءلى وتغرده تميزه م-ن ن وى
كانوا الناس أن ليمن ا في عصره
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بن( )أحم-د عاران دز د٠حم )ا ذوان ء

 له، السابقين |لصوفة ب٠كت ولون دددا
 الناس دال مؤلفاته ظ_ه_رت وعندما

 أن )*اوا؛;ة ا اطردقة ل ءت1واست"ط ذليه.ا
 دع والف؛ة |لروحية ة٠|لخلغ ،٠تكور

 اليمن، في االوة اوط-رق أتباع
 ه-ذه 'تباع لوائها تحت وانطوى

دونما المباذرين عها تم! مثل الطرق
رذروة.

 أنه علوان ان درى اذوف وءن
 صن.اء هو 'ذي (لصناا ) من ق دن-؛

 : ي-ذول 'لتصوف ص-غغ وفي القلوب

 جوهرين من ف-صر؛!ذوى )؛-ي
 حسن وا$خر التقوى كمال حدهما

 ماد* التقوى فكمال ل-خاء(.
 ًاهل و.لى-ف مه،رأ االخاء وحدن

خيون )ركبوا باًا-ذذول: عوف ال
 أو خجل أو وجل يذن الباق؛من

 ما كل من فارذين قبلوا و مشتاق
 دف؛ق دن عدو >٠ العوام به يثتغل

عدال.. عاطل  الدعاوى سقطوا و ا
 االريق أهل جهال اتخذها لتي

 -تي - للها ذ*-م د-ن عادوا دا داذا دب
 علمهم لنتاذج مهات ااه هي كانت

 ببمائر يذلميهم دا ونةة-وا وءد.إ-ي-م،
الحكمة.

 ءلى ني العلوا التصوف قا واذلى
,.ور واذ.جاع والس-ذة الكتاب اتباع

 آرائه بعض في تأذر وإن النرع
ءرى، ؛ادادر  بعض في واحذاف ا

 لجأ د ق. أنه إذ ،۶الفقها مع ا$راب
دمة الذريعة لتأويل  ذن و بذئها للم

 واتخن ،خرى ا دادر ا من أخذه دا
 أنه ء-ه ل*رف ولم رال االء ل موه.

ة. دو راض -طح دأ شطح
 التصوف أن ء-اوان ا؛ن ودرى

 وأن الشريعة جذاب إلى ضروري ءلم
Iك.شغه د„طع لم دا دكشف لتصوف 

دقول: فهو )الفقه(
 ده ۶يتفا ال ء علمان، علم

 لحجبا *ف ذم وء لحدود ا ءا.م
في فلفية آراب علوان والبن
 واال-الق، النفس علم مائل

والوجود. والمعرفة
الد اسدم ة االردد ءم

 تحقيق ااروح، ددوان ن:،اوأ بن أحد وراجع:
 الدراسات ؛..مركز ساطان، ز٠عبدالعزد
 بن أحمد ام؛ 992 اليمني، واابحوث

عظم. حيدوالت ءإوان: سم:ة؛ يمرءبدالك ا
 دراد، كتبة4 ؛ ءذوان دن لجد۶أ ءند إذصوف ا

 في اللوك الجندي: م؛1997 كاء،ص
 الدراسات دركان والمدوك، العلماء ات٠طبق

 بن علي ام، 87 صنعاء، ،والبحوث
 في اللؤلؤية العقرد ي: الخزر الحدن
 '!.دراسات مركز الرسوب، الدولة تارخ

االداب، دار صدماء، اليمني، والبعووث
 علوان: ادن أحمد م؛1983 ،2ط ؛;روت،

 المظهر الغريب المثكل والبحر المهرجان
 تحقيق كب، عارف لكل بيءج سر لكل

 الدراسات مركز سلطان، ز٠عبدالعزلح
ام.992 ارضي، والبحرث
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جعفر( الله )ءبد العلوي اد*ذر( الله )عبد العلوي

 الحداد - الحداد ط.اهر بن ب علو

 دمغر( الله )مد اكوى

م1747 - 1682ه/1160 - 1093

 ءدوي بن جعفر بن الله عبد هو
 أحمد بن الله عبد بن مبارك ابن

 تعلم الثحر-:؛:- مدينة في وك اطوي،
ولى دروسه فيها )غيل إلى انتقل نم ا

 شددا مديدة من !-مردة باوزير(
 هاجر العلوم، من مدًا فيها وتلقن

 عاما عثرين نحو بها وأقام الهند إلى
 دا بارزا دينرا وداعي" معلم" يعمل

 رعدد وتبحر ،تصوى من عنه عرف
 عاواو افنون أهمها من العاوم من

 صته فذاع العربة واالنة الدين
٠ كبدرة شهرة ذا ح وأصمج

 تعلمه في بارزًا دورًا أخواله أدى

 الشحر منطقتي بين ما يتردد كان إذ
 لدور والده أمهو كما باورير وعيل

 عل تدفن إذ طيمه و تربده في كدر
ودن، ا'.-ملوم يده  يتلقن أخذ ثم ا

 تميز أنه سيماال خرىا العلوم
 إلى طريقه أخذ نم الذي_م، برءة
 مدة -ى(۵)د بمدينة مفأ الهند

 -حذب من لهاحدا ءكن م" ء( عثرين

ب من كثير أن حق ،١٠العل ط

 ممن الهندوس من كبيرًا ءددا هناك

يده. عل وأسدموا به وأثروا

 ال-<كوي جعفر النه عبد عاش

ل لهي دد  دين ما فهرة اا ذا_ك خ

 اراة واعتزال الديني االرواء

 الدين أمور تعاب( ورتن الدروية
مور عل اهص.اهيه مركزا لط  ا

 إليه يلج" ما كثيرًا وكاى الصوفة

 مجاالسه في نويامزكو العلماء

 ه نحم نطع٠ل فقد ءلومه من مستعيدين

 د ءلى د وزا ،الدينية المشيوخة غ ورد

ميذه  أرجاء في به تأثروا لذين ا ت

هريده بين من وكان المعمورة  لى لم ا ت

 الذي العيدرور مصطفى تمن“ لر عبدا
 الدين علوم بي المعا نجم" كان

الهند. في العربية ولغةوا

ومر وطنه عن غبعته طوب بعد

 جعفر تارح !ب الحنين جراء
 إحدى ظهر ءلى الهند اطويا

 اتجه نم الشخر إلى الشراعية انعن

 ا٩م ليستقر الداخل حدرموت نحو
 فيما اتجه زكنه ،تريم مدينة بي لغزة

 أخرى مره فح‘ا فريضة لتادية رعد

()ا مقبرة في ودفن توفي حيث  لمع
العلويين السادة حوطة في لشهيرة ا

اهدلجيق الهؤسهءة 211 8



حمد(٠ع )ردت علي جعهر( الله )ءب طوي1ا

 المؤلفات من عدد له لمكرمة،1 بمكة

:بأنى ما أهمها دن

، ين٠رب—لق٠ا علوم أسرار كثف
 وطائد ءلى الجوهرية و$لئوا

 م ظ; في دةلنا الفردوس ؛اللذبوفرر,ة
مة نديوا ذرح ؛ال.؛ة العدة  الع

 العدوي إسماعيل بن شيخ اب
 يتم الله بئرح اوبرر لمح الشحري؛

 رس من رسناه !لمورا وأذرف الرور
 لنصيحة ا اه؛-و٠س سشهد ال الله معنى

 عبد بن العيدروسر نفامربأ المهداة

 لدور برجة ء والوذا ا!خاء الله؛
 مناقب في ردأ!.ة ؛معطفى ابن جعفر

 الله عبد دن رز كدد ولدوفيا الفقيه
 فيها مذظ_ومة المذراد؛ عاوي بن

 ديوان العلويين؛ العادة بعضن كاب

وودان!. ذلورما
اا-.ظ.اري حراح ده.ال د.

 الهجرات النظاري، ^-زام جمال مراجع:
 حذ وذأثيراتها الهذد !اى ولىد؛ة٠لا ال.حضرمية

 اذفرن حذمف رتى ء اذدرع اذفرن ة يدا
 ذي فلقة دكتوراه اطروحة العذ-رين،

 - ردك ابن ٠ ة الدردي كادة الحديث، التاريخ
 دمحا رن الته عبد ام.999 بغداد، جاهعة
،2ج الحضرمي؛ العد تاريخ ف، لذا

اه.356 اذناهرة،

ه.ين ا٠إدراهد د.ن ءلي ن- = ا د ا

بض بو = بض أدو ءلي

 باكثين = باكثين أده.د دن ءلي

ر ' ء، = عر ص.ر I احمد

اليام = هي1اد د.اذم بن علي

كوع حسن دن ءلي كوع = ا  ا

 ي اذر = الخزرجي دسن دن ءلي

 ا،طري = ا،طري حسن دن ءلي

ذ.ةذد.ي.1ا = الخفنجي حساب بن ءلي

 -ي٠اا.كدس = الكبسي حسبن بن ١

السهلله = العدمة دهود ن ءلى

 عذيف = عذيف دهود ءلي

 ادرسوي = اروي يوسف دن داود بن ءلي

 حمد(٠ )رؤية علي

م1993 - 1916ه/1413 - 1334

 محافظ-ة ي ه لتو ا هدينة ادد موا دن
. ' اج ص أم راسم رت٠واذ; ن د ء

س:دة أول علي، ر٠ذاص رودة ءي
 ني العدنية 'ة اإ. حمعدة ذؤس عدذبة

 دارها وفتحت م 1 957 ه/ 13 76
عدن المتعمرة )في ت واالب! لديدات
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ادله( هبة )زهرة علي محمد( )رذة ءلمي

 وجود حتى للجمعية مقرًا ركون آنذاك(

م.1964 ه/1384 عام بت مقرئا

 زوجها لشاط مواذًا نشاطي.؛ كان

 دار صاحب لقمان علي محمد الختامي

 العدنية الحمعية ورسى لجزيرة١ فتاة

ل الذاني للحكم اوداعية  واالستق

 وتعتبر البريط.؛ني، الكومنولث ضمن

ساسية النواة العدنية المرأة جعية  ا

 من الجنوبي الشطر في النسائية ودحركة

 'ادالل من تكونت حيث اليمن،

 دسمى ح ا)بريطاني ا)تجمع عز( الخروج

 له كانت والذي ءلىن( ناء )ذادي

 باذتحاب تعري-له نم ثم إنجذزية ذادة

عربية. ذادة

 نية العل المرأة ة٠حم-مي نداة وبعد
 المرأة جعية النادي جاعة عن ندات
 ذطورت بعد فيما مع|ا ومذه.ما العردده
 ناء اتحاد انثا* إلى ء ازنا حرى

اليمن-

 ذ*ليم الجمعية ,ثطة أهم ك-ان
عمال اوناء  وساءا؛ -ة الخثر وا

 وناء’ وتمثيل والمعوزين ')-فقراء
- اليمن خارج

الشرش حسن رؤوفة د.

زايد = رد بن علي

 الله( دة )زهرة علي

م1986 - 1946ه/1406 - 1365

 كاتبة عل الله هبة زهرة هى

 مواليد من سة سما ضلة ومنا ومعلمة

 الوطني الذضال في انخرطت عدن*.

 مجموعة ضمن لذوميةا لجهة ا إطار في

 مز( كل ع٠م ا٠م نسادية ^دلبة أول

 ، لله ا عد محمد ونجيبة ،وي مكا نجوى

 ،سعيد علي وعائدة ،داسنيد وفذ-حية

م.1964 ه/1384 الدالي وذطوم

 تشكيل عمرة الجموعة تذك لت تو

 ٠القومي.؛ للجبهة ني دنسا ا التفليم

 مسؤورة علي الله همة زهرة وتحملت

 عدن* مدينة بي التداني القطاع قيادة

 في الجبهة تنظيم قيادة وعصوية

ااطراصمة.

 سد؛ذت مدرسة في ت—درس
 مدرسة تسمى كاذت الني دوزبف

 دحادل؛ ة د ده؛ تمنح والتي دري ًالي(
نوية. للة؛
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رذتع( )مالم ءاي ال( هبة ي)زهرة1ء

 التحقت ثم اله.جرة إدارة في سلت
 ءؤره,.ا أراخر ق٠ح التدرس بدك

 لحجة ا ذي 20 من اإغرة عدا ما
 وحتى م1968 مارس 20ه/1387
 مع قضتها التي م1970 ه/ 1390
 رهن دن لثمالي !د.ط.ر ١ في زوجها
 صدر دالذذي حك-م ب.....ب (س_ابقا
حها.

 لشعب ا ^-لمر في و ءض اكخي.ت
 ده ءذوًا وطلت عدن نحافظا اغدفي
 مناضل ؛ة1ميدا نالت -ا.٠وذ-ات ح_تى

ص ووسام الذحردر درب  خ
 ا$داب ووسام م1984 ه/1404

 في وكذذف م1985 ه/1405 والغنون
المعلم. عدد

 الداسدة المقاالت دن عدد له_ا
ت الصحف في قاض؛ وال  من وانج

 اليمن كء مجلة في كتاباتها أهمها
ن.٠الي شاء اذاد 1ىلىره كان التي

 التحاد الع.امة ة الكرتار صدرت
 ام 987 ه/1407 ءام في ارهن ء ذا

 فدنا خالدة رد ره " رحوان كذابا
 ،لوفاتها النوية ااذكرى ؛-مذابة

 ومقاالب مذكراتها بعفى ٢غ
 أحمد سلطان لزوج_ه_ا وكتابات

عمر-؛؛:-.

'ا.هرةي حسن رؤوفة د-

 ربيع( )ساد علي
 م1978 ه/1389

 روف؛.المين٩؛ ءلي ربع سام هو

 بن ورج البخ هو االنم وجده
 ديار مغني ل_غ_فرا آل لم سا ط مح

 واللغة الدين علماء ومن للطنةا
د، في المتنورين ع وءلى الب  اط

 الفكر رجال بمؤلفات واسع
مي  وله أمة—ء بصورة ا!س
 الفقه في ت وماحن درا,--الت

دب شدوخ من عدد مع وا
ءصره. ني حضرعوت-؛;ح-

مدينة انحل"” فرية في ولد

 وفي جده ءلى درس أبدن، - زنجبار

 استطاع أبين - زنجبار ددارس
 المرحلة ثم ة االبتدا المرحلة منذكمال

 ه/1375) عام في المتوسطة

م(.1956

 لفي العمرة حيان* بداة في ذرط
 •، الغضرة ؛.اللطنة التدرس منك

 هناك ودرس روت* حفى إلى ادر ء
مية الذريعة  حاكم" وتخرج ا!س

 أمين عين ، وجز فرة وبعد عي" ش/

 اللطان حكم إبان اللطنة مال
 زنن.-ب ا ٠ لي اإ_ذ_فىذ الله عرد ؛.ن أحمال.

عام العرب القوميين حركة إلى
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ريع( )ماد( علي ريع( )مالم علي

 وساعدته م(.1959 ه/1378)
 ال,ثقافية ومعارفه القوية شخصيته
 ا$خرين ء-لى التأثير ي والساسة
ك  العمل قيادة ذاب واترت

٠يهيرلجما وا لسياسي ا يظ.مالتح

 دام الفي الجهود من الكثير ويغفل
 $خرين ا !قناع ازوذت ذلك في تبا

 تأسيى من العام ذات في ءكن
 الرياغي اوكوي "نادي وقبادة

 الحال واقع في كان االي ’ اوثقافي
 حركة لنشاط علنية واجهة عن عبارة

 حركة قاد ؛نطقة.ا في العرب لقوميين ا
 التنظيمية والصحافة والذن دب ا

 هو م ذا حيث المنطقة في سية والم؛

 عطروش محسن ومحمد حتذح وناصى
 مولى الته وعبد عمدران أحمد وسالم

 ارإيراب هئوش وعبدالرحمن الدويلة
 الندوة !شهار كبذرة ■؛بهود شيخ عمر

مل" صحيفة وإصدار الموسيقية  "ا
الوص". ونثرة

 عام من الثاني نصف ا في
 مع م(توجه1963 د/1383)

 لقوميينا حركة أعضاء من مجموعة
 للتدريب وذلك ،٠تعز إلى ا؛-مرب

 من ا٠لىما ءلى مي والم؛ بكري٠الم
ويعد سبتمبر ثورة عن لدفاع ا أجل

 رأت لتدريبيةا الدورة من ء نته-؛ ال ا
 جنوب لحرير الذومية الجبهة قيادة
 ربيع سالم من دة الستد؛ ا نحتل ا اليمن
 لذشاطا في ضذح على وناصر على

 عاص الخارج. في المركري القيادي
 جبهتي بين الدمج ومحادثات -حوارات

ن وعضب والقومية التحرير  اع
 م/ 1966 عام يناير 13 في محلدا

 اقتضت ه،1385 رهضان 21
 لشد عدن جبهة في جدهتوا لضرورة ا

 ب ول وت.طوير نيوفداا ط الدمج وتيرة
 وأطلق الفدائية العسكرية العمايات

 الدي "سالمين" الحركي اسمه عليه
 حباته ل١طو داك فع.ما به اشتهر

٠ سدة لسبا ا

 الجبهة مؤنمرات جيع حفر
 عقد االى اوثالث الؤتمر وفى الغوص,

 29 من الرها في قعطبة حيةذ.ا خمر ني

 - ا6 م/1966 ديسمن 3 إلى نوفمبر
 عضوًا انتخب ه،1386 ثعبان 20

 نإعادة وكل-ف العامة.. القرادة في
 20 في قاد ثم ردفان جبهة ا٠تتظب

 ولا ربع 1! م/1967 عام يونيو
 لغدائيي المشركة السبات ه،1387
 وحركة ر ر حر الا وجبهة ذذومية لحه-ه

حرار القباط من الجيش في ا  وا

 كرير حي تحرير تم حيث العام.
تاريخ وي-جل يوما 16 لمدة بعدن
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ريع( )-(ام ء،ي ربح( )-الم ،ي٠

مة  لحدث ١هذ أن |لمعاصر الدرددة ا
 حداث ءلى إيدابي فعل رد أول يعد

 صغر 27 م/1967 دو دو 6 تكة
اه. 387

 سلطنات سعوط رالت قاد
 ي.سمى دان م-ا وملشتخ_ات ت ووالل
 ذلك وأساء العربي" "االتحاد يجكودة

 الذي ي٠لث لحرس بتثكيا قام
 عة٠التاب المطدشرات تنظيم نواة مثل

 إلى افرو منطقة في ال.ةومية للجب.هة
أ؛؛ن. - زبي'ر مدينة من ل.شمال

 التنظيمي ادغوام في اذتخ.ابه أعيد
ساسي  اور في لقلومي.ة المجبهة ا

 - 2 دن الذ.شة في التعق.د الرابع العام

 ذي 8 _2م/ 1968 ءأم م_؛رس 8
 - زبيار بمدينة ه،1387 لح_ج_ة ا

أبين-

 مارس 20 ح.ركق ث١حد االى خ
 ا7و الحجة ذي 20 مايرا 15و

 حرئ قاد الدام ذات من مغر
 العامة القيادة أغلبية بقاء عن ادفء

 لجبهة ا عد وؤوا الوس-طة واارادات
 ااذغاه-م ر ح..ر ؛.رأس ثم .القومية

 عبدا,-لطيف فرصل دع والمصالحه

 س-م قا لباري ا وعد هيثم ءلي ومحمد
القومية الجبهة في المدع رأب ااذي

 استك.مال ؛.ترذادج ءد ا[ داس ءلى
 تم وهءذا اوط-في ا د_رر١الت مرحا.ة

 سرة كرا ا ا!ةومرة الحب.ه.ة ؛;ادات اذام

والعلذرية.

م/1969 ءام يونيو 22 صبيحة
ذر ربع 7  سالم اذتخب ه،1389 ا

 'ارداى دس م رة;س" علي ربع

 لفناح عبدا دلى كل ءضوية من
 مد٠ومح ٠ هيثم ء.لي ومحدد ٠ إسماعا

خ عولقي صالح  ذاصرأذإ دد ؛ ءلي وا
عنبرم

 للجبهة الخامس العام اإؤة.ر وني
 - 2 من الغزة ني نعقدا اوذي الذوب

 20-16 م/1972 عام مارس 6

 ربيع سالم انتخاب تم ه،1392 ٠محر
 للتنظيم ماء-دًا ا٠ءام :ًا د علي

.لقومرة الجذبة اراسيا

ل :عدو  في وجوده فزة خ
ماذ-ة ادرزةا رئاسة  للجبهة العامة وا

حة-داث ت ةط_ورا لقومية ا  فرد-ا ا
 برحة ع ح- رت٠ليما جذ:.وب تعر ح
 ءام يونرو من 26 و 25 دداث أ

ه،1398 رجب 20 - 19 م/1978
 دلى ء-دد ودراة مجياته أودت لفيا

ومعاوذره. رفاقه
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ربع( )مالم عليريع( )سالم لمي‘

 الحديث الوطني؛ التاريخ له يجل

 بين الصراع زمن؛ في أنه اصر٠والع

 كل يحرص كان والغرب الشرق

 ادمي، القرار استدالل، ءلى ا-فردس

 أحداث خضم في حق يعمل وكان

 نظامي ب_ين سية ازف' المواجهات

 كان الني؛ الوحدة حذو I ض ين( الشطر

 وقواه شعبنا ومعير ق-در أبا يرى

.ط؛ اإ سية الى؛

 ل.قاضيا ره٦ذ_ظ مع ءمل وهكذا

 ء.لى ا!رباب:- يحيى دن عدالرحمن
 م/1972 حرن حح_داث دودة

 في المراع فتيل ودع ه،1392
ل من ايمن  إلى الجاد “لتوج-*ا خ

 كع فك_ا اليمئدة ددة او ؛-وم :-قريب
 رمقان 20 في الذاهرة اتفاقية

 م1972 أكتوبر 28 الموافق اه393

 في الوزر مجاس رئيا وقعها اوفي

 من وتخويل بإرادة الشطر)-ز؛
 او.ق ط.رابلس نة للغ.، وكا الرسين،

 المرافقون والوفدض اربين جعت
 اوقذافي معمر عقيد٠ال من برعاية لهما

 الموافق ه1392 شوال 22 الغزة في
 وادتيان م،1972 عام نوفمبر 28

سا وضع اوذي الختامي

 بدن د-وار٠لد- الملموسة الموضوعية
شذاء،  بين الجزائر لقاء وحاء ا

،ن ؤ، ,شطرير دبي
 عام سيتمر 4 الموافق ه1393
 اللجان أءمال وكرس ام،973

 اوذاهره فية اط؛ عن المنبثقة الشركة
 باءادة الحاصين طرابلس قمة وبيان

 زمور تحديد بم الع ح-- مندة ي ٠ الوحدة
 ءلى وحذ-ي-ا اولبان أعدال خه-اء

 إوته-ا الموكلة ارام ز إم؛ في ا!سراع
ثم ربين؛ ذل من مايمكن لهمع
 في الردسين ذ٢س الحديدة - تعز لقاء

 الموافق ه1393 شوال 16 من العزة
وراع ليتناول م1973 ذورر 12  ا

 والدورة لعررية وا ليمذي"ة ا سية لسيا ا
 العمل لخعزوات ا؛واتية وغير اذواتية

 زيادة ءلى واتفقا ،اليمني؛ ا')وحدوي
 عمد.ة إيجاد وعلى الوطنية الجهود

 االقتصاد صعيد ءلى مسركة رغ
 وترفع اليمني الذم.* خدمة من تمكرن،

 بوم مز؛ وتقرب ؛لماسي مستواه مز(
 ة لوطن ا الوحدة في ز لنبع ا هدفه ق تحقي

 1 5 في قعطة لذاء ونمذز المنشودة.

 صعر 26 م/1977 عام فراير
المقدم الرئيسين بين ه،1397

 علي ربع وسالم الحمدي-:؛- إبراهي*(
"حيوية يمنية يا ؤف ليحث كرس بأنه
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اديخ’ ابن ن1)طط الم رع( )-أدم ءاي

 ت-ويات م-س ء-لى -تذمبة٠ا مداالت في

 ووذح وزراءة و؛ والتجارة الصت.اء.ة
س  إعادة إلى اإؤدية العملتة ا
 ءلى كاالتفاق انيمن;؛، اؤوحدة

 لربيز من يمالي امدى تشكيل
 وادجاره طد٠واالةذ الدفاع وه-ؤولي

 أن وة-ررا والخارجية، والتخطيط

 كل في -ذذاوب ب- .*.،ر س-ه دل ع٠محت
 عقد موعد دد وح وعدن. ذعاء٠ص م.ن
 يوروا 15 في ل.ل,مج.لس اع٠جتم ا أول

 وجها كما العام. ذاك من رجب 28
 في ا$ء-ر الشطرين أحد يمثل أن

 -ذارة فيها ذوجد ال التي البلدان
ء ء-د ئاذرة ذاك أثار و؛د لآلخر..
 در—تدب في فاخذوا انيلجذ;ة لوح_له

 اليمن إقليم في اا.ذش وتح-ريك لمكايد
 وارلمول؛ المتصدي منهم عن.اوان في

 لقاء واتغاة-ات ؛.رارات تنفيذ دون

 ؛ن—الرؤي من كل ودفع قعطبة
 اتقاربما ممدًا ما٣حيا ورع لح.مدي

 دح امتبعاد ءلى واتغ-افه.ما زوي

 ودرههما اليمنيين بين الصراع
 شعبيهما وحدة إعادة عل المنظور

في الباردة اؤرب زمن في ووطنهما
العالم.

جدبل1ب م11ى

شيخ 'ن‘. ن )ساط؛ *،

م1903 - 1869 م/1321 , 1286

 الثيخ دنا صا سلطان؛ئ هو
 إلى بأصوله يرجع ه-رهرة برع ءلي

 ادشحر بمدينة وا_د ،ياذح :.علقة—م
 بميوله ه دا ص دذذ اشتهر ،رموت يجف

 من أول بأنه وقال والغناء للغن

 حدرمرت، إلى الع-ود آلة أدخل
 وذاعت ، ومغب" ملحت" .ه شتهر

ب -ةبدا في أغاب ل من ا  خ
 ا!.شاءر خصيصا ل_ه ينظمها ددا ص ة

 محمد برع الله ءب االروف الشعبي

 بتعلقه عرف واوذي االري باص
 ماطان ف وء بفن وإعجابه كديدا

 ا;كتب كان وكذاك ءلي، البخ ابن

 بن سعيد ؛.عروفا *ي٠ك . اءر الدم ل.ه

 د دع كان والذي الشحري يامعيدين ءلي
للموسيقار. الخاص الرذ;ق

 ن المطر من عدد يده ءلى تخر:
 آلة عل لعزف -ن كون، -ؤبرمة،

 من ,ه و وعبة بموهبته وتمكن القنبوس
غافي ذ-طوير  ول وبرزت الحاثة ا

 ل;ص-يح صرة-ة حضرمية لح_ان رة٠م

الحضرمه. لألغذ; راذرًا ؛ذاك

2125 ية.-٠1 ،ة مه المه



ادغخ( ادن )ساطان علي الدخ( ابن ن )ساط؛ ءلي

 عائلة من ساطان ن لغنا ا انحدر

 مجيث لميسورة ا ؤتها وحا دكرمها عرفت

 هادنة حياة ش٠يعي أن في ذللثه أسهم

 وذظرًا أظفاره، نعومة مدن وجيان

 أسرنه أفراد شجعه الغنارذ لميوك

 ن كندنا دروزه بي كيرا دورًا ليلب

 الغن في !بداع ا بوادر لديه ظهرت

 في تنقل ده دما ية بدا ومذ.ف ،والغناء

 آسيا وشرق م فزار عديدة دول

 تا-اد أسفاره من كتسب وا ،والهند

 إلى المكثير ا أضافت دددة مت تجارب

 ابني الغن عل ليدخل الغنية معرفته

 والحديث الجديد ء لثي ا لحضرمي١

 وعمقتها حياته نمعن ج مواهبه وصقلت

 للشهرة لوصول ا من مكنه حما “م

سريع. بشكل المرموقة ذذ وانحكا

 إحدى مثك اوي الهذذ إلى هاجر

 ممتدرا بومى من قذذ وا محطاته أبرز

 سبقته قد شهرته كاند. وقت ني له

 الحضرمي-ن الجالية أبناء بين هناك إلى

 ذلك كهم عموم" وادمربية خصوصا

وساط في نجمه سطوع ني  الفتية ا

 إجادة في إبداع من متالمكه ا لما الهندية

غنية معاصروه وصفه وقد الهندية، ا

 ومرف ا ني زمانه عجورة أ كان بانه

 تلك ذب جا إلى ،لقتبوس ا آلة عل

وصاف  ملسه في أنية؛ دكونه ءرف ا

 والهندي الحضرمي اوثوب سن ومزج
 ركنيته بعروبته هى يد؛ كان ما ثم" ودا

 الهند في سيفه بامتشاق داثما ويتفاخر

فه، مجمله كان كما  يكن وإ أس

 هو عما لهندا في عن-ه مجتلف مظهره

حفيرموت. ني

 علي لشيخا بن ا ن سلطا ن لغنا ا تمعز

 مية الحف ت وكلما ا برحمة الغالب في

 اللون عل إبقائه مع الهندية إلى

 لهندية، دا غذائه في الحضرمي الموسيقي

غنية ءلى الهدي اللحن أدخل كما  ا

 في مادا ن للحب ا رممزج الحضرمية،

 شه-رته ذاعت لذلك ،أخرى أوقات

ته وكانت الهند، في  في تذام حف

ته نت وى دومبي، مسارح أكر  -حف

 شهرته أصداء وترددت تنقطع ال

 الهندية القارة شبه ء أمحا في الغنية

 يقطنها الني الواليات والسيما

 الردد داثم كان الذي الحضارمة

عليها.
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اسخ( ابن )سلطان عاي الشخ( ادن )ساعان ءاي

 دن رص دة بزي؛ سلطان اإذنان أسهم

 ؛.ذل.ك مضيغ" اذذد في |لحضرعي الغن

 ادخني الثقافي للتأثير ا!-كشر الذيء

 دفع م-ما الهند في روت , ح؛ لعرب

 إلى الهنود لغنانرنا من كبرو يعدد

 أدائه، وأسلوب وطريقة غنائه لى تقلع

 لعججدن ا من متلك ا إنه ل ويقا

 1مم كبدره أعدادًا الهنود ت لمعجبا او

 الهذلى فتيات ين تنافا ذلك خلق

 رمن ٠؛—والج الراء ذوات من

 في أخباره نت وكا الغنانات،

 الجنوبه ت فظا وانحا موت حد

خرى  اهمية، تقل ال ارض من ا

 أخباره بع وذئ أغاب ناقل د كانت بل

 في العظيمة وشهرته لورع ا ونجاحه

 لرن كألمها أخباره وأصيعدت ،لهان ا

ولجة دلة ألف وأساطير أحاديث

 ،لرسرلى ا صر٠ء في ن لمطربع ا وروايات

 ذلك كل ددفع أن الطعي من ن ودا؛

 ت نا والغنا لفذاذعن١ دن الكثيرين ثمرة

 ات٠م إنه قيل ،شهرته من الهنود

 إحدى يد عل بومبي في مسموض؛

مفرط كانت التي الهنديات ت المفنع؛

الدور. دلك يادلها لم ولكده ره

ري1الذظ حزام ^.مال د.
 الهجرات النظاري، محمد حزام جمال : جعا ض

 متن راتها وتا خد٠ال إإى حديثة١ل I ب لحف-ا
 ااذرن منتصف حى -رعن مدتع ل؛ا )ذرنا بداة

 في فلفة دكتوراه أطروحة لعن-رين،ا
— ٠رشد ابن — اذربية كلية الحديث التاريخ
ر، باور ءوض سعدد ام. 999،بذذاد جامادة
الحذرمي، التاريخ في لثقافةوا الفكر

ن،-باالعب لد٠ولى لقادر عيدا ام.961 د.م،
 ا 14 حضرموت، سدغون ،ثخعرة مقابلة

م.1998 /1

دي1ه.،دي=ه. اكح

 اإلردام اإلرباب ام ءدد ءلي

در 1ا البحر الله ءدد

ل |لجالل= الله ءبد ءلي  اد

اكدمة السمة= الله ءدد

اسليحي اسليحي= الله ءدد دن ء.لي

 اوزير الوذير= محمد ؛ن الله عبد بن ءلي

 صر = صر ز ءبدالعر علي

 ؛ . . = ءهف|لمغذي علي

 ءقدل = ءقيل ءثمان دن ءذدل ءلي

 الوي اليدومي= سد بن علي دن ءلي

اإلرياني ' إلردام على بن ءلي
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محمد( بن الله )ءيد العمادي اسه( ا.ن ذريح إل )يدع علب،

 "نسي ا = "نسي ا علي بن علي

الشاذلى الشاذي= عهر رى , ة

ادماء, ماعى ح ه.دلئ.ن دن

 '،ديسي - المريسي محسن علي

 الدشي العذسي= أددد جن ددد، بن علي

'حمدي مدمد علي حدي = ا ا

ذف= هد،ء بن نف ا  ا

شوكاني 1ا ذي= اسود ه.دمد بن علي

 الصليحي المطبحي= مدمد دن ءلي

 لغدان - لقمان مدمد بن علي

ذاع ع=1المط. محدد بن علي

 ندمان = نعمان محمد دن علي

 ".رعيتي يالرءيضتدمه بن علي

 ادرعي القردءي= ذاصر علي

رياني ءليبندحيىاإلربس=  ا

اسمه( بن ذريح إل )يدع ءش
 علي امئة بن ذريح إل يذع هو
 •زغ غ' ج أا نحو في حكم سبغو، مك-ردب

ول، بعيد م ة.،. بع ال ادخرن مز( ا

 أنه يرجح الذي علي اخمن اتكذب رذ
 إل كرر، الشهير اثذ-رب أباه نحلف

 ٠ذقذو د، ط ٠ءلي ذتار بن وتار
اوكثيرة, لوقاذعا ذي صرواح

 ذريح إل يبع المكرب ويعتبر
 اددابد، ء إنثوا في سبا حكام ر*ي-
 زه ءي من ءزودة ن دقو ءلى ٠١ء ة-قد

 وكبيرا وام معبد سون أنه تذكر
 مدن وشيد مارب في بئقيس( )نحرم

 الوئبئية العاصة ضرواح في )المقه(
 في )معربم( معد بني( وكذلك الثانية،

 مارب، جنودب كم 27 نحو نساجذز
ثة ادعادد لهذه الراقية وا$نار الث

 مدما طات ضخمة عابد٠ع عن ئنبئ

 وا!بداع المعمدري ا!ذذان في قرارا
مي.الهند

اال، ني عد مدمد يوسف

نف )ادد سين عماد ا

 دحمت( بن الله ,ءيد اسادي

م1946 - 1878 ه/1366 - 1295

 واذؤرح ديبا ال-المة هو

فضر.؛ بن محمد بن الله عبد لجلبل
نى’ محمد 'ن -نيو' الحيز، ا'-ن

 لدماديا ءماد بن قط-، بن معين
الهند في لد ن ب.الى كميميا البكري
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!٠٠٠،بن الله د٠)ء |سادي ؛ن،حمد( الله .د٠) ادي٠.٠|ل

 ويعد ؛-ور( دجولى إقليم من قرية في

 ام—ء وك ، ره٠ء_م هو 1ح مز

 بداية في ونعلم م1878 ه/ 1295
مر  وأخذ !.رهوا ثم لدذا<وا دد ءلى ا

م؛ وعلم 'لى-و واا ..نها ،لمه  الك

 ًاللغة وآداب ة_واءر ددرسى خذ و

 جات-ب إلى ذتها بحرا ص-جحوأ ة !.,).ردا

 !.*.؛-وم تلك وذإذى والحدوث الترر

 زهرية االالدة الزم كما ، م.ره عن

 عدم مته متخذًا *؛;وري(الر' رفع دن

 إلى غادر ثم والحكمة المنطق

 )اصيان( مجلة تحرير ليتولى )الكفوء(

 بعدها ذهب اؤزمن دن د.رة العرم؛

 جدة تحرر ليتولى )امرتمير( بلده إلى
 أباد -دجدر إلى ذهب ثم مدة )ا!.وكزل(

المرجة.ا ؛رار فيها وذوطى الدكن

 مميذ عالما بكر؛-ه العمادي عرف
 في متضلع" وا$داب العلوم في داذ.::ًا

صول، والفقه والحديث التفرر  وا
م عام في بارء.ًا  والمنطق ادلمك

 العربذة باللغة وفقيها والغلغة
وردية؛-ان والغارمح؛  ذ؛م له وا

 في ربان وا!.لمرم-ة الكتا؛-؛ ني ؛.ارع
دب للشعر ؛.ر ون؛ الشعر  واسع وا

. والؤ!-فات، ااكذب ءلى ا!ط_

 في بيته ونرك الناس وفاد درس
 من وبرز مفتوحة، ة دإر أباد حيدر

 العثماق؛ ا!.عارف دائرة عضاء • بي

!اكبار.

يأني: ما ..، 1عصتغ

 لفي كتاب إغ-ئد؛ مع.ارف، ؛؛ا..الر؛ث"ة:

 ا؛ن عن مقاال واالسداد؛ الحرون

ولى < جز ا الخمسة نقل الهيثم؛  ا

 جى٠ال.ك الطبقات زاء٠ج اذتة٠مم ؛.;ز

.؟صري. سعد ؛ن محمد لله دد ء ي

 إلى لكتب ا معن عدد ت_ررة
 الذهب مروج وردية:  ا

 ؛-؛-وك ا و الرسل تارخ للمعودي؛
خران؛ انجلدان !!.طوي  ت الطبن؛ ا

 حزم البن والنحل اس --*ر؛ البن
ندي؛  البن المعارف كتاب ا

واالذراف. الذب ؛تاب ييبة؛
ودرية باالخة كتبه ال  :فهي ا

دب ن!ريخ المفل!ت؛  ا!-قديم؛ ا
 ءلم اومري؛ ا؛ن القرآن؛ ندفة

 كذاب ؛العرب صناء-؛ ؛ًالح_دي_ث
محرم. بدءات الزكاة؛
 ل ااذئب )نرح باذذارسية ؛ذب ؛ها

 دا!عربية نعار له وكان للزمخثري(
وردية  تدر وما وا!ذارس؛ وا

لعت. قد جع؛:به أن إب ا!شارة
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*فرموت وادي في ؛اطيئية العمارة حضرموت وادي في ازددتم ارة ازا

 ام 946 ه/1366 سنة وتوفي
أباد. مجيدر النر( )فرست في ودفن

النظاري حزام جال د.
 اكشة الهجدات النظاري، حزام جمال مراجع:

 القرن بداية منذ وتأثيراتها الهذلى إلى الحديثة

 العذرين، القرن منتعف حتى عذر التاسع

 التاريخ في فلفه دكتوراه أطروحة

 جامعه - رذلى ابن ه—الترا كلبة الحدين،،

 العربية علماء الدين، محيي ام.999 بغداد

 عهد في لعربى دب ا في ج! همته وسا
سهاجية  أطروحة م(1948 - 18-18) ا

 فم إلى مقدمة العربي، دبا في دكتوراه

 اياد حددر العثمانية، وجامعةا العربية، اللغة

٠م1987 الهند،
ياسر = ياسر بن عمار

 وادي في اسينية العمارة

حضرموت

 حضورًا اليمنية رة لعما ا فرضت

 وادي في الكرب العمارة وكدا متميزا

 من بادًا ذا ص خ" بذ-كل "حدرموت

 الينائرذ المواد ل ستعه,ا وا توظيف،

 وربئة جم٠سم بتثكيل نحاتة ا اإشدعمة

ومتطلماته. رحاج"ته ا!نسان

 الجنوب، من دضرموت“ وادي ٠يمتل

 وبشكل الغرب ه تجادا لليمن الشرفي

الجهة من الهندي نحيط ا حل كا موار

 حدوده الخالي الربع ويكون الجنوب

 عمودية وديان مده تتفرع ،زمة كما ا

ودوعن. لعذن وا عدم كوادي عليه

 انحسعلة لكلسية ا الحمال ترتفع

 قعر ويكون م(350) إلى لوادي دا

 موفرة عرفت خدب منطقة الوادي

 هذه في تستقر الزراعية. محاصيلها

 طورت طينية سكنية’ ت تجمه.؛ ن الوديا

 المميزة البرجمة العمارة من طالعا

 يصل شجام مدينة فغي ،والمتغردة

 طوابق، ثمانية إلى فيها الممالى ارتقاع

 منارة رداعا فيصل تريم مدينة في أها

 هذه خلقت م(،38) إلى انحضار

 لخضرة ا كثافة مع لونيا تضادا الحالة

تبا. انحيطة

 الماضي في حضرموت وادي كان
 يصل الذي ابغور طردق من جزءًا

 المنطقه هذه وعرفت ذخرن با الثرق

 لحن؛ري،ا موقعها إلى إضافة دوائها
 طريق الرومان اتخن أن بعد لكوز

 سقطت تجارب؛ لنقل حمر ا ليحر ا

 وعدم قبلي وتناحر ظلمات في المنطقة

 أدناء من العديد دفع مما استقرار؛

غتلغة فارات وعل حضرموت وادي
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-وندرموت وادي ذي اسدة الدارة وت٠حضر وادي ذي ة بح لطي ا الدارة

 مختلفة مناطق في والعؤش الهجرة إلى

 القارة ذرق كدول العان؛ من

 ًاسيا ذرق وجنوب والهند فريقية ا

 الغزة في أندونيسا خمر ويا

خيرة انجاورة. لخلم.يحا ودول ا

ل  صدرت الماضيين العقدين خ
 التي والبحوث ت ث لدرا ا من لددب ا

 لت٠سم مخن.لغة نب اجو إلى تطرؤ-ت
 ت انحمر؛ ودراسة ثرية ا التنقيبات

 نبها جوا من لسكنه ا ت لتجمعا وا
 ومراكز ت مؤسسا وتينت ،انحتلغة

 (،Unesco) كارونسكو دورة بحثرة

 حنم وأصبح العمرة، هذه وعذلم؛
 لده—ء والتعرف اليمن إلى ازوصول

 لهذا لما مين،٠المهذ من لعدبا يراود

 إلى تمتد حضارية جذور من الردد

االريخ. عمق

 لدة العالم عن منعزال اليمن بقي
 جي٠الخار بالعالم اتصاله وب-قى طويلة

 أئ االحا.;؛. المدن طريق ء_ن
 طورة ك.ان ؤذلى خ.له دا ني لتوغل

ا.تحقق. ة بعدد

 دل عشر دن لذا ا وذرن ا أواء.ر في
 ا$ثار وعلماء !-ردا!-ةا النامرون
المنطفئة هذه إلى وى٠ال-وح بمحاوالت

 ًا-للرب بالنسبة اد.! فيها، والتجول
 لعلماءا ترازبا دًاخرت دنبذ

 لةسن١ مطاع إلى اسين والرحالة

العثردن'

 «طس استعمال خ ذار!

؛إدة استعمال أول أن االول يمكن
 االستيطان بداية م.ع ددأ الطحن

 التجمعات رظهور لبثريا
 خروج دع لبذريةا والممذوطئات

 ة.؛.ل أي لكهوف سكن من !نان
ااذةريب. وجه ءلى ق.م. ئ؛ 9000

؛.ثكل المادة ده—ه ستعملت ؛
 البيئي لتفاعلها ودك حيوي؛
 ذش^ل إذ استخدامي؛ لةوسهو ووفرتها

رض؛ القثرة من %75  لذلك ا
 ا!نشادي؛ المواد وأكهر قدم م.ن داذت

 4خاص ن، ا!د.! ق.بل دن ,'سدادًا

 الدالم سكان من %50 م.ن أكش وأن
خمر  في يسكنون !.؛.الثا لعالما وبا

دم دتا دما ا *■رك ح حس.ب ، ويري... ؛;ودت  ا

التحدة.

در  دن ؛-ادة ا ٠هذ تمت_لك د_؛ وب
 ال با فإ المهمة والمميزات ا!مكانات

 إلى ستتطرق ا!.في ت ال.؛.;.;؛ من تخ.لو
هذا. مجنن؛ ني جوانبها بعفى
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حرموت وادي في الطينية العمارة حضرهرت وادي في ادطينية العمارة

 وادي في الطيني البناء تقنيات
حضرموت

 الطين ده Li ب دنا تقذية أول إن

 طين٠ال من كتل تبيئة عل اعتمدت
 الواحدة وضعت الشكل منتظمة ممر

 ٠ب عرف جدار لتكوين خرى ا ووق
)ادطوف(.

 فر الكتلة هذه إنتاج تطور
 وتراكم السنين، رمرور _ة٠المنتظم
 د ودأدعا منتظمة أشكال إلى الخبرات

 الطوب أو )اللين( د *_رف٠٠ت محددة
 متعارف هو كما )المدر( أو انجذف

حضرموت. وادي في علبه

 سر '!..متاذية الوحدة هذه في يكمن
 إنتاجها استمر التي ازطينية للمارة١

 درس عل محافظ" هذا يومنا إلى

جيال عرر المتوارثة التقالين  وهذا ا

 وتاوي نج-احها ءلى واضح مؤخر
 البيئية ا!نسان حاجات مع

ومتطلماته.

المدر صناعة

 والحافات لمتاطق١ في )المدر( يصغ

 المكان وذ.رة حدث إخمدن الخارجية

مة—ش 4تعريض- وسهولة لإلذتاج

٠ الدمس

ولى الخطوة تبدأ  اختيار ي ا

ح من والخالية الصالحة الزبة م  ا

 تشقرى ن حيا ا بعض وفي .كلم*جة٠ال

 اذوقع. خارج مناطق مز( تجلب أو

 أن وجد سا؛.قة محتارية مح-اردب ومن

 للربة اإكوذ-ة ل.لدذاصر ب أفضل

 t Clay طين ٠/٠40) هي الصالحة

 رمل t Sils 10% غرين %50
Sand) كمية مع الربة إلى الماخ يضاف 

 الثمر( أو الحذطة )غلفات اين من
رجل جيدًا وعزج  بعفى وفي با

حيان  إلى اروانات غادت تذاف ا
المزيج. هذا

 نبة ذقليل ءلى ادتين يعمل
 ارذاف عند shrinkage االنكماش

 للمادة مك لتة؛ ا قوة زيادة إلى فة إضدا
 من المضافة النسب تعتمد الطينية.

 دالنظر وتقرر )المعلم( خبرة عل ادتين
 لكل التين من شوال (20 -6) من

٠ ٠١ م 3 سعة ب ترا نقل عربة

 خذ.به قواب في لعلنن ا يعب
 ترثر .متوية م* ة ًارضع. ءلى ءة٠موضو

 )المدر( التصاق لتجنب بالرمل
 رابد وينعم الوجه يسوى ثم رضى دا

 بهذا وي-رك اوذاف رذع ذبل
يرصى ثم أسبوع ة ذلى ع ق جإد ل٠لذلذ ا
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رموت١حف وادي ذي الط؛شت الممارة عوترحض وادي ذي ط؛ذ؛ا1ا العمارة

 ج_اهزا يكون دشا—ودع ءموددا
 القالب ابعاد تختلن ..-..|أ_.1

ف ال الخثبي  االستعمال ذوع خت
رضي ؛-الطابق والوظيفة ول ا  وا

 ًا٠د_زدوح لمتعملا القالب ي|$ىون

بعاد  X 12 1/2" 2 3 /4 2) با

"3/4x18) الثالث الطابق أما 
بعاد والرابع  X 2 10" 2 3 /4) فا

"3/4x17) وبا الخامس والطابق 
 وكلما (3/4x8 "XI 7 "2) بعده
 وكما نجذورا 1 سمث ؤ دق اذنكن ارتفع

 إلى ٩رضيا ذمة ارتفاع في للح.ا ا ه-و
ا!-قف.

 في طوبة 8000 عام 1 6 كل ينتح
 ه حذ يمكن مؤثر وه-ذا !-وا.?.وا !;وم
 بكننة ر٨لتغكا !ةح_ا في رالعددا ع,ذظر

 في ض٠خغ من -تببه“ وهدا ا!ذتاج
 دا دحدون ق-د افي وا العاملة دوي

 المرحلة ه-ذه ني عكسية مردودات
بالذات

سر
 من عامة بصورة س i ددنى
دن يجاب لذيا ،لكلسي لح_جر
 ءه-ق ٠يعتمل ،خيطة لا٠لح.ب دواطق

ساس  يقام الفي الربة ط;;*.؛ لى ء. ا
 ا!.ظ؛.ق دذوى ويرتفع ، المذشأ عليها

رذي رض متوى عن ا  ا
سس تطل الطبيعية. من بخدط ا

 الرطوبة من مارة٠للح والرمل دخورة ا
 تعمل٨رم وحادًا الجودة، المياه ؛؛روتأ

 فزة ء ادمنا يزك ثم كبديل، االسمنت
ليجف.

أحدران

 العلى بالطوب خاء اد يباذر
 Mortar )مونة( واستعمال )المدر(

 منها يصنع التي الطين مادة نذم من
 حادًا، ب( 6) وبسمك ادطوب
 إلى  رو و ،بكددر أذلى كانت وسابذح

 ء لبن؛ا ويزك ردك للشبا لسفل ا لعتبةا
 ازجناء يستمر وبعده؛ ويستقر، لججن،

 ويرك يك للثا العاط العتبة إلى
 يستمر مم ،بق دا ا لسبب ا لنفسى
 ويترك. لسقف ا مستوى إلى وصو
 طابق ن٠م أكش بناء اليمكن لذلك
 التفارز ومن السنة، زالل واحد
 ابناء عمدة أن عليها المتعارف اداردة

 حرارة -ا٠لل ئ ج - ا ؛ء٠د_شذا لى٠*٠فم في ركم

 حدوث تبب التي العالدة لصيف ا
العدني. البناء في ت تشقذ؛

 )المعلم( يعمل للتوذنات وكنتيجة
سطى وادو موقع من أكار في ا

٠ الوذت سر، ذف ب

السذوف

 من عام-ة وزة ا!.--ذوفى ئعمل

شجار اءصان النخيل جذوع أو ا
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.٠-».Lحضرموت وادتم، ني 4ااطبذ رة٥ حرموت وادي ني الظدتدة اديمارة

 طولية عات قط-، أربعة إلى تقطع التي
 المدر من طع4د سها الغراءات وتد

احءجر. أو

 ثم بالتبن الممزوج الزاب روضع
 توضع الماء. ست.خدام٦ى ويندى يرطب،

ولى )الطبقة( الفرشة ه٠فلوع  من ا
ط  بعد سم( 10) بمك ا'.-طينى الم
 ثم االنحدار اتجاه ويعطى دعم ذلك

ط في دة1اك- فرشة ال وضع د  الم

 الطح عدا وينتهي اكبي
ط من )بفرشتين(  الكلي الم

 ضر الحا الوقت وفي (، النورة )
الرطوبة. لمع كبديل ا!سمذت يستخدم

ط من طمقة وضع د يا  النورة م
أشهر. دالثة بعد !مءنت ا أو

الورن

 الصناعة في تدخل أساسية مادة

 !نتاجها خاصة شية وهناك اليائية،

مابدر في تعتمد  حرق عل ا

 ثم )كورة( فران أ في لكلسية ا لصخور ا

 مسحوق إلى وتحول وتغتت تفردب

 ي تط-نى الرمل، مع يمزج ناعم

 عازلة كمادة المباني وأوجذ-ه السط.وح

د.ا.رطوبة.

حظ ض  المتكررة التوقفات أن الم

 باذواد البناء حلميعة تفرضها الني

 إذا طيئا العمراني ازناج تجعل البنية

 لتشييد ا ودطو د لموا با قورن ما

 هذا ز.زمن ا مل وعا ، عي" صنا ا؛تطورة

مساب أحد هو  إلى أدت لقا ا

 الحاضر وقذنا في ا؛.ادة هذه جع ترا

 الحيدة المواصفات من الرغم عل

• ا٢٠ تتمتع الفي مه لينج ا واؤكفاءة

حضرموت وادي ق طسة٠ال االمارة أذماط

التقليدية العمارة

 ،لتقليدية ا زة لعما با هنا والمذصود
 خبرات تحمع الفي العمارة تلك

 عبر المتوارثة البناء ليد وتقا الماضي
جيال  متعارف دنائية لنفل( وتخضع ا

 مع وفي تحا لتتجارب ا أثبتت عليها
 واالقتصادية البيئية ا!نسان حاحات

.عية الجتما وا

 البنية ره زمما ا يمدر ما أهم ومن

 حضرموت وادي في التقليدية
 هذه إليه تصل الذي االرتفاع

 قع موا اختيار إن السكنية. ت لتجمادًا ا
 رتماطهاوا الحاكنية لتجم*داتا هذه

كذلة منها يجدا بيمها فيما العضوي
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رموت٠حغ وادي ذي الطدحدة رة1٠الع حض.رموت وادي في ط.ي1ا .)،هارة

 في تؤدي ا ؛ ض رع ءل م.زاص-ة ة٦شذت
 ب،إنا وح.اجأت هدأتا س.اس

 تقادل سببه المباني في فاالرتفاع
رضي اًاط؛.ق هرساحه  الرقعة لزيادة ا

 عن االبتعاد وكذلك الزراعية،
 والمبرر بىرفة، ا السيول تتأررا
حدر  حال-ة في دفاء;.؛ وح-ل ق٠خلل ا

 واذفي خارجية هجمات إلى التعرض
 ليمن ا رستقرا ا قبا ئدة سا ت٠٠د كا

٠ ٠مي كيبا ا

 عيزر' مجتمع لحضرمي نجتمع’
ارلمدان مجتمعات كباني محافظ قبلي

ك٠٠ي٠ق٠ل ا٠ي ؛-االعتزاز ص_م_لنمذ ،تة٠كع_رب ا
مية العربية ب.؛ ا!س  تؤكد ازفي ا

 والرجال اكاء بذن الفصل ءلى
 العائلة ؟فراد عدد كرة وكننك

 ن بىا من كث;ر في ذرا إذ حدةزواا
أردا. 16 - 12 إلى

 شخص ق_بل من لعمارةا نثيد

 مواقع ؛تحديد يقوم علم(٠)الم ممارس

رزي للطابق انختلغة ا؛-^-وذات  ا

 أو بمخططات االستعانة دون

 معدل ويكون ،مبقة رومات

رذي الطابق ة٠ساح٠م-  ة حدللو ا

.تقردن( م X 12 م 12 لذذن؛ا

 عام بش-كل ذوبي الى التوجه ودأخ.ذ

 وات )ازه.؛ المدمية المنطقة وتكون

 .زخمالى؛ا الواجهة في والمرافق(

رضي لطا؛قا يخصص ول ا  في وا

حيان أغلب  لحيوانات، وا للخزن ا

 والطابق فللضيافة، الثاني 'وط؛ق أط

 سكن٠ر بق طو ودب للنساء، وث لذا .

العاذلة. .اد ؛’

 أءلمب في ل-سكذيةا ور لا ترتبط

 الناء ل ذتذا ال £ور ن حذيا ا

 الت.قلميدية العمارة يمر ومما والذراور.

 ني الظاهر ,1ااذظ حضرموت وادي في

 الفتحات ودواذع د بىأ تحدي_د

 ومتكرر واضح ب_ش-ك-ل لمذارجية

 خذاللها من يتحقق ومريح
 ودك - اكذسلل لداحدايةا دوى;؛

 جى. و ءذلى رتا ا —١ ٨ م.س ل ما٦تع٦س را

 ترار دركة تسهيل الوقت شر وفي

انجى. داخل اذواء

 في المتبع التنميط من النوع ذا إن

ساسع^ المكونات تحديد  للعمارة ا

 رة العما تحديث في عد سدسا ة٠ل.طيذي ا

 ة٠لتقايلي ا رموز ا من رة ستعا ال وا

العبل. لعمارة
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حضرموت وادي في الطيبة الممارة حضرموت وادي في الطبية الدمارة

حضرموت وادي ق الهجينة العارة

 لهجينة ا رة )-مما ما هنا لمقصود وا

 رية ؛.دماا التيارات بعض د-ترول

 س وا والمغولية، والهندية وررمة ا

د في سائدة كانت  لهند كا لمهجر ا ب

 :با تأثر اس ،آسيا شرق وجتوب

 وذشلوها هناك لحضارم ا المهاجرون

دهم. إلى أوكليا جزرًا ب

ادثورة بعد أوروبا في ظهر

 ت٠ءرذ رة لد-ما ا من نوع عمة )صنا ا

 كذلكو ،لجديدة ا سيكية )ك ا سم با

 لتزييه ا رة لعما وا لجددف ا لغن ا رة عما

 فاسفه إدراك عل ت عتت ا اس

 ونظم أساليب عل وتأثيرها الصناعة

 تشيد ذت ك_ا حيث الجديدة ابء

 أو زكودكويت ا أو لحج-ر ا رمادة

ومحددة. مدروس*-ة وردعاصدل لحديد١

وروبيون شيد  نى اب من العديد ا

نماط بده  الهنتلغة. المستعمرات في ا

زاط هذه نقك  وادي إلى ا

تلدف بتغاصيلها ونفذت رموت٩حع

 عالية محاجة وبحرفية الطين بمادة

 ).إوهدن تميزها يصعب بحيث ادخوى

ولى، حظة رعكن ا  عند ذلك م

 مديذن في المنتشرة القصور إلى الرجوع

 )اوكاف(، عاذلة إلى تعود والتي تريم

 سيئون في )السلطان( قعر وكذلك

 في العامة ي إما وا الماجد من وغيرها

الوادي. من مذفرذذ أنحاء

 مدينة في لطينيةا العمارة تختلف

 ابرجع؛ اني—الم عن رسيغون تريم

لرغم’ ءنى والهجرين سام في ة المر
 لبذاءا تقسات ج كك ستعمالا من

 إلى المباني بانغتاح وذلك الطيني

 يعل ي لذ ا٠وارذذاءلي تكهر الخارج

ثة إلى طوابق. دة٠ريأ أو ث

 إلى ذوصدا لبيطةا رنة لمئ . هذه

 ااطين مادة أن وه_و ٦م.ه„. اج٠سحتت

 تطويع-ها يمكن ث١مجي ذة المرو من تمذاك

 بالحرفية باالستعانة خلفة اشكال إلى

 القرار ويبغى المستوى. عالية محدة

سلوب :لكبغبة في أخيرًا  الذي وا

المعبإ في ادنا مادة ف.« تتعمل

سعول خورشيد ه.دم د.
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المساجد عارة جد الم.-؛ عمارة

المساجد عمارة

 اأثمن في جد اإسا رة أن دروى
 لجند ا دسجدي بإنشاء ؛-دأت قد

 يعرف وال للهجرة 6 سنة وصنعاء
 أما لمعم-؛ري.ا تكوينهما عن ديء
 ذرب ٠صةر بلدة )تمور تمور جد٦٠مس

 قديم، المعماري تكويذا فإن درة( ن ا
صلي المكعب ه مدنا أن الجائز وهن  ا

 أن المرجح وهن مسجد. إلى حول ؤد
روقة عمدة ذات ا  قد العديدة ا

 مض لي ا في ولى ا جد لمسا ا ش_ك_لت
 لجاوحا بصنعاء، الكبي"ر )الجامع

 بعد فيما حولت التي بزيد( لكر^را
 )مسجد لذ-ناء ا ذات جد دأ ا إلى

شاعر  الكب£ر الجذذ وجامع ؛زبدد ا
 معدلى المكعمب لمسجد ا يعتبر ٠ (مدال

 ،صغيرة وردة لسكان مصل أو خاص.؛

 دات المساجد تستعطر؛ أن جاز بينما
 المزودة روقة ا وذات الغناء

 مع جوا بصفتها لكثررة ا عمدة با
ة !قاحة  توارث لقد الجمعة. ص
 لدساجد المسارية الطرز كافة الناس

 زمنة ا في حتى شائعة ويذثت
 فيها التي جد اذد أما اتأخرة،

 ومحارها مقببة مبان وهي أضرحة،
يمكن ف الحاالت أغلب في مجوفة

 زمن في إال الدس في وجودها إثبات
 قئرس المذأل س:يل ءلى ومنها دذأخر،

 اتخذا اللذان بتعز البردي وسجد
ل ا!نهار شكلهما  الحادي ااذرن خ

 الرهم في أي ،فقط الهجري عثر
العثماني.

المعماري ن الو

د-;.؛ العمارة تتميز  باليمن ا!س
ن جد اذا من رز ط بأربع.ة

 الذواة-ذ عديم ب٠ع٠المك الهجد
،  المتطيل، ذذي ا القط ذو أص

 ادور خط ءلى ازواقع المدخل وذو
م حة٠صر ن ًاج *.■1*1 م ر ر٠تمو ن ًاج ...

 عمد ال ك.ثير ازدواق ذو جد—إ
(. ير٠الك يريم مع )ج-' ۶ الف؛ عديم مذ

 عمدة ا كثدر الرواق ذو دج .
 ء1وى.ذ*- الجند )ج.املعا ازلهناء وذو

(. امران مذ

 م.قببة ة زاود ذات المقببة لمساجد
 فة م-ض,ا مقببة زوايا عدة أو واحدة

 بتعز ة ن وا ، بصكع.اء البكحرية )
مثآل(.

 المعماردن ًا-ط-رز ا أن نحتمل ا من
ثة ولى الث  تحويل عن عبارة ا

م، ذبل اع طرز١ وظفي وندن ا!س
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الماحد عمارة د الساح عمارة

 إلى ب'دذسة اانرض هذا صحة إثبارى
 مكينون في )اب المكعر-ة المساجد
 خوالن ا باضاف العباس ومجد

(.‘مث

 أغلب في ج-د ذاا سقوف تتأؤف
وقار،  ذات المصندؤات من ا
عمدة عز( ترتكز اذق الزخارف  ا
 نكوكبا ا شبام )رد مباثرة
عمدة وتكون مثأل(،  القف ذات ا

 !)-طراز من متاثرة عليها المرتكز
 نج بيذه-ا باذيمن، التقليدي اذئماري

 الكر الوقت في العقود تتعمل ,كن
 ٠بد ثم اذ.فذاء، لواجهات إ

الثامن القرن من بدداءا ساردة العقود

الهجرري.
 المصندفة القوف زمو أما

 لني_ا ا إ_لحوت و. بالرسوم المزخرفة

 إلى الداخلي افال تقم ما كثيرًا

رية ذارن، غرف  فردد فهو الفارتة ا

مي العالم في ذاطبة. ا!س

 يكون أن يمكن المكعب الجد إن
 مربع، أو مستطيل ؛.تي مسقط ذا

 مزودا يكون أن يمكن أنه ذما
 عديم أو وادد لعمود آو بعمودرن
-لجم.ا حسب عدة

تاريخ ،مثأل بخرلمة اذئراف مسجد

 أو 1081 ه/494 أو 474 ا!نشاء
م(.1101

 لسقف ا تقسيم ر ن - بر ج نأ ممكن
 ءلى بائنة غير همرة اال متفاوتة درزات
فقي، المقط  إبراز مثأل ومنها ا

 ج-ف—نيس في لنوسط لعحن ا همر-ة
 حق السابع القرن )من قردان

 المتود-ط الصحن وإبراز الثامن(،
دث، ا'لقر-لمة رزوايا  مسسج-د في الث
 ام(، 125 ه/519) بخوالن ص الب(

 مجد في متقاطاالً المصندقات وترترب
ا>لىجري(. الساح ا)قرن )من خزحة

عمدة كثير المسجد إن  جذ عد ا
 طراز أقدم الغالب في هو العذاء

 لذون أن رممكن واسطه، معماري
ذ.قي المقط  عروضا الطراز إ-ذا ا

ذ(ءر )مسجد  سنة من بزبيد. ا
 الثمة ودجد م،1014ه/405

 أو م(1540 ه/947 ضة من يذمار

 داؤود دن سليمان )مجذ، مردادا
 م(1074 ها467 ستة من بمارب

المغال. سل على

 فنية ا' ذات ال_اجد أن اذظاهر ض
 .'سكر. العه-د في زلمغاية ذادرة ت ى'

ت إلى( أمكن لق نماذجه. أؤدم وس
 — 86) الكبير ن صنعا' مع ح( ؟-ودها

مع وجا م(،714_ 705 / ه96

يهنين طن سه اله 2138



|صساجد عمارة المماجد ءمارة

 القرن )من الكبير ن كوكبا م/ شبا
 يتمثزان ن١االط الهجري( الثالث
 أما .لسقف با دت لمصمندة؛ ا بكهرة
 ه/415 سنة >من أذرق ذي مسجد

 عريدر ط٠متوس فصحنه ام( 024
 لكبرر ا هرع ا؛ا شأن شانه ، تسبرًا

 م1087 ه/480 سئة )زن بجبلة
 زاوية هناك تكون حيث تقريب"(،

 مقدمة الفاطمى لنمط ا عل مقببة
 رواق ط ي ومج المتوسط، للصحن
 ويوجد ربعة. ا ء لغنا ا بجوانب

 في نسرًا لعريدر ا لمتوسطا لصحن ا

 مسجد وفي ،بحوث الصومعة جدسم
 الثامن لقرنا )من ؛-صعدة الهادي

 ظفار ل٠عج وني غالب"(، الهجري

 عل م(1203 ه/600 )نحو بين ذي
 المناثر وجود أن ويبدو ل.لمن؛ا سبرز
 ذات المساجد في منحدرًا كان

فنين  هو كما المبكرة الحقبة إبان ا
.ن نذوكب" ا م وثر؛ ء بصن؛ ل لحا ا

 أن الظن أغلب المقببة: المساجد

 فهرة إلى عائدة ليمدنبا المعبة المساجد

 التاب الدول وأن ،يوبرة ا الدولة

ساسي لبها وقا ٠ ونشرتها تبذتها لهدا  ا

 -ها تلحق كبررة دركزدة قبة عن عبارة
سدية مقببة مزدوجة زوال نب" جذ؛ )ا

 ه/656 سنة قبل مما مثأل(، بإب

 لب لقا ا هذا توسرع يمكن ام. 058

 حرث بتعز للمظفرية حدث كما
 مزدوجتان ويتانزا ذرق" ألحقت
ث  وهي غرب"، مزدوجة زوايا وث

 نهائرة قبة في الجامع حول تدور

 بقي المقبب ز)طراا هذا إن كبررة.
 وإن ،لقرون ا عبر بحيويته متمتع"

 ءب عتمدواا مثأل هرن إطاا ملحكاا
 زبيد جامعي تومدتع إدى نموذج"

 ه/597 سنة )نحو الكبررين بوإ

م(.1200

 المغببة اززوايا ذات المساد إن
حقة حجام متساوية المت  تحتل ا
 والسيما الخرى، هي بارزًا مركزًا

 المعرة عس-جد ذان ،داع-ة منطقة في
 ه/796 سنة قبل )المنشأ بتعز
 الزوايا من ؛.مغثن متميز ام( 393

 نح.د في ا(.وحود المسجد ئ المقببة.
 ه/1000 سنة بعد )مما الجماعي

 ذات صفوف ة٠الث٠ث فله ام( 591
 لدة1٠د ونخجذ ،الخم"س مذ^بة ا ر.زوا

 زوايا ذات صفوف '؛.-ة٨؛. لحكي٠م

ثا مقببة  ه/965 سنة )دش اخ
 ...أسه مس_ج.د يتك.ون ينما ام( 557
ومس-جد اله-جري(، من الذا االرن )دن
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مي العصر ني ايمتية العمارة ا!س مي العصر في اليمه رة ٠ مه ا!س

ث نمر مدب متاو مقببة زوايا ث  
د دام ا .

سنة )مز؛ بصنعاء ااكيربه أما  
1005 -جد وفب م(1596 ه/  

لم طرازه أن غير مقبب عثماني
دعه ى.ه اقتبس وإنما ينثر،  

المقدم اإتبب البهو مدل صد الدن. ، 
باززوايا الموجودة اك-<د.ثره ادروج  

ه 1164 سنة مز( عباس ارزني وه ر /
.(م1750

خر فيف ب.
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اإلسالس العصر فى اليسن العمارة

 ا!بداع الت مجا أه-م العمارة آصد
 ما شد ليمنزون ذه.ا آنوق التي اإفني

 هدا بتجلى٠و منة، آالف أربعة يذارب
 لعناص-ر ام واستذلى لتقنية في !يداع
 ذافي ءلى بوضوح نراها التي والمواد

 في شبده ثردة ا الماني ض أجزاء أو
 قبل ما عمور ز٠م مختلفة فأرات

ن حذعه فيها وتتحد م،مال ال ا

 ون ني وذوق مهارة دب صحا أ اليتن
 محتفظ" يزال وما ك.ان الدني العمارة

 ئيه٠ء٠ لى ا.; تقا مز( تنبع محلية بشخصية
 ذات العمارة، فن ني عريقة،

 ت ومميزا ظاهرة ؛-ئبه خعاتعرب
 !-؟تئة ا من له_او مو أ ت ستمد ا ؛مسمه و
 قدم أ منذ ك٠ظ لد( ا ليمنية ا :.طبيعة و

 في الهائل ا]تذوع عوامل أهم دسور ا
.المن في رة زادما ا فن وأساب طرز

 !-ماها المظهر بدذذ تأملنا وزو

 بنائها دمة وهذ.لى تمنية اا ٠'للعما

 حمرها وعنا لماممارية ا تها ومكونا

 اندئا تد٠ئط حتم" فإننا الزخروة

 فيه يتجلى فردلى معماري نتاج أمام

مالة ا!بداع  وبراءة وا!تقان وا
 ربوأسا والبناء التخطيط في '!تمتي

 القدرة عن فغأل والزخرفة، التزين

 ى; لعنا هذه كل بين لمزج ا في ئقة لغا ا

. برنها فيما م حا ن ال ا ز وتحنب(

 تزال ما كثيرة، يمنيةا العمارة آثار
 في ملها بكا وقرو؛ دنا—م تؤلف

 موت وحن رب وما الجوف ت ؛.لدا محا
 دى ءارها وفي وذمار، ومنعاء ةوشبو

 نجد ديث ، ى خر ا اليمنية الحافظات
سوار براج ا والمعابد والبوابات وا
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دي ر٠ال*ص في |ليمتية اساره ا!س مي العصر في اليمه العمارة ا!س

ع والحصون  ومدافن والمنازل والق
 كالسدود الماب والمنشآت وب٠اض

 هذه من ا$خر لبعفروا والبرك؛
 نذكر اروم حتى عامرة تزال 1م المدن
 صعاء الحصر ال المذأل ليس ءلى هنها

 موت ٠حض وشجام وصعدة وعدن
 وغيرها. ء لخنا وا ورداع ن كوكبا م وشجا
 تلكم بداخل عهر ذلك، عن وفض

 من هائل كم عل التاريخية المنشآت
 والخشجرة والجصر؛ الحجرية ,المحف

 بمعالمها محتفظة تزال 1م لمعدبوا
صاب؛  الزمن تقادم رغم والزخرصة ا

عليها.

اإلسالمي الوصر ق الدددة العمارة

ثة لدينا  لعمائرا من أنواع ث
 لعصر ا في شردت التي ليمنية ا

دي: ب
:  وتشمل :ديذدة ادر٠م٠ء أو

 والمدارس الجامعة المساجد
 وردط الصرحة وا ت وا نقا لخا وا

مات. الصوة؛؛ والمع
 المنشآت ودي :مدن؛؛ ؛ذر ء ة؛نرًا:

 مة لعاا لمنشآتوا زل لمنا وا لقصور كا
 سر لسما وا سواق وا كالمدن

 التجارية والركاالت والخانات
ت ما لحما وا والناذورات سلبة وا

٠االمة والح*اةق

ع حربرة: عمائر ثالث":  كالق

سوار والحصون  براج وا وا

 راديب وال انحصنة والمداخل

والخادق.

 العمارة عل أثرت الني العواولى

ب ارض: في ا!س

 في ليمنر؛ ا رة عما—ا ا عل يظهر

:رئيان ذآرران مي !م ا لعمرا

محلي: ا-تأر

مية اليمنرة العمارة تأثرت  ا!س

 ازخرفرة١و ؛.*.,ماريةا طرز و لذناردبا

 بخصائصها زنديما ارش في السائدة
 هذا ويظه-ر تخل ا بعها وطا لمتميزة ا

:في بوضوح الذأ؛؛ر

 المنشآت نذمى اسدخدام إعادة —

مي ر٠۵لع ا في لقديمةا  لتأدية ا!س

ع اطسابذ؛ا وظيفتها نفس  كالش

 ئر؛ لما ا والمنشآت وا؛-دن والحصون

 في الحبوب، لحغظ الصخر؛ والمدافن
اليمن؛؛. طق ا؛ذا معظم

 القديمة المعابد من العديد تحول -

٠ جد سمما إلى

2141 اليهذيفن هسهءه٠ال



س العمر في ابيت العمارة ا!س س العصر ني ايمتية العمارة ا!س

 ني منشآت أو مدن إقامة —

مي العصر  أو مواقع ءلى ا!س

 اندثرت، قديمة ومنشآت مدن أنقاض

 ط احنذا إلى ذلك في السبب ويرجع

 مواد وتوافر وأهميتها قع دوا ا ث، تلط

فيها. البناء

 من تبغى ما استخدام إعادة —
 في مها اسدخد ا ق نس لتي ا ء لبنا ا د موا

 .-واح كا القديمة العمائر تشيد

 مية لرخاوا الحجرية والقطع ث الخشب؛
ل ت ما لدعا وا ثم لدعا وا  واح—وا

 تذكارية نصوص" ل تحم لتي ا لحجرية ا

لواح ،زخرب  اشكا أو  وا

 من لعديد ا زال وما دددنية.. ا والقذطع
 ١معغك في موجودًا العناصر هذه

 الكبير الجامع مذل الذديمة لجؤا

 ومسجد ن كوى شعام وجاهع صذعاء٠ب

 ى أسنا قرية في دس العبا

 إما كانت المواد وتلك خوالل...إلخ،

 يتم كان أو الموقع نغس في موجودة

لعيد. لجر آخر موقع من جلبها

 البناء وأساليب طرق استخدام —

 دين فيقوالتو القديمة والزخرفة
مية وا القديمة رية لمعما ا التقاليد س

* والزخرفة ۶البنا عملتي ني

 والعناية الحجر متخدا سدا -
.وتهذيبها بنحتها
 العام التخطيط عل يطرأ لم -

 ليمن ا في لحربه وا لسكنية ا ولممنذمآت
 يذكر تعيير مي س ا العصر في
 جديد ي٠دي دناء طهور ء نا ستة دا

 المهمة المباني داخل مصل أو كمسجد

ع.وا كاذقصور وق

شارة يجب  أن إلى أو ا

 ئر زمما ا وخصوصا ، ليمنية ا رة دما ل ا
 في تأثرت ،لديتي ا بع لطا ا ت ذا

ديين والرابع الثالث القرنين  المي
 فى سبب ا ويرجع نرة ليونا ا رة ومما با

همية إلى دلك  اكتسبتها الني ا
من في ارخية الديانة  تلك في ا
 دناء ني خ من دلدل ويتصح الفقرة
 كناش منها لكنائم ا من عدد

 لمشهوزة ا والكنيسة نجران في أنشدت
 م.354 سنة ظفار ني بنرت الني

 لقابا وجود عدم من الرعم وعلى
 يا!مكان أنه إال ادكار تلك من

حظة  عل ننى لهلي ا التأثير وجود م
 منرة ا المعمارية العناصر دعصر

عليها عهر لتي ا ءمده بعفر منها'
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مي ا؛*صر ذي اكع؛ العؤارة ا!س مي العصر ذي ة اب: اإصارة ا!س

 ث٨ح. ظفار، ذة٠طي من زذ.رببا
 ضح" وا الهيلنسني لتأررا يظهر

 عطردة  ا دلك عل كددر وبشءل

.ا٢ ا دجج و

 في رحية ا العمارة ذرتتأ كما
دي السادس !شرنا  ؛طراز المي
 لتأررا هذا وظهر ذظية،٠١ب1 !حمارةا

 الني اليمن؛ ا!حمائر عل ضوًا وا
ل بعد ثدت د الحبذي ا!حت  للب

مدينة جخ.تب صيأ ٠وة.لم ،يآحية٨لم ا با
 سبة٠لق با !ضرةا تلك في ء صنعا

 جوستدن طورهموإمورا سيحيحذملل
 العربب؛ جلذريرة ا في مركز أهم ول ا

 نة لديا ا نشر في له ستغ ا يمكن
 العررج جزدرة شبه متعلقة في ة جحي لمم ا

 ئدة مدينة مكانة ءل والقضاء
 صنعاء. إلى منها الحج وتحويل

 ا!مبراطور ؛-*ث ذلك ولتحقيق
 ل لعما با ا!ثمن إلى قسهلنطين لب"زطي ا

معهم لسوأر والمزخرفين والبنائين
 كنيسة ليناء والرخام البهاء

 ٠فحح ءصدخعا في لم.>اس.يحيحت٠ل عظيمة
 ذكون أن جحيونسلما أراد الني القرس
 ا٠كم إليها يججون ءظيمة ة٠كشس

ا,اتدس. بيت إلى محجون

خير الربع في ايمن تعرض  من ا
دي السادس القرن القرن وبدان انج

ل بع ا!سما حت  أدى وقد رمي لغاا ل
 عل ساساني تأرر ظهور إلى ذلك

 ذلك بعد ظهرت الني ن ليمن ا بن؛ ا
محدود. كلسي ولكن
ص؛: ارارة ر دأد - 3 ا!م

مي العصر في أما فقد ا!س
 وفنون ليد بذنا اليمن؛ ,!حمارة تأثرت

 في ظهرت ومتذوعة عديدة معمارية
د العراق  منذ ومعر الشام وب
 العناصر )بعض سوي ا العصر

 ببيت الصخرة قبة في ة لزخروا
 س !-ضا سجد في وجردت المقدس
 ، (صنعاء ؛.محافظة أسناف بقرية

مية المدينة ذرتوتأ  اليمن في ا!س
فة عاصم.؛ بتخطدط رد( >مديذة  الخ

 التخهنيط حيث من بغداد العباب؛
 !-داخذفيا وتقسيمها للمدينة الدائري

 المدينة وتحصرن مذثمآتها رتعودو

سوار  والذل^ الدفاعية واالراج با
 والمداخل المنكسر المدخل ذات

تحصنة.ا

 ظهرت الفاطمي العصر وفي
 ءلى اليعن في طم؛ الذ؛ صمارة١ تتأررا

 الني تلك وخصوص" الدين؛ العمائر
 في لصايحيةا الدولة ر٠ءص في أنشئت

الهجرين/ والسادس الخاص '].قرنين
ددون، عثر وا!-ثاني عذر دي لحن-؛ ا ,؛.ي
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مي العصر في نية اليم العمارة ا!س مي العصر في اليمنية العمارة ا!س

 المدخل عل مثأل اوتأثيرات هذه ظه.ر٠ت

وسط ازمناء يتقدم الذي المقبب  في ا
 ه/41 5 سنة )بي أشرق ذي مسجد

 والعناصر الغناء وعل م(1024
شرطة الزخرفية  قاعة في بية لكناا وا
ة  أرد بنت سددة لملكة ا يجامع الص

 تاريخه يعود الذي جبلة ي الصليحي
م.1087 ه/480سذة إلى

 رة كما دا ليمنية ا رة لدف ا ثرت وى

يوبية،  في التأثير هذا ويتمثل؛ ا

 خذلمغة أنواع واستخدام زقبابا انتشار

شكال حجام ا  تغطية في منها وا

 خصوى و الدينية المنشآت سقوف

 منذ شيدت التي والمدارس اشاجدلى

 ازدانى الهجري/ السادس القرن باية

دي، عذر  الرسولية لدصور ا وفي المي

 ،ها ت وما نية لعد-ا وا ه-رية والطا

 ل سبي ءلى لمنشآت ا هذه من ونذكر

 )من المنصوريتين المدرستين المذال

 االبع القرن من ولا النعف

دي( عثر ك اك ادجرى/  في المي

 التي سذبة ا وادرسة ،زبيد مدينة

 ل.قرن١ منتصف في إب مدينة فى يبء،

 عثر نالثا الهجري/ االبع

دي، ومدرستي المععر امع٠وج المي

 ام(393 ه/796 قبل )من المعتبية

ثرفية  م(1398 ه/800 سنة )من وا

 من لعامر؛-ةا و،درسة ،تعز مدينة فى

 رداع مدينة في ام 5ه/9 ن اقرا نهاية

 )سنة البكيرية المدرسة من وكأل

 المهدي وقبة م(1596 ه/1005

 وغيرها م(،1750 ه/1 164) ععاس

 في أنشئت تي٠ال دلذية٠ال فى،'يا من

اليمور. مرن مخندأة متادز

ط عام وبثكل  وض-وح٠ب ب
 عمائر ءلى الهندي التأثير فلهور

 مختلفة ط.ق لت وفي الساحدة المعاط.ز
 لمهرهوا رسوة وح,ضرموت امة٠ته من

.وغدرها

ء افى،'.، مواد

 )لذوءر-ة .*.منرةا رةتأثرتزمما
راني ب تزخر ادفي الطبيعية المواد  ا

 ر L—-ح > نواع ؛ من ليمنبة ’
 النخيل وسعف والرخام خئاب وا
وغدرها. واذمادن لطثنوا

حجار:  د-واد أهم لحجر ا يعد ا
 أقدم منذ ’ليمر ا في ألمستخامة العذاء

 فه منا رغبتم روما وحؤ زلعموا
 بدأ لتي الحديثة اذصناءية البناء دواد

الدن في ملحوظ يثكل ؛متخدامها
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مي |صصر ذي ؤيمذدةI اادارة ا!س مي الصعر في اليمه العمارة ا!س

 مدن ة لدمن: ا لذ-رى ا وبعض *سرة لرئي ا
العثرذن. االرى من نما اربع

 ني البناء ني البلق حجر استخدم
ابكارة. ارض االرض العزات

 في الدددة العمائر تأثرت وقد

د من اغفتلغة طق المما  ب لتقا با الب

 ونوعت ، ١٠ت٢ليما في ؤدة س.ا٠لا المعم.اردة

 وتزيرذفا ا ر-ه■■ يذا وأساليب ية٠تقذ

 في التخ.دهرة ا ابء مواد واخافت

ثم بحيث المنشآت هذه عمارة  ت

 خية لمن.؛ا والظروف الجغرافرة لطبعةا

 دت٨ش الني فالعمائر منطقة. لكل

 حرة والسا لسهلية ا طق إال ا في دواء

 من بتبت وضرها واى وموزع برد كز
 بداء في الحجر واستخدم ا$جر،

 طق مدا في أقيمت الني لمدشآتا

 اله المناطق في أما الجبة. المرتفعات

 وشبوة رب وما ثم_وف كا وية صحرا

 مواد أه_م الطين فرمد وحضرموت

 مدينة وتقدم ،فيها المستخدمة ء اب ا
رموت شيام  للعمارة رادع" نموذج" ح

 لحج.ر ا استخدم الدا بمن. ا في لطدذية ا

 لقصور كا لم_ه_مة ا ئر لعما ا ؛الء في

براج االن وأسوار واالالبد  وا

ع االن ى٠بعغ في والحصون، والق

 ومعين وبراقش وشبوة كمارب
 تاريخ يعود الني واالوداء لبرضاءوا

 القرن قبل ما إلى بعضها تأسيس

د، قبل اسابع  من الرغم وعل انج

 ؛.مض قح هروا في لحجذر ا مادة ذر ذوا عدم

 الن د٠ؤ.ة. منها بااذرب أو االن تلك

 تعد الجر من ءلميها لحصول ا يتم

 ك_ال مترات. لمو٠الكر عذرات عدها
 مع" وااطوب والبن الحج.ر استخدم

 مدينة فغي واحدة، منشأة بناء في

 ب_مضى ؛.ستدلى ا بق اطو٠ا ا بنيت ء صنعا

 أو اللين واستخدم لحجرا من المنازل
 1بقه طوا ء رذا ني مع" االدنين أو $جر ا

 الجرب اذالطق ؛-.عضى وفي العليا.

 عد توا لطين ا من المبالى شردت

 استخراج أساليب تنوءت حجرية.

حجار  واستخدامها تهذيبها وطرق ا

د دروا هرب أذرع من ونصنع ء، اب ا في

 ء وطان بيس٠ كلم في تسستعخدم خرىأ

 الداخطرة ن الجدرا وزخدرفة

 الض الخارجية والواجهات

 الذي ض القضا وكذلك والنورة،

 بملء اإدامرك وردوده ربط في يستخدم

حجار، بين الفراغات  وتغطية ا

ت وأرض؛ وسطوح جدران
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تهامة نى العمارة مة تجا فى ادممارة

سوار كالمعابد المهمة المنشآت  وا

ع والقصور  وقنوات والسدود والق

 ومدانن والصهاريج ك وال الري

.وغيرها لحبوب ا

العروسي ءلي محمد د.

تدس ض اساره

 في نحليه ا لعمارة ا تقسيم يمكن

 ،ريد عمارة أنواع: ؛.-الثة إلى تهامة

كواخ رة عما و نئ لموا ا رة وعما  ا

)اإعشش(.

 زبيد عمارة إن :زبيد عمارة

 عمارة ءن تماما مختلفة انحلية

 تتكون حيث لية دا٠إ_ ا المرتفعات

 فناء ودون عديدة بق ١طو من البيوت

 تسميتها يمكن بحيث ،لب ا٠لذ ا في

دراج. البيوت  فتكون زبيد في أما ا

 في واحا- أرص بز طا من البيوت

 حون من ا.ازلي الفضاء ينتد( حين

 ة لحيا ا رسة لمما ربعا مكانا يكون فناء

 ل خا$ فيه النوم ويجري اليومية.

 الط ا برد من دة ستفا ل الصيف

ازنسبي.

ساس الغرة وتمى  ا

كانت إذا ا!يوان وأحانا "مربدة"،

 مرذذ.*ة عد بملدًا وئؤئث ٠ طويلة ف.ت

 .'لمركز وؤ( الجدران. يجانب توضع

 "المداع" إليها تب "تختة"

ت(.)ا]لما  العردة هذه وتخممى رجي

 المتقال ة٠بعذاي فة المزخج المميزة

 الناء أو الرجال مر. المازل خروف

 تلك غير أبام في (٠مذه كزت ياز.، الذين

 في النوم ويحري ا$خر. فيها يأني ذفي’

ل المربعة  في ويوجد ء. لثتا ا ليذيا خ

 يكون ما غاال للطخ، ركن ,إغناء

 تطبخ لئحرا دروع من ب„يطا عريشا

رض. ء-لى حق فيه ء ذلا  كما ا

 ءلى يحذوى مغير 'لماء يوجد
 ويثكل ذإوروء. يرمكا ض المرط

 كفى .ل أدنى حدا بعة ى , الغناء

فقيرة. كانت ولو حق العائلة،

 بعض غنية العال-؛ ؛.اذت وإذا

 ب جد عل الغال في لها كان الفيء

 د_مى ية لتهوا جي.رة غروة الغناء .مج

 داء الذ-اء ت~ذتلمها العفة،

 التعرض عن ؛-ميدا المبرلية عمال

أيندا مغ- خ * ًا...و ٠ الثمج شعه
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4م ا ته في الدارة هرةا ته ذي لعمارة١

 رسمية أقل والراحة للمعيشة نا مخا

 الذاب في ا١ًا محتفظ التي المربعة من

 العديد في ويوجد الزوار. الستقبال

 الحيوانات. !يواء دارة لبروتا من

 في غرفة ذق ا البيوت تمتلك كما

ول بق لط؛ ا  ذواقن لها خلوة، ذمى ا

 التهوية جيدة لذلك وهي ،يدة ءلى

 الغبار عن د البذما د؛ ال؛كنيها وتسمح

 توجد قد ادق والروائم والضوضاء

رضي. الطابق في  بروت وتمتلك ا

 أو ،لدين ا ء علما مثل ، ء لوجها ا

 ، مدرز تسمى إضاب غرفة التجار

 من البرت ضيوف الستقباى مخصمة

ل. لرح؛ا

شكال قفر ونا  المعمارية ا
 الفق مع زبيد في الباطة شديدة
 ا$جر من فالجدران الزخرفة. الواسع
 ذي ذاا في نوعيتها ذت وى انحرق،
 هندسرة أشكال م-ن ة٠مكول ،ممتازة

 المورة()ا الجبسى دم٠ويبستح ٠ لباتية أو
 الزخذرفة سة وليا رة لعم-؛ ا لتثبيت خاط؛

 يغطى ما غالبا إذ نعسه: ااوقت في
 بدقة ينحت االي بالجبس، $جر ا

 االرف أكهر المربعة وتدد نا. أم؛
الواجهة سوى تزخرف وال زينة.

 البان ويعلو الغناء، عل المطلة
 مدمددة عديدة عقود فذ لنوا وا

قواس  عمودة ريز أن؛ إليها يضاف ا
 المربعة داخل الكوى دل وذق.؛ وأفقية.

 أعل ويوجد عمودية. أفاريز مع
 ثم رف، ثم ؟فذي إفريز ةالشر

» يرصر ؤرا كرمر، ت نصا مذر

 لئحح-غكا فنهم المجارون ا ويساذخدم
 المسماة والخزانات الواب

 لخشب ا ذطع ويعفر . " ن خزرتا "
 أحيانا ركع و بالتخريم، منحوتة

وتزين مختلفة. -وان ذي بزجاج
عقاء بروت ملونة. بسقوف ا

ود االنيا من كيرر عدد زبرن وفي
 ا٢٠كا١س عدد مدينة في 86) والمدارس
 ءالم اء٠ص٠!ح وفقا نسمة 21000

 جدا ؛ديم ؛مضها م(1994 ه/1414
 تملك كما كبررة. معمارب أهمية وله

 محضنة أربعة دًا وأبوا واسدة قامة زبرد

 المدينة. إلى باادخول تتحكم كانت
 بأن ا*امماري زبرد غنى سمح وقد

دم هنظمة تسجلها  الهربرة المتحدة ا
 م ء؛ لروكلكو( )ا والعلوم فة وشقا وا

 الراث سجل في م1993 ه/1413
العالمي.

 انحلي زبب ر Lu ويشكل
الفتة تنويعات دح ، نجده نموذجا
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ة٠زها في العمارة

 في عديدة قديمة بلدان في للنظر،
 حيس، أو الفقيه، بيت مذل تبامة،

.اذخيرة أو ،الزيدية أو

الموانئ عمارة

 في واغفا واللحية الحديدة كانت

 تجارة عبرها نمر مهمة موافء الماضي

خرى البلدان مع اليمن  المطلة ا

حمر ا؛؟م عل  الهندي. نحيط وا ا

 عمارتبا في م لتخد ما وغالحا

 فيما تربط التي المرجانية رة الحبن-؛

 من بدعامات بينها

 هو وكما الحشب.

 ،جدة مدينة ي ل لحا ا

 ر التجا بيوت تتكون

 أو طادقين من ء عش؛ ا

ثة  طادق فوق ترتفع ث

 عالية سقوف له أرضي

 الشابع. لخزن لحصعر

 يسمح م.ككثم، ويوجد

خوب لد ا قه يمرا جر إلمتا

 “واظ والخروج،
 التجازيين. الركاء

 ن ستقيا ال ا غرف وتقع

 ادطوابق في والمعيشة

من دة ستفا ل العليا

 ٠ المنعش الهواء تيار

كبيرة كوى الجدران وتحترق
 بتهوية تسمح بمدرديات مغلقة

 الحماية توفدر دع تبا ء ر؛وإ الفرى

نظار تطفل من  عل الخارج من ا

 لمثردياتا بعض وتمثل الداخل.

 فيها حط يان حقيقية فمية أعماال

 تقنية أما الهندي. التاثير روضوح

 تقنية فهي روعا كهر ا لزخردة ا

وال التخريم. او لمنحوت ا لحف ا

غ
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ارهن في العارة ايمن ا في اسارة

 متقن الحسب من القراب إال يوجد
لصغ.ا

)العشش( االكواخ

كواخ يحد  عالما "االب" أو ا

 الغرف نمط مام بارة في جعيزا

 وهع !سمنتي. لآلدب با لمدذدةا لصذثرةا

حدة بنبعي دلك  االواخ أن م

 مختلفة ت ب لتقذ وفقا مدزة لتقليديةا

 في ادنف والطين الشجر بقروع

 من مور وادي أكواخ د٠وتع الشمس.

لوان وزخرذ.ة تنفيذا أفضلها  عل با

الجدران. إلى الملذة وبا$رة ن درا ا

 اذذان بون بول
زب محدد ءلي ذرحة:

ابن فى العمارة

 لعصوز ا مر عل رة لعما I ذت كا

 رة حف؛ عن لمعور ا لحقيقي ا لسجل ا
 حياته. وأسلوب وتطوره ا!نسان
 سجأل كانت كذلك ارمزة والعمارة

 زندشمرا أرة را ودضارة عريق لذ؛ريخ

 بروائعهم فيهما وأبدعوا ارمزون

 ،ثرية ا زم وأوارد ،المعمارية

التي ة والهندسم !نشارذ ا وأساليهم

 مارب سد بناء في سذخدموها' .

 لتعريف ا وأساليب ،لقديم ا

!نشا$مة وا ة لهندسم ا والنواحي

ءرى. ا

الدددة اسارة جذور

 التي واالكتشافات الحفريات إن

 أن تؤكد وا$خر الحون بين تظهر

 درادث من جذوره ؛سممد محني٠ر ء دحا ل ا

ء؛م. 4000 ءهره يتجاوز ثقافي

 عن ليمزةا للعمارة المموز والديء

 ارناء أن هو العالم بلدان نرن غورها

 ارهني الذود يمارسه كان فن ايمن في

 مذانة من فده بما ضع لمذوا ا ؛.يته ليناء

 محصور لغن ا ه_ذا وزكن وجال،

 ل ورجا الملوك مثل خاصة بطبقة

 ر٠مع في الكهنة أو أوروبا في !قطاع ا

القديمة.

 بكي جاء قد ارهن في ء ال إن
ثم النرد احتياجات  الظروف وي

 المذوافرة، البتاء مكانيات وإ المناخية
نات اذزاذر يعجب إذلك خت  التي ل
 أسارب في رةيقص افاتسم ءلى تظهر

 ن كا حي-ث ،رناءا وطرق التصميم
يستعملون يمزون ا ؤون رناا
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اليمن في العمارة اليمن في العمارة

 الموقع في تتوافر الني ا!نشائية المواد

 منطقة عل يقع البناء كان فإذا نفسه،

 تلك كانت صخرية منطقة أو طينية

 نفسه، ء ؛.بناا في المستخدمة هي د ا؛.وا

 منطقة لى٠ء قع٠ي البناء كذان وإذا

 هي الراكين مقذوفات ذكون دية بركا

ساسة المادة البناء. في ا

 ليمنية ا العمارة في توافرت ولقد
مية  وعدم التفكير في البساطة ا!س

 في اذرونة وكدا ،لتعبير ا ي لتعقيد ا
 صيا لتفا ا وفي والتصميم، التخطيط

 الخصائص وهنه الزخروة. ٠ص والدنا
 السكني لمدنى ا ١جاى عج، عدت سا

 وارنرادط وازدوء الطمأنينة يوفر
 وفرت كما واالجتماعي، لعاذلي ا

 لخشوع او الوقار جو الدينية ني ؛.لمعا
لعلمي ا التحصيل إمكا'نية مع

 ًا.٠شؤو ارس ؛ءلى لمسلمن ا جتماع وا

درة قا ت لممين' وا زعج لخصا ا وتلك

ما كل رغم المستقبل وفي ا$ن

 فة ا٠ك, حي لنوا ا في تطور من يمد-تحدم

 لو الناس الوفاء؛فاحات عل

 لدراستها الكاملة العناية توافرت

 لنيا سر وا لعواملا نمتقماء وا

لتلبيتها. أذت

اليمنية االمارة ق المؤترة العوامل

الجغرافية العوامل أوال:

 من ليمنية ا لجمهورية ا تتكون
: هي رئيسية مناطق ث نان

 وتمتد . *حدة ل*ا ا السهول منطثذة
 عدن وحليج" حمر لبحر ا ة ذا ممحا

نربط هيته على العري والبحر
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|ليمن ذي ٠|سار اايمن ذي ااهمارة

 سطح مستوى عن ءه1ارتذ_ دصز
 نوح مس زند مز 200 إلى ابحر

 الهول لهذه لز٠ا خ والمن.؛ ،ل لجبا ا

جاف. حار

 سداة وهي :الجبدن المرتفعات
 ارتفاعاتها وت تتفا الجبال من

 بين وتربض رابا، نحدا ا ومستويات
 ت ومدرجا واسعة قيعان منحدراتها

 لسهول ا بمحاذاة وتمتد ،عية زرا
 لتصل ءاتهاارنا وددذاوت ،ة٨لساحلا

 النبي جبل همة عدد مزًا 3760 إلى
ومعتدل ردبا ومناخها ،شعيب

 ثبه والهول لهفابذا

 ات٠لمرتغعا ؛.محاذاة وتمند : ودةلصحراا
 صحراء إلى انحدارها ويتدرج ،لجزة ا

لى. 1000 إلى رض الحذالي الرح

 ب.كر٠م وؤت في نليمزو ا تنبه وقد
 ،لظروف ا تلك -ها يستفاون طرق إلى

ودية، ملتقى عند السدود فرخوا  ا
 ووفروا ،عية )-زرا ا المدرجات وبنو

 كل في االستقرار عوامل نفسهم
 بناء من م—؛كنه ؛-ما طق لمنا ا تلك
بارن آثارها زاك ما رارن تراحدما

اروم' حى

واوية الب ا|.،واهل ثاني#:

بنوعية كبرر حد إلى العمارة تتأؤر

رض ا٢ تزخر التي الطبيعية المواد  ا
خسساب ).نخيل ا سعف من  وا

 والنحاس والحديد لعبن وا والحجارة
 وف المواد. من وغيرها والرخام

 في باق ا أحجار اليمن في مت ستخد ا

 المبالى في المبكرة التاريخية الفزات
 استخدام كز كما والعامة، لديزة ا

 في )-نخيل ا ٠وسعم لخدب وا بور لزا
 ؛-دينة في خصوص" ،كمية٠لس ا لى لجا ا

 الدن في وأيضم" ،ريبون ومدينة قنا

 دعان وادي ف ذنا عل فلهرت التي

 الجزوف. مدن وبعفر

المناخية العوامل ذالث":

 في معظمه في يدع ايمن كان إ؛

 الحار، الداري ا!قليم نطاق

 الوسمية للرياح ت ويتعرض
 عن ذضأل الماء، ربيخا المشبعة

 درجات في الهتى فر التفاوت
ف بسبب الحرارة  سرب منا في االخت
 ليمزذا العمارة أتت فقد ت، المرشو؛
 فورزت التغورات، ت.لك لجمل معالجة

 ت لجا لمع-؛ ا ).تلك ممزة ردن معما ط نما أ
 الرخاء د١ومو الحذ.واةط سمك في ظهرت

 ظهرت كما ، وغورها والفتحات
 ).كاذة ذن والم الناسبة التصميمات

العورات. تل.ك
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اليون فى العمارة اليمن فى السارة

جتماعية الدينية العوادلى رابعا: وا

رة، إحما وا لدين ا دن قوية ؤة دح ا
سرة ابمن، في وخاصة  المسلمة فا

 مسكنها لها يقدم أن تفضل ا٠فه
 فيه فر رتتوا القصوى، لخصوصية ا

 الناس أعين من لناكنين الحماية

 ذلك ءلى بنا؛ وظهر المآزل. خارج
 المغزل، داخل للحركة ثنالى ذظ-ام

 ت لبي. ا داخل خاص جزء ذيناك
ديوف،وا قاء وطا فيه يتقبل
 يحمي المآزل هل وجزء

 ل.ذظ_ام هذا ر حلي. كما ، خمووغيهم
 قم ذينال المجد، في أيض" اإخذالى

 آخر ولى( الرجال، فيه يمدلي خاص
 لببا لهذا وبرزت النساء. فيه تعلي

 الفتحات في معمارية أنم_اط
 المباني، وواجهات والمئربيات

 في مل دروا تنك بعفي.-مات وطي-ردت
فقية اسد  تلك فى والواجهات ا
رت كما ،المبالى  ع ؤ فحة وا ظ_ي
 خموعةوا ذدحمة العام اخطط

٠ لكنية ا

 والسياسية التاريخية العوادل دامدسا:

ذتصادية وا

لناط_قا لتاريحا المارة دعشعر

 حضارة عن المعرر الحقيقي وال؟,،
االقتمادي وتطوره ا!نسان
 التي ازناره فمنذ ،والذذ.افي ليامي

 ظهرت ق.م الحاس القرن ب.ذت
 ذات دول ,ن— البم أرض على

 وسبأ معين : مثل راقية ترا -حف؛
 وحمير، وحضرموت ن وسا وأ ن وقتبا
 نشوء ت را لحفا ا تلك صاحب وؤد
 مراكز تمثل كانت التي المدن من كثير

 عواصم إما ؛دنا هذه وكادت * تحضر
 التجارة طرق ءلى ت محطا أو سية سيا

 الحماية وتقدم الضرائب تستلم
 تجارية مراكز وتمتلك والخدمات

 حضرموت وادي ويعين ضخمة.
 أهم من العربي بحر ا في يصب لذي ا

 المدن عله قامت التي بمنرة ا الوديان

 ذكر وقد وتريم. وركون شبام مثل
 وادي نم القديمة، النقوش في ذلك
 قنا ميناء محمده في ازدهر الذي ميفعة

 عند تقع الذي تين ووادي الشهير،
 الدراسات وتشير عدن. مدينة معه

 قد لقديمةا بمنبة ا اذدن معظم أن إلى
مر أول في نثأت  ضفاف عل ا

 قنا وبرا مارب مدينة مشا ن لوديا ا
 تدريجي-؛ تظهر المدن يدات ثم ،وتمنع
 سعوح وفي العابة الهضاب على

صلداء مدينة اذدن هذه ومن الجبال،
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ايمن ذي المارة ايمن ذي العمارة

 مدينة و الذوا ومدينة المعافر ومدينة
وصعده. ن وعمدا ورؤدة رداع

 عل الواقعة ا؛-دن ازدهرت وؤد
 العهود في الغرب السهول
مدة،  اخا ؛-دنا تلك دم وأ ا!س

وزبدد. لفقدة ا وددت

 اليم_يذة المدن بعفر واكتسبت
مي" ثوب" القديمة  مدل جديدًا إس

٠وحضرموت وشبام صنعاء

 لنا تركت الراب الحضارات تلك
 تراث" الحذرية ومراكزها مدبا في

 حق دنا مدطدا يواكب رائع" ردًا معم-؛
 والتطورات ت لتوم*؛ ا فرغم وم، ال

 صدعاء : مثل هردن في نعيشها التي
 أن إ ، وغيره؛ ،وضرموت وشبام
 بنمطها محتفظة زالت ما المدن تالمد

 ص خو وبكل االرذل !*-مراني
 المعم-اريون ريقتبس القديمة، المدينة
محها من الجدد  نماذج وطرزه-؛ م

 بذلك ط.لمدين الج_دي_دة م٩إ؛_إاء_ات
دهم.١أجد تاريخ

رة1العه. ق المستقدمة |لتقليدية اء ال، هواد

 التي المهمة |لمواد دن : اا.ط.ئ - 1
 سوال مذيةيال العماره في استخ.دشت

 ،دثكيله وسهوالة ءاده لح_ص_ول ا
لها ا!-ي المواد دن والطثن

 تخدم٠يس ف-قد ،م.تت.وءة ات٠م ا ستخد ا
 أ؛-*-ادى بناء وحدات بشكل

(32x16x10) ويحذف يحاط 
 هذه في وددى ،ادعذدعية ٣رارش-ما

 وة-د ، طيذن ب" ط) أو للذًا ل، لح_ا '
 أبعاده! الب ذوا لل١دش_ يرل

(17xl7x7) بأذران حرته ويتم 
 لة لحد-! ا ه٠ه_لم في ويمى ، 4ص خا

بالطوب.

 .ها ح يح-لط زرى طريقة وهتاك
 ليتخمر .؛.اء دع وك ب-أ!-بث ال.طس

 في ن!.ك بعد م 1■...-،و ،يومحر لمدة

 يشكل م حز شكل ءلى الحوائط بناء
رىن، ؤنل تعرح؛  وبضمى ا

 تغطية في ي_ستآكم أو ازا؛-ور، ني
سقف  الذرف، ني الخشبية ا
 ى٠وة^ الجدران في تة٨لخش ا والعناصر

.ج; ذال دا ندن ح:

حجار: - 2  أه_م م-ن ودعترر ا
 المرتفعات في افتخدم.ة البناء دواد
 مع ا!ذمادلى تع وف ا-لخيلغ طق1واإذ

 النيء، ني استخدامله_ا ءطد ر جذ! حذ  ا

 ء والبن؛ استخراجها سالرب وتعددت
■،—ل دا نوعية ب—يح. ينيبها أو ، !٠ا

 وا توجذو ذذد ،وصاالبتها دجذر ؟
 دذه!ةة في دذذوء ٠خصائعر ذات خادة

ثاة. إلى با!زافة واحدة،  ل1ا
ناوون والم الموقصون ا٢ ا!ذ.*ودة؛تف
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اليمن فى العمارة اليمز( فى العمارة

 أو المستطيل شكل لتأخذ حجار ا
شكال أو الداثرة، أو المربع شكل  ا

 التي آو داررية، بتحزيزات المؤطرة
 ويمك_ن المنتظم. فر الشكل تاخذ
 اليمنية المدن من ؛.دينة واحدة بزيارة

حطة العريق. الراث هذا من ر كثي م

 المشهورة لمواد’ من الجص: - ق
 من غيرها من أكار صناء مدينة في

 -حرق عن لجعرا ويذتج ،ة إيمنيا المدن

 تكهر صة خا محارق في الجيري حر٠لح ا
 مة٠ى لعا ا من اشرفي ا الشمال في

 ناعمة ماده الحرق من وينتح صذ.ماء،

 ت ما استخد ا ولها ،ءبدضا لم.لس ا

 الجدران تلبيس : مثل متنوعة

سقف رضيات وا  الداخلية، وا

 : مثل البناء مواد من مادة وأي

حجار  كما الطين، أو الياجور أو ا

 وزبيد صنعاء من كل في سنخدم ا

 بشكل الخارجية الواجهات تلبيس

 عمل في ستخدم ا كما ،ديكور

 جدران عل والر-خارف رفف ا

 في أيضا سنخدم وا الغرف، سقت وأ

 الملون دالرلجاج وئلتم القمريات
 هذا في عظما تراث" لتا وأنتج

الجاب

كمادة يستحا-ه : لخثب ا - ه

 لقواثم وا لألسقى سية فأ إرشائية

 ستخدمن.* ا ر_ث ٠ت La والدعا

حدثان  في لدخرف كعوارض ا

 تصل ت ذا مسا وعل لقصير ا االتجاه

 نيما الفراغات تغطي سم 40 إلى
 )الئضغ(، الخشبية لغروعدا بينها

 الطين، يوضع )الثضغ( تلك وءلى

رواب لعندج ا أخشاب ١٠ منن ستخد وا  ا

 خدمت٠س_تذ ا كما لكني وا ذن لذوا وا

خشاب  للنوم وأسؤة كزم لرح كأواني ا
 والكث نعلب وا ت. ريامذرو ذن وخزا

ثل شجار أشهر من وا ا

خدمة. ظ

 نردا ق تخدم—ا لقفاض:ا — 5

 مقفأ د** ععشف حيث كا$سمذئ

 ذفا والثر اراميك مع ارني

المياه. تررب بخ الف'ح.د دفرابوا

 نجدرا لتفطية خدد زت ك_ما'

 الجزء إلى با!ضافة البرك، واردات

 والحءمامات، المطابخ من الذفي

جزاء دراج، من الغلبة وا  ا

 تغطية في استخدامه إلى ال!ف-اذ-*<

 ملء أو مدنكا تفظة الواجهات

حجار ين الغراءات شذ. ا
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|ليمن ذي ؛رة٠ا* |ليمن ذي ٠|ل.ع.مار

 بعت دال إذا بر دع دادة لقذالض و
 وتتغيذه.ا وا$خر، |لحين بدن صيانتها
 اقتصر ل-ذد-ث ،وم-كلف متى

 المهمة المباني شلى مها ستخدا
 وقنوات '..دودو' والترك دابرد كا

القديمة. .'لري

كذهان البقر فدم است.خدم ؤد و
ا!.تفاض ،٠لحعر تذذثذه |عل ض الذبى

 ر٦ك و ط.ة،٠انح الظروف مقاومة كار
؛اء. لرب٠ذ لمتع ع"|حكا

 في اديد دخل المعادن: - 6
 ث—حي اذيمن في ة اانان لم_ا ء. ا

 ٠صعد فى لحددددة I ت ادالء، ظه.رت
 م ستحدا ا ة.ذ-هلر وا ،ملكر وق_ت في

 ذت٠خ د.الم-ر ص.ذاعة ءلى ددلد٠لح
 دق ستخدم زال د؛ ةذ.لميدي" نمط"

بواب في ا$ن والتوافذ. ا

 ل-ادة ص لرداا استخدم دا
ء في الحرة .ة. ا!.ند إوارداو داودا ب

لباستر( ادقمردات - 7  :وجد :)ا

 داردة نصف ت أدردا القديمة إيانيا في
 .يمر—درا, ر٦حج من وا-بردة ة.ط.*.ة من

له من ينفذ الذي الثغاف  خ

 من ع ا ه-ذ قطع ويتم ،لضوء ا

حجار ب-شكل ة غذ-اد ر٠مح.اج من ا

 وتوجد الطلب، وصب ربة ذقدقا
 التي الغراس منطقة في اغة.اح.ر تا.ك

 مدينة ذوق كلم 20 مافة على تقع

صنعاء.

الودية هدرةالمددارة٤ا -هدر

 اردني المعماري زرا—دطI زال د-ا
 وشامخ" اددًا ى يق.ف اأ.ذية بخصائصه

 ءلى تجري !-فيا التغيرات ك-ل مام
 ءلى ييطر زال رما الواقع- أرض

.ليمذ؛ةا للم.ديتة '!*ام ا٠ئشكا

 القد_ء-ة برة لعرا المدن ؛.اذت وإذا
 وبغداد وذونس والقاهرة دمشق مثل
ذت؛.بى ؤد  متميزة ط.رز ذات ن ت

 لطراز ءزاه.ا أن ؛.عد ،م-ا ف ذب

 طرزه.ا ءلى نفه وؤرض ،لحديثا
 استطاع ؤد الرس أن إ صلرة،

 زة١لمم ا اطرزوا صر ة بى ن ا ء.لى أف'ظ ا
 الروم يورزها وأخذ مارله،٠وء لمدذ.ه

 دوكب اوب—وبأ, متطور، بمفهوم
 ة ا!ذث.اد والتطورات المرتجدات كلى

 جزء هاري٠ا؛.* ثادنرا أن رعتباا ء-لى
 وال ا!نانرة، الحضارة من جزأ د ال
 إحياء من والتطور التقدم ليمذا في بد

 بعض يلي وفيما الراث. جوهر
دح التراث: ذاك م
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ارش في العم-ارة اليمن فى العارة

 زقمرية ا ظ.هرت لقد : زقمرية ا - 1
 في والحمالية الوظيفية العناصر كأحد

 عل مبكر وقت في رحية ا العمارة
 دائري نصف أو دائري قرص هيئة

 1 بسمك بحر’ دبا ا حجر ض شفاف
 العقد إلى يستخده المرمر وظل سم.

 بدأ حينما القرن، هذا من لث لثا ا

 في منعاء مدينة في لزجاج يظهر
 في طعمت لقا خ-صيةا القمريات

مر بداية بيض جاج لزيا ا  ثم ا
 لوحات صي-حت وا ،الملون بالزجاج

 يكاد ال والجمال ا!بداع في غاية فتية
 صداء العاصمة فى ض مني.،' يخلو
حديث". ,م فد؛ الجى أكان سواء

 ظهور لقمريةا ًا-طور ه_ق ر ل.قد

 عن ارة٠ء هي الق المزدوجة القمرية
 من فة مسا بين-هما منفصلتيز ومرردن

 هطعمة إدداهما سم 20 إلى 15

 الداخل، من وتكون زجاج—دا!

 من وتكون رجاج بدون والثانية

 اتخدام ا$ن بدأ وؤد الخارج،

 الداخلية يتين للقمر الزجاج

.دادا والخارجية

باسة لوخدشةوا  هو للقمرية ا

داخل إلى الطبيعي الضوء إدخال

 عل جالية هبحة ء ضداوإ ،لغرف ا

 من أو الداخل من سواء المبتى

الخارج-

 يطدق أن يمكن :الثاقوحس — 2
 لطبيعي ا المكيف ًا٠س ا لوص لثا ا عل

 كملأ عل لدور ا ؟؛.ذا يقوم ده
 في طولة حة١قت عن عبارة وهو وجه،
 وعل الغرفة جدران أحد أعل

 سم 50x20 وبأدعاد لقمرية ا مستوى
 في وتفلق الصيف في تفتح تقريبا،
 لخرفةا هواء تجديد ووظيفتها الشتاء

فيها- تسيمي تدار دهرور والماج

 ءلى وهي :لخشبية ا المشربيات — 3
 زخرفه بأشكال خبي نسيح شكل
 ذذ لنوا ا عل تثبت ،ومتعددة جيلة

 مسع>ة ءلميه وضعي ضبنى، الخارجة
 عن لرؤية ا وتحجب ،مزة٠م ل، جا

 حراج ض مدها و الخارج في المارة
 الذرف، هواء ومح.دد ، 1اإ.داص في لمن
واني ني الثرب هدجا تبرد نم  ا

 توضع التي امحلدية أو رية الفئ
 تميتها ت جاء هنا ومن . ف.يا

 وجودها يشيع جح. نى كما ؛.المغربيات
 وحضرموت وثبام ة٠االحع ألمدن فى

 والمدن صح_اكاء في لها وجود مع
خرى اليمن. في ا
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اادمن ذي اصماره اادس ذي |لعمارة

 اليمني ؛طبخا لمطادخ:ا تبوية — 4
 لرا ت ح؛ حتيا ا المبي لجء ليدي٠التق
 وضعت وقد ، ه حذ ومتم امحلمية رب بأسا

 مواضع فوق بو٠ق شكل عل فتحات
 أخرى فتحات إلى با!ضافة الطرخ،

 ج-م-وع٠وب-م لجانبح؛،ا الجدران عل
 طرد في الفرض ايتحقز لفذنحاتا راك

 اذواء. وتجديد العرخ وأبخرة الدخان
 إبداعات من المباني واجهات تخز ولم

 ؤلى الفتحات مواضع لمعالجات
 غه٠الوظ بدذق ككل بخ لمط،ا جهات١و

 ض-حا و> يبدو الذي ني اذلذل لوالجما
للميذى. ة٠الخارج ااواح.ي,ة على

 تكاد ال الماء(: )برد ائذن - 5
 القديمة صق.عاء دددذة ني لى$كذًا ترى

 عن عبارة ه.و اذي ز، ذلى ا م.ن بذإو

 ءلى مرتكز ذيمى، واجهة ءلى بروز
خذل من كتفين  الح-ج-ر، أو ب ا

 يبنى خشي مربوع عليهما يوضح
 ذفي بشكل جور اب أو بالحجر “عن*

 خلفه مذرددة ؛ككل الخارج دن ؛ظهر
 لوج منه العلوي الجزء في يعلق فراغ

 ء-ليها دعلؤة سنانرر مده ذ:لىلى خ,شي

 ني درزع المدل وكون انء. أواني

 المتميز المبذى دن الشمالي ه النم؛ ا
تللل في الموضوعة المياه فإن رودة يال

واني  دريع- بنذل تبرد ا

يظهر الطينية: المباني - 6

 ن ا؛-لى من الكثرو في الطثن سذخ.دالم

 دارب أو صع-ل ني ا٦خص.وص ةيالتمذ

 أن إال ،وا؛-ي-رة وشبوة حفردوت أو

 عن تميزت ذلى حضرموت ٠شيا .ة د دلى

 المعروفة مبانيها ارتذ؛ع ببب عره؛

 الطينية، السحاب ناطحات باسم

 يتكرر يكاد ال فريد نموذج وهذا

 لبناء ا لجب أسا من ذوب ك_أد

 اا-عام ا؛طتمر جعل التقليدي،

 عام بلجراد في المنعقد للروتساكو
 قرارًا يتغذن ه1400م/ 1980

ن  مددن لصيانة دورة حملة ءن با!ع

شبام.

 إلى النظر عند الكاذبة: النوافذ-7

 ظ دالح اليمنرة العمارة في ا-واح-آ-.ات

 نيسنودات ددن ذم والدذا النجام

فقية، أو اًا.رأسرة بتى حظ امك ا  ي

 للنوافذ الجانبرة الفتحات في ذلك

 هي الكاذبة والذواذن والشبابرت.

 بى؛ لمعا يم التذلى دلمن ائبن أس_لوب

 ا؛.بذى، واجهات في الكبررة المسطحات

ناذذة لكزة ء.لى الواجهات في وتظهر
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ادختاده اليمن فى العمارة

 كامل إطار مجرد هي بينما حقيقية

 جور، ب ا أو بالحجر مغدقة لنافذة

 وت ويتغا أكهر، او حة و تتخللها

 إيماء ليعطي سيدب لمنا ا رقدة هع ا٦دو:

 أو ميتة نافذة وتسمى نافدة. ؛.وجود

كاذبة. نافذة

 ما أبرز إن ت: ا؛-واجها فة زخر

 هي إنما ليمنه ا العمارة ده تتمبر

شكال  تردد التي المتعددة الزخرفية ا

 تعالى أو تواضع - بيت كل واجهة في
 المتكسرة بخطوطه ارحمني فالحزام -

 والقمرية بيت، كل يختتم الذي
 نافذة كل تعلو التي الملونة الزجاجية

 كأنما أبدًا، بيت منهما مجلو ال يكاد

 رعد ن تزددا ن موسيقيتا ن زمتا ال هما

بة عات دقا بإ مرقية مومض جدن كز،  خ

 أما والملل. السام تستدعي رتا؛ن دونما

 تستقي تجا واجها فإن لذخمة ا لبيوت ا

مية العمارة فنون من  يثير ما ا!س
ا!عجاب. إلى ويدعو ا؛دهشة

دوار في غرفة نحصعر : المفرج  ا
خيرة  السشال اليمنية المباني في ا

جتما ، لضيوف ا  تطل كذوتجا ت عا ول
 دالمسكن، الحطة المناظر أجدل عل

لبهءجة ا 'النفس في يعث يما و

 الغرذة هذه ونسمى واالنشراح،
 نوافذه وتتسع المنظر، أو دالمذرج

 ظر ذنا ا هدة مذما ءد لذا ا تطيع يعب يجيث
 تلك ودزدن تعب، دون به انحرطة
 بأشكالها الجميلة لقمريات دا النوافذ

 روت حض وفي . تية لنما وا الهنديمية
 امم الغرف هذه مثل عل يطلق

 الذطائف بأحسن تفرش )محضرة(
 ب ويلى ، لضروفا ل ستقبا ال تعد و

 الحمع حياة في موم" دورًا المفرج

 الغنية الجلسدات تعقد ففبه اليمني،
 برن الحاصدة عرة الجتما وا دبية وا

إليه. المقربين وكل البيت

عبدالحميد محدود ا'د.هد أميز( د.

الحكمي = الحكمي علي بن عمارة

ارإة٠الغ

د في العلم من؛-جر جميرة هي  ب
 إليها ينب ذمار، محاذظة شرفي الحدا

 العمري(، )آل والعلماء الفقهاء
 .بقية If? ومنهم, مراد*، من ؛٠صلهأ

مة أشهرهم من وكان  محمد الفقيه الع
 أحد حجيالمن المرادي أسعد ابن

 بن الله عبد لمنصور ا ا!مام أيام الدعاة
 إلى جه ق م(،1217ه/614)ت حمزة*
)فارس( والديلم والجيل العراق عجم
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ر(٠ؤذ٠)اا أاي٠ادم )المؤتمر( ا)ي٠الع

 إلى لة٠المعتز كذب م.عه أحذر ع.من كان
 الذنه كأن الحديث الصر وني ليمن.

 لعمري مل—مح ءليبن ا!ذاخمي
 )آل جذ م(1770 ه/1182)ت

 ه.ج.رته دن انتقل ق.د ء بعدن*.( لعم-ري(
 رًا ور وءم.-لى دالعاهعة واض-تذذ-ر

ذوفي. وبها اسع٠ء !).مؤدي

 ااععرو اه عبد .دز د د.

 بذر زيارة: يحدى ب-ن محمد دن دد .٠مراجع
ء العرف ت، بدد اليمن دب  مركز ا
 دار صدعاء، ،ليمذيا ثصحووا تالدراصا
 ي ء؛ بن محمد ام؛ 985 ب?روت، ا$داب،

 جاء من بمحاسن الطالع البدر ذي: لثوى ا
مدر، السعادة، دطبعة بع،اف القرن بعد

اه. 348

)ا!بمر( اساغ

 20 في ذا؛.ر ابي—نة اتحاد و—ه

 ستة د-ارس 3 ه/1 375 ب—رج

 من عدد من ويتأدف ام 95 6

 التي؛أذت والمهنية العماب النقابات

 ؛.؛ادة وذ-ولى قبل، من تثكات قد

 انضمت ثم عدن في ا!.ذذا؛-;ة لحركة

 بعد، ذما ذش.أت ازفي النقابة إب

 ءذاد ا' الذنابات ءدد محم-و يصي:
. ن عر ر س" ب

ن ريأي  )اذوتمر قرام عن ا!ع

في ازوءي تنامي عن تعبيرًا االمالي(

 تج_اه اليمنيين العمال أوساط

 ليم;ية ا ةح ا—!.ا ا دتم دي التي -دداث ا

. ذن ا ذلك ني ب ر اك ادة وا!

 للحرة؛ المؤسسة القيادات من

من: كل العمال

 الله عبد - هدل ا صادق زين

 د٠ي٠ع٠س محمد — ج ى--ز بذرن ا عبن

الحكيمي ذ.*.د.ان ءبده محمد — د*.واط

لي٠ء ،س، محدد س,ليمان خل*ل ده ء -

 دن علي - ءلى ء-لي الله عبد -

 — اكاني ٠نجيل ء?ل الله ء^د — !ذانميا

.محس.ن لح صا

 د..فؤتمر رسم.ي" المذعبين ء.لىد ي.لمغ

 )ائنذن م 1962 / ه 1381 عام حق

 ا!-*.دد وه.دا -و(.٠ءذ ًا-ف وء.ثري-ز

 العدد ربع ثل٠بم٠ ( -ف 22) وه_و

 وا!-ذي ءدن في االمال !جالي الكلي

 ؛.رابة ام 962 ه/1 381 حق بلغ

أك؛(. )ثمانين

 ه/1376 في العمالي المؤتمر انضم

 لفقابات االولي االتحاد إلى م1957

 م1960 ه/ 1379 وفي الحرة،

لنقادات ا!-دولي االغ-اد إلى انغم
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)المؤتمر( ب٠اذد ؤتمر( SI) العمالي

 خاصة ءالوات ول الدرب، ل لدما

بريطادرة.ا الذنابات مع وةو؛ذ

 وطني ؛.دور العمالي المؤتمر اضطلع
 مجال فغي .بية التذا مهامه إلى إضافة

 الواجهة ر تعد اا-ممارة القضايا
 دماملة , للطبنة وحيد رسمي ؤممثز
 ادذولية، فلغياوا اغياكم م أط اليمنح؛
 م1958 ه/1317 إضرابات وقاد
 إلى اهنءدر أدواب فتح من ال-حد
 قاد م1960 ها1379 وفي عدن.

 قانون ضد مة وا إضرابات
ق"ت  والتحكيم اد-ضاءية الل
 بمنع يقفي ادني ا!حارى

ا!ضراب.

 - ليامح؛ا القضايا مجال وؤ(
 لمواثمف معادي" ادرسمي اذوقف ن١وكا

 جمية. واد دالمتممار ه-ضه اه المؤنمر
 انجلر النتخابات المقاطعة اذؤنمر قاد

 م1955 ه/1374 المزيف التشريعي
 في ومثلي-ا الوط-ذبه( )الحبهة بمساعدة

 ذذ ووقف ام، 959 ه/1 378
 أبناء هرا ر١ذ.ذمذح الحرمان ن J.I قو:

 حق من خرى ا اغيافظات
 ضد ذف و و والزثيح، االذفداى

 الفيدرالي االتحاد إلى عدن ضم قرار
م.1959 ه/1378 عام في المزيف

 ة٠قوي تمر لم-ا بصمات نجد كما
 ازذومية لقضاداا مج-ال في وواضحة

 ا!سرائدددة االح طم"ذ مة، قاد ث٠حي
 له ن بشك شحن يأ ؛.فريغ لم-م زء

بإسرائيل. ءالقة

 أثناء م1956 ه/1375 عام وفي
 ا!ضرابات قاد مصر عل العدوان

 عن دممالا وامتغ والمقاطعات،

 1 ~~ < ش.ر .في .ضغ- وشحن تفر؛غ
 ؛.)نيونا وقاطع االعئذدأء في بلدانها

 من اكداح مع التعامل لنعماوا
 المواذف إلى إضافة ية،المعند البذدان

 الجزائر ثورة تجاه خرىا اقوب؛ا
 معر برن واالنفصال راق٠والم

 ه/13 79 - 1375 وبين وسوريا
 عدد بلغ م1960 - 1956

 الدمالي المؤتمر ة.ادها الني ا!ضرابات
(489 /968) بضياع إضراب" (213)

 مجمل عن, عبرت مفقود عمل دوم
 مجال في سواء العمالي المؤتمر مواقف

 المواقف أو العمالية، الحقوق
خرى. والقومبه الوطنية سية لسيا ا ا

 كان فقد أخرى فضلة للمؤتمر
 لوطنية ا للحركة ضن لحا ا دة بمثا

 باعدت والتي عدن، في اليمده،
حزاب ظهور عل لوطهوا القوب ا
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 عماية في ت—هم سا لتيا لجديدة ا
 ثورة عل ذر ب ا تأدرها ولها لتحرير ا

أكتوبر. 14 ا سدتمبر 26

درؤة أدهد ن سالحد محد د.
 مركز لديمهدراطي.ةI أليم.ن الكنر: دلين مراجع:

شتراكية. دذقدم خأن محمد ٠رشو ل
 عادل لمدن، للنذر ايثاكا دار م،1985
 صر٠بم المعارف دار الجنوب، ثورة رى:
 مؤسة :سري٠المم عطرن محمد ام،.969

بحاث ٠م1986 صربيد1 ا

عذران

 في مشهورة مدي-ذة ٠ سكون٠ف. رق-تح

 محافظة عاصمة ارون قاع أءلى

 بد.حو  ش ص.تعاء ء.ن تبع.د ء^ران،

كيأل. 50

 ن ء-مر ودر باس-م سم-يت ودطها

 -اده ا لذي الميم( وذم العر' )بفتح

 ؛.ن عذران ذو بئيري ا الملك هناك

 وك-ات-ت سحر. ذي بن دوا؛-د ذي

 ،ا-طينا ن *ور ة ط 1مح اذد-ةا ادرنةا

 ادخري، الباب . هم-، بابان ولها

ءلى( )الباب رسمى  وادجاب ا

سفل( )الباب ول.-س وني، اد  ا

 ا$ثار بعضى رخ-ارج-ها عمران وفي

 الذي )ظلي( و٠ة آثار أري,؛: القديمة

ا((^,;ة، )غفار( أدر إحدى إلى يعود

 ل*-ور ا وزت تم_ا ا$ن المدينة أن ثر ء

 بعد خاصة ، 1ذ-;ي ن ددواا ود.طور

ارالد. واسدقرار ادذورة م ا٨ق

 عة دزرا غنده منطقة ء.لد.ران ر١وتعت

 لذواه ا وبعض ات والبقول ظ.؟وب

 I. و لسفرجل(، و وال.غرسك )ادردان

 )دذتج ا:.؛.الد في لإلسمنت دهنع ك?ر

 ني طن ل-ف 500 عن تزيد بطاقة

 من شد د، ي ء. دا تتبع (٠وهي ، لدة(ا

 ن ءم-ر 'ثتي-رت وة-لى القبزة. لناد؛؛

 مؤتمر سمي لما ذبا اضجذ با الذورة بع.د
 ربع 13 ني انعقد ازني دران-:;:-(

 م،1963 ض 2ه/1383 ا$خر

 وابدلمماء المثا؟خ دن ؛-ذة1ط_ وذم

 دو؟-ي-ون ذد_ك مدن ؟دأوا لذدنا

 التي ادثورة حكومة إلى االنتقادات

ادالل. الله عبد المذير وأمها نذان

سر ومن  ددينة ني الشهيرة ا
 ،با؛ر ببت و ازدر، ؛وت عدران:
 الجناي، وت االدذي، وت

وغير*م. ااخاى وت

 الذي عمران مدينة ذوقع وذظ_رًا
 وصبردة ردعاء ءة-اذ-ظ-ات يتو,--ط
ني اكون 1.ي. استح.د د ذألى ،لح.جة

2161 ايعفية اللهلئ



)مؤتمر( عمران

 جديدة( )محافظة ا!دارية مالها—اء
 : ا٠مذه ،يرية٠مد عشرة كعت تضم
 ذي — خمر — حوث — ن سفيا -حرف

 - يزيا- عيال - ؟-ط - ريدة - بين
 — حمور - ظايمة - السودة - شمور  ا

 مباعدة مناطق وهي . و'غيرها القفلة،
 مترامية سادة شا مساحة تحتل

طراف.  أهم الزراعة وتشكل ا
 تتموز ذا نظرًا ، فيها الدخل (.صادر

 التربة في خصوبة من أراضيها به
 يزرع الذي البون ذاع في خاصة
 وسائر والذرة واك( الحنعلة

 لعنب ا : لغواكه ا ومن ،لحبوب ا

 الن يزرع كما جبر، بني في والتدن
السودة. في ؛كارة

 بلدة — فكون م٠بغ - وثمران

 مراد غيل غربي الجوف، في خارمة
 بع وف إحدى كانت فيها ميلين. ينحو
م. قبل مراد ا!س

 حنة سح منطقة عمران: ورأس
 كيلو 20 دحو ءرن مدينة غربي جيلة
متر.

 ض - العين تففلس - عمران: وآل

 ذمار. جنوبي في الدار جبل مشايخ
 )رباط لها يذال باسمهم قرية لهم

عمران(.

 من عشيرة عمران: وال
 م-ن د ءلى منهم حهار ،سدل .ك

 مثالأ ،اله.جرى دساالً اقرنىا ءفق.هأ
مة  الخبر أبي بن يجيى الفقيه الع

 فقه في )البيان ب1كذ. مؤلف !.*.مرافيا
.مجلدات عذرة في يجطوط !شافم

 ورشدةا ض فخين؛ عران: وآل
 ٠قينة ني' جملما قلة فروع حد

 غرب ل-شما !طغه منطقة دكون
البيضاء.

 الوادعي علي أحمد
.حقدفر احمد !براه.دم

 وازذبائل اوادان معجم المقحعي، هي►(إبرا مراجع:
،4ط صنعاء، وكاط،ا دار اليمنية،

 ل طدا مجموع الحجري: د محه. دم، 00 2
،األكوع علي محمد تحقبق ،وقبائلها ليمنا

 ،2ط صنعاء، اليمانية، الحكمة دار
م.1996

)مؤتمر( عمران

 دام دد عقد ذمي مؤنمر ؟ول هو

 ربيع 26 م/1962 سيتمهر 26 ثورة

 الجمهورية وتاسيس ه1382 ا$خر

 وتزعؤ-ه إليه ودعا وادلى، ه دا

حرار( )أبو لشهيد ا  محمود محمد ا

 $خر ' ربيع 13 ني ٠الزبيري

 ني م1963 سنة سح.مبر 2ه/1383

والتي سمها دا سمي التى عمران مدينة
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ول*ر(٠) ءمران ,ؤتمر( ن عمرا

45 بنحو صذعاء؛;ب ال.عاصمه ءز تعد

. مكل شما

 والدورة ا!قليمية انوىا كانت
 اليم-ت-يين من اع_يح٠مج استقطبت ق.د

نغما  ا؛-رتزؤة صادوف إلى م ل
 البذورة نحاربة ٠٣جحد الذة,ن اذب ح  ا

 لج-مهوري النغام عق والقضاء
 ارض، إلى '!مامة حكم وإعادة

 وتعرئ ارمني خاه رمنيا فقارا
د  لحرب ا لماسي طنون ذوا وا الب

ت الت من وعانت ، وكوارثؤ-؛  ح
جن؟؛؛, ؛مة1ا!ة وا

 الحال هي وذذ.ها آءر، جاذب من
 فإن ،وذروفها اذثورات لنبة با عادة

 ارتكاب من يدم لم الجديد !-؛ظاما
 الخاط؛-؛، ت التدرن؛ من لعديدا

 ب٠جاذ إلى المترعة، راءات واال
 وا!دارات، القيادات بعض ناد
 من الثخعي االنتفاع مظاهر وتغذي

 وذوظيف والقيادية، ا!دارة؛ المراذ.ز
 د-ابات لتعفية المراكز تلك

ن؛ت ا  ا!ررار دع ،ثخعية ءت
 ل-4ا عل القيادات قبل من

 وفلول لمتمردين ا وإرغام العسكري،

م عل المرتزة-؛  طريق عن االستس
٠الحرب

 أعدادًا لمؤتمر ا اجتذب فقد إذلك

 ومن نم فغا بحمح لواطذين١ ض ذرة
 وتميز ،۶الحما وا االكرة االدادات

 والتصالح المهادنة إلى بالدعوة
 االسك مع |لعسكري الحل واستبعاد

 ال " اذيا الجمهوري لنظامدن الشديد
 تتبدل حتى عنه محرصى وال له بديل

رض  في جاء كما . عليها ومن ا
المؤتمر. ت قرارا أحد

 إيقاف إلى قراراته في المؤتمر ودعا
 ءلى وتد 1بتمذيثويا ا بدن م ا لصد ا و دب غر ا

 عفى لوعود1؛ة~و٠اشطا ت١االداء

 ترشيد إلى دء.ا كم.ا اليمؤة. خمي را ا
 لمتمردين ا ل_ة ستما وا دثورة ا س.يرة٠م_

وضاع وتصحيح  وا!دارية المارة ا
 القانونرة ا!جراءات وتعديل

ح لمكرب؛، وا  رآه ما وإص
 دفة ر٨كس في فساد من ؛.ؤتمرونا

٠العسكرة؛ ت الدي إدارة وفي الحكم

ذرارانم في المؤتمرون وط-الب
ل٠ورشكي ،لدستورا بتعددلى يمونداءا

 الدورى ومجاس جهوري مجلس
 للدفاع، ومجلى ودي، وجيش
 العاهن "نحاكمة ءلى؛ درعي؛ ومحكمة
٠ الذهب ومقدرات لدولةا ؛؛موال
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علي( لن م )الح العمراني ءلمي( لن )ماس،- العمراني

 إلى والميل انحافظ التوجه إن
 المحة جال إلى والمهادنة المصالحة

 ؤرالمؤ نداءات ب تميزت التي الدد.ض،

 قبل من مقب-ولة ذكن لم وقراراته
 العناصر خصر ورا العدمية، القوى
 مؤتمر فإز، ذلك ومع ،منها فة المتطر
 ذات لمهمة ا ت ا ذؤتمرا مز يعد ن عمرا

 مسيرة عل( والمستقبلي المعاصر التأثير
حداث  للعديد ودداية ،ليمن ا في ا

 داخل بعده عقدت التي ت اذونمرا من

د وخارجها، اب

دركات ذاذد أحدد
 ني لوطونا الحركاذ : عدف -حادر أحمد : مراجع

ام، 982 سنة دمثق - الفكر دار اليمن،
 الديمقراطية آفاق بركات: قائد احمد

 دمذق — الفكر دار اليمانية، والميرة
م.1990

 علي( بن )د العمراني

م1848 - 1780 ه/1264 - 1194

 بن علي بن محمد القاني ه-و
 ٠ ن عمرا إلى لس،ة ، نى مرا٠لع ا حسين
 واشتغل صنعاء*، إلى مدلها انتقل
 من جاعة عل االجتهاد عدوم بطلب
 مجيى بن الحسن منهم ععره علماء

 مسحم محمد بن اله ا وعبد لكسمي ا

 أحمد بن عدالقادر بن وإدراهدم
االجتهادية نعاوم في وبرع وغيرهم،

 بالدزلي، يعمل من عداد في وصار
مة من وسمع  بن محمد نحتي-لى ا الع
 ١هم مصدذغاته كهرأ ٠لشوكانيا علي

 ١بثن مجدث ذما جفاء لم حه.م > حدث
قران  اشتغاله وكهر العلماء من ا

 اليد له وكان ورجاله، الحديث بعلم
والمنطق. والصرف النحو في الطولى

 سبب ء صنعا نمة ًا من حن١مت ا
 به للفتك ذطلبوه مه صدرت فتوى

دب دار وأودع فاعتقل  من فمج ا
 واثاث ؛.تبه خرانة فنهبت صنعاء

 إلى فتوجه ره أفرج ذلك دد٠ب بيته،
 م،1834 ه/1250 سنة زبيد*
 وعظم ،وعلماؤها أهلها وأكرمه

 إقامة، دار واتخذها ،لدتهعم ؛.دره
 فنون في علمائها بذةجها عنه وأخذ

 بن بررن عد لنخ مهم 'ق
 بن الرحمن عبد ولده ومنهم نساجما

 عيد بن محمدو ، اني لعم* ا لي محطة

 يحيى ربيد ومدني ذا-نحما دن ارحمن
 محمد وأخوه جي،المزجا إبراهيم بن

 حس غيوادقا جيالمزجا اراب؛ بن
 ٠لزيدية ا مددنة ومذفي كثن عا احمد بن

وغيرهم. الزوااذ الته عبد وز لي محت

ث فأفام مكة إلى هاجر  سنوات ت
رن علي بن حسدن دف الثم ه مذليعا ا ثم

الدهنيغذ الوسوطة 21 64



حمد(١ )سلط.ان ر عم عاي( دن )محمد العمراذي

 له ورفى ٠الليماني ادالف إلى حيذ.ر
 راتب" له ودرر همقأكر ءريش أبب في يت"

إلى انتقل ثم ددين، غدو فمكث ثهري"

 ؤيهلم اسددراره وبعد أءرى، هدرة ٠زبيد
.ؤفقهدة ا لفرع دا اشتغل

 مع )يام( قبيلة دخول كان ولما

 بن ءلي ؛نى محمد ؛نى لحسنى شريف
 لثردرع ا عمزه السدذقاذ د زبي إلى حددر

 لقدا ذوقع حيدر، علي؛نى افدن؛نى
 بعضهم هام ،٠زبيل يرل و؛ينى ؛;لمهم

 في ذلك ن و^^ ، وقذلموه العطدراني دار
ولى جدادى شهر  اه/264 سدة ا

 ومن سنة. سبعين عن ام 848 إبريل
:ده مؤلفا

 من لتهذيبا في بما )التعريف
 رجال في مجلدان وضعيف( قوي

 الحاجة ذوي عجالة الحديث؛
جذن(. ما ابن سين ءلى شدة )لح

 بن القاسم تاريخ في لنها )إتحاف
 ريغ الذ؛ في كتاب وهو ، (4وبن محمد

 ذرجم ، وبه م٠القام ا!مام دودة عن
ره.٠ءع ء عام؛ وده

قاسم الدردم ءدد
 الجزء - الحن ء اك؛ نشر ثلي:الو : مذحدرا

 تمان٠سا الله عبد عبدالرحمن الثاني؛
رذا القاضي : عريا  كن م_ح،_د لم

 ء1صذع د،!رن.؛ا ة٠مكت راذي،٠اك. إسمداءدل
م، الزركاي: خذرالدين م؛2002 ع  دار ا
يين، العام م؛1986 ،7ط ؛جروت، للم

 الطا!ح ااجدر :الشوكاني علي بن مف٠مح
 م.طبعة بع،داا ااة.رن بدد جاء من بمحاسن
 حمد4 رن لحمد٠ اه؛ 348 *صر، اوسعادة،

 اليس رجال تراجم ض اا.رطر دل زبادة:
 مركز إعداد عثر، الغالث القرن في

 دار ،صنعاء اليمذي، والبحوث الدراسات
يروت. )اودة،ا

د٠اح ن )ساط؛ عمر

1358 - 1413&1993 - 1939/Jم

 فظةمح-ا في ٠ءلمر ئد نسلطا وًا_د

 ه/1364 عام ممر إلى ذهب تعز
 ه/1 377 عام وفي للدراسة م1945
 حزدية خ-لتة أول إلى :-ذما ام958

 د؛ن ازمرب لقوسحنا حركة ذكاءي.؛
 . مع في رسمن ,ف ليمنيحذ لطألب١

 عبداللطيف رمل : من والمكونة

 يحيى ا!رداف، عبدالكريم لشعبي،
 عدا؛لمك ،لى !ريا ا لرحمن اعد

قائد. عبدالحافظ إسماعيل،

ئه مع لعب  دورًا الخمسة زم
فكار نقل في رئيسي"  إلى القومية ا

 حركة فرع وتأسيس ة مذي ازي احة ليس ا

 نفس في ادجرن في العرب القوميين
الفترة.

 في الجتماع وا الفلسفة درس
 وعمل ،دروت في مرذكية ا معة لجا ا

مفي1966 ه/1386 عام تخرب بعد
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أحمد( )سلطان عمر ألدما )سلطان عمر

 وزارني في مرموذة حكومية مناصب،
ازذظام ح"ة.ومة في جم٨وا!ءل الربية

رمن شمال في أقيم الذي خمه-وري
م.1962 ه/1381ءام

(٠اقلي- ديادة في ء_ذ-وًا ودورغ-ه

 في العرر، ؛.قوميين’ حركة اقرع ٠ا)^مز

 تكوين في م—ساه ارمن شطري
لجذ-وب لتحرير القومية )الجبهة

 التي ام963 ه/1 383 عام العربي( ين

من البريطانية القوات أخرجت

 المقاومة طردق عن ارمن جنوب
٠ الماحة

ه/1387 عام بداية في انتقل

 بامعه وعمل عدن إلى ام 967

 زعماء جاب إلى )ذارس( الحركي
 قيادة في ا$خرين القومية الجبهة

 للجبهة لعكري و؛ الياس ح ا!كف

ل نيل حق القومية  ر-ى ني ا!ستق
م.1967 ه/نوفمبر1 387

 الزعماء أدرز من واددًا يعد
 الذكري التحول عماية ذادوا الذين

 االرتباط وفاد اليار نحو ا]-قومي
 لحرئ القيا'دي المركز مع التنظيمي

 ؛.دور وقام دروت في العرب القوميين
 لديمقراطي الحرب تأسى ي رص

العربية الجمهورية في ارس الثوري

 الجناح جانب إلى إنحاز اليمنية،
 في الحاكمة القومية الجبه.ة في ري با

 لفكريةا ,].تباينات بروز إثر عل ٠ءدن
 بعل صفوفها دين سية ئ٠واك

ل ء انتهى واالي االستق  باسي
 كاملة، االطة عل اياري الحناح

ول ربع في  كوبو اه/389 ا
 للعمل دوك بعد تعرع لكنه ام969

 للحزب والتتظيمي السامي
 كان االي !]يمني ]ثوريا االقراطي

 الجمهورية في سرية رة بعه، ٠ ل_عدهر
.لمنية ا لعربية ا

 قراءة إعادة حاول من ولآ كان

 لمنهج ضوء في ]-قديم .رمن ذاريغ
قا ا لتطور ورؤيته الماركسي  ت لع

 القديم الشرق دلداف في االجتماعية
 بأسلوب تسميته ءلى طلح٠احم الذي

 هذا ؤ، وأمدر $سيوي أ !نتاج ا
 الباحثين اهتمام أثار كتاب" الشأن

 نجتمع ا تطور في نظرة : بعنوان

. ليمني ا

 للحزب عام" أمينا انتخب

 مؤنمره فى الثوري '-ديمقراطيا
 عام في عقد الدي االستثناني

 محاوظة زنجار في م1973 ه/ 1393

القراهدةا ارمن جهورية أبين
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أحمد< )ماطان ءمر٠ حمد(١ )***إطان عمر

 ةد ■ن. وطل| ا لجبهة ا سسب كأ ولدى
 لجمهوريةا في المعارضة الديمقراطية

 ددن ستها رئا تولى إدمندة ا لعربه ا
 - 76ه/1406 - 1396 عامي

م.1986
وا۶ع

 شارك م1979 ه/1399 عام وفي
 شطري في ارسار أحزاب توحيد في

 االشراكي الحرب إطار في اليمن
 في عفوًا ر.ت-خابأل ا و لموحد ا ل١٠ريم ا
ًجذةا الحيد. للحذزب المرش؛ ل

 ادكاصب من لعديدا تولى كما
 لشعبية ا ).وحدة ا حزب في القيادية

 للحزب فرع" يشكل كان الذي

اليمن. شمال في ارص االدراكي

 قوات بين ؛طحا الصراع أثناء
 الجبهة وأنصار صنعاء في الحكومة

 بعضى هدته٠ش أذي ا الديمقراطه لوطلج" ا
 رض؛ ا أهربح؛ ا لجمهوردة ا في ت ذظا انحا
 مع للتقاوض الوطنح؛ لجبهة١ وفد قاد

 دورا ولدب صدعاء في المذكود؛ ممثلي
 ه/1400 عام يناير اتذأي؛ في رم"
ق وقف عل نصت الني م1980  إط

الطرس. ين االر

ل من شارك  القيادي موق*، خ

 في !دمني ا ثراكي! ا الحزب في
 ذ-طري بدن الوحدة -فاة؛ة ا مائدة

وصح م1990 ه/1410 عام اؤتمن

 ؤوحد ليمزةا الدولة ن(.رلما في ندز ء
 ;ولى ها م.1993 / ه 1413 ءم رفى
 ة؛ادة لمو-دنة ا اليمزة الدولة قيام بد

 ني ارهني الشراكي ا الحزب منظمة
 لق.اء ة ؛$وسما من الوددد ءنح وذد ;*ز

 في ذوفي , واكداسدة الفكرية حوده
مرذي المتحدة الواليات  أزمة إثر ا

 رذلى ا ه/ 1413 ذوال شهر في قلبية
م.1993

ءمر الله جار
 ماي-و 20 ى٠مي٠الغ العمال، ص-وت ت م-راجح

 /5/23 المتقبل .1108 العد .(،1993
 األحد المتقبل، .142 العدد م،1993
 سرت .143 العدد م،1993 ا6/13

.1113 العدد م،1993 يرب 10 اسأل،
 العدد م،1993 مايو 13 العمال، حوت
 18 المتقبل، .107 العدد عدن، .1107

 صرت .137 العدد م،1993 ابريل
 ور ط ت ؤي ٠تظر م.1993 يوذ^و 24 العمال،

بروت. ،الطليعة دار المدذي، صجنمع
 ماير 27 ا)ثرري، .(.1996 /4/11 الوري،

م.1993

امخرمة = رهة ده الله ءدد دن ءدر

-اوي د = سدذاف الله ب ءهر

 -ار دن =ار دن ءهربن،بدارددن

الحدي د.لدي=.1ا ءني ءهردن

رسول ول ر ءني برغدر

عوض ءوض= بن عمر
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حسين( .ن‘ )حن رى اؤم حبن( بن حن التئري

الحد الخامرى محمد عمربن

=المس،ن ،،،دن هحمل عمربن

 ي لجعد |لههد|ذي= براة، عمروبن

 الزبيدي = الزبيدي درب معدي ن ععرل

 حسبن ن٠ا )حسن اسري
1335 - 1410&1989 - 1916/Jم

،جاع٠وش محنك عكري رد ه.وق,ا

 بمقط دون ،لرشهور ،مناضخ سيامي

 في .'لغمارية( )شجر سرة ا رأس
 )ذمار(، ماينة ثرفي )الحدأ( با$د

 لكتابةا ذق:’ندب درس ويكئابها

 جاء ء-مره ض بعاسرةا وفي وازغراءة.
 شأن هو كما للدمن، لم" ط ۶صذعا

فه من كثير ان-  أسرته وأفراد أس

 بالعاصمة والمقيمين وا!ذذ.بء القضاة
 سه أمر فأ،.قته ، دلى زمن منذ

يتام( )بمدرسة  منها تخرج التي ا

ئه من كبدر عدد  لهم ك-ان ممن زم
 مم الوطنية. الحركة ني ريادي دور

 ،يصنعاء لحربيةا بالهدرسة اذتحج

 جثة أوا، ضن ن وول ،وتخرج،.نها

 العراق في درت عكرية

دالج عمل م(.1935 ها1354)

 الغياط من وكان ارة، !ن ا

 عام ٠الدستور ثورة لفي ركين دشا

قبضى وبفشلها م(،1948 ها1367)

 سبع - آخرين مع - فأمعبى علبه

 ولعد حجة. ج_ن٠٠س في سنوات

 ؟وزارة عمل ?،I—ا: من خروح-^
ت،  مهم وط-فى بدور وفام المواص

 سيتب, 26 ثورة—] ا!عداد في

حر ربيع 26 م/1962  ه1382 ا
 وزيرأ لها حكوم.ة أول في تعبر الق

دت  ، ءه-يد. برتبة وك-ان ردواص

 عام مطلع في )لواء( رضة ونال

ه.1384 م/1964

 ا ه1383 ن رمى 26 في وشبر
 للمجاس رئي" م1964 فبراير 10

 ناب منصب شعل نم ،لعيدي

 م الد !-لناذلى و- اخمب.ورية رئيس

 - 1384) سنة المدحة للذوات

وكان م(،1966 - 1964 ه/1386

 الجيش في )فريق( رتة حمز من أول

اشتهر. وما ارهني

 3 في حكومة أول بتشكيل كدف

 م،1965 يناير 6ه/1384 رمدان

 خمس ورئاسة بتثكيل ذلك بعد رقام

ردب 3 لفي آخرها حكومات
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عاي( بن )حسين االحري حسدن( دن ن٠)حس االتري

 مجع1971 أغسطس 23ه/1391

 ورئاسته للجيش قدادره ددن زاللها

 لد-جلس ضويته—وء وم٠ك٠للح

 م/1967 نورر 5 )بعد الجمهوري

ه(.1 387 شم؛ن2

 دور له ٢ءط-ب كفن؛ئد دوره برز
 عرف فيما ر٠لذص ا ق٠ي٠تحق في لود٠مش

 فلول على يوم"( لسبعين ا )بحصار

 نحاصرين وا ة للجمهور المعاد لقوى ا
النظام ترسيخ وتم للعاصمة،

ألجمهوري.
 تحقيق بعد سة لمدا ا عذزل ا

م،  )وسام وسام أعل ومنح الس
ولى( الدرجة من السبعين  ذكارى في ا

 سيتمور 26) للشورة الففي لعيد ا

 فذ-هووا اه(،408 صذر 2 م/1987
 مارس ه/ 1410 ن رضا في لذدة ا

 ألماق؛، مستشفيات أود في م1989
 مدع حث صدماء إلى بم"ذه ونذلى

وشعبي رسمي جنائزي موف في
الشهداء. معرة في ودفن ،ك:ير

العري الله ءبد دسون د.
 اإيمن :حذي الذ*-؛ ب عبدالوه؛ بن الله عدد :مراجع

صدماء، ة،٠الكف دار لوضارة،وا ا!نسان
:زبارة يحبى محدد بن محمد ام؛ 984
عشر، الرابع القرن وجال في النظر نزهة  الدراسات مركز ر٠ولث دحقيق ؛1ج

بحاث م.1979 ،1ط شا*، لتمشة،١ وا

إن حسين١ العذري

م1942 - 1850ع/1361 - 1266

 محمد بن ءلي بن حسذن هو
 ومحنملى وعألمة فقيه التغري،

 بدتخ لذب ،وحجة ن ستا وأ وقاص

السم.الم. ا بشيخ واشتهر لذث"وخ ا

،ة لوفا وا والنشأة ا؛.ولد ني صنم؛
 والده توفي ،وسياسة علم بدت من

يه٠ءث يججر فنشأ لسن ا ر٩٠غ٠ص وهر

دن وإسماعيل محمد، بن قاسم لغقيه١
 الكبار مشماتحه تخرج. واهما ،محمرد
 في خن ا عليهم ص-ل و ممن كش

 منطوقها وتحقيق ،العلوم غدافا
 العلوم جح في فاق "حق وا؛غهوم،

 واعدنى والنقرة، والعفرة ة الذرء
 ت و؛؛ ودراية رواذن النبوية بالدة
علمائها. ورأس مرجعها

 م لقر؛ ا وتولى صنعاء، ء قف؛ تولى
وقاف بحميع  بزهد وأعمالها ا

 سنة ذراك ١ عزال حتى ال وأم؛ ف وعد؛
 )االتاوى( وكانت م،1894 ه/1311
 من وغيرها ء صدم؛ من ءا.يه تدور

 يهرك لم ذلك كل مع وهو ء، ئ ا
ب التدريس  في والعلماء العلم لط
حج الدرقة. ال المضبوط مواعيده
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علي( )حسين؛.ن التغري علو بن )حين التغري

 واالنى م1902 ه/1319 سنة الفه
 والشام والعراق ومصر لحأجاز١ ,(طماء

منهم. راسله مز؛ وأجاز

 ا!مام حمار في مهم لدور قام
 ه/1 323 سنة االين حميد مجيى
 ذتدخل صنعاء، الدينة ام905

تراك الغادة ايفرغ  والحاسة ا
 اذدن من وغيرها ؛.دينة ز ه د اإلم

 حل الوا في درابطوا أن عل الحاصرة
 وفك ا!مام، ويدخل واذوانئ،

 )حوزة عرف فيم-ا الناس ضاذئة
 ادياب هع االتفاق يتم دق النغر-:؛؛(،
 ك_ان ت سنر عثر وبعد المالي.
 ه/1329 عام دغان( )اتفاق واسطة
الطرفين. مين1911

 ..*.ثمالي اال،ضاداب بعد دولى

 للمحكمة )رئيس أول منصب

 وز نم؛ ؤد وكان العليا(، االستئنافية

ن لم اكنه اويعين،  ستقال أن ي

 في ير إالدز متفرغا قليلة سنوات ل*د

 في ره٠ال الحاورة (ءب.اس لمهدى )ق.آ

 االب٠ط ها يقعد ك.اى والتي طايلة،
 وؤد وارنقلية. 'ل_عقلية ا!-ملو، فنون

 وذأن والعلماء. االمراء مدحه

ين من له يقوم مجير.؛ ا!مام تلميذه
ت معه وله ،صريه مادا مراس

كثيرة. و)صانح تبات ومط

عدد أيام من لح.وم أول مساء توفي

 أكتوبر 12ه/1361 )اذوال 'الطر

 التسعين عمره جاوز وؤد ام( 942

 صاح خزيمة في ودفن سنين، ؛.بضع
 موكب في ذ-وال ثالي حدا يوم

 ه رثا من بين من وكان كبير. جنائزي
حرار أبو الشعراء من  الشهيد ا

 ب. لى در—زر— ود—محه محمد بي 1—لقا

 واكابي مطهر-:؛:- عبدالكريم كابي١و

ما وسرف حي-:؛:- لد،ا الله عبد  !س

 شعراءو االين؛؛؛ حميد أحمد )ا!مام(
 ستة خأف وؤد وآخرون. ا!ريالي آل

 هم أكس -وني سعروالن عاحاء أبناء

مة  في الكبير محمد الشاعر( )الع

 م(1912ه/1330) شياب نرخ

 رن للها عبد بي ١ال ) ذثاليا بنها نوكا

 بعده، ذبرة ا٠أكةره (ه حمن
 سية ل(ا ةاليا ا في أثرًا وأعفلمهعه

وا!دارية.
العمري الله عبد حسس د.

مة شمحنة ا!خوال تحفة : مراجم  ع
 لتلميذه العمري علي( ابز؛ لحمينا . ٠ ل لزىا

 محمد لجرافي؛ا عبدالكريم الله ال عم ادؤرح
 في أالطر ا درهة : زمارة يحيى مد مح ى ص

 تحقيق ،1ج عشر، الرابع ارقرن رجال
بحاث الغرامات مركز ونشر اليمنية، وا

م.1979 ،1ط صفاء،
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حين( دن الله )ءدد ري٠الت رن( دن الله )ءب ذرب ا)ت

 حسين< ,, الله )عبد الفغري

م1948 - 1887ه/1367 - 1304

 ءلي بن حين بن الله عبد هر
 مشهور، دونة ورجل ءالم لعمري،

 وانده حجر في بصنعا؛ ونشأ وزد

م شيخ  ء.لي بن الحسين ا!س
 درس أبنائه. ثافي وه-و ،العمرى؛

 ٠ءذو صذع-اء ءلم-اء مشاهير ءلى

 لفقهوا لحديثوا مبا وآد؛ بدة لدرا

 ا!دارة نظم ءلى ائللع كما صوك،وأ
 و؛'.-ده ع.ع يج-ضر ن وى العثماب،

 ردأ بصذه.؛ء. لوالية( إدارة مح_ل.س)

 في ا-دهوا بماعدة ل_ع_مدةا حياته

 فعا وكتابة القفاء شؤون

 ه/1349 عام وفي المفومات.

 والءرين الحاسة في وه-و م1911

 ني اذهوا مع مهم ؛.إور ذام عمره من
 الذي دعان-:؛:-( )اتفاق إلى التومل

 دع اذدنا حميد يجيى ا!دام عقده
بعدها ودقي داشا، ءرت حمد ل,ا.واء

 وا!دارة يجدى ا!مام بدن صلة عادلى
 نحاب ا حق ء بصنعا ندة لعثما ا

تراك  العاب الحرب باية في ا

ولى- يحدى ا!مام دخل وعندما ا

وجد ام 91 8ه/1 336 عا صنعاء

 في عليه ول ن.* الكفء، ا!داري فده

 وتذظيم الحكومية ر اذدوا تأميس

 ا!مام حكم وطيلة ٠المظذو الجيش

ول -وزير . بمثابة كان٠ ،ى  )رئيى ا

 دن ؛*-ض ؛.ذكره أشاد وقد الوزراء(.

 معرفة له "كان :اوا ذى عنه كذب

 حد ويع-د ،ريم ك خلق ذو بالناس،
 ءدما م—إليه المنظور حدن اا ل رح؛

 وودى وكفاءة". وغورة ركما

 أبونني سلفادور ا!يطالي الكاتب

 فده أذر ال د.*ذدل ، ذا;ب فطن : دأن.*

 $راء ا تفهم يستطيع للتعصب،
 حسن".. ال في-و ويتقبلها العربرة

 وءذوم السيارة لشؤون بع" مذ؛ ن وال؛

 لإلمام .ح٠الذم ذ-ف-ل وا-* ، لعصر '

 البعثات برغى خروج في يحيى
 العراق إلى ارش من التعليمية

 حركة من موول له يذ؛ر كما ، وغيره

 مطالب مع وتعاطفه المعارضة

ح  في لكنه ا!-دستور، وفهذرة ا!ص

در آخر  ءلى؛..ذلى دواذ-ة-ًا يكن ل ا

 اكر رذاته، انتظار ؛لى يجى، ا!مام
 ذظر في ؤدده من به أحيط ولما ،سذه

 ابنه ءلى القضاء ثم ومن لقباذلى، ا

م ٠سيف اب ولي اطنطير أمد. ا!س

2171 ه؛.ية ال الوسوطة



الله( عبد دى حمد٠)م العمري حين( .ن٠ الله )عبد ٠ تم افع

ف، ذلك ومع  قادة عبر فقد الخ

 مت، م(1948 ه/1367) الدستور ثورة
 وزيرًا بتعيينه ولم.ك_اذ.ته ل_ه ذ.ذددره_م
لوية إدارة عن مزو للدولة  ا

 في ورد كما وذلك ت(،1)اغئاذ-ظ

 خني لوا )بالميثاق ص ذا ملحق
ساتذة ويتفق .(٠المقدس  : لغنابا ا

 والمثير والوزير والشامي الشماحي
ل  أن القول في آخرين مع الس

 غداة محدو، ا!مام مع وجوده ذمادف

 قد ا!مام لالغتبا الثوار خطة تنفيذ

 تؤجل الحط-** و؛-ادت القيادة، أربك

 مع وءوده ببب هلهر ثمة دكرئ (1 لكز(
 في فاستشهد السيارة، داخل ا!مام

 ير د-,, سراد في ذلك وكال .ازادث

 جنوب مارات ك>لمو ج-فرة بدد ء-لى

ول رع 6 في صعا'داء داىمة٠إ  س.ذة ا

م.1948 يناير 18ه/1367

 ازآه عبد محدد يوا،,لف د.

 ت ؛؛،حبى !مام ا مملكة : نتيبوأ دور سلعا مراجع:
 يحبى محمد بن محمد ،105 - 104

 الرابع القرن رجال في النظر ذزهة زيارة:
 الدراسات مركر ودثر ق لحف ، 1 ج ،ءثمر

بحاث م،1979 ،1ط حفدا.*، اليمنية، وا مير حياة :الورير دمد١م بول أ-د.هد.  علي ا
 العصر ،,نثورات الوزير، الله عبد بن

 بن الله عبد ٤ ام 987 ،ب.روت الحديث،
!نال ا اليمن لثماحي:ا ب هالوعدا

ام.984 صنعاء، الكلمة، دار ،لحفارةوا

 الله( عبد ٠. )هحمد العمري

م1960 - 1916 ه/1380 - 1334

 حسين بن الله عبد دس مد—مح هو

 وسيامي وقاض ون'قيه ءلم -*.مري،’
 حجر في ونشأ ولد ،وأديب مؤرخ

م، شيخ وجده والده  فكان ا!س

ولى مدرت*  وآدابها العربية في ا

 حزا٠.’ نم قوية. لنةا موعلو لقق.ه ر

 فك-ان العلمية(، )المدرسة مالدلو ؛.دار

 وتصدر حبا• تخرج من أبرز من
 دا ألمعي" ن’وكئ ، ب"ذا للتدريس

دب  لتراثا نخلتم مهتم" ريخواكا :.

 ه/ 1 368 عام منذ انخرط اليمني.

 فثارك -ي،اليا العمل في م1949

ول ,'ليمن وف في  الجامعة لعضوية ا

مم ام(، 945 / ه1 364) العربية  وا

 رأس ثم م(،1947 ه/1366) لمتحدة

 أن دعد إليها وفودها دن ,كثير

 بونا الدودة ر ور معصب شغل

 حكم٠ ت سنو ح.اجل ، ٠الخ.ارج وز؛ر
 اليمن فمئل ازدين؛ ديحم أحمد ا!مام

 العريبة ذلىوانحا المؤتمرات في
قادل وأؤام والدولية،  مع وادة ع

 ال-مربيت لجاهعوا ت ,خمعتم، دن عدد

مية، العلمية وصداقات وا!س
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طي< بن )ر ز ء: الله( ءب بن )محم-د |سري

 لرءماء١و ل.رؤساء ١مز ءدد مع ٩حميم

 حنكته ظ.هرت ٠وقل الدرب. والس.اسة

 في ■يمني ل.لجازب رداذه في ة٠|ك.ياس

 م/1952 عام لندن محادثات

 مجار ادورة رئاسته ثم ه،1371

العر؛;ة. مع-ة 1لج

 سي٠—نيئ٢٠ I لعفوا كان ١٠ ة و

 اوزيارات لفي ي٠الرسم والمتحدث

* ميف قام اوفي الرسمية  ا!م

تحاد العهد، ولي البدر محمد  ل
 - 1956) والعين الوفييتي

 وتم ه(،1376 - 1375 م/1957

 ودعاون مداقة ذفاق'تا ذوذتع هاتف
 تة-ان كما ،سوذتبتزة ملحة وذراء

 هع التوذتع تم حيث ده.ذ.ق في معه

 ع و ءلى عبدالناصر حماى س ورئي ,

العرذتة لجم-هورية و اتمن ؛.ثن اتحاد
 17م/1958 مارس 8 )في المتحدة

ه(.1377 شبان

 خحررةا السنوات شهدت و

فه تنامي تهرا  حمد ا!م"م هع »ل

 الوط-ذية د-واقغه وشبو حكة، ونظاللم

 ه/1380 ءام ص،ف وفي الروذ-ة،

 رسمي وفد رأس ء-لى قام ام960

وصو وقبل الذمية، ادى;ن بزيارة

 إلى نقاه كاذ.ت التي ال.روسية وط،'ذر.ا

 ؛-استشهد ، مح-رة-ة سقطت و٠.ك و٠ه

عة ودمه  دن د٠ءة اذاذيا اؤرخا اًاع

 لدكذوروا الحجري-:;:-، 'حمد

رادح، عبدالرحمن عبداورؤوف
 ووم ه٠لوجيا ->ىسين أرد لثب.خوا

ربعاء  17ه/1380 صغر 24 ا

م.1960 أغطى

عمر:1ا الله ءبد حسين د.
 فاب ،121 ا!خوان تحفة الجراذي: .,راجع:

 الله عبد رن م.ادمل زيادقا : وآءرون الوزدر
 تعز الرو-بة، الطائرة وشهداء العمري

 رحب !كليلا ملح.ققئ ومقدرة إم،960
 عني بن محمد والقاضي ٠الخطيب الدين

كع؛ :زبارة دحيى محمد بن محمد ا
عشر، بعادرا ,اخرن رجال في النظر ذزه-ة

 الدراسات مركز دميون تحقيق ،1م
بحاث م؛1979 ،1ط صعاء، ادددة، وا

 طبقات :الجعدي ممرة ؛.ن ءلي بن عمر
ادذدم، دار سد، فؤاد ق لدقع ادتمن، ذذجاء

.1957 ؛تروت،

علي( بن )زيد عفان

م1992 - 1908 ه/1413 - 1326

 درذة٠دم وك عدان علي بن زيد هو
 درس ، ا٠م ه٠تع_ليم وت_لقى اء٠صذع

 مع لم؛ ا وفي بصنعاء التركية لمدرسة با
 العلم شيوخ أكابر عن وأخذ ،ي٠۶لكبيرا

 سنوات خمس ء زه؛ درس ثم ل.
أرمات وعندهرا .لعسكرية ا لكددة ر_ا
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ءلي( ن‘ )ذيد ن ط؛ علي( بن )ندد عذان

 ءام العراق إلى )الثانية( التعفية البعثة
 رأسها كان م،1937 ه/1356

 بدار لتحقا بغداد وفي ومرشدها.
 مهنة ليزاول ذزك عد٠د وعاد المعلمين
زمنا. ء علم *.Iرر التدرير(

 م/1948 ثورة تام٠ة ولدى
 !دارة مديرًا عين ه،1367

 ه/13 70 عام وفي المهاجرين،
 أعمال عل مشرفا اختير م1951
مريكية البعثة  اش ن ا!نا لدراسة ا

 ا$ثار عن التنقيب في ثرءت
 البعثة أعمال تتبع أن وكان دمارب.

 الدوش من عدد نقل من نمكن بدقة
 حينذاك اكتشفت التي القديمة اليمنة

بلقيس(. )محرم أوام معبد في

 فكان الخ-'رج في ب٠مناص عدة تولى
 هرة لقا ا في فية لثقاا ت للبعثا ما رئيس
 وسكرتيرا ام، 954 اه-/ 373 عام

 الدول اتحاد ني الثقافية للشؤون
 كما م،1958 ه/ 1377 عام العربية
 السفارة في أو سكرتيرا عمل

 ثورة م قدا بعد عين د. باددا في ليمنه ا
 الثاني ربيع 26 م/1962 سبتمبر 26

 لوزارة عام" مديرا ه،1382

 -جنةانحا رئبسا وكان المعارف،
يعمل ستمر وا والكتب. ت اتحطوطا

 وطوطات وا$ثار التاريخ مجال في
 الحامة للهيئة وكي فعمل لراثوا

لها. را درستنما ثم الكتب ودور لآلثار

 في وبددها الثورة قبز رك وذأ
 ن وكا ا!متي الذاريخ مقررات تأرف
 كلف,ن ١٠لتي ا لوحدة ا لجنة في ا عضو

 في التاريخ تدريس ٤مناه رتوحيد
.الوحدة قمل ا!يمن مدارس

 ط دنن-ا دددمية ا ته حيا حفلت
 والريادة. لجدية با -نتواذ ملحوظ

 كل لمنشورة ا ت لمؤلفاا من عدد وك

 اللهجة و" القديم" اليمن "تاريخ
مذال الدكات في اليمانية  وا

 طرفا فه دون كتارط ويرو لصنعانية ا
ونكراته. من

 مسعط صنعاء لمدينة مجبه عرف
 نشر وقد عمها دحارفه وسعة ،رأت

 ت تح ا في مهمة ت ال مفا عنها
 الجديد ا!من كل المعروفة ت إيمني ا

 وراهدًا جلي عالما كان وا!كليل.

 عرل من كل له يسهد ، ورعا

 السريرة وطيب م٠الج ضعبالتوا
 أولئك من كان الحديث. وحمن
 هموم حملوا الذين الكرام الرجال

أمتهم. خدمة عل وعملوا وطنهم
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II-؟. ٠اا*شب

رب-عاء درم ۶بصنعا توذي  30 ا

 25 لموافق1 ه/1413 ا$برة جادى

م.1992 ذ.و
 هري٠ال الله ءبد حدئ-ين د.

الله ءبد عحهلد دوسفا د.

اسب

تاب ساف رة٨كت اليمن في ا  ا

لوان متعددة شكال ا  والمذاقات. وا

 النامى ذاولها رت ماذإة أعناب وهي

 منها معينة أصناذًا ويجففون لألكل

عذاب يستدلمون كما زبيب"،  قرلمة ا

 في ويباع مرلي" الخل إنتاج في الجودة

راالرواق. اروت

عناب تزرع  متغرقة طق دف في ا

د ن٠م  ميطة ا المناطق أشهرها الب

 وبني الحارث بني في صنعاء بمدينة

 تشتهر كما خوالن، وفي حشيش

عناب ص_عاكة منطقة  ،مبدة ا با

ورذاع. الجوف حذي نوا وكذاك

 أصذًاف عن المعلومات وت تتفا

فتترواح ، وأءذاده^ الدس في ااحنب

 ٠صتغآ وأربعين دردن ددن

نقأل الكرملي ص أذين.؛ ا$ب تال

 منتزه عن حديث-ه عند معي اوا ا عن

 اافي صنعاء شمال ا!-واذع ة اارو

 أو ر؛"*'ون عددها إن ها٠رعذب تشتهر

 ءلى درب أسماءه؛ وأورد ألى،
شهب وه-ي المعجم روف٠ح  ،ا

 أو ،ف١طر وا ،زينب ب-ع صت و

 وبيغى ؛اض، وال العذارى، ط-راف

 والربي، والتبوكي، الحمام،

 والجوفي، وزة،—والج" والجرذي،

 والميني، واركي، والحانمي،

 ،والدرج والحذلموالى، والحمنان،

 وا!لرود-ي، والدني، وا!-دوالي،

 ،والدكر ،زيدي—وا! ،والزيتون

 روع،٠وا!-ض والشادي، سبان، واد

 أو والغيون والدرفي، والعذاري،

 والقزاقز، وال، البقر، عيون

 والكشمى، والقهمي، والذوارير،
والناهر، وائآلحي، رانختم،

 سي،والنوا وااؤر، والنشالى،
واذوادي-
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العف |العند

 نية ذا منها عرض أنه دت لثا وا

 الزراعي المعرض في ضغ" وءشرون

ول عي وصئا ا و  وزارة أذامته الذي ا

شغال  بصنعاء بمقرها العامة ا

ول العيد بمناسمة  26 أبام الثورة ا

ولى جادى 8 ام 963 سبتمبر  ا

 تدك من نوور منتصف إلى ه1383

ادنة.

 تقسيم أ!مكان—ف ذلك ومع
عناد كثر المندة *—ا  وشيوع" شهرة ا

وهي: الدون بحسب فئات ذالث إلى

بيض( ادلون العسلي حمر - )ا  ا
سود. - ا

 الفئات من فئة كل تحت، وتندرج

 وتتفرع ولمعددة، ادواع ث ا!-ث

نواع مختانة. أهدالى إلى ا

صنات بين التمين إن  المندرجة ا

نواع من واح- نوع تحت  ينضع ا

:أهمها وخصائص ذادايبر

 زمنقود. ا وشكل حجم

هروة )جع الهرورة وشكل حجم
العنب(. حبة وهي

اللحمة وحالة لهرورةا كرف

الداخلة.

ل ازلون  المعش؛. الفئة ض كظ

 عدمه. من الحصرم د وجو

وة. درجة الح

 زب". للتجفيفة الصنف قابلية

بنعداد ا!بغاء المتيسر من وليس

 أنواع مرن نع كل ووصف وتصنيف

 لداليط ،ماذ ن؛ ب.ص.ورة اليمر العنب

صناف ١عغر٠ب دنكر سنكتفي  ا

 إلى ا!دارة مع وتوصيعها لمشهورة ا

 وذلك بإنتاجها، عرفت التي المناطق

 من فئة لكل خاص جدول بوصع

ث اشذات المذكورة- الث

 الدون فئة أن إلى ا!شارة وتجدر

 غراض وزدت إنما إليها ادمار

 ولتمسيط لضبطه توخيا لبحث ا

 كل ن ذلك الفهم، ؛ثبر الرض

 مختلف؛ ألوان ذات دا أعنا تضم فئة

ل ٠  فئة تحت هدرجة كاندح وإن لظ

 الجداول من يتضح كما واحد لون

$تية:١

: بيص(: اللون اوسلي أو )ا

ايهنيفة عد سه اله 2176



العب ااحب

لتطقة1 وصاف ا العذف الذوع

٠الحجم <توسط٠ عذةود٠ل ا - 1
متوسطة مكزرة الهرورة - 2

الحجم.
واللحمة رودنة ة القف - 3

ذهي• إلى فاتح اللون - 4
الحصرم. من خال - 5
وة. شددلى - 6 الح
بداضى( )زكعب زس" يجغ.ف - 7

روضي - أ ض ؛؛ا - ا

 القابل قرية
(رضه )وادي

 كلشب أوى-اذ* ذي الروزي يشابه
 ًا٠حجم أكبر العدذود أن إ عام

 وازلمون أسمك، لقشرةوا ، ا—ن-
أغمق.

 بياض - ب
قردة

خوالن ورسم و- فى الرونى ره دشا  إ ف1ا

 ا3 - 1 /2) ص_غيرة اذؤرورة أن
أفتح. وازرن (2

 بياض - —ج
خوالتي

 عذقود من أكمر العنقود - 1
المتوسط(. )ذوى الساخر

 من أكبر مكورة اله-رورة - 2

اراض. هرورة
 نس" سمكة ة القد — 3

متماسكة. ن للحم. وا
)دسم(. غاهرق اللون - 4
محصرم. - 5
حلو. - 6

ذورر - أ اودر ذو - 2
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العشة العنب

الر  أن إ القوارير ٠تشب أوصافه

 اسمك، وقشرته خر، أعب هروره
وة. آئل وطعمه ح

جبري - ب

صغر. العذقود - 1
مكزره. صعمره الهرورة - 2
 ،٠١س سمكة لقشرة ا — 3

 إلى نة سكة متما والدحمة

البياض
العفرة. إلى يمل اللون - 4
محصرم. - 5
دلمو. - 6

ر٠٠دشك — د

 عفر إلى متوسط العنقود — 1
الحج.*(.

متوسطة مدرا ورة٠لهر ا - 2
الحجم.

لفرمةوا ،قذذ د لقشرة ا - 3
 غمى-ا—لل مالنسسة متماسكة

والقوارير-
 إلى يميل فاتح اللون - 4

الخصره.
الحصرم. من خال - 5
إلى قل ويما حلو - 6

لحموصه. ا

رازفى(. )ردب زسا يجعف - 7

ا-وازني راذقي - ق

 الدرى الرازش ذكه فه أوى
 ورب أطول الهرورة أن إ

.زسا لجذى

منالي - ى
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العذب -.11

،م’ت م - حيى بى الرازقي. من أكبر العقود - 1

دضاوية- - كبذرة الهرورة - 2
 واللحمة ،سم.ك-ة االخرة - 3

الرازذى. دن تماسك" أك؛ر

التح االون - 4
الح.صرم. دن خال - 5

أطراف - جل

حؤ$ن - أزءت

ن - أزحن حؤ

وة أقل - 6 اذرازقي- من ح

ض - الهرور ير،تراص العنقود - 1
كرودة صتوط١ من أكبر الهرورة - 2

 الرازى من سماكة أكثر القشرة - 3
ذي". تمامة؛ ر كةأ واللحمة

غامق على آى على اللون - 4
)دمم(

محصرم - 5

أ-عرني خرقي - 4

 - الحارث دنى
خوالن أري

 حاضرة ذكهده حلو، - 6
 أن إ العرقى أوصاف شه أوصافه

 للحمةوا فسي"، ة سمع القشرة
 أذل وهو أخضر للرن وا متماسكة،

وة العرفى. دن ح

خفارى - ى

حمر. ثاتي"; ا

المنط؛؛ واف ا العذف الذع
• ئر ؛اى الحجم توسط4 العنقود - 1
ط. رو ةبملب لحجم١ دذوسطة الؤرورة - 2
متماسكة واللحمة ،سمكة ة القدس - 3

ء
.نا

٠ أحمر اللرن - 4

؛لمدى زيتون - أ زيتون - 1
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العنب العنى

ال'ن خو و

معحة.صرم. - د
الدالوة. متوسط - 6

البلدى عقود من أكر العقود - 1
وذره غل*ظذ مدسة الهرورة - 2
متماسكة. واللحمة * سمكة لقشرة١ - 3
الحصرة. إلى يميل آحمر اللون - 4

وة أنل - 6 البدى. من ح

 ريتون - رت
اسطذوى

 وبنى النر
الحارث

 إلى وز؛* بهل كير لدتود - ا
متماسك. غرام، كملو من اكذر

 هرورة من مكزرة الهرورة - 2
العنب. من آخر نوع أى

 واللحمة ،سمكة لذشره ا — 3
.صئى ىأ من تماسك" أكائر

أحمر. الدون - 4

- دكر عاصمى - أ حى حني عا - 2

محصرم. - 5
الذكهة. صريح حلو، - 6
 عنقون من رم ًا العنقود - 1

تماض.ك". وأفل الذكر العاصمى

الدكر. هروزة من اصد الهرورة - 2

ادر عاصمى - ن

ادنر

الحارث وبنى
ة,ال„

 قشرة من تليأل أرق القشرة - 3
.سكة متني-ا للحمةوا كرالد

)دسم( غامق احمر للون ا - 4
م"حصرم - 5

حلو - 6
 اال' الذكر الع"صنيى وه أوصا تثه

 وهرورة تماسكا أذل عذغوده أن
الخضرة إلى بميل ولونه أكر،

نشأت - ح
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العن. العن.

سود. ؛ألث": ا

المذطقة وصاف ا الهتف المع

 دواث بني
رث لحا ا رنى

 م—ح-ج—ال متوس-ط العنقود - 1

الهرورة كثير سماسلع
٠مكور صغيرة الهرورة - 2
كذ زث ا هرتوسطة القذرة - 3
سم(۵) غامق أسود االون - 4
م ٠محص - 5

االذاق ريح٠ص -دلمو، - 6
ا*.ود( )زبب رب ٠يجغف - 7

حاضي - أ ه^وز أس*ود — 1

 الغارث ؛لمي
الحدارث دلمى

 الحذ-اذس اوصاف مدل فه أوصا
 من تليأل أكبر الهرورة أن إال

 ، اكة4س أكدر والقذرة الحاتمى،
دالوة. أذل مم لط وا

ءمون ~ ى أسود - 2
لم■' م

رى( )ددضا

 الحارث ؛لمي
الحارث رنى

مرصوص ةر٠ك لعذقودا — 1
ومدية كرة الهرورة - 2

وية( >بيضا
ن لهءرةا — 3 ،كماكةا متوسع

*
ا٨ك كةس هرتما الحمةوا
)دس-م( ة؛مق أسود االون - 4
محصرم - 5
الذكهة صريح ،حذو - 6
أسود( )زبب زبن دحن - 7

عذار

بردات قاذلى أحدلى
لألسماء بابذ أما لزكاذب، ميد|تية دراط : اجع

ربعين  بلوغ كاتاب: دن نذلت فذد ؤلممنب ا
 بن حسين الختام مك شرح في المرام

 ى٠أرستاس ب ا عاده وراد ذسره ال*رذي، ٠حمد أ
الكرملمي.
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ناصر( احمد )علي عنتر صر( ذا أ،دك )علي عنتر

 اصر(٠٠ أحمد )ءلي عئتر

1356 1406 I/م1986 - 1937ه

 -حياته بدأ ،عنز ر٠ناص د٠أحم عفي
 أوصله ته حيا مسار لكز( بسيطا عام
 بارزًا عسكريا قائدًا يصبح أن إلى

 جنوب لتحرير المسلح الكفاح أثناء

 في ذرار ورجل فى،—ب الوطن
ل. بعد اسة االظ

 أسرة من عنز ناصر أحمد عفي
حية  ه/1356 عام وك ففرة ف

 بمدينة )الخريبة( قرية ي م1937
ولي تعليمه وتلقى الضالع  كذاب في ا

 الظروف ة وطاه وتحت قريته مه" "مع
العمل لمزاولة ازطر المائدة المعيشية

٠ صعارا

 دي درا ا سي لسيا ا وعيه تفتح

ميري للحكم  المرتبط للضالع ا

 انتفاضة أثناء ري ستى؛ ال ا بالوجود

 ا٢ قام التي م1956 ه/ 1375 عام

 أخمدت لكذبا الوطنيين موذ, محموء-ة

 اضطر م1958 اه/377 عام وفي

 عما عن يجثا كوي-ت٠ز ا إلى للهجرة

 وفي ،أمرته ولعيل منه يقتات
 ا٠كم ل٠٠ال-*لم لنرصةا وجد زكويتا

،مي لسر؛ ا ط لنشاا وك لمزا طريقة وجد

 وذوميينا حركة تنظيم إلى انضم فقد

 إلى تنظيمها امتداد أثناء العرب

 النهوض تأجج ظل بي وكويت ا

التحرري- القومي

 ،-ص الحرى نئطاء مرذ ص-ب.ح و

 إلى عاد اليمنيين العمال أوساط

ئه من عدد دع دع اك.  نهاية في رم

 هو وكما م1960 ه/ 1379 عام

 فرع قادة من؛ رسالة حمل نقد ؛.عتاد

 فرع قيادة إلى ا',كودت في الحرى

 وخعه لزتيب عدن ني الحرى

ئه مع التنظيمي  من العائدين زم

 زخر بتولي كدك مم ومن عضاد

 تأس ودا الضالع في الحرى تنظيم

 ذؤولا أصيح التنظيمي هكلها

ول عتها. ا

 ي لحرى ا تنظيم طزخا ازداد

 الثورة قيام بعد اتاع" الضالع

 م،1962 ه/1 382 ءام البتسرية
وضاع مجرى غيرت الني' الثورة  عل ا

 القوى آمال وفتحت اليمنية اداحة

 هذا رمن لجذون،ا لتحرير لوطنية

الضالع في الوطنرون مطلعا المذطلق
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نامر( أحمد )ءاي ء::ر ذامر( |حمد )ءاي ءدر

 إلى ■م ض ;ا هبن منهم متعددة بأدوار

 في لثورة ء-ن للدفاع الوحدي لحرس

 ت مؤامر واجهو من ومنهم الشمال،

 لذهال في ذئورةا ضر الغماسم حك.ام

 اريطانيةا السلطة من بدعم

 كهادةا في الجمع لذذىوا االستعمارية.

 والتي ،لجنوب ا ذرير لإلعداد،-ركة

ن مم ل"أبدأ  لقومية لجرهةI وثام إع

 ءبصنعا غتن. ل.رمفي ا لجنوب ا تحرير٠ل

ول ربع في  ه/أغطر1383 ا

 عدد دمج من تثكلت والتي ام 963

 حركة وكانت طندة اؤ لفعادلى ا من

،هاأكرر الري" اؤئنطيم لقوميننا

 من ن وى توب٦الج ني انتثارًا كارها

 باتجاه الثورة تمتد أن الطبيعي

 14 في البداية انطلقت ؤقد ،لجذوب

ولى رادى 26 م/1963 أكتوبر  ا

 علنت و ردذ-ان ال٠جب ن٠م ه1383

 ؛رودر 14 ذورة القومية؛-داوة الجبه-ة

اكحرير. حق

 نادو ئد ءلى قاد دذاءا هذه في

 ثوار ندة وط دء_م عمارة عنز
سلحة بإيصال "ردفان" وااون ا

 ٠حث*-لم امام ه_ودهم—ص رالستمرا
 االىد، وة-وات ذرة1ا'لملط االوات

 للعمل ا!عداد ال-وؤت نفس وفي
 وإلى الضاًاع، منطقة في العكري

 التدريب في عذلى علي ط'نخر ا اذب٠ج
 إرسال عل أثرف لعكري.ا

 تعز إلى سرًا ندلى ك-اذت م_وء-ات٠مج

 خ ما!-ة مسئر ني للذرب
ول النصف  ه/1384 عام من ا

 مصريين، ىر-.اط دد على م1964
 د-ئها دعم" ادرية كيادةا م۴رفدت

 هؤالء دان وبرئما المسلح، للكفاح

 رفدوا فقد طقهم1مذ- إلى رهودون
 المنطقة أ؛ظاء من ت ء؛ وم-( بافراد

 في اوطا المدرس لفي تطوعو ق-د كانوا
 ث ح؛ ل-شمالا في ورة ا عن 'للدف-أ

 ض-د دئاارة تج-ارب وخ_اذ_و در؛_٠ذ

 علن ولما ،المثورة المعادية ازقوات
 إلى عادوا أكت-وب-ر 14 دورة وراء ءن

 النضال حب وا حيث مناطقهم

ليمن•ا هن نخدل ا ًالجزء احرير

 م1964 ه/ 1384 عام بداية رفي
 لعسك_رية ا مدة٠لح ا نت كا عندما
 االتحادية تواوذوا ب البريطا للقوات

ن ردن.؛ دوار زد تشن الحماة را.و
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ناصر( د٠أح )علي عنتر ناصر( د أ-دم )ءلمي عنتر

 لزرة ا أنى—تا عل القضاء دف٩ًا

 ذن الضالع جبهة كاذت اوثورية

 شوال 10 في البداية ث وكا بدأت

 حين م،1964 فواير 24 ه/1383

 عز^ بقي-؛دة الثوار من جاعة قامت

 فعه٠ نود عل عنز ناصر أحمد

 عل بالهجوم لع وضاا من أميال

 من (5) الري.؛ دورات إحدى

 االتحاد، جيش من الدانية اوكتيبة

 ئبهذا وجرح السرية قادد قذل حيث

 تتوقف م لعملية ا تلك' ومن

 لع لدما ا جبهة في العسكرية ت ا).ممليا
 جبهة لصمود انفراج" شكلت بل

 رغم بريطانيا تستطع ولم ران" ٠٠

 ومرايا بكتائب االتحاد دش دعمها

ح وإدخال دواب، من  الطوان س
 من اوثوار قع هدوا لضرب المدرى في

 الكفاح عاتة ت مذلى ا علدها. القضاء

 جة ا ه م إلى ر الذوا ليص-ل تطح ا

 في نمة رط؛البر العسكرية ا)-قاعدة

 إلى الثورة وامتدت كل الحبيليرح
 ءام بداية وفى الصبيحة، منطقة
الهجمات كانت م1965 ها 1385

 - مر شلى تقريبا ليلة كل ذئن

حكومية نومبا -ئ لم-ع-سكر ول الجيش

 والشعيب الضالع من ك-ل ني
 في مون ف نخ سف اثوارا وكان خلة و

 والرشاشات ابازوكا التحرير معارك
المدافع. (I? والمورتر

 الريط'دة الض-ادة تحويل ورغم

 )الثمير( من العكرية القيادة مركز

 للعمليات مركز وإذشاء )الحبيلين( إلى

 أن إال االتحادية اذقوات مح المشركة

 صفوفهم تنظيم{ من و كذ ل الثوار

 على وعملوا لتحريرا جيثر ذذكدوا

 وذت-اءد القتال، -جب'ت ترابط

 الشهداء سقوط رغم الماح الكفاح

 ي الخائر أن إال صفوفهم ؛تن.
رواح  في باهفه كانت زمتادوا ا

 االتحادية ت وادقو: البريطاني، الجانب

 ءة بكاغا لبريطانيةا ئقلوثا عارذتوا

 تتظيمهم وحن زقوميةا اجب؛ مقاتلي

 ثلة.، ال مما فيه جاء مري تقرير في
 ني_هةبا تمى ما مرتزقة فإن فيه

 ومعهم{ في ما -واىأ ذلى زنذومية

 أفشا لف-;-حوا و عة ذ-حا' ظهروا و
ثناء هذه في ا— ت-دري  أطلقت ا

 الذئاب "ردفان" ثوار عز، العحافة

ني عذلى علي ديت ذمالى الحمر،
زتوات ا ندحرتا زة-لى . لع لض-ل ٠جبه-

اببهغبغة سسه£ه1 21 84



ذاصر< د٠ح )ءأي عدر ذ،صر( ًاحمد )ءاي عتذر

 إلى وتراجع-ت !يوا ؛-بريطانيةا

 خر - رديم وفي ،ء-فن في ب' ر ك دعس
 هرب م1967 أغطى / ه 1387

 أول لع1الف- صب.حت و الضالع ع.بر

 ي-قيادة لثوار ردن تقط محرره منطقة

٠ءذن ذاحرر ًاحمد ءلي

 ء-لي برز لسرا-يا اإذوى وعل

 لجبهة ا مؤ؛.رتيى -وره٠دف أثناء ءلم

 ءذدا ذين٠الل )ثوا)؛ا ا).؛اني القومرة

 سر ني "جدن" ني االس سرًا

 في والثاك م1966 يونيو ه/1386

 م1966 ه/ 1386 عام “اخمر منهكة

 دار لما المؤ؛.رات أهم رش وغرا

 العتماد ذءأر ؛-اورة م-ن أثناءهما

خها سها٠ذغ ءلى لقومية١ الجهة  ولحس

 أعلن أن بعد التحرير جبهة عن

 في التحرير منظمة في ذررًا دمج.ه_ا

 وام،966 يناير م/1385 رددان

 علن و؛؛ا-ذ*ل رالتحري جبهة وتثكرل
جا. اذ„ال عن " رخم " دؤتمر في

 ءلي انتخب إؤتمرين هذين وة

 )لمحهة )*ادةا لقيادة١ في .وًا٠ءض عنن

القومية.

سمه٠ح أرذاء ءذبر ءلي اشتهر كما

هلى؛ للحرب  جبهة ;؛ن دارت -ففي’ا ا

 وبع-د أداء ة ا!.ة.ود والجهة ا)تهدردر

 المذاحد-ى ء-لى القومية الجهة ،;طرة

 رجب في آخره؛ ؛-ان الريب؛

 زحف فقد م،1967 ه/ذور1 387

 التحرير جيش من ت بقو عنن ء-لي

 لحح في " صبر " منطقة ءلى و;ط.رت

 جبهة بط-رة ت—تح ؛انت التي

لتحردر. ا

ل دع_د  عفر أحب_ح االستق

 السيادي للتنظيم التذفيذية اللجن؛

 )*أم ا اإؤ؛ر ء أئذا )لمودية ا لحهة١

 مارس اهرا 387 لحجة١ ذتيى في اورابع

 اذراكز إلى يعل وبدأ م1968

 التي دوذدو 22 حذركة بع.د لحكومية،

 لشمي ا ن قحط؛ رة.;ص٠) با حت ط-ا

 ح٠ص ذة-د رئاسة مج.ذر محله ودر

 ءادًا وقائدًا الرئاس.ة لس٠مج في عضوًا

 م1970 ه/1390 ءام وفي للجرش،

 أن وبعد الدة.اع لوزير نائب" ح ب ص.

 في أكاديمية دورات ؛-الث تلفى

 وظ-ل عميد رتبة إلى رني موسكو

.الجذر؛ الل-جذة بعضودة ،دنظ
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ذاصر( أحمد )علي عئتر ناصر( أحمد )علي عئتر

 إسماعيل عبدالغتاح إقصاء وبعد

ولى جادى في  ه/إبريل1400 ا

 ٠اءقا أغبية تكتل نتيجة ام 980
 عنز علي وكان السمياسي المكتب

 لما قوة ركز٠م يشكل ب-ل مذه-م واحدا

 القوات في نفوذ من وراءه خلف

 المكتب عفمو ح أصم لذا المسلحة

 ذي في االستثنالي نؤنمر في السياسي

 وفي م1980 ه/أكتوبر1400 القعدة

 مايو/1401 ا$خرة جادى

 مجلس لرئيس أول نائي" ام981

 محتفظا للدفاع. ووزيرًا الوزراء

 الورراء، لرئيس نائبا ضمبه

 حق سي المعيا المكتب في وعدوا

 يناير 13 أحداث أثناء مصرعه ]غي

ولى حمادى 2 م/1986 ه.1406 ا

 المتقلبة ذف ذوا را عز علي تمز
 أثناء خاص" انحدودة ثقافته لسبب

 كان الذي السياسي الحراك عملة

 إطار في أكان صراع إلى يتحول

 لحزبا ر1إط في أو لذوممةا الجبهة

 تحت يتفاقم كان والذي االشزاكي

يدولوجية ذئسىا ذريعة  أو دا

حقيقته لكرى لثورة ا وأهداف ر دمسا

 عل الصراع في تتمثل كانت تخفية ا

 تكتل أثناء االتجاه هذا برر السلطة،
 ب للحز سي لسيا ا لمكتب ا أعضاء

خص االشتراكي  االنتماء ذوي وبا

 الحزب عام أبن صد لجنوبي ا

 تهدف إسماعيل عبدالغتاح والرئيس

ول المركز عرن إذصائه  للحزب ا

 شمارا باعتماره الجنودب في والدولة

ل  كان ما رغم جنوبي، عنصر واح
 دية قرأ ؛.درات من عبدالغتاح به تع يته

 قاعدة ء.لى مستذدة ون-*-بية وفكرية

 ينحاز يكن ل؛ إذ زءامته ءلى اذنناعه

"قبيلة". له تكن ولم المناطقين إلى

 مع متحالف" عنز ءلي وقف

 علي بقيادة سي لعسيا ا لمكتب ا أءضاء

 في عضو موقعه أن رغم محمد ناصر

 الجيش ني لكن؛قله المركزية، اللحنة

 ساءه الدي التكتل أسمد والذائل

 والرئيس العام من ا اتفاق

 لرئيم ا أخيه مع عيا إسما عبدالفتاح

 في لكويتا قمة في صالح الله عبد علي

 مارس ه/1399 ا$خر ربع

 بدن اليمنية الوحدة قرام ءلى م1979

لدمح ا عدن قا عل لحعطرين ا
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ذاصر< ؛م )عدي تدر ء دا'صر( د٠أح )علي ءد:ر

 ة ف ح -و ٩لزدا; فة اسق ا ق تغ.ا ال ا وحدد

مر  في ذويب ج زب لج I اعتبره اذي ا ا

 افاق ذه - ي سرا؛ ال ا الحذ_زب قيادة

٠ ن ًاشما دا دب نو لج 1 غ جسم[

 عبدالغتاح رذضر لتكر١ ذلك أمام

 وفثز فدرته ا٠رغ المواجهة إسماعيل
ولى جادى في االستقالة  ه/1400 ا

 منفاه إلى ن ءلى وغادر ام 980 إبريل
 قر؛ة ظل ث ح* ()موسكو الختباري١

 ءلي مح.ل.ه حل ن ؛.مد سدوات س خم.
 بل دوم"ور م.اء؛ ميذًا محلم_د داى,

للوزراء. وريا

 في يتمر د التحاذنب ذذك لكن
 إذماء من الحزب واءد اء٠است ظل

 بعودته والمطالبة إسماعيل !.فتاحرا ء
 بالغردية نامر ءلي اورس واتجام

 عن واالذراف اللطة واحتكار
 هذا وتزءم االشتراكية، المبادئ

 !-ذي ،عتر ذاهدر حم.د ا ء_لي ر لتب؛ا
 في نادر ءلي للرئيس نائب" صبح
 ثم للدفاع ووزيرًا ا!-وزراء رئاسة

 تفاقم ثم ومن الدفاع وزارة من جرده
 خلع أف عتر ءلي لعلن اللدراع
 محمد صر ذا ء-لي -ردس مع بتحا!.ن،

إسماءتل !ب-داؤف-؛ح دمتنر وصاد

 ؛.;ن المراع دروز ظل وفي به وشيد
 نعوذ من "ءلماكه بما عنز عل ا؛.قطبين

طقي ما ومرتمز المسددة ت زقوا ا في

 بما محمد ذاصر ءفي والر ورلي،
 ودركزه لحزب في مناصرين من لديه

 عبدالغتاح عاد وا!خبلي، المناظقي
 بعد ام985 ه/1405 عام إسماعيل

 وإذعان الحرب، ؤواءلى إدرار
 ءودته ة.رار ن ة.؛ ؛-ا سي اب لمكتب

 إليها ذود-) ا!-في !ادوية ورزم
 ءرم في الثالف العام المور
 أن إال م1985 أكتو؛_ر ه/1406

 فاد٩ذ ا دن شهرين بعد دذانم خ ر - هك ا
. رددًا دق لمؤتم; ا

 2 م/1986 ساير 13 مباح وفي
ولى دى م؛  العميد لقي ه1406 ا

 عدد مع ممرعه عدتن ر٠ذاد حم.د ءفي

 قاءذ في دي .;؛٠٠! ا المكذب ء خضا من

 عمدن وكانت السيامي المكتب

 -دداث لذلهجير ادة ؛.لى ذالمف ل غتدا ال ا

ولى جادى 2 م/1986 يناير 13  ا

 دامت -?.رب إلى ؤادت التي ه1406

 عشرة من ر .- التهمت دام عذر

 الحزب ؛وادر فضل ؛تنهم من آالف

نزوح بعد إال القتال يتوقف ولم
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أحمد بن )أ؛و؛كر التذي )صالح( اسري

 مع الشمال إلى ذاصر علي وء-روج
مؤيديه. من مئات

الجناحي أحمد سعدد

 داريخ ،يوحي مؤرح ناجي، عدده ملطان مراجع:
المرجع. ذمس ام. 976 العسكري، اليمن

 في نشرت ،عذتر نادمر حمد أ علي نجيرة٠٠

م.1986 اوخاودنن، سجل كتاب

)ماي( الدري
م1965 ٠ 1892ع/1385 ■ 1310

 في العنزي صطلح الشيخ وك

 تعلم .الحدي_لىه دمحافحذق اليحيتا

 الغنان يد عل ازمود عل العزف

 أجاد أثيوبيا. في ن شعبا محمد اليمني

 من وألوان" ة اليمنع الموشحات أداء

 نجم" كان اليمني. اكعبي شاء٠الغ

ت في له مشهودا  الزواج حف

 صوالته له وكانت، عدن، في )اغذ.ادر(

 فرفه إلى انضمم ق--بوجانم في لعنه ا

 ه/1385 عام تشكلت عندوا صمعاء

 إلى نفسه العام في انتقل ثم م.1965

 توفي ب؛لحديدة. الفنون نادي فرقة

صنماء. مدينة أل ذذه ادمام في أيضا

أحمد علي حر

 اد( دن بكر )أبو اسدي

م1185 نحو م/580 حجو ت

محمد بن حمد رن ؛كر هوأبو

 في ازريعية االودة وزير ا!حدي

 .ا٣ ةماء٠ا!ذ ن ددوا وصاحب عدن،

دب. يان..*  وولى ،جيد شعر وله با

 وتفقه عدن، دب ق )أبين( في ونشأ

 صاحبها واستكتبه عدن. في وتادب

ل  ن اللطا ا مولى انجمدي ٠جري بن ب

 ثم الزربعي، سبأ بن محمد '!-داعي

 ال حب لصا وا ا!.والى بمنزله جعله
 وأعجب رأيه. دون أمرًا يقطع

 ايمني( )عمارة مع صمعه ما أخماره

دب،: الدماعر  ردء في عمارة كان ا

 ودخل بالتجارة، اشتغل فقيه" حياته

 ال وكان ،دكر أدو ورآه ،عدن

 بكر أدو ه جاء إال ذاضل ن ءلى يدخل

 وقضاء إكرامه وتولى عليه وسن*؛

 فقام والشراء البيع حق مصالحه

 بمدح عليه وأشار لعمارة دال، لمثل
 يجدثنا وهنا سبأ(. دن محمد الاءي١)

 لست دانى فأجبته : قال عمارة،

زمني يرل فدم بشاعر،  عرج ويحسن ي

مرنى نجر قصبدًا عم حؤ
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أحمد( بن دكر )أدو |لقذبي

 نعت هذا ن وى - ديب ا عرض ط

 عل وعمل - به ويعرف بكر أي
 المنازل ره ذكر مرض؛ وص.يدًا لساني

 الداءي به وهن؛ عدن، إلى زبيد من

 لشيخ ا ابنة عل بإعراسه سبأ رن مد٠مح

ل،  عني تولى ثم كناب، ظ لغا بأ ؛"

 كاأصنم حاضر وأنا ؛.المنظر، نشيدها

 من جائزة لي وأخذ أنطق، ال

ل. الداعي  عل عزمت لما ثم وب

 قد إنك هذا يا لي: قال ادخر،
 كب فطالع عرًا،ى القوم عذلى سمدت

دب  وكان الفقه". عل تجمد وال ا

دب عل عمارة إقبال سبب ذلك  ا

 أ؛-و عمي لدلموك. وصحبه والشعر،

 مرلته تنقعر ود عمره، آخر في بكر

 بعدن. مات أن إلى الزريعيين عند

 تغير لعندي( ا سجد ) فيها ره آثا ومن

بعد. فيما ؛لماؤه

الفه عبد ددهد يوسف د.

 ذب ب ادف ارش تاريخ :٠ءمار اك؛ن نجم دراجع:

 ءدي محد تحقيق ،وزبدد صحاداء أخبار

كوع، ام؛979 ممر، العلم، مطبعة ا

م، الزركدي: الدين خير ع  ااطم دار ا

 هدية ام؛986 ،7ط بيروت، للؤ$يين،

 أحمد وعدن، حح٠ل ملوك أخبار ذي الزمن

بيروت، العودة، دار العبدلي، فخر بن
م.1980 ،2ط

 دين من غئز قبائل الحمداني خمر
 في بباب العدناب، القبائل سائر

 نب في )داب عذوان تحت _ا٢٠ نسسا أ
ول الجزء في وذلك وادلى( ادنى عنز  ا

االدل. دنى

 بالتفصيل تحدث أن ؛حد رأى لقد

 خوالن وأنساب قضاء أنساب عن

 التداخل دردى القضاعية، الشام

ط  هذه بدن زج لتما وا واالخت

 وبين جانب، من اليمه القبائل
 آخر جانب لرن النجدية عر قبائل

 في وذلك الجغرافي المعيد عل

 وشرق ل لدى الحاد النجديه المناطق
 اروم المعروون اليمرة السراة ل جذل

د  من رأى لقد نقول: .عسير. ؛-ب

زم  تبا بأنسا ءنى قبائل إفراد ال

 هذه تلتبس "لئ وذلك اشللة

 وال نى عر بقبائل لقضاعدة١ اماش
 أن خاصة — تعبيره حب —

 جنونى تغلغلت قد اليمنية القبائل
 كما ، عرًا ذي أرا في وخاصة نجد،

 في السراة جبال في عر تغلغلت
 عر أن كما ،منها القضاعية الديار

البطون بعفى إليها اجتذبمت
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سرد( العنسي )ا مود( العني )ا

 سمها ا صفحره نر عن.ا مذلى لمستضعفة ا

 بيشة وادي عل ديارها وكات عسير
عر. في حلت“ذل نجد دلي مما

 قاسط، بن وائل بز( عر وهو

 لى ممد بن نزار بن ريعة إله، ينته;..
دعيت لقبيلة جاهز، جد ،ن عدن؛

 جرش وأحواز نحد جنوب وترل

 لقبائل وديرك وبينها تهامة، وأشراف
 زعم وديار الراة جبال في اليمنية
طويان. حروب

 المناطق في تذكر المذن وئقوش

 لها نعر م ئلقبا سماءأ عر ترلها التي

 مثل ذكر ءلى الراث كتب في
 ما ندري وال إيل( و)ذثد )دواءت(

قتي-،' ،-مر. ع

رياني علي مطهر ا
 ،!كليل ا الهمداني: الحسن محمد أبو : مراجع

 دار كوخ،ا علي بن محمد الف'ضي تحقيق

 أبو ام؛ 980 بغداد، للطاعة، الحرية
 ة ب ج صفة لهمداني،ا الحسن محمد

 كوع ا علي بن محمد -د.حذق العرب،

م.1990 الحوالي،

سود( اسس )ا
العنسي,* كعب دن عيهدة هو

 خرج ر ؛٠لخم ا بذي انهور ا لمنحجتي، ا
ذ١م منطلق" ذلمه ف من ذوة رأس عل

 نجران عل تغلب حيث الجوف خب
 النبي مع الصلح هلها سبق الني
I عل ربقي أسلم، من فأملم 

سود واتجه آخرون، النصرانية  بعد ا
 م-تغأل خالجا ف صهراء محو ذلك

فات  وبعض بناء ا بين الخ
خرى اليمنية الزعامات  كان والني ا

 المرادي مكثوح ابن ير أبرزها من
 في المعادر وتختذف مذحح. قارس
 ذلك في بما التغاصرل من كثير
 ال 1اكنه سلطانه اتاع في زخةاشا

م دخل ذد كاذ أنه إلى تثير  ا!س
 ظهر ممن آخر كعدد )كاهن"( كان بل

 ودعاوى ادعاءات ولهم ٠م في
 ذإك ومع بالكذاب، سمي لهذا مختطة

 قتله من نمكن إذ ه أمر يطل ن
دناء ؤادة من المسلمون  صنعاء في ا

 ورجاله مكشوح بن قيس ومعهم
 من ليلة آخر في قيل _،٣محك بن وور
فة ددادة أو I النبي حياة  أبي خ
للهجرة. عثرة دية -ذاا الذة في بكر

ف الدعر اه عبد حسين د.

 /2 ،روت٠س صادز. دار ط. العكري مراجع.
؛378 ،374 ،341 ،336، 317،300

 دار د.العمري(؛ )ت. للرازي ض*ا، تاريخ
 البن ,'ذكامل ؛125 - 124 :3 ط الفكر،

رص )تاريح مادة وراجع ،341 - 326 /2 ا
س(. ايمن ا!م
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قاسم( الدين؛ن )دايي ي٠ا)ح محمد علي؛.ن ادني

 ن(٠٠حا إن زبد ،،،.ي

م1802 .دعي 1737ه/1217 دعب-1150

.لعنسي س*يد بن ا٠٠ح دن س.عيذ

 ولي ٠ذماره هل من فاضل، قاض
 'وهباس( بن )ء-لي وئمنعور ال.ق.ضاء

د )ءدة( رالد في  ول )وصاب(. وب

 بحث في اكج-وم )ضوء :منها ى
 نيل مادب فه قال التخوم(.

 مستمرئ جئدل كتاب وه.و :ووطرا

رض تمذوم تحقيق ءلى - ا

 الزرم الدين ذير
م، الزركاي، الددن خدر جع:درا العلم دار االع

٠م1986 ،7ط ؛؛روت، ادالين،

 سد إن )علي اسي
م1727 / ه1139 ت

 حمدأ بن محمد بن علي ه)

 ولد ض، وال وعالم شاعر او«ض،
 ر كبا لى٠ء ذ٠ خ أ و ، ء يصنعا أددو

 حاكم" وكان الة.ضاء زاول ، نها ءل.ا

 وكان والخيمة. ووصاب الغذين في

 لحكمي(١) شعره اشتهر بليدًا، عرًا د؛
 شيف" وكان الررق، )الحمدي( و

مة مثر ابن للع دام وطبقته. ا

مة  أحمد بن عبدالقادر الكسى الع

ورساذل شعره مع٠مح ٠ني لكوكبا ا

دبية  انحدي )كأس دووانه وسمى ا

 محمد ابن ءلى الذاذى فدس من

 في ك-خ مه غطوط وه.و العني(

 وأوروب؛، عرض مكتبات ء_دة

 ٠شعر من تراغتا حديث" طبعت و

 المشهورة ة-ى;دد.*< ن ؛.*.ذوا خم_يتي ا

 عر في فجأة ذوفي االور(، )وادي

ض داها كأن حيث اي

 العمري الله ءبد ، حسل د.

 ازط.؛لع رليدا لشركاذي:ا علي بن محمل : مراجع
 مطبعة اسابع،ا ااذرن بادن جاء من سنبمحا

 محمد ب' م.حمد اه؛ 348 ،٠مصر العادة،

اليمن ٠د.لمب ا.هرفا ذشر ،زبارة دنا
لف، بعد  والبحوث الدراسات مركز ا

بيروت، ا$داب، دار صنعاء، اليمني،

 وصادر :الحذي مح.مد الله عبد م؛1985

مركز اليمن، في الدي اال العربي الفكر
. ء صن*؛ ،اضها لدراماتا

 »|٠ةاس إن ادين )**؛ي ي٠س

م1948 - 1912 ه/1367 - 1330

 تشأها الني ا،.ربه وا(.درسة لتحقا
 امفي925 / ه1343 سة تراك ا

م،1928 ه/ 1346 سذة وتخرج ،خ صنعا
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قاسم( بن اددين )محيي العنسي تاسم( بن الدين )محيي العني

 زمه برته بالمدفعية ضابطا وعين

 بعثة إرسال ا!مام قرر وعذدما أول.

 عدد اضيف اختار العراق إلى تعليمية

ستاذ المعارف وزير الله  الدين محيي ا
 ذكاء من عنه عرف لما لها رئيس"

 ما بع يذا كان إذ ،ومعرفة وإدراك

 عربية ع حكن—ص من يده إلى بصل

ت  ن وى ،عصرية كتب او ومج

 إصاح ا ل.ذبيل ا لوجيه ا ديت ءلى يزدد

 يلثى حيث ازثي صالح بن حمور

 ت نج ،,ا الصحف أنواع زائروه

 كتب. من إب بمل وما المصرية

 ذدور التي حاديثا في يثارك وكان

 علم" فاكتب النادي، ادييت هذا في

 طريقة 'حور، هما وذطا وأدب"، ' وذكر

 بعثةا ترأس ليمز؛.ا ني الوضع ذفر

 أرم.ة 4ج ووا ق،لعراا ( إخ التعليمية

 إلى عدن من الغر أثناء مالمة

 بحيى ا!مام سمح لم إذ العراق،

 أضيق فى - الغر بمعروف

 عل البعثة اداد ح فركب الحدود،

 ن 1ك .اداثع ' لذ,ة_ل مخممة باخرة

د، نعم  فذن ستان،وا والمربي ا

 المطفا بمنتهى البعثة أفراد مع تعامل

ادغر مئقة معه_م وتحمل واامطن-،،

 معهم وذعرص الباخرة، سطح على
 وكان والعواصشا، والرد حر لل
 إذا حق الحصيف بلوراسي دك  مثا

 يطلب كان ق دمرا ا إلى البعثة وصلت

 باجاقته ويدهشهم مأن لةا ذوي مقادلة

 ق—ح خج٠لحلدي ا في ساوبهأ حسنو

سفارة. رال سعير ذهرأ عنه قالوا

 كذة في ؛.مسذئهع مجضر كان وف
 وخيرة، علم" ب٠فاكد اط.قوق،

 كان ادفي مسذيه٠لي ا البعثة دت عا وعدما
 فكر م1938 ه/1357 سنة ها٠يرأس
 ربارة كايفية ي بغداد من ااتحرك قبل

قدار  العثة ببا ستمر الفي العربية ا
 وفلسطين ولبذان سوريا : وه_ي

 تلك مجغق أن من ونمكن ومصرط
منية  ما السفر معروف من ووفر ا

 وصل الجميان، الرحان تلك من مكنه
 الله د خنى السيف ونع رأ صنعاء،

 ونمص ،للب_مثة ا!مام مقادان بضرررة
 يستقر وكاد ،وجه أ"رس على ذلك
 تنغص رقابة عليه بأن شعر أنه لوال

 في ذكر بل ،يصير فلم ،عيشه
 ذلك فعل وقد بغداد، إلى الهرومب

 واشتاق رب. لترحا دا بغداد واستقبلته
 بغداد، في ؛.سؤولينا وصارح لدمن
 الدراق من طلب قد ا!مام وكان

لتدريمب عسكرية ؛.عذن إرسال
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ين )دني اكت~ي ة؛سم( ذن ا شي ين حي٠) ا ١ةاس بن ا

 بغداد ابت٠ف_استآج اليم.ي، الجيش

 البعثة أة-راد وزدذت ارت_ياح ل٠ك٠ب

إسماعيل ئ-S'ازر الدب ب_رئاس-ة

 محيي ستان لى ء. قرحووا ،الوت

 وكاذ-ت ذواذق، !.بعثةا درافذة ا!.ديائ

 حكومة عرت٠ث ذد الراذدةا >كومة

 ستان ا ءودة ترى بأشها ى٠مح االداد

 ا معه !;تعاون ارهن إلى الدين محيي

 يحيى !مام واهل مهمتها، نتفين في
 البعثة وجاءت ،مدخر ءلى واذق

 بدادة منعاء إلى ة لعراوا العسكرية

 م/1 939 سنة الثاب الدالى; اذرب

 االدن ييمح تاذسا ومعها ه،1358

 المعارف. !وزارة مغتش" عين !-ذيا

 اذ-ورش حمد ن سن.(ا ودمه رفك وال

 مناهجها ذكون ؛؛نودة م.درسة ذتح ني

دا في انثاذ-ود-ة دجللم.ذا ة دنار  !.ب

 الثانوية ادرسة وفتحت 'الردة،

 ،مهمة ذ.علىمة دداد.ة!طفلة فكانت

 ءلي دتانا له-ا دددرًا العن وؤد

 فكان ددن محري وو االدي م٠قاس
ذظ-ار الت شأن للمدرسة  إعجاب" ا

؛و,--اة-لى جاءت لى وتقديرًا

 وفذ-او-ت ،ا؛.ًا!-وف تخطت س.ا!دب

ميذ اال.رذة مذأل ني والة آفاق" للت

 مذن أطلت إذا حق والفكر،

 ة_د ا!مام ن1ه'$-1360 م/1941

 الجديدة، التثقيفية بالبوادر _( ض.

 ذذد فها دخذورات ت نث قد اذت وك

 وتجويع ودوده م ا!د؛ لسياسة

 دن ءدد باعتقال مر وهنا الثعب.

ستاذ منهم والمفكرين النائهين  محيي ا

ستاذ وزميله العدي الدش  أحمد، ا

 سبقهما قد وكان الحورش، حسن

ستا ل اعذقا  ،لزددري ا د محفدو د محم د ا

م ن ستا وا  لب أبوطا قاسم د٠مح

هنوم. سجن إلى ونغيهما لخطيب ا  ا

 اكجن في ا!.ددن محري أستان ذى ة

 ك، د بدد ط.إق شهرين دن ئر
 في فكر حق أيام إال ه-ي ا—وم

 ينفذ أن ولى ث"لىة، درة الروب

سدان زميله طلق حق انتظر ذاك  ا

 ودبرا والتقيا لحورش، ا حن حمد
 وما ذدك. ما٠له تم ٠حؤ االروب، أمر

معر إلى وص حق أيام إال هي

حرار واتحقا  وعم اليمنيين، ؛.ا

 ا!مامي الحكم متاهغة ني

 سنة يحيى ا!مام مصرع حتى
 االورة في ودارى م،1948 ه/1367

في سقطت ولكنها ،عنها وداال-ا
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ءلي ان )معود العذي )مادد>ن سي

سان فوقع المتخلفين أيدي،'لجهذة  ا

د مع الدين محيي  قبضة في زم

 في واستشهد أحمد ا!مام اد_طاغية

حرار قده ى حج-ه ن مدف  ،ليمنيينا ا

وشهدائها. الحرية رموز من وأصبح
حرود حسين أحمد

 علي( بن )سعود اسي

م1207 - 1153ه/604 - 548

 دى معود دى علي بن معود هو

 التدي، اومري جعفر ابب دن علم
 في رمتر عالم" الدين: كمال القاخي

 تولى .لغتياا رئاسة إليه انتهت ادذقه،

كبر الفضاء  ليف اليمن في ا

ء  أن ردد رن؛يوب طغتى'ذ ا!س

 مما وبرعه ،وعذته قدره غرف

 في الحدي روى كما وذاك إليه ب

 )العذف في الخزرجي ثم )السلوك(

 أن "وهو يلي: بما الحن( الفاخر

 ،ه اوفق مجودة سهر لما سعود حيى ادن،

 حده تيا ن اإ سةرئا إب واذتي-ت

 الءدادة هي كما - ءرذان أهل القضاة

 أنه حماشه ذفكر - الوقت حك-ا في

غرشان أهذ بعفن إلى رجلي -ل٠و

 آ زظ جوابا عليها فأجاب ؛.مسألة

 القامي إلى ا٢ وتة.دم ادسائن خذها فأ

 ب؛دد كتب عليها وقف فلما ،مسعود

 شيئ"، يعرى ال نجيتا هذا الجواب:

من ليمن ا هن ا ؛.عمله بمداد وذلذل

 ولم الممرة، إلى لونه يميل البر

 لرجنا فعاد الجملة، حروفن يعجم

 ما عل افوذفو عرشان، إلى اذلمسا دا

 يومئذ وهو مسعود، زي لقا ا كدب

 عليه واوقعوا أشرق، بذي يدرس

 فحين ني لعرشا ا علي بن أحمد القاضي

 كميدة له الحت ذلك عل وقف

 نجيبا جيم ا٠ءاب فا ،مسعود ضي للقا

 من المغذاة ياءه وجعل ياءه ١جعلب أي

 ،متلقه ثاء ادوحدة والباء نون" تحت

 لون لفج ؛دا أسود 4لوذ بمداد ودلك

 أخذ. نم مسعود، القاضي به كدب ما

م سيف عل ا۴٠ ودخل المأله  ا!س

 الرزاق بذار بجبلة متين؛ ذاك إذ وهو

 لسكر تسبلن عصرنا في هو الذي

 حضر فلما ، نية لثاطا ا ك مان أ

 يا قال: الحديث وفاوضه مجلته،

الغف، بدعي رجلي فلهر موالنا،
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اي ء 'مدود؛ن اسي ءم )سعود؛ن .*ني

، .١ء-لي-ها ويسه ل.قغهاء . محتعر روصا

 يفعل دزرد حق ب'للفظ يقنع ال ثم
 ووضعها لة اد، ذتح ثم ،لخط با ذل.ك

م ذر فلما يديه، ددن  لقاذيا ؛.
 ذلث ء-علم إعجامه ورأى معود

 ص،ذم! من فطاجه بطلبه وأمر عده،
 ‘إب لورئةا نبذ دشامه ح.ص فلما
 جوابك الثاني الجواب له: وقال

 مبحان ل:وق' تسعود ني]قاا مله فذ،
 مكتوبه خذروفا تمهز ءذول أال ازل!
 من لقبيحوا ،إزجاميا د هرل بفعر

 ثم ذلك! اللظان فليتأمل ا!عجام،

 نالماطأ ذظ.ر ين ٠؛.ل الور، إده د أء؛

 ما ص-دق وعلم ذلك، أدرن فيها
 دور ه عند تكرر كان وؤلى ،لا٠ق

 حمد ذي لذاا ءلى غيظ" باطنه تكألت
 ؛-اد أنه استثبت فحن ،وأه_له

 دق ص ه ظ* ءلى غ.لب مسعود ذاذي.1ا.
 قاني دأ ل:فقا عنهم، سعل ؛؛ن ما

 معود دا ,-ت و ،بيئك ارم 1 د حم.
 هذ ذخرج القضاء، وايئك فقد
 ة د—ش ن—وم ٠ملعزو وهذا ، متواث"

 نذعه رقوة ودزمه !.ه ال-زجم ورع
 للسلطان باع التجار أحد أن ؛ألمذق

ثم ،زدل٩ل يم"ل ذاعة؛؛درة ذ٩ل-عتك٠

 إلى ااتاح.ر فثكا بالمال .تمطله صار

 السلطان إلى فكت.ب ،معود .ذاذي .

 ئوى ؛.ان )إذا ه في يقول له إحضارًا

 ورموله الله إلى ذعرا إذا لؤمزن
 وأطفا سمعنا ؛ذولوا أن ينيم لكفكم

 (51 )الدور ا.ا.ه-لمحون( ٢ه لمن واوا

ن ليحذر ن ابئ ؛-  محدس إلى ؛-

 وال أذرق بذي الذريف لنرع

 والذو، بالله يؤمن كان إن يتأخر

 وأءره وط ء با!حضار أمر ثم ا$ءر،

 فلما السلطان، إلى إال' بتلنه ال أن

 نعم قال: ذا.ك ء-لى اللطان وقف

 هم ، وكرره؛ خر١اا روموا بالله أوهن

 فركم المنعورة من ؤوره م.ن خرج

 در ودر -وبة، ال دواب من دابة

 ء-لى يزده د عده دخل فلما وقانيا
 مجله من رئرب سألمه -اذواب رد

مه يراه بحيث  ا-ه ؤال ويمع؛-

 او—وس الله اتى :دوت برذع
 السلطان بإزاء التاجر فذام خصتك

 فتئه، ا-ه ؛.ت الة؛ لدانى' عده وادءى

 ذيالقا فألزمه ،بذلك ذاعزف
 إلى اللطان فامتهل ،لتدم؛-ا

 ال ،التاجر ذ-ة-ال داره، إلى رجوعه

ما أقبش حق المكان ١هذ عن أفارقه
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)كذاب( لقوابم1و العواصم ءلي بن )معود ي—العن

 أنت للسلطان: الة.افو، لفقا لي، هو
 تهذا مقيم وأنت ازوفاء ءلى ؤادر

 له أق تن السلطان وأرسل اه.لر
 جرزلتا ومئمه ،٠ لمنصورةا من بالمال

 ذزك من فرغ فلما المة-اخي، بحفرة
 عيي بيئ االطان ووب.ل ذفانيا ذام
 : وة_ال الرير، ءلى، الال! جفته وأ

 ، لشريع I أمر من عدنا يجي ما ذاك
 حق من علينا يجي ما وهذا

 مز( مذق السلطان: لفقا السلط!ن،
 اللطان وءاد الدين، كمال لء.اك:

داره- إلى

 م ازدي ني لذاا ديئ ط-ب فما
 القضاة و$ه الذي نللطاا نجابيل

ي  اذران أحسئ وما ال؛من، في ا

 يجب ا وهاؤن دلت: ٠' للثم السلطان

اإقدنة. يكون أن

مذال، كذاب آثاره:  شرح وهو ا

 إسحاق أي للثخ اللمع أمذال
 الدبن؛ أمول في الثيرازي،

 ارثر المائل ءلى به رذ والثواب

 بن الله عبد ا!مام إليه 1وجي-ي- التي

 لم القفاء، شروط في وكتاب حمزة؛

 إمامة صحة فيه أبطل وكتاب يتمه؛

رذ يجعرو ؛حمزة بن االه عبد ا!مام

 العمراني يحيى بن ط-اهر زلى به
 في سرريةا بمدب لتمكه

مول.ا

نوع علي بن .ل إسماء القاضي ا

 دن علي بن عمر اليمن، فقها، طذ،'ت مراجع:
 دار السيد، لؤاد تحذق الحعدي، مره٠س

م. 1981 ،2ط ،بيرودت* العابة، الكتب

)كاب( وافوايم ،,*الغو

 أربعة في بقع جايل سفر هو

مة صنفه مجددات،  لكعس_مر ا الع

 إبراهيم بن محمل لمطلقا نجتهدوا

 ام(.436 ه/840)ت الوزيرة
 في المؤلف قصد أن من لرغم ودا

 جال شيخه عل الرد كان البداية

 عل تحامله ني القاسم أبي بن الدين

 والمذاهب العرق ومخك السنة، أهل

مية، مة تلمبذه فيهم دما ا!س  الع
 إ إليه، تبا بعث رسالة ني الشاب

 يجوث مز حواه ا رم بات الكتاب أن

 في موزوعبة متعمقة تداواحتها

 لسنة ا ل ورجا ت ومصطلحا علوه

 واست والغرق النبوية،

سة،  اسية وانجادالت ا!س

دبية.  كتب وأن- ١م٠ألر أحد وأ

مة وصيه لذي ا ،لوزير ا ابن الع
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)كذاب( و|لعواصم .*وابم’ )كدأب( وااذواصم -م١٠اد؛وا

م ديف  )البدر في ٠ني ا.ثوى !س
 كثيرة٠ رذ و ة م.ز سم,له بما يأذ.ه (ع ارط.

 "ال : العلوم هرن هتدددة ۶ ؛؛-و في

 خرج ولو الكذب، دن ى في دوجد
 اإدح؛ ر الذدأ غ.ر إلى ازكتاب ه-ذا

 . هله و؟ الي? خرسندا من لكان
 — ذشدية زة اذ.؛ في ذلك عد ويضيف

 : - الوزير ابن شخ إلى ذرة دب غير
 شروخه أن الظن عل يغلب واالي

 لم واحدة ذات في تجيع" تجعوا لو
 علمه، مقدار إلى م ه م ل ء يبلغ

 اليمن إن : قلت ولو ، الا٢ هياث* ونا

 عن أبعد لم ،مثله تنجب لم

ر كما - وه"ةالا الصواب".  تن

 عن ),على؛ ا معبرة لجا ا ت االراسا أ-دنث

مة  ومنهجه الوزير )ابن الع
مي(  والقواصم )العواصم أن الك

 وهو - القاسم( أبي سنة عن ا$ب في

 : - للكتاب الكامر العنوان
 ابن تفع اإبي ا$راء أهم يتضمن"

 رجال من نحققين ا ف وصا في لوزير ا
م،  أثمة يبرن وضعه عن فضأل الك

 )العواصرم صاحذب أن ويبدو . السنة

ول ذوا صعوبة مدى أدرك م(٠والقواص

 ربعة ا بمجلداته ثرر كم—ا ا ره٠ع٠س

 ال التي ألحائه عمق إلى با!ضافة

 نجنينرس ا تحر بعضها يدرك
 من ءة_د نحو بعد ذقام ،وانحتصين

 في صم )سلعوا ر٠نحتم بوضع ا)-زمن

 الذب في الباسم )الروض سماه مجلد

 لبرقه تأ من فرغ القاسم(، أبي سنة ءن

ربعاء )دوم  ن ذم؛ شهر دن الثالث ا

 سهل ولذلك م(،1414ه/817 سنة

 وأهكن اتجاسم( )الروض كتابه ذيوع

 صم االوا) ده كتا٠ بقي ن١ح في ، عنه ابط

 له توفر حنى مخطوط" ا(٠والقواص

 الذثرخ انحذق العالم جهد دؤخرًا
 بتحقيقه فقام ووط رن؛ ا شمرب

 الذ-خ ذضلأ معتمدًا نصه ظ :٠ؤنماو
 )دار وندرته ،وأكملها انحطوطة

ردن - عمان في التبشبرر(  أربعة في ا

 ءالم منها ول ا صدر مجلدات
 عام في والثا م1985 ه/1405

 العام في والثا)ث م،1986 ه/1406

الطع. تحت برزال م؛ والرابع االلي،

 اسدري الله ءبد ح.سين د.

 الطاأح ر اذلى الشوكاني: علي بن حمد٠م مراجع:

هطعة ارابع، اأترن بعد جاء من داسن٠بم

إم. 348 ، برص; .ادة، ن.* ا
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بنو...( - ...)أل عؤاض بنو...( - )آل... عواض

)ال...-بغو...( غؤاض

 بن عواض إلى ينب مرضع
ول سنان بن مد ن؛ بن عواض  ا

 عواض ولبي سنان لي ذب مرجع
ف من ع،ا مخ  الموصع وعرف لك

 غرب ي وبقع عواض بني بمعشار
ع  أهم ضمن من ويعد الك

 اعيانه من أراضيه. وأخصب

 عثر التاسع القرن في المشهورين
دي  ، ٠ن سنا بن ن سنا الشيح المي

 لديغا العشرين لقرنا مطلع وفي
 ، ٠ل سنا ابن قايد بن عدالرب حمود
 صدح٠م محمد لشيخ ا لثورة ا عهد وفي

 حمود ابن رشاد لسخوا لرن، عيدا
 حمدأ محمد ءلي لعقيد وا ،عردالرب

 من المعشار أبناء عانى وقد مطيع،
 سجن بعد صة خا كندرا مة !ما ا ظدم

 قع ف عدالرى، حمود الشيح وذاة و
 مضاعفة فا زمعا آ الجائرة ة !زكا ا ر مذرا
 شفهيا يتناقلون الناس يزال وال

 دي أهل ببرقية' المشهوره الترقية

 يجيى-:::- ا!مام إلى الموجهة عواض
 المؤمنين أمير روالنا : فيها ء وجا

 ضاق رعاياكم,، نحن الله. أيدكم
 ما يشر والذي المقال، واتسع الحال
 ين بعن لدين با ء جا فجن-دكم ، عتر
، تكم ال وو ونحن ذب. اقو يجمع ، سنة

 لجمل لم سنة، وعشرين اثنتين منذ
 والحال- الزكاة. ركن ءلى وإياهم
 لبع ا نحبركم - تريدون ما باذلون

 من شئتم ما روا ذا-حتا ،ل لخصا ا
 وقد ملمون إننا قلتم أن إما : ذلك

 أرونا أو ومثلها، زكاتين سلمنا
م  منا تقبلوه الذي لصحيح ا ا!س
 منافقون دانا زلجينا أو فيه، وندخإ

 صل الرسول أجراه ما 1مجقذ جريتموأ
 أو زمانه، بمنافقي وسلم، عليه الله

رض ]أي لمونوعدا الموضع  ا
 عل نشاطرؤم أو الزؤاة[، بمقابل

 أو البيادر[، ]أي انجارين في المال
 أو ،منه تزكيتنا يقع محا لنا يعيى

 في لبقائنا ضتأ معنا ما ءلى تلطكم
 إلى آالف أربعة رن دف البيوت.

 ا$ن بعد )فدح( ألقا وعثرين أربعة
 مراجعه كلينا بغاة، ناسنا زنا ف إن

 عنا الله لكم وسبأ إفادتنا وتعرت
. الواقع بعر رفعت إن منا ينتقم أو

 غية لب لقيمة ا ص لظر ا وبفط
 تعكر البرقية وإن الجادلة، وحس

 ليلة حق سيستمر الدي الظلم واف
 26 م/1962 سيتمور 2 6 ثورة م ودا

 حسمت الني ه1382 ا$خر ربح
 ۶ا!ما ونائب المنطقة أعيانى بين نزاعا

 في 'لجور ۶موض حول ٠إب في
ستة نمة ؛ن ينعي كان حيث الزكاة
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ساؤم( )أحمد ادموازي (٠٠٠وئو - ٠)آل.. عواض

 المنعك.؛، تدفعها لم ة لزى ا من ضائعة

 ء بذ.ا لسجن ا المنطقة ن أتم؛ أودع وقد

الثورة وفكت هذه دءواه عل

رهم.٠أس

 مجزأة اروم عواض بني ومنطقة

 من والعدين والحزم حش ؛دنإداريا
 عل السم وذطلق إب. مديريات
د في وآخر بعدان في موضع  ب

 في لطويلة ا أعمال من الشاحذية
الحجرة. مذطذة في وثالث مخوب"ت ا

 ن سكا من عواض آل أما

 عبدربه جوبه محبين فإليهدم ءضما لبح ا

 ٠ لعواضي ا تمدربه وأحمل ٠العواذي

 الله ف ض: أحمد ى؛ لمعاا والداعر

 ضدف حسدن اصحفيوا فعيلعواا

قات العواضي، الله  لم النسب ع

 وجود رجح ا ن ك" وإن بعد، تدرس

 رتع ياروا ا دب قديمة د**.ب ت ص

 لموضمعثنا ن س.ك.ا ب.ين داداة ال غوية٠لث ا

برز من عواض آل -د و ؛لمباعدن،
 ومنهم ثم؛ وأعيا ء ارنب؛ منطقة ةمايخ١م

 طق ومنا رداع حذلمت التي س*ر ا بعض

٠أخرى

العواضي دطدع د ذمي د.
 حياة الرزير، الله ب.د ؛.ن د هرجتم بن د حمأ : جع ض'

ام،978 الوزير، الله ب بن عاي االض
وأمير، لمعا ة دا ح ،كرع ا عاي بن محمد

 اليمن بلدان مجمرع الحجري ام،987
 والنائل ,).بلدان هعجم ،المفوذي ،ويماذلها
.471 ص ابه،

 ساب( د٠ء ) ا،*واض

م1986 - 1939 ه/1406 - 1358

 خ٨ش ال*وانمة أحمد سالم د٠حم ه-و
 في وإلى ءر ون.؛ وأدب كري٠ءس وقادلى

 لواء ءواض آل ن ؛—ردد ناحية
 ة اصه٠صا في واستشهد البيضاء،
 دوو ه-/ 1406 د_وال في .صكاء

 ساسي ل اغب؛ حادث إنم م1986
. دف ؛ ء

 مبن في ثم رداع قلعة في مجن
 في ذن ااره؛ دننم رن ء ة؛.صد*.؛*.1الة.

 لتندق وا الثورة قادت ا!د؛دي. ا!.*.تدر

 استشه.لى أن إلى ذرارة أول دن 1؛.ى.ذ.وذ.ي.
 ادورة , لجه-ي-وري ' ادذظام ءن مدافع"

 فيها شارك التي المعارك لهر وثوابتها.
 نم؛ن في ديب معرى :وة؛ده_؛

 معارك م؛1963 ير .دنا ه/1382

 الملكيين ت وقو خ.؛.ول زلى لح-مله-ورية

 ودق م1963 ه/ 13 8 2 عام دنن
 حمار معركة م؛1967 ه/ 1386

 ا؛ذ؛رك القائد كان حيث دودًا البعين1

 *-ين انم ر دى-؛ ذ-ك درادلى جرح في
> اليمن مذرق ني القبالى تجمع د-ن دودًا
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عبدربه( )أحمد ادمواضي عبدربه( د )أحم واضي٠ال،

 وإلى تعز ط-ري-ق عن مرورهم وحق
 إلى الحديدة من الدارك ثم الحديدة

ء. صعا

: ١فذله لتيا اإناصب أهم

عام من مدرعادت كع.ه ل ؤاة.دًا

 مشاة لكتتبة ؤاذد م؛1973 ه/ 1393
 م؛1977 ه/1397 عام انجد لواء

 ه/1 399 عام مارب المواء محاذظ"

 عام ذمار نجافشة محافظ" م؛1979
 للمحويت محافظ" م؛1984 ه/1404

م.1985 ه.ا1405 ءام

 ال،.و,ضي الله ض..ت أحمد

 عبدربه( )اد الواضي

م1972 - 1925 م/1392 - 1343

 زي دروا ا حمد أ عمدربه حمد آ هو
 هرددردة — ت لجريا ا - البديع في وك

 ذلقى وقد ،٠لبيضاءا محافظة — مان٠ذع
 الله عمد لشيخ ا يد عل أو تعلمه

 حريب مدينة علماء من دويح صالح
ل ذلك وزانى  ؤضاها الني الفترة خ

كرهبنة. حرب في له المترجم

 لده وا دلمد، كدثخ منصبه رولى
 الذي زي لعوا ا أحمد عبدربه اكيح/

تتريب" ام، 95 8 اه-/ 3 77 سنة ولى

ل  ضد برة لحر ا معاركه إحدى خ
 إحدى ٠بيحان إمارة في !نجارز ا

 في شارك آنذاك. البريطانية الحميات
 ه/ 138 1 عام ٠حرلب مدينة تحرير

 الني المالكية القوى من م،1962
 قيادة وذولى رريطانيا، تدعمها زنت
 كهيدا قاذدها وقاة بعد لحمدة ا هذه

م وزير حمدي ا  وزان آنذاك. ا!ع
 اوفي التحرير جبهة دعم في دور له

 للبرطانيين خاتا وجهت
نهم  ت محدلى ت٣م ود ؤد ا ءلى وعم
 لعض ق_اد ومكثراس. ب-وةه
 الثورة عن دفاع" الوطنية المعارك

 رسمي بتكليف 'لحمي-وري م النفا-؛و
 م*.ارك مثل ها٠حي ااثورة قيادة مز

 نقيل م،1964 ه/1384 سنة أرد
 اللى م،1967 ه/ 1387 سنة يلح
 ء«1ىد ٠الحا-يدة طر,-ق — حصار

 الحصار فك م.1967 ها1387 سنة
 المبعين مجصار ا!*.روف صنعاء ء:

 إلى مح.اصره ضعا. ظلت فقد .وما
 دقبادة ءئه_ا -ارلحها فك نم أن

ض الشعبي وجيشه الدراخي اذثدخ
الشرق. قبائل

 القائل وون وزير منصب -ولى
ومستشار م؛1963 ه/ 1383 عام
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العو|لق ءبدرب.( )جو_ المواضي

 لساحل-ح؛ب . لم.شير . لحمهوري.ة سى رث -

 ومحافظ م؛1964 ه/1384 عام

 ام،969 ه/ 1 389 عام ٦ص_ع_ذةم;

 أركان يشت محافظ أول وكان

.؛  هذه في الجم-ه-وري وازتظام ازدو

ولى؛ ا!.ثورة مراحل في الحافظة  ا

 ه/1391 تاح تعز-:؛:- غدافظ مم

 القعائد ينظم كان م.1971

 ٩ربدولح باللهجة لمشهورة الثع-رلح.ة

  ح٠بإص يقوم ك-ان والعنعائية.

 ن—م نوم—صا٠خ٠ت٠لم 1 ين٠ب ن البح ذات

فراد  بالتعليم وادتم والذحاذلى. ا

 ذ ب_ه ودءم خات؛ هشماما ا

 عمله ف.برة خالل خ-اص-ة رس-ه ودد

ذ*ز. محافغإة في

واضي٠1ا الله .-ى أددد

عبدربه( )جوذة العواض

 من ني لعوا ا عبدربه جونة ه.و

 ٠ا"خر ربيع 26 سبتمعر/ 26 شهداء

 عبدربه د٠حم أ غيحلشا لشهيد ا تى٠شة

 في بارز دور له كان الذي ذي لعوا ا

 استشهد وقد الثورة، عن الدفاع

 منطقة في ذي لعوا ا عبدربه جونة

 هرع معركة في صنعاء شمال أرحب

شاب؛ وكان ا؛.ثورة. عل لمتارين ا

 ستشهد وا قويا، لبذية١ سل.م ء؛ شجا
 س.ذة عامًا زثالدن ا عمره وز يتجا ولم

 أثر لفقداته كان م.1964 ه/1384

ا ورة. مسكر في بغ با

المؤدد ة.اسد.م ءاي اسدد

والق٠اا

 يظهر لم كبدر تبلي حلف و مجمع

 وثالث ا اوقرن ترب إ  التسمية هه

 المنطقة طين٠سال إلى نسبة الهجري عر

 تعرف المنطقة وكانت العولقي( )آل

 وتمتد ، مذحج( )سرو داسم قديما

 ساحل إلى شما  بيحان من أرضها

 بالد الدرب من ويجدها جنوبًا البحر

 وكانت حضرموت. وشرقا البرضاء

 لعا.يا ا لق لعوا ا ٠ قسمين من تتكون

 بالعوالق ويعنون السفل. لق والعوا

 تسكن الني القبائل تلك لسقل ا

 دين.ة٠م صمتها وء-؛ لجنوبدة ا لمهول ا

 ببضعة البحر عن تبعد الني )أحور(

 صمة لعا ا )انحفد( مدينة ثم أميال،

 ادموالق قبائل أهم ومن ا!-تجارية.

 بطوخبا ومن كازم، با آل : لسنل ا

 قرية ويسكنون ة٠دشمع آل .لشهورة ا

 فريد، آل :أعالمهم ومن )المنقعة(

الجعد، ويسكنون البسم وبرت
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العوالق العوالق

 بنذر ذييب وال أحور، في يلم وآل

علي. آل وصن

 كانوا فقد العايل العوالق أما

 والهضاب والتالل ل لجبا ا تبا احون٠ر

 ،ن دبحا وادي -جنوب الواقدة
٠ رئيسيين ين وسم من لم٠رذه وما وتةكون

 المنطقة شمال ويسكتون انحاجر،
 أهم ومن نصاب. مدينة وءاصمتهم

 وآل وهمام، المرازيق، : فخاذذها

 نهم: بلدا ومن ديان. وآل دغار،

 دامسلم وذاع وخذفر والنقوب مرخة

وعرب. والرهوة والطر

 ثالث من وتتكون ،لععيد ا ثل قا
 اذكارحة. خليفة، أه,ل ،ت٠م* : اذل ق

 اكئز ا٠وه لمتطقة١ ح.:وب في وسكنون
. ا)-قباض  )آل فروع شهر ومن عدد

 ينقمون ا!-ذين علي آل قبائل م,عن(
 وآل بكر، أبو التالية: العائل إلى

 مذحج، وآل عتيز، وآل رويس،
 وآل - 'لرذاسة ٠وفيي - فريد وآل

 وأهل ٠ذييب وأهل ور،—محج

 داراس. وآل جوير، وأهل حطروم،

 مؤذي، أهل خليفة(: )آ!، فروع ومن
وأهل نفيش، وأهل شمالن، وأهل

 وأهل سويدان، با وأهل ،بريك

 - ذم--عيد ’ ٠  بم٠با ٣ه أ ومن سويلم.

وها - والمصينعة - فريد آل وفيها

 ،ويشبم - حردة اي آل المشايخ
 ومدينة — سايمان آل، وببا - )طلغاوا

 آل : ا—فيه البيوت وأهم - حان

 وآل لشبلي ا وآل ذيبان وآل ر نحضاا

عاروة.

 للطنة ا دام تاريخ ويرجع
 والقائد الزعيم جهود إلى لعولقية ا

 محمد بن علي بوذخ لله ا عبد العسكري

 ؤد ن كا الذي ،لعولقي ا ناصر بن
 في وترفى الهند إلى صعبًا هاجر

 صار حق العسكرية إناصبا مخلف
 أباد. بحيدر العرب أعيان كبار من

 هن واشرى استر إلى عاد نم,
 المداع قرية بريك آل طينها دم

 عولقية لسلطنة نواة م*-ها ليجعل

 في ذأزعه نم حمرموت. ساحل
مراء طموحه  الذين القعيطي آل ا

 ولما لد-داع، ا قردة في -دصنه امو هلل
 دخل م1867 ه/1284 سدة توي

 محسن الشهير العسكري دقائل ا ولده
 مع تحالف في العولقي الله عبد بن

مراء  المكال حكام الكسادي( )آل ا

 السلطان مقاومة عل أعانوه رذين ا

 سنة -تدمن توفي وقد القعيطي.
 جلة ومن م.1 883 ه/ 1300
 بن فريد صالح الشيخ ذبالنا حدته

 ن ازنوا مجلدى عضو لعولقي ا محسن

م.1997 ه/1418 -
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ادوااق

 الفقيه ا!.عوااق: إلى وينتمي
 لرحيم عبدا بن ادته عبن واللغوي

 مديه عل واب والده وكان ]سمدي ا

 ولما ب لعثما ا الدولة جهة من عدن

 أمواله ونغدت سجخه $نجلرزا جاء

 المذكور ابنه فخرج عدن، في ت وما

 دار واتخذها يدة لحل ا مدينة إلى 4ئل بعا

 وفاته قح فيها بالتدرس وقام ٠وطر

م.1917ه/1335 ئة

 اكادبا لعوالق:ا إلى ينتدي كما

 حى ادم والمؤلف الساخر الصحفى

 من وهو ،لعولقي ا سعيد لنهير ا

 كتاباته بدأ ،عدن وزينة موارد

 لصحف ا في متنوعة ت هما بما

 م.1965 ه/1 3 85 عام مد وانجالت

 ت ذرحيا ا من العديد كتب

عمال  لإلذاعة الدرامية وا

 في عمل ثم عدن. في والتلفزيون
 نسم عل مذرفًا اصحمي الحقل

 برن ما أكتوبر بصحرفة ت قا لتحقر ا

 - 1970 م/1398 - 1390 عامي

 بوزارة العمل إلى انتقل ثم م1978
 ت سا لدرا ا .م—اقس رئرسًا الثقافة

 لتألرفا لدائرة مدير ثم المسرحية،

 عل اذرقابة ومدير ،والنثر والترحمة

سرسر دا في شارك ،لغنرة ا المصنفات

 ه/1400 ءأم )الفتون( مجلة وإصدار
 تعين .ا٠لتحريره مددر وعمل ام980

 الثقاة لوزارة مستشار حدة ب ا بعد

 ء-.*دود وله لصحغر.ذا للكتابة دفرغ ثم

 أنه كما ، التجمع جريدة في ثابت

رأسيسها. في اذارين أحل

 العقدفي أحمد ابراهدم
 ذل وبوا البلدان مع.ج.م المفدذي، إبراهيم :جعدرا

،4ط صدماء، الكلمة، دار اليمه،
م.2002

الفؤد
 و اوا ا ومد^ون المهملة العين بفتح

 من مهملة، دال وآخره المهملة

ثرية ضع ا؛وا  عنهما يقول لمهمة ا ا

 رعن ودو لعودا مخالف ٠الهمداني

 ذي من العدويون يسكنه مخالف هو
 من - حمير أقباض من وغيرهم رعين

 جبل وب - م—وأفانم حمير أخالط

 مرلبى بي ووراخ وسخالن حب
 والعود وسخالن لكالعا من

 الدود وينسب . " رعين من للعدويين

 لحد؛رث. ا بن الله عبد بن العود إلى

 باسمه مجتغظ مستقل مخالف ودو

 رعين مخالف مع ومتداخل ورسمه
 مشهور العود وجبل قتبانرن آثار وب

٠ لطيب ا اسل ب.ا

الشرفي اروب في العود جبل دقع
تقريم؛ كم 30 بعد عل ااخادرة لمركز
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التؤ، التز,

 يبلغ ،مديدة جباية طريق عرر

 غدو ابور سطح مستوى عن ارتفاعه

م(. 2700)

 كونه العود جبل أهمية وتأني

 تيم-؛اسهرا وم.وقدا ردئ لركز٠

 المنعلفة في واسعة ء-حزاأ على يشرف

 من ديوما يعد أنه ك-ما .وثذ_ارجي-ا

ثرية المواقع  نظر ابز في المهمة ا

ثرية لالتهافات  ادق العظيمة ا

 إ لعددا عن كشف حيدى ن- ت رجا،

 جانب إلى ثريةا وا'تحف القطع من

حجار على ]-كذاديةا النقوش  ذات ا

 إلى أذدمها ويعود التاريخية الد  ت

ول القرن نحو الفزةلننتبانية  ا

 م(200 م،100) الميالدي والثاني

 يذكره ما التاريخية المدلومات ومن

 جنوب موقع في حرلدة مدركة عن

حباش بين بناء وادي غرت  الفزاة ا

 ا—ه 1 54 عام في الحميرية والدولة

 ؛وذحا تدمير فيها تم حيث عؤ،77 1

وحرقه.

ثرية اللقى تمثل  تاريخية مراحل ا

 تحصينات يارقا هجا ده حمير و قتمانية

 نمتد أساسات ياوبقا عديدة وممادإ

300) تحو الموقع مساحات لتثمل

1 5 0 X )نيون لقتباا فمها م قاأ م 

 تبثى لنيا ٢۴٠٢٠ م*ستوحلن.؛ لحموريون وا

 أو معبد أيا يعتقد وثيرة ممان منها

قصر.

خرى الئقى  آدمية تماثيل نمثل ا

 وحجرية برونزية وأواي رحيوانية

 إلى معظمها رمود برونزية ونحف

 بالطراز المعروفة الحميرية الفزة

 الميالدي الثالث القرن بداية الهلشتي

 وأشكال آدمية تماثيل رهي م(.300)

 يدل مما الهول أي شكا مثل كبة ٠م

 والمصري. اروناني التأثير من أما عل

 فخارية أواي إلى با$ضافة

)انقورات(.

 خالل من ش-ةا النتائج قوتأ

ثرية اب أعمال  If تقوم الني ا

لمانية 'لبعئة  ؛.مئة مع با شراك ا

ثار العامة الهرئة اليمنية. ]

باسالمة الله ءبد هحمد د.
 جزدرة صفة أحمد، لن لحسنا لهددانيا : مراجع

 كوعا علي م_،حمد تحقبن العرب،
 ٠م1974 ه/1394 ايمامة، دار الحرالي،

ثرية البعثة تفرير اليمزة، - لتذية١ ا
٠.مشتركة ا
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لب( ط؛ )زبرة العوذاي ط؛دب( )زدرة العوذاي

 ( طالب زهرة ) اسودي

م1994 , 1974ه/1414. 1366

 أحمد الله عبد لب طا زهرة ه.ى

 من وكاتبة وممثلة مذيعة العوذلي

 إلى والدها هاجر عدن*، موارلى

 فرت فسا ، ره أخدا وانقطعت لكويت ا

 عملت حرث ٠ء صنعا إلى والدتها مها

 تعلمت لى لجنا ا بحث ا في معه

 اؤ.مداية في دارسة با لتمرينر ا زهرة

 مصر في تدريبرة بدورة التحقت ثم

 للعمل وعادت م1965 اه/ 385 ءثم

 سوق بمستشفى الجراحة فم في

 يالمذيع زواجها وبعد بصنعاء البقر

 معه لتحقت ا ن عدنا سالم ر لطيا وا

 صوتبا ولجمال صدعاء*، بإذاعة

 إلقائها في لعربرة ا اللغة وسالمة

 برامج بتقديم واشتهرت ساهمت

 كل دن " برنامج مدل ترت إذاعية

وة-لىمت أعدت كما زورة بستان

 أهمها من ا$ذاعه في مختلفة ب-رامج

 ا ررة وبرنامج المتبن بريد

المتخصصة. مح لبرا وا

دوار أداء في برعت لى—وة ا

 سريدة ا لذجرامح التمثيلية

 مدع وفي ا$ذاعية. والملالت

 فرقة سي*مى تأ في ركمت ثا ل>ت لسبعيًابا ا

 بعد فيمًا تطورت التي ليمنيا المسرح

 فرة-ة إلى أه_رة طوءر.ة فرقة ن٠م

 $عالم ا ؛-وزارة بعة تا رحية٠م

. لثثاؤةوا

 تقوم مردي عمل أول وكان

 لجندرمة ا درحية هو له بتمش
 كل مسرحية ثم الزرقة. محمد رفذ

 المؤلف، لتفس ا٠ الخاص عاف له
 وشاعرا من لكل أخرى ومسرحيات

 االمكافي وعبد ،لشرفيا حسرن محمد
. لحرذي ا لله ا وعد ،ن سفر

عروض في ارمن مثك وقد
 ؛.مهرجان بدء متعددة م_سرحبة

 ءام ؛-ألجزائر ا ول العرب ب لثمر.؛ا
 الشباب بمهرجان وانتهاء ]م 972

. ام 986 م ء؛ اذربا في العرب

 من يربك بكلم ا ذاءة ةبمكت تحتفظ

 مجه_ ل؛را لصوترة ا ت لتسجيال ا

 ،أعدتبا  فى ا لخطر-ة ا لصوص وا
 ذصوير التلفزيون يجفظ وكذلك

 اربم إلى الطريق " ف.رحية
 ت اللسال ن—م كبررة ومجموعة

. لذلمفزدورةا

الشرقي حسن رؤوذة د.
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يان بن( )عمر عوض

بن( )ءهر عوض

 عبد لى عوزر بز( عمر الحاج هو

الحضرمي: فعياليا العقيلي الله

 ،موت يح.ضر قعيطية ولة٠للا مؤس

مراء أمرة رأس ودو  القعيطي آل ا

 بغية اى—دنا، وهده والهد. رموت مح؛

 بثغر )تلروم( بقرية وك أمرائها.

 أمرة من مجدرموت م_د—ء وادي

 وهو ودئ—مح-صرع والده توفي ة. فذ-ثر

 عل وترل أما، فكفلته صعر طفل

 لحروم قرية من به انتقلت ثم ،يدها

 مدينة ساكني القعيطي آل أخواك إلى

 وهو حذ-رلروت من هاجر .شباما؛!ي

 اف إلى م 1 793 ه-/ 1207 سنة مبي

 الزمن مرور هع لنفسه، كس.خ حوث

 و ية جيش في واسعة عسكرة شهرة

 آداد حيدر ذ.ظام جيش لفي ثم )برودة(-

 فديةليا ا الجالية رئيس وصار الدكن.

 دية لحف ا للغرقة وقائدا د آرا بحيدر

 لعسكرية ا رزته مت كا و النظام. مجيش

 وهو مقازل( لفي قائد أي )لجغذار

 بعده. من دوزى ابنه ورثه لقب

بعضى أثارها سياسية أحوال وسبدب

 دع ح_صرروت في ئشير٠ آل أمراء

 الدوله إكثاء إلى لررة ا صاحب

 اشتهر وقد حضرموت، في لقعيطية ا

 )الئئجراء( بالمب وحضرموت الهذذ في

حنف( ها معن؛ هندية كلمة وهي  )ا

 له القدم. أحنف و دته مذن كان إذ

 الدهاء في مثير حافل ريخ تا

 توفي وا$قدام والكرم والشجاعة

 كت بالهند. ا كن أباد حيدر ممدينة

 رسائل عدة رمة حف؛ مؤرخون عنه

غطوطًا. يزال   بعضها

 دادطرف عبدالقادر ه.ده.د

 جامع الجامع: معذرى، ل نقادرعدا محمد مراجع:
 اليمن ؛لىالمتبين المهاجرين أعالم شمل

صنعاء، كتات،لذ الدامة الهيئة وقبائلهم،
٠1998

سريح = سريح عدال

غيبان

مدينة من الغرب إلى يقع جبل

 "رقه— تن— =٠ و -فذ ا - رك ث٠ ت و ، صا ء

 في وشثر صتالء. لة- الفرية الحافة

 من الممتدة ا"كام وفي لغوحا هذه

 ل!خيوبا مثهورة قرى عدة الجبل

اياكهة. روبأشجا
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الله( عبد ن٠ دكار )أدو ابدروس

 ثالثة من يقرب ما الجبل يردفح
 وس.مى ابحر. سعإح ءن دبر آ ف

 صذعاء. ج.لي وعيبان، نقم لجبالن:

 تنبأ وقد الحمداني. ص.قة في ذلك جزاء
 ،-ا٢ ر٠خ ب-عد صنعاء أن وإونا

بدن را ء" حق بالعمران ستمتد

 ٠لمذكورين الجبس

من يرن اك الجزء في الحمدانى ؤال

ا$كليل:

 بد   أن يرون صنعاء ء وءلي؛ "

 بدن ما وتمأل تها خرا بعد تعمر أن

 بطن في وا— ويصير جبليها

واب".

 ضر لحن؛ا عممرنا في ذلك تحقق وقد

لجبرن.ا ي سفحت إلى ).درانا مددا إذ

 بصورة )غيبان( الجيل شتهر ا

 - 1387 صنعاء حصار م أد؛ خاصة

 فيما م1968 - 1967 ه/1 388
 ذلك ،٠يومًا( )ابين مجذ.صار عرف

 الذين والمرترقة الملكية الذوات ن

 في تمركزوا آنذاك صمة لدا ا روا٠ص حا

 من فع با؛.دا المدب وقصفت الجرلى،

وده. في ووها أة؛ التي ت لتحصرنا ا

 شديدة رك لمعا ميدانًا الموقع ن وك؛

وتبادى وسورن، الملكيين ؛.;ن

 ،عديدة مرات عدده لسرطرة ا ن لطرفا ا

  سجالء ا في للجمهوريين لفوزا وكان

الحصار. فك عند عده

بوذات قائد حمد٠

الله( عبد بن إكر بو هلروس٠ا!

 الله عبد بن بكر أدو السيد هو

 عبد بن بكر أبب بن العيدروس

 في زريم بمدينة وك الناف !.رم.نا

 ه/851 س-تة  ؛نىنا يوم ح.ضرموت

 ظ غ وح والده حج.ر في ونشأ ام 447

 محمد الجزل اب ءلى الكريم القرآن

 بن سالم والمعلم باجحدب علي بن
 أيده عن لتصوف ا وأخذ ،نميري

 أحمد لثيخ وا علي ).*ثيخا ،وعميه

 علي ا؛-ن سعد م ا$لف؛ وشيخه

 الله عيد الشيخ عل وتفقه ،مدوج با

 وغيره، ل١باذخ بلحاج عبدالرحمن بن

 عبد عمه وادن يرو ليلة كل لجرج كان

 من شعب إلى ءفي البخ ابن نحمالر
 يقرأ واحد كل ينفرد زريم شعاب

 يرجعان ثم صالته في ؟.زاء عشرة

 إلى الغر يتعهد ؛.أن الغجر، قبل

 هود قن ويزور وازده كعادة ٠لشح

الحرمين إلى ردفى ثم الالم، عله
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عبدالله( بى )أحمن العدذروس الله( عبد بن اكر )أبو الدروس

 عبد العالمة عن فأخذ عدن ودخل

 محمد والعالمة رمة٠دائف أحمد ابن الله

 فأخد زبيد ودخل بافضل أحمد بن

 لمزجد ا عمر بن أحمد الشيح عن

 الدامري، دكر أي بن يجيى وا$مام

 عن وأخذ وثمانمانة ثمانين سنة حج

 الرحمن 'عبد بن ا محمد فظ لحا ا

٠وؤ  خا ا

 وتماغائه وثمانين تمان سنة في رحل؛
 وعند الحرام الله بيت قاصد تريم من

 بن الحاكم عهد في زياع دخل عودته
 منها ,*—ليركم عدن إلى سافر ثم ،عتيق

 لسيد ا موت دخول فوافق لشءحر ا إلى

 الحمراء صاحب لرحمن ا عبد بن عمر

 ام484 ٨ه889 سنة تعز بمذ.يذة

 وكان ده، للتعزية النامى فقصده

 أنت صبي وهو له يقول السادة بعغس

 علي لشيخ ا عمه له ل ’وق العديني،

 وأذك الذطب بجح القطب أذك أشهد

 كريما وكان ٠با٠ وتموت ،عدن تسكن
 رمضان أيام من ؛-وم ك-ل وفي سخيًا

 العيد دوم ويكسو خروفًا ثالبن يذرح

.4وأصحار خدمه

 مسمى بعدن معروف مسجد له

يزار يجه٠وضر معمور زال ما سمه دا

 سوبة زيارة له وتغام اروم، إلى

 ،ثمتى دقاع من غفور جع مجغرها

 وقتنا إلى يسمى ؛لمه لذ-عب ا ان كما

.لعيدروس ا ش*ب لحاضر ا

يوم العيدروس ا$مام توفي

 20ها910 سنة ثوال14 الثالثاء

ءدن. بمدينة ام 505 مارر

ل*يلىولس٠ دكر أبو دسين
 العيدروس. مناف، في القدوس مراش :مراحع

 ثمر لشلي؛ا الروي. المشرع خ بحرق
المنهور. ’ذظهيرة

داالذ( بز )أحمن االددزوس

م(1594 , 1562ه/1003 , 970)

،لمدروسا للها عبد بز حم.د ا هو

 من ضل ذا الحضارمة: لعلودنا من

 صاحب بالعبدروس يعرف !-اللماء.ا

 تريم في ولد بالهند. وسورت أباد أحمد

 وط( ،وتعلم ونثأ حضردون

 لحنه طلبه لتعلموا طل., . ا  م دح

 يظر)ا لدبدروس الله -نS بن سج

 اهذ.) د داح من أباد بأحمد وهو ترجته(

 .درسه ر زم د.) ج-تمع و! اله فرحر

 ام 582 ه/990 سنة لجن، مات 1وط

 حم-د من ارتحل هم .ده٠ء-ه ولي حعنه

ستوطخ(وا ل-وزت دنة مد إلى أباد
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عاي( )؟،ذر؛ن ادروس الله( عبد بن )أحمد |لعيدروس

 ارددار، تل.ك لى٠ها ده واء.تةذ واشتهر

 ركان الهدد، أمراء عند جذاه ذا ن وى
 تدر٠ب- زوفي كريمًا. العطايا كثرر

.سورت

بادطرف ءبدالقادر محدد
 جامع لجامع:١ ف،ربامط دااقادر ء دممح :دراجع

 ن ادم ى١إ المتدن جردن امهاI أعالم دل
صذعا-ء، للكتاب، لعامة١ الهدئة وقبائلهم،

1998.

الله( عبد دن حمد دروس ،ا

م1665 - 1515 ه/1074 - 1035

 بن أحمد بن الته عبد بن أحدل هو

 شيخ بن الله عبد بن حسين

 تريم-::؛ مدينة في ولد العيدروس،
 ببدئده ثرهد علومه في ')..بداية كانت

 من تمكن ، علومها م-ن مستفيد

 لعلوم ا من ر لكش ا على لحصول ا

 بكونه تميز ،)تصوف وا لفقه ا ا٠ سيم
موفورة. علود حاز موهوب عالمة

 خاله مالزمًا الهند إلى هام

 مسذذندرة في الصادق جعذر ).هالونا

 عام خاله وفاة بعد )مدورت( بمدينة

 ادزكن نحو اف م1654 ه/1064

 أميرها )دى أباد حيدر بمدينة لدذق;

 تمًا ة؛ ستمر ا تالميذه، أحد ن ك.ا )ذي ا

ا)_عربية واللغة الدين علوم نذر ءلى

 ا و خذن آ كهر تالميذ له ، وتدريسهما

 واللغة والنحو والتغسهر الفقه عنه

 وذظر العلوم، دن وغيرها والذصوف

خالق ؛.ة دما من به تمتع لما  وطيبة ا

 ء وملما ا امتدحه ، سجايا وكرم قلب

 أباد، حدر مدينة في توفي ء، ).دهرا وا

 ت مؤلذ؛ له ، ده شبًا زة في وهو

: منها عدة

 المرشد العالمة قعدة عل ذرح

 العيدروس؛ الله عبد بن بكر أي

 أبرز ومن كثير شعر له أن ويذكر

 جعفر له ء.؛ ا٠٢ رق سددة أشعاره

العيدروس. دق العدل

 ذظاري٠ال حزام جمال د.
 لهجرات١ لنظاري،ا م.حم.د حزام ل جما :مراجع

 دلمن أرراتها و الهدد ىإل ال.حديثة الحضرمية

 اذرنا عصفمذد ة٠حتئ ءغر مع ااذأ ااقرن ردادة

 ذي فلعفة الدكتوراه أطروحة العشرين،

،رشد ا؛.ن الدرددة، كلوة انوديث، الذ؛ريخ

 د٠ام٠ح بن الله عبد ام. 999 ؛خداد، جامعة

،2 ج. الدضردي، الذمر تاريخ القاف،

اه. 3 56 ااة؛هرة،

)جعفر؛.ن'،لمي( ادروس
م1654 - 1589 ه/1064 - 997

 ابن الله ءجد دن ءبي بن جعذر هو
العيدروس آل أوسع من يعد شيخ
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ءلمي( )جعفر؛ن العيدروس علي( بن )جعفر العيدروس

 ب،ديذة وك ، تصوفًا وآعمقهم علما

 تريم وعلماء أبيه من تعد( (٠-)تريم

 العربة واللغة الدينية العلوم معظم

خرى، الدنيوية العلوم وبعض  ا
 القرآن وحغظ ،ومعرفة عدمًا أظهر

 مجبه ز١ونم رة مبكل راك—درة ن ت م ريم٠لك ا

 كافة، العلوم عل لالطالع وشغفه
 ط تشحمعه في بارز دور والده أدى

 في ذويا زمانه في حجة أص_بح حق

 لتفسيرا علم منها دة ٠ئعل ء-لوم

 العرربة واللغة والفقه والحديث

 كما والحاب، والغرائدر ٠لذ غ وا

 فريغة أدى ،صوب حياة عاش أنه

 ذكر عودته وبعد مبكر سن في لح“ا

 عمه حيث الهند إلى الرحيل في

 لله ا عبد بن محمد مة لعال ا

 موزت(، )بندر في ٠العيدروس
 فقد علوم من امتلكه عما وفضأل

 ،لعلوم ا من مزيد عمه مز؛ تدفن

 من كثير ظر ذا حيث مكانه واتخن

 ذلك وكان ،متعددة علوم في اكلماء

 الدكن .ا٠ك حا عنبر( )ملك ر مجضو

 ستطاعوا قدرته وأثبت ،السياسي

 ملك ددى ذلك فوند حميعا إقناعهم

 في ورزب به شديدا با إعجا عنبر

 ،ك هتا شئمون ا مه بعلو لينتفع يقائه

نتقل ا عمه ه فا و ومع ،لتدريس دا م فقا

 )سورت( إلى نجر( )أحمد مدينة من

وفاته حق فها وظل عمم نحل لكي
 قبره وأصرح ، عمه جوار ردفن
 ملمين كافة للهنود رومزا متعد

!.مرى.ا من وعبرهم وهندوس

 : منها ؛ؤلغاتا من عدد ل.ه

تحفة الفرائض؛ علم في دوائر
وراء. تراجم في دفياءا  ا

ولياء سغدحة ترج*{ النارسية من ا

 أحمد سلطان طل دب لعربيةا إلى

صل، ثي—الح عر( )ملدد نجر  ا

 السلطان ائلالع سعة عل يددلى مما

 لردية ل المعةبا هتمامهوا ومعرفته
 متعينًا انتذارها عل والعمل

 ثيردأ ذلك عكر حب، رمة،.الحدبا

 فى لالغدا دورهم ۶ موت حدر ءب
 أمراء من حوتم فيمن التأثير

 م هذما ا إلى أدى ومما ، (٠—وعبره

 اللغة و سيما بالمسلمين الهد م حكا
 وعدها ،لقرآنا لغة بوصفها ألعربية

مراء المفضلة. اسة اسون ا
 لذظاري1 حزام جمال د.

 |لهًاجرات )لحظاري،ا مدل حرام ل ابوها : مراجا.
 مذن وتأثيراتها الهذلى إلى الحديثة لحفرمبة ٠

 ااذون عضنج ت مح حى عن* اتاسما اترنا بداية
 في ثمنزد راه الدكت* أطروحة ،لمشرينا
رذلى، ابن الترب^ة، كلدة الحديث، ريخاتاا

 حامد بن الله عبد ام.999 بغداد، جامدة
،2 ج_ الحضرمي، النعر تازيه ،لسة.افا

ذه. 356 القاوة،
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طهو١عع ن٠ )جعهر س٠|لع؛مرو صطلوع )جافر؛ن ااعددروس

 سطعى( بن )جعفر ادروس

م1729 - 1673 ه/1142 - 1084

 ءني بن معطفى بن جعفر هو

 شيخ بن الله عبد بن بدين لعا ا زين
 بكونه عرف المدروس، الته عبد برر

 ء لعضلفيرا ا كبار ومن دينيًا رعيمًا
 ز٩٠تم ، كبير صوب ومرشد هررن دظا ا

 واتبعه ا جتماعية الهيئة في يظهرره
 م.د تاج المعمورة أرجاء في الدايدون

ومريدين*
 سن منذ برز ٠تريم بمدينة وك

 الذريعة لعلوم تطلعه في دكر
 خ٠شيو أيدي عل وتص-وف وتوا؛.عها

 أدى كما اعتمر ثم ،وغدرنم وطنه

 محافظة أجزاء ددن تذقل الحج، فصة

 ومن والساحل، الداخل حذرموت

 في ستقر وا لهند ا إلى هاجر ثم
 تجلت وجوزة فهرة ربع_د )سورت(

 عرفها ءظيم.ة ية١شخع ؛.أقوى ته حو؛

 هره مظا في ء سوا ك حونذا التاريخ

 في دداده وإمك؛ ا).وسيع هه جا أو لددذ^ة ا
دلة أبرز ولعل .بصع،  وته ءلى ا

 ط-هر اذي ورت س ان ا-*ذط مناهض-ته
 اذكاتة ردك لبلوغه للعيدررس ءداوة

 إلى أدى مم-؛ الهذود، هذوف بين

 وجنود ره ذه؛ بدن دموي اشتياك

مذر حدر إلى ذاك ليؤدي السلطان

 شهر، نعف وزت ثم-؛ ع-دة للته إذ؛
 ء دد-؛ ٠سغلث لى_كجذب منه محاولة و

 الغن إحدى إلى تلل كثيرين
 قام حيث )دارذ-ور( دديذن إلى اتج.ه

 ا،-ند سالطين أحد تمكن حق ؛٠٦٠

 اقتحام من )بمهادرثاه( ا"خريآ.ن

 ، سلطالمها ء_لى والقفاء دورت
 ذمنحه الدددروس جعفر عاد حونها

 مدن أربع تهادرشاه اللطان

محاصدلها كاج دن ريعها  متفالل
 تاك إيرادات من وبالرم الزراعية،

 يصرفه ؛.ما تغي ٠تكر لم ا٦لم إ  المدن
 حا؛ ؛؛نه وصف حث الخثر سدل ني

 للواردن لعطاء ؛؛ ى٠يذبغ كان٠ إذ زماذه
 أبناء من يودي بشكل إ!;* وااذاهردن

 لدن ه-م وء الحفارمة من وطنه

 العطاء يجزل كان ى.؛ انحتاجين،
 اذام له مدحهم ءلى اذث.*.راء يضأ

 سلطان؛ يعدونه الكثير ن ي؛ ف.مد
 من ده ف يشاهد دا والغريب عظيمًا.

 وتهدوف ع لن ؛.ذوا تمتع حع.ث فغم تنا

 ب ا-ل-؛ وفي حياته من حانب ني

   التي الفخمة بالمظاهر ؤ ا"خر

 رقد الكبار، اذإوك مظاهر عن دقل

 ني 4وفاذ ح-ق ل اط.؛ هذا على .ستمر

 اه/ 142 ءأم مغر من التاسع

 داره صحن في ودذن ام 729 سبتمبر

٠سورت ذةيبمد

2211 االددد ادوسوعة



الله( عبد بن )شيغ ازميدروس , دمط بن )جعفر سروس٠

 ركوده اصيدرومر جعع_غر اتصف

 عل تالميده جع٠فذ ص للتدر دا

 علوم بتدري~له واشتهر ا طالع

 لشريعةا م علو و والحديث لتفمر١

 أما التصوف، وكتب وتوابعها

: منها متعددده فهي مؤاذاته

 موشح شرح في لحقيقة ا معراج
 الله عبد بن بكر أبي السيد المالمة

 ظم في الغروس الفدح العيدروس؛

 ثرح الآللئ؛ وعرض العيدروس

 ،مخرمةبا شمر لشيف قمائد ء-لى

 في رسالة - اذب؛ العلمية الحكم

 ةدد لم. زلى شرح ران؛—اا-ذ لم—ء

 عل المادق جعفر اليد للالمة

 النو; العور- العابدين؛ زلن
 فيه ذكر - التلغي معارج في اوزني

وأماتذب. مشايخه أكر

 كتير شيء والنثر الشعر من له
ومتمبز.

ادنظاري حزام جمال د.

 الهحرات الذظازي، محمد حرام لحدها مراجع:
 منذ وتآثيراتها الهند إلى الحديثة ).جفرميةا

 )نرلا دتعذ؛ حتى عثر معا)تا ا)قرن بداية
 في فلسفة الدكتوراه أطروحة العشرين،

رشد، اض التربية، كذبة الحديث، ا!.تاريخ
 حامد بن الته عد ام.999 بغداد، جاميرة

 مي، لحفا الته عدد وشعرا تاريخ اكاف،
٠ه1356،اإذاهرة،2جد

 الله( عبد بن )شيخ العددروس

م1582 . 1513 د/990 . 919

 العيدروس الله عبد بن شيخ هو

 عام ٠يجضرموت ٠ تر بمدينة وك

. م1513ه/919

 تسدمة وعمره شد—لها إلى جر ه؛

 رو ية واستقر عاما وعشرون

 أنه إ  أداد، أحمد بمديذن ت غجرا

 المدن بين والرحال ا نتقال داهم كان

 وإقامة ا$سالم نشر ددا الهندية

 يتضاف وكان العيدروسية، التذذايا

قاليم أمراء بل من يزورها- الفي ا

 كهر مادا واتساع علمه بغزارة ءرل

 عن ها أخذ التي المفتلقة العلوم في

 وتميز وعلمائها، ١تريم- نمة أ وعن والده

 منها متخذا ’ليمر ا ربوع في بتنقله

 ذهى مم معارفه، دارديا في وسيلة
 حج ثم والده، مع الحح يضة ن لتأدية

 ثالث بمكة وظل ، بمعرده ثانية مرة

 لدين ا علوم من ذزيد ا لتلقي سنوات

 لتفسيرا في فرع ئها علما يد عل

 والغرائض والتصوف وادذضه والحديث

والحاب.

 ه1551 ه/958 عام الحد دخل

أمراء ذل من حافل ل ستقر؛را وقوبا
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شيخ( بن اإقادر )عبد |لعيدروس الله( عبد )شخ؛.ن )ادروس

 ه سمالت كاذت حيث نهمووزرا تاغجر

 لا٠شتغلال عى٨٠وس هناك، إلى ٠٩ مبق ود

 رذدفع خذ و الدين، عارم تدريى في
 سر النا من تحهى   أعداد عاومه برن

وخادر عبدا المؤرخ ابنه سهم مز كان

'!.دروس.

 لعيدروا لله ا عد بن ذيخ عرف

 إلى تهدف كاذت الهذذ إلى هجرنه بأن

 لما ونفور ا$سالمية للدعوة التطوع

 ب٠وح وزهد ت.صوف من عن-ه عرف

 وكبهم الهنود بين ٠وذث.ر للملم

 محبة دلك أكسبه ،م $سال ا خول دق

 وعاذر إليهم وذربوه أباد أحمد أمراء

 غرار وعل وفاته، حق متمورة حياة

 لدى حافل استقبال من ده تم ما

 جنازته في خرجت أباد أحمد وصوله

 في ودفن طالبه وذيها كبيرة أعداد

 في أباد ؛.مدينة يغجرات داره صحن

 عاه وأطلق بناه اوذي داره صحن

 دة قوره ءلى شئت وأ السعادة(* )ددت

 دزال و  رمزا قرره وأصبح ،ءظيمة

الروم* حتى كذلك

:هرتها ت ا؛ؤأذأ ض ءدد له

 لقوز ا ؛لمصطغوي ا لنروي ا لعقد ا

 ة ال-ما لقصيدته ذرحان ؛البذري

 ا"خر؛ من أ؛ور أحدهما كان المربد

 مدراج ؛لكبرر ا لتوديد ا ئق حقا

 أددمرو مولدان المغور؛ التوحيد

 في لة رسا صفور؛ وا"خر كبرر

 ت نفحا ؛لعدل ا في لة رسا المعراج؛

 ءلى وه-و العجم،  مية ء-لى لحكم

 ؛يكمله لم أته إ  التصوف ن وف

صوفي. شعر وان د

 الذظاري حزام ج.مال د.
 الهبررات لنظاري،ا محمد حزام جمال مراجع:

 مذن ورواتها الهذلى !أى الحديثة ة الحضرمي

 اؤذرن مذ:عف ختى ءدر سعإداا اوذرن رداده

 ذي فدحة الدكتوراه أطروحة لعثرين،ا

،رثد ابن ،اذررنا كلية الحديث، الذاريخ

 عبدالقادر ام.999 ؛-نداد، جام_ع_ة

 أخبار ذي انافر النور تاريخ العيدروس،

،1 ط ؛؛روت، لكتب،١ دار لداشر،ا وذرنا

م.1985

ابخ إن الدادر )دد دروس5ال،

م1628 - 1570/ &-1038 - 978

 الله عبد دن شيخ ب.ن اأ.ة-؛در ن ء-; ه,و

 ردع 20 ا'لخبن ليل-ة ولد )*;دروس، ا

ول  م1570 أغطى 22 ه/978 ا

أطلق ،بغجرات .دI؛-أ ة-د مدينة في

2213 اليمنية بذ ل—ارل



الله( عبد بن )محمد العيدروس شيخ( بن القادر )عبد الدروس

 به شتهر وا الدين محيى لقب وازده عليه

 غرار ءل عاش عيدالقادر. وأسماه

 الهندية ف'ليم ا بين متنقأل والده

 ستقر ا ، !.دعوة ا في لده وا لة رسا مكمال

 أراد أحمد بمدينة رأ'،مه دمسقط م لمن؛ ا به

 ام 628 ه/ 1 038 عام فيها وتوفي

والده. ذوار ودفن

 العيذروس ثيخ بن عدالقادر يعدلى

 -كذر المؤلفات من له حثًا وبًا مؤرخا

متها

 القرن أخبار عن اناقر النور

 المهم بيان في لثمين الدر ؛داثر٠اإ-

 مناقب في ادهين قرة ين؛ ادن علم من

 من الباسم الزهر باحين؛ الولي

ستاذ رفض  الفتوحات حاتم؛ ا

 ؛وسية لعيدر لمذ_رقة ا في القدسية

 الظرفاء تحذة بثرح العفا إخوان

 بحق الوفاء ق رد الخلفاء؛ سماء

 اسمه من في الناظر الروض ا$خاء؛

 التاسع القرنين أهل من عبداذقادر

 سيرة ني الخفرة ذق ا لى ا والعاشر؛

 تعريف العثرة؛ ي-احاله و لنبي

حياء حباء؛ يضائل ا نموذج ا ا

 دوان ؛الثريف بدر أهل في ف ازاط

ريض )الروض أسماه شعر  ا

المتفيض(. والفيض

يداري ا| حزام حال د.
 الهاجرات لنظاري،ا محمد. حزام حمال : مراجع

 منذ ثيراتهاوذآ الهند إلى الحديثة الحضرمية

 القرن حتصف٠ حذى عشر التاسع القرى وداية

 في طفة الدكتوراه أطروحة العثرين،

 رشد، ابن التربية، كلبة ،لحديثا التاريخ

 درلقا عدا ٠م1999 د، يفدا -حامالة

 أخار في فر ادا النور تاريخ روس، لعيد ا

،1 ط سروت، الكتب، دار العاشر، الغرل

مرائي، زما ا إبراهي►( الشيخ يوس ام، 985

،لهندية ا القارة شبه في العرن ء عنما

ام. 986 د،يغدا

 الله( عد بن ;مد اسيدروس

م1621 ■ 1562 د/1031 - 970

 بن شيغ دن الله عدد بن محمد هو

 وك ،العيدروس شيح بن لله ا عبد

 تلقى ،٠بجفرموت ٠يمد تر بمدينة

ولى علومه  لدين ءذ-وم ودرس ب ا

 في ابارعين من دح و ا٢ وتفقه

 العلوم في أبدع الثريعة، علوم

 منا.. :.توية اذن لعددوهو' ناخةوا الدينية

عمره. من مبكرة ذق

 في بتتقر لهتد' إلى مهاجر رحل

مر لد,'بة بو ية عاد أحمد ي ا
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محمد( بن الله )عبد ا!مزري الله( عبد رن ٠)عحمل روس٠اصيا

ولى انحعإة كانت التي غجرات  التي ا

 من المهاجرين يدع إليها ل دمس

 أنحاء في ينطلقون ومنها رموت٠حغ

 التي ،لديندة ا اعهم رسا لتأدية د٠لهذ ا

سامي الدافع كاذت  فرربم ا

 ة لدين ؛ا لعلوم ا تدريمى من خذين٠مت

مجا نم. اب واللغة

 الهند أنحاء في المتعددة رحال;ه بعد

 أباد أحمد في ا ستقرار في ره ورا اقذذ

 ورعًا عالمًا كان الذي جده جوار إلى

 علمه من مدخنين !لمنا,*.ر ومقصد

 من لمزيد ا دشردب جده وعن ،ر لكن ا

 إلى كسبهم زيفدة ل.لهذود وره علومه

 لما معهم تعامله في وأجاد صفه،

 ،متميزة وأخالق سلوك من امتاكه

 أنه إ  محله، حا جده وفاة وبعد

 واستوطنها )بندرسورت( إلى رحل

 نذر ني كبير ؛-دور فيها ليهم

 صفوفه إلى يكسب ليمه وتعا ا$سالم

 أساحوا الذيز الهنود من كبيذرة أعداد

 الكررون، مندم وتخرج يديه، على

 الدين، في مردوفة مكانة لهم وأصيح

ي ودفن )بندرسورت( في ذوفي

 مزارا صبح وا قبة قرره ءلى وارحت

ايرم. قح

االظاري دزام ل1جم. د.
 لهجرات١ اللظاري، محمل حز|م ل1جم : مراجع

 منذ راتها وتأد الهذلى إ)ى ة الحد لحضرمية١
 إذرنا مذ:صف ى٠ح شر٠ء محإداا الذرن بدادة

 ف.ي فلسفة الدكتوراه طرودةأ العدوين،
،رذلى ابن الذربية، كارة ،لحددثا ريغاداا

ام. 999 بغداد، جام*ة

 (٠محمد بن الله )عبد! االدزري

م1945 - 1861ه/1364 - 1278

 بن يحدى بن محمد بن الله عبد وه

 الفقه في محقى لم ء؛ لميزري: ا محسن

 وعلم ،سير١لتف وا لعربدة ا وعلوم

 ا$سالم بتاريخ معرفة دع ،لسنةا

 و سيما ،صة بخا ليمن ا وتاريخ مه يعا

 أح_ت كان الذي الحديث لحها تار

 الذين شهوده ءن راوده أو شهوده

 أحذ كان بل صنعه. في شاركوا

 م لإلدن داب كان فقد ،نعيه حصا

 الدين حميد يحيى بن محمد المنصور

 م٠لحك ا ضد له مؤيد صنه إلى ووقف

 وأخوه هو وكان ،ليمن ا في العثمالى

 قضاء بخارف إلى يذهبان إبراهرم

القبائل رؤساء لتحريض آنس،

2215 ية٠؛٠ااال الل،لط



محمد( بن الله )عبد الميزري محمد( بن الله )دد اميزري

 ا$مام، هذا لمؤازرة العشائر ء وزعما

 ب<دضى أموال ة زكا يأخذان كانا كما

 شبنه ا$مام إلى وبحمالبا القبائل

 جنود زد لح_رب ا صلة موا ءل

 نفسه ء لثى ا وفعل الضارة؛ الدولة

 أمره، بداية في يجيى ا$هام ادنه مع

 أن قبل به الظن يجسن كان حيمما

 وقد للناس. الخفية يته٠ذ تنكشف
 كبار معروة من له انزجم تمكن

 لكهرة ئر ثط٠لت ا وزعماء ارحمن علماء

 اكط.ده رحالته بي م٢ اختالط^

 مر منهم عرفه من وأجته حده فأ

 لما وذلك الناس، طبقات مختلف

 ومعرفة علم من به يتمتع كان

 في أسلوب وديحن لنالمر ا دأحوال

 الشيقة وأحاديثه أخباره سرد

 وضرب ،لنوادر وا لنكات دا الممزوجه

مثال  التاريجية لقصعب ا وسرد ا

 يستأثر كان حق مذام وكل المناسة

 يرتادها التي در انجا جع في بالالم

 عن وعزوب وعفه وورع رهب مع

 كان فانه لهذا ومناصبها. اورنبا

 واحترامهم، در لداا إجالل موضع

 يتسا؛.ذرن هجص ا فش وارتحل. حل اينما

نشسهم،أ مرقة بيوترم في إنزاله إلى

 ء صددا إلى ساور إذا له ا٠المئرج وكان

 أوقات بي ا$مام مذام إلى يدخل

 ن، استغن.؛ دون من شاء منى ره وزيا ا

 يجعر مر إليه يدخل   كأن نه

 دفع أو محتاج، لنفع وإنما ،نعه

مرذب إليه شاكيًا أو مظلوم، عن ضرر

 وتجع- طعى إذا حاكم أو عاب

 ءابث. موظف ض أو الناس، وظلم

 حاكما ينصمه أن ا$دسام حذاول ولكذم

 مع ذمل كما ،شموخه ويذد أتخثعه

 كان لكنه اليمن، أعيان ١من كرر

 نم: شب حظ عن مايكونأرعد

 صدعاء غادر إذا ن وكا ،لبثر ا دنيا

إلى  يستأذن   ذمارمكنه عائد

 ذلك، سز عن سيل وقد ا$مالم،

 يطمع من إ  يستأذنه   أنه ذأجاب

 لذوك، له حاجه   وأنه ،ذواله في

 ن وكا به، يثق كان ا$مام فإن ولهذا

 بنظره ريال أوف ل دمم يأمر أحيانا

 أن دون دمار فقراء عل لتوزيعها

 أءطي من دأسماء كرثنًا منه يطلب

 واحد لك-ل سلم ما ر مرغدا و  لهم

 ا$مام ينتقد كان ذلك ومع منهم.

 وجفاءه وقسوته وجذوره ظننمه وينتقد

،صريه ومنا وأعوانه لزما ئه
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محمد( بن الله )ء;لى ؛زري اا لم٠عح دن الله )عبد ؛زري 1

 . د( ا ح؛ م٠وإلحذاءه لهم وإص( رتهم ودى

 سر لنا ا ل م-وا !--لهب رذذقذه ن كًا كم.ا

أدواذم. زكاة سم ب ظلمًا

 ة.ل دس- تغويا من بخر وكا)ع

 ومن . تا ء اه ق دف ا ل ثتعا 1و ، ةيهقفل ا

 ذذد ، ر٠٠،-؛-ف ا هسا  ع ع_ت_ ذ ك

 الفقه كدب في ؛-أب لها الفقهاء جعل

 عليها يح-ب دا ل٠تقه درأة ا كزن أن دح

 أو أخا أو ءم.ه-ا من ض لمة؛ ا خ- ل

 تحتاج و  وردد داف قريباتها من

ذاك. من أكوس إلى المبقر ء ل

 المتعالمين رؤية يشق   كان كذلك

 مجدا دخل وإذا ،٠ الجارود من

 يعود هؤ ء، من شخصًا ف؛ ورأى

أنى. يثح دن

 من كددر ولغيره لعسه كدب وؤد

 لعلماء معظمها ث مج-؛ وا الرسائل

شيوخه. برن لالددر د٠ودرج ، ذة ا
"مح ١

 التعرض دن يخلو   كالمه وكان

 إئ لنقد يا الدين حميد يجيى ا-$مام

 يثق من مع يكون ا٠يذم٠ح تصريجًا

 العاد.؛، الجير؛لس في تلميحًا وإما تهم،

 به فيضيق ،ذلك ا$رام يباخ وكان

رشفي فرصة يجد لم لكنه ذرئ،

   الدنا عن زاهد نه ،منه غليله

 لدى لكانته ثم فيها، له مطمع

الناس.

 متهم اليمن علماء من كثرر راسله

ءلي بن الله عبد بن ءلي القافي

 ؛نى يحذى دنى ءنى و|لةحذي ا ريالى

 دح-ه٠وم ، وغيرهما ٠ا$رياني محمد

محفوظة. وقصاؤد بعضهم

 وما ، دمر به مدح ما جع ولو

 علماء من رسائل من إب كذب

 ذللن في بما لع- د ا وأعيان عمره

 و  مجلدات، في شع يحيى ا$ م

 وجدير ثناء، لكل هل غروفهو

 ،القدر ج.ليل ن1ك نه ،محددة بكإ

 و  ، لز-ه يففل ، الذنس كرا؛ر

 يج.اه.ه يبدل و  ضيم، ءلى ستكت

 ودع ؛,ان، أد ادد ءل ؛-ذ-ضا.^ أو

 الدنيا من متذفغًا كان فقد ه_نىا

 الناس دنيا من ك-1_ء-   فيها د اه

القطنية، الثياب من ءده ما غير

   اخ إذا  مبدالها مثده.ا درق

 يعيثى أن  ء !و مذدوره ولفي ،؛ا<-1ء

 العالمة ؛إن لهذا ناعط. رغدة عيط

ذ ر حاكم اهري حسين ؛-نى ءلي
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عين محمد( بن الله )عبد لمزري١

 فيه، يوفي الذي مرضه في زاره حينما

 عن طولها يزيد   الني حجريه رأى

 من دع يغطيها مترين في أمتار ثالثة

 من فروش أعالها في الماعز غزل

 صندوق المكان أسفل وفي العطب،

 عدة )الرفت( الصفيف وفي خشبي،

 المذكور الحاى( ل فقا الكتب، من

ها".أدن؛ "أهداها بالمثل مستشهدا

 ربع شهر في ضرران في ه مولد

 سبتمبر ل/ 1278 سنة ول ا

 ليلة ذمار في ووفاته ام، 861

 ه/1364 ستة رمضان 15 الجمعة

م.1945 أغسطس 23

 شيوخه لبعفر تراجم آثاره:

 في متغرقة وتعليقات بحوث وزمالئه؛

 مختارة ت نقو  مخطه؛ مختلفة ضرح موا

 في مدرنة السنة، علماء كالم من

.ميحنجاا من عدد

كوع علي بن إسماعدل القاضي  ا
كوع: علي بر، اسابل مراجع: العلم هحر ا

ألمعاصر، الفكر داد اليمن، في وماهاقله
م.1995 ،1ط يروت،

 الوحاظي = الوحاظي ابراهيم دن عيسى

الروح = الروح محمد بن عيسى

 مزارع به زبيد. وادي في شريج
 أيام الوادي أهل متنره وكان النخيل

النخيل• تمر

 ومركز واسع واؤ - أيضًا - وعين

 وأعمال ن بيحا مديرية من إداري

 الني الروافد أحد وهو شبوة. محافظة

 وكانت بالمياه، حريب وادي تمد

مطار سيول  في المنطقة شهدتها الني ا

 مقد1996 ه/يوو1417 محرم شهر
 ١وتركت الوادي معام من كثير غيرت

خاديد من العديد فيه  والخرائب ا

 بلدان ومن مزارعه. معظم وجرفت

 آل - ادبر - الزاهر : عين وادي

 — عطوة — عبيد حدل — ن عويضا

 - المصلوب - الحجب - العكرة

 - الغيل - الطهيغي درب -٠شقي

الكحيلة.

واد - لتعريفا با"م - لعينوا

دوعن وادي شرفي في واسع

 لمشايعش ا من نه سكا أكهر موت. مخضم

 وقبائل العمودي وآل وزير با آل

 القرى ومن المنحجيين. العوابثة

 — عسب — لقا — سمدور :فيه لحصون وا

 هررة — غورب — دكة — العزوبية — بعلنة

- البويرقات - الجرات - الباطنة -
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 - لصب - بران - منخوب - دفينة

٠ م٠لهثما - ردة ا ادج - دكر آل ون٠ح.ص

 الغربي السفح في واؤ والعنن:

 دكر صن.ماء. ؛.مغارب ذ  مديذن لحل

 ص جا   وا لررقوق ا دجارأ ه٨ف

 في — الوادي كن مه ق.د ن وكا وغيره؛.

 العالمة — الهجري التاسع القرن

 نعثما بن محمد بن د٠أحم دن ف٠يوس

بالد في بى بني درم من إذده المذدقل

 الدريدة علماء كاجار من وهو خبان.

 أنحاء جيع من الطلبة قصده لذلك

يمن عنه. و"خذ ا

 من لعل؛ ا نية ليما ا في رذ : ٠صحز وا

 ٠اء٨ص-^ ددرذة بدشارق العارة -تدو ن

 منهم يماني(، )آل --كن محل وهي

 ايماني ءلي بن صالح يررالض المقرئ

.جري٠غ ءدر نيI!.؛ا !.ة.رنرا ا؛ذوفى

 بي م.ذظقة في قردة :امنوا

 ل وأعم-؛ اودا-تدرة لحي.,م-ة ا لردو.رد.ة دن

 تنتثر مغيولة مدطقة ره-ي .ص.ذعاء

 المتذوعة اياسشة ر شجة-؛ ابد دولحا

 )آل ما؛-ن وفيؤ؛ تمة.الدا رة٠والمة.ف

بن أحمد العالمة منهم الياغي(

 سنة ا—٢- المتوفى زي كمدا ا ٠  —ص

م.1667 ه/1078

 جبل لفي مشهور واؤ ء.لي: وعن

 شمال دات1صب إب تجتمع ،حجة

 وجنوب الجاهلي وذرق ج.ة٠ح مدينة

 وادي إلى وتنغم والظفير الجير

ودية من وه-و شرس.  وبه الجميلة ا

 اوس صة خ-ا المزروعات من وكرر ا

 زها جرسكخ الني لطنب ا أذ.جار و

 ي ا-واد ا وم-ن . ب خثا ا -واع جود

4حج يذة٠مد إلى الحدب لطريقا

 الثرب. الجهة دن للقادم

طراف ئ قرب :امبلد٠ب وعن

 ذقع ?نرموت، من الةر؛.;,ة لجذو؛.;ة

 ا٠فيه داية. الما )؛-الحاف( مدينة ^وار

 منسوب ي وه كانتر. رنخل ماء عيون

 لله ا عبد بن محمد لكب-يرا لشيخا إلى

ام. 331 ه/731 رذة ؛توفىا د مم ب'

 من - او م بكر - الحليفة وعين

حضرموت. ب.ساحل حجر ؛ن ود

أ أحه، د ؛'.راه
 ذل والة؟؛ الولمدان م.ع.جم ،لمعدذيا م٠هي إدرا ت جع بررا

 ،4ط صنعاء، الكلمة، دار اليمنية،

٠م2002
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الله( د عب بن ن٠الرح )عبد الفاذذي الله( عبد بن |لرحمن )عبن الفاذذي

 الله( عبد بن ا,ردهن )بد ةةي1الذ

م732ه/114 ت

 بن الته عبد بن الرحمن عبد هر
 : معيد أدر لغافقيا ا.صرما ابن دثر

ذدلى. أدج  اذادةا كبار دس ا

 جع رالمرا المصادر تب ااشجع.ان.
ورودب  أو ،Abderame ارام عبد ا

Abdirama ك درا--أ درب أما 

Moissac المدك اسم ءب طلقت فا" 

 أصله Rex.Abderaman ارحمن" عبد

 ، ة ي م--ح ي ت عك، فبيلة د-ن ) غافو د-

 ماتمان ءلى وفد ثم ،إفردمدة إلى رحل
،-ز دد في 'دري٠ ؛.اك عبد دز

بن بموس فاتصل المغرب، إلى وعاد
 ام—ءي العزيز، عبد وولده نصدر

ندلس. في إقامتهما  قيادة ورلي ا

 وبعد ندلى،ا من لذرفيا اطئ—الئ

 ه/ 102)سنة داذك بن المح مقتل
ندلى ؛-.ارةإ ا  ذي تولى م(721  ا

ولى للمرة  ه/103 - 102 ءام نم ا

 الوالي تعيين تم حق م722 - 721
 ن.اخيرواا ني اا-لمطة قبل من خديد١

 الوجز ة ا لم خالل - ح-رص وقد

روج ءلى؛-وادر اكفاء ءلى - :اك  ا
 ااو يات في ظهر الذي وا نثقاق

 النورات خد كما الشماب، الجبل؛
Rossillon روسرون ني  ت اذلى ادي

 الملمبن هيمنة ء-لى $د.ذاءا في ونجح

 الجرة ذاء وا Narbonne ن نربو ني

 جي-م م.. بن ة—عنب ءممن وقد .عليها

ندلى ءلى واذتًا الكلبي  سنة ا

فًا إن وفيل م.721 ه/103  نشب *

 اإى-ادر تفصله   د_ا وهو بينهما

 فالى ا  في أن يدو رلكن نارية.

 صة1خ ي،٠ا$،-  لجش١ قادة ذن

د غزو جدد قد عنبة أن  الغال ..,

 م.725 درا 107 سنة استشهد أن إلى

 أمراء عدة لىه—بع ذلىا وولي

 ذرلى أن إلى و يتهم فلم؛ قصرت

 الرحمن عبد لثاذبا للمرة ،مارة

 ه/112  ر٠حع ني ذا-ك و الغافقي

 للجهاد نادى وقد م.730 ابريل

 ووادي أذريقدة ض انامىا إب ذذداءى

 ا ربرة والجزيرة الشام وبالد لنذلىا

 Pampelune. بمبلوذة" ني وتجمعوا

عراق ك-ل ضم جيس فتثكر  ا

 عده مذا ؛-*ض ء-لى اكفاء دنى رتمكن
د ءزو إلى واتجه  أو Gaule) ااخال ؛.

Gallia) ، ل ج لكرر ا يجركه ز حذا و 

 في وأوغل (Pyrenees) يجه لبر ا

 وبورغوب aquitaine أكيذاب مقاطعني

Bourgogne، مدينة ء_لى وا؛لمولى 

جيوش ودحر ،Bordeux درردو
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علي( بن الله )ءب الغالبي الله( ءبد بن الر-حن )ءبد ادخافقي

 ،Charles Martel مارتل( )ثارل

 )طرتل( فجمع ا$يغال، ي.ريذ وتقدم
 مين، والجر دناليينا هس كبير جددا

 ؛-واتييه فى دامية حرب فنشبت

(Poitiers) اللوار ير بقرب Loire، 

 في زخافقيا عبدالرحمن فيها استشهد

 م732 أكاتوبر 25 اه-/ 14 رمقان 1

 بمعركا، ايعرب ء.زد عرفت معره في

 طه أسباب وتعددت .ادشهداء بالط

 دن عنها تيا الرو. واختلفت الهزيمة

 آو دمالغنا ءلى ادتهافت يرى هرس

 عن ا$يغال؛.ميدا و الممطر قر لط

 ميدان نية طبوغر أو التزود مركز
 وروبيونا اعدوها وة-د المعركان.

 الزحف ها رمد توذى حامءذ معركة

ا- أورو غرب في العربب

 أيام في ندلس ا لة٠قاء و'كانت
 بق اوذي وهو قرطبة. مدينة فقي ادنا

 وعظمتها سعتها في المشهورة قنطرتها
وأبراجها.

العواضي ج مطي حميد د.
ء م، الدين خير مراجع:  العلم دار الزركلي:ا

 القادر ء«د محمد لمذان؛ ،بيروت للماليين،
 ال-هاجرين أعالم نمل جامع : >٠ مطرو

 العامة الهيئة ونائلهم، اليمن إلى المنتسبين
 مالت.مد ة ١ذأى إم؛ 998 ،ء لكسذدا للكتاب،

 مملكة ،الشهداء طدال د٠بع ما : لطلبيا
 جرب في ا$سالمية والغذوحات اغرلجة١

 للدراسات عادي مركز (،’ اإ.خال)فر د د
.م2001 ءصنعا ،لتشروا

 علي( بن الله )عود الغايي

م1859د/1276 ت

 بن علي بن عفي بن الله ئ هو

 ءالم ازدالبي: الله لطف بن سمذا
 تبت حاظ ادملوم، من كاثير ني ملم.رر

 هعدة إله، ءدعا من خرج ميد.

 ا$مام مع م1833 ه/ 1249 سنة

 لمناصدته الئراجي علي بز حم_د

 مذط، إلى رجع ثم م*،؛ ذوف لوا

 خرج نم الئراجي ا$مام مقتل بعد

 لمؤيدي،ا علي اذ الحسين ا$مام عع

 إلى فعاد ذوفي، حق ماده ربقي

 المقام، فيها ذه دئج، ذئم ه،صنعا

 حعار من له تتعرض ت كا، ما ه لكز

 اشتدت حينما ونلذن ،ذا ذاا—زنا

 في الطامعين بين والمنازعات الفومى

 حق ا٠٢طال كاز أن بعد ا$مامة،

. عردشاا قود عليها صدق

I ذلي ذكد شنعًا تغرة-وا

 وبجر '-مؤمتين مير فيها

مغادرؤ إلى له جملمازا نطرذا

 القعد؟ ذي ني صده بالد إلى منى،

 مكن وقد م،1847 ه/ 1263 سنة

ء.لى ط. رذكنه )نحيان(، هجرة
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عبده( )محمد غاكم عاي( بن الله )عبد الغاري

 وحاول صنعاء، في يجري بما صلة

 ستدعى فا ،لفوضى ا لتلك حد وضع

 سنة لوزير ا لله ا عبد ن٠ب محمد ه إلي

 حتئذة إلى حدر م،1848 ه/1264

 ر خذل فا ذنيدمي ا شم ها بن أحمد

 يعوه فبا مًا، إد؛ لدكون حز ا ء لذلمما ا

 ورجع ،نفسها السدنة من ن شعبا في

 هذا لحندن. يجفى هجرته إلى ول ا

 للتدريس له لمزجما نقطعا وقد

 كثدر به نتن.ع فا $رشاد، وا والوعظ
 تصنر قد وكان العلم. طله من

 مهاجرته قبل ء صندل في للتدريس

 علماء من غغز جم عنه وأخذ ،هنها

 الدريك إب واستدعاه ،ه عدم

 ■دام حيدر بن علي بن الحين

 في القضاء وو ه تهامة، ءلى احالده

 عن رغب ثم ،مدة ومك.ث ،ة لحددن

 د وء؛ ،د-حح ج٠وذه.ض المنعب، ا٠ه-لم

 على ن؛ضحيا واستقر ، راذة إلى

 يوه اته ا ه دون؛ حق الحال، تلك

ولى جادى 20 الخميس  سنة ا

م.1859 د15ه/1276

ا$جازة؛ في $ج_؛زة1 آثاره:

 الروادات؛ إسناد في زات ا 

دلة الحاكمة لة اور؛ الحاملة، با

 الكبرر الجامع خزانة ني نسخة ومه

 س-اذدد ؛ ني ا؛.ذ-ظ,وم لعقدا ؛بعنعاء

العلوم".

األدوع ءدي دن اسهأءلحل اا.ةاخدي

 ذي ة!* ود.*؛ العلم ر ضج : كاوع ا سماءدل١ : مراجع

 ط!، ،؛تروت العاصر، الفكار دار ارض،

م.1995

 عده( يعمد ءانم

م1994 - 1912 ?1414-1330

 ءلى حعر ،ء-دن رذ دوا من

دب ورد_وس—بك_؛ل  الجادلع_-ة ن—م ا

مريك_؛-ة  ه/1355 م ء؛ ببيروت ا

 ح-ص-ل  دب؛ز،ا بدرجة ام،936

 ،لندن دن لي ل.؛ا الردة دبلوم ء.لى

 عل حصر م،1968 ه/1388 وفي

 ثفل ،لذذن جامعة من زلىكتوراه

 ؛.*-دن، رف ا؛*؛ وزارة وكيل منصب

ستاذية ثم  جامعة في ا"داب ة٠بكل ا

 جام*؛ ني ا"داب وبكدة ،لحذ.رط.وم

 في يا ثق-اة ار شسيح ءم.ل ثم ص.ذ.ع.اء،

يمذية لج.مهوري.ة ا سفارة  با$مارات ا

ت لددراد-؛ وعود اكحدة. ٦..

صتعاء. يجامعة االى؛
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عبده( )داحمد غانم عبده( )محمد غانم

 مسرحيات وزى دواوين، ستة له

 داللغة ذةري_ة كتب ولى ،دورية
 عرن ا$نجرزية داللغة وكتاب العربية،

عدن. دحة

 .'اشاطئ ءلى :هي دواوينه
 دار ،م 1 944 / ه 1363 ’المحور

 وصخر موج " ءدن. الجزيرة، فتاة
 المعارف، دار ام، 96 1 / ه1 381

 ه/1 390 الدجر مطلع حق الذاهره.
 .-تروت. التجاري، المكتب م،1970

 ه/1393 الحياة" موكى "في
 الجديدة، ا"نافى دار م،1973

 ه/1 399 المرب" "في بيروت.
 عتده محمد دوان صنعاء. م،1979

 دار م.1981ه/1401 غانم"
 دسهادا الموح.ة " بيروت. العودة،

 اليمنية، المكتبة م،1985 ه/1405
نامل صنعاء.  خعوطة" الجاذة'؛ "ا
 بخ؛ دد البيان صحين-** في جزئيًا )نثرت

 سركز ثم م(1990 ه/1410 عام
 ه/.1420 م ء؛ دمنى•؛ عبادي

م.1999

 ٠بى سيدع، ٠ ة_هي السرحدارح، أما

 دار م،1964 ه/1384 يزن" ذي
 ليمزةا الدار ،؛ترروت ذلمماليحول العنم

 ه/1406 ءام لجذان واوتوزيع للنثر
 ه/1396 أروى" "الملكة م.1986

 ذشرتتها — لندن( من )أد-ات ام 976

بن عادر " الخرطوم. جامعة

 م_1976 ه/1396 عدالوهاد،"

 وي فاراس الخرطوم. جامع.** لترتها

 ذراب رمدي بز )عمرو رديد
 نثرتها م،1985 ها 1405 الرديدي(

 - ’ا ضل بن "عل اب. الدار
 عام دصنعاء ۶'لدموا جريدة سلسلتها

 د.ءعام )شد.؛.،' م، 1996 ه-/1417

 ءام عرادى مركز في ذنى ثم غانم(

م.1999 ها1420

 ديربيةا با خة النارية ٩كذ أما

 لبالد دن يتحدث عدفي : فهي
 م،1966 ها1386 والعالم"، العربية
 .رقاهرة, دهر، دار .لثامنة، لطبعة

 )'لطعة الصنعاني" اوخذاء ثعر’
 - 1393 العودة، دار الخامة(،

 م،1987 - 1973 ه/1407

 العصر في الثعراء بيروت.'مع
 دار م،1985 ه/ 1405 كامي"'

 : الصبا" زمان ".برروت التنوير،
 صنعا،. م،1986 ه/ 1406 "تحقيق"
 ؛'نحذق"، فن": كل حوت "صنعاء

صنعا،. م،1987 ها1407

 ADEN كتب: ا$نكليزية المذنوبا

1374 ،ARABIC/مءدن،1955 ه 
 م،1958 ها 1377 الثانية الطبعة

•'٦ I* .لطعة نحام اوستين، ن ذف 

 همكز م،1999 ه/ 1420 الثالبة،

صنءداء. لنغر،وا للدراسات عرادي
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)مجلة( الغر )كذاب( الغاية

 المنتدبات من العديد في شارك

 : مذها ز جو عدة لى٠ء ح.صل ااعربدة

 )الجذامعة !اوثقى العروة كأس

 عر٠ش٠لد جائزة ، ؛ا^روت( ،"مريكية

البرطانية(. ا$ذاءة )ه;ئة

 لةزما وسام ءلى وحعا

 ،ةريية٠ عن ذلى لريطا I رلى حد,و معرا ح

 لى واا_ش؛ ا"داب عن الدولة وسام

ام 990 ه/14 10 عدن والغدون،

. ء لمع ح حنم!* ب في ذو

؛أدم ٥٠, ء "-ددد عزة
 ا٠غاذ محمد كدورلد ا ٠سير ٠من مًاءا ذرن ثما : جعدرا

 رالعرددة ننر ذم(،1غ عصام |لدكتور )تًاليف
 عن ٠دكتورا رسالة ام.991 عام إدلمذرا ذي

 ذإمها غاذم محمد الدكتور وحياة شعر
م،1999 عام الريمي صالح محمد ا خاذ

)-ودان.با ذرطوم٠اإ معق 1ج في

)كتاب( اس

 كتاب ره ۴اشته ؤذيا ألعذ.وان ه.و

 في السؤول الى ء إلى ل*خولا لىا )ه)

 بن ؛ن٠الح للعالمة دول( ا ءام

 م(1640 ه/1050)ت ٠ القاسم

 )البدر في الذوكالى ا$دام ودن-*

 في صار بأنه (226 /1 الطالع:

 ءلى* و ،لطلبة ا مدرس :ه جك ت

 وه-و وجهاتها، صنعاء في المعزل

؛اع طو ءلى يدل نذدس ؛تاب

 الغن، في وذر^ره ساعده وقوة همه

 ) ؛-ن المنتهى( )مختصر من عتصره

 م(1248 ه/646 عام اذوفىا '-لذاب

 مؤلفات ومن ودوان;*، وشرود*

صول، في ثمةا من آبا؛*  واق ا

داة  المباحث، د وج ، حتًا دولى ا

 ولم ، الحاجة رده ي ذ-دءو ا٠ل مذوفىوا

صول كتب في "نا يكن  من ا

مثله". اليمن اهل مؤلفات

 أدو أن بعد الحديث العدس وفي

 )المدرمة الدين حمدد ى٠;٠مح ا$مام

 ه/1344 عام بصنعاء ة(* العا

 و)إرذاد )الغالى( ؛ذاب ؛ان م1928

 ؛-ذب ؛-;ن من ااذ-و؛-الى ٠( لفحول

 آخر طالب ءلى إقررة ا لذ.ة-*ا دول

 ؛-*ثع.لى ) تدءى ت٠؛- ا ٢٠ سدة در *٦٠.ذع

 حواش مع الكذاب طبع رك ة(. الذا

ولى للمرة ءلى*  ه/1361 ءام ا

 أعيد ،كبدرين مجلدين في ام 942

م.1980 ه/1401 ءام طباعتهما

هري٠.11 الله ءبد ن دسم د.

)هرجلة( الغد

 فكرية يمنية نجاة اسم "الغد"

ورها٠حض لها كان ،ئ*اووة وقاؤ-
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)محلة( الغد )مجلة( الغد

 عقد من الثاني النصف خالل الممز
 جادى من وتحديدأ السبيات،

ولى  م1975 يوديو ه/1395 ا

 م،1979 ه/1399 عام أواخر وحق

عداد وصدرت  في منها ولى ا ا

هي ئتغلمة٠ه غير شهرية صحيفة سكل

 بين يراوح وبحجم أعداد، أربعة

 (٠لد ا لرق صفحة ستدن إلى خمين

 الصحيفة" "انحلة وكانت الكبير،

 التعاونه الحركة دعم تستهدف

هلي التعاون لهيئات الشعبية  ا

 في تأسيسها يجري كان التي للتطوير

 ورسمي ١شعد سر بحما ،المناطؤ بحذلمف

 الثباب قدداع جانب إلى كبررين

دالوزارة. والرياضة

 انجلة تاريخ من الثانية المرحلة أما

 مع بالتعاون إصدارها في تمثذ.ت ؤقد

هلي التعاون لهيئات العام ا تحاد  ا

 دالدعم هم سا الذي ير للتطو

ولى لألعداد والتمويل قل، ءلى ا  ا

 المكتمل شكلها لغدا أحوذت حيث

 شبه تحاونية ودقاب فكرية كدورية

 مصور غير وبحجم شهر كل منتظمة

 رشحة 160 إلى 145 بين وح يارا

 دالف بدأت رقد الكبير. الحجم من

آ ف بأربعة وانتهت ضخة وزهمائة

 ا خيرة أعدادها توزيع ن وكا ،ضحة
 يرتد يكن وه تمامًا، تكاإثفها يغطي

 وكات التوريع، ءن نيء هذها
 رئيسية، محاور ثالثة ءلى ترتكز مادتها

 أصول حول ويدور فكري ا ول

 ا$نساني الفكر بدات ت س وم

 محليا وا جتماعي وا قتصادي

 تنموي والثاني ، وعالمبا وقوميا

 التقنية برامج عل ويركر تناور،
 ون لتعا ا تهيئات درشلة نحله وا لوطنه 1

هلي  اديمن ا٣ تميزت ادفي للتطوير ا

 كهرأ بفضلها وأنجزت الغازة ك٠تا في

 التحتية اك وعدة من %35 من

 رسوما-' طرق من الربعية للذذمية

 وكآ-رياء محة و ه مر*؛ ومذياريع
 الثالث انحور أما مختلفة، رخدمات

 ..ادة يميز ؛-ان ما إ٠وآه وأدبب فعافي

 العرفية ألنظرة اءتماد هو ور ئ I هذه

 المدى، بعيدة نقدوة اا لتحليليةوا

أو ا"نية الخيرة النظرة وليى

.سية با شة ء،زد

 التوقف إلى انجدة اخطرت ولقد
 سياب م1979 ه/ 1399 أواخر في

 من إفراغه أو زرمارنيا لعمإا تراجع

 جهة من ونييعه :كد.ي تواه٠ء

آخرى-
اكودي حمود د.
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ة؛ ال الغرفة

الغرفة

 غرب ،مشهورة حضرمية ينههرد
 ود—ي* 1•  ؤ ة٠ف ا٠٨س٠كم نسدغو ديذن٠م

 بع لد؛ ا لة-رنا إلى إنشائها تاريخ

 الله ولي فيها ابتنى حيث الهجري،
 ،.مد بن لله ا عبد ل؛-بخ ا لح لصا ا

 عرف مجذذ بالقديم الملقب بابد،

 القديم الشيخ وكان اخدة. بمسجد
 إلى منها تحول ثم شبام مديدة يروتد

 برنه قام نزاع إدر عل )الغريب( قرية
مير شبام راكم ون  بن محمد ا

 المظفر الملك نائب ناجي محمد
 سنة وفي موت. ف,نم يح- لرسوليا

 لقديم ا الشيخ توفي م1288 ه/687
 ه/699 سنة وذي انحلة. بمسجد

 في عرف الذي السيل دمر م1300
 من جانبًا ?-)الحميم( الحدردي التاريخ

 بمسجد زرر وألحذق ,ألحرقة قرية

 قام م1302 ه/701 سنة وفي انحان
 بن ا — د عبا با عمر بن محمد لشخ ا

 له دار برناء - القديم الثخ أخي

 ،ألحرفةا قرية بمنطقة لحول ا ؛.سفح
 باقيس( )دار سمى الذي الدار وهو

 الناص وبنى وشتاء. صرفًا ا٠٢ وأقام

 ابن محمد الشخ دار يجوار منازلهم
.وسكنوه؛ عمر

إذكور ا محمد الشيخ عهد وعل

 صارت حنى الغرفة قرية ازدهرت

 لحضارما أطدق ولذا مشهورة، بلدة

 بلدة أو ?-؛عباد( )آل بلدة عليها

)?؛عباد(. لشخا

 غيره؛ مدل اخرفةا بلدة نتعا ودو

 من القديمة اليمنرة المناطق من
 إلى أدت التي افاحة المناوشات

 أتم.؛ بيد ، ؛ديمًا الحياة ر مسد؛ تخلف

 واتساعًا ازدهار أكهر الروم رت ا—ص

 دولة م قر؛ بعد خاصة باعمرا في

الوحدة.
 - قديمًا - الغرفة اشتهرت وقد

 الخزف كصناعة الحرف من ?-*-دد

 من ؛.اذت كما والدباغة. والصر؛غة
 تصدير رمي-ة١لحغا المناطق أكهر

 من عدد ا٣ ن وكا ،كة نحا ا للماليس
 ولى قريب وؤت إلى الحياكة ذع وصا

اتتوردة. س٠لمال?ا عليها ذطغى أن

 آل غير — سكاتما أشهر ومن

 وآل ل ثير؛ ?-ا وآل ي لحبةا آل - باعباد

 طالب يعصدها وكان هم. وء ارن

 ازذين طمائها عن لألخذ العلم

الدذن. علوم ذق في برزوا

٦ ' أددد إبراهدم
 واوقبادل البلدان م-عجم ال-مقحغي، م ه*إزرا جع: درا

 ،4 ط ضعاء، ،لكلمةا دار ،ليمتيةا
م.2002

حل.;.، الم = ةدت.دة٠ال ،رال
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الفتاسمنة ستة لقتا ا

اماسة
 ابحة، زد ا ذيا من ذع ه,{

 ما، ءين من مأخوذ اسمه.م ن د ويعتق

 كان ترحاله_م، أول ني ست_هال سقوا

 زبد بين -(امة في رهي عان، سمه.ا

 من بتت يوضحه ادلنى وهذا ورمغ.
ذ-*ر  ل-عد فيما الرسول شاعر ه لى ذن ا

 الملك -حذوة ني ت٠ثاد- بن حان

 وادعى قصدهم حين الغاني

 ذال: حرن إديهم ا نتاب

ئجب معثر فإذا سألث إما

زد  غان والماء نبتنا ا

جفنة بال كذلك الغابنة ودرف

 ءمرو بن ه جه دلموكهم وز، ة سب
خار وتذ.كر ئريقيا. بن  أن ا

 بعد الرحال عهدا ألقود اذ-خابنة

 في العربية الجزيرة داخل تجوال،

 من مقردة ءلى عذق لد ادخرفي الجنوب

 ي اذن التجارة لطرق الشمالي ا]طرف

 ذللن، وكان ذق٠بدم مارب يربط كان

رجح على  الذاك القرن أواخر في ا

 جا؛-ية اتخذوا ,-الد وفما ا؛-. دي.

 عرف كما لهم، حاضرة ا-بذو ن

 ير عل جلق، في ا"نام حبه-م »(٠ءذ

دمشق- من بالقرب بردى

هذه في ا ستقرار أجل ومن

 أن أو اسنة ءلى كان الجهات

 المنوبة !ضحاغمة' ف.له بالقوة ببلوا

 القبائل ءلى هناك والمتأئرة لقفاعة،

 مع حاف في والداخلة. ،خرى ا

الروم.

 سنة لخسا ا ملوك لعب بعد وذما

 لعبه الذي نعه لدور ا لبيزذطة بالنسبة

 درعا نوا فتة-؛ لخم، مدوك المنادرة

 الغرس ت را غا بيزذط-ة بقي متة.دما

 ب أعرا ت وهجما ذرة ذنا ا ئهم وحلفا

العادية.

 يفقدهم لم لبيزنطة و ءهم أن غير

 تطور إن بل الذس، ا ظالل
 أدى الغساسنة قوة ظم وتعا ثاحد

 إفالت من خيقة الروم توجس أن إلى

 نفوذ دائرة من لعرسة ا '$مارة

مر وهو بيزنطة،  أومسل الذي ا

المسلح: ا شتباك إلى الطرفرن

 ،المنذر بن ن النعما بزعامه ألغاسنة

)ماغنوس(.  ميرا؛ور ا م أب وبيزنطة

خيرين العقدين وفي  للقرد ا

 أمر بعد خاصة الميالدي، السادس

 م5 8 3 عام ؛لمذدر بن لننعمان م ال،

 ت وأءلى المتحالفة، ذلى ادرا عقد تناثر

خرى ء-لى ذنها تؤمر وادلى؛ كل ' 

دن اذفدت نم ذ٠وم .وتغزؤها وشاع ا
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الع.تايذة |لغتاذة

 ارسية٠الغ الدولة ستفلت فا ،لنهب ا

 سورية جت فها وضاع ا هذه

 613) المقدس وبدت دم.شق واحنلت

م(.614-

 إلى لغارمي ا الزحف هذا وأدى

 فأعادوا الغساسنة، بأهمية الذنكور

 دنرفل استرد أن يعد لهم المالمثط دكودن

 مارك من وكان الشام. جهات
 ٢٠—۴م  ا بن جبلة ك حوذنا سة لغا ا

 جاذب إلى الغرس ضد حارب الذي

 ة٠دوم وفدي في حارب كما هرقل،
 ثم ،ادلمتن ضد واررموك الجندل

 و.كنه ،عخزر الخلدمة زمن جبلة أسلم

 ا قتصاص الخادذة أراد عندما ارتد
 في إزاره داس أعمرابيًا لطم لكونه منه

 إلى فهرب ،وحته الحح طواف

 قفى أن إلى تها ومكث القسطنطينية

٠ نحره

 دلموك دد٠ء في لمؤرخون تيحا-ف

 يعتمد د؛-ك أول أن غير ،لحان

 بن الثاني الحارث هو ه مع التاريخ

 الملقب م(569 - 529) جبلة

ءرج  ا؛-لمك ء-اصر الذي ودو با

.ال~هاء ه؛ء ابن ا؛:ذر 'ا.لخمي

 الطويلة الغروس أما٠حر ت وومع

دن السادس ا!-قرن معظم ا

 ءلى اروم خلع وقد الميالدي،
ذناب الثاني الحارث  إقرار امرة ا

 حربه في المتبلة داته خال ^؛;ل منهم

 ك-م.ا-ك اؤر وؤد ذرة. إذ؛ وا لغرس ا

ي السية اذانل عل؛.ل رسمي

 د ط عل ووف م،529 عام سورية

م.563 عام زذطذ٢ب

 اا.ذي ر المذنى ابنه الحارث خلف ثم
 ملك فحارب أب جادة ءل سار

 ر لتعب وا بوس ف أبا النعمان الحورة

م.570 أباغ ءنن في ذه

 أتباع صره منا ني ر ا؛.ذنى وذط

 المونوؤدزي( )ا؛ذهب حدة زوا ا ل,طبيعةا

 أد-وه. ءده كان الذي المذهب وهو

 عنه فأمسكت برزنطة حذق ذلك ر فأى

 أءلمن ثم سنوات، لثالث لمالي١ العون

 لذين ا الروم عل ن لعصيا ا المنذر

 ث عا أن بعد ه٠ت٠لح لم.صا؛ اضطروا

 وشك ،سورية في د فسا درة لمن؛ ا

 الحورة غزا عندما ر المذنى أمر في الروم

 إلى وا؛.تادوه وأسروه، عله لوا حتا فا

صقرة. إلى نذره ثم القسطنطينية

 د-رك ر لمذنى ا أدناء فعل رد وكان

 ومن الصحراء. في والتوغل بدة لجا ا

 ضد رات الذ؛ يشذرن ارذوا ك هذ؛
، أطرافها في ويعيذرن برزذطة وماد
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الله( عبد بوق )محمد خشم ال الفتابقة

 المنذر ابر^ ن لذمما ا اكررهم ؛زعامة

 غنوس ما مع خبره ذكر أماذنا ).ذي ا

الروم- قعر

 ء-لى لميحية دا 'سنة لغا ا دان

 بالطبيعة )الغائل اذونوفيزي إذهب ا
 مية "را ا اللغة وذكلموا الواحدة(

 ن )إسما ا تهجروا لم لكذي_م ، مها وكتبدوا

 كعمة ضرتإم حا وكانت العري،

والبلغاء. ادشعراء
 وتهذيبا عمقًا أكل ذقاذتهم ذت وك؛

 كما المنادرة، إخرواتهم ثقافة من

 مساقط مرن مستفيد؛.ن باززراءة اهتموا
حوران. جبال من ا"تية المياه

 والزراعة اهدمامه-م أدى وود

 الطريق من جزء ءلى م٦طرت و

 اذفى !لى جبروتب( وعن( التجاري،
 لعيمش ا لي*ب سا أ في فتمتنوا والثروة،

 القصور وشيدوا الملذات، وطرائف

 ذرى تها ودلفوا الذصر، وأتواص
 كما ،لهندميوا ا؛-مماري ل لجما ا

 خدمة والبيع ديرة ا بناء اهتدوا

لمعتقدهم.
السري ءلي أحمد د.

 ،$سالميةا اص، رف دائرة الطبري. ريح ذا : مراجع
 ترجمة ن، .اف أمراء : نولدى المكر؛ دار

ام.933 زريق وسلين جوزي دندلي
 قبل ،-وربا في العرب و:—دي- رينيه

 د. ،-دلميؤدواا دلحمرعبدا ترجمه ،م$مال ا
الحداثة، دار زيادة، معطفى حمد٠م_

ام.985 ،2ط بيروت،

 الله( عد .ن٠ )معمل الغشم

م(1633 - 1583ه/1043 - 991)

 ا-ن علي بن المه ا عبد بن محمد هو

 الفقه في محقق عا) الفئم: حمد

 مع التفسير وفي وأهول، وفروعه

ذاك. غبر في نثارة.

 ،نذمن كزنة جع إلىيدعو كان

 وطوائف، نع إلى بتغرقهم وينذد

 المعتزله اذوال إلى الميل من ويحذر

 محمد الحجة مدسما$ا قاله رذا متثهدا

 ادلمه: رحمه الونير إبراهيم ابن

واحذر الجبر وي مي-، عن تنيرب

 ا عتزال وطءات ءواذل

متغيما طرية؛ وسطًا وسر

 المعالي دو ا$مام سار ة_ما

)النبي اسدل له اديمرجم أن إ 

 وكان المعالى. أب با$مام آل( وخير

 تمنكهم هب ا لمن ا صحاب ءلي ص د.
 :طويلة موعظة في فقال بمذذههم

 وحرم الغرقة شع الله إن تقولون أم"

 تعالى: نرله معنى فيا الجماعة

 و  يبدا الله مجبل عتعموا)وا

 ذال: ثم (103 /3 صران )آل تفرقوا(

والحنفية والذادجة الزبدية ربا ندا
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ء فقة الله( ٠ءبل بن ٠دمحمل م٠الةش

 بعد متغ.رقين ً كم ما لح.تيلية وا لمالكية١و

 ؛.ازلأسألكم فأنا وقال: ذزك؟،

 ' قود معق دا هو إ  إله   الذي

 ،-دذذي ذا و شافعي، وأن؛ ردي، أنا

 تداون ه.ا دليب٠حذ نا و مالكي، وأن

 أو الله كذاب من ستة بحجة ذلك في

 شاده الله صل الله رسول ستة من
 إ  هي دا أم ؟ نزفها ؛د وآله وسلم

 أذزل د؛ ؤؤموآ؛،' أنتم سميتموها سماة

 الله مبحان دا ماطان؟! من ا٢ الله

 أو يبدها المذاهب ه.ده هل اا.*ظيم!
 —حةلماؤوا الله آيات في ةكور ٨د منها ديء

 عن ا حاديث صحيح أو القهار؟

 هل بدن لمتعملة 1 لخنتار ا لتيا
 لالم سؤ،ت م٠ذذ.-.^ هي "مصار؟

 وعدم والتفرق وا ختالف لخالف
، ف فذفرقتم  ؛: ف ا  فلقًا وتفك,( ذ

 أد ءم، وتنهون أدداذكم ؛ون 1ذ„

 الله زن وة.د ،وتذنتلون وغذ,ذصه.*-ون

إلخ. مياذكم"

 مح.م.د اذؤ؛.د $مالما و ه وقد ه.ذا

 المغارب القاسم؛. د ا$مام ابن

ءامة. و ؛؛ حيه. وذو  عة )

 ه/991 سدة ادذارة لج.رة٢ وولده

بني )جيتة في ووفاته ام، 583

 سنة ب—رح ثهر في الذواد(

م.1634 ه/؛ذا؛ر1043

 التعاون في رمالة آثاره:

 تن;ر في العلوم روح  ؛.:. ف؛وا

جدح سن واوروح المعلوم، الروح

 ب.يت مائتي غذ.و في ة قه؛د ؛لفمبرما

 والتحذير والعقائد اإذاه-ب تتضمن

أهلها. ون

الكوع ءدي دن -ه،ءدل“أا اضم
 اح اوط.؛ الوزر ذي، ااشوكا؛ علي بن محمد مراجع:

 .طبعذ٠ السابع، القرن د يع جاء من ن٠م٠بمحا
 ل٠ء_ي ما هد؛ 1348 مصر، السعادة،

كاوع،  دار اادمل، ذي ومعاقاه م٠صلما ج;ر٠ه ا
م.1995 ،1ط ؛;روت، ال*؛صر، اوذكار

غالظة
 وفتح الغاء ر وكب الدخن بدم

 يقع ،لزبدد ء نا ومح هردي، ه.ي ف. زقا ا

 وؤ_*_رف ٠زبد مدينة غرب شمال

 ران المذ ي ذكر .عق.ة٨غ.ل باسم اليوم

 كانت م(10ه/4 القرن )في غالفذة

 الحر، عل جادح وها لى ر فرضة

 ونارجيل نخيل :؛-ا آهلة عادرة وه-ى

 قاتلة وبئة أدا إ  داوة وآبار

سرباء.

 سادفي غالفقة الهمداني ل وة-؛

. مرني كاذت زبد. و!اتها شهور
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عذدان غالفقة

 حوشب ابن معلة القرا داعية وصل

 بن وح، ارحمني منصور الملف

 ا—ذه 6 8 سدة لخنفري ا ٠الفضل

 سالمة بن ن٨م١الح فيها بنى م.881

 الرحالة زارها جامعا. مسجد

 القرن في نيبور كارستن الدانمركي

 حاما ووصفها الميالدي، عشر السابع

 كانت •عندما مشهورة كانت مدينة

 غير ٠أبح أما غور لزبرد بناء

 هميتهاأ شت وذ  لسفرنا لرسو لحة 1ص

 ولم القديمة عمائرها معظم دممتلم٠وم
 كوخًا ثالثرن من سوى تتكون تعد

 القديمة المدينة مباني يا ؛ذا من رني وقد

ءلي اكيد لمسجد رية متها جدران

 بالفردب موثج في ودفن توفي لذي

 عل يبور ءش وقد الخوخة. مدينة دن

 هذه في الكوفي ؤط يا كتابة نقوش

 عل كتب ما ذقل من ذكن المدننة،

 أحد نوكا الحجرية النقوش هذه أدلى

 احد عل ندئ تطلق غالفذذ امم

بواب زبيد. لمديتة ربعةا ا

 العروسي دالما .د

 ؛86 ،85حمر اذناسيم، أحسن العددسي، مراجع:
 جزيرة حسذة .مداني:الغ الحسن محمد أدو

،كوءا علي بن محمد تحدق ،لعربا
 عمارة ام؛990 صنعاء، ا$رشاد، مكذا

دسعا، أخباز في المدف اليمني: علي بن

 مطبعة ،كوع ا علي ،.حمد دحقدر، ،وزبيد
ام.979 ممر، الدلم،

عضدان
 نكر صنعاء. في شه_بر وصر هو

 )الجزء ا$كليل كتاب في الهمداني
 قصور أول غددان أن: الثامن(

 . هتا وأبعدها ذكر وأعجبها اديمن

 اسس الذي أن -اريون ا  ويروي

 بأره وحفر دناءه وابتدأ غمدان قصر

 أن غار نوح، برن سام هو t بصنعا

خمار تلك يتجاوز لهمدانيا  إلى ا

 بنى الذي أن تفيد تاريخيه ت ي-؛روا

 وأن بحف( ثرح )إلي هو غمدان

 وأحاط لقعور ا بنيان وصل الذي

 أوتر(* )سرم كان مجاذط صنعاء عل

 أن لقديمة ا اليمنية النقوش لناوتد

 بقصر فعأل ارتطتا لشخصرتينا هاتين

 لذمر ذكر أقدم أن إذ غمدان،

 نقثرط في ورد النقوش في غمدان

 شعرم لسبئيا المدك دونه (12 )نامي
 سبأ ملك للميالد( 220 )نحو أوش

 ملك مغان ن علها ابن ريدان وذي

 سيئين قصرين النتش ١هذ وذكر سمًا.
 في وغمدان مارن في سنجبر هما

 آنذاك سنحبر وكان صعاء.

 التقليدية لسبئية ا ئلة للعا  مذ

عل الصراع إدان مارن تحكم التي

ايدن الوسوطة 2234



عدان ن عمدا

 سبأ ملك ارهن: في الملكي ا خب

 ، وحمير( سبا ملك )أي ريدان وذي

 مقر ء صنعا في ن غمدا ن كا كما

 جره( )دي قبيلة من لسبئيين ا وك لدها

 قرب يجفر مدينة مركزها كان التي

صنعاء. ؛شاع انجاور كدت جبل

 قد أوتر( )شعرم الملك كان ولما

 فقد ريدان رذي سبا بملك تلقب

 : لقعرين ا ملك أنه أيضًا ادء-ى

وغهدان. سلحين

 غمدان القصرين ذكر ويتكرر

 يعود آخر نقت في معًا وسلجين

 الثالث ذخرن’ منتصف إلى تاريخه

 )إلي الملك عهد من وذلك الميالدي،

 وذي سما ملك يخضب( درج

 أخوه ٢٠لحك ا في يشاره وكان ريدان،

 ن نقثد؛ ذلك ويؤيد ، بدن( )يأزل

 يذكران مارن في عليهما عهر آخران

 غمدان قصري عل استبالءهما

 لتسدهبة ا أن لذكر يا وجدب وسلحين.

 النقشين هذين في وردت غمدان

)بالمدم(. وليست )بالنون( غذذان

 بعد غه. ن ذكار ذكرار ءفى وربما

 يختل ن كا-؛ أنه الشوش فى سلحين

ما وهو ،سلحين بمد نية لثا ا لمرخة ا

 الجزء في الهمداني قول من يقزب

 الملوك "إن ا$كليل: من الثامن
 في وحيذ حيذ رب م؛ في تسكن نت كا؛

 ر القعب أن الهمدالي ويذكر . " صتعاء

 بدقح لنعيم ا جنوب في أقيم قد ن كًا

 - وكان غمدان. حرة عل ئئم جبل

 غرو سقذ عشرين — قوله ح-سب

 ا س واختلف ،بعضر ءلى بعضها

 يقول: فقائل والعرض، الطول في

 وقائل ؛.أ ، ألف علوه وجه كالى

 كال ين فيما ن وكا؛ أكار، ن كا؛ يخول:

. أذع عذرة مقفين

 المقصود أن  رء يفرض أن ويجوز

 طًادشًا سقعين ددن مص؛ كال يؤلف أن هو

،  حزام السقفين ويلف واحد

 أو ئتئلق أو )معطب مزلجذرف

 عثرة بق ؛.ط؛ا ارتعاع ويكون ، مؤزر(

 عشرة الواقع في لذصرا فيكون أذع،

 ذراع وكل -قفًا، عثرين أو ط-وابق

 فيكنون مدم5 0—40 بين ما تقدر

 500 - 400 يدن ام طابق كل ارتفاع

 كالى  رتفاع دنى ا الحد أن أي ب

دنى والحد أستار، 4 نحو طابق  ا

 ،مز 40 ذو كله القصر  رتفاع

لحجر ا من قصر بناء فإن ذلك ومع
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ن فئدا عندان

 اليمير مر با ليس ماز 40 بارتفاع

 أن المرء يغارض أن رككن ، هندسيًا

 لحجر ا من ممنية نت كا لسفل ا إطوا ا

 سفلي صعت كل ويررر ،لقوي ا ؤشند ا

 حد وا سنت.ار بمقدار يعلوه عما

 محتل ؤوة القاعدة يعطي مما ،وذدف

 من علم ما ذلك إلى يضاف كبيرة،
خبار  شيدت قد لعاثا ا الطوابق أن ا

 من أحف ردب بال وهو الرغام، من

الصلد. الحجر

 القصر وصن مجمل من ويستفاد

 من كان أسفله أن المصادر في

 سوداء كبيرة أحجار وهي )الجرون(

 كان وأعاله ،)ئووصة( مهندمة صلدة

 المصقول، أي )المثلي( الرخام من

 دالقطر متالحكة كانت حجارته وأن

 كان وأنه المذاب( بالمعدن نطة )مارا
 وهي ، ومؤرر وثنثلقا ئغفعا

 أعاله( )قثؤير إلى ربدو كما إشارات

 ;-قه طو دين ما وتر بتجوادب
حجار  وما كاب الكريمة ثبه با

 برأسر شد قد وأنه ،ذلك أثبه

 العليا( الغرفة )أي نتغر صر٠الة

 ذ.ذ.افة، واحدة ..رخامة هادط ذق

 الغراب تها الغرفة في الجالس فدعرف

وكان ،الرخامة تدع من الحدأة من

 من أسود تماذيل أردعة ،' حرر ءلى

 الريح هبت فإذا مجوزة، نحاس

 كزئير زئير لها سمع أجوافها فدخلت

سد. ا

 ساعة لقصر ا مدخل يذصدر وكان

 عرف يدف ا لنوع ا يشبه )ربما مائية

 المشهورة ا$سالمية لمدن١ ي ذلك بعد

 وغورها(. ودشق كشب ا ومر فاس مذل

 غناء حديقة القصر وناء ين ذن نت وكا

 فناء من جانب وفي جارية، ودنوأت

 تمى مقة سا نخله دت القصر

الذالفة.

 لي؛ لقصر ا وحمن أز، ويبدو

 من روي فيما ورد الذي الشكل
 قراءة، مز تيسر ما حدود وفي أشعار

 و يصير الممكن. عن كثيرا يبعد  

 وصلتنا التي )المعقولة( الصورة هذه

 وخدال جيل وش من ا٢ علق ئ

 ،ن لدسحا لقصرا ولة ثطا مذ.ل بديع
الذى يد اذلى وظقه ،للنجم ته غا ومنا

دم" \٠
 نقم بين ما لشمم ا عين ددآرسا

 رأس في الشعلة أن أو ،ن ولجتا

 مسيرة من ليأل س الذا يراها القصر

وصاف من وغيرها أبام، ثةثال ' 

 الطرح هذا وسمت التي الخارقة

العجبب. المعماري
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ن عدا

 م—لك٠يج فددان صر ق تهدم ولقد

 ابيار ابياره وزامن العهد تقادم

 وزوال القديمة ليمض؛ا رة لحذضما ا قل معا

 هدمه أن رجح وا العظيمة. ممالكها

 ون أصابه : وخها بؤراحل، ور قد

 في لليمن انجثي الغزو أيام حريز

 منه جز، وهدم لالد،٠زلم 525 نحو

 اده ء الته خمغ ص لورس-—لا حياة في

 أيام في منه ذتى دا وى ب ثم ،وملم

عنه. الله رذي نعثما الراشد ة دف ل لح

 يقي ؤد إذ-*: ذي الهمد؛ لودقو

 القديم دان ء ح-ئ من ءم؛( )في

 تالحكًا متال-دكة -دروب ذات قطعة

ول الباب لة ن فهي عجيبًا  ا

 لثربا مع -بذ.،ا واب من لث.انىو'

 لجم) كا ءظ:-م تل غمدان وبافي

 زللرخا من دوله مما ر وكب

 القديم( ر٠)الةح بدر و . نيين لصنعا ا

 وتسؤى لكبير[١) الجامع سداية هي

 قد غمدان قمر كان ولما كرامة".

 ؛-*-د حنى اذيمن هل رمز ؛ذي

 ءلى ص;عاء دلة. اعتاد فذد . ردء

 مدينة في مك_ان ء-لى I ني ر٠ةص بناء

موذه٠،٠٠ر الثرق جهة من صنعاء

 بقعر يعرف وذد ،غمدان ر٠ؤم

إضافة. دون ر١ذقع I؛- أو صنعاء

الله ءبد عد مح ا يوسط-.- د.

 حقيق٠ت :صهداء مدينة تارخ الرازي: مراجع:

 بان/ لمعاصر،1 إذكرا دار ،3ط المؤري،

 وزارة مجلة ا$كليل، ام؛ 89 سوريا،

 خاص عدد صنعاء، والثقاية، ا$عالم

 الهمداذي م؛1983 (3 و2) عدد ءبهلذعا

ذلهية، ذاكرة ذي دراسات اليمن: إسان ا

 صنعاء — الله عبد محمد يرسف٠د إعداد

 الهمداذي؛ الحسن محمد أبو ام؛986

 علي بن محمد و الغا تحقيق $كليل،

تذوع،  بغداد، المطباعة، .رية٠٠ا!_ دار ا

م.1980

ادص في الداء

 .ارة ١خ لحن ا ؤد. ؛.ديم ارهن في الغناء

 عه تدل ما ١هذ .وإذ-المها لييمبة١

 .به٠لع ا ؤ)ا^وض^ةى أردت التي تذب انة

 ءلى اجاع - ل اذن؛ سيل ء-لى - فهتاك

 : اخناء’ من ذوعن عرفت ل*-زا أن

 نارمر ج. ويؤكد والحمثري، لحنفي

 شاصت لتي اإ ه.ي بعقى ' أن ء-لى

ولى  م $م. ا أيام في  وذة كاذت ا

 المعزف بدنها ومن اوزون، عن

 الحجاز عرب وأن والكزس...".

؛ذى٠موم بأن يعترفون دزازون م_ا
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ايمن القذافي اذيمن ني اسا،

 أحن هي اليمن

 العربية الموسعى

 طبع إلى وأتربا

. " العرب..

 الوقت وفي
 في يسود ضر الحا

من ن نوعا |نليما
الذمبي : الغناء

 وعند ، والتقليدي

 تلتقي النقطة هذه

 سائر مع اليمن
 وإذا العربية. البالد

 أوساط في يتحرك الشعبي الغناء كان
 مناسباته شق في له مالزمًا الشعب

 الغناء فإن وحزن، وفرح عمل من
 عل ذاك أكان باسية ارتبط التقليدي

 المتلقذن. صعيد عل أم المؤدين صعيد

 عل يتعين فإنه ول ا الصعيد فعل

 الغناء تقنيات يتمثل أن المؤدي
   أمر وهو عاليًا، تمثأل التقليدي

 الغناء. عل مجبو  كان لمن إ  يتيسر

 الغناء فإن الثاني الصعيد وعل
 مجالس ن أ-تفا في تنامى التقليدي

مراء الخلفاء  لما والمزفين والذدة وا

 المواهب تبني عل قدرة من( لهم
 التقليدي الغناء ظل وقد ورعايتها.

تطورت أن إلى الخيط هذا في يدور

 التي الجماهيري ا تمال وسائل
 لنخبة ا ر حكتا ا كر عل عملت

 الناس كل ليشمل التقليدي للغناء
ا جتماعية. رتهم مشا دمختلف

 للغناء أن إلى ا$شارة وتجدر
 : متمددة اشكا  العربب التقليدي

 لموشح وا لعرافي ا والمقام فالقصيدة

،عربية تقليدية شة غنا صيغ لدور وا

تئل الموشح أن نجد اليمن وفي

 ورغم t الرئيسية لتقليديةا صيفة—اا

 البداية تحديد مسألة في ا"ر تباين

 إ اليؤس، في القالب شذا التارتحية

 أن عل تؤكد المنهجية الدراسات أن

 لقرنا في ظهر لي«منا في لموشحا
أثناء وذلك الميالدي، ءثر الخامس
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)ايمن ذي الدذاء اين ني الغا

 اليمني لمودح وا لرسوب. ا الدولة م٠حك

 والنغمية الشعرية خصائصه له

 هذا في أهمية له ومما به. الخاصة

 العصر: سالفة صاحب قول انجال
هل "  الموشح يسمونه رفكم اليمن و

 والغرق ، المغرب أهل موشح فر

 دراعى المغرب أهل موشح أن بينهما

 أهل موشح بخالف ا$عراب ل

 من ي فيه براعى   فإنه ارهن،

 أعذب، فيه اللحن بل ا$عراب،

 الزجل حكم ذلك في وحكمه

 ابذدة القصثًادة دريب على طاللة و

جزاء من تتكون أنها نجد الموشحة  ا

التاب:

 ذقمع. أو - رقغدل - دوشيح — بيت

عام بشكل الموشح يتألف بما

جزاء من  التارة: ا

 -تدرجة. ٠ ذفل — ردت ٠ وطاح

يتميز الموسعية الناحية ومن

 إيقاعية بخصائعر اليمني الموشح

 بخمل خاص أداء وبطبيعة ،ونغمية

 جاءت الصيفة هذه بأن  عذقاد ا ءلى

 من ة معي: ر٠ءذام معها حاملة

 ارهني. الموسيقي التاريخي الموروث

 هذه استعراض المفيد من ولعله

السمات عل للوقوف ى٠الخصائع

2-

وددودنه

أو

أو

، لمتوسط ا الدسعة زررب

اليمني. الموذح لدذية مرة سا ا

اإليقاعدة الخصائص

 ا—۴ضرو; ليمنية ا ت شحا للمو

التاب: ۶ا قا

،الكبير الدسعة ضرب - 1

وتد:

II ام م I r
 ل٢٢ل١٢ا؟1

ل٢أأل٢أ 1؛
الصغير، لدسعة ا ضرب - 3

 I. rr II :دندرينع
icr ٢ II آد
؛.ل ل II أد
: وتدون* الوسهاى، ضرب - 4

jcrcj II أد jCrcr II ؛

II ؛ c ؛ r ل 
ل٩ r II r٩ أو
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اليمن نى الغناء ادمن فى ٠الغتا

:وتدودنه الساع، ضرب، - 5

 يدون لم سم د ا وخدون ضرب - 6

:هكذا

المعاددة الخصائص

 ا$يقاعية المصطلحات كانت إذا

 فإن العربية بأصولها احتفظت قد

 م_ن ازدرت المقامية المصطلحات

 هذه شيع أن ويبدو س،٠فار

 رز١ر دية لعر ا الموسدش في ت لمص-طلحا ا

 ز-نظرية ا في رسي زفا ا التأثير وجوه أحد

 من يكون وقد دوردية. ا الموسيقية

 انتشار بأن ا قراض الجائز

 عل جاء القارض المطلحات

 يكتب ٦ل بية عر حات٠مصطذ حسادب

 ت، هذا ومع ا ستمرار، لهدا

 ت لمصطلحاا هذه ذيوع ن يا $قرار ا

 حذق مرة سال$ ا زمربية ا الو يات في

 هذه في المصطلحية لمذظومة١ وحدة

 ة في لثقا ا حدةزو ا دءم ا٠مم ،ت لو يا ا

ا زدهار عهود ي ا$سالمية العربية

 المنظومة وحدة أن غبر ري. ايضا ا

 لم ومربةا البالد في المقامرة المصطلحية

 كل غناء ي الذوعية التمادزات تخف

 التمايزات وهي حدة، عل عربي د دل

 للحنية ا غة لصيا ا في تتجد لم لق ا

 الدقيقة التفاصيل في وإنما فحسب،

 صة لحا ا طبيعة ا عنها تكدف لتي ا

 لحديث ا يكتسب وهنا أيضًا. لألداء

 لها همرةأ تحديد ليمن ا في ء لغناا عن

 لموشح ا أن سدتكذشف حيث ،شأخبا

 التقادية لصرخة ا أصرح وؤد ، ليمني^ ا

 مزته بنائبة خصاذحر٠ تفرد ،الرئيسرة

 د٠وسذج ،خرى ا ت شححالمو ا عز

 ذتجدة إ  هو ما لتمزا هذا أن يضه؛أ

 خاصة دسمقامية  ستخدامات مماذرة

 -لحنية صياغية ولطبيعة ١٠ -حمةنا من

 فإن وعحدومًا أخرى. حيةنا مر متعرده

 ليمتي ا 'الموشح في حدمة لت ا ت ما ا؛نا

 لعرربة،ا المقامات دائرة عن تخرج  

 تبدو مهمة تLحظمال فإن هذا ومع

:أبرزها ومن ،أمامنا

 هي التخدمة المقامات ومظم -

بعاد ذات  لد١ تشمل التي ا

.1/2 المتوسط
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ادهن في ا* ال ابمز في *I ال

 إدة لخا ا ت ما لمقا ا م استخدا ندرة -

النغم• أرداغ من

 م مقا استخدام دوع -

الحسيني(، مقام و) )السلكاه(،

، ن( ا٠٠ثمي٠ء يفى٠لى ا قام—م و)

 حق - يصادف د قاب_ل٠وبالم

)البياني( مقام -استخدام ا"ن

فق في اليمنه ت ؛وشحاا في  ا

.انظور*ا

 قدلى غبر لعدد تتبعنا خالل ومن
 تسجيل درى ، ليمذيًاةا رت ادرشًاحا من

اتاب؛ الخامات

مودح في كما فى(ت)الحس دغام - 1

،لغويديا كلمات لمويدي( )ا
الماس. ءط هيم إدرا وأداء

كما عندران( )الحسني م مقا — 2
البرن( من )أشكو موشح في

،"تي ا لرحمسناعبد ت كد؛

الجذاش. عوض علي وأداء

مودح في كما (٠)السيكا مقام - 3

 كلمات شعري( )لتج

 إبراهيم أداء ا"دي عبدالرحمن

ا؛؛س. مد٠مح

موشح في كما )الحجاز( مقام - 4

 كدات ائب( حسن )زب

رزى أحمد ؛.ر جل؛ لشيخ ا ولحن

تهامة. في المسدون 4 ويؤد

موشح في كما )راست( مقام — 5

 الشيخ ولحن كلدات )يامنزي(

 إبراهيم أداء رزق، أحمد جابر

٠ا؛؛س د محم

مودح في كما )سورناك( مقام - 6

 كلمات سجوعه( )طرب

 أحمد أداء ا ي، عبدالرحمن

قعبي. عبدد

موشح في كما )الهفزام( مقام - 7

 محمد بن علي ت كد؛ معرد( )وا

بكر. أبو ءلى أداء الحى،

موشح في كما )تواثر( مقام ٠ 8

 لسهر( ب؛ عيوني )يائكئل

 أداء الدون، درف ابن كلمات

٠اذل.مى الله عبد ءوزن

 راد٠إي يحسن الصدد هذا وفي
ا"رة: المالحظات

 في التخدمة المقامسات —

 لتعديالت تخضع اليمذ^ة الموشحات

 الدرجات أوهاد يسب عل دفدفة

 الحسدة غلمومة٠المذ عن ناجة الموسًاذذية

 ر ء م إه.؛ ا ن١الوجد ها٨ط **.تقر ا التي

 ت التددد  وهذه الشفهي. قل لذتا ا

٠الموسيةي لدودن با رصده؛ يصعب
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اليمز, فى الغذاء ايمن فى الغذاء

 في يؤدى )الحجاز( مقام
 مصحورا ة ليمنع ا ت الموشحا

 نية ن ا الدرجتين عل بتعديل
 الثانية تزيد حيث والثالثة،
 قليأل، الثالثة وتنقعر قاتال

 نكهة المقام لهذا يجعل مما
 في إليه ستماع   ا عند خاصة

خاصة اليمني، الوشح دنايا
يمني فنان قبل ص أدي إذا

تقليدي.

 في )تؤأدر( ام٠مة استخدام

 دوني مكحل )يا موذح
أنه إذ ،متميزة بطردقة دا!سهر(

 ستماع   ا يذود الذي الوؤت في

 ا حساس إلى الموشح هذا إلى
 أن إ  )تور(، بمقام العام

 لها حصعت الني التعديالت

 الثالثة التالية؛ ا رجات

 والسمابعة والسادسة والرايعة

   حورة في المستمع تجعل
 هذه كونى "إ ها يكم

 المنظورة عن ناتجة يالت لتدلى ا

العام. !تمنيا !.!وجدان الحسية

 بأن الحرم الصعب ومن

٠ مم—ض ٠ك حم٢تت ليمنيه ا ت ذ-لد

 رعد ن ئ، ذكرت التي اذذامات

دع-طي زال ما الموشحات هذه دتبع و

 أقرب تلذا٠يج- بما الكشف من المزيد

 المذكورة المذامات ان الزعم إلى

 ت. ذوشحا ا من سعة وا طائفة رشمل

 مزيد إلى يمدتاج مر ا فإن هذا ومع

 للموشحات والرصد المتايعة من

 وعرضها رق—الدم طول في ليمتح.ة ا

 قيمها واستخالص تحليلها لفرض

ب. الخاصة الجمالة

ني اليه للموشح الهركيب،المحني

دوية در المعا أغل تتشق  ا

عل إدمئية ا لنقدية ا ت سا لدرا وا

على للد ل.ة وا-دل ممطلحية منظومة

 خا ف على إيمنيا إوذحا أجزاء

 تناوك التي وازدراسات الكد

 هصطاجاتها تبارذت ، ءمومًا م دوودا
أدى تباينًا الموشح كيب در على الدالة

 التوقيح. فن فهم اضطراب إلى
خصعللحية ا لمذظومة١ وحده وتعتبر

 الموشح أجزاء عل الدالة ارحية

العلمية المعالجات استقامة عل مؤشرا

 ،ا٠ءه إيف م يتطا وا ا!تمني للموشأم

 لكنب ا هذه معفل؛ درج لم حيث

 مل لكا ا لموشح ا كون عن ت سا لدرا وا

جزاء من يركب التارة: ا
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ابض ض اساء اليمن الفاعي

٠ لتوشيحا ٠ 2

اشح. أو العل - 3

جزاء هذه حظ كان وإذا  من ا

د التحددة الدراسات ، ا  كثدر

 الموسرقية لميلية٠ح٠لت ا ت ساالدرا فإن

 المودحات ميدان عن منأى في ظلت

 عمومًا اليمني الغناء ميدان وعن

 وظنون ت تا تخم أسرر ظل الذي

 فتئت ما الني ا$نشاب الكتابات

 درد ما أو ،وصحفنا مجالتنا -ها تموج

 أحكام من المثقفين بعض لسان عل

مستقصية. غير ريعة٠م

 الحريب  سذذراء هذا محاولتنا وفي

 سنقتفي ،اإدمني ك٦٠موش٠لل ؛وسرقيا

 الدالة دسها المصطلم؛ المنفذومة أذر

 لنخرج الموددة الغذصيدة أجزاء ءلى

 التحدرة با ستخالصات متها

ا لرة: الموسرقرة

 جلة برت٠م ويتكون :لبيتا - 1

٠موسيًاقيترن جين٠جقل و أ موس.يقية

 الفقري العمود الجزء ه.ذا ويعتبر
 رثتا ءن يمتعس ء؛ وغالبًا لدذوشح.

 أن درجة إلى الرئيسرن للحزة ا لفكرة ا

في ن يصبحا وا)تقفيل لذوشيح ا لحني

 صل حا تحمرل الموذ-حات بعضى

٠ ل.ربسية ا كرة لذه

 ،).بيمت ا لحن يتبع : لتوشيح ا - 2

 من الجزء ا ه) لحن نجترأ ما وغالبًا

 له ذكون أءرى وأحيانًا البيت، لحن

 حركذفه أن مالحظة مع منفصل لحن

.ذهسه ت٨الب لحن مناخ في ذظل

خير ا؛زء هو التقفيل: - 3  ني ا

 موسرقية ة٠جا من ويتكون لموشح ا

 وفي ااجدت، جزء لحن ن٠ء محتلفة
 لجزء هذا لح-ز يًاةون ن ب ا ؛.*.ضر
ت. ال جزء ١للحز تكرار

جزاء ذي لموشح1 إلى وبالنظر  ا

جذزاء هذه تماسك يالحظ الثالثة  ا
 جزء كل وذلى.ذ.ة يجعل جاليًا تماسكًا

 ازني مثأل ؛-أزجيت ل."خر، ضروردة

   للحن سا-ي ا ادلب يجتفن

 حيث ،التوشيح ج-زء وظيفة يلقط

 هبطت لى وة الددت، لحن أن يالحظ

 جزء إلى الرمام يكذم تصعيده، ة دلى

 طلح ده ء: خو، بدير الذي الذوشمح
 *لى—؛ دور استئناف بغبة  لى—ة

 ذقوم الذي التففيل جزء من ا نتهاء

 ا؛ئ إذ انادن، في مزدوج ؛-دور
المودح مجادة تفؤل : لترن لحا ادتمع
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اليمن ض الغداء ايمن فى الغناء

 البيت لحون إلى به والعودة ن؛حية، من

 أهمية تبرز إذن هكذا نية. ذا زاحمة من

جزاء  الكاض. الموشح في الثالثة ا

 من رئب٩ت   موشحات هناك أن ريد

قام  وإنما الذكر، سالعة الثالثة ا

 فقط لتوشيح وا البيت من( تتكون

 ما ومذها سجوغه(، )حلزن كموشح

 كموشح أسات مجموعة من يهركب

 موشحات وهناك البين(، من كو١دأش

 من ذفسها وللقافية ذنمسه للوزن تخضع

 من ذلك غدر إلى النهاية، حق البداية

 يتمدز الذي الحموض( الدعر أشكال

وزان يتعدد  كل أن عل والقوافي. ا

شكال هذه  دالخصانعر تتمتع ا

مر نعسها، وا$يقاعية المقامية  ا

 قالب إلى ذت.ائهاا وضوح يبرز الذي

 أشكال في التنوع وهذا الموشح.

 ،ليمن ا ده تنفرد   الموشح قالب

 جع في عامة ظاهرة يكون يكاد وإنما

 هذا فيها يتواجد الني البلدان

لب. ازقا

التجديد تبارات

 ولو - التعريج الالزم نم أنه يدو

التجديد تيارات على - مريع دشكل

 يمكثن اتجال هذا وفي الرئيسية. الغنالى
 هذه تباشير أن إلى أو ا$شارة

 إحياء ظ'اهرة مع تالزدت !.تيارات ا

 شمال من كل في التعلبدي الغداء

 في التالزم هذا وجاء وجنوب'. الوطن

 لوطن١ لثمال الزكي ا حتالل ظل

 رهنا ، حنوده $نجلزىا وا حتالل

مر  من الماحة تلك إلى بعزى فد ا

تراك مذحها التي الحرية  وا$نجليز ا

 هذه لرصد محاوة وفي اذوميقى. لغن

في: ها حى إلى ذل فإننا التيارات،

 من تجديداته استلهم تيار — 1

.ى لتقلد ٦ الموروث

 ن-4 تجديداته استله*( تيار - 2

اكدى. الموروث حب ح غ

 من اته تجدرط سنهم ' دب'ر — 3

المعري. ).خذاءا

األول اسأر

 الطبيعي ا متداد التيار هذا يعبر

 وكان .ي تقذيد٠ال اذخنالى للموروث

 جابر لثيح بذ عل طيوره لداية

 لمبة دارس بدآ الذي رزق رد

 تماسات في الغني ا$بداع

 القول وممكن الماضي. ن اذف
ساسي ألملمح دأن  هو التيار إذا ا

لوبر د-ح لتود-،\ل ١
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اسن ذي اساء اا؛هن ذي الغذاء

 ءكل-غذا رية٠جوه ذقب_الحق_ا تملس.ك-ه

 ص-وب م-تها وا ذطالق يالتقلب.

 مج-يث ،ردةالغنا ئدةلبنا 1 لتجلي-داتا

 من مزيجًا يد لحد ا لعمرا ي_ك_ون

 ال-ني وا$ض-اف-ات وةلتقليدا ر١٠لعناا

 ده- ويرفض ا؛-يجع، طاة.ة .ا٢ تج,ود

 الموروث وز ا٠لتج وإة مح-ا أي .;أر .'ا

 بل ا$بداعية. العمالية في التقليدي

 الغنائرة ر٠ص احا ا أن لى٠ء د٠ويؤك

 ة٠آل ني مهمًا جزء تثكل التقليدية

 لتيًار ا ه-ذ م-مثلي أهم رمن ا$بداع.

لم الشيخ  - 1258) أحمد ر

 والغتان م(1905 - 1842 ه/1323

 إددمو من وهو ذاجي مردد محمد

 عني والفان م1929 ه/ 1347 م ء؛

 1933اه/)401 - 1352 اآلني*

م(.1981 -

الثاني الدار

 عن اب ,لى الرام-ي سعيه في

 توجه الد.او-جي-ة غ-وية ت.عك.س أغبة

 ]-*دليا ء-لي بن فدل رد I بر

 - 1884 ه/1363 - 1302)

 غتالية منابع إلى )القمندان( م(1943

تحقدق م-ذها يتمد لحج في ش.عب.ية

 تملن وتد ا$بداعي. مشروعه

 العناب د.ادة اه-تمامه عر ن].ددداا

 إلى دناس ا هتمام ’ توحه دن ل.ثعبيةا

في كبررة هم، من اذادة هذه تمثله ما

 دن فإن هذ-ا ومن لتجديدي. ا لىلىان١

 الج-ي-د دح ا]تمن ني طريقه ن-ق ر ..ي

 لحهد١ وه-و ]لمقمندان، ا$يداءي

 من الثاني العقد في يبلور باد ]ذي ا
سردان يئئرذا٩لين١٦ط

 ة الخناد اذادة في رى٠ي أر ال ه-ذ.

 وا$يقاء،ة ام-يلة ق لم بعذاحصورها الشعه
 تريغت وة-د ل-$ب-داع. غنيًا م.ص_در

 ميدعو ظ-يور معم ا]ددار ه,زا ج-ذور

 اؤشمذذان طريق ء.لى روا ث لحج في

 هادي الله عبد والملحن كالثاعر

مير ،سبت'ت ،مهدوي أحمد محسن وا

ط.] والشاعر عبدالكريم، عيده ن وا

 الصنعاني..الخ. سعد محدد والملحن

 القفول( — )أيوب جه.ود بروز ومع

في جديدة دماء ضيفت ا$بداعية

 درجة دن رفعت التيار ه-ذا ون ثرا
 ذاد ا ء إلى نميل فإننا وذذا جاذبيته.

 موسيقيًا الترار ه.ذ م-م-ثني أه_م دأن

دثر هدن  علي ابن فضل أحمد ا

 يوب والغتان )الفندان( ا]*-.يدلي

 عام موارد من وهو طارش

م.1942 ه/1361
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الرحمن( )عبد الغولي اليمن فى الغناء

الثالث اشار

 ه/1368 عام التيار هذا ظهر
 ندوة تثكك حيث ام،949

 الغنان كان التي العدنية الموسيقى

مواليد من ره-و خليل محمد خادل
 ثما فنا ام 91 7ه/1 335 عام

 تبلور الندوة هذه وفي ، بين س-ا ا

 أن مؤداه لي لغنا ا التجديد من موقف

 عل د عتما   دا معن وتجديد ا هذا
 أن وويمد ية. المعم الغنائية ادحناصر

 الهائل اوتأثير بفدل تحرك التيار هذا

فالم أغاني أحدثته الذي  المصريه ا

 هذا وجد وقد عدن. في الناس عل
 لتجديديا الجهد. في تعبدره التأثير

غاني في رأى الذي خبل إلكان  ا

 إب وصل ما أذضح -حينئذ لمصرية ا

 ودن العربي. الموسيقي التفكير
 عل نطوى ا ر لذب ا هذا أن الواضح

 بثقيها الهراذ-ة درللحدصا طن مم رفص

 ن لغنا ا ويعتبر والتقلدي. لشعبي ا

 سمقا حمد ا ن لغنا وا خليل، محمد ل خل
 هذا رموز أنم من م1938 ه/ 1357

التيار.

أحمد علي جابر

 د. العربية. سيعىاوهو تاريخ ذارمرح ج. ه. مراجع:
اليمن، في العامية شعر المقالح: عبدالعزيز

 دار ضعاء، اليمنية، الدراسات مركز
٠م1978 ،ددروت العودة،
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 الرحمز )عبد لغولي

م1955ه/1374 ت

 ذ-ي-لىاء من ،لب٠غو . رحمن عدد هو

 إلى سب اه. 374 م/1 955 حركة

 البون ق شمال عجيب( )غولة قريته

ان. وعم

 القامة طويل البنية ؤوي كان
 وجيهًا لوجها صبوح لجم ا ٠ممتذو

 من نه قر؛آ هع ذارك قومه. في رمقدمًا

 م/1955 ة٠حرك ي الة_راةل شيوح

 حز عل البخ أمثال ه1374

 ء.لى ا$سالم سيف حف في لمطريا

 الثالل أحمد المقدم الحركة وقائد الله

 التنازل عل وإرغامه أحمد $ماما ضد

 بعد الله عبد ا$مام خيه الحكم عن

د،'يعته.

 زمالئه مع مرق الحركة فثنت ودا

 ساحة إلى الحركة في المداركين

 صال-ته ءلى يددلى ومما $عدام،
 خربه الياف أن بأسه ة وذلى

 منتصف حق ولى ا المرة في ليفبا
 رءم ولكنه عاليًا، م ادلى واندفع عنقه

 بة باك- سقط حق واقفًا ظ-ل ذلك

 إلى رضا ءنى دماؤه وسالت ادثانية

حده من ماذن



 الهولي عبدالرحمن لثخا متشهدا

 دن ددنواأثال لخ.اد-ةا وزيتج.ا ه.و

15ه/1374 شعبان 21 في عمره

ؤؤوام. ابريل

األدوع ي.1ء د ده ه اا.ههدد

انيل

 هوج ءلى الجاري ء ائ ه-و : الخيل

رض،  إذران في وتعرف ا

 فالج ٠ب الخلج وني باذقنوات،

 غيل : القديمة الكدة أشغةا وفي

 وأورد .ذذه بالمعنى غيول لجم.عوا

 مثأل (2)ا$كللج في الحمداني

 ذي قد ن هال دو :قة-ول رية٩لحم ب,ا

 أدس معتاهع ومؤدى .اغيالن' جز دو

 فتق ءلى يقدر لم دن دل( )أو بملك

 للغيو جز ويتم ٠الغيول وجر !*;ونا

 بطرة المصب إلى المنع دن اليمن في

 بما شبيه وه-و ثم،لكظاا بنظام ل تعو

 مذلى ارهن حارج أد-اكن في ءرف

فالج. بنظام عمان ا

 ؛عمال من ودديرية ؛لمدة لضلى١و

 الغربي بالثمال تقع الجوف. محافظة

18 فة بمبا )دراؤش( ء-راة-ب من

 ثم مراد لذبا؛-ز نديمًا كانت كيأل.

 بغيل الخدل سمي ولذلك عنه-؛ نزحت

 نوف( )ذي قبائل اروم وب مراد.

 شاكر بن ده-م ابن دهمة بطون من

 في معهم سرك كه؛ ،،٠ب-ك-يج دن

لحسنثن دن ٠لضمن آل ها 1سكح

 وادي ؤرى دلى - أيضا - وا!-ضل

 ز ء أ؛.رية ؛إدة وهي ؛.;جان. في عين

 عهد إلى تعرد كتابات ء-لى فيها

القباض الدوان

 صعدة أودية من :والغيل

 في ؛-.لماث وه-و .لدرة-;ة !;ة لشامل ا

 وادي ؛.ل وقا العشة .ذلى— ٠؛ !.;طنات

 ربع وادي اوخرب ومن عكوان

 الصحن سدل ما٢ يتعل ثم ونرين،

 هذه مياه وتجتمع عالف، ووادي

ودية  ثم البطنة أسفل د-ن بالعارة ا

 إلى ب ذنه ثم هددان د.ن -ابقة ؛إد إلى

ثمران.

 عذر جبل في بددة والغرلى:

 ومن صعدة مدينة من ذرب—دا؛

أعمالها.

 مديرية من إداري كزرم والغيل:
وهو عمران، فظة محا وأعمال خمر
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ادخيل الغيل

 وإليه مفوف( )غيل بامم ا؛عروف

 حجة أه_ل )-خيلي(ا )آل ينسب

 $ماما ساللة مر؛ وه_م ، رشا—وء

 سنة المذوفى لعيانيا ء-لي بن القامم

 إلى دب والمنتهي م1004 ه/394

طالب- أي بن ءلي ا$مام

 لسواديةا مديرية قرى من : والغيل

 قبيلة فيها البيضاء. محافظة وأعمال

وهب. بني

 موزع جم) لفي بلدة والغيل:

تعز. لم اذخري بالحوب

 ادشايتين جبل قرى من : والقيل

تعز. جنوب في

 قبائل عذال من : خيل لا وآل

 كيالربا آزا وهم لحح. في اطنواشيا

 قرمزي وآل زقماىا وآل الهرثمي وآل

 وآل سر-حان وآل الطمبري وآل

 ؛.ذمميا وآل ا؛-هري وآل لحذوري

الو-هيي- وآل

 مدينة هل آ من ئلة عا : لغيل ا وآل

صنعاء.

 حمال أشهر من غيل: وبالد

.منها الغربي بالسفح ويقع ،خويت ا

 لحصول ا من عدد عل ويشتمل

واذقرى.

 لقديمة ا لغيول ا مرر : حميس وغيل
 -حدة. جبل عالهأ صنعاء غربي ي

 آ ف منذ المشهورة الغيول ون وهو
 وكادت ٠ نغى قد أنه إ  لسنين

 سقي في عليه تعتمد حدة منطقة
شجار  تنتثر كانت الني المثمرة ا

 الجوز اسجار صة وخا بكهرة أ ده ف
 مز طاحونة هعالأ وفي واللوز.

 فاع ذلى ا بفعل تتحرك كانت الحجارة

الغيل. مياه

 لفي مثهور غيل لمريمي:’ وغيل
عذدب. وماؤه المرايم آكام أسفل( دريم

 إداري ومركز بلده ر: باور وغيل
 كيأل. ا4 حو١بذ المكال مدينة ثرفي

 ماء عيون \ا; رداة وا أرض وهى

 خلف قدنلواا الجبال من كع غزيرة

 وكقى ،-حلية لسا ا ت لطحا ا
 لذ^لا أراضي مرك شاسعة مسا-حات

 أنواع أجود )وبدكر التبغ نزرع الني

 المم تزرع كما اليمني( الرخ

 والموز والباباي والورد والحنا
 ثريةا ؛.دينةا معالم ومن والنخيل.

 له كانت ز—الذي القديم زها مت

 العيدروس سدة ب تسسان بوابتان

 حعن وكذا . " لخورا "سدة و
ذري غياش ابن بني لذي ا
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اذيل الديل

 صر—ق ه وت؛ م1868 ه/1285 عام

 الذي س-لم ادن ٠معلها اوكن ،ؤديم

 سا-م دن عمر بن مح-مل لثيخا رداه

 والغيل م.1902 ه/1320 عام

 بن ردال-ررن لثيخا إلى ملص-وب

 الذي باوزير سالم دن محمد بن عمر

 الذبح الدرن أوادلى ني الوادي نزل

 )غيل والده إلى يب كما ٠اله,جري

 من ساه منطقة رال في قعااوا عمر(

 ءبر اشخا إن لودقا نييئون. دردن مد

 لمكان هذ في بش دن أول باوزذر

 ه/656 عام أجواء في وذلك

ر.باور ءلى ؛ناء قبل أي ام258

 ء-لى تطلق قديمًا ؛.اورر وغيل

 ذرقًا القارة ذرية تحده.ا ال-ي المنطقة

 جنوبًا دحبر وقردة غربًا النقعه وترية

، الجدة ض    ا ض ومجموعة  شما

 من عدد إلى باوزير غيل وتقم
حياء  المتقبل حي -1 خب،الدا ا

 حي - 3 سابقًا، الغراءة - 2

 حي - 4 سابقًا، يمر شهيد الوحدة،

 وسخير، سابقًا الفالحين طدو، 22

 7 وبدر، صداع٠اا ٠ 6 ا!ذ؛رة. - 5
 طق لمنا ا من عدد وتضم دنقعة ا -

،غريب الله عبد ضربة مثل وية ب ا

 ،دكة ا٠ح غيل ،الصبون ،كتيبة

٠ الليب ،ا ا-م-ه ا

 وادي في بلدة :يمين بن وغيل
 لشحر ا يمديرية إداريًا ترتبط لمة ضع ا

 كما كم. 200 من بأكهر عذبا وتبعد

كم. 105 ؛.مسافة سدئون عن تبعد

 بضم - -?قلن ؛-ن قبائل إلى نبة سميت
 آل قبائل إحدى - فكون ففتح

 في الغيل س^ول وتعب ،ر الدة-؛

 ر—ح—ادش دن—ب ما ح واة—اا سنا وادي
 وأكهر . شما تريم ومدينة حذود

 دكان وض النخيل- الغيل مزروعات
 الدرزي آل أع؛ال .وم٠الح قبائل لبلدة

 اض وآل العلي وآل لي المذي؛ وآل

 ضوية، وآل حمادين ابن وآل عجالن

 جل بيت سكناها في يشاركهم كما

مدمجج. وددت ال~قاف رت ا!لىل

 شعب في بلدة : اليويردة وغيل

 بلدة من قريب دوءن قيدون؛-وادي
 كذللثن ل~ه ول ٠ مسه وغيل حهعبيخ

 هذا إخراج وينسب ؛.ائه، لبرودة

 بن محمد الكبير الشيخ إلى الغيل

 عاده ويزرعون العمودي. عشمان

 إثر ا وكذا التمور أنواع أفضل

فاوية من وأنواع والدخن  والثمار ا

ذلك. وغبر
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غيمان ن غيما

 وادي غيول من جيل: دن وعيل
. مجفرمودت الباة أيغد

 المقحفي أحدد إبراهدم

ن ءبد؛لوهابا عس
 في يمنية أدناظ : الصلوي هيما؛-را د. : مراجع

 في ونظائرها ونشوان انيلهمدا مؤلفات
لمانبة( السامية اللفات  VERLAG )دا

VON. DIETRICH REMER, Berlin
 غيول عسالن: بلوهاعبدا 1987.

 صنعاء مادة جا — ماجستير ).ة رسا ء، دا صت
 إبراهيم الطبع(؛ )ذح_تع ام 991

 والنائل ارددان معجم المقحفي،
 ،4ط صد-عاء، الكلمة، دار اكيمذي.ة،

م.2002
باوزير باوزير= غدل

مان '

 ب-غ دريةمد في ؤديمة تاريخبه حا_ذه

 مدينة من وي ت لح ا شرق—ل دا ته-لول

 آثارها زالت ما ثم. 16 ؛نحو صنعاء

 سور له حصن وأعالها نالمعيا ماذ 

 السوداء ر دجا ا من مبني شامخ

 إنه لويقا جيلة دطريقة المقصوصة

 المقالن( )قصر عليه قاذا كان

 يقع لجبل ا سفح وعل .قديمًا لمنبور ا

 يسمى أثري سد وفيه نغيما وادي

 الحميري الملك إلى نسة أس_عد( )سد

المنطقة عرذت وقد ركامل.ا أسعد

 ,مان(٠غي )ذي إلى نسة غيمان داسو

 ما أي جرت( )ذي ذميلة فروع أحد

 أن كما سنحان. يبالد ليوم ا يعرف

 التي العديدة الخزانات "ثار ا من فيها

 لقاط ا تدر مت في وقضضت حفرت

 )تلة أيضا وفيها الجبات. جيع وفي

 املدةا هذه أهل اختارها التي يعوق(

 قد أثرية بعثة وكانت موتاهم لدفن

 م1948 ه/1367 ادمام في قامت

 غيمان في ا"ثار عن لتذقيبوا لحفر با

 الهامة، ا"ثار من عدد ووجدت

 ه اهدأ لذي ا هيزن ا الرأس ومنها

 دسا جررج الملك إلى بحى ا$مام

خور اعتالء بمناسبة  عرش ا

 ن وكا .نية اليريطا طورية $ميرا أ

 عن الحديث أفاض قد الهمداني

 ووصى $كاول ' ده كذا في ن غيما

 كثررة إبا لوق' وقصورها معالمها

 الثاعر: قول واورد ورع و ادكروم

بالكروم ن—محفون وضمان

 مدر ولها بهجة لها

مضى قد من يقبر تذان بها
نقبر وبها آبائنا، من

2250 a-j—jpII :,ت ; اال



ن نجما عمان

 بعثرت مقابرنا ع_ا إذا

|لجبرهبر مقابرنا فحد_و
 منطقة في قرية - أيضًا - رغيمان

 وأعمال جين مديرية من ل-رب؛ع.صن

,.اء.خ

من عين وادي في بلدة وغيمان:

 وة. عمال و بد.ان ددردة م

حجاج وادي ذرى ن٠م مان:يوغ

الدة. في

؛أددد ذراه
 فادل5وا نا).؟لمدا م معج ،ي4لمقحا نمإدرا مراجع:

 ،4ط صنعاء، الكلمة، دار اليمنية،

م.2002
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٠
 من ثالثة حم.له ولقب ا١اسل : ؤادك

ة اودوا مؤذر م نجا دا ن ز

 - 1021 ه/554 - 412) ٠النجاحية

 وقد ٠ولها فرة في ;د٠ز؛ في ام( 159
 وا ئط-راب بائغعف حكمهم تمز

 ففاتك ،لحكم 1 ء-نى ءدددهم وسيط.رة
ول  - 498) نجاح دن د٠ي٠س_ع ب_ن ا

 كان ام( 109 - 1 104 ه/503
 من أدده وزراء ه عطي س؛طر ص_غجًا

 حمل وة_د ،حكمه يطل ولم العبيد
 دن دندور ادن الة!ي( )الفاذك دده
ول ؛..اذك  وخلف واالمقب ا م ا
 عاه سمومًا قتل ا!طي والده

 س-وى يلبث ولم م،1123ه/5 1 7
 عمه ابن ءلمنه حتى س_ذرات *زم

خير الغاذ-ك  ه/554 - 530) ا

 اشتهر الذي م(1159 - 1136
 ثم ;إه، ء وقتله ).شذوذ، وا ؛.التهتك

 عام الرعي* مهدي ابن ء.لي دفى

 تقم فلم دولتهم ءلى ام 159 ه/554
ذاك. ندد قاتمة لها

 اسري الله ءبد حسدن د.
ذر .275 ،127 - 101 عمارة: تارخ :دراجع

.265 - 250 /1 اديع:  ؛ن !اعيون

نجاح = نجاح بن س-عيد دن ذاتك

نداح = اش بن محمد ^ن :.اذك

الغازة

 زبيد ئ—مرا: س م هباء *و
 في لها ذكر أقدم يرجع الداردة،

 ع اا-ىر فرة إلى التاريخية إصادر

 !اذرن في تهامة في -دي لنجا ا العبدي

 ه/6 اوذرن منتصف وني م.11 ه/5

 المناطق إحدى الغازه كاث م12

 ابن ءلي عليها سدولىا ازفي التهامية

ام. 158ه/553 ذة٠م لرعيتيا د.يدي

، ز^د مدينة غرب انجاء ذا٠ه ;تع

 سورة لر ا !.دواة ا عمر ني شتهر1 ة.د

 فده ديد٠لح ى (-ر** ا دذاء ذمد صة ا٠خ

 الملك ؟أدر م،1419 ه/822 سنة

شرف. بن أ"برر الناصر  كاذت وقد ا

 ارتادها الفي الممايًاف ه.م من الغارة

.الرسوذ;ة لدولة دلموك

 ذزال   اذفي ا ربحة معالمها ومن

 مس-جد اروم دق باة.;ذ منها جزا*

 إنه يذال قديم وش وارى الذارة

لجمرك. مبنى

العروسي ءأي هدهد د.

 ابن .185حس ،لمنك 1 ،اايمذي عمارة :دراجع
.1 ا9ص الزدن، بهجة ، ءبدادم_جيد

 ابن ٠صهلت ،1؟ العقود ي، الخزر
.107ص ادزد. الفضل الديح،

2255 ذية٠ابل طة0هس٠|ل



عطان هج إسماعيل( بن ه٠٠)أم فابع

نمردب ،- = باغريب دددأدم ذت فاطمة

 م،(١م٠ال فين حمد ا فايع

م1804ه/1219 ت

بن محمد دن إسماعيل دن أحمد هو

 أديب ف'يع. فب٠لمل ا ثفددد بن علي

 وتعد.( ونثأ وند وسياسي، وذاء-ر

 ا$داري والده كان رصنعاء، وات

 للمهدي وزير دب ا عر والد-ا

 أسرته عن ورث وقد ،٠عباس

دب، وحب دروةا دده ا و و ا؛وسرة  ا

 يكن ونم ، سدعًا داعر ن ١ى فذد

 إ الرقيق الحتنوده ادشعر في ينافه

 عبدالرحمن الشاعر صره ومعا صديعه

 ون كبدرة درجة عل وكان ،٠ا"ذسي

 وصديقًا زمياة وكان وا طف. الكرم

 ،نرى تا المهدي ابن د علي للمنصور

 عام وا ه المنصور خلن، لما٠ذ

فلذان استوزره ،ام 775 ه/1 189
 الحئدة عن ثم المذيدة ءن سؤو

سفل. ارمن معظم عن ثم وحراز  ا

 ور٠المذص إلى الوزراء أقرب يع فا وكان

 يأنس كان فاخد دك ص.داقة وأكارهم

دن درره، في بزيارته ودموم إليه

 كان إذ أيام لعدة أهدك مع لددك ويقيم

 العرب ودر وحدة الروزة في دور دك

. وصنعاء

 مكانته له وزيرا استمر وذن

 عادنات وله ا$مام، عند الخاصة

 مراء، وال دراءا مجتمع مع حميمة

 توفي حق ا$نفاق دثير مري وعاش

 وفاة قمل م1804 ه/1219 عام

 سنوات. زب ه٠تح ا؛.نصور صا-يقه

 يضمها مثه_ورة حمينية دد ما قه ودك

مخطوطا. دزال ما الذي شعره ديوان

 العمري ااغ، عبد حلهدددن د.
العمري: ،74-71/1 الوطر نيل :زبارة مراجع:

.77 . 74 عام ماثة

ن1ءط. فج = عضدان

ءطان ذج

 دين الواسع اذطريق الفج:
 .!-عروفا هو ن 1ءضد وفح الجبلين،

 غبيان جبل ؛.تن )غفان( يغج اليوم

 الغربية الجزية الجهة في خدش وجبل

 مزات كلو .ه.-*-ة لعد ء.لى ضعاء ذى

.م؛

اسر; الله ءبد حسدى د.

.76 للرازي: صنعاء تاريخ :مراجع

ئا.ه٠ل1 لط 2256



|لمردي = ال.ر|دي مسدك ذروة

نذال

 يتة٠ما هي لشن،١ وذتح ل.غاءا بذر

 حت- ف م-ركر ذت ؛-S' تم؛مة م.دن م_ح

 فيها أن وز-::؛اه؛ ادن رذك ، امذ.؛,؛ محم.ل

 بأيا ياقوت ذكر وود وردة، -؛ةة٤ؤ؛ غدو

 يوم كف ربدي وبدن ;.؛نغ-؛ ؛؛;وة فردة

اذدن دن ودي رماع. وادي عل

 ,؛حده.؛٠د, م٠قل ذ؛ريخ ويرجع .يمة٠اإ.قل

 وبدا؛.ن ه/4 'وقرن بادة إلى المعروون

م.11_10ه/5

 ولمتدمبر لمديذ_ذا هذه ض_ت - -

 ومن لح له؛ا الملك يد ءلى والمة.راب

 ام 357 ه/758 تةس الد-نكر دن معده

 احرذت م1397 ه/799 سذة وفي

 في درقو ،ذادو حردة؛ ل ون؛ مديذذ

 عبد اوددن عفيف ذي وة؛ا او د ذلك

 يومئذ ن و؛-؛ روسبى ؛ن محمد دن الله

نثال. مددذذ في الذرع حاكم

 دن محمد .غدث، أبو ده ة وق ا ًاا؛ دوفي

 ام358 ه/759 سًا.ذ ,ي-ولى٠او راذد

وولي ئد فيج؛ القضاء تولى أن بعد

 اوذ؛ءر إليها ود«.ب ثدة. د زد؛ ةف؛ء

 د؛ة-وت ذذره ؛-؛ وؤذ؛ مجدد اوذنالي

إدان. و معج-م في خ.موي>

مجم-وع في الحجري زي الة؛ د ؤ-؛

 ؤذ-؛ل بأن دلمي؛ ووا اليمن ؛.ددان

 *لحسذدذدة ا ؤرد.ة ء؛_ي_؛ وعذر دت ذم

.ته ة اون دت عمال رن

ااعروسي علي د رده د.
 في المذرلى ابن ذاريخ ن عذرة ا!لىين ;جم "'واجع:

 علي محمد قيتحق وزبيد، صحع.اء أخبار
كوع،  ادن ام؛979 ممر العلم، معبد ا

 وبعض ومكة اليمن بالد سفير :الحد-جاور
 ق٠تحق المستبصر، ذأريخ ه لمدحه؛ا لحجاز١

 العذبعة يرااعنو دار لونغرين، أوسكر
 بن علي ام؛986 ،2ط ،بيروت والشر،
 ؛ي اللزلؤبة العة-رد الخزرجي: الحن

 الدراسات مركز الرسوب، الدولة خ تار
 ا"داب، دار ،ضعاء ليمذي،ا و,اجحوث

رع: ا  ضإسما م؛1983 ،2ط ؛.;روت،
الدهري، قوتدأ ***جذم ذي رااجما المدان

 لجيلا مكتبة ،بيروت ، ااساو ذ٠٠٠ءزد
 محمد م؛1988 ،2ط صنعاء، يد،دجدا

،وقبائلها اليمن بلدان مجمرع الحجري:
كارع عاي محمد تحقيق  لحدا دار ،ا

،2ط صنعاء، والنشر، للطباعة الرهانية

٠م1996

دويلةII = ءاوي دن ةف.ل

ي د1» = د.، محمدال بن .صل

ني أورذألذي = اسول!اورت
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اليمن فى الفقه اليمن فى الفقه

ايمن فى الفقه

 الفهم، هو :لذة الفقه
حكام العلم : واصطالحًا  با

 العصيرة أدلتها من العقرة الشرعية

 تعريفه حيث من أما با ستد ل،

 الني القواعد )إدراك فهو: الشرعي

حذام استنباط إلى ي يتوصل  ا

 أدلتها عن الفرعية الثرعية

لتفصررة(. ا

 لفقه دا يقصد ذوذ^ القا انجال وفي

 رهم فكا وأ نون لذ؛ ا خمرء وفة علماء آراء

 ما *ير وتغم* مه حاكا“أ ن ريا دل ' ? س في

 في ترد الني وصه—ذص مرن غمص

 نقدهم في أو هم وا فتا ني او مؤلفاته-*(

 من يلقونه فيما أو نحاكم ا حكام

'جامعات. في محاضرات

 عل لفقه ا ت جا ستنتا ا م وتقو

 يستعمل حيث المنطقي  ل  سدلى ا

 بذلك والمراد التحليل( )طريقة الفقيه

 من سواء أجزاء إلى الكل تقسي*(

 فيقوم المعنوية، او المادية الناحية

 ماسنة عد وقوا وقادح بمالحظة

 تحديد ابتغاء متسقة دراسة ودراستها

 تكويمن أو تطبيقها وإمكان ما-اها

وعداء الفقهاء ويستعمل .ريا رأي

 عل لتعرق ا في ل-طردة ا هذه نون لقا ا

 ويجدد ها معما فيشرح القوانين،

 ما ويبين تطبيفها وشروط اها٠ما

 ،تطبيقها في صعوبات من يعرض

 البيل هذا الفقهاء يسلك وأخورا

حكام، عل اكدليق في أيضًا  حيث ا

 دراستها عل لفقيه ا يعكف

 حي دوا ن وبيا جوهرها ص خال ست وا

اط. .٠. فدها والضعف زقوةا

 )طريذة ب يسمى ما وهناك

 )التحليل( عكى وهي الركيب(

 لني ا العناصر تقريب من وتتكون

 بعضى من دعضها لى لتحر ا عنها يمغر

 هده وتستعمل - موحد كل ني وجعها

 وتحليل القوانين شرح في الطريقة

.عليها  طيق ا و ء لقضا ا م حكاأ

 !-دوعي شكل هو الفقه وعلم

 |ية بس* معرفة عل المنطوي دوني الق.؛

ذطوري. ع ط دات للواقع

 للصدر هو قديما الفقه ن و؛-؛

ول الرئيسي  القانون لقواعد ا

 الدولة عتردت ا آن لدرجة ني لروما ا

 ء إعط؛ بحق الفقهاء رعضر رة الروما

للئذضاة. مازمة فتاوى
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ن٠الغة*ذيا$ ايمن’ ذي الفقه

 هو لذرءي ا الفقه كان ارمن وفي

 اففا؛.;ةا لألحك.ام  نى'ديا لم,صدر

ملزم. شرعي نعر به يرد لم بما

 هز (18 ،1) المادتان دصت رقد

 اعام (14) رق_م اليم.ي ادنيا القانون

 في المرجع أن ءلى ه1423 م/2002

 وتطبيقها -ته.د-ودزة وىص.را.ت. ر ز تن

 ؛زاتوالمن ا$سالمي الذف هو

 العادرة .كارط ب٠٨واا حزة $يضا

احصة. لتثريعية اذ؛؛ة من

 من (3) المادة نصت ؛نذك

 في ٩زح-1ا أن ءلى فى٠اليم ذديدبذور

 هي وتطبيقها القراض تصوص تفير

 رع د.ى-در يا ا$سالمية الذريعة

.اأدذريعات

 للفقه كان ة.د أذ-ه البدتبي ودئ

 الذريعة حكاه ذكوين في كبرى أشموة

 الدواة عهد في  سوما — ا$سالد,ز,ة

 $ماله، ا رة-*-ة امتدت إذ اسية٠٠٠الع

قطار مختلف ذوره وعم  ا

دولر،  رأى المذودة  د٦٠ال فغي وا

 جديدة دل رذا أماه أنفهم لموندال

 في   حأل هدا يجدوا ولم يألغوها لم

كان وذذاك اادة، ني و  ل.كتاب

 ’و1-٠زه م٠ة.ي بآرا بمذ^دو أن لهم ؛.د  

 ا ط وفي - سى ذنا ا لمشاكر لدلمو إلى

 كبر ي٠ا$سالد اذف ا ة-دم المضمار

 أحكام ن ؛ر سيزل في سواء العون

 ح —وف في أو والحدوث القرآن

حكام  ءلى تفريعًا التفصيلية ا

 وسنة الله كتاب في المبونة دس ا

•I وه ر

 رقدمه في ا$سالمي الفقه بلغ رؤد

 الفقهية، هب إذا ا :.عدد إلى أدى حذفي

 الفاعلة المذاهب من ا"ن منها وبقي

 فة حش أبي مذهب ا$سالمي العالم في

 سالك ومذهب يدي لز ا والمذهب

بن أحمد ومذهب فدي لثما ا ومذهب

حبل-

 نذيجة لفكريه ا كة٠لحر ا ازدادت وإذ

 نب جوا مخذف في المادي لتقدم ا

 تعدد إلى بدوره ذلك أدى فقد الحياة

حكام واختالف المذاهب  في ا

 شرية٠ل ا أن مع ،ة٢ لمتشاا يا ضا٠لق ا

 وبلخ - ة واحذفي منها المستمدة

 التصدي إلى الناس ببعض تار٠ا سته
 — له أه_ يكونوا أن دون لإلذ-تاء

 لحا!-ن ا من المسلمين ء فذ-ها ففرع

هىتواذ الفقه، إليه-ا وص-ل اذي
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اليمن فى الفقه ادمن فى العه

مر  القرن أواخر منذ قرروا أن إلى ا

 ند ا جتهاد باب أن اهجري الرابع

 ا)-شريعة فقهاء معظم ن.صح — ذذلى

 را٠بعع أن إ  — مجتهدين   مة-ا-لىين

 تم وادعاصر,فى ازقدامى الثريعة فقهاء
ف القيود من التحرر لهم  كار١وا

 إلى وصو  بآرائهم واجتهدوا ،ليه با

 الزمن وظروف تتفق التي الحلول

 تجديد ني دوا ه آش وتهذا ،كله ومد؛
 مع متمشيًا وجعله $سالمي ا الفقه

الذطور. ت ومتطز^ا العصر روح

اليمني القانون في الفقه أذر

 ني ا$سالمي الشرعي الفقه يعتبر

 ليمني ا نون للقا رسميًا مصدر لدمن ا

 الني المذا ت جيع في للقضاء وملزما

 وتكون ا$سالمية. الشريعة ودها رطدق

 .فيها سى سا ا نون لقا ا هصدر

 وجود عدم عند- أنه هو ذلك ومؤدى

 "راء بأرحح يؤخذ تثر.م,ا نعدى

 الشرعي الفقه مراجع في المدونة

 فيه تطيق   فيما أنها عل اليمني.

 الشرعي لفقه ا فإن ا$سالمية الشريعة

 اليمني نون للقا رسمد مصدر يعتبر  

آراء مجرد الفقهاء آراء تكون بحيث

 ، عها باتبا غي لقاا تلزم   شخصية

 مهما رسمي طابع أي من مجردة مجا

 وأجع علمه ودلغ الفقيه مكانة سمت

 تنتج أن يمكن   إذ أيه د عل الفقهاء

ملزمه. قانونية قاعدة الرأي هذا عن

 مهم-ا عمصر الفقه يعتبر دلك ومع

 ضي القا :ها سى يستا التي صمر لعنا ا من

 القانونية القواعد استخالص في

 أن ب يذل إذ ،مفهومها وذذحي

 وعلماء الفقهاء ءمآرا ة لقضا ا يشرشد

 وريان القانون تنسير في العانون

 ي يظهر لما سد يروك ورما أحكامه

أثناء عيب أو رقمى من القامون

التعرق.

 القانون وعلماء الفقهاء ويقدم

 للقضاء لنفع ا لة جل خدمة تهوأماتن

 يتعدى وقد خطأه. للقاضي ؛.ينون إذ

 يبين ما فكثير المشرع إلى ازنقه تاثير

 نقم من القانون يعارى ما له أوزئك

 تالفي طريق له يرسمون وقد ب٠ءي أو

ذاك. أو هذا في

 للقانون دراسته في الفقيه ومجد

 إذ رسالته أداء في عون رأئ المقارن

حنسةا القوانين أحكام له تبين

ه ; ج0 ;11 عفق سه اله 2260



|لمن ذي ه اافق ن اد ر الفقه

 ف;قوه وط.ذه ذازون في النقص ذوادي

 إذا ب خ-ذ د' عله للمدرع ب.إظه.اره.ا

 مع تمشيها ورأى ب فائن ل.ه وض_ح_ت

طن;*. دوا ظروف

 يعتبر اليمن في لشرعي’ والغة-*
 وبناء - نه للقانون، رسميًا مصدر

 في الطعن يجوز ~ ذكره سلف ما ءلى

 لنقض العدل الحكمة أمام الحكم

 الفقهاء، اجاع خالف إذا ار، وا 

 يثكل الفقهي الرأي أن ثبوت مع

 ا تباع واجرة تكون نوب قا عدة قا

 . عليها لمنصوصر ا عدة ا٠لق كا ن لنفا وا

 التي الطعون أن هي ذلك في والعلة

حكام مخالفة عل تبئى  اتعق لما ا

 الواقع في تتضمن الفقه اجاع عد

 بخطئها أو للقانون لفتها بمخا الطعن

 أن اعتبار على تأوب في أو تطعه في

 الوجه هو $جاع ا هذا عله انعقد ما

ااشانون. في المعذجب

 إدراك على العصري اإخقه ويعمل

 استخدام طريق عن الحتلذة هيم المقا

 وممارسة المنطق ووسائل أدوات

إليها يصل إتي١ اولمتائج تعميم طريقة

 النصوص تحدل عل بداء الفقيه

 ضوء في المتنوعة، والوقائع الحتلغة

 دولى والقا عي لذ-ر ا لتطويرا جات حا

 عات إصرا ا تش„كل إذ الحتمع، في

 تطورد دان.*؛ ود الفكرية والخالفات

إه.

األقودة األدوات

 العقدة الفقه أدوات إعمال يؤدي

 - ط سنصبا ا - ر تغسم - يدر قيا ) لمتعددة ا

 لذلكر ا ذطوير إلى الخ( . ٠ ٠ن ستحا ا

 حركته وإثراء رعي. اد - !لهانولىا

 سبقنا لمن ة لفكرا المنجزات ر سنثما وا

 حدود رسم بدل ءلى الذنها، من

 ن وب ،لنرعي ا - نولى لقا ا لتطبيق ا

 ذطويره ت ومستلزما ضعفه ذب جوا

 ن لضما ة لالرا والوسائل له، وأسكا

 والوصول فه أهدا وتحقيق ،يته فعا

 من الشارع ه؛ توخا التي غاياته إلى

إصداره. وراء

 طريقة وه-و - القياس وبدبر
 من الذتائج  مساط منظمة منطقية

 في لمهمة1 ذلى دوسا ا من — مات المذلى

النرعي. ا!ذقه مجال
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اليمن نى الفقه اليمن فى الفقه

 الشرعي القياس وشمعمل

حكام دطودر عل ا جتهادي  بما ا

 كل في والمتغير المتجدد وازواقع يتالءم

 حة لمصل وا ادلة ا عل ويستند العصور

حكام تجعالن اللتين  ذاثمة الشرعية ا

 من دد  موضوعية أسس عل

 الشع مادة هي لعلة ذا الشكلية

ول. هدفه .لمحة٩والمع ا

 الفقه مجال في التفسير علم أما

 عتمد ا وذد اذرأن. ا اطوم اد٠امتا فهو

 التفرر في خارة والرواية النقل عل

 ءلى منه ء جذ عذمد ا كدما بالمأثور،

 والمطلوب بالمعقول. التفسير ني العقل

 واقع عل تد١ي تذدر قيام هو ا"ن

 في تهم ة-ا٠مجتم أحوال وقراءة المسلمون

 )التفسير وهو القرآن وص—ص—ح

 في التفرر ر قتك ا وقد بالواقع(.

 نم ممكن ءلم-د أكن ئ ءلى الماضي

 لنم ٠ حول التارتجية ت ا؛-*لموما

نبياء دغصصر يتعلن. ب؛ خاصة  أو ا

 قبل العرن وعادات اللغة عن

حكام، أو ا$سالم  وبالتالي ا

 اللغوية رين التفسيرات تعاورت

 لفلسفية وا مية ك_ ٠ل وا والفقهية

غالب في كادت أبا كما ، فية والصو

 -رب طوب تفسيرات ن حبا   ا

 ،آية وآية ،سورة سورة لذرأن ا ذرترب

 سورة إلى لبقرة وا الفاتحة من ابتداء

 تفسير ا"ن حق مجدث ولم الناس.

 ؛تشاتهةا ت لموزوعاا يجمع موضوعي

 يك-ون وشامل عام لناء في بصيغها مم

 والتاريخ زكون ا مركز ا$نسان قيه

 المدم ا$نسان يستطيع يجرث ماره،

 ومعرفة حاجاته قراءة له خال من

 نم ومن لفكري ا تطوره ر ما

عالمه. وازدهار نهوضك ت متطذنجا

 في ده لمقصود قا ط ستبا  ا ماأ

 الكيفية هو: الفقهي ا جتهاد مجال

 عل تا دتيجة ت إثيا تها يتم التي

 ض وذلك يقيني، رنحو نابت أساس

 لتفكير ا مسنند سكلت لتي ا ت لمقدما ا

ا ستنماطي.

 في بأنه القول حز ولذلك

 أسباب دوما ،تكمن ت لمقدما ا

.المستنعطة لنتيجة ا

 المهمة لفقه أدوات من فإن خدروأ

 ما وهو “ا ستحسان د حسك ما

 ينقدح ل٠دل. أو بعقدي- نجتهدا يستحمه

لفاظ عده تسا و  انجتهد نف بي ا

لجبذ1 ءة سه الهه 2262



ابن في اله اليمن في ااذنه

 مجكم العدول ه.و أو عنه، اكدددر عل

 من خاص بدرل ذظائرها عن المسألة

السنة. من أو القرآن

 لفقه ا في شائع ن  ستحسا وا

 به ل وذا رحمني ا لدرعي ا سي لسيا ا
 أنكره بينما حنيفة' "أبو ا$مام

 )من ؛طوله "الشافعي" ا$مام
 ٠ ( درع ذذد ن٨ستحسا

قودة المرادع أهم ا

 ر٠لغ.ك ا ذروة هو لمتعلور ا لفقه وا

 ويرتبط انجدمع، في والقانوني النوعي
 المادية بالظروف وثيقًا ارتباطًا

 ا،٢ وامحاط نيها، ادوإرد واذكرية

 لم.غكرا وعي ودرجة ر٩تغك نوعية دل

 حازة ني تؤدي ازفي رفدفته الذب،

 تحقيق دق نه تمك; إلى لهدا خذياره ا حمر
 فع،اذوا في مجا؛-تًا إ زؤثر مثمرة نتائج

 ادرءي ال.فكر ر ازده.؛ ء.لى وتائ

 ر—لتطويا واقدراد ، والقانوني

 ءلى -تذوي’ والتطبيق  جتماءي ا
 ة ذف ت نخ زنأن;ر ا وسائل عر خالق نحو

الذرة. الفقهاء وى ذن؛ ومنها

 اليمي لنرعي ا الفقه كب ودق

 لمؤلفه ذلى( زكا )ا النهيرة التعددية

وه-و زقمان( محلم.ل بن حم.د ا ;..في

 المبادئ تحدل ء-ليه يخلب كتاب

 دول اي ذل ؛—د. في والفوص اللغوية

 الكالم علم وتناول الفروع وتحرل

وغيره.

 الزء-؛ر( )ابحر يعتبر كذل-ك

 اذو-ذى، مجيى بن ود لإلمام
 بن الحن لإلمام انهار( ودوء

 لفي( اذى و)البيان ا ل، أحمد

 ؛.ن رد دن يحيى ادين .اد٠ء لإلمام
 أب؛ م لإلد؛ التجرد( )ذرح و المظفر،

 بن د٠م—مح ا؛ن د—حم .;ن— ل ا لحسن ا

 م945 ه/333 سنة المولود اوقاسم

 من ام020 ه/4 1 1 دنة والمتوفى
 وا$مالمية اليمنذة !.فقها كتب

ءن أهمية تقل   ادفي النهيرة

 حاصول د ا؛*.روف ادرخسي مصنف
  ً ذرح يتغمن الذي اورء-يثم

 ابن وكتاب الحفي الفقه  رول

 م(1350 ه/751) الىور_دة القيم

 والذي لموقعين( )إعد ؛ ذس-مى
 ويختلط لمذرد ا ندقه ا ءلل;ه يدني

 الفقه كذب دق ؛-نزك بأدول.

 ؛نتاب المهمة العربي لذرءي ا
 ه/771) سذة المتوفى )البكي(

انيواد.ح( جع د) انمى م(1369

 ءذاصر بين الجمع ا؛ؤاف حاول ة;ه ،

كتاب ثم القديمة. الفقهية المادة
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ايمن نى الذته اليمن فى الذته

 بزالمواذقات المشهور الذاطبي( )ا$مام
 عمل ؛تادب وهو الشريعة(. أصول في

 ه/790) سنة المتوفى صاحبه فيه
 الفقه أصول تجديد عل ام( 388

 والمكلف الشرع مقاصد فكرة قديم ,

غيرها. ءلى اذشروعة صدحة لم ر

 عن نتج قد أده بعضهم ورى

 عدهعا يقوم التي لذ-حررية لنزء.;

 فقهاء وجود البمني ا!خرعي الذف

 منهم الدوام على دا!;من مجتهدين
 في حكمرها اوذين ا غة بعض

محتلغة. دارنح; فأرات

والواقع الفقه

 استقراء خالل من لنا بذ-صح

 أن الععور عن الفقهي الفكر حركة

 إذ-انية تجارب هو-خالصة وفقه'

 الواقع ءلى أت ط ومواقف

 إذ ليتة.٠م حلو'  استدعت ا$سالمي

 مثا!تًا، نمطا يمثل فيها موف ؛-ل

 ما فإذا زمان، كل في يتكرر أن كن يم

الحل. ذات اقتضت الواقعة تكررت

 محتلفة !!لهقهية المذاهب فإن لذلك

 سوى ١' ء*- ١٣ لال_اذا في ليست

 وتعبير السائدة للمصالح انعكامر

نم   الفكر قفايا أن ذلك عنها،

 في تفيد ما بمقدار إ  ،غًا  الحكام

 سيطرنم تاعوا -لحكم،ا ذط.ام تولك

 عدد وأكن دايال من رقعة أوسع ءلى

ا س- من

 تأثير تح-ت أدنقهي اذكر ويتعدوثم

 وتنشأ ،لذادودةا لثرعية ذمارس;

شكال ذلك، نتيجة  والدوائر ا

 نونيةا!قا المهام وتحقيق او زمة امحتلغة

 لع٠اتجت حاجات سد ه المتطورة،

 إلى تطوره ء-جلة ودفع ،.وتنوعة

مام.  ا!لثرءي الفقه تطور هنا ومن ا

الدولة. فقه نه '!؛هن في

 الفقه قام إذا آنه تارتجبًا والثابت

 والذهالى العمياء التبعية أسادس ءلى

 دودى فإن الشكل والقياس والمشابهة

 ءلى القديم حكم فرض هو ذلك

 اولمزوم، عدم مع ولو الجديد،

 الجديد، من الجدة عذصر وصياع

 ا خي، زنزانة في الحاض وحبس

 ي_دل رها ،للخيا ا برج في قعوالوا

 أو د 1جذه ' توة_ف مز هذا عن-ه

 وذي التقليد وسيادة مض-هوذه فقدان

 سورة في الكريم انقرأن أدانه

 تعالى: بقوله (23) ا"ية الزخرى

 على وإنا أمة عل أداءنا وجدنا )إنا

مقدون(. آثارهم
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ن٠ ال ذي الفقهادن ذي ةة،1ا

 لتفكير و الوعي أن البدتهي رمن

 ب.ه اخ~ط العالم يعكى   ا$ذ-اني،

بسورة فيها سى٠يذع_ك بحيث كمرآة

 تحو ت بإجراب يقوم بل ساجرة،

 إذا الفكرة أن دك فه، مذنوعة

 إلى تحوك ا$ناني العقل في ددلفلت

 ، وذألىزه.؛ مد|ها مجتل_ف ،تغ.يبر قو-

 وؤعة تغلغلها ودرجة نوعها بحب

,ذكاذقها التي الظروف

 في الفقهي ا جتهاد ومجال

 المعامالت ه-و س_ ملية٦ ا الثرلح.ا.ة

 منه ف وادلى العبادات، ورس

 لم أدر في جد؛ف ذرءي محك سذذياط

مراجعة أو تبل، من معروفًا يكن
 لكنه اللف، فقهاء إب ا;تهى ك٠حك

، زمننا لفي م.ذه للمصلحة محققًا يع.د

 همية ءلى ل_هل_ذاا الذواه-د رمن

حكام بناء في حددة ا!  ما الفقهية ا

 ؛.ذنيا إذاذوىا من (3) اذادة في ورد

 يلي: ما ولى تنص ادي ‘بمي’
 رعاية ءلى م-خة $س. ميةا )الثريدة

 عنهم الغ-اسد ودرء سى لذ؛ا ه,-صالح

 دكلدفهم وعدم تهم ءه؛مال في *رر واا

ذا. ... ءل،هم ؛ذق ؛*.ا

معظم لدى الترس ؤد أنه عل

 مجيء ا$سالمي الفقه ل رح؛

 في المدنرة لمعا؛. ت وا تدا لعر-؛ا

 )أي ردذهم؛ و و-زح والتة، إ^ذ.ابا

 المدنرة( والمعامالت العبادات
 الفقه ه-و وا-دد ذرئًا ءتيروهم_اوا

 حدة ييذهم.ا دؤون أن دون ا$سالدي،

 الذ-؛؛ة. و  الموضوع لي عالؤة

 الد؛.ذرة ت لواجر.؛ا ه.ي فالعبادات

 ذااقه ه ثم-؛ ن ؛—$نا ءلى ٠٠ المغرود.

 ؛انرتبا   ثا؛ذة ودي ،وذا؛لى سحانه

 اتجتمع ذخير مهما تبديل و  ٦تغيير

 المعامالت ظ ا$نان. ودياة

 التي القواعد فهي والمدنرة ا-شدى;ةا

 م— ناتب—ء ني الناس تحكم

معيرة روا؛-ط وه-ى ا جتماعية،
ي

 خير و ا.ذ-طور تذبرا لة ومتبد ومتحولة

 جتماعية ا  ت لح.ا-ح؛ا وذزا؛.د تجتمعا
 دد، عند تقف   اذفي فده المذنوعة

 وتذخير تنمو ن $ن'.؛ا حياة طالما
 ا).دوام ءلى قذ.؛.ق حيث ، رباس"ذذمالرا
جديدة. حاجات

 القانونرة أت—اادرا وتكثف

 اا.دافع أن ادذرءي للفقه المتعمقة

ول انحرك هر ا جتماعي  ا

 المتباينة وأدواك انحتلغة لتطوراته

.ا؛ذاددة ودذاه؛^
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ارمن ذي الدته

واسل المصلحة فقه

 هي ،زنة بالممدحة، المقصود

 ئرءا دينما دغرة ودفع منفعة جب

 اوع مقاصد ءلى انحافظة هي

 ، لنفسا ، ين او ، سة٠م٠لخ ا الضرورية

اإال. النل، العقل،

 الرسمي ايمني الشرعي اا.ذ.قه وفي

 من أصأل تعتبر المرسلة اذصالح فإن

 ة عي لشر ا للقاعدة طبقًا التشريع أصول

ضرار(. و  ضرر )  هو ونصها

 توخي ا جتهادي ادفقه ويلتزم

 للنادس المصالح جلب شأنه من ما كل

عنهم. المفاسد ودرء

 المدني القانون نمر فقد لذلك

 أن: عل منه (4) المادة في اليمني

 المذل،سد. ودرء يزال أن يجب )الضرر

 عند ت لمما ا جلب عل مقدم

ا مارض(.

 أن في تكمن ذلك في لعلة وا

 فعأل كان ما هى الشرعية السياسة

 لصالح ا إلى أقرب الناس معه يكون

 يضعه لم وإن المفاسد، عن وأرعد

الوحي. ينزل؛-ه ولم الرسول

 ؛-ذهب التعصب أن |لمعلوم ومن

 البدء إلى لقود معين ذرعي هى نق

 ،مبذا سلفية ر'حكام داودار

 اله،، وؤدي مما ، حميه كملمات

 أو طوير ار بإمكان اكحز ذممان عدم

،مذه-مه إلى ينتسب   رما لتحديد

.عذه خدل وآ

 يحيل   اع المع فإن لذلك

 ني يذكر لم فيه؛ ن١دم مذهب إلى

 ت۵د. ض- المثال سبيل وعل نون لذا ا

 رب ذابون من (349) المادة ءلميه

 هبثأن1412م/1992 لعام (20)

حوال  وتعديالته لشخصية ا ا

 من م1999 لعام 24 رقم بالقاذون

دلة بأقوى يعمل أده  ا)خريعة في ا

 بالقاذون يذكر لم فيما ا$سالمية

لمذكور.

والتقليد التجددد

 ا هر من حين دلمين ءلى الى

 حد عند فبه فقهاؤهم يقف لم

 ار وا  ا حتي.اد عن ا$عراض

 إدانة إلى ا ذهبر لكنهم ؛).تذب، ء.نى

 من نوعا واعتباره ذاته،  جتهاد

 ءلى للتعدايل وسيان 'لغالل

ازدين. عن وا نخالع ص النصد
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ن٠الي ي ٠ااذة ن٠ااي ذي الفقه

 الفقهاء من ثر٠ك-ئ رفع ولقد
وائل اليمنيين  العقرة المعرفة مت.زلة ا

 دفة١مر فجع.صا ا جت.هاد رأسها وعل

 طم.

 ا م فإن الثال سل وءلى

 كتابه في يبدأ بمان"س ابن "أحمد

 ؛ننم الدرة( ة٠)الحكم د ادى

 ذه ويرى شأ؛.ه من ويرفع العقل

 وتدرك كلها رف لمة.؛ ا تعرف دالعقل

 ا-صدد ه-ف وفي ،المةطود_ات حم.يع

ا رة: المطرة المعادلة يوود

 بالله العل♦( .. واجب بالله )العلم

 ب ح اوا ف' إذن .. تقرد ء.ن مجمل  

تقرد(. عن صل  

 من فصل في المذكور ا$دام ويذنم
 )حقيقة بعنوان: ؛-ور المن الكتاب

: دلي دا لظر(١ معرذة

 ذا معرة: در٠م_ص ه_و لع_ق ا )إن

شياء، ذق يجذ؛  معرفة مقدمتها وفي ا

 دن والتمييز وجل، عز الصانع

 ءلى العل ويقدم والقبح، الحن
 يعرفان والسنة ب ]لكتا ا إذ النقل،

 نحالغة بذلك ويؤكد ،بالواش

 فرق من العقدة الذزءة أصحاب

لسنة ا أهل ؛.ذهب والمعتزلة الزيدية

 العذق، عل النذق يقدمون الذين

 يوزن قةهك سننكار ا في ويتساءلون

 ويؤكدون ؟ بالعقل لسنة وا ب ]لكتاا

والقل(. ا ذل تعارض درء

 تفوق سبب .-مفهم علل رؤد

 ءلى كالردة بدنا في ب ه إذا بععض

 نفها عن تتفقى ؛.اذت ا٠غ غثرها
 الفكر ة—شدخوخ أدراء ؛-أول أو

 >ين في والخرافات، لمئو١و لقا كا

 لهذه ب—ه ن.ذا مند غيرها استلم

دواء  من ؛-;ها ،.رى ما عابا وا ا

 هذا ءلى المذأخرين تعوف

 كذلك ل والم؛ ءرو ذ  ا ت~. م،

 ف محتل في مجت.هدين ال.زيدية ت-جب أن

 أن عدمنا دا إذا ى_ة خا لعصور ا

 ءن اإ.ورو؛.ة الوثابة العقا؛؛ النزعة
عمقًا. تأرر ذيها أذرت قد ادرة

 لركة محور دو قع اا-وا نأ ا٠وبم

ول، وداذ.*-ي-ا ا٠اله٠ومج  و٠ه نجتهد وا ا

 الحكم ين الصلة إمجفاد ءلى الغادر

صل وين والواقع  لتعديه والفرع ا

ول من الحكم الثاني. إلى ا

 هرن ولى ا ادادة نصت ذتد فلذلك

دسى أنه عل بدنيا ؛دنيا دون لذ؛ا  يبذ

 علماء من ا-أتهاد هدم اسبق من ؛رأي

ا$سالهعة. ا]شريعة ذذ^
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ايمن ى مقه اليمن فى الفقه

والسلطة األفك

 عل الحكام بعض إفال أدى

 من كثير سعي إلى الماضي، في لفقهاخ
 زيرة إلى -وصأل العلم لطلب هؤ ء

 لعضب تفاديًا أو والمال الجاه

 أداة لعغ.هم صار لقد بل الحاكمين.

 والمؤامرات ا غتيا ت لتفين طيعة

لنعهاء. ا ’مج ,هم زمال زن لسراسية ا

 الفقهاء حال البعض ويصف

 ا نحطاط فارات بعض في والمذكرين

 إبم ع بقوله وا جتماعي السياسي
 ودعد طالبين، ذصا'روا ن م لو مط كاذوا

 الحكام عن با$عراص أعزة كانوا أن

 وطف ،ءلر^م با$فال أذلة أصبحوا

 وبا صةو** مذآ-م والصالت الو يات

 الحكام من كثير سعى فد ذنان إلى

 ح-قهط وحعلهم اوفقي_اء تبير الى

بسواء. سواع اقذاة 1؛ للسلطة

 العموز بعض في داع ا_قد بل

 مؤرف رده( عدد ’ ), مقوذن ذقدبمة

 ا$مام كان )إذا العريد(. )العقد
،.له جر عاد  وإذا ا كر وعلرك ا

 وعليك الوزر ذمليه را جذا ا$مام كان

العبر(.

مملوء اذيمن ذاريخ أن عل

 ضد ء لفقهاا غاح٠ك عل هد لشوا دا

 لحصور ا وأن د، لفسا وا ز، لطفيا ا

 الذين الفقهاء من تحل لم اغفتلغة

 العداء السلطة صبة ومنا بالورع تميزوا

 ضعف.* رغم لحقا عن لت ما كدما
 وضآلة حيلتهم وذ  حالهم

إمكانياتهم.

 مظهر لزهدي ا ا متناع ويعتبر.

 إذ القاتمة. الدولة مع ون لتعا ا لعدم

 مع التعاون عن ء ونسقها ا بعض يمتخ
 لعدل،.دا تحكم   يا القاتمة الدولة

 في بعضهم يجاه) فقد نوك وبعكب

 الزلفى من بدافع عنها الدفاع

 السيامي النظام تماق في والرزمة
 آراءهم بعض غير ما وغالبا ااخاتم،

 والخوف السيامي ا$رهان ظل في

 ت رغما مع يتوافق بما ،لشخعي ا
.لحهم ؛صا ١ويسحجيب م ا|لحكا

 الفقهي الجمود كان إذا خاتمة:

 برع ا٠وتج لتطور دا ن $يما ا عدم مصدره

 مؤداه فإن ،دوما المتبر قع اذو

 ، أفكاره صلة نقطاع ا ، أيضا
 ة لحيا ا ر دتيا ، لح غا ،ده صحا وآ

 في والمكوث المتدفق ا جتماعية

 المسلوءة الضيقة الخالفات قوقعة

 وركة والسياسية الفكرية ظر نخا دا

اضظة. اوكئيدة السوداء اذأني
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)؛؛ت( ااذة؛*< اكبر ذي لغةه١

 أثناء ال.يم_ي المذرع تمكن وقد

 والذذريع التشرد.*.ي لتجديدابا م.ه ب

 مخددف ب شيعا ا ن٠م ،ق دل ت-ت-ج-ذ ا

فكار ا"راء  واختيار الفقهية، وا

 دذور د"ءمة كهره؛وأ لحل.ون ٦ أنسب

 الح-ديثة، العدالة روح مع وثم_اوبًا

 من إياه ستخرجًا أو ذلك متنبطًا

 أو المتعددة، لنظرا وجهات ٠ركا

 المتعددة الحلول أو انختلذة التغيرات

 أو واحد ۶م-وضو أو ،م.عيذه لحق,ادق

 ..ت ٠ من ى'ن وإن .ددة٠مح م.شك.ل.ة

 مقتضيات ردن الحورة براثن في قوعه

 ومعلحة الذع وذموص !-واذحا

ءدددة. أ»=؛ان ني ك.ملحًا ا النظام
مجلي ءلي ن٠حس ٠د أ.

رول عدم لدنيق إلى الفحول إرشاد : مراجع  ا
 )شرح الذوكاني؛ علي بن م-حمد لإلمام

زهار(،  رن أحمد م لإلد؛ الرابع المجلد ا
 ت درار؛ -ولمذي، حسن د. ال.مرتضى؛ يحرى
 لاثو ،الكويتية (لعردي ا) مجلة ؛مر,هإر 

 العدد م،1982 )آن( افدى ه،1402
 ابن الصوقعين(، )أعالم كتاب (؛285)
 ت لعذولا قانون شرح ؛لجوزية ا م٠لقيا

 الذ.-م - للجريم-.ة العامة النظرية اليمني
 3 ،مجلي علي حسن الدكتور !.عام؛ا

 حسن د. م؛2002 ،صحعاء١ جامعة أجزاء،
 اإقم - !*نويًاتا قاذون شرح ،جليم عاي

 الجزء ،للدقوبة العاط اكظردة - المام
ول،  ،صنعاء جامعة لجناذي،ا الجزاء ا
 غير كتاب - اليمن في الفقه م،2002
. - منشور

)بدت( الفقيه

 جنوب مشهورة مدرنة لفقده ا ريت
 عرقت كم. 67 فة بمسا الحديدة ذرق

 موسى بن د٠أحم الشهير الفقيه باسم

 المتوفى عجيل، بن عمر ؛.نءلي بن

 وكانت م.1291 ه/690 سنة ب

 إلى لبة ,!دوك( هب دي ك ) رامدم تدرف

شواك الممتدة الرمال  تمألها اوفي وا

مطار ءلى وتنمو شجار ا  كا

 دينةا اشتهرت وف الصحراوية.

 وددنا علوم  ت رح؛ من عدد دوجود

 حية ذا ثم من زب لطاا ها قعد لذلك

 دصنه ا رم شتهرتا ك.م,ا .ليم,نا في

وادقطن- اذرير دبجات من

 بيت مدينة إنشاء تاريخ يعود

 السايع لقرنا منتصف إلى لفقيها
 سما حن ادد دي عثر الذاك افجري/

 علي ؛ن موس دن حمد الفقيه ختار
 مدينة ؛-دن يقع ضعًاهو عجيل-:؛؛ بن

 ني ددد إه وبئ ا-ددإة، رودين.؛ د زد

 أذدف د-حدى كان اوذي وضع، ا؛ ه-ذا

 دن الذغيه بناء لدنن وعرف لحصيب ا

 الفقيه. بب?ت وده م_ذكذه ي.ل٠ج٠ء

أتباع ءلي ن—ا؛ للثيخ كان
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)بيت( |لققيه )بيت( الفقيه

 نفس إلى ؛-دموا مريدون ولهالب

 ر يجوا لسكن ا وأحبوا الموصع

 بيته، يجوار بيوتا لهم فبتوا ،م ه ب شج

 بيت قرية هي جديدة قرية فنكونت

 ما اروم وحبق عجيل. ابن الفقيه

 هذا اب تحمل لمدينة ا هذه ل تزا

 بني دار أول صاحب ،لجليل ا الشيخ

المكان. هذا في

 يق ط عل غقيه٠ل ا بيت لموقع ن كا

 بعض من اوقادمة التجارية القوافل

 كمديدة آنذاك، لمشهورة ا اذدن

 مديريني بين تقع كانت الني الك-لراء

 دمة زن ا ومديمة والمراوعة، المنصورية

 وشمال ادصورية ق شم جنوب فى

 توسعها في لق,ضل ا ،ؤلدقيه ا بيت مدينة

 تلك كانت فقد ، وتدورها

 وزيد، فشال إلى الذاهبة القوافل،

 هن قسط خن الفقيه بيت ني تتوقف

 والطعام. لماء دا والتزود الرادن

 كررا تطور لفقيه ا ديت شهدت

 محتلفة ا العصور في عمرانيا وتوسعت

 مدن م—واه أكو من صارت حق

٠ مة دا

 واوثامن عثر اوابع القرض فغي.

 أهم الفقيه ديت كان ديالديينا عشر

 في لجى ا دت مذنجا تسويق مراكذق

 ورويا الةحالر ويذكر اليمن،

 لقرنا في لمدينة ا هذه زار وذيا ر نيبو

 عشر من لثا ا ا هجرني ' عثر الثاني

 أسواق اهم كاذت أبا الميالدي

 تلك في العالم ني الجن وتسويق تجارة

 إلى ذلك في لفضل ا ويعود الغزة،

 اخاء ميناءي من ب٠القري موقعها

 مناطق مرر أيضًا تباولقر والحديدة،

 مثل ض ا عة بزرا ولشؤ.وزة مهمة

 كانت فقد بع. وجبل ربمة جبال

 من ، وغيرها طق لمنا ا هذه ت مدعجا

 دم ومن المدينة هذه ني تباع ارتمن،

 إلى ت لمنتجا ا تلك بنقل ر لتجاا م يقو

 إلى تصديره؛ ليتم اء٠خا ء مبنا

الخارج-

 من 4لفقو ا يت مديرية -حاويا ولود

 ني وثا الحديدة محافظة مديريات ٠أشه

 من فظ.ذ نحا ا صمة عا رعد مدينة كورأ

 لتوسع وا ل لسكا ا عدد حوت

 التنمودن ريع ؛دأ وامتداد العمراني

الحديثة
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)بيت( 4الذ.ة؛ )ديت( الفه

 الخط مرور ذلك عل ساعد ولقد

 سمة عا بدن يردط الذي العام المعم)
 خرى ا ت لديريا ا وبعدر ذظة نحا ا

 به،لجنو ا الجهة من تعز محافظة إلى

 لمدينة ا ١ث إذ-عا ءل عدت سا ث٠ح_ي

 ت ثريانا أهج, دن الطرق أن باعتبار

 جبال دثرى ا من المديه ولجد ة. لحم؛ ا

 ي،ن1للرب| مديرية |لغرب ومن رعه

 ومن زبيد — يذمة٠الح لجنوب ا ومن

المنصموردة. الشمال

 لفقيه ا بيت مديرية يميز ما أن إ 

 خصية تربة ت ذا كونها غدره-؛ ن٠م

 الزراعية الحادل جيع بإنتاج تقوم

 المذأرة. المناطق في ا؛.زروء.ة التهاب

 الواقعة هي عدة وزر ا أراضيها و'شهر

 الالوية وبم-ذطقة ربم-ه جبل ءة.اذاة في

،ن يع ئوا والعابي و؛ا.ةوقر

 لعفيرةا وديةا مياه غددار  

 رممة. جبال *-واز مز إليه-ا المت-حدرة

 الزراعية: ل٠اص—غ ا أهم ومن

 يجمع روب وا لذواكهوا المذصروات

 ادرون-ة اشادجةا اذرةا مثل ذواص؛

 وا!-ذرة والدخن )بالرودي( تبامة في

 والطماطم وغيرها، الحمراء

ذواع وحم-يع والغكوسة وانجاذلجان

 المانجو مثل ىوالغوا ت اذويا

 وتثتهر والجوافة. وا؛-وز والبطيخ

زهار ئبزرا المديرية  الجماي ا

 من عديدة أنواع فيها يزرع حدث

 ذات "اص" وازهار الجماي الورود

 في ؛حذرةوا والعطرة الزكية الروائح

 لجمع وذ~*-وق خاصة لعباميا سطقة

 دول—اا ى وبعن لجمهورية ا مدن

عودة.—كال المداورة

م-رع باو,*دقد ددردة—لم ودشتهر

 الحيائ وأهمها ارفية اساعات

 )المناطب(. المعدفا من عديدة نواع

   إذ ص طن-؛ ا ري ؛-*-ه-؛ا بعها ط وهد-؛

 لنذوش ا من لقديمة ا أبنبها غذ-ن-و

 ومن وداء؛،؛. خارجها ض والزخرفة
 قاذة زالت ما اذي القديمة رها آذ؛ مه

 اوذ-قيه بيت ؛لمعة ه-ذا يومتا ق٠ح

 وسكذوا لعثمازونا ه؛التي؛ن؛ ل.شهيرةا

 ه يقصد أثري مرح وهي فيها.
.كزر دوون اطا

-ذة^^: بيت مديرية -واد— ومن ا

 ط؛ ا؛ن؛ ه وه؛ ورمال. والجاح لطادفا

 وح-ل النخيل. زراءغ 1-17 يوجد
مطار، بمياه قى٠تس أراضيها  وتمتاز ا

بالخصودة.
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)بيت( الفقيه )بيت( الفقيه

 ديت مديرية قبائل اشهر ومن

 من فرعا تعتبر التي )المعازبه( : الذذ-ه

 محمد بن الواد بن زرنق منها ءك.و

 وبه المعري، دمرب بن -حامد ابن
 بامم المعروفة القبيلة سمدت

 محمد، بذو : فررعها ومن )الزرانيق(.
 اورعارية، ؛وخالبا، انجامان، الرامية،

 بنو ، شق دعا ا بذو ، -لجنيد ا بنو

 )بنو فهم المقابلة وأما معروف.

 و لدمالي، ا لطرف را مقبول(

 صلة معا قبيلة من فخذ صلة( )المعا

زبيد.

 في معروفة مدينة : لفقيه ا وحوط-ة

 شبوة. محافظة أعمال من ميذ-عة وادي

 بن ءلي الحارلى للثيخ منواة وهي
 ز ط ذى' برر راشد بن عمر بز محمد

 مذهبًا، فعيالثا نبًا المالكي مالك

 ه/832 عام أوائل ته ون؛ كانت وا

 جاب إلى كبيرة قبة وعليه ام.429

 ءام عمارته كانت ااذي جامعه

 الطيب وقال م.1369 ه/771

 يوجد نهأ لرجبةا مادة في مخرمة با

 لر١يجع لمامروف محفن قراتبة بقرب

 الرجبة ذا يذال قرية الكنديين انجارم

 نور الورع العالج اكالم الفقيه انثأها

محمد الدين حمال الفقيه بن ءلى اودين

 أبين من والده قدم المالكي. عمر بن

 ولد ط -حمان وهي والمصنعة أقام ثم

 والفقيه المذكور، علي الصالح الوك

 لفقيه وا ،عيل إسما لدين ا ل ٠ش

 وكانت بكر. أبا لفقيه وا إسرائيل،

 أهل من طلبها هرواتًا لرجبةا هذه

 حسنًا جامحا ا٣ وبق الجهة تلك

 أو ده فيها وأولد آدار فيها وحفر

 لفقيه ا دوفي اذ.طعام. ؛.طعمون الفقهاء

 وقد ام.429 ه/832 سنة بالحرم علي

 - اليوم إلى - علي اونقيه حذنة اشتهر

 دييدب آل ذلى لقبا الدينية وزعامتهم

- عد٠لم

 اللوز جبل قبائل من الفقيه: وآل

 ء1صة شرفي في العالية خو ن من

 الفقيه محمد العميد تبمصر معا من

 مة لعا لهيئة ا ر منشا ،للوري

 محمد ' ديبا والداعر ل. للطبرا

اللوزي. اذمقيه

 حلول 'فى ذلىقبا من الفقيه: وآل

 قرية في ديارهم صنعاء. حنورب ني

جيب. وادي في الواقعة تهران

 النزهة قردة أهل من : لفقيه ا وآل

 إب. مح-اففذة وأعمال إريان بمنطقة

بن لح دما رن زيد المبدع إقامى ا منه*؛
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)؛؛ت( |لغةيه )يت( ه٠|لغة

 لكتب١ دار رئيى ، لغذب ا $له عبدا

بصتعاء.

 ة٠قايل من فخينة : لفقيه ا وآل
يافع. من JK باش تأح يعلعر

 ؛- د أعيان م_ن ؛.لفقيه: وآل

 لة سا  من رون د٠ح٦ دلم ٠ حدرمرت

عبد بن ).رحمن عبدا ؛.ن محمد لفقيه ا

 بن محمد بن علي بن أحمد بن الله

 علي ؛ز محمد المقدم الفقيه ؛.ن أحمد

 علي بن مرباط رب صا محمد ؛-ن

 دن الله عب بن علوي دن ذم ع 1خ

 محمد؛ن بن دى بن حمد لمهاجر

 دن الصادق جعفر بن العريذي ءلي

 برن ذن اك؛■لى زدن ءني برن ذر ب محمد
 ابنة الزهراء ذ-.ادن ادس افدن

 ومن والسالم. الصالة ءده الرسول

 بن ء_بدالرحمن العالط البيت: هذا

 العلماء من ن )ى بلفقيه الله عبد

 اللواحي في مؤلفات وله المتقن

 عام تريم بمدينة توفي ،وئدة—ص ل ا

 العالمة ومنهم م.1749 ه/1162

 ،بلعقيه د محم بن سين٠ح بن لله ا عبد

 ،شعر وله الشريعة ء طا عف من وهو

 إلى توطنها—س وا لهند ا إلى هاجر وقد

 الهجري. عذر دي لحن-؛ا بالقرن وفاته

ير٠|لش اذؤرخ ء-صا في ومنهم

 وهو بافقيه. لقادر عبدا محم.د الدكتور

 وله القديمة رحمن ا ر با م٠هت ا مؤرخ
 وآثار المستذرفون :مدها مؤلفات

 القديم" ايمن تاريخ’ و ايمن-
 "خارات ر العقلة" و;ة.وش و"آثار

 وعرها لقديمةا دمندةا لنذوشا من

والبحوث. الدراسات هن

العروسي ءدي محدد

الهقحفي ٠محملح إدراهوم

 إبراهيم اليمه، قبائل٠وال البلدان معجم مراجع:
 ،4ط صنعاء، الكلمة، دار المقحفي،

 مجموع حمد(، د )يرحم تدجريا م،2002
 القاضي تحقيق ،ذلهاوقبا ارطمن ؛لحدان
كوع، عبل!سما  منشورات جزاين، ذي ا
 اديحا ؛نا م.!984 والثقافة، ا$عالم وزارة

ام(، 536 /943ت ءلحي بن )عبدالرحمن
 أحار في لمتذ^د ا غية٠ل على الؤزدلى ز ااضف
،؛؛روت ، سل.حلى ذادة؛ق؛ومدف ،لى ز؛؛ مددة
 وف ااددن )جمًال ور لمج;؛ا ابن ام. 983
 تاريخ ام(،291 ه/690 ت. ؛-*.ضربابن

،ا؛لىن ،لوذضردن وسكر ح٨تصح ،المتبصر
 بن محمد الدين ء )؛ث لجنديا .م 19 5 1

 في اللوك م(،1331 ه/732 ت. يوسف
 محه.ل ق تحض وك،٠والما العلماء طبقات

كرع، علي  بن )علب اددذرجي ام.989 ا
 إ.لىولةا ريخذا ذي اللؤلؤدة ال*خود اتدسن(،

جزأين، في  ،كوع ا حمدم ذلوة؛ق ؛ة،١الرسو
 صنعاء — ليمتي١ والبحوث الدراسات مركز
 أت بن )أحمد الترجي ام.983

 اوخواص قاتبط ه(،893ت. عبداللطيف
 اليمنية الدار وا$خالص، الصدق أهل

 .64 — 57ص ام،986 والتوزيع، للنذ-ر
 العفيف .ن—مؤس لثر ،ليمنيةا الؤوسوعة
 اتفكر دار طبع جزأين، في الثقافية

٠ م 19 9 2 ،؛ثروت ،نمني لمة؛ا
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اتء.كيلي الغن (محمد بن )أحمد فليتة

البدن ال = الفلس

 مح،د -ن )أحد فايتة

م1331ع/731 ت

أبو ءلى، بن محمد بن أحمد هو

 قلدة بن الدي-ن شدان العباس

 الدولى في ا$دئاء ؛-اتب الحكمي.

٠ سواثةالر

 ؛.نءلي نجاهدا الملك زمن في كان

لذ-ادرا ٢٠ذظ مز( يكهر -انو؛ ،داود

 من أول إنه قيل: حق )اتيتي(

أظهره•

 تره معا إلى للبيب ا )رشد له

 ،$سكندرية ا مكتمه في ح( - ب٦لحح ا

 استانبول، جامعة مكدن وفي ميرون،

 ح( - المتفاكه ونزهة الفواكه و)سوق

 مكتبة في ورقة( 140) شعره ديوان

 ن عيا  ’ و)ذ.زهة صنعاء، هنيعة لحيرا ا

حزان من القلوب وجالء  في خ( - ا

 سوهاج عن مصور ،لكتب ا داو

. شعر( 45)

العمري التة عدد حشعددن د.
 هدية ،904 /1 اسون: كثف ،.راجع:

نصة لثامي: ا احم-د ،ا 07/1 العارفيس:

اسيلى الغن
 عاما ثالثين من أكر مغي بعد

 رضيةا لتشكيليةا لتجربةا عمر هي
 ين، نتعدد أن اليوم ننادكابا لمعاصرة

 البارزة العالمات من الكثير عن
 خالل ظهرت التي المتغردة والنتاجات

 ؛شل واصب-حم.ج ولى،متن.ا ذرات
 المستقبلية ا"فاق !لى تشير  تد 

 يكاد الذي انيمن، في الغن لهذا
 انحلي الثقافي الواقع حدود يتجاوز

 مجرلى ررتبط أرحب داد نحو مذطلقأ

 وتطورا بتحو تجا اذمالمية، الدت
 بد لعد نلم أن يمكن إذ ، نحتالى ١

 إلى تعى اش الجريئة مزانحار ت

 ذؤى يتعمن إبداعي نتاج بنورة
 نحذةا لهويةبا ا رتباط يدة ذلى خاصة

داصرة تثكيلية بلغة مسرحة  د

 هذه ومثل متداولة، حديثه ت وتقنيا
 النوات خالل ثأب من  ت نحاو ا

 فحة1الو المالمح د.كون أن القادمة

-حادة. تشكيلية حرئ

الساندة اي ادارات

 الحديث العربي التشكيلي ادشن إن
 ؛.واعد ءلى أسس ؛.لى نعازروا

كاديمية من انتقلت وذظريات  ا
وروبية  الذردتة، العن ومدارس ا

لعررية ا ردب لتجا ا جيع فإن ثم ومن
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ةذنجلي1ا الغن اسيلي الغن

 المكنب، الفنون إطار داخل
 بعضها استلهام دن الرءم

 مجاب الغني الذرفي الدرب ,رث
.  لي٠والج- ي

 كيل١لتثا ءلى دنطبق قم -وا ا٠وهلم

 من فنانيها معد( تخرج الني اادحمن في
 مناهج ذات وهرواهد تىديميا

 ااذول في منها كان دا حق أورودة

.لعرده ا

 افيا ترا -ي أدم دن ذإن ١وهكذ
 ردا اا -دمتن لغ.ذاذدن كداح في سادت

 من جزء عنى -يطر ي اولى )الواقعي(
 "عبد و عفي" "هاشم الرواد أعمال

 الجبل "عبد الفان ثم نعمان" ر الى.؟,؛

 ءلى ذأنيره له وكان ، وري" اور

أنه حق أيضا ). حقين ا لنناا

 ذه٠م كخلعس ا بعضهم ءلى ى سن-عى ا

٠ أحدرى فذدة رسا ط باتجاه والتحول

 تبطةرم ظلت )الواب( أن كما

كن الجزء بنتاج  الفتانذن من ا

 لمدرسي ا ها بمعنا رسى تجمنيين ا

 ولكن الغني النقد تعبدر في المصنف

 له أعما في الغنان التزام حيث من

قع )وا ا ءلى تدل زالت ما صيل بعا

 قي-م إلى تحويله أو غؤريده ءن بعيد

٠ ة٨س هذ.د بصرية

 أعمال ؛.ندرج المنطلق ا ط ومن

 في؛ثير الثاني الجيل وكذلك الرواد
 فالغنان ا$طار، هذا تحت منها

 عل يحرص لوحاته في على" شم ه.؛”

 والحياة الطبيعة من صورة انتزاع

 ة صي٠ي٠خ—تش دصورة سى )-لمن؛ )؟ومية ا

ذ م؛أ انطباعية م.سحة ءا^با تغلب
 يمكن و  ’أخرى أحيان في وتعبررية

 في خل شدا عديدة فندة مدارس ل إغن؛

 في تصطبغ أبا غن شم ه؛ ت )وص؛

خدر  الذي الذريد الذنان لجملوب ا

 أن دون القادمة الغزارات هع مل يته؛

 في 4 وفلسف ة حى لحا ا للورن ا لفته لغي٠ي

. اللوذ داخل لم اك؛ صنع

 إلى نون فنا ينتقل الواقعي.؛ ومن

 أكدر حردة فيها يجدون الني التعبتدرية

 ذستط.يع وربما ،مخذلمغة فندة ومذردات
 ادفنا كل بأن هنا نجزم أن

 ف تال—ض ا ءلى اروم المتواجدين
 تهذه درروا د—ق رذ ؛—لح ا م ه !.ي:ا٠س أ

 لرنهم البعض تحول وبيتما ا؛رحدة،

 مخلصًا هم٠بعف ظل أخرى أشكال إلى
أحمد دودات في كما للتعبثدرية
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الثكدلي لغن٠ التشكيلي اكن

 "إلهام اي"، الد "علي بامدهف"،

القوي". عبد "نامر العرثي"،

 فإن والواقع، ا رتباط هذا ومع

 هو برز قد مغاير تيار هناك

 بعض في ظهرت التي )التجريدية(

 ت، لبعيش؛ ا في علي" "هاشم أعمال

 في العافل" "حكيم ولدى

 مهمة تجارن في وكذلك ، ت دينيا إثما ا

 ٠" لربحا اللطيف عد " حوم الحمر

 أدادة منهجية وش سار أذي ا

 وسيلة زلون ا عتمد ا إذ ،رمة حدما

 الشحتات وإبراز للتعبير وحيده

شياء في لالمرب ا  أي رفض مع ا

 لنيا للمادة، منظارية نموضعات

 خالل من إليها با$شارة يكتفي

 اذفي ا وب؛ للبقع ازمنن-؛ التصادمات

 متوترة صورة فتعكس بعضها خل يذرا

 إدراك المتلقي وءلى ،ما لغي،

 دن للغنا اللوحات وهذه ماهيته،

 بالزمان عالقتهة تفقد ا؛-نكورين

عمق أبعادها لتكتمب واذكان  ا

 هو لتحددد ب؛ وهذا ، تعيدا دد وا

 دبول لرط ا وهو التجريدي لعن ا هدف

 النفسي والبعد البصري تطاع   ا

ورو-حاذيته. للون ا حياة وعكس

 تراجع أن لبث ما ر اذق؛ هذا إكن

 مرد ركون وقد الفنانين، أعال في

 طا٠نم أصبحت الني لفجوة ا تلك نذك

 ،نحيط ا لمها عا وبين للوحة ا بين

 ادخنان رغبة يترع لم اللون أن وربما

 أن إذ ،للتعبرر خاص نمط خلق في

 كل يلفظ متسلط تيار )التجريدية(

ساليب خرى، ا  من يحد وبالتالي ا

 عدة مع لتعاش ا ني رلمصرو ا حرية

 بد   وكان واحد، آن في ل ذكاأ

 نللغدا يتيح تيار عن البحث من

 ما إرنا فوصل ،الحك هذا تحقيق

 هذا الحدادة( دعد )ما تيار عليه يطلق

 ا"ن واسعا زواجا يجد الذي ا تجاه

 ءلي ويقوم العاتجة الفنون صم عوا في

 إنه بل للغن، التقليدية لمرورا هدم

 إذ حوهره، في الهدم فكرة عل يقوم

 لمستهلك ا لتمط ا تخريب يتعمد

 هم ومن اللوحة خذلي دا لم  ط والمالوف

 ويعدها متناثرة، أجزاء إلى تشريحه

 جديدة  دايير وفقا دركه الغنان بعيد

 المبدع ظ حتنا ا عل ص ٠ح فيها

 ربلورا فكرته خلق في حريته دكامل

لشكل(ا يحكمها بصرية رة صو داخل
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الدشكداي اذفن يالتثكل ادخن

المادي،

 الفدان، لجموح مجا 

 الحرية مطلق له وتصبح

 أشكال اختيار في

 التعبير واتجاهات

 نجد أننا حق البصري،

 بعد )ما لوحات ني

 تأررات الحداثة(

 مختلطة فنه مدارس

 اإنهادة في ل شك ت ها٨يبعغ

 ، واحد تذكير هًا اتجا

 النقاد يجعل ما وهو

 هذا أن يرون الغنيين

 هدم فكرة ءلى فقط يذوم   ا تجاه

 هدم أيضًا وإنما ،ية التقليل الصورة

 التارات بدن والعواصل الحواجر

. أنواعها بشق الفه والمدارس

 بصورة بوضوح يررز ا تجاه هذا

 ناذر وأمين نزار مظهر لدى خاصة

 كما العاقل، وحكي-م غالب وياسين

 صالح- الشاب الغنان لوحات تتمثله

 تمة ة ة” المادة مرة ينطلق الذي ، دبي، كشيا

 تكوينات ويقدم التكوين في أساسية

 بعد ما إلى أبعادها بكل ي دنتم جزؤدة

. الحدا؛;

 لذتار ا هذا طغيان من الرغم وعل

 الوقت في المذكورة التجارب عل

 يجاولون فنانذن نجد أننا إ  الحالي،

 مختلفة اتجاهات إلى ا نتقال أحيانا

 ذلمؤح الذي الفقح، فؤاد الفدان دئل

 الدزعة نحو عودة تجاربه بعدر من

 نزار مظهر ن الفا ومثله ،التعببًارية

 في حالمة تعبدرية عل فظ يجا الذي

ته. دكودنا

 قد أنه إلى ر نش أن المهم من ولعله

 عل أخرى فذدة رات ي رات تأد ظهرت

 في لتى; ا فنجد ،نين لغنا ا بعضى

تمتزج وهي المقرمي كمال الغنان تجربة
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التشكيلي الغن التشكيلي الغن

 وني حديثة، مغردات ذات بتعبيرية

 من عني 'هاشم لوحات من عدد
 أعمال ا٢ وتتأثر السبعينيات، مرحلة

 تكن لم وإن نعمان الجبار عبد " للرائد

 ، هاشم لدى كما مباشرة بصورة

 له عما أ في هندسية كمسحة تظهر وإنما

 وتختلف ،لحديثا الغن نحو تهرع التي

 من لمستمدة ا أعمال عن جلية ؛-صورة

 لتقلدية ا المقاييس والمتضمنة الواقع

. عليها يطلق كما الصالونات للوحة

 عند وسسريعة موجزة وقذة هذه

 اليمني، الذشكيني الغن مالمح أهم

 غياب إلى ا نتباه يمكن عبرها

 ب لحطا ا وز تتجا تشكيلية ت مرا مفا

 هو يقدم ما فكل المألوف، البصري

   العالم، في السائد ا$طار هين٠ض

 المقدرات من العديد تجاهل ذلك يعني

عسال ا$بداعية  القيمة عالية وا

 ءخذفاا هو هنا المقصود ولكن الغنية،

 وإن حق والتمرد، التجرب روح

 الغني الوسط بتهكم الغنان قوبل

 عموم عني حظاد  أن إذ والجماهير،

 الحذر حالة هي الحلية التجربة

 تطور حل مرا لشوزب*ا لني ا ديد٠٠٠لش ا

 إلى اتجاه من وانتقا يم الفنانين

تغيب ذلك إلى با$ضافة آخر،

 أشكال مثل صرة دحا ف_ية اتجاهات

 فن عليه يطلق ما أو المغاهيمي لغنا

 تعني الني )الفراغية( كذلك الفكرة،

 ليس الفراغ داخل فني عمل تكوين

شكال وإنما والتحوير، بالرسم  با

   الفراغية ومثل اختلغة، المادية

 للحدوثية تنتمي تجارب أية توجد

 عل القاتم الغن وهو )يرفورماض(،

 لمرحيا بالغن لتنكينيا العمل دمج

 من مرحي مشهد تكوين طريق عن

 الغنى العمل هو يكون الغنان قبل

 هذه ،للجمهور يقدم لذي ا

 فقط، كمثال هنا وردت ا تجاهات

 محاو ت فيها أجد   كنت وإن

 في يا مستقبني فن صنع نحو جادة
 لن الني العبثية تحكمها منها كثير

حوال من حال بأي رفود  تغيير أو ا

 في أيضا غياتها أن غير جوهري،

 الغنان تخوف يعكس الحلية الساحة

 خارج جديدة تجارب اقتحام من

 التشكيني، الغن مرن المتداول حدود

 زالت ما المشاهد عقلية أن ذلك

 صارت يجتوتها أن مز وبد تسكنه

   وقد ازننية، العملية في هي ١٠تتحك

أن ن لغنا ا عني ة ود بالف يكون
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التفيي الغن ادددكدلي ادفن

لي٨التشك للغن صمورة

 الحدادة التيارات هذه باتجاه ينهج

 بتقديم أيضًا لبمطا لكنه ،الجديدة

 وإ  القادم، للغن مبتكرة تصورات

 واستالب استنساخ عمادة هناك تظل

 كلما ذلك في تماددنا وكلما آخر، لغن

 اليمنية هويذنا بين لفجوة ا ق عمص زاد

 في اليمني، التشكيلي الغن وبين

 لغة خلق إلى أحوج نحن الذي الوقت

 العالمي ا$نساني الموروث فيها يمتزج

الخاص. ا؛وروث لع

مح بعفى  اليمن في التشكيلي الغن م

تشخيصي اليمني: التشذدل في ة ال

 ة اليمش التشكيله الحركة تميزت

 في ادريعة  تبا وانتقا تبا؛.تحو 

 ولقد ، مختلفة ومدارس هات اتجا

 تجارب في غالبة سمة هذه صارت

 بدن بحرية تنقلوا لذين ا ندن لغنا ا

 إلى الوصول محاولة في رات الش؛

قرب التعبدر ل ألحكا  واحد كل إلى ا

. منهم
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التشكيلي الغن التشكيلي الغن

 الغن مطوة من الرزم وعل

 التشكيل عل ته ها تجذا ا بكل التشخيصي

 أن إ  ، دطوره حل مرا عبر محليًا

 من جزء كرسوا نينازفنا بعض

 تتمثل رية٠.۵ب لتجارب جه-م نتا

 واضح ل تنص فيي-؛ حدادية توجهات

 عدد دئمى ا حيث ،صية٠اذو٠ش١لت ا عن

 حين ني التجريدية إلى  ت و غذا ا من

 وما الحدادة فنون أخرى تجارب تبنت

الحداثة(. )بعد عليها يطلق

 في رية—لتجريا لمالوحا وعن

 إبا القول يمكن لفى التشكيل

 من مجموعة لأعما في ظهرت

 ة مه مرحلة ومثلت بل ن، الفناد

 المرحوم ن ونناا مثل بعضهم تجردة في
 في أنتج اذ الربيع، اللطيف عبد

 ت لثمانينياا من ول ا لنصف ا

 وقا؛-ة عالية لونية قيم. ذات لوحات

 فب؛ مخان   مجة تجريدية رؤية عل

 ن لغن ا قدم ، لتشخيصىا أو للرسم

عمال في  مرتبطة ت موضوء؛ ا

 تعررات تستنطق الشكل ت ؤ؛ ؛.عال

 التي اللونية المساحات وإمجاءات

 الحياة مظاهر كاذة تجسدن تتضمن

نجح وقد الداخلية، عالة.؛ثم؛ عر

عمال هذه صياغة في وننانا  التي ا

 المغامرة وروح نه جر فيها برزت

 شكل لخوض فدفعته ا٠٢ تمتع دفي ا

 مشلت كما ، محليا - مألوف غر
 في مهمًا منععؤخا م عا بوجه التجربة

 نظر ؛للربيع الغني الستوى

 القيون السمات من الكثير حوائها  

 واقع المتجاوزة المتطورة والمغردات

 تلك في اليمنية لتشكيلية ا الحركة

 هذه له لريدت وقد |لمرحا-ة،

 إلى بعد فيما يدخل كي اغناو ت

 البشري التعبير في عتبة مجا ت
 رسا ذل را تأثره من ددلك متخامد

 رعد وما طماعة   وا ذمية الوا

 إلى عاد ذد كان وإن ا طاعية،

 وأشاكال دمضامين لدن ألتشخيصية

رثة. حد

 لتجريدية ا )الربيع( محاولة أن عل

 بل الوحيدة تكن لم السنوات تلك في

 تجارب سبقتها وربما صالد-؛-تها

 الدي عل هاشم الرائد التذكيل

 ومدارس مذالى دراسة عل عكف

 خالصهإ وبرغم ،كثيرة تشكيلية

   ادوام ه دمعنا الواقعي لالتجاه

 أنه إ  الضرق، ا صطالحي بمعناه

عند وقف قد ا$بداعى بحثه في
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ي1الغنالتشكي اسيلي الغن

 من قليل عدد في التجريدي الطابع

 من يكتشف أن هتم ا التي له، عماأ

 حريته٢س ازروحدة؛ ا ون ذوى خاللها

 إلى دية  ا الصور تحويل في وإمكاناته

 ٠كيف أذكر ومازلت شعاف، جوهر

 توحي لتي ا - لوحاته نذ  ل٠ت_دخ

 من ءفد زهترا   !-لوني؛ ا حركته-؛

سلوب سجري، لم ء؛ إلى - اللؤلؤ  وا

 عن رعيد ال_ع_مز هذا في للولىا

 لكن t مجمله في ن لغنا ا أسلوب

 ئصر خعد  عل اعتمد أنه هذ؛ إلهارق ا

 ولة نحاا هذه في واقرب وحده الدون

 والتجريد التجريدية التعبيًارية من

٠ لسحريا

 رن الغنا من العديد هناك يزال  

 قم*ر ا وإن تجريديا جذ ذن؛ ١قدمو الذين
 فعل ؛!تجارت من محدود عدد عل

 إلى الهبوت محمد ن لغن؛ا المثال سبدل

 لي ا مري.؛ لملمحا ذات أعمال كع ج.ا

 في عرض التعبررية اللوحات وبعض

 يلغة تجريدية تكوينات لر.رة من أكهر

شر   أمين ن !لهناوا ،لصة خذ  لونية

تجارب وا"خر الدنن ين يقدم

 !.لونيةا كبترا١اك نتائج تدرس

التي حات، اد  دن وا!.تداخالت

 بالشكل. خاصا موضوعا تقرفس

أحمد ن لغن؛ ا رقدم ربه تم؛ م٠مظ وفي
 كذان وإن ،تجريديًا خطًا العزيز عبد

 ذات الخعلوط بمض عله يفغي

 من فيقرب ا$يجاب الد  ت

٠ أخرى ليعب م*؛أ
 في التجريدي المغن نماذج وجود

 هذا أن بالضرورة يعني   ا ن

 التجربة، طبدمة في أثر قد التيار

 مسستقلة حركة يمثل لم نه ذلك

 ظل وإنما ،التشكيلى؛ ضكة١ داخل
 فردية رب وتجا محاو ت في محدود

 في ة ,ر قصر زب؛ ت فرا عل رت٠قتص ا

 الغنانين من ذطان كل تجربة عمر

 إلى ا$شارة ية٠أهم لكن المذكورين،

 مدرس-؛ أول كونه عن ناتجة لتجريد ا

 في  منيحن ا لتشكيليينا دات، 1-1 ج ؛٨٠٨٠ف

م*؛!.يصب عن يتخلون نتاجهم بعفر  ا

عوام في أما ،لئشذيصرةا خيرة ا  ا

 وبوحه منهم كبررة مجموء.ة تبنت فقد
 أكار ٠ؤظ ت نيا د لذ-ما ا جيل خاص

 رات لتر؛ا تراجع عل ساعد تنوعًا

 ذب ؛—تم ا عده وغاب بقة لمما ا

 بعد ئم فن إنه ،"شخيعي ا

.٠؛ادا

 التجارب من عدد ينغموي

ؤفى ه تم؛ ا ضمن ا منر؛ لتد-كيلى؛ ا
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التشكيلي الغن التشكيلي الغن

 بطلق اروم العالم ي الرواج مددين

 ننعس وفيما ، ثة( لحدا ا بعد )ما عله

 لفه عل التيار هذا يعتمد لشكيل ا

 ه-و ما كل مع تتادامرت دصرية

 العمل عالم المادة تحتل إذ مادي،

 وتحقق اتجا، ءفضا فيه وذشكل الغني

 كما ، حيويتها وتكتسب وجودها

 بقوة مزيةزر ا والد  ت الرمز يعود

 الذي لي الحدا الغن محترف إلى

 لقديمة ا الحضارات أغوار في يبحث
 ا$شارات من فيها يجد غئه

 من يزيد ما مضة لغا ا صر لعنا وا

 رممنح مغرداته ويفني حصيلته

. عمقها ته تكوينا

 اوشباب اوذنانين أبرز من ولعل

 في إذكورا با تجاه تأثروا ازنين

 "راي ان - ن ال اليمنرذ اكاحة

 لم أنه من الرغ-م ذملى اوشبيبي"

 مدن إ  لقنيا لشكلا هذا نحو يتحول

 أكر قبلها وكان قليلة، سنوات

 أنه إ  السريالي، رلتيا را التصاقًا

عمال من عددا ينتج أن استطاع  ا

 الحداثة( بعد )ما تمثل الني الزيتية

من للوحادت ا تخلو إذ ،أبعادها بكل

 كتال لتصور ت،والكاذنا الشخوص

 نقوش تتخللها لونية رمساحادت

 ة ليمنح ا للغة ا مز ينتقمها ت ما رعان

شكال ومن القديمة،  لزخرفها ا

 من جو إضفاء متعمدا ،محتلفةا

 لكثدر با ٦وموج كمل ا عل لغموضى ا

 إشاراته تحتملها الني التصورات من

 دب لجا ا غياب يكون وقد ،لرمرية ا

 الشبيبي ن الغنا ل أعما في لتشخيعي ا

 وثقافته ومعتقداته عالقة له أمرا

 ورين بينطه يجل لم ذلك لكن ينمة،لد ا

 رصوع تشكيلي ساوبأ عل لعثور ا

 الخاصة البصرية فلذته له-ذحال م.ن

 انحكمة، الشكلية تجا بعالقا المتمززة

 في الملونة سطح ا ور تتجا ث٠حي

 وتتخذ واضحة، جارن لغة في ته اوحا

 لتكوين ا مركز في تجا مكا لكتل ا

 تثقل أن دون عديدة نعاصيل متصمنة

 مع تتحرك تجا ذلك العمل، عل

 تحتوتبا لتى ا والعناصر للون ا حركة

 يزن ا فضاءها الدحة خلفية لتصير

 يمتلك كائن إلى وتتحول ،فيه ضبح

ومتها متا عل المتلقي تحث ية حيج
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التثكايءام تثكيلي1ااغنا

. المعقدة جزئياتها في والدخول

 العاب، بتقنيتها اللونية اللغة

 لتيا المبتكرة النوحات ت ا٠م وخا

 ب—ري—■ج ,ت. ل ا عل ن لغنا ا يدأب

 عل ر كدي حل إلى عد تما سطتها، وا د

. مجما، في لى الحد ا ه، تم؛ ا كيد٠ ئ

 الذي ٠٠ التجار طالل ٠ الفان

 ده لوحا من كور ا لجزء ا عور هدم ا

 وإمكاب اللوب، القيم بدراسة

 تأرر من تخل.صه رب تجا نحو لتحول ا

 في أيضا هو قدم قعه لوا ا النزعة

خورة السنوات    ريتدة أعما  ا

 ولة مح؛ جذسدت لل.تشخيصية فيها هكان

 كل البيئة في تدلى هو ما عن الجير

 الظاهري الثكل اختزال خالل

 أقاى بالغاط الجرهر إلى والودول

 الزخرفية والمغردات التفاميل

. منها العارض وامتعاد

 ؛.وصولوا ب٨صع ر لحيا ا هذا ن و

قرن الدكل إلى  الفان رؤية من ا

 ءلماء إلى جة حا وفي اك*عوبة بالغ رمأ

زال ما الدخان فإن أكش، وإذتاج

 نموذح، ءن مجدا ا تجاه ا ط في يجرب

مذل،  لحدب ا لوحان، بعضى وتؤكد ا

٠ ري٠ليص ا مج،

سرن يا ن لغنا ا تجارب بعض في

 ف.ق.د حداب، وادر٠و ظهرت غالب

 ،تجردب بروح تموزت تكوينات أنتح

 تغيب عالم في المادة تحو ت تسجا

 أن ءلى والكائنات، اشخوصا عنه

 ياسرن " لدى هررة .اخاا التجارب هذه

 مرحلة لتثكل تتواصل لم " غالب

 كون، أسلوبه، في تحول نقطة أو

 في مألوفة صارت بمغردات يتمسك

 تميزها من اورب عل وه نتاجه،

 عناصر إلى بحاجة وخصوصيتها

. الور من وثيء جديدة

الوبئة دضور

 مالمحها احذ ف ءلى العرب البيئة

 غنرا ووضوعا تمثل أشكالها، وتنوع

 حضورها وتغرنس ،لتشكيلا للغنان

 كثررة مجموعات نتاج داخل ؛.قويا

 التعبرر لون و يجا الذين الفنانين، من

 تشكيلية رية٠بص إذات في ءخها

يتآح.ول ءي اوطا -ذضور ا هذا ،ءديدة
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اككيلي الغن التشكيلي ادفن

 من لة حا إلى لتشكيليثن ا غى٠بع لدى

سر  الفكاك عليه*( يصعب الق ا

 إلى (٠٩: يصل ما وهو منها والتفلت

 من الخالي وا سالن التكرار

 تجارب توجد المقابل وفي ا بتكار،

 هذه مغردات عن تمتعد   أخرى فنية

 مادته انحيط في ترى   زكنها ارثئة،

 تحو ت الجمارة، عالقاته وإذا

   سمات وهى تبا، ما نقسا وا له أشكا

 النقل اعتاد الدي التثكيلي يلتقطها

. هده يشا لما لحرفي ا

 $بداع ا مبدلى عل د عتما وا

 رض ا امتداد عل وجدت  ؛تكار وا

 دشكيلية ردب وتجا ليب ا ؤف. أ لعربية ا

 منها نموذج كل التنوع، شديدة

 الواقع خصوصية من موضوعه ستمد ا

 في ظهرت ولهذا فيه، وجد الذي

 مدرمة عليها أطلق ما السودان

 متميز فني سلوبأ وهو ،لخرطوم ا

 والحروفيات الزخرفة بين جع جد

 ،فريقى ا ثلزا ا مح ومال برة، العر

 تلحج لوحات خالله من زخنانونا أذتح

 عن وتيحث لشسكل ا مضر غوا في

 تركيبها جاء كما ،لدحاضر جذور
لونية بطقو»دى محمأل أيضا رى-ري ا

لوان فيها تحتل خاصة  الداكنة ا

 -حامد عل وتعتمد ،ولويةا

. والد  ت بالرمور المثقلة التفاصيل

 الغن سمات تبلورت مصر وفي
 مميزة ء مة أصبح الذي الجرافيكذي

 كان بل العرب؛، التشاررة الحركة في

 التشكيليين من كزر عل تاثيره له

 المصري الحفار عني إذ العرب،

 وكل الشعبية الحياة هر مظا برصد

 إلى $صافة دا اتحلية، اليذن معطيات

 القوالب في حث يجح فني خدلى طهور

 الحضارة خلشتها الني التاريخية الفزة

. العريقة لقرعونيةا

 رب أسا تثكلت العراق وفي

 من بيئتها مع ئ ملثم تحا غنية ورؤى

 وذات متعددة فنية لفات ل خا 

 نحو رسا بعضها ،مميزة "خصارمى

 لنصودري ؛' سلون ا ستلهام أ

 استلهم ا"خر وبعضها الثعبي،

 ت را للحضا القديمة لفزة ا المعطبات

 نون فنا واتجه المتعاقمة، لعرارة ا

 إعادة لةو محا نحو محدثون رول ا عر

 ؛صرية رؤية في زمري ا ثلزا ا صياغة

 ن لفتا ا تصورات ءلى نمة قا ،برة مفا

 تجاردب عداتا وسواء الذارة.

معردات تأليف ءلى العراقيين الغنارن
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اديلي ا ن الشيلي امن

 عل أو جاليًا، وتشكيلها ة٠لبيئ ا

 جديدة، صور في وتركيبها غدويرها

 موضوع أثرت قد لحركة ا هذه فإن

للبيئة. الشيرة ادادة

 التجارب من الكثير ولعل

 العالقة هذه تعكس ة٨ليطا لتشكيرة ا

 ئته٨وب لتثكيل ا الغتان بين لقو؛.ة ا

 شق بان الجزم يمكن إذ انحاية،

 في تنعكس محادة ا لبدئة ا معطيات

 نتاج معظم في مختانة هيئات

 التي التجارب أن حق التشكيليين،

 من ل خا في ا-دن بتوجه تتسم

   المباذرة المعافي أو لتشخيصية ا

 ود  ت إشارات من تتخلعر

. بالواقع ق عمي ط ارا ذات ردة٠بص

 وفنون لتقليدية ا ة ر العم,-؛ وتعبر

 من ذوعةالمن ته بزخرفا الشعبي ازي ا

 في تتجل التي الموضوعات أدم

عمال  وذلك الحرة، لةياكشك ا

 بمدى يتحدد   هنا المكان ن

 وإنما اللوحة، داخل وأهميته موقعه

 وقيمه ،ص لخا ا حضوره يمتا-ك

 ن الغذ؛ دقع والتي ذب الكارة الجمارة

 يستكشف أن فيحاول تأررها، تحت

الفتي، عمله في القيم هذه بعض

 الحديثة الحياة أشكال أن و حظ

 تنطع لم الجا ت كل اقحمت التي

 ا رتباط تلفي أن اليمني الواقع في

 طلما ،وموروثه ا$تان بين الورق

 ومين أخرى، عربدة دول في حدث

 انحلي الغن أشكال كل ظدت نا

 الجمالي، لغنان ا مخزون في موج_ودة

 با بمثقة رها٠يستحض   لذي ا

 ح_ق تمارس وحية حاضرة أصال

. وظاغها اروم

 د ذؤا الذذير ن الغنا تجروة وتعد

 بارئة ا شتغال عن ر تب خير الفيح

. رة ا۶حا غة٠ بصيا

اليدذي التشكيل في السدردالدة

 بعد برز الذي ادريالي الذ-يار

ولى العاب الحرب  كاتجاه وتبلور ا

 وءةممج يد عل دينن ا زلى ا عن استقل

 خوان نم أشهر لعل الفنانين رن

 ، شيريكو ،دالي دور سلفا ،ميرو

 له يجد لم التيار وهذا كارا. كارلو

 الرغم ءلي ارمن في واسعا صدى

 المذاهب بمعظم رن الفتا احتعاء من

 ؛.عندما العالمية، العزة والمدارس

  ،رحيين ا رن لفتا ا تتاج في نفتش
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الغن|لتثكذلي التشكيلي الغن

 من قليل ء-لى إ  نعر أن يمكن

 _هجن—ل ا في مضت لتى،ا ا رب إذجا ا

 من «طض_ صع ستلهمتا أو السريالي

مر هذا يرجع وقد مالمحه،  إلى ا

 يحسر 'كاد الذي نفسه إزارا طروف

 لحرب ا بظروف رتبط ا كوذه العالم؛ في

 مشوهة وقيم دمار، من خددته وما

 ذاتيا لغنيةا م٠لقي ا ءلى نعكت ا

 ،مادئها معظم عن تحيد وجعلتها

 د٠تغة الريارة صارت فحينا وحينًا

 ءلى قتصرت ا حتى رها نذف وا حيويتها

 العالم في المصورين من محدود عدد

 بح٠أحءب يالذ دالي أشؤرهم كان

 لتحريف ا من بكثير محمأل ا٢ طه ارتم؛

 ب سما أ هناك ذكون وقد ، لسطحية او

 التشكيلي تعامر من حدت أخرى

 يتمشا ربما ا تجاه، هذا مع لدمفى ا

 ٠ مم ر كيم عدد توجه في بعضها

 الحديث، لعن ا تيارات نحو الغتاتين

 في ظهرت التي ذلك خاص وبوجه

 مجموعة وتتمثك ،"خررة ا العهود

 اختالل ءلى الواقعي بالنؤج أخرى

مر رهو الهنية،ا نزعاتهم    اودي ا

االقة إلى امودةا للحانبين يتيح

خرى، اذدارس وبعض لويا!."ةا  ا

 رغم رهي يضا التكعيبية فهناك

 في الغن حركة ءلى تأررها استمرارية

 الغن نتاج في تغيب تكاد ]-مالسا

ليمنى.ا كثكيلىا

ؤ، ظهرت لذين '-ننازتن وض

 $شارة ا يمكن ليه سريا مالمح لهم أعما

 رشاد مثل كنماذج منهج؛ عدد إلى
 شد ،‘الحديفي عده اسماعيل،

 صالح ،لهبوبا محمد ،لربيعا للطيف ا

٠ ع١لك ا .ى٠٠

 هذه بين من إذ : لذول ا رممكن

كدر كان فنانًا انجموعة  من قردا ا

 د رذن الغنان هو المذكور، ا تجاه

 من قيمة ساطة قدج الدي إسماعيل

 ورق( عل )حبر لجرافيك ا لوحاته

)رغر  ً سود، وأ '  نشاهد فيها عالج أ

 ثم عوا ر ستحضا I عليها طعى إنسانية

 النفسية، ت طا سقا   وا الالوعي

 لمرفيوا بالواقع الرؤيا ب وامتزجت

 واضحا كان ولقد مذفه، مرفي ز  دا

 تعمد قد لحم ا لمرهف ا ن لغدنا ا ن  ً
 لمذمي ا ل خال من لوحاته يدمكا أن

 السرياليون عنه تحدث الذي لى لنفسا ا

د وعي ءمتنو حا ت رجد
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لتشكيلي الذى

 !.ذيا ءليالدا بع.المه .ن ا ت ودواح،

 فيها وهراءات اشا ت من يجل ،

فئان ورة٠ؤ م.ج ودية٠ر_وج ن٠م ثيء

 العالم، وناد بغراغ يرى سري-الي

ت هنا ومن  نااغنا أعمال ائ_

 لموى_وءات يجاءاتوإ بإشارات

لم وارب والجنى كالحب  وا

 وءش، ت لمراعاوا زيا۴ ذوا لح.لموا

 ممروج ذزك ك-ل وال-تمرد. لعالم

٠٩لخصوصيا ة شددن ٩فبي  ت لذر'

 من انرءم عل إسماعيل رشاد إن

 داخل وءي بدون أو بوعي بحثه

 ححول لم أنه إ  درياب،ا ب١سرادي

 عضى٠ب أصاب الذي لمس طن؛ا للعبث

 شديد رأسأوب ؤذه تميز وإنما ، نيها فذ؛

 كما واحد، آن في والصدق العمق

 حمل التي وا سقاطات التداعيات أن

 ولم اللوطة، ولددة دكن لم 4لوحاد ها٠

  ت حا عن لتعرر التكوين في تأت

 إنساب معاناة عن عررت وإنما آب،

 همت سا ولذن زمني، دعرندا ا ذات

 إعداد أثناء للوقت تحتاج التي التقتدة

 لحرر با الورق ءلى )ظر العمل

تأولى فرصة الذنان تمنح ن الصدفي(

ي1التثع اإذن

 في لوقوع ا وعدم طويال للوحة ا

 يؤكد لكي المؤقت  عال أخطاء

 لنهسح ا ان—ه ختارا أنه بذزك لنا

 وردما خالله، من ورخى ري٠ابص

 لوحبد ا لذيءا دو ا ختيار ا ط كان

 به، الذثام لعقله ارننان ترك الذي

 وووضوعاته التعبرر شكل ترك برنما

 اذفي السلسلة تلك فجاءت لالوعي،

 زيف ح تغف درجة إلى صادقة أنتجها

 وجهه تحذي الذي ا$نسان وسطحية
 القول مبالغة وبست دومًا، "خر ا

 بص.مة مثلت إسماعيل رشاد تجربة بأن

 مما ،بمجني ا فرك ا٠لجر ا فن في مهمة

 هذا  حتجاب ونتألم نأسف يجعلنا

 في وه-و التشكيل حة ا٠س عن لمباع ا

. ءطاره أوج

 لحدنيغي ا عبده ن لغنا ا أعمال في

 لم ة لي .ريا٠س وتح مال ظهرت لمهكرة ا

 اه.تمامًا اذى حيث ،طوؤ. سمج.مر

 بالواقع ت   لحذي ا لعل٠بخ واضحًا

 رشوتها مع.قولة   وذ؛ظر إلى وا$شارة

 مه هتما ا لكن ،ليين ريا١لما أحالم

 وعدم للعدلى لتعبرر ا والذثم باللون

بعد شده النفسرة ذب الجوا في له إيفا
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التشكيلي الغن اذشكيلي الغن

 وموضوعات مناطر نحو رعددا ذلك

٠ مميزه لوكة لجة مادا ذات

 الربيع اللطيف عبد المر-ءوم ن ازفن؛

 أن وقمل تجربته من الثانية المرحلة في

 عل سيط.رت ائية ا-ل دخته نحو يتجه

 فيما وبخاصة سريالية مالمح لوحاته

 ومعنى لم دماوا للكون ؛طراته دتعلق

 الالوعي من د  ت وكاذلك الحياة،

 حيث لهعماأ في تنطور لم يدماأ لكنها

 في بعدها تحول رمزية درء ثابتها

عمال ض ءدد تماما. الرمزية إلى ا

 دزعته اليمن في اشتهر آخر فنان

 قدم ازدي الهبورة محمد هو السريالية

 لتي ا رب لتجا ا من كبررة محموعة

 وإن للعالم، واعية   رؤيا حمدلت

جواء ي تتغلغل لم كانت  النفسية ا

 الراسية، مذن لمضا با اهتم كونه كررا

 في نا أحي-؛ الواقعية معن واقارب

. خرة مما دلفة لجمهور ا خته نحا

 صالح هو ذمادب فنان مجاول

 مرز جزء في سريازيا يكون أن ازشبيبي

 حيث مجما؛؛، وليس ا$بداعه لجربته

خيرة المعارض في ؤدم    تكوينات ا
 وإن ا تجاه، هذا مالمح من تخلو

الحدالي الطابع ذات أعماله نجد كنا

 . وجدة عمقًا أكر

أسماء من ذكرت ما فإن أخير

مثلة هى كانت  أمكنني التي ا

 آمني من لرعم ا عل ره؛ ستحضا ا

  حذت كرره تجارب هناك دأن موقنة

 '-تو يبقى واكز الآلريال_ة، فيها
 تنجب لم لتشكيلية ا الحرى بأن

 د"رثا تجربة داستثناء خادصًا لياصريا
 التيار لهذا نروج ولسنا إسماعيل"،

 لة، ذفاا هذه ل خذ  من ضده نقف أو

 جده لتوا رصد ولة محا كانت وإنما

؛كل. ؛.يمنيةا التشكيلية لتجربة ا داخا

 نطلقه الحداثة، رط ما تيار ٠

 ،بادد ءلميه يتعق أن دون كمصطلح

 فنون ن با يرون د لنف؛ا من فكثير

 ولم حاضرة، لت زا ما الحداثة

 الرار درز لكي مالمحها بعد ل تستكم.

 عل "خرون ا يصر ؛-ينما المذكور،

 حل إلى نتومل حين وإلى العكس،

 هذا ستذم ا صطالحية للمشكلة

 لنقو كنا وإن مجازا التعبير

.ثةالحدا ستمرارية ب

صب .11 آسة د.
 الطجع-ه اليمنية، الموسوعة الغنيح، فؤاد مراجع:

ولى، م.1992 ا
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|لقدي اليمني ادندن |لغناصشالقدي

القديم م.ى٠

 ذ۶وا القديم اليمني الغن يعتبر

 اليمنه زة لحضا ا ت ا ممن أهم من

 خاص طا؛ح له كان وقد الذايمة،

 لدرقا حضارات عن مج.تلف ج-عله

 شاركا وإن ،لءنيا سلوبهأ في لدديما

 فنون ميزت عامة خصائص في لرمها

 التي ا ختالفات ومن المنطقة. هذه

 ؛.عقيدةا إلى راجعًا دأثدرها كان ربدا

 صناعة مثأل نجد أننا ة٨والبيئ الديذ^ة

 في عنها تختلف رض ا في لتمارفى ا

 ذلك ٢۴—ت—م إذ والعراق، مع-ر

 ،صرلمه وتا التمثال ثب-م الحذضدارات

 ا هذ ا؛.يمن في ن لغنا ا تيما ينما

 زوجه با مه هتما ا ويولي الموضر-وع،

 المشاركة اطذ.صائعس وهن ٠وتغاصلمه

 الحضارات تلك في الغنان نجد أننا

 النظرة بإيراز اشمي كان جيعها

 بحدث لتماثدلا عيون في المستقبلية

مام، إلى داتمًا تذظر  يمثل وقلما ا

 ٠ حت.ه٠و٠شيآخ ل حذ.ا في فيها ربغر خ—كشا

 حضارة أية في ا؛غديم ن ا؛غنا أن نير

، يكن لم الحضارات من  بل مقلد

هذه وكانت ،شخصرتنه له نت كذ؛

 ة لدين ا عقيدته هرع تتفق لشخصرة ا

وءاداده. ومجتم.عه رده رذة؛ ويته

 من كأي القديم الدي والفن

 من مجموعة من ددكون القديمة الفنون

 لنقش وا النحت أبرزها المكونات

 مميزاته له وكل والرسم.

: ئص.ه خصر؛ و

الذحت ذن

 من كبررة كمية عل عش لقد

 وكان انجرن، أرض في المنحوتات

 الواع الكبرر الكم هذا في السبب

 نجد ث٨ح ،الدنيودة والضرورة الددي

 كانت المنحوتات هذه معظم أن

 ،أيضًا آدمية ووجوهًا ،آدمية تمارل

 هذه ظم٨د وكانت نجًاواذات. ل د وتما

شراء  أو ،لآللهة نذور تستعمل ا

 ذكرى لتكون المقيرة في توضد-ع

 أد.؛ المقررة، أو المعبد في حبها ؛.عدن

 إلهية رموز ذت فكا ت ذا لحيوا ا تمارلى

 ل لحن.؛ ا ءلره نت ة؛ كما ،ولممعبودات

ا$سالم. ذبل اليمن في إم؛

 .وه :و من كثذو ءلى عر ولقد
تميز لوجذوه ا هذه ن رب.ما ، لمنحوتة ا
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القد ايمئي الغن القد اليمني الغن

ن ة،٨اليمت الحفدارة  اليمني الغنان و

 نحدد الذي هو لوجه ا أن اعتبر

 فإنه زنا لإلنسان؛ الشخصية المالمح

 للشخصية الجاد لعبيرا يبرز أن ول بدأ

حيان بعض في ويضيف المعورة،  ا
 أسفله في الوجه صاحب اسم كذابة

 الذاتية لوجه ا لهذا يعطي حق

 ني فالعيون لصاب. انحددة المنفصلة

 تذظر محملقة منادة كبيرة دوجوه ا هذه

مام إلى  بعض ني طعمت وقد ا
حيان  مادة عن نختلف بأحجار ا

 حق زوجها منها صخ الذي جر٠الحت
 نف وا الواقعية. من؛ نوعًا لد.طيه

 والغم وحاد، مستقيم

 ن ومحفورتا ن مضمومتا ن لشفتا وا

 ، رقيقة مة طسا ا ازمم وعل ،طة ببسا

ذنان  ن لغنا ا وكان صغيرتان. وا
 ني بتحته إما الثعر إظهار يجاول

 الرأس عل غائرة يجطوط او الرأس

 وكانت ،لجعربا تمأل كانت وربما
 يجطوط نمقل والشوارب دنقون ا

 نت وكا الوجه. ءلى ط بذقا أو صغيرة

 سواء لوحده ا ,٠نحمن في مة عا صمة هذه
 ولكنه التماثيل. وجوه أو منها المغردة

   كان تمثا  ينحت كان عندما

 بل تقدم، كما للجسم اهمية يعط.ى

 وغير دقيقة غير لنسبا كانت
صفة أية فيه وليس متوازنة،

 صغيرة ةط*ذ الجسم وكان ،نثريجية

 عادة وهو ،ة٠ءلم وازن؛ لوجها بين تر؛.ط
 قصيرتان واليدان ممتلئ، قصير

 حتى لكتف ا من ن ترتبطا ن غليظتا

 وضع في وتمتدان لجسم،دا المرنق
 يقبضني ن وتنتهيا ،لجسم ا مع أفقي

 ربما "ف فيهما ،مقفولترن ليدين ا

 ن لصولحا ا عصا ه في يوضع لكي كان
 صا-دب مكانة عن يعير رمز أي أو

 لإلله، تقدم بينقرا أي أو النحت،

 ن وثقيلتا ن عليظتا عادة ن لقدما وا

 لصفةا هي هذه نت وكا ن. ورتا وملحا
 أما الواقعة، التماثيل عل الغالبة

 معظمها فكان الحالسة ذفي ادعما
 نت كا ربما ثيل لتما ا وهذه لسبدات،

 أصغر كات يا قبورية تماذلى
 الواقفة، الرجال تماثيل من حجمًا

 لصدور ا السيدات: نماثيل يمير ومما

 إلى الممدودان ن عدا والسا الصغيرة
هام  عل مستقيم وصع في والرأس ا

جسام الجسم  والشعور الممتلئة وا
 ممًا دا وتتزين ،الرآس خلف ذدقوصة ا

 لجسم ا يغطي لثوبوا ،لزينةا تبأدوا

القدمين. حق

  ثور فاغلها الحيوانية ازعماثيل أها
 إلمقه لإلله يرمزان كانا اللذين والوعل
 كبيرة أهمية اوفنان أعطى ولقد )القمر(.

التماثيل من أئر التماثيل لهذه
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الد ليمذي١ ادفن القع* ايتي ادشن

 وفي لذسب ا في خصوصا ا دمية،

 لشكل وا لتعثرمجية ا صيل كفا ا

 الحيوانات هذه وكاذت والمالمح،

 وحدة تنكزن أو منغصا-؛ تدحت

 والمنازل، بر للمعا كأفاريز زخرفية

 كان وقد النذرية. وحات٠ا  عل أو

 الزخرفه الوحدات هذه أكهر الوعل

 وهو ينلمبان ن وكا وجدت، زفي ا

 وحدات أو مجموعات في بغورا

 من مجموعة عل وحدة كل تشتمل

 منها حد وا تذل ن وى ،ن ١لحيو ا هذا

بذا ؛.اثمًا مربعًا رشدداى

 لحجرية ا التماثيل هذه د-ب ويجا

 نت كا لفي ا لبرونزية ا ددللتما ا صعت

 التماثيل من تورقًا كهرأ صناعتها

 كرب( )معدي تمثال ويعد الحجرية،

 عر الفي الرونزدة ؛تلالتما ؛دم من

 اوذرن إلى ويرجع ا"ن، حق عليها

 تمثا ن وأيضًا م. ق. اوادس

ن، يمتطيهما سدين  ءبر وقد ط-ذ

 إلى نيرجعا وهدا )تمنع(، ني عليهما

 لتماثيل١ وأشهر م، ق. "رلا اخرنا

 الحجم من أكن تمثا ن البرونزية

؛-اران( ؛نهوا ءلي )لذمار الطبيعي

 وإلى الهلتعتي. التأرر عليهما ويظهر

 وا"دمية الحيوارذ التمارل جاذب

دوات منع الغنان أتقن  يومية ا ا

اوفي المارج همها رمن ابرونز من

 حيوانية بأشكال مقابضها زينت

٠وطتور

والزخرذة النقش ذن

 الفنون من االهن هذا كان ولقد

وسع  القديم، ن٠اليم في انتثار ا

 ذت1ك- التي الفنون اماح نه ربلم-ا

 ك.ان اوذي الح.جر طددعة مع تتتاس.ب

 ولقد استعملت. التي ;ة—الرش المادة

وسع هي فاريز  ا نقوش كانت  ا

 ، دذ».ددة ت ط' وء د.-وف رذات انتشار

 صر لعنا ا أ؛بر من !.؛ور وا لوعل ن وى

 ذب جذا إلى لزخرفة ا في ستخدمت التي

 موضوعات ك وهنا لعنب. نبات

 ت نا لحيوا كا ستخدمت ا خرى أ

 ءلى واقفة تمثل كانت التي الخراب

 ومذئدة الخلفيرن، قدميها

 ، لنخيل ا شج.وة ءلى دن ي'ت م م~ا ا٠ي

مجمم تمثل ؛-أذت ت غفلوا ا ه ره)
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القد اليمني الغن القديم سني ا الغن

 آدمية• ورؤرس طائر وجناحي أسد

 الخرافية الحيوانات هذه كا ومحا

 ينقثر أخرى تنا ١حيو هتاك كانت

سود كالمها نفسه زوضع ا لها  وا

 إلى ن إلهنا ا استخدم ولقد والوعول.

 عناصر فية لزخر ا العناصر هذه جاب

 النخيل، وسعف الزهور مثل أخرو(

 بت ج و في تذة.ش كانت ما ثير ك و

 متتا؛ط وحدات في والقعدور اإنازل

 عن فض-  هذا غائر. أو بارز بنقش

 بالنقثر الغنان قام التي القبور شواهد

 ولكن .مذ*-ددذ ت موضوءا في 1ءيه

شكال  العادة في تمثل كانت ازق ا

 وذات لحجما صغيرة تمثل كانت

 العلوي الجزء وكان د$قة، ذفاصيل

 أمامي رصع لفي يظهر لإلنان

 بجاب جاني، وضع ني والنن-دمان

 ءنى انجم النقش ظهر ذلك

 عل وجدت وذلى ،لنذريةا دنت لذوا

 ت موزوءا تمثل نقوثش طداردا بعض

 و()قرنا م.عبد في الحال هو ؤما دينية

 لرموز ا ذقدت كما ،أخرى دادد وم.

المباخر. ءلى ا$لهية

 النقثى زفن العامة المالمح ومن

 عس بن كان الغنان أن نحد

شلد.  كان وزكنه ،ءاف بصفة ص 1ا

 -ء-ئل كطخمرا وكان ،بالوجه تم۴م

 فكانت ا$دات نمثدل أما أمام. من

 حجم و با$دانه، تمتار أجامي-ن

 عن العادة لفي دعر كان ]صورة

ا جتماعية. المكانة

االدسم فن

 قديمة رية٠خ—لص لرسوما سن.ذناء با

 الجبال امتداد ءلى المنتثرة العهد

 في كثير ينتثر لم الغن هذا فإن بمنبة

 لغنونا انتشرت ؛-ما القديم، $من

خرى.  ءلى الرسوم تظهر ١٠فل ا

 ت را لحف؛ ا في كما والمقابر المعابد

خرى،  هذا استعمل ربما ولكن ا

 وهًا خد الجمى على ا ص؛ لفي الغن

 الرسوم دن مثذة وهناك '].قصور، فى

 ولني )سبوه( قعر في 4!.دت ح و الملوذ،

سباب تعرف و  )الغاو(، قرية  ا

 مع الغن هذا في القعور إلى أدت التي

لوان، عرف قد ليمتيا ]ننانا أن ا
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ر., ٥٠, وة اده

 و دددة بب.ا٠أس الث٠ه_ذ ذ_تك_ا ماا٠ورر

٠ها في ا وسع عدم إلى دعه ددذدة غير

؛.ردات بى دا.*11 أبو د.
 Grohmann A: Aiabien, Munchen - مراجع:

.1963

الثؤة

 أحمر لوما نبات عروق : وة—ك ا

 المنسوجات، صباغة في يستخدم
 أما الصباغين، عروق أيضد وتسمى

 فهو شفي لال ا العلمي مصطلحه

(Rubiatinctorium) المناطق في ورزرع 

 الغ..رب انحدرات ا في ةصخا المعتدلة،

 التجارة صيل انحا من كان اليمن. من

 ت لصبغا ا من لغوة ا أن إذ المهمة،

 الصناعات، نم العديد في تدخل التي

 الصاغة، في استعمالها إلى با$ضافة

 العسل مع وتشرب بها يستعلب كما

 عتنن أبا ويعذكل للرروأن، عالجًا

 مع عليه "لي إذا ض ا  البقق

 ويدر ل طحا٠ل وا الكبد وينقي الخل،

ذلك. وغير لطمث ا

دون في المعتمد دب صا ذكرها  ا

)ت الرسولي عمر بن يوسى المغردة

 ابن روى كما م(.1295 ه/694

 ه/ 615 شة "في أده: اداور

 اليمن جبال ريع زرعت ام218

 ن الشالل زراء وبكلوا الغوة

 والشعير لحنعزذا يزرع كان أحدهم

 خمسة إ جريب كل يغل كان وما

 لهدم فغر )هوة ا افزرعو ،ة نلكي. نرر دنا
،دين؛ سددن الجريب  الغوة وابتاعت ر

 البهار بعدن ام225 ه/ 622 سنة

 بني عهد وفي . دينار وسبعين بستة

 لسلعترن ا إحدى لغوة ا رت كا زردع

 عدن إلى وتدخل حيذذاك، لمهمتين ا

 حيث الهند إلى يجر وتصدر الير من
 الثاب السدة وكانت رواج، لها كان

 إلى دصدر الغوة وبقيت الخل. هي

 الخامس )لهرنا باية نحو إلى الهند

 فقيه با ذكر فقد الميالدي، عذر

 السنيت( )دوادث كتاب في الئحري

 ء.لى قبضت برتغاب حرب سذ^ذة أن

 ه/935 سدنة لئحر ا مرئاء في مركب

 الغوة من شحذن ا٣ نت كا م،1529

 في اليرتخاليين من لكه هدأ فاسنعاده

 وألف ثمانمائة مباغ وقابل )حيردج(

 المصادر وتذكر . أذرفي... دينار

جن؛ السابع القرن من )الهولندية( ا
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اليمتي الفولكلور ايمتي الفولكلور

 ان٠ك ء اذا ميناء أن - دي الم عشر

 من كبيرة كميات الهذذ إلى يعدر

الغوة.

اس عد- هدهد بوا ف د.

 : ارموني عمر ش يوسى المظفر الملدن، مراجع:

دوية في المعتمد  دار - 3ط المغردة. ا

اليمن.. يالد صفة ام.975 بيروت - المعرذة

 ريدن ،فحرنلو حقيز٠ت ،ور_جا٠ز.ا  بن

 لرنة عدل :شهاب صالح حسن ام.951

، وتمي؛ا والبحوث تلدراسا ا مركز ، لبمن؛ا

 هي اليمن وكبالشمان: براور ام.990 صنماء

ام.988 لبدن عثر، السابع اوضرن أوائل

اسي الفئكلور

 من *٠ ذ-ولئة-إور) معطلح يتأزف

 (FOLK - لوو( - )فولك مقطعين

(LORE الشعب(. )حكمة وتعني 

 ثقافة بدراسة يعتى )الفولكلور( وعلم

 المتحضر نجتمعا في وتقليديا اوادذ.صر

 ائثعوب -حياة 'م أجل مرن

صور.٨اا عبر 1وتقافتي

 لغولكلورية ا ا.لظ،هر عبرن بحثنا وإذا

 لحديث ا أو بها لتعريفا يمكن الني

 انجتمعات من مجتمع أي في حوذا

بحن. ومدددة ة كثر. ها ن( جد لو

.١٦٠ ا$حاط؛ يصعب

العولكلورية ا؛ظهر أبرز فإن لذا

 اديمن في إليها ا$شارة يمكن التي

 الزواج، )عادات المظاهراناية:

 وأ ب المهد وآغاني والو دة

طفال لعار ا  والحكايات وا

ولياء وزيارات غاني ا  الشعبية وا

 وكلها ( وغدرها ...الثعمية والرقعات

 وضمز^ الشعبية العادات ضمن تندرج

ثورة المرودات قوال ا  الحكمية وا

 الشفاهي. التراث أو

اليدي الريف ق الو دة عادات

 انجتمع في الو دة عادات تختلف

 خاصة أخرى، إلى منطقة من اليمني

 فتقفي بعدة،ا الردب المناطق في

 رضع أن مثأل حصرهوت في رد لتقا ا

م ول مولودها ا  أهاجا بيت في ا

 إلى انتقالها طلب أهلها يذقدم أن بعد

 وقد هناك. مولودها لتضع بيتهم

 ر مثا لطلب ا هذا رفضر يكون

 أهلها بيت في المرأة وكقى ،للنزاع

 أي لرمن و  الو دة، ساعة حق

 الو دة ساعة خ تحاتت وحينما جهد.

 الناسر مز خال نمكا إلى تؤخذ

بعط تتولى ك وهنا ، مًا حتنط ا
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ارمتي واكالمور ا التي ور1ا)ةو!كا

 اددادو في لخبرةا لدض ممن ءلناا

 روضت  دة!دو وعد توردها. عمرة

 ۶يخغآ ثم ،لذم.له خاصرع إذإء في الجذدن

 في زع يحم وبدإها ،أذنه ني ويؤذن فده

 وتذوم ٠ثىلقما م.ن ة٠خذاص لذ.(ذف

 ادفء ة اذر ؛-طن ردد خذ.رى ة ادر

 إلى وتددها ثرة متا الجزز وزع ردد

 ؛-*ض خلفها تضع أن ؛.عد الحائط،

  س.تاقاء؛.، لها سمح و  اغة-لىات،

 دنها تمذرج أن بعل إ دريرا عل

 ءوعا في ة٠٠اذثيم ذوضع ثم ،لمثيمةا

 في عميقة حذ.رة لها' وتحفر ،ص خذ،

رض  يطلى ثم بادراب. وتدفن ا

 و-هن لىذس’و) بالهرد ة الى جم

 - لعلبا تغله هم ؛ذد-ذه-ز شعرها

 دن أو العابدة ذذوم ذلك وود

 يجنس الزوج بإبالغ ياعده.(

ثر تنقل ثم ،ذود-ود  إلى ذلك بدن ا

سرة، ,؛-راد بقية  يعل.مو أن 1ود- ا

 إط_- ق إلى يارءوا حتى نذور ا

 الفضاء في الفاش أو لرهاصا

ويعطى الجديد، بالمولود ابتهاجًا

 هدية، أو أة٠مكاذ - عادة - المبثر

 حجمها أو مقدارها ويجتلف

 دلمزوج عرة ا جذف لة اط-( باختالف

نتى فرشارة المواود، -بذنر أو  أقل ا

ر. اود ؛شارة دن

 رة اسدف من بد   .طذل راكردمدة

 كتاب ي-غتح اد-ذي القردة )فذب(

 لى) الطفل ؛رج لتحديد الذنجيم

 يدمل ثم ،دب لمنا ا  ج ا اخشار

 الطفل ماءا ءلى لربط مة(٠)تمي

الشياطين. ذر من ب لوة.!

.و دة من أدام ءدة مقي وبعد  ا

وتوزع ا؛.ذبائح ذن؛ح ذقريبًا( بوع٧

 والفقراء الجبران عل لحومها

 الناس يدعى وقد واف(جذين.

 .ة و الذ؟ اد„؛رة لذراءة أي ،للحضرة

 وطوا ب-اكال للطفل واا-دءاء

 ؛-*-ض عدد العادة وجرت العم-ر.

 ,المذود ؛*ض يقدمن أن ,الماء

 منهن كماعدة الطفل م اللدايا

 ذلك اوو دة. مستلزمات لشوفير لها

 يسدلمزعاتما طدا ااو دة ء،م-ايه أن

 .-واود’ مستلزدات ذمن ،لضرورية

د.ي.د وهو )اذذدول( أو ة( )اف دد
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اليمني ادنمودكلور ابئي الفولكلور

 - وتصنع ،عليه ينام الذي الطفل

 لها نحلي ا لخف ا عيدان من — عادة

 أو الحبال من وأرضيتها قوانم، أربع

 نعف أعواد ولها اذاشية، جلد من

 من أوقايته الطفل ءط.اء لوضع دائرية

 إناء رهو )انجرع( الرد.رايفًا

 يد له نجليا لخزف ا من ممنوع

 أو )تقويرة( وسعله وفي ،ده ليمك

 منها وءتد الذن، فيها يوضع تجويف

 دنتخن عذط الذان منه ليخرج أنبوب

م لوازم رمن الطفل.  مثأل ا

 أصغر صع لها عروق وهو )المرود(

 سحقه بعد أجامي.ز ء ا)نا به ذصغ

 مخذط رذن بالماء يعجر هم ،حدا

 المرأة به دهر■ ن د ، ذرت()ا بالئليط

 لماء ى ذف ثم معينة زفرة جمها

 نعومة لجمها فيعطي واا-صا,-ون

 نبذ' رهو زؤرس()' وأيضا ونضارة،

 ومن مناء. يعطيه بلى*؛ ا به يصدد

م لوازم  )الئل( و )الحناء( يفًا أ ا

 معروفة ادحار من أوراى رهما

ول يتعمل يدى لنقش ا  ا

رجل  ودآل الجا، واطرية وا

والشعر للجسم كمطهر الثاني

 وكذا الصادون. بدل ب ل-لشا ومنظى
 خور—الب من نوع وهو )اللبان(

 حن٠ط لثدما ا د ١لط كبخور يستعما

 )والحلتيت( اد.شائع. ا عتقاد حب

 رادحة له أن غير ن للجا ا يشبه وهو

 ببعفر لحلط بم جيد سحق٠ي ، ة۴كرت

 الغم طريق عن لعطى تم اله-ارات،

 الفراء( و) ا-لى-م. لتقوية لألم

 )الئحلب( مع ولجلط جيد ويحق

 ءلى لباعد ادمم رق عن ويعطى

 لألم. ,خلية الد وح الى لتئام

 بمذاقها معررذة مادة وهو و)الضل(

 بعفر لثغاء لألء ويع-طى لمر،

 عل ه—م قلدل ا دوز كما أمراصه.ا،

 لذنفوه الطفل فطام -دين ي ردن I ن حف

الرضاعة. من

الطفولة( )ذرانيم المود أغاني

 الموزونة الراب( هي لهد غاني
 أو الطفل مداعبة ده عا تصحب الني

 أو ،لينام سريره وتحريك مالعبته

 أو البكاء، عن يكف أن عل ذمله

 في أو ٠ جممه تدليك أذناء ني لتدليله

 ،لذرمن ا أو الركبة ءلى ترقبصه أثناء

وجهه..إلم. ءلى الترست جن أو
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الفولك|ورابي لمتي ا ولكلور

دد العد. اليمني الشعبي دراثذا وفي

م تها تترنم ذفي :لمهد غاني من  ا

 وهي والها، واذح عن فيها كبر

م عن تصدر  تؤثر عابرة لحظة في ا

 الرنم إلى فتتدفع عرها مشا وفي فيها

 المشاعر، تلك عن لتعرر وااخناء

 أو الطفل نحو عر مشا كانت سواء

 انجتمع. نحو أو الزوج نحو مشاعر

 ترددها الني نرم لهرا ا عل وكمشال

 الرديمة عدن في ت دد-ها ا بعض

إدة: اكا

 وهب لي هب رب دا

 ذهب خرطة لي هب

 ب٠ومرك عية وث

 حال بددة لي هب

 تلعثمب ت لذ_ا ا ددن

عية جتما ا وثدقة لطذولة ا نرم وترا

 انجتمع، أخالق تررز با مهمة

 العالقات وطيعة الشعب روم ودررز

ا جتماءية.

افلدة األلغاز

لغاز سؤال و٠وه )لذز( جع ا

 ع٠موضو عن مع الذا ءلى الساذلى 4يلض

، السامع يعرفه  قل ا عل أو جيد

 هذه كانت سواء سابقة، معرفة به له

 غرر أو .اشرة—مي بطريقه المعرفة

 مشكلة دريق عن أو باذرة،

 تكون وذن ،أولغوية حسابرة

 في ورد الذي لموضوع ا ت صف؛ موا

 أو أخرى أشياء مع ءة٠مششا السؤال

 أو به الملغز الموضوع لواقع مناقضة

 محررة مسألة نه و؛( للدر ا فيدو عده،

 أويصعط صيائ، شكل إلى بالنسبة

 تركيبها وزكن معروفة محسوسة أذداء

 حرث ل_لذز ا غة 1صي في ووصفها

 يكون أخرى أشياء مع طها ارنبا

ئغًا.

 تحتوي ابدن في ل.شعسة ا ز لغا وا

 اليمنرة اديئة من صور ءلى - عادة -

لغاز، فيها ذروى الني  سات أو ا

ا$نسان. يعين-ها ااي الحذياة واقع عن

 كثرر ليمني< ا ي٠ل-ش-م ا الزاث وفي

لغاز من  يلقيها الني المتداولة ا

 مناسبات في المامع عل المائل

 في ااسمر حلسالت في خاصمة مختالمدة

ادرة. اذلميالي
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التي الفولكلور ايمتي اذفولكلور

لغاز ومن  في المتداولة الشعبية ا

: لتاذية ا النماذج ذعرفى الدمن

 السماء( في مه وخطا رك دا )جل

)التنور( الموفى
 ىييغل ٦ ( رب با ل.ه ما ،أبخر ٠مسجل )

من وعظمي الداخل من )لحمي
الحار الخارج(

من وأحمى لجبنة، ا من )أطرى

الحنثى ( لسيف ا

 مات( شرب وإن عاش ل٠أك )إن

النار

لغاز هذه وكل  من ة مسوحا ا

٠ اليمنية ل.ميئة ا

األولياء زبارات

 هم موتا قبور زيارة الناس د عتا ا

 أن فر ،لذكراهم لوفاء ا من نوعا

  ور زيارة اعتادوا الناس بعفى

 لبنة ا لن م-عقة مواسم في ب_يتها

 رمع٦ك )جع( أو )زيارة( سضم_ويا
 هذه تكون ما لبًا وغا فيها. س لنا ا

 لحين لى؛ ا الله أولياء لبعض الشور

تقددسهم. في لذوا با ممز(

 الموسمية الزيارات بعضى وني
 أو )اخذ( حول الناس يتجمع

 القماش من قدوة وهي )اليسؤة(،

- عادة — ا٢ يتبرع الملون أو اذزخرف

الناس، دض

 بالكسوة الناس دسير )اخذ( وفي

لدينية ا شيح التو ا يرددون بطيئا سدر

 وعل .دولي. صريح إلى يصلوا حق
 لجديدة ا لكسوه ا توز-ع لولي ا ضريح

 قد القديمة المكسوةا تكون أن بعد

 لقاثم ا يقدمها صبرة، قطع إلى مزقت

 عليه يطلق ارذي لضريح ا شؤون ءلى
 ءلى حمون يذرا الذين ثردنللزا )الحوم(

 من الركة على للحصول لضريح ا

 لهب( وتقدم — دهم عتقا ا حب - لولي ا

 مقابل البركة من كنوع الحرق تدك
 11الشيم11 للثيوم تسلم النقود بعض

 من تقدمات أو نذور ة٠ار٠صمت وهي(

ا س.

 من لدامة١ أذهان في ترسحت وقد

ولياء حول المعتقدات بعض الناس  ا

 وشعاعة ت برك-؛ من يمنحونه وما

 في بعضهم يبالغ وتد (،‘-K لمريد
ولياء تذايممى  حوذم ن جو٠٠ويذ ا

ساطير، من كثدرأ  إليهم ينسبون أو ا

 العامة جعل هحا الخوارق رعفى

 في زيارتهم عل ويقبلون يعدقوب

محددة. 'واسم“ وفي عام كل

 عدن في درة ه لد تلزياراا ومن

البخ في شمي دأا البخ زيارة
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ارطي |لقولكلور ابي الفولكلور

 كريش، في العيدروس وزيارة عثمان،

 في )العثماني( ل عثما الشيخ وزيارة

 ن سفدا رة زيا لحج وفي عثمان. لشيخ ا

حذرمرت وفي علي، عمر وزيارة

 تعز وفي السبعة، الشهداء زيارة

 يفرس.. في علوان بن أحمد زيارة

 الحافظات في الزيارات من وغيرها

الحتلغة.

الثعدة األغاني

غاني  غناب قصائد الشعبية ا

 نشأت أيا أي اكثأة، مجهولة ملحة

 ماضه أزمنة في الناس من العامة بدن

طويلة. ذ أزما ولةهذرا وبقيت

غاني  عل تبقى   الشعبية وا

 باستمرار، تتدثر بل واحدة، حالة

 ويبط تنحط أو وقيمة، ثراء وتزداد

 حية  ا من لها قيمة   مائعة فتصبح

الغزن.

غاني ضمن ويذ-درج  لشعبذن ا ا

 الفالح يرددها الني الحراثة أغاني

 قوله: مدل الحراث خلف

وبارديه وارشا

هنيه البارد شربة

 وارديه الماء وارد

 ووارديه حال يا

الني الحشيش أغاني أيضًا ومنها

 تنقية أثناء في المرأة ترددها

الجاف العلف جع أو الحشائش،

برح

 ثويرق وا أ 

واياثرقه أ 

 نعيبه كلن

ورقه في نزل

 ورقه في نزل

 ورقه..إلغ في طلع

يرددها التي الحصاد أغاني أو

انحصول حصاد أثناء في الفالح

مذل:

واليلبه أ 

ع واد ٠أ 
-ات دادن ات ٠ ,1 .

ا، ١ ١وا ٠أ  ٠٠

كن عند ي - , ا

ه -1 واو أ 

 ترددها الني الطحين أغاني وكذا

مذل: الحبوب طحن أذناء ا؛رأة
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اليمتي الغودكلور ايمني الفولكلور

 ي عل باعدلك الصغير أخي

 مرعايثابي يزوجني قله

والرعي الحد أغاني وكذلك

شل:
هادرق

 سكاب غزير مالك الضباب وادي

 ب  حا ا دمع شه طر، شه

وأغافي السعر أغافي وكذلك

وغبرها. الصيد..

 تطورت، ثم وازطيور، الحيوانات

 الذقارد بعدد مقيدة ظلت ولكنها

 ببعض  رتباطها ا جتماعية؛

الدينية. تالمعنقدا

 - الشعبية الرقصات رب لم وده وت
 الموسيقية، ا$يقاعات بعض - عادة

 وارواس الفئل التقليدية: وأدواتها
والسبابة والجزمار والكاسة وانرقع

شعبي( )رقمم اليمني الغودكلور

الشعبيان الوذصات

 تشأت اليمن في الشعبية الرقصات

بعض لحركات مقلدة مادحة بسيطة

• إلح .والدربوجة.

 في برة ده شعبية رقمات وهناك

مثل: اليمن
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الغولكعور|صذي ي٠الغولكلورالي

 ارجال ا٩يؤدم إي ا : العدة روصدة

ت المذاس:ات، في - ءأدة - حتغ.ا  كا

ذراح، في أو الوطدت؛ أو ادددذدة  ا

 هذه وفي )ازطاسة(، داذا ح أ ودممى

 دواجهة في وحدون ذرا’ ل اي٠يتق ا!-روصدن

 اع سم ءذد ادادن دق م مين ص* في بعض.هم

 وقد والطعاسه. رواس٠وا؛ الطبل

 الفدراء عغل٠ب الراق-صتن ارك٠يش

 درض ون٠رلجل٠ي ذين ل ا الشعبيذن

ددات  وي.قوم الشعبية الشع.رية ا

 في وترديدها -ا٢ ب.ال.ت.غ.ي  حررون ا

 كفلم في ن لعفا ا ارى٠وي.ت.ب ل، لحن.؛ ا

 الرقصر، ذبرة ل١طو ذ؛ة^٠ولغ الشعر

 م.ذاطق في غالب! ا!.رقعى-ة هذه وذؤدى

.حذلى دا وا ردوت٠حةض

 ا ضم أي مام.ى٠٠ع وت . اوزربادي ة٠٠رقصد

 وادي رقعات من وه.ي )ال-ري-غن(

 آل عاتلة إلى وتنسب ،ح-ضرم-وت

 وتؤدى ،ا١ذؤدت كانتج ادفي دي زرد-؛

 الكب.ير ال.طملى بمص.اجة ادرة-ىة هذه

 طل-ول أي اويس( )در ثة٦وئا )اذاغ(

ت ركلها اي(،—و)ادذ ص_ذحرة  آ

 الراؤصون ويذث_د روذ-ة. ٨٠٥ ة٠موسة.

 في ودقدم )اا-ذاذ(، آ-دان أئناءما

في ء_ادة ؤدى٠وذ ، ال.دام_ة ح_اركع د_ا ال.

ثم. لخاصة؛ألزواج١ اتبالمذاس  واذو

رض في -ى“ال؛ نددى أن وطريقت؛ا  ا

 وسيةبة،٠الم اد_*-زف رتة٠بغ طين٠مح-

 -ط٠اد-و في ة دم: د د-ا ويبر؛-ون

ئ.ة أو ائنان ية-وم ثم ،ص ودرة  ث-

 وسةكى٠الم إي.ة_ائت ءلى د-رذه.ر

 ت ردا مج. وصون درا ا ولت(ق.ل ، لش.عبية ا

 المود.يقي. ا"دقاع دح د;:؛ذهة قةيرش

أءلى إلى دقفزون أو أحي؛ذًا :اروا-ون

 .ررة١بم 1وهكذ الر؛حن.. اذناء دح

مظة.

 ؛ثررة شعبه رك.ات وهذ-اك

 ذوادي م-ن حية ن؛ ض في منتذرة

 في ؛٠وطردةت اسم-ها زه؛ د^ل بن،١
داد ف تختلف وه_ي ،ا  صاخ-ت_

 يتعدد أ'مءدؤه-ا وتعدد لمذدطق،1

 ، 1-٠أداذ وط.راذق وأشكالها أدواعها

 ودعفها ؛.رددن، ادرقمات ف.بعشن

 بعضها ج-اء;.ة، ودمغها ، زوح.ذ

 د_ؤدا_ا وبعضها الناء، ا١ذ-ؤدت

 أداذي.؛ في ك .لم دد ورمض.ه.ا ، ل ورلى ا

الجذن. ؛

هر1ط الله ءدد ءاوي

 رح درا ل ل خ ط ع ط.اهر الله بد٠ء ءلوي : مراج.ع
٠)مخطوط( ليمض1 ا!ذوأكاور
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وب( ن’ حط٠)ع آبادي الغذرور ' زب( ؛■عقو بن مد?1حه آدادي ادشذروز

يعقوب( دن )هحهد ابادي 'افيروز

م1415 - 1329ه/817-729

،محمد در غولب لح.* ر.ن محد-لى هو

 دلهبروز ا الدين محد ، ر ٠ه ط_ا دو ا

دب. اللغة نمة ض آدادي، وا

شيراز، اعمال من بكارزين وك

 إلى ل-’ر" ، ٠ دتدمن وبدتآراز ا—وتا
 ؛".مع ،ط,ز-1و؛. ادشام ودون دمذق

 إ٠ب وابن كي ى علمائها ار٠ك ءز_(

امعو. ااندس رفي ،وطبقتهما الجدة

ص خ ا 1* ٦ يه|ا—ف ر٠ه٠ت٠اش منين عثر

 ، ز دا -ل وا معر زار ء ،وبفضله

ممار في دوذا .ل-الهذ وصل دق ا

 ه/796 عام )زبيد( وصا

 من ارة—الحف من ذ_وح_د ام 394

طان من الزاذد وا"كرام العلماء  ا

نوف  ه يجد لم ما الرسولي إسم-اءيل ا

ةط'ر. مرز اذي?؛ غير في  نزوج وك ا

ذرف  وفي حمالها(، )لمزيد ؛-نتها ا

ه التالي ادمام اليمن. قفاء و

 ، تدردس واإ القضاء في مر٠ل٠وامب-ل

-ة فقصده ملم ط-  ف٠مختل من ا

نحاء،  ض اللطان عليه وذرأ ا

 وها د لى( )زد ٠طن رتو يث٠الح في دونه

هادت.

 لالذة ا في ه عير مؤلفات له

 أشهرها ريخ ذتا وا ١لخسي وا لحد؛-ث وا

 موس )ادن؛ ل-كحرا اللغوي -ه ممهد

ي اش-ط(  تجعل ش_ه_رته كادت ا

 ( اخارورسا ) اسم بحبول اذاربا
 في يعني هلغظ ؛تنما ،ا٠للمعج مرادذ.ًا

ط؛  ,.*.لىآ آو ومعظمه، ابير )وسط ا

 ر—ذك ما آو فيه(، ءورا موضع

 موسر اذا ا ه سما ا دانه ه—نف* 4مؤلد

عظم. ال,حر نه انحيط  مادة اذظر ا

العروس(. )تاج

ى هر،.II الله عدل حدن؛ د.
.284 - 280 /2 ادداوطابع: :مراجع

 األبناوي = األبذ،وي الديلدي فير,وز

ذ.هبي1ا = أشدا.ى طا.ف111ءدد فدصر؛
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الفات ت1ا)ة.

اه، ه ر=1ذدأدمدذاى'1ذ

ه.ات٠ا

 داثمة أوران، ت ب اسم الذ.ات

 هرن عدزذة  أذكا خذ و ،٠الخضر

ذيجذار  والم_ت_وس_ط_ة العفبرة ا

 رفيعة جذوع ولها والكبيرة،

 ،ددقاردة كددذة أوراق ذات ومستقيمة

 ذ.رأس،1 في ومدبب.ة ردزاوي شكل.ه.ا

وتمي_ل دح، ح٠؛ة٠ذ أخ-ضر د_وبا

 إلى اوقات أنواع بعفر أوراق

حمرار ون إلى أو نحمر(١ )ادنات ا  ا

ذى )ابياض(. ا

ح وفي ر-ط-  يعنف النباني ا

 إلى ي و فلقت*ن ذي كذ;ات ادذات

celastracea الالمان؛ة *-اثا-ذ٠اد
جن! أربدتين نح-و ءلى ويتتح وازي

 ت د_ة-؛ ا 4إد^ ينتمي د-ذي ا لجكرأ و,
 بينها دن ، نوء؛ 75 ءلى يحتوي

 ولحط؛ق ادقات. ه؛ ر وأثي ده ب ط ذبادات

 )؛اذا اسم ادات ءإ.م في ادذات ءلى

 Catha Edulis فورسكال( أدودس

Forskal النبات ءالم إلى نبة 

 Forskal، فورمدكال( ز٠)ب الودإي
وة-لى ، ئباتع( ت ادقا ءرف دن أول

 الع.ربى للمعطدح ذتنيا اسم! أءهدى

 Edul حة1دصط. وأداف Catha وكاه

 ذوفي وعندما و.بمضغ. ل٠يؤك نه

 ور—يب—ن لمن—؛-ارد ام—ة ال—ورم—ن

Niebuher ح_ول اك—دراد ب_ذ_ذر 

 دان٠اب وبلع.ضى اديمن في النباتات

 ذورسف-ال م—امد وأضداف ريه—لع ا
Forskal تكرمم! ذات ال*لي سم د

ده.

 في القات جز،از أن أطوال ودددارن

 عتمابو أخرى، إلى مذ.طقة دن ارهن

 الة.ات أسجدار ط.ول متوسط ردذلخ

 محاذخذة في ادرادرة بمنطقة العدمداري

 إلى راد توسط فإن دم، 70 إب
ذة  وادوادي ضالع ق دنا في أدذار ذ

اء.٠مذ محافظة في

 في ة ي دع ب ط بمغة اد.ذ.ات و؛.وجدن

 ون5لى ودن ,.الم ال د.ن عديدة أدا؛.ن
 ضى٠ب-ع في ي-عرف ؛مدا .فيه! و٠مجله

أوغندا مذلى م،—ط ت ..،ا ؛: )-ذان٠الى

وذممبادوي وزابإ ودوروذدي ورواند'
 ذان،—وأفغاذ ذان—وتر؛ والموزم-بيق

 منثط ؛ذ?.ات يتهلك  وؤ.كاذ،

 دثون ا في ل ط؛ ا هو ؛،ا ؛؛درة ودصدذ-ة

ذريذي.. القرن دول ضعوب  ركز٦وت ا

 في كبيرة٠ ردة 1تج ت بكمم.ا ت ذن؛ ا زراعة

يزرع 1كم واكوئل. أثيوددا دن دل
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القات ت الة.ا

 رددان في وره ومتفا ض-ئيله بكم.يات

 انحذلة ق ط المنا ورنس ه_دغشة.ر هخل

 1وكك ر٠م٠ق٠ل ا وجرر ،فلطين في،

 السعودية ط.ق ذنا ا بعدضى وفي ب ورزا

 والمذداخلة الدمن مع الدلىود ة حم ااتا

٠معها

 في زراعه فذنتدر اليمن في أما

 هن دزء ؛.استثناء '“دفريم لمذاطق١ (٠ه-*ظ.

 ق٠طوالمنا الغرب ني ال-تهاهي السهل
حمر ابدر عل لىة٠اط حلة اكا  ا

 والجذزر الهذدي، نحيط وا ءدل وح.ليح
 در ا حر لب ا ي المنتشرة ية٠اليمذ

 ١طو اذنا وبعفر ي، الهذلى محدط وا

 لصحراء انحاذلح؛ داررب في حراوي.ة العب،

  طقالمنا هذه وجيع الخالي، الربع

 حفة صال مإدد القات فيي-؛ ع٠ب-زر
 عتحر٠و .لزرعه وتربت_ه_ا منادب
 ٠مناط-ن' (١أه من عئء٠صق محاذنذن

زراء.

 م—أه أدلى روم ا ازقات ل—ونش-ك

 ارمن، ني الذذنية وزراعية ا ل٠ص اذوا

 ت د-قا ا من ليمن ا إنتاج ويستهلك
 ت .-كدميا’ ا ع.عر٠د ء ةذا٠داسذ ، عدلي!

 جيبو؛ب إلى تصصلىيره! ينم التي الخذدوده

 ردان ودادصر ال*-«وددة إلح، رسها٣ أو

 الهيئات وة-لىر ورة. انجا لحليج ا

اذزروعة اشاحات إجالي الرسمية

 لىد٠وء هكتارا (82459د) اقادت دا

ش  عة ر؟ ’٠الم ١ا ١٢ ار

دحرة. (202 ،629،600)

 السائد الفعل هو ٠حة٠ ونعل

 نجميه عن ر٧ويا ارمن ني دن؛دمال ا

لئ  ويتم ووضوح، ددوه ت اذ.؛ا انينته.
وراق بقطف ذاك  الفضة، ا

 بم ازطرية ( وارراء عادة، ة الصعر

 جاري ادلى ني ووه"*-ها باليد م*،حها

سذ-ان ؛-تن الف  جنة،رو وا ا

تراوح لمدة - مخزونة ٠ ا٢ ظ حتن.' وا

 واب ساعات ثا-ئالا حن٠٠ر

 علدسبرها حلب ب، حيث ،رت ساء-'

 ل ارتثا ٠١.ت ي لذي ا الماء مع رطء

وراى. ارتال'خ دون هدذواترة دورة  ا

ك ضل ب ضني جاءت هنا هن  استها

 ءلى ويطلق ابالتخزيزا القات
 وفي )الخذرذ(. اسم اا.قات متهلك

 ت عمليا ن٠ء تميدن ي 'حدها ء ا ذل،
 واذكهمة الغذائية اذواد استهالك

 بتناول أو يتعاطى فدل مثل ذرى ا

الخ. .. ع بمص أه

لكيعباذدة1 ازقات خصاذص

م،1886 ه/1303 عام من بداية

نبات تحر.ا حثينا.ماا هن ءذد حاول
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ااقاينت1الة.

 ندك م.تذ جري-ت وأ .كي.مي.ائيا ت زن.؛ ا

 امردة ارب ج الت م.ن لعدي.د I ادداردخ

 تك.وبذه في الداخا.ة ر ص ال.عذا ة فد.رف

 هذه أدنت د٠وق .وخعائعها

زان أوراق ادذوا، التجارب  ا

التاب: واد ءلى ا!طازجة

 الة٠ف.ع ه.واد ودي : دات القدو - أ

 المنثطة، ا!زت دأثدرات له.ا ودعدزى

ف  وه  أن إ ،ء.لىدها دول ذ

 ودود دول ة-ز ت ابدوث ردع

ن( ةا  ًاهم دن ورب Cathine مادة)ا

 الكاتدين إلى با"ضافة ا؛واد

Cathidine اب-ون5وال( والكاتنرن 

Cathinon .  منظمة خبراء دظ و

ب الص!حة ذبرة ه دن أن ا  ذب ا

دب،'دحن دادة  الندودات هزه وزب ا

.٠/٠ 18-1 ين ذتزاوح

دانس - ب ميتية ا  ودادة ا

ن ذو ا

ن - ج  مادة وه.ي Tannin: الذا

 ة وذم ودودن ا"داك ت..سب ة.ا؛.فدمة

4,7 ٠/٠.

 دب والعادن: ات ادبءاد - د

 ومIواداة (C) مخن فيتا وجود ذب

.ة ل ص بنب واد-م دلى لى واط

دن في ة.ات.1ا ر٠غلهو ذا ا

 ب-اا-ز-وض اوذات ذاردخ ر—رنك
ر-ط.ورة دع والذدادل  ؛.ا"نداذ.ة ،ا

 أصله دول ورؤىا ف حذ. ا إلى
 دن اذذ.ةا!..ه وة,^.ذ^.ة و.زه ب ون وذاردخ
ه.ب أذرى. إلى منعلقة  ن دو ود.

Shopen آدب ق منا أن إلى 

 تركتان ٠و_الذ.،د-.ددلم ،مطىا

 ادذات عرف دن أول *ي وأذذازذان،

 ٠داذةر إلى ذلك تذدفي٠ويس ،العالم في

 لى محم. بن عبداارحمن ذه اؤل الط.ب دداب

 -362 في ءاثى لذيوا لبيرونيا

: ب وذال م 1 0 5 1 - 9 7 3 / ه4 4 3

 ت.ر؛*ذان نستورددن س.لعة ا._ة_ارت

 بنذص اد.ة.ات ودرذق دادذر طع.مه

ادو( ن )الباذأ ت1 ا٢ ادفيدرذق الطر.دةة

رذوق دن ع وهر ا؛-"-روف  ا
 ردة دع أثم ادذات ودون ذوق)...( لدا

وذريح الحدى يبرد وهو )...( الواد دن
 ".واصران اا«لىة رد ود ادصغراء

كت.ب ني ذة.ر٠د لم داتا أن ورءم
ذ-رى الطب  كذ_اب، وذ-اى_ة ا
درب  )توفي -هدار اد دن القديمة، ا

 ذودن أن إ م(1248 ه/646 ءام
Shopen *ن1ك اد.ذ*هاك رأن ذاك دل د 

 ذان ة ب ني ق.ايل.ة د.ذاطق في مح.ذأ

د وأذ،ذاذذان ذارس. ور
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القات ادنات

 قدماءاو المؤرحن كتب ي ترد ولم

 فةجك حول زفيرات والمءداهرين

 إلى آسبا وسط من اوذات اذ-ذذ-ال

 ثبه نودب -ج في حمر ا لحر ا جانبي

 مما فريقم(ا واوقرن العربية الجزيرة

 ت كذن اوط*ي وحوده لني.ية ض درجح

 وأن لم اوى في مكان دن أكش في بري

مر ته ,اكشاف يتعلق هنا ا  استعما

خرى ءن عتطق.ة وآسبقية ذوك. ني ا

 عل اوتأكيد ,.ملذان بة حب،يو او ودن

 اليمن في وذاتا وظهور محدد تاريخ

 المؤرخين آراء تباين ظل في

 بري كنبات فالقات، وافؤاذاتغم.
 في ٠وجل يكون قد ،ط-بية رب دت ًاء ك أو

يتعما ل 1ك وردها اوذدم هذو ال-مرف

 غرانحر. وئ عرمي ز بثلة

 دج ة د*درة ۶ه طوطلونا لكن ،خذلمذ-ه

 منتظمة ء.اده وذاتا أصبح وكيف

 .هاد ءلى كار، ههما دساونا دن تحموعة

حظ  أغلب اذذاق رغم أده وا؛-

ن)( اوورحن  ا ن حق المتوفرة واو

مل حول  أن إ واذات، ارثي ا

-ح  تولدابا لدمرىا في _وره٠ظ ذ.ا

 موذ.وع د.قي اعي،—الج.م استعمار،

 دميتين في ه ح-مم ءكرن خالن.،
أماسين:

ولى، ومرضيةا -  ور٠,-ظ ذذول ا

 الميالدي السادس اوقرن ني القات

 ءام اليمرن ء-لى الحيثي ابغزو ادالل
 أيده حى٠المد ١وهذ م.1150هحا٦4،5ك

أود ل، Chelhod شلحود زبف١حو

 بدراسة المهتمين ن١الغرسث -دثين٠الب

ايمي• انحكمع

 أن إلى تذهب الثانية، النرضيه -

دا٠حل دعتحر دن ا في ت زنا ا هور٠ظ

 في وازن؛ عثر الحادي القرنين )و-تن

 تتباين المرضة ذه ه إطار وو( عثر(.

 والمهتمين المؤرخين ذظر وجهات
 ت١تاب تاريح ددتحد في اوقات بموضوع

 اليؤن، وع لمال*1واست وذاتا لظ.أور

 -حالو، د ود. أنه درى من فهذاو

 عثر وذانيوا عثر الحادي اوذرنين

دددون .  أن ي_ؤكد دن وهذأ,ا ،ن.

 القرن ني إ ارمنيون يعرفه (1 وذاتا

 هب تن بينما .دي لمداح عثر بعا الر

 يدخل ل ازقات أن إلى ثاوذة محه.وء.ة

عثر. السادس ادنرن قبل اليمن

 ى ختال ا ني أمر من يكن 1ومهم

 ايتذى م.مرفة بدايات حول ألرؤى
 موجودًا كار، أنه نحتمل ا همن ت، بادة؛

لذ.لىم ا مدنن راري١اد في عي طبي ت كذظ
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ات٠الة ت اإذ؛

 في لهشمماا ن ا"س! اكتشف ثم وتيرن

 فزات في ه٠مذب كمذروب أو الطب

ت أن والمؤى حذذ.   ت اذن؛ احما

 ال_ن في عسوف_ة٠ه ك_اكت ة٠٠لتمم٠اثنخ_ت

 دادة ة^ا ءلى ن1لك ودن ودذددرة

در م،14 رن٠الة وداية م13 الذرن  ا
 كنيات .وجودًا٠ دان أذ.^ ردفى اوذي

٠كتيرة ؛*ذود ذاك ق:ل

رجح  ت، ونى ا استعمال أن وا

 ك.ان ، مكي_غة و منشطة كمادة
 م.ع_يذة ؛ت٠لجير^-وء أد.ه بدا في رو؛_ًا٠ض*

 ءشر دي ا-ل؛ لة.رصن 1 خالل ة ومحدود

 الميالدي. لتارخا >٠ عثر والثالى

 در إصاا ب-عخر في ت اوة.؛ ذ؛.ر م وءلى

 أزه ،ةط*ي ب.صغ.ة ،يع.فى  الذ؛ر؛شة
 وذذوك لعرة ا ذاك في معروف! دكان لم

 دراسة عذلى ر عذل  ا ين٠بع خذن ا دب

ساطير الوثاذقية اودواه)  .ول-د وا

فراض ادنات،  أو هل1تم إمكاذيةب ا

 في الذات ر زنة ب 1لكتا زن رع ميش٣

 أن اوذ؛د.ت ودن القديمة. طوط؛ت٠الخة

 اوكاذادة س?ق ؤد وإذات انيتعم.ال أول

جت.م.اء ااشرادح ط أوس.؛ في ءذه  ية٠ا
 التصات! اكز ف؛؛-راع الدنيا،

 ذكرن أن الطبيعي وع-ن رض د-؛

رذة حس؛ ت اون.؛ ت باستع,.؛ 4 د.*-رو

 انتذر ذلك *_لى٠ود آخر. فرد ي

 وللىًا اجت.ماءية ة د ذما رس وتأ ت ة؛ ا ا

 الددن وهرلمهم عاته يعذادون اد.ذ؛س

خيرة ت أ ؛لى وعدده؛  4ءذ. ؛ة وكاد؛ ا ا

.4ووه*ذ

صدأد الذات وا

ت ر ط؛إ في .لىه؛٠ذ اوفي التحو

 ا؛.إدة ة د اون. و.هذود ا خالل بمن ا

 ظام ال بات ره؛ أحة,.لى اد-نىت أص?ح

قتصادي - حماءي  ا  الجديد ا
 تا٠حي ر، بث؛ لال ؛ًا د خ! هردا ووجذلى

 دوجه إلى رف ا في وة لع,؛ ا ة وإ أدت

 زي را ا ل  ستن ا و٠نح رعينإ-زا ا

ذاء ذذط، الحسبة  ؛؛وزراءات وا

كر دل ربح؛ ا ج، ا في كالفة وا

 زراعة خ_اصيات ه.-مأ ى إدلى وهذه

 زب بع ة-لىرت حيث ،وذات ا

 م ء.؛ أجذرت ادفي ة لىلىا١ ت نى لدرا ا

 رالهكتا مبردودية م2001 ه/1422

 د-اون 2و5س او-ذ-؛ت د-ن د_لى ووا ا

 ط ت.ومم٠د يتجاوز لم حين في ،ل رب؛

 570 الفواكه من الهكذار مردودية

ور ذا٠ه دفع د—وق ريال. أدنى  ا

 زراعة تفضيل إلى الزارعين أغاب

_ة ء ا وزر ا المنتجات أو الهات ا
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القات نات ا

قات لسوق حموزة

كدر ،خرى ا  من دودية ض ا

 والخضروات. كالنواكه الحبورط

حوال، جيع في القات، ويعبر  ا

 لعدد باكدجة نقدي محصول أفدمل

سر من كبير  الريف. في الزراعية ا

 الوحيد الذنذدي انحصول يكون ويكاد

ء لبعض '؛زارعين. هؤ

 حة اك عنت تضا زنلك نتيجة و

 8000 من مرة، 13 بالقات المزروعة

 إلى ام 9 70 ه/ 1390 عام ر ذكتا

 دا 1421 عام هكتار 103،000

رقام هذه وتبقى ٠م2000  تذديرية ا

 لزراعة الحقيقي الحجم دعكس و

أي إنجاز ردم لم حيث جه وإنتا القات

 ب٠-،ى لمعرفة شاما ميداني للساج

القنات. استزراع

 ل داحثينا بعفر ويدهب

 رئي,بي ب٦٠٠س أنه إلى لقاتا موضوء

 وانه التنمية مشار من الكثير كثر

 . التخاف إنتاج ادة٠ا'إء عل ما٠٠ي

 ا رات تباين عن إنقدرا ٠وبعع

طروحات  فإن الثأن هذا في وا

 المصلحة، عامل أن فيه شك  مما

 لعب جاعية، أو فردية كانت سواء
 لستعماا رنتثاا في مؤثرًا دورًا

 بعدو، فالقات اذيمن. في القات

حوال، جيع في  محصول أفضا ا

من كير لعا-د دادمة نقدي
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ااة_ا اشات

ك  الدمي، الردف في الزراعية ا
 دكون وكاد اذكبررة. لمردوديته نظرًا

 لبعفر لوح-ثد ا لنقدي ا لر ص ض ا
ء  دراسة إلى واستنادًا المزارعين. ه.ؤ

 وددها القات زراعة فإن كيدي،

 من %5 0 بة٠بذ م—ه سيأ كانت
٠/٠ 30 و بكامله الزراءي ا"نتاج

عامي انحلي ا"نتاج إجالي من

1393 - 11394 /_. 1973 -

 النسبة هذه ارتن.مت وقد ام،974

خيرة السنوات خالل  إلى لتصدلى ا

 سبب م2000 ه/1421 عام ٠/٠54

 ت لقا د؛ ذزروعة ا ت حا ل.ا ا دة زد-ا

٠ لث سند  ا م٠حج وارذناع

 أن إلى البا-دخين بعفر ودنهب

ودات  في المستهلكون يمضيها التي ا

 دعة ضا ت عا سا ددد ت ا٠لق ا لس مج-؛
 بنحو ودغدر اذءصادي! فقدًا ذشكإ

 يومي!. عمل ساعة ألف (14622)

ضافة  المساحات في اتوسع أن إلى با

 حساب ءلى يذم بالذات لمزروعة ا

 لبن ا مثل دصديرية نقدية إ صت محا

والغواكه.

قتصادية ا ثار أخطر وص  ا

 ءة زرا في ع لذو ا على المهرتبة رة إ.ضا ا

حيث لجوفية١ المياه اسذزاف القات

 هرزارع دسدتهلكها ازفي ه ا؛يا حذجم يباغ

 إجالي من %5 5 دبة ادنات

 دد٣ كبررة ي-ة٠٠كي ودي ،ستهالك’؛

 في وب ايل المياه طي احترا سهءقبل

 ب. وادد؛ لمتوسط^ ا ت المردفعا طق دنا

 أن ذابت عبدااريرن لباحث١ ويذكر

 المبردات من لعدؤد با يعاولى القات

 منظمة ت توصا حسب دوليا ادرمة

 خالل لرن وجذد حيث العاب الصحة

بحاث  المبيدات من ٠/٠90 أن ا

 الحثائش مبيدات هرن ٠ا٠50و ا؛-ذطرلحة

 ب٨تس الحدرات مبردات من %30و

الرط؛ن.

ست بحجذم يتعلق فيما أهرا ك،٠ا

 تثير حزن لبا ا لى*ضر ذذدرات ك نهنا

%70 قبل من يستهلك ت الة؛ أن إلى

 تتراوح الذين السكان من %80 -
 ء-؛رًا، 16-50 برن أعمارهم

ث إلى واحدة مرة وبعدل  مرات ؛

قل وعل اسبوعا  المذاسر؛ت. في ا

 حدثينالبا ؛-عذى لتقديرات ووفق!

٠/٠70 ذفي نم بتهلك ازقات أصح

 وحتازا الذين السكان من %80 -
 عاف، 16-50 برن أعمارهم

ث إلى واحدة مرة وبمددل  ورات ؛
قل وعلى اسروعي! سات. اذ في ا
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ات1الة الغات

 إلى الزببدي ءلي د- الباحث ويثير

 شه.د اانات استهالك ءلى ا"نفاق أن

 اًا,توات المذس خالل كبيرًا تطورًا

خيرة  ه/1410 ءأم ؛طخ ه وبخ ا

 ريال، مرون (14581) م،1990

 ريال مدون (41202) إلى وارة-فع

م.1995 ه/ 1416 عام

 لث٠ه٠الت بين ذة٠طد٠اا- وذطرح

سرة وميزانية ازقات  من العذدل ا

 ذوو يتحسر لماذا ،مذه_ا سئا-ة١

 ا"نفاق تكارف ادود خل اذن

 يتجاوز اي وا ت اذأا ء.لى ال-اهظة

 به ح .إصم الشه_ري الدخ-ل أحباط

 بة.ية دوا ٠ إ؛ نا"ضا؛.ة ،م منه .مصر٦لل

ستبالزذ متطدات سري ا  ا

 التغذية *دوء أن يرلو ؟ وردة از-ضر

سر أفراد من اكثير' يعيب اددي  ا

 من اغفرن تبديد إلى يرجع ليمذيةا
 كما هم دخل من كبوره لتة أذرادها

قتت'! ال-احث ذا-إن الى دنهب  دي ا

دطار محمد  اذفي اذكانة هي وط ؟ ا

شة كه-ادة ازقات مجتدي!  في استه-

ستهالكد المواد أولويات طم  4ا

 تحتاج أسئلة وتلك ؟ اديمي؛ لالسرة

 والبحوث الدراسات من ادددبد إلى

جا؛ة اايدانية .عني؛ د

راسات اهم ومن  التييمك-زا ا

عالق؛ هروخوخ في ن إليغ ستنادا

سرة وموزادة تاد.قا  هبزاذ.ية م-ح ا

سرة م ا  م،1997 ه/1418 ا

 أن الى، ادح ذر؛_ر٠ذ ثعير٠ي .رثث

سرة اسديالك توسط ن  ت اذا ا من ا

 أن عنؤط وإذا .ذبريا ريطة 3,5 ذثلغ

مر تعداد إم-الي  وؤ.ذا اددمذة، ا

 إلى ،ؤ٠ص٠ي ،ن 1للك- مداد د خر

 اتوسط فإذ، أسرة، (2،162،847)

 انوي هالك "حمالى المرجح

 : ير-لغ ليحد-ن ٠ في القات من

 لنعى ووفذا رمطة. 90 ،839 ،574

 .دد- متون ة ب•-- ت ر ؤد. دق L ل ا لمه*در ا

سرة قإذلها  ؛ ادنات استهالك في ا

 الشهرى. إنفاقها إبالي من ٠/٥! 7

رؤ-ام فإن ذلك ومع طة ا   ا

 ا.ا.مرد ٠الفلز ا"نعاق حذف تعكى

 -دوىال أن محد حيث سرة وا

 ]ذاتا استهالدن مفامين في اتاصدة

 إلى متهلك كذا ذذذ-ات تدفع وساب

 وهذه د.اماة-لىاته ل؛دا متوى اءلى

 -لمعة القات مور تجع! ادفي هي  لبةا

 ملزمواا -يدووًا الئمن. طه-ظة

قتصادية المرتبطة ة، واذادد ا
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Sil او-- .--I ill

 جودت.ه دى٠وم ال.كي_ان مخمانعر

 ضعيف دور ذات إئتاج-ه، اادف٠وتك

اذاءإة. هذه في

 للقات، إذ ا؛شول ربم_ك_ن

ولى كمندن ،كمنتوج  — م-ادي-ة ا
 أ؛-*-اد ا له. !؛ة د ادة وال - ة٠٠كد٠س

 آلدة ني تتدخ-ل -ة،٠واج.تم,اء. افدة٠ثق

 اءنمأرات وفي ا؛-ذات سيرار تح_دي.د

 ج-م—وح اغتلغ_ة ذواع‘لال اغذزذ_؛ن
 أن ااغال س.بيل ءلى ذذءدد ا"ذذاق.

 من الدي أو ’"الشامي القات

 بته ببب وذلك ذواع ا أعن

 ه٠خصائص عن ال.ظر بغ.غى الرمزي.ة
 كتب’ ٠وةلم إذذاجذ.*- وت.كالدف اا.ادقة

ت ن٠ع ا؛.قي.مة ه_ذه  اس-تهالكه د

 فهذه الة-ات، ؛.شاذة في اذدة—ا؛
ذواع  ذوو إ ء-ادة يست.هلكها  أ

 اسالك ط ار ها اذرتفع ءلى ال

 و اا-وط-ي وع—ن هرمت ا؛ذ-ات
 في كثيرا اف "ا؛ةطل'،ااذيال

 .اتدة٠الذ ‘.*٠.اذه١ء.ه أو إذذاجن*- كادف ت

 من اغذدود الدخ-ل ؛-ذوي المنبهة،
ذ_راد  ,ذراذ-ح—ا؛ إلى المنتمين ا

بت؛ءية  ام٠ذ.ظ في والدنيا .طى٠الوس ا

.اءي. ا الراتب

 دذل تتض,من ت اذا ا ة ا ن ذكن ولم
ذما٠ح التينيات قي.ل اأ.ظ.اهر ٠هذ

 ا وكار ت زة-ا ا ض تخز مم.ارس.ة ذت ى'
 ، مع.يذة ابذ.^اء^ة وذرائح ذذات ءلى

 واكى-وفعن ازرجذال ذ؛ة ء-لى عقتص,رة
 *ادة—؛. ا ة٠لثريج لمنتمين ا وأوؤة_ك

لث س.ت ا ن ة^ا وألةذ.اة،  مخد ت اذا ا ه.

ت يجمل ذاته نتماء د  ا
دي، ءي جذتما  ا  طهرًا ويش-كل ا

 ز التدلى ر١م-عاي د.ظ.اهر دن ،.اوكي!

 الذ.رائح مختلف ؛-;ن الرمزية
بذد.اء ءات لجدا وا  ،ادت ٠وقد .ة ا

 إط-ار في التصورات ؛.*.ض دك في

 ذ-كريس ءلى عملت ال.ذ.ات ثقاذة

 والمذل ’اب’ من ؛كان اكا؛ز،
 يجرن أن ’القبيلي’ اذزارع دكاذل

 "محاكاة" رازي ى٠ذ٠مج في ات٠ا؛ذ

 دذ-دون  ااذين - اذدن ل..كان
 - ا؛.ذ؟لي انجت.مع إلى الح_ال مة طا٠؛

 ازفي اذرأة إلى ة٠باك أن ال كذلكو

 ا؛؛ةأذة في الرجل دن أدنى نة دكا تخذل

آذذاك. الساذدة

ت بذلة٠وذتيآ جتماء.ية للتذدو  ا

قتصادية  ندل ؛-دأ ، خثرة ا وا

 شكله في يظهر اذنات استهالك

 ؛-ي استهال كمنتج الخارجي،

 جينه.ولم تع::ر ٠حد ءلى ، "ديمقراطي"

Gerholm، ودن ع لجمع ا متذاول في 

ءددت ااذأت ذذاذة ًاكن الجمع. ٠حز
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ااة-ات I اتات

ت جديدة عناصر راز ا ء-لى  ود

 دع دذداثج، يزه دل أخرى استهالكية

ت حتماء الدحو  والثذاد .ة ا

 شرائح ؛.:ن التمايز اتكرس رى٠الكا

 يشهدها التي التغيرات ل ظ ؤ، تمع ج ا

جتماعي. التراب ذظ.ام  أبرز ومن ا

 بنوع درت:طها رادف ،يدة,لجد ا ت اإد

 لذكاوأ ا"نفاق، ومتوى ذات، ال

ستهالدن  في الحلفة 4 اوتمظهر ا

 أن ردونى١ال ويذكر اإذاب. انجالى

 د-ؤشرًا Iأصبرت ميته و؛ اذنات نوع

 كوى، ولتقييم اغردا دخل إستوى

 الناس كان " ويقول: ا"جاص

 دخل فون بدر ت ادن؛ خراة يالحظون

ثمان ن مشش ك_ل  ء_لى تدل ا

 الجيد ادنات دمون فكانوا ؛ع،٠الم

 مون ود الورثة أو لظلمةا دقات

 قات الجودة المتوسط القات

قن هنا ذتذداخل الموظفين".  صاديا

 تر تن فى ؟-تماص  وا دنقافيا مع

ولفرد. ادذاني اللوك

وألهدنهع اذات

 ا٠لغه مالءمة كهر ا الذي.ج إن

هو القات ءنى اديمنيين إذتال هرة ظ؛

 في القات أدوار أو دور فهم في

 واوتعرف المهمة ا-باتية ادتشاطات

 ادفي الجذوهردة اذصى—۵الخ مخذوف ءلى

 هذه دب إلى ات ر.اا هذا دقدام دفمت
دوار-  ذأن أر دن دكن ومه-ما ا

 مكدون ل:ا يمارسه ي د_نا للودنا

 في ،_ا٠ يتآح_دلون ادفي واد_طيقة
 تأخذ أنى ,:ركن  لة-ات I عالقتي

 ءوامل ،إلم وتند ،اا٢ I ع - ر
 وندرني ف .ذة-ط ت سح نن أو تدولوده

 نجرد الخمارة أو إنهى ا إلى ه ين 

 في تتمثل ؟.;.ة او فيو رغبة إشاع
 فالقهوة ،لر;رةا أو وه٠اأ_ة_، شرس..ع

خرى، وات وا  الحال هو, كما ا

ت لها ادذات، إلى دايسة  أكبر د

 مادة استهالك للي الرغبة د ئب زن
ت إتجا مية، نشطة د  التي ا

 وهذه متوورن رةإذا أي وولد تنتح

 ومواد عوامل إلى ل و٠ح٠ت-ت ا"ذازة

 تخزين رذ.*-ل ٠التآجماطت نواة ذكون
 اذواد اءل ل٠هش مثله الدات،

 يك_ن لم إن ا-دذماءر_ا، لمتهلكةا

 هو الرمزية، حيةاوتا من ثراء كهره-؛آ

 دليط.ذ سان و و جتماءو،١ال عن تعبير

راء بعن عن للتعبير  ذات ا
همية حد- ا  التعقيد، له وايا عبة ا

 أو جذلى سرول لرذة إذ-اعا زه اكر

وإرصائيا. ذذ-ية

,jjil ،ة٠ل*س1 231 4



تات ا .-,I Sil

 وجوده عدروءدة ت إذ؛ ا ذ٠ولستم

 تدزله أخالب - دددة وواء.د ن٠م

 ظل فقد انخدرات، عن ذأم! ء.ز

 ددذدا اط.رمه د لوا ا رج ى ي.زال ورا

 وأنه 1يوصع وكان محدر« ضر ءتباره را

 ط رب وكان ،“الصالحين ووت“"

 ندل من ٠ظهور ودادة في استهالن.ه

ن ا—ع—م مدة رم .يا١لم وا :ة كدن ا _ا٠اخا-د- غ ٦ ا

 ة؛ ن يد ة ئ ■ ءم_شرو لده ت أصفت

 ٠ك٠ي كثتلل- -ةبا ق.ا فر عي-ة ا فم جذ وا

 لخال ديني دل—جذ حذ-دوث (٠ ورء

 القر؛ وودايه ر٠ث٠ء ال.ت.اسع ن اغرن ا

 مم الجدل ه-ذا أن إ ن،٠العلمري
 .ي!٠شرء ت اذ.؛ا حذة إو.؛ لص.الح حس.مه

 ون٠الجزذ رحيين، ا ب غا و.رذفدل

 ٠واقف٠م دم ن٠لذلح ا وأولوك منهم

 ت اذ؛ا رنة هرن؛ ستعماك، مناهدن

٠غذدرادل دا

اذات س1مج
 ألس—مج في الذمات تحزين حم

 إلى هرتطقة مر تسميتهة' تخ:اف ،ءية ا حم

 ويعفر عدن في فيعرف أءرى،

 ، لممرر و-؛ ني٠اليم لج.ذ.وب ا ق٠مداط

 ٠تعز وفي ا'المتكا"، ذعاء٠ص في مىسوي

 دودة لمن ا وفي "المقيل"، ءده يطاق

س-م-ي.ات٠ت هناك أن ما٠ك . " شر٠لذ ا "

 *.رف٠و ثع١حي ء ت؛ ا ا ذم،، بم.جا خاص.ة

 واسم صذ.عاء م.ديذة في في كسا ا ن—ادأ

 قيلة" " وتعز عدن وفي "الفرئ■

 ممة٠تس ول.كل . ذدرة ادديدة وفي

تها ؛ة ‘ادى؛ د  هددث وحما 1٠وء

 ي٠ال ذف واك-وظ-ا لمر اد؛ ه_ذه ءلى دا

، " ا٠المت.ك " ومصعلدح ، L ذوم٠ًا

 ورجع ذعاء،٠ص في دتعمل.ة ة لسد؟ ا

 ءلى ادزن اذكاء ع.ل٠ف إلى دره—‘ره

 ءلى * نخب لرتا .«^ى٠ذ*ع ،رم.ة خ.ا د.د س«ا

ي حيه  ر٠المذث صطلح٠م أد ٠ر٠ا

ستعمال ازرائح  دة—اددي في ا

خبار ااطومات نشر ذ_صذره  وا

ة. د اذا ا الجذلى*؛ ا٢٠ تت*ز اذق

دار، *تأثر٠ري  ا)ني اك_مينوشي ا

 أو المذرج - ت انا ا مج.لس فده يتم

 دسب-ذ باهت.مام - الديوان أو ا؛.ط.ر

 في-و ،ااتمني الجدح اذراد د.ن ك.بدره

 لوددة ا في م_كان أفضل يذفل

درًا. أو ؛.اذت صغبرًا ويدًا ال.سكتية

 في ت لق؛ ا لمى مجا ار٠ب٠ت٠ء ا ويمكن

حفارة ت1اككظ دن ليمن١  لهمة٠ا ا

 ءن ني٠لم ا -؛ن—"ن ا ا٠يه٠ف يدور اًا_ني

 لم .ا لى* إ رؤون؛ وءن جذة*-اءي ا واقر؛

وولجدلى واحذ.د. وذت في أحالمه وء.ن
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ا|ذات الغات

 اذ-لحظات هذه و، التعبير هذا

 مباشرة أشكدا " لزمنا خارج "

ورمزية-

دسمجا وزع المقرس وسه
دبية "بادهااونات القات،  ادفي ا

 من لبؤره فره في مصر و( ء~رفت
 ت إفا ا مجالس وخاصة ،لقرن ا هذا

دباء فيها يجتمع إذ ت٢لمثقغح را اعذاصة  ا

 ء لثمرا وا إساسة وا ،كرون٠لذ وا
فراد مع ع جنب إلى ًا جنب نون، ذفن؛ وا  ا

 خبرات عن إما حثينواتا العاديين،
 ط ه٠هجح_ع ت أود ذضاء أو -رديدة

. " هشعة ورفقة

 ٣ل٠مج ن ك.ا ق;ب ت٠وة وحتى
 ذضاءات م—هأ رن ذضاء ات—اإ_ة

فراد، بدع التواصل  من وكذلك ا

خع تداول وسالى م—أه  ار:٠ا

 العام م.ذها سواء ، وتلقيه.ا إداءه-ا،
 أو المنرابه -ودود وز دا يدع  ي زلى ا آو

 قتادو وفي الصداقة. أو الجوار

 هرة ظ؛ ادالس هذه أصج!دت، الحاضر

 اودات مع أوساط في، انتثرت عامة

جتماعية. والثرائح فه ا  إلى و
 نجنمع را الحاصة لبنى ا تعمل ذلك

 ت )-قما ا مجد م يعب يأن في اد

 والموسيقى للمرح ء-ه ة_ا ولة١يالتلى

العائلة. تجمع وحالي ش٠ء ونجكتب

 هر ا٠د.ظ ت دنا ا لس مجا وتتضمن

 حم:ع مثل مثلها ، ورمزيه اخذصاعية

 سواء العامة نية ا"دد النشاطات

 ريرت ثدذت إذ ،ودني؛ أو ذذمبة كؤاذت

 ءي!جتما١ تفاعأل انجدن ي المداركين

 رمزدا  حب ا وتو ،ن؛-حية من لمذيا٠ء

 بمكن ١ولهذ أخرى. حية ن؛ هن كذذ؛١ه-

 هي ذاب تزد تلقا١ لن1مج أل ,اذول

 هن دد لحد دا دة.وم 'تده ا٠ج-ك ا مؤسة

 ، الملموم الواقع في طائن.* اب

 ت ذا زمال دا المرتبطة والتقاد

 هن داخله.؛ يج_لىث وما جتماعية ا

 إ ،٠٢ه ما وتفاعالت سلوة_ات

 المكوس. لواةع٠ل ،حت.ماءيه رات٢تع

 مح-لىد دنظام وخزام ا ال فنجد

 واكذ.ة ازقات ^-الس ني لئلحلوس

 الحمل في الذامر ا١م قدد رت ادفي ادامة

 وذذاف.ةا في ن عمية اني مع يتضمن ،ده

 ذبالزا منظا عن بقوة ويعبر' ليمذية١

 اليمنى. انجتمع في اواذلى حد-اعي ا

 مظ.اهر ®,-*.ايبر كأحد اعتماده ويمكن

حتما التمايز كدر الرمزية عي ا  ا

ادقات. مجلى في بروزًا

 فتوحة ا؛ اذنات لس1مج رذشكل

حد أط فيي، يلقي اذفي هبدن ا
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ادنا,- ;11

 ',الكاتة "حماءت غداف •٠ اذذاس

 .أ٠بيذه ت قا وء_  د_ط روا ء بذ؛ '-*دف

 سانج.ا ب.علغى ت.ضمن ع.ن ل.رغجاورا

ل لس_ذة  أو ت !شذاا لعفى إذ

 إيا إ ا!دل؛، جتماءية1 الشرائح

 وب.ذاء لمذ.إ,ق اسب ذح ل.ك-ان ا ى دبق

 . رًامة -ام.ن٠تض ت !٠ة وعال ط روا

 ر ل نجا ا هذه ت,تجه ،ذقس.ه !ودت 1 وفي

ذب والالقات ابط ارو وة٠ إلى  ا

 ا!ذ.رائح إلى لمذذ^ذن ا ا!ذخبة د ا أذر ددن

ذطءدة  في اركرن٠يث ا!ذرن !طراا ا

 والمفتوحة ة٠عا٠ل_عا ,لقات س٠دال

اجت,ماء.ي.ة ذ.؛,.ة أره م.ن ك,.ر أ ور; -ص

٠أخرى

 أيض! ت ا٠ق٠ل ا ن ا٠مج قحرن٠ور

 -ور ص—ت 1ه—م-.ذ عدردة بتصورات

-؛لى ا"طار ٠ذ وة، الر  "ثإت ا

 .ة٠ق٠ه١تر١ ن٠س اوز٠وتج اا.ه-رد ة٠ول٠رج

 الب.عضى ذرحه ت زن؛ ا س مج.ا وردي
 ءلى لحغاظ١ أن ذغ.ةرضن ذإذذا ؛لي وبال

 ندوره حذ ءلى ولدة لمدا وا إس لى ا وهدة زمم

 افدى يوفره بم؛ ط درن؛ هفي كذ٠روالدا

ح ورعش نم  رجسيق٦لل يققونم رام١يا

 زاح٠وا؛ لددر ا في د_لمذفرات زوإ؛-را

 ب-ع-ضى وتحذق د.لىل،١. وال والذشاش

جتم.ا ددن لم؛ ا الح٠الص س ج ز .ءدة وا

 يلم٠تدء ء-لى يعمل إذن ت ذا ا

 دس لى ا قوم ي ؟.ذا و ازدرد ية٠اجت.ماء

.ذه ا دش ٠وتجفيد ذاده اذداج دإءإدة

 دا-ندلى ت رسا إد؛ ا إدراء وءبر

 شغ.ه.ية ذ_ت ؛ ء١سو ت، ن؛ ؤ ا س٠ل مجا

 يدح لىتم_ع ا ذان ،لدة ا٨خ أو ددرردة أو

 ن٠م لوع! ذ تلد.؛ حذ ا ورة٠دص* ه ء _؛٠ءض أ

ن والمتعة المغرية ادكافاة و  الني ا

 بدن لغة وا رب اإذن؛ ء-لى م_ل٠ع٠ت

 ه-ط٠م ،ءره.م هرن ر٠وتعمه ركنن لمث*؛ ا

 قفت. تا أو دوافعهم اختلذت

 بكع؛ءة بوظ_يعته ت لة؛ ا دذوم ودذاك

 في الرمزية الذاءدة ب.ت.ثم.ر عادة

ذي عي، حد.؛  ا ؛يز٠از.ت.م  ازدي ء ا

ج.تم؛ م ظ.؛ الذ *-زز٠ي  .ااماة.د ء-ي ا

ح,تغ؛لة اا~ق بددة أن نحد وهد.ذا  ا

 م_؛ذ ؛٠حذ ون٠ت.ك أن ءلى شدرة ا نا

٠ذعسه ازوؤت في المه وم.ذتجة نى إدمع

 او-ة-؛ت تمزين إلى اللجوء إن

 السنوات في ايه٠ء الك*ير وا"قبال

 ازط؛ب ع ارذن إطار في دأي خنثرة ا

 لحذوف وا ا؛ذذ.ود مع.نى ي ء ه؛ جذ  ا

 __آحث٠وال ا!.-وافدة ت فا ازشقا من

 وتجددلى إحياء في ذتوذ.ر هودة عن

عرر ن—٠حق وخذ؛ والطقوس ذ لت.قا ا
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الفادن ادقات

 الماضي إلى للحنين الجاعي -الى-

 التي فية لثة؛ا ت المرجم؛ تعدد ظل فى

 وهذه ارمي. م—ادص في ت طهر

 فعل يتضمنها ي٠إا الجديدة داني ا.ل

 مح.دثادت وليدة ع تكح لم ازقادت، تخزين

 نتيجة ت٠كاذ بل ،ومؤوة راهنة

ء-وامل وتدخل نارثفده ;رورة هب

 ب.ة 1ني طبة،اخا ود رجي-ة ذرا ، ءلىي_لىة

 جيعها ذرت ًاصا وتارلجة درة واقذى

 وءا٠موض شة لذاا هرة لظ.؛ا من دل١ج٠لذ

 ليمن ا م هتما ا مراكز أحذذ مجذل

مر تعاق كدا ر حغب ا؛،دا  في لتث ط ا

 ار٠إط في _يته٠ولى.صوص ٠هويتاي دي_د٠تح

 واحد" بعد "ذات ة عافى. حضارة

 ختاناف.ا من أكر الشابه نحو تتجه

اطئ
 حد لى٠ء تل٠تطلم .ة٠كب ،ضرج إ ا

 انحععة ال;رلة الفضاءات

 ويوجد القات، التخزين"

 نية لصنعا ا ا؛لمازل في رالحصوص

 كلمة وبي بق. ادإوا ا هلمعددة لذقاتدية ا
داء الراحة دنحكان " تثرج "  وا

يتح الذي المكاز( ذكرة وتتف_من

 المناظر عل ادمرجة للذخرن

 الهموم يفرج ازذي وكذلك ،رحية لحا ا
حزان.  محفر دس الرابط وهذا وا

 وه "لالحتفال" ذامكا إكوه مدفة

 ديه واذ للراحة ن مكا ة تهيئه الداحية
 الرأسي ه يعد أر، ك_ما ،س لنف ا عن

 ذ٠رفى مقادل رمردا دوذا٠مذ، ركون

 كلمة أن د٠ونح المنزل. ت ء؛ ضا٠ذ

 فرج ال.ل.ا من اشتقت قد "مفرج

 الهم" او الحزن "إزالة يعني الذي

 -لء-ذر نفس من م—اس إلى وتعود
 كا.مة أن ٠ونجد ٠البه.؛اجة ٠٢٥ )فر-حة(،

 ا)-راحة ة '.-ذفى هنا مرتبطة مفرج

 الحاسة شروط من فان ذرا والرذاهة؛

 اودة د تكون أن لذمودحة ا لجة لذ؛ أ

قا م—لجت ماديا،  المشرج ذ.ذوا—د ء

 تبار هناك كان إذا المان وأحانا

 لرتدا اجذماعرا ودافئة هواني،

 نما دا زشعور وا لجمة وا نمة لمال ا

ذ-دماج.  ج٠المغر مجذل ما ء-ادة و وا

خور ؛-ق اوط_؛ خور ت-،ا او ا من ا

ت-جى بعض وفي المرل.  المفرج الحا

 في — كج ج■■— :٠ل ا ن—ء قا٠مسذ ن ا٠ذك ني

 هنء -دوض هساامه' ومجهز ،الحدلقة

 ي وتحبدد ، لذمذروان( ا ) فورة ونا

 المفرج ويذ*ور .وغورها ا؛ذاكخ.ة أشجار

جهترن الوا عل صة رذا - نى لعذبا ؛
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اشات. القات

رردة وبية٠لج.ت ا  ة٨ج ال-زجا ؛.ذواذنه - وا

 ءلى بال.غرجة دمج ذلك و؛ ، س,عة 1لو

ر٠اظ٠لق ا ن مع >لمة مع|ك٠م ة٠ااح٠سع ر٩٠أك

ءلى اافرج دطل هزا وغارًا ٠الخارجية

 بى ازفي صذع؛ء في ج-هورة٠اذ ردن *ا لب

 اوشع؛رع. ءلى وليس لذازل ا ح|ولها

 س! ا أس. تب.طة م.ر لشكذة١ ص؛ة الخا ذه وه

 وه,ي ن اذاد ا ازدرجذة هرن أءرى ة٨بخاص

سذقالل  الفضاء لبددة ذسجة٠بال ذ٨ا

اطذاص. أللي ال

 بط٠مرت نى1المك الفضاء عة٨طب إن

 يحص.ص ما ءألبا ذا،افرج بخصائصه،

 ، ف؛ ااشات لتخزين و العاذلمة ا-رب

 ه ت س.مي٠ت ودعك.سى م.هيمن ن ا هدك فه-و

 في اادا؛.ة اوردل فة ى ه^^ذ.ة اذذؤرة

 بث.كل واا^^.في نى ال.صذعا اءلي الجددمع

 جيره-ولم رس ت.وم-ا وه.--ف وة_د عام.

 ة٠لديذ٠ دراسته في المشرج،0دج1لع

 دة ث ك!-دد ، نم-وذجية إصا..ورة م.ذاذ.^

 ب؛لجثذمع ة٠ص ذوا ت.ق.ابدي.ة ذضاءات

 وفى، وال ااسهود إلى إضاذة ألي، ازر

 اء٠ض٠ف يتضمنها اا.في المع.اي وأوزح

داحه. كددث افي١ لممارسات١و ا؛ذرج

ذذزطة1ا

 االمات جل.ات ء-لى دطإ_ق اس-م
 ردود وذد ، صذع!ء ة دد في ة ااساد

 في .اء٠خس-5ا إذراط إلى التسمية ه_ذه

 ك-ما ،ؤس لجة-؛ ا ده ه في اا.وؤت ج زا

 زين اا في ة٠الم.ب_الغ إلى ع ردج زد

 ٠والجة-وهرات ب.الالب-سى خر -ف؛ واا
 من اشتق.اق-ها تم دد الككة أن دو و

در في "؛رط يقال٠ف ذرط، جذر  ا
 وضيعه هف ر٠قش أي ،ذرط! يذرط

ذات". دق

التفرط؛ ة.دظ-يم تم٠ي د-ا دة وء

دة مثل ،دم:ة جتم،اعدة سب.ةر,محا  'او

 السفر د.ن وادوودة ة وااوذأ واوزواج

عياد أو  لجة.رد ددذد وقد اوديزة. ا

جشفراع رد بالمعارف ا  ء. ذا وا

 دن اورا وزت الجلد-ة ه-ذه ع.تلمر٠وت

 ا^ت-^ة وا ذ-ية لصذ_ع_ا ا أ؛، وذم; سي س*.؛ ا

 ف.؛ءات٠ااد ذ.درة ظل في م، ء؛ ل، حك

 اذفي ، ة و واوثقا الئرنيهية العامة،

 راحتها ،٠ال_رأ ؛٠ذ.^^ لجد أن (كن

 د-؛ وء_؛دة ؛-راض-؛. وة_ت وتدضل

 ء لنمد؛ ا ة٠.ذ.رط ال ت ك_؛ د في رك رد؛

 جربة٠بت دررن لي و ا أو المتزوجات

 أو ف وزن؛ ا ت شال د تثذاء٠س ب.ا زواج،

 الغزات ره؛١تحذ أن .مكن د ة، ووز ا

ة.٠اذراه.ذ سن في هن٠ومذ رات٦الصغ.
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الذت ادقات

 في ?دبرة ابتفرطة مجالى ودكون

حيان. أغلب ا

ذطراع إن  يخرج ذلى الذي ادمام ا

 هو ةالذذرط ا٠مجالو در: ثخعى أي يه

 ومساواة وطقائبة ءهومة ر١أكل اذ,ه

جتماعية ادفءات ددرع  وأكر انخسن ا
 ازقات مج..الى من واحتفا  جة٢

 هذا في وادغات التعددية. الرجالية

 مجالى من أب أقل انجلى

 يكون ان وجوده يكاد بل الرجال،

 ك-مل٠م هنا ت٣زي٠الذًاخ٠ف ذادويا،

خرى. للنشاطات  من كثير وفى ا

 لتغرطة ا -ندمات تتخلل ت، اإناسبا

ناغرد أو ورفعن وا ا!خذاء وصالت  ا

 نت كا فإذا الناسبة، حسب زدينية ا
 اس_تذ_لىءاء (٠يت مثأل عزاء الناسبة

 وا"نشاد، القرآن لقراءة "السادة"

 (٠يت مرحة در درة لمنا ا كانت وإذا

 ؛.كون لة لحا ا هذه وفي خذية٠ه إحف.ار
زدحام شديدًا. انجلس في ا

 اوخمط وتغرطة٠ مجالس تجاري و

 واوتفكثر اوتأمل د.صاءد ؤ، الرجالي

 ذليها اوفي واذكالها العاش وتركز

 الفسيولوجية تأثيرات—ا!

 نجحالس ،ت1للة_ كولوجدة بت واكم

ني وتالقيا ا۴ذث_ب أكر النساء

 ني تأني إما فهي وأهداب، ا٠ءإ1ذ.٠م

 ب٩والواج الزيارات تجادل إطار

جت-'عي  الزيارة رد يفرض الذي ا
حتماعية المناسبات في خات  أو ا

أ٠ا!.ذمهو عول ويمرويحوا تسلية ا! ر١إط في

 '؛ضني- '؛؛زلي اللمل لع دار بعد

أصبح ؤد اوقات مجلس ن ١ك، وإذا

 ع٠ثذم٢ لرًا دا مركزية 1م-ؤ'س

 أهمرة تقل  التفرطة فإن الرجال،،

 ر-تم! متنننجا دل تم غ فهي ،لدوة ا نجتمع

جتماعية واذشاركة نيالذا للتعبير  ا

 رواجا عرذت ده وولى دلمغرد ا!.واسعة
 الجميع. ويرناها كبيرًا

،طلملحداذية1 اساءة

 المرحون ءلى النسسة ذه٠ه طوق ن

خثرة  لخزلون ا تبا يمر الني ا

 وهي ت لقا ا '-حاسة في ركون دشا ا
 اسم! تحمل الني الوحدة المرحلة

 فغي السارقة. حر ذرا ا عن هايمغر

 تخزنون""ا ينضا المرحلة هذه

 الدل ودخول لثمن عروب ل ذأم.

 !-فروة،ا واء—ض أ ال—إثب, يدودن

 وردون ذدرخب-ا ا٠ذغسها فبح_فون

 الدل، م اج ظ في ون٠لال-ح شدور

أوج ، I- ذرو في هنا اكل-ة ورؤول
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ادشات ادفات

 كان وإدا محدودية. ز ا ورن لص|وزن ا

 (تطل نجلس١ هرن زون في ًا جال اذرء

 لدرق ا ،تذابلذدن٠م جهتين ^لى

 ذ.؛درة ت ظا٠لح يع.ياثر ف.إذه ،].ذرب وا

 جهة إلى ظر٠ذ٠ي ا٠ذدم٠فع الزمن. من

 ثج٠عدي٠ي ل ا ر٠د  أده ص1رش ب ر٠لد ا

 يل:غت وءذدم؛ ءيرة ا ر زي؛ل ا ات٠لحغل

 ت٠وق٠ل ا في أنه كتشف٠ي لذرى ا نح.و

 ه.ن ولىا حظاتا في دءل ود ذذه

دى ل.فيا الدوظة هذه وفي اللثل.  دد

 واللل، ادهار بين الفرامل ا٠ب

 ددن اذوامدلوا المحدود ز2الت.مي ي.تعدم

٠المن في -*تين أئ جذ*؛ءتين ا زدذ;ن

 الته.ار ٠ خر زة٩المم ظ.ات5ا1ا]- هذه

 ذدعى - جتماءي١ اازدن وءارج -
نءة  أذي ة٨المرجع هذه .للباندة٠ال ا
 في التأمل إلى ود—ع—ذ قد ن سدم_ا

 وروعة بجمالها ر دي-؛ وا طببدة٠ل ا

زة ،ا٠ذ.ي٠ذ.؛ وعدن  ه.ة٠ء.ظ ء"لى ؛.د

 لمان٠س اوئبي ا٠ف.يه ثكل٠ ،ق٠ل الح؛
 س.تدءى ا ذه أ دم؛ اهدداح ا ا لصورة ’

ن 1وج- طيور م.ن الطعة ر٢صء.ذا

وراح:

 يلر٠غ غدوه؛ الردح )ولسليمان
 حن٠ء د-^ دا—لم—وأس شهر ورواحع_يا

٠ادةطر(

 ن دن؛ ث٠ي٠ح آئرر ذًاويل ك وهن؛

 ي.ع٠حم ذهود أن بجرص سليمان

 ازفي ،ثرية١ل ا ر وء شرية٨ال ا؛^؛ةز؛ت

 غروب لى٠ة.؟ كني-؛ ما أ إلى له تخ.ضع

 ور وط ا وع مدولف يجيلذا٠ كم! ٠ ومسى ا

 ى٠محاك في ة ء الثا ها٠وأهمحت ادردة

 قبي،ل دتج,مع ادق ذلك ص-ذ خا ت، إذا ا

 دس لجة ا ن ن ذوا دول ودوم الدروب

 ماون ة دي موس: دغلة— ن ودغذزش وذقدم

 الذ.صى إلى ذلك بجياخا ٠ وم_محلعة

 الهدهد ذر ط؛ أن ةر٠ذ ث٦١ح وذرآني، ا

 ك.ة رل إلى سرمان اوزي رسرول كان
٠ أ سب

 م-مس—ش ا غروب وع—ولن—م ن—لك

 في محددة مرج.بة ف كتش؛٠ ا إلى ا ردفن

 دعسدرًا ،هذ.ا دوهرذا إلى ، تم) لم لة,رآن ا

: ومحددًا دذز*ًا

 الع-د ندم ن ليمااس وود ودا )ووهإذ؛

 لعاي ب-؛ تليه٠ رض٠ء إذ أواب. ه٠إذ

الجياد(. لهات الد؛

 أن اوروط-ي سدر ق ًا وحب

 ذخرب مرا٠لش.م ا رأى ءذدم..؛ ن ؛يم-؛ ٠س

ته دي رأذه تندر  اخزذ؛ذه دب ب ص.

 لخ-ي-ول ا ن—م ة٠محمرء فرغ 1س_كع.ر ا٠ب

ريه ن سره.؛ ستغعر١ أن و؛هد لج-م؛ذ ا
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القات

 لزمنية ا نزة ل ا هذه في الله، هسحه

رض. ؤ، والقوة السلطة  هو لله ى ا

 نرض ي. و لخثراد.ذ، وا الذاكم مسبغ

 مرر٠.ذزن ا هذا ة وحسب ٠ضله ن ز، نسيا

 إلى بردسمز لمذؤ.ورة ا لته١^ سايمان فإن

عدال  ني ال.لىذيويذ ونعم ي؛ والمتع ا

ا"لهي. السماوي اوتشريع حدود

 ممارسة فإن لذسور ا لهذا ًا٠ووذ-ة

سدمتاء الذات ن٠تخ.زي  بمراذقة وا
خرص  التع دالقة  ا

 إلى يرمز سلوك و الماوي،،
عذذاو.(  !_لدين ؛-ميزةا ية لوسط وا ا

 اونزة بنفس يمر نخزن ن؛ |"سالمي،
 يتأدلى ، ل، سايما عاشها ذبي ا لزمنية ا

، زلوذ-ات في وعكر  وءذل ا

ك لشمس ا ،٠ا٠د غرو  4ر جبا وا ر٠يذ

'.ذيندة.

وذطء يتم أنه هنا ويالحظ  ا

 و ا وزتجا ذلى٠ء ن طيما ذبي٠إ ا دساط-ة

 كدسان اذنروضة ؛!-مبادات خرق

 .وقتي-؛ في ا٠٣ القيام ءزم او ة وصال ا
 ز،معا له؛ لليمادها !.ساء-ةا .ه٠فتس
نيزمايكا هذا بب٠س هري؛ ظ-ا ذنب، متنا

٠.ه٠ض

واألفاذة القات

 في القات، مجالس أصبحت لقد

ذضاءات اب٠ف وؤ( الراهن شكا_ها

 مشروضد؛ بدد ،سية سا ا وفزه رذ.افية

 ونزبوية ا والمؤسسات فية لذذا ا للمراكز

 والزفيهية التنشيطية لفضاءات وا

 ءنه غ-فى  ل صا وا دلى توا ء وذضا

وراد بين  أن فنجد .لج^نعاتوا ا

 إط.ار بي إ تتم  المو'.-ثغى ت حداج

 الموسيقى سب ون'::؛ ت. اوة-؛ مج_فى

.مة ،'اليمذ?ة  ه٠وج عل منها وا!.صذ

 ن اديار ء-دد حرث من خاص،

 لىذوس٠ مع ته ء-؛ يقا وا الغناء وذط

سها  وتدرج وتقاليدها ذ.؛ذية٠وا "

 هو لعود ف' فيه-؛، الزمنة المراحل

داة  ى سيةلمو ا في لمهيمنة ا سيقر"*ذو ا ا

٠ المدة

 بذسيا٠ذتا- ا أن زحلوا ا ومن

 !غاتا لى يمدا ؤ، وجد,ت ؤد يمزةا

 من دا- لتجمعاتهم ن لال* ا ل( الك.؛

 اللدان بعض ؤ، المعروفة !وذات,ا ال

ركبرة توجذلى  !يا هي لمة؛ وا برنلعر ا

نجرد فهي وجدت وإن ايمن في

 وليس للطروات |لمادي سخهالك١

 ود-ذارن والتالؤ(- كلتح_ا_م

ذوو  مذالر مبير الفرص ودوجي ا

 أورودا ت سالون؛ ۵٠؛ دداء في ت ا!.نا

 تمثل رهي، ،ءحر سع لتا ا لقرن ا في

زن!.لمتوا تهة مذ-؛ وزة محا ل ,سة٠لذ دا
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ازقات اصات

 ،م.ة ال.عا ة ا٠والحي صة1الخ الحياه ردن

 خ؛صت عدة 1اجتم اذذة ثاخلها٠ لث٠فتح
 رج لذ-؛“ ا عل كبي! عتح-ة٠ذ٠م ذها ل.ك

 نووتتح . (Lamhert: 1990) واؤمام"

 داوات إلى ال.ق-اسة ا,د.ة.ذ.ذ.ذن كى مجا

 دا م.ة،٠ل,٠الك هردؤع ل٠ك٠ب ق-افدة٠ث

 .لمنتظمة ا ء.يدها وهروا ا٠لده, ا٠ق٠ت

 معظم لعى انجا دنه وءب٠وتسد

 ل.ة وم.قا ن وصر. من دبدة ا بمى جذك ا

 ا٠م وإذا .رحية٧وس ري.ة٠شع .ون وو

 ي لط; ا أو ذرحي١ الذش.اط ى٠طغ

 صيدة لة ا مقي! ىبم الحالة ءلى

 ه-ذا وفي .’’ادرج مقيل’' أو

 أن لوردوني ا الله ء_يد يذكر وه سيا٠ل ا

 و ،د رع يتمج..رح لم ا نجمع١

٠ممذ ير٠ث ك ء١ر *-- ًا I—ع—ما ت—مج رانى—ي

ية نى ذكا ا ابداي. ا

 د٠مج الة؛ني، انجل.س أن ا٠م٠وب
 في دددر اج،اءي!  حذد؛ ا رظ داته،

 رح ا صورة هلعي دذ.كل( الذدن

 لممثلين ا وقع٠م ببب واع—م*

ر ذب دب ،les acteurs الرئيس:ين

يب٠ب أو والجمهور، ف-تر، م-اكس
 دب دذي وا مسبق! ا؛وفمدوع ردو لرن؛ ا

 ٠خط-ا ء-لى سدر أن مثل٠ع كل ءلى

؛لمه. المذوظ زدور ا مجسب

ةًا  ن كا٠م كال أن م.ب.دأ م.ن واذ.ط-

رض لح٠يص اختي؛ر ن ك؛ رحي،٠٠٠ال !

أن رجش ريم في١العر المردي امج

 ت لة؛ ا مج_لس إلى رح ؛-؛ شب سن

 ن٠م ،ر.ي٠مس كفضاء واستغالله

 دناية في ظي-رت فندة ذ٠تج-ري خالنى

، لمق.يل ا ح٠مس.ر ر ءرذت عمتيات٠التس

 العالم في نوعه-؛ ون فريدة وكانت

 اخباره رجش اغذرج ءلمل دوق ٠الدرب؛
 ئ جوًا يمتل.ك لمقيل١ أن ' ذاذ

 اية٠م ي ي ددد و درادي كل٠باث ٠يتصاءل

 المقيل في وجدنا لذا ... مسرحية
 مل٠مج و-رحذ-ًا ذراه لما منطلق!

٠ .٠ ره٩غ ءن تمحزه رقدى صا خ

 لتج.-رية ا هذه عدسدودية ورزم

 وات مجلس ءلى تطبيقها واقتصار

 لالرض |لمتخيل المك؛ن أن إ محدد،

 ل.ت.جليد ا صئد.ة بمتلك٠ ن ك.ا ي ذرحن ا

ول ا؛-دلى تدم ي-ث٠ح الداثم،  - ا

 .د ذر  تم.ثيل حذة مسد؛ في — ملصقات

م ذا٠ه في ن دك ولم ادرع ر١الم مث  ل ا

 في ي،؛ لجالسى. ا ي.ور٠لجهض ا أذرك ؤد

— ت لمصقا هر - ذإ-ت إ-ي ا عمال ا

 فشيئ! شيئ! ده ءذ ن ا؛.كا.؛ بددة س.عت ا

ء-^ط^ذ في اوزن لجمهور ا وأذرك
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القا'.;، ذات1ا

 دحى دخل ميع الج أن أي ألعرض،

 نمطي ا! المكان انخرج وأزاح الحكادة

 الجمهور وتقبل اتمني ا ت ااذا نجلس

]*<.. اختير ,اذي ا]فني ارديل

 مجالس خعائعر أن نج_د وهاة-نا

 في كبير حد إلى هم1٠ذ القات

 وأدوار وظ-ائف افذاء؛ هذا اكتا'ب

 المتزايدة همية ا نعفى ،جدبدن

 فى اليودي-ه لحياة ا نق في، إلفات

 نصنه آل يمكن ما ة وسيطر ارمن،

 في المعافي اذثهد عل اغزرن افة٠بثق

 ف ى لى ساهم ال-دي مر ا ارمن،

د.ذاءي الثقافي لتشاط1  البالد في ا

 وا؛؛ننغول ،وأ-ذوذه أذكال ;.مختلة-،

ؤ*. الحقيقيون عدون افا ا هم

فات لهوبة1و ا

ت إن  ازفي الدراماتياكية التحو

 ابة دب منذ اايمني انجذ-مع ذا زض.ع
 ،؛-متويات . جيع عل -تذ-ت٠__-.—اا

 انتشار من ذاك عل ترذب وما

يد  د_ول’ود- ذ-ذيدة ل وحبات—يوا ا

 من نحمله وما يذن لم. الح. التكنولوجيا
 د ة ،انجتمع عل جذلى;الىة "وياتيه آنماط

عذقاد إلى بارععر دفىت  ذلك بأن ا
اليمذ.ت -نذاذة ال عا_دد أن ذأنه من

 ددث كما نجذمع ا ودأسلئ، أرقردية

٠اللرلية انجزمعات دعغبر في

 ا.فيا ،تا لمتخير ل تالة ء زح وفي

 دخل في كبير ارتفاع مع تزامذت

 ?-ول“ ما-ح تساؤل طرح ، اهردا

 في جوهرية مالة وص الدوية

 إلى ء نذما الم يعد فلم اردفي. لياقا

 فيا ى' منطقة أو عائدة أو نيلة

 زوتا في( مدحة "؟-ة اطة؛ بت’وأ

 ا"نسان هربا تحديد إلى الراهن

 الثقذفات مقابل افدار.ر ارص

 وفي( ى خر ا والجنسيات مربية—ا .

 ارمنيون صبع واا احدابى. هر-اا

 مغبى وقت أي من ائ, !-تينمطا

 والحديد، ال_تليم ددن دالتوييؤ^

 ن ، خيور ار ت-ددانؤ ية٠واج٠وم

ن في ق.اء٠وال، د٠الجل.ي ض٠رذ  العز

بذة  من لمط1لفا بيدهم، دكون ل ا

ل اخبارات في يددخل ونمح  ا"ذ

 رصه-ذ٠ا في يتمثى عدما ١٠ مخ لع أ

ر لحا ما وعذلى الكبرى، المدل شوارع

‘ل.' ع I |د I I- ا-لىيا ة_.محا دوى

ر ممفتا دردد وءذ_لىما ، -بزه  جؤ

ذ ت د وكا مرة. ول تلذزة ل ا  سأ

ة٠اإ.تقالعلىد لثقافتهم ورهم حتد تحدع_د
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اإة-ات |ست

 ال.طرق أول ذة٠جدي لرماني وتضمينها

. ر١كئي ا تحدي,ات لمواج؛ة 4ح ادا ا

 عاذ٠ف القات ن٠تخوي كان ولما

 ارصني مع٠ت٠انج ذة ث_قا في ص_ أ٠ئت

 تذاثق.ا مع ب رذبرك و لتقايذية1

 ذل.ك بع.د ٠اذتثر ه٠فإذ أءرى، يه٠ءرد

 ت تح_ديا ة٠لواره ة ي) جذل بمعان
 مظهرًا ازقات ٠تخزين ددد دم ف ر.٩التغي

 أو وفثين٠)ص ١ نمت ة حمدلن ممعزًا سلوكي!

ثرياء من ذريحة  نجرد العاطرن ا

 دل ، ذذراغ ا ت أوة.؛ ةيوتمض إنسادة ا

 اروم التخزين إلى در دح أصبح

 ليمذ.يين ا ل دك ممزًا ذد ره عتم؛ با

 دددة ة٨حروء اكسب ددًا إتدا طا وذذا

 دأ٠ي ذا٠ك—وه ,ة٠ي٠ء جذم_ا وا ة سي ا وس:

 جدددة مرممن مرف؛ يحم.ل لقات1 تخ.زين

 زين٠فتخ صرة.1لم*.1 اًاتمذية الذذاذة في

 اذني اورهرزية ته٨درجع إه لعف ت ؛.ة؛ا

 آدة نم يمني أي إريحا سدذد أن ^ن٠يم

 تهيهو لتع،زيز ءدة جتم_ا ا ذريحة أو ذذة

 لحياة١ في كرهرز الذات ن ي ودف ة. الذذا

جتم.اءيق  الحق.ارق ول أ ^سد أنه في ا

 لها ويحوم انج،ع في قلة٠لع1 ردة لجة ا

 في سنجه-م ذ,إذه ودذإك ومردة. مرضوسة

دت؛ ذ.هور المدذلء.؛ء  انجموء.ه إلى ء ا

ذت.اء ء.؛^ي.؛. وانحاذظ.؛ ال.وط.ية ذ.ا

 اذذرد ًاذظر ، 4 ذا خد٣ رز عسةم ا٠دقي

ءرى، ادذاءلمة رالعذاص ظ,ر ود  إلى ا

 وفي دزك أو ءة لج<.ا ا هذه في ركت.هدشا

داك. أو نجدعا 1هذ

 يتضمنها )فيا لجلم-يدها اداني وهذه

 وردة تكن لم )-ذاتا ن٠غذر فعل

 كاذ.ت دلى ،ولض-ؤة.ء.ة ه-تةرا مح_لذ.ات

 عواض و"ددخل ارمخيةت صذرورة ذت؛جة

 ة٨س سدا الحذرة، ود خارجية ، دة١ءدي

 عها٨حم ذرت ؛٠دض ة ريح.وذا قتصادية١و

 مروضوء؛ ااةاذ;ة هرة1الظ من لتج.عل

 رصن ا م ؛٠٠تم ه ا كز مر_را ح-د أ ل٠مج_ت

 في ب؛لبحث مرر ا ذ*إق كلما٠ المدارر

 إطار في وصيت.ه٠وخص وي.ته٠ه تح.ديد

دل وا ددد ت دا لمي.ة ؤا رة ح.ضا

ذوى ذذ دن؛ فيه.ا يمن٢  غذو ه وذدج ا

ف. خذ  ا مرز أم به لذذ؛ ا

 ستهالك اذ*.؛س.ر ر ذن.؛ ذا إذن

ت ئيق١تلق ذبدة دكان لم ت زن؛ ا  ؤكدو

 مل٠مك جذزء ولكت.ه هذة زرا ا ة ء حد؛  ا

ت، ذه—ه من يتجزأ   التحو

 الط؛ب ارتفاع مع ذًا؛بر أئر ودزادد

 ء.ن لبحث وا فى٠ل-للم.ع ي ء جدحا  ا

ل الذذا و.نملدل احياء في دوفر هو؛ة
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I ت إقا القات

 لبيا عار وخاصة والطقوس

 ٠الم،ض إلى الهروب ا )إحنين عي الجه؛

ت ال ظل فغي  ءلى عمد الني حو

 التقدل-اية جتماءب!ةا قات ؤ*د ا زعزعة

 مات—جد داتت ،عة ا-لتما ة -ب ندن ا؛

 حفار ت  i—مالتم وسبطا ت ا]ذا

 كل دأن ]-.ذ.*.وروا به والمك فمي اذا

مر ،4حا) عل يزال  ثيء  ا]-ذي ا

 وصف إلى مي دنرا ا-دث٠بال دفع

 الفكرية بالمنتديات " القات مجالس

 إلى تدعو ]في ا ة—،—د٠ل-رج ا دبية وا

 الذ.زو ومحاردة مه وق. دا]قديم ;;.ماع ا!

 له يتعرذس ]ذيا ب هي. لرا دن-اري ا

 ،٠أ) الغول يمكن ولذلك انجتمع'.

 مجما-ها في دذكر ذناتا تخزين ظ-'هرة

 ثقافي ذمل رد عن .دم "اب!٠شط "

 ]تاريخ،ا تارع ومواجج-ه للدفاع،

 الحاظر، تحديات من والهروب

صول "النقاء" إلى والعودة  وا

وادذات.

 العاتية اهرة ا]ظ. أن نحد وعاب

 ،شر ما وغير شر معا ثكلا ،همت سا

 نجتمعا في التخيير ت عمدتا توجيه ي

 ادد٠ي لم لمعنىا ذا۴- ]ذاتوا اليمني.

آو بعفهم دا علب غددف هرة 1ظ مجرد

ت مجمل أصرح ب_ل ،يذ.ذذون  د

نتماء.  ورة وخط ة اهمي تكمن وهنا ا

 يددق ؛.مد ل مر فا ،تة ا]ذا ا]ظ-اهرة

 أو ت ]-ز-] مادي امتهالك بمجرد

 ءلمبه-ا وغذاف ل مبتد عرة اجتما ءادة

دراف بين جتماعية، ا  و، وإنما ا

 ]ذ_اهيموا ]_ة_صوراتا همن -ذ.ظومة٠ه

 والرموز وا.دهاالح ا]-ائدة وا!ذ.

 الغات دامتهالك ط؛ارتم

تقلبدة11 اذن الذة أنتاج وإعادة !اخات

 لحد١ ني ادنات ذقاذة تاهم وكما

 عير نجتمعا في ا]-ذ.خيير عمليات من

 ا]ذات باعتبار ن؛ تروج الني ا].ذيم
صالة، رمز  في أيض! تاهم ذانها ا

 وال.مالقات القيم إنتاج إعادة

جتماعية  ث مجد وما التقايدية. ا

 سا-وكاات من ا].ذات جلسات داخا

 تعب-يرارط إ هي ما عالت وذف

 أن فنجد .ا؛].موسر قع و.د احذماءب

 واودذن للبذلوس محدد م 1 بذط ]تزاما

 ٠لمر٠ا]. في ادناس If دندن اوفي اوتامة

 ]لمة؛دةا في عميد.'* د_*،'ني ٠يشا.من ده،

 الراب نظام عم رغوة ل.عبر و انيفية

جتماعى  ]؛مني. ا نجتمع ا في ا!-ائد ا

 اهر مظ معايير ج ا ك اعاده وءكن

حتماعى التمادز كالى مزدة لرا ا ا
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؛اذاتاشات

 ذل-ك وء-لى لة؛ت. ى٠ل مج في ؛-روزا

 ادنات "هد|ء لبيطة ا ردن د؛ ا تذبح

 بداية في ت اوظ-؛ ؛ن—أء-ص دل وة-؟؛

 لجلوس المكان اح—وإذ ن—اء-؛

 إلى ا؛-ودول في أخر—ذ نفعر

 اوتمايز وت؛كيذ اوذرصدذ تددح ، انجلس

ذراد. ت ء.؛ الجما ؛;ن  فإن وباذالي وا

 ء ذف؛ ر ي ؛.ظ ك؛ن وإن ت ازن؛ محدس

حماب للماواة ك ا  وا

 إ اذاس، وح "،؛رد* الد_ء.ذ.راطي

 ذؤكد ت ما ر صا د ده طي؛ في ي٠مخغ أنه

 اوذرائح ددن ء.ي ج_ذ.ه.؛  ا ،ز اون.*.؛

 اوذظام إذتاج وتع؛د انخسن ت واوذن؛

حتماءي  هم ؛.,ا وه.كا.ذا الة؛ثم. ا

 م اوط؛ إذذأج إء.؛دة في ت اوة؛ سمجل

جتماعي  انجذه*ية والذذاذذ المهيدن ا

 لم ء؛ شلده -ى ؛ ؛ط م-ا أو ؛ذإة،٠ال

 وردد-و٠؛ در—ي لذري ا اع٠ج-ت-م  ا

" Bourdieu" ؛ذروء بالثقافة," ، 

 الثذاذة هذه د.ظ؛ه.ر دن لكثير1 ك فه-:؛

 اليم_ي انجتمع في ة ذلى د_؛ لذرا 

 هرة نو.ا ر نتشا وا .ة ر اتمر يغفل

ت. وذأ ا مذالى

في الذذ؛ذة إنتاج إء؛دة دظ؛هر ودن

 أن د٠نج وس،—ه—اذ-؛ دي ا؛؛ ه-؛ ؛-*-لى

ك  غدر دعدورة دم دا ت اون.؛ اد:.ي-

 د-ن لعددل. ا إذتاج إء؛دة لفي ذرة د؟؛

نماط  من ية الذنا ستهالكية1 ا

 ذير وكا ذا وغيره. وس,كن .ى ود؛؟ م ذع؛

 ،ة لتقليدؤ 1 ارده ل_غ_ل ا ت م.با وو ا من

 ت-حجي.ب ،ثرة٠او.ظ.ي وجذ؟ة وء؛ص!

 يت.عل.ق *ا وفي ٠او.ة.؛ت تخزين لذروط

وط التقليددذ، داودارة  أة؛ب أن د

 كا.لى ؛.د. ء صن.*.؛ ود,لىل.ذة ،.من و ا ددن

؛.عي.؛طا ءلى تحاذظ ذزال  ء؛ص،

 ه مكا؛ لفي دواء اذمن ري ا؛-.عد-؛

 ل وا؛ اوداءرة دسته ه: أو ؟ي ر المن؛
 ؛ذ.ط؛.؟.؛ت لتجيب ما دًا غال الني

 مازل بمذ؛و أن در ون؛ ا ودن ن' لتخر ا

 دوان أو "مفرج" وجود من -ممني

 في ن دكا.؛ لى أذف في ت ون؛ ا ن٠لتخزي

 ن—٠ ليمنيين ا أن لى—نج ذزل.كما—ا؛.

 لحدي.ث ا ل ا في اوغالئل ن كا؛—ال
 الحديث ؛أوزي كثبرًا ،:أذروا لم اورن

 البنطلون - الذ-رب دن ا؛-أغذ-وذ

 ؛.عضهم ارذلىى إن ودفى - واوة

 رم,جرد ذإنبم دس ا؛ دن لذوع ا هذا

 ر ال-ن. أو اورسمذي اوألهلى من ودة٨او
 ودن دي؛. ون۵إ:ء؛ د؛ ن درء؛ دذ 

 قات مجلس أي في ؟لى ؛-و أن در لذ؛ ا

٠غري، س٠بمالب عذزن دن
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الغات الفأت

 من وجل-اته اونات ^نى وهكذ|

 الثقافة إنتاج إعادة آويات (٠أه

 ،ذلموسا ي دالم*ا رع-دها في يد^ة1اا.ذة.

 أؤ، انتشار من لحد١ أو وةوف٠وال

تا ظ_ل في ،ردة جد ذذافة  للدو

ت كاذة في ال,لرذ_*_ة  الحي_اة مجا

 القا-يم ؛-ين والتشتت ا]يومية

.لحدبد، وا

دو، القات “و

 الدو]-ة بين قة إ،لالا ه-ت اذ-,~

ختالف باكحول دت 1واوة-  فهرة من وا
 الدوان موقف و؛طور أخرى إلى زمنية

 عبر به-ا دكاج ا ت وما و كذة ا
 خضع ديده٠ء ؛-مراحل( ومر الناريخ

 ادداسية غ.جدات٠المئ من زة٠لك 1فيه_

. عدة حتما  وا

 اددين شرف ا"مام حى( فإدان

 كسفى ا نجتمعا في ت ل_ة.ا ا -ههمر آ زادت

 أخذ مدن الزراءر-ذ رقركه واتسا'ىت

 ومن السياسي. انجال إلى يقه و—ط

 م هذما  ا ظهور ك٠ذإ _ؤشرات٠م

 ل سع-ما ا ع١م أن دد1| رت، ا٠لق با إدديد ا

ين ذرت ا"مام  د/950 عام ا

 كما اذذزة، تاك كانت ٠فقل ام. 543

 الحين، ؛ن مجيى ارص اذؤرخ يذول

مهدما ا لظهور الحة-يقية الداية

 بداية إب؛ رل الدوون، قبل دن اقات دا

٠الخقيقر، وادداره ظيوره

ردد نيو، ا"مام حكم فزة رفي
 - 1918ه/1367 - 1336 الدين

 أحمد عهده ولي ه ؛.دد ومم•, ام 948

 متادروه لمر وكة رذ،ادقا أسدممال ازدهر

زن »ذف-ما ى  هذه رد-؛-لت !ليؤم. ا

 مرا-حل من -جا.يدة مرحلة الذلمرن

 عالقته في ارمن في ت ون؛ا ذط-ور
 ؛٠ زلذ ا مؤذ ؛.دأت ذذلى ،مي ل.بدا

 ؛وعي هرة ط؛ اًا. هذه س٠بتكري ا"مامية

 ؛،مد خاصة باسة،—او أهلىا؛ؤا -لمذ،-مة

 في .دمارخةا د.رة-ذ اذذ_إت أن

 ت اذأا تحول لغد ؛؛.أرج.وا الداخل

 ه/1379 - 1336 من الغازة خالل

 م اهذك محور من م1960 - 1918

 ميد ,سية سيا أداة إلى دد تشريعي

 كل عمل وقد آنذاك. لحا؛م ا دخوامأ

 ا"مام '-مده ومن مجيى ا"مام رن

 اا-ذ؛دذ، زراء-ة جيع—تة عل حم_د'

كه  لحهما صأ ط! بذوطيفه ه؛ وؤا و؛ستؤ-

 ١تخزين أن هقه-يط دا عتة-' ا ،مية اليا

 با القفا عن سىولما ا يثفل ت وذأًا

.الوط؛ ءلى لصراعوا نية الوط

 !-قا وتاويةا التطور مرحان أما

قتها ء في ].ذاتيةا الظاهرة شهدتبا
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ت ااة-؛ ت ااف؛

 ت ل-ن-.وا ا في كانت قد٠ف لدول_ة دا

خيرة  تميزت ي٠وال ت للحبب ا

 ارجي٠الح لم ادعا لى٠ء الدمن اذع.ت.اح٠ب

 ة٠وري٠ه٠حم ة٨اس٨س ظبية—أن وسددره

 ذات ط؛ة را تكق.وق ححكوهرات ؤذوده؛

 ا٠٢ات٠توجه٠ب ت٠تمز ،ح.ديث كودن ت

دحرالدة ش;اكية الثمال، في ا  في وا

 ين٠ط٠ال لنظام ٠دي٠ب ذوب٠الج

 ر١٠ي٠غ٠ت٠ل ا ذا٠إ ن وى ت. ا٠لشيخ وا

 ءلى ائعكاسات ل ا-زل يعةببط مع لمغأ ا

 الطامان ف.اهتم العاتية- الظاهرة

 ما،٢توجها ف حال ا رءم ،ن١لجديد ا

 اغتلغة. سرة ى ا و؛لخلمات لتذم.ية دا

 الماغدة اودول زذوط؛.*.ض ظل وفي

 درر اودولدة ت وااشغل؛ ات٠للهساءلم

 ظاه.رة مواج,هة ددة، ءلى ذظأم، كال

ريرا انتن-ا هرن لحد وا ت القا ل ا ستدم ا

ووت في ابدن ري—دط —ك في

 .ة ي؛ لحن 1 طة1لد ج.ذرد ك!توجه ،دل وا

 ب.طابة د رع خا۵ أن لحكام١ واعتذقد

 الحديث لم ا٠ع ل ا إلى حدول لد ا شررة دأ

٠الم:هر

 في ذا:ا كانت ادي الدودة فغي

عام لرش م?ر٠دسا* في صدر لجئ.وب ا

 تخزد.ن يمنع قانون م1976 ه/ 1396

 ،ئه وذرا ه٠يع٠وب زل وحيا لقات
 أدام داست.تذاء ،عدن دزددذة في اره خ,

 ال.رس^ذ. والدطل والجم.ع.ة ألحمرس
أريع دن قوبةء ءلى ؛ون1الة ذص وقد

 مة را٠وذ ت -ذوا٠م ء-ر إلى وات٠س-ذ
ف بخ.مست  مخاس كل لى٠ء شار د آ

 بعدن ستذنى ا نون زقا ا كن1 ٠وده٠لم

 ل.ص-موبة ت ذا٠ل ا ذ.زرع ل-ق ا ط.ق لمد؛ ا
 واقع وفي ٠ء*^لىة سراب ضي.ا دذذدذه
سر  ه! التزام هناك يكن لم ا

ذون،  لهدذه رون٠د اط ا كر٠يل حث ا
 كاذوا القات مستها-كاي بأن الغزة

ت هرن كررة كمي!ت ين.زون  أؤام ا

 ،ا٠٢ وح .ل*-د ا م.عة٠والج لخميس ا
 له ستعما  ت ج؛ كال ا في ده و-^ذدظون

سروع. أيام ل١طو رر وداخ ا  ا

 ؤطع إلى داإذات ولن1ا من باويدض
 إلى وحىول٠ ؤوميا طويلة اذات٠م.س
 من الشانون ه.؛ سذذ؛ ا ل.ي ا طق ادنا

 دون ة؛ دذي ملتعال حية ل ا دن ٠ااخ

بدون نص مجرد ت ة-؛ اد تخزين م-ذع
٠تذغيل

 في واءة ذت1ك ادي الدودة في أدأ

ل ادورلى وج.ه وءلى الة-*^ال،  -د

 تح.ول نقد م،1972 ه/ 1392 عام

بية٠س:ا ،٦٠قض إلى ادداذدة دذ^رة ت ادن؛
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نات ا نات ا

 تي. عي ال ثدن حكوهة ظل في ك وذل

 آنذاك اووزراع ى رد خل ذلى وكان

 في رى—ج ما—ب مقارنة ودأ عدد

 بمخ رسمي قرار اتخاذ فتم الجذوب،

 اددولة أراني في اولهات زراعة

وذاف.  ما-ر عدم م—ورء وا

 اوقات منتجي لم دمعا القرار

 لفي اوقات زراءة منع ءلى واقذصاره

وقاف الدواة أراني  إ نقط. وا

 اوذرار. ذد كاذت فعلهم ردود أن

 من شديلىه مناهذة ا]ذرار شه.لى كما

 ر١الم. وأن، ‘خاد-- اليمنيين، غالبية

 !ثورنا جريدة ذشرذ* اودي لمظحغي1

 ياذدر، ت اوقاد وصن-، الرسمية،

مر  من كثير مشاعر أثار الذي ا

واداماء.ا وخادة الناس

ت أن القول ونكن  -ذلىا محاو

 لمرح-و.ة ا هذه في اوقات امتهالك من
ت ا٠۴أت عنى فهلمت،ا ؤلى  مناهذة ءاو

 إلى -رمي و ة قليد؛; او اليمندة ذ-قاذ-ة
 التخم، ذل دن تبميئها أو انتزاعها

 اذة٠بالثذ اذتآثرة البالد في الحاذمة
 ليبرالية. أم كانت اسراكية ، برة خر و ا

 الرأسي ؛.وقفا هذا فإ).، وبالتالي

داوفشل ينته لم !إلهات اإ.ناهفى

 العوادلى من عامال ك!ن ل ب. ،وب

 مال٠ع ح ام ازدهار في أسهمت الني
 اودى مر ا لمر-تا-ة، ا هذه في ت اوة؛

 اهتمام ز مركة إلى ت اوة؛ زوع بفدو دة.م

 والني للتغيير الراذضة ت -.لحماء؛ا

 ليس القات مئ( اووذف هذا و( رد،
 مغر ات—ن من التخلعى مجرد

 ة محاوو بل والصحة، فتصاد دا
 وثقاذةا عل دخيل حياة ءط زكرنم

ت تلق٠يت مرا وأن ليمن؛ةا  بمحاو

 دما ،لوطزةا نجدوءة ا هودة تته.دذ،

 معالى اذنات تخزين( ل٠٠ف أى

 دديا الدور تعزيز إلى وأدى -.؛-دردن
 في رذلمبددة”ا! ذ-؛ت٠ ثة؛ذ_ة ب_ه ،٠زة_و

مر إن اليمني. تجتمعا  هنا يننعلق ا

 و -نيتم‘لر►’ ج-ي-ةموا في حم-اءي فد.، س٠٠ر
 تناث، في ه-دةلم' ا الجوهرية خبراتولمن

المرحلة.

 القوانين أن تا واى دات !ذد

 إزادة ستطيع  الراسة توا!قرارا

 من لى—الم أو الرمن من القات

 ة ؛-داومع ولذو_ك .استعماله.

 جديد موذف، يظهر ددأ :-.ناتاوذما

 ي حذادة تا!ذا لم.اه افيمنرة دولة.1ل.

 ا!دولة مباسة وثات الثما).(. اوذطر

ه_د في ديدة—.لح  لدوادلبا مام—ا

ذة1ا؛-;-*- رات وادلى والذ.ة-اثات
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اذنات

 'ععتمل رل ن ج ر ت.ص-و ۴ريا٠وتك ت لقا I د

 الظ؛هرة في ترى ة٠أماس فك.ره إلى

 طرح٠وذ ية٠تذ٠٠ .ئ٠ص |ت يك■ خ- ذدة ل_ذكا ا

 ل؛لثق؛فة دة ء ذا جدددة ت إذكار؛

 |لمقارذة *ب٠الع ودن ة،٠الوط والهدودة

 بادان في ه.ة٠شج. ظ.واهر وردن ا٠بب.ه

رون—؛, أحرى  العين، في ؛

 ت ؛—المستوي في تبرك.ز وأق-راره؛

قتصادية. العحية  وءدك وا

 السنوات خالل المتع؛قبة الحكوم؛ت

 ءلى م.ن٠ل ا طري۵ ددن .ودلىة ؛ةة1اا„

 -دول وأردده الجدل حدة ع.ن الةلى.ل

 وقد وأفدراره. ده لسيا٠وس ادذ؛ت ت ر؛

 ت.عاقبوا لذين١ ب-ن ا ء رؤم*-؛ د س_تغا 1

 دن ة٦الغبر دالك، ل خال اب,.ن ؛.م١ح ءلى

 السيطرة وحاووا ال؛ذي، أغءط-؛ء

 الحهم.—لحد ل-ه ع.م.؛ مدت ا وتوظي.ف ه علي

 في علة ن؛ يةس سي؛ وبلة ت ]ن؛ ا فك.ان

فط.را؛ت ذ.شات  ن زم؛ أ-بذلى هدن ا

م تقرار ا ح: وا قلو ،1٠ا

الريى!-رايم من ئل لجا!بها

 والرئيص م1977 هلم 1397 الحمدي

ول فعم،" ، بعده من الغشم,ي حمد٦  ا

 رفع٠ل ت اك.؛ راذ.ب٠ذ تخفيض ءلى

،ده ذلى اذلى ا مذ؛صرة ن1وضم جه٠ئ.ع

 في ذذي غكؤ ددزودد الثاني هوج بينما

 لتعزض القات من رب_طة٠ب لج.سش ا

سلطته.

خيرة، ئرطة ا وفي ن بع.د ا  إء

 ،راي.و 22 في الموحدة ن٠اليم دولة

 ارة—وتج زراء-ة ،ات ن ها د
 غددت ل أ حي.ثع جليدًا زحم! ذًا، سؤ وا

 ع٠تم كاشت ادفي رية٠ط٠ال.ش القوانين

 في ه ود,راء يع_ه٠ور ت ؛از-ذ ك٠س--ذ-ؤ ا

 في م.رة ول القات ودءلى الجذوب

 لم لفي ا الجذ.ورية لذ.رى وا ا؛دن غدر سع

 م.شل قيل ن٠م الة.ات هرف٠ذ ذكن

٠رة٠واله حغ;موت

 الذي *ي اب اله.راع ر1٠إط وفي

ولى السنوات خالل ددد ا  من ا

 الحاكمين، ن ر٠لح ا بدن التسعينيات

 من العام العبي ر٤المو آذذاك،
ثزاذي والحزن سايق! اذأل  ا

 سابنا، لمءوب ا م٠مح.ك ك_ان الذي

 كب.يرة ركة حذ ت زن؛ ا ن ا مج دت٠ده
 ٠قبل من مبدل ا٠له يش-هد لم شارًا وا

 ءلى ل٠ي.ع_م داكة ني ط-رف ذل فكان

 في لحا  سدن وا ت زن؛ ا ى مج,ا دوظ^ما

وساط في ه٠تخذرك-؛ذ  والمذذذة اثمرلى ا

 ب ستفطا ا وفي واء—س حد لى—ء

سا لسا والدعاية ل-ه حمدرين مذ-؛
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اانات

 ت تجمعا إ ا ،٠أغل أن ا٠كم .ونثرها

 والحزبية السباسبة عات حذما  وا

 مجاار في اظهرا د.ظ تعدد كانت

جر. مدذوءة ،للغرضر خاصة قارة ا

 الرسمي ألحكومي الموقف أن إ

 بعيد. جذريا محو شهد زطاهرة١ هس

 ه/1420 عام سية1الرة. شات ا

 كبيرة لالت٠تح وسط ،م 19 9 9
 لغرة ا يمن في ة اتنميا مسيرة تواجؤؤأ
نذشار أهمه.؛ من اا.ثالثة  اشعاقم ا

 ذلك عن تتج وما القات ستهالك
ذسان صدحة دد٢ داذت أزرار هن ا

 دام اا بداية ومع البالد. واقتصاد
 اذقات .وضوع٠ ذفر م2000 ه/1421

 اللظة اسدامات ردارة إلى

 الله عدد ءلي لرئيس ا ل ماعال سية لسيا ا
 ت لذ؛ ا دأن ه-ورية—لجم ا ر٠رئي لح _ا٠ه

 التي ذمية ا ا ج.ه.ود أمام ءقم.ة بشكل
 عنه أقدح -'٠ثخص وأنه ااذواة ذلها٠ت

 د-ظ ها فارة في اراضةا يمارس وبات
طذ ٠ال قف اذو هذا تبع وذن الغلهر.

 لحمهرربةا بر ر قبل مز، ه;ة ول

 من اسليةا ا"جراءات من 4حمل اتخان
ك مذع٠ب اذرار إصداره ا؟همها  استه-

 من وا لجيش ا مؤسسات في ازقات

وحماس بتارب ده’ في حظي“ ازدي

-،نذحارددا سا ف ،وق رس ر٠غب ر٠شع

 خطت ما لذ الجال. هذا ي السارقة

رياني سدااكريم ازدكتور مة ٠حك.و  ا
ستان كومة—-د دردعدتا ومن  ا

 في ت٠ههم ذد.طوات ل، 1ح را ءذازذادر
 أزرار وهواحؤ-ة الهدادئة لحة درا ا دق ر ط

في: ؛ثلت المذقاقمة، القات

 من لرسمة ا لصمز< ا وزة تمدد_د
 رعد زخة اوشا وحق صاحا منة اذأ ا

الظهر

 في القات منتج إدراج

 دام ٠ها ا٠تم لى٠د-« سمةالر ا"حذ.صائيات

 وط-فى ر٠مؤنم عذلى ٠.زورلة وات٠سذ
 إصه-لىار .ازذات ۶ر٠م.وح افثمة—لمن

 في الغذات تناول بمنع انرار كومة اطة

 ت ا ء لفضا وا لحذومة ا ت لمؤسسا أ
ادرامة.

م ذليوسا تناول  الرسمية ا"ء
 ورسانا-ها برامة.ي-ا ني تااذا لموزوع

عالمية  وصوعية—لم ؛' هن بنوع ا
 من ذدك ن ك-ا أن بدد لذنافةوا

 ا"عالمية سةادميا ني وءات٠الممذ

الردعية.

 عار ت لمنظما ا صر لبه ن دا وذلى

 وفي المقات هضة اشذا كومة اعى

 ج-هة ادر ة٠الوط_ذ> طش :دماري ا مذي-ا مقذ_لى

 في الرادلى الدور ات—ة٠اا أضرار

 وتعه ت اذا ا ٠ وز-و٠ب^ م هذ-حا  ا
حولها. !غرارا وصناع العام الرأي
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رة1ا)ة الذات

ت بم٠تذظ٠| وامت ح.يث  ذوعية جد
 ر١٠ء انخت.اغ_ة ت لذ.؛ ا ؛.؛زرار دورية

ذى اباهية ا"عالم ثل و  ل وا
 الثاب نم !إستهدفة الغئاتب اتجاذر

 لثابويةوا ا"ءداددة المدارس ر ء
ذدي مات—والجاه مر ن—وا  الذي ا

 ية—سم ل ا ت ا٠لهبئ ا فحز٠تح في م—ه مدح
 تجاه جادة ؤف دوا اغذاذ ءلى لذلعبي!ة’و

٠ مئيل ا في القات ل 1ستعم ا
ادزاب ءاي الله ءدد د.

 وم.وء* ادم مح.مد، !س-ماءي,ل »بمتوكل٠ا. ،.راجع:
راى، الف.; ابذ؛؛،  دوسة ،2 ج ا
 ص ام،992 ص_فد.ا، القافية، ألعفي.ف

 ذي اذنات )ظا»رة ا،تطألءثة درة ؛733
'؛ط.ار ىرعغ  ر,ية٠ال مذظمة1ا - دية ا

.1983 ال-لز-رط-وم - الزراء.?; ل.لذذ.م.ي.ة

Krikorian, A. , "Khat and its use : a 

historical perspective" , Journal of 

.1984 , 12 ’Ethnophannacology , N ي٠القر 
 وءلمم i،ادب ؛;ن ذ.ات1ا اك، ا) د٠ء

جد.؛، ضعا، أزال، دار ا
 "Effect of Ramdan, M. E. A., and ام؛ 987

other, Catha Edulis on Glucuse Tolerance in 

,2 Diabetes", in Dirassat yemeniah, N٠ 
March 1979 , p. 15; Schuster محمل >جر 

 اص_جذمع ى1.ء هذر وأ ._ة_اتا ،زرد
 ،2 عدد ، ;دراسات ذي ، ابداي
 والبحوث الدراسات كاز م ،1977

 Chelhod, ,ل La ؛57 .ا،؛٠صذ. اب;ي،

,Societe Yemenite; , in Objet et Mondes 

;10 .12 , 1972 , p N1.1ا ءب الرردوذي ٥،*
 ;.ذورات د ن،٠اليم ذي ؛ورة1وا اذه دق ال

 ،ركاز م؛1991 دمذق ربي٠1ا الك.اتب
 ذي ت ااذا يمذي،1ا وابذوث تا اادراني

،جم!ءي ؤاف ، ،اذي-ن ادموا ،,ن ;1ا ■ح-اة
؛م 1982.روت د ،ج-م-اه-ير٠ال م-كت--،

ظ.ه.ور ة 1تك ، اوا*، ء.ذ ،ي ب اده

 م.جلة ،٠الداشر رن اوة ،1وذة.ؤ- وذات
ام؛ 977 رس١م 2 دد ء لجديد،١ ن ال-م
مادن واذب اد’ علي، ي، ادر  ا

 ،ن،1ذ1ا اد*دد ،ااذوادت رجله٠ ، " واذات
 In "Les - م(؛1997 ،-ارس - )ح-أ،ذر-*

espaces de la lumiere" Bonnnenafant p. 

a: Architecture et Societe; ed CNRSS, 

Paris'Sana 1995. p. 133. Gerholm, T,. 

Market, Mosque and Mafia,: Social 

inequality in a Yemeni Town,

58 .University of Stockholm, 1977., p

 *.,ابة ال رأة اذ..* ' ،ع.ح.م.د ة نجدا صادم
 دد ال.. ؛.راب-ت،-1ا با-ة٠،- ، ة-ات-1وا

دن، م.1997 دارس جاذب- ا

افارة

 ة ري دي٠م من حىمد.ور ل٠ب ج في ؛.إدة
 ،٠ءمران ظ.ة٠مح.اف وأشفدال مممدور

 إلى ة١ذس أجرد ب.قارة ذ*رف ادفي وه.ي

 ذرف ا"مام ابن المطهر ابن أحمد
دن،  ذب إ د أحاده اشئنير لك ا

ديب أمذال اذغارة( )آل  رالشاء ا

رة أحم.د  ر آخذ أدباء م_ن ودو ،٠اد.ذ

 ه٠ل للجري، عذر ث الثال ادشرن
 وم.ن ،ت ه-زيا بره٠ك أ ذهر ديوان

 1فيه يشرح ادفي تزك وعائده ر—أذ.ي

 صره—ء في ة٨س .ا٠س٠ل ا ن—ليه ا ع وز أ

ومطلعها.

 ذا٠خا٠ل ا .إىء لصعبة ا ء.ت زف

 1ط_.ذ_ والسراج عشوا خبط
من إداري كاز٠مر - أدزًا - وادذارة

ل ودرق 1 ج.بل رددردة  محاف.ظة وأء

رة( ل.دة٠ر إلى ة٠ك.ب ي٠سم دمار. )ا
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القارة القارة

ماة.ن من وكاذت هتاك،  التي ا

 1فه كاز< ١٠٠—حي الدلم طلعة يذصدها

ًا.٠اإذد' ودنو هل.ؤيح دنو ء وطدا ا

 في )ادة-ارة( ت*-رضعتذ، وقد هذا

ول الربع  خرة الراد-ادة اإ.ائة من ا

 وحري ؛;وب( غى١ هدم إلى للهاجره

ذة.١دثظف٠ال الحامة قبل من

نزارو، إداري مركز وا!ذارة:
 وأعمال رصد ليردة٠م من ف را ط ا

كبذر عدد عل دشتمل .٠أين محانفه

 ومذي والذرة ال.صفره ا!ذرى من

 ة لصاوهم١ التينت ا!ذارة مديدة

 رقر تمل حي القلى، !يافع القديمة

 الفيفي• تن ؛ن روس ء الطط،ن
راض من -قلة٠٠محع معاحة في وهي  ا

يا ثار ذية٠الد ؛-ناطقا من دد ود

٠ ذقدبمة ا

 ح-ذ-وب ء-اه-رة ذة٠مدد والة_ارة:

 لها لدقا ،دضموتأ؛.ؤ ٠مدا مددنة

 مذن عا٢ سكا ز، لدزيز( عد؛ )قارة

 يناذن -ز٠ءدالضل آو_، هم قديم زمن

 ق.ملة ل_ كبر آل عداد ني بد-طون

 ا يكذي كما اذر.—ار زرم ر٠ءام آل

 بن ؛-كر اي لثيخا بن أمد—الحذ آو،

مالم.

 ذ.ة٠ط٠مذ ،٠ؤ ءاد-رة دددة :واد-ذ؛رة

 بحضرموتم؛ب. ا!ذطن ديرية٠ من حذورة

 نادت( آل )كارة ناسم المعروفة وهي

 ذ-ائل من ثاد آل L٠-سكا إلى نة

 ادة.وت":كال إدام“ مؤلف ذال يد.

 ذوو( ،ت ج.را دن ًها عرلى اوثيح ,٠ ؤ——.ي

 ولده وخاشه ام 910ه/1 328 سنة

ه سد ز، للطا ا ابن صالح البخ  ا

 ءقدل بن ذارمرج ؛ن علي بن ذات ;.ن

 ؛-ن امر ء بن محمد ؛-ن بج.، بن

 دلى ' صالح لثيخا ،٠د1وة. .ذة ئ٠فغ

 وقذو ل ادم موحكا الرحال، فحول

 آل وبين -;نه-م’ جرت اوفي ■نردًا،ا في

 وخلعه م1932 ه/1351 سنة عجاج

ماج. دن علي و!لىه

 مدينة حي ذوا في بادة إشارة: وا

 هز( لبا ا رةL)؛ ا—غ يذال ٠سيئوز،

 ثالثة له رد د ج.ب فوق باندها وذقع

٠كشرة مزارع واليهاحو رور،

 شمالغبلبن-ءين في قردة والقارة:

 محالظ-ة واء-ماؤ.، ٠لمكالا مديرية من

 دلة ديار من وهي؛ .٠حذ.زمرت

وآل دكير وآل عمر دا عمر وآد.، اذدوادثة
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رة1ة1ا !اذارة

 هايوف رالجع.دة. وال ين داحل وال *^.1

 إلده بتبتها إذا ا است!ثر ًاةذ؛رة ء^ون

I غدا و وخم ره شذي؛ 

 ذوا-دي في خاربة ةدلن وادخاره:

 ه ون سدغ ينه ط هرن زتريه ا دور ق ذري

 ب-اس.م ال-روذ.ة يوه- عرموته. بح

 دن ٢وه جبب ودذال جس( )ذارة

 في — س.كذها ق.ذ ن 1وة ،كذد؛ه ذل 1قب

 العاذر - ادبذري الراح القرن أول

دي الهاجر. ببى دن ٠أحما اسإد

 ثم اق دعع I دن ذدوره عذط ودك

 طوت وذد ي_عة(.٠٠لح1) إلى دنها ذلى ا

 سنة إلى ه-ورة٠دلمد حذتب ي٠ب ة_ارة

 ذبة ذب ر أ ث٠ح ام 207 ه/604

 دن دخارد,وت إلى ك اذرة اافي ةم-حيث

ادواة. رل أعراض

 يذ_ة٠د_لم ذرفي ردلي زل .والذ_ارة

 لب.ح .٠دفردوت؛أ: دل دا الحاد.ي

شأ.: دذينة ن٠ء  كم. 35 افة٠د~٠ب ٠اطة

 ن٠ء د-ي l-i ا د.دلجذ_ة مح-ج-ب ل واإذ

ابدر.

.دب منطقة في ؛-إدة :واإخارة

 وه-ي حط.رموت، في حجر ؛.وادي

.ثددث آل ؛ذارة ادروذة

شباه )؛-.ارة( و ،دطا.ردوت في ا

د و)ذارة(  ذرق ج-توب ذ-ان—الر-~ ؛-

 ن(؛.ع وام٠ال* ؛-ي و)ذارة( مة.اء،

 ل1ءت- جبل و)ذارة( ،حجة محاذظ-؛

 ذارة( و) ، )ر-دة( رب غ ل ض( دزل-د

 و)ذارة( الرو. يافع و)؛-ارة( ؛.رام،

 )ب-وف( و )ب_اجل( في اذرى ,--ما

ن(  ارة(—و)؛ و)تئؤر(، و)كأد_

 ااي ودي ح.جةمسم ؛ندة غذا ؛*.ة دا ذ.«وة 8

 لخا.إوع ا ر ط إ.؛ ا مح_مذ م ا"د.( ا الذ.ذه.

 26 م/1962 ر١سذم 26 دورة بع.د

 اد.ق ا.^ د-*-ة- ه 1 382 ا خ.ر ررتع

اذاكاتين. وهز-ء.ة جذص.ورلحة ا ر انذى(

 العقحفي أده؛ إبراءدم

وادءي ءاي اددد
ى جع: درا  درة جز غة٠ص داذي،٠اله أحمدل دن ا

 دار ،كاوع ا ءاي دن م!حمد ا٠تحةيؤ الورب،
مةري:٠الد م.حمد ام؛ 980 دذداد، الدر.لة،
 معد*دلى ،تحغير ، 1ارله٠وؤ اا؛هن دإدان م.جموع

كاوع، اي ء ء،1صذ* اباب، لحكمة١ دار ا
 وال.قباةل لبلدان1 ممج.م ام؛996 ،2ط

 ، نم; ك ل I دار مفدني، ال م ه؛ إدرا ال:محية،
كاوع: إسماء:ل م؛2002 ،4ط ف٠صت ا

 اذنءر دار ن،٠الي ؤي 4؛.ة وده؛ م-1ال* ه.جر
م. 1995 ،1ط ،د؛روت ىر،1ا].ه.*

أدين ذرف ن(= ال ذوف )أددد ذارة
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د(٠٠٠أ بن ف٠)أح ذاسم أحد( بن حمد١) داسم

 د(٠أح دن )أحد قاسم

مI 1993 1983د/1413 ٦ 1403

د سم حا حم_د ا بن ل٠أحم هو  في و

 ومع .لها :-*-لميمه وتلشى ن عل

 التم.^ر ء-لى رته بذل ك-ر ل ا إحساسه

ت ءلى أطل ؛؛!-نف(  !'كجذديدية انحاو

. ءدل هدرذة -اا تزخر كاذت التى

 من الغنية ته حما بداية في اىستغ!د

ستاذ  من تعرف بح ي مك يحيى ا

ستاذ هذا خالل.،  لم مقامات ء-لى ا

 -قددي او ء ا!-ن'-؛ ؤ، متداولة ت_ك_ن

"ولرة؛ لد-ابمما مقام م-ثل _ي٠الي

 وال.كردي، ._ير٠الك بنوعية ل٠ه_اوذ٠الئ

. لكرد١ ومذام

 اها4ا4ءام عدن ثهدت

 اذوسقى ذدوة " شوء—, م1994

 خدلم الغنان رأمها ازي " العدذتة

 الموسية؛-؛ والرابعلة للح محمد

 خدا ء؛لم ا٠إمء صسين اسة برة العدنية

 م.1951 / ه13 70 عام خان رفى

 مهما دورا ا"طاران هذان ولب

 ة—مدي في اوخنافي بذ,ديد ازن؛ في زاناية

 قاسم أرد الغنان أن ويبدو عدن.

 وفي ددد. دح إلى المناخ ١ه تأثر

؛؛لمعهد التحق م1956 ه/1 3 75 عام

 ا].ةاهرة في اا،ل,ر؛؛ة ولموميقى الي ال

 ء-'م "دبلوم" ذ،-ادة ءلى وحصل
 إلى عاد وعذدما م1959 ه/1 378

 زك!ردرديا وذ_يا لمهجه لم واى عدن

 العناصر أولوؤة مردأ دن ق3ائط اوذي

 ه/1378 ءام وفي ا.اىر؛. ض؛لغذاا

 أطاق موسيقية ؛.رقة شكل ام 959

 قاسم أحمد نقة ' ادم 1ء_لميي_

 دد ازغنان تخ.دم٠اس " وذحا.دددةا

 الموازين 4,_لحاأ هباءة ي دم ة_ا

 أن رد سية.ا وازد واوثالثية الرباعية

 نمدز الرداء-ية و_لموازين ه٠د يكذ٦ت_ ف خ 1

 تتميز ازفي زتلك مماثل داخز( بتقيم

ءافي ا٢ المعرية. ا

 وظف فة-د مية ا .لقا الناحية من أما

 أق ط. ءلى المقامات هذه فناننا

واسع:

 ريت )يا أغنية و( كما اليافي مذام

عدن(

 )يا أعية في كما سترا م مذ-؛

ءدداه(

 دثرة)را أغنية في كما نهاوند مة.ام

أحلف(

 )صدندد أغنية في كما كرد مقا'م

س( كالم ا
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دوسذج( دن حاق٠)إم سم١الق أحم( إن حم,د أ ) م٠قاس

 أغذية في كم! درد دار حج؛ز هردام

)ابتددنا(

 ق-صيدة في ك-م-ا ك.ار ار٠ح.ج م لرن.؛

ابك( )كم

 )على غدةأ في ؛٠ك_م اذزام م_قام

كرتك(٠تل ءذاة

 ب.عذصر س_م ا٠ق أحم.د ن لذذا ا م٠اهت

 رللمذظ ذت ونح ءلى مي إذاا لتكوين١

 ذآدره ءار ٦من ممره ن1ك ١هذ أن ودو

 هذا أن ءلى ردة٠إص ا لألح.ذيق ا كدح دا

 وية٠ح ء إضن؛ دن ن الغن؛ دكان العذص.ر

 أغ_كة ل٠ول_ع شه ألح-؛ لى٠ء عجيري.ة٠ت

 هابا كذب ادني " 'متحيز

 ف٠تق ي ء زرن؛ا ف شري أرد ء.ر لشا ا

.ذلك ءلى ممت؛ر ؛ديل ه:؛

 أذ.؛ضن أيشئ نه أن؛ وتضمنت
 لئ|هلجوج ا في ه د عه-و م ن٠تك لم ة٠م-وسيقي

 ده س ى ذط.؛ في ودإلمث ندة ص ا ح.ية٠الل

دت.ج_درد ا في ص طن-؛ ا جه۴ذ كيد لتا

د أده. ي-1ء ج.أبر
 من،يال ذي لغتاء1 حاض/ر حؤد أ ءإى ٠جابو : جع درا

 ٠ط ]م 996 ء، م-ذوا خبأءة٠ل ذج.اد دار
 خية اليه غ.كة 1 ردخ ا د دن ن ا ح٠ل.م ،رع ن

٠ءدن ،ااي^داذي دار ،ال.حديثة

ا،.هدي = ،.ن( د بن )أدهد ا،.ةك.م

،.م ن1ةه1 = لعان أده.ل دن ،؛أ

،.م  األذذش = األذةش ة;

 (س٠رو إن )إسحاق ةتسم1ا

1111 1173 I/م1759 - 1699ع

 المذوكل بن يوس-ف دن اقحإس ه.و

 لم دلى.ء.؛ء بن سم ادن؛ ن٠ب إسماعيل

 كتيرًا زد رأ لم ؛ءر،٠وث وأدرب ٠سحرر

 ودا؛ن ،ل.كسا، عزم دلى اإ.ذ؛يخ ءن

 بنيوغه يع,.جب مار ا ابن المالمة

 دي-؛ د-لىء-و ذلى رم*-؛ ه٠ل له. ؛—ودك

 كري٠لغ ا زلتح.رر ه.ب ا لم.ذ ا ب ص-حدا أ

 ول دددا ءرًا شا ن كا.؛ ،لج.م.ود ا وذرك

 ني، لحم وا الفصيح شعره النامى

 ه—ل حدذ-ت وول جذوادًا، بم_ا٠ر—وك

 زرءته٠وم أرضه يب.يع جع.لته خذط.وب

 ء-لى )ذزد-ة( تذزه٠م في ازفي؛-؛شت

 إلى ودرحنلى ذه.؛ر، دزددنة م.ن ة٠قرب٠م

 رجع. أن عم ا٠م ل.كذ.ه عردشى أبي

 دده ط—ود الذي المام في ومات

بتح,.زره با٩ج.٠أء وق.د ،٠اني٠وك٠الش

غه يرالغك ديح؛ ود  يتغ.ق لم ل^ئه ا

 ؛ها٠مء ادي رسائله إدنى في ددن

في ودي كشكيك< ا لوذود ياثع ك غ ت ل ا )
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اذناسم( بن )ادمين ا]قام ا(٠!بر'هي دن )ساعيل ذام

 الذاهب أصحاب ددن ت الخالن(

 سماه ءا;ي-ا لىًا٠ذة فكذل_، م—مقلد:ا و

 التفكيك(. في )التشكيك الشوكاني

 ا!.تالسدن م.اذت ل.مذوان يذ.كرذا وهذا

'إتهافت. ف ودا

 مري٠ا|. اه عدد حاللون د.

 الطالع لوذارا الشوكاني، علي سد٠م- مراجع:

 ة مطع ع، ل!ا ًالقررا ب،دد ج!ء مول اض؛.>،،>

 ديوان ه؛ 1348 ،ممر العادة،

اذكر،ا دار اؤ.*.مري، : دحقيق أني:)شركاا

 لر،دمد دن حمد٠م م؛1986 ،1ط دمشق،

لف، د دع اليمن وكال•، العرف نشر زبارة، ا

-«،صعا اليمني، حرث وار، اادراسات مركاز

 الله عد م؛1985 بيرو.ت، ا دان، دار

 ؛.يزهر ا اا.ذءر ,.ه~ادر الحبثي، _د٠دل٠م

مي الدراسات مركا ارص، دى ا

ماء.صن بقة،١

 بن!دراهيم( )اسماعيل.* ادسم

1165 1237 I/م1821 - 1751ه

 بن إبراهيم بن اسماعيل هو

 محمد المهدي بن الحن ابن ين—الح
 بن -ن-الح■ بن أحمد ياذب-ل- ؛-ن

 ونن؛ ولد ذب، أدب، القاد.*(.

 لمادارفيا اشتذل دصنعاء، ودمات

 ١س.وذا اخرا مع وتذلذ زم غ الدة
 معظم عذه خذنذًا ني )شوكاا ا"هطم ءلى

.هعن أف- ما٠ك ، دًا وسع ؛.راءة كذمه

 كتم~، من وغيرهما ف إكشا وا ادخارى

 !!شوكاني وصنه وف وا!نننه. الحددث

 دق صا ز ا لنهم وا اضحيح "بالفكر

 الصت، حش نكا١و البالغ ء والدا

 وأ، ء.ألة أخالى ذا بشوش!، متأددا،

 عام أول في ترفي حن". ذظم

 هر—أذ ■زنية ل.٠ا_<ل و ام 822 ه/1 237

ًا.٠قاس أرخوه اه لحوع

ن د.  اا.سوي ات عود د
 الطالع البدر الشوكا؛ني، علي، بن .اح«د٠ مراجع:

 مدعة بع، شا ا اذذرل ؛مد جاء من سن رمحا
 دوال اه؛ 348 ،م_ص...ر الغادة،
)ح( التفعار ؛102-101 الشرىالي:

 مس ر٠الوط ذيل ئ-ارةح د٠ر بن ٠معما
عثر، اؤثاؤث ادخرن في اؤدمن رجال تراجم
ارمني، واددوت الدرامات امركز إءداد

؛;رودن،. ،لعودةا دار هذاداء،

طااب لب:1ط !*.و حسين دن ادددم ق

سم( دن )اسين اهاسم  ا

م1640 . 1591 د/1050  999

 مخدت بن سم لذا ا ٠دلر تن—لح ا هو

 وذ-اءر أصولى وذقبه ءاد القأسم ؛.ن

 ا"مام أدناء أحد ،ء„لكري رذان.)

 في الجيئى قاد محددع. ن٠ب القاسم

دراك. خد الذورة  ر ى ءلى دتلمذ ا

 الحالمه ش:خه ردأن ٠،-ثم ء عاط

 ر ٠ك ثا—ل_،ذ-يا محما- ب_ن الله لطف

ني وبرز أقرانه ففاق ،ده ا"عجاب
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أد.،( بن ..د٠)دا |لقأسم الذامم( )ادوجن؛ن |]قرم

 العرب;؛ وم-1وء- والم.تلط.ق ول .ى

 ب٠كتاد ذه اشلته.ر ٠والتذ.ير والحزدث

 وصغ-ه ي ادن ، ه.ا٠وشرح لغ.اي.ة(-؛;ي1)

 ,ره٠ء-ص في ي.وجد  يأده ني لدو؛! ا

 أهل ذات دؤل دن ول—  ا ك;ب 'دن

 وه.و أؤف ف.هو هذا ونع ،مثل.ه ليمن1

 دل في كذرا ا هر وب ا^;وش يقود

 لعلماء١ ا'آداب ب كا رًا* موطن..."

. ط - والمتعإمن

 ذيين العثم.ا خروج د دع .٠للعل ع٠تف

 ه٠أخ ادام ودوفي ابرن م.ن ذراك ا

 سددة في م—س ذ٠ل ا ن“ب مد٠مح ذؤيد 1

ءلى’ ٠لجل ا و٠وه ر، ئ د  )ديت سمرة '

 آل ن٠ص ح.كم لرن آخر ال.دين(ش ٠حميل

. محمد< وز م٠س ]ذا ا )

 |لعمري الله ءبد دسدن د.
 اذطالع البدر دوىذي:اًا ءاي رن ٠محملم : دواجع

 معبوة اكارع، اًاة,رن رط ء1ج دن س٠لمحا
 رن ىحل-٠ي د؛1348 ،م، ،اكسادة
 ذي ذي ا ى غادت ،مالقاس اض المين

 ٠د و;ة.ض.م -ق٥٨; .اذب،اليه ر ط الذ أخء؟ار
 ط مح ة٠واج~*٠ ور، ن ء؛ ءبداًاغتاح يعيد٠

 ب ادكن؛ دار اذذاذي، مالف- اد، ر طدى۵لر
اه/388 اًاذاهرة، واسر، للط؛اءة اؤعري
م.1968

المد.:-'وب = هصلح| مراح است' ق

 هذيهل = هذب.ل ءلي دن القال<رم

د أده. = أددد لب1غ. ذاسدم

 حمد(١ إن هد٠)مح الذرم

م1718. 1637 د/1130 - 1047

 بن دن دن د حم ؛ن دممح ه-و

 وددقدب وجل.د ودأرب إدام أذأمما

 أدرًا ك-ان ،ع.ق.اب٠لا وشدي.د ؛زاجا

 ل. م مح نع ل خ ءذذدا لح.جرية I بمنعورة

 ا!صغير( )المو ل ء إس. !.اتوكل ابن

 عام حن ن—ب دي—ه—الم والده

 ا؛-و-د و؛وة-أة ،ام 68 1ه/1 092

 دعا م1686 ه/ 1097 عام الصير

 دن وواجه )؛الذادر(، واذب لذذه

 دن ب ء وخارجححا معارف;ن ددادةا

 مع-هم ودءلى ازذادم(، )آل أدرن.*

 درة ك_ل وفي طوذلمة. ح_روب في
 ذًا ى.; ، دني.* ر٦لغ ك.ان 1فيه يتغ.دب

 المادي، تذان حزًا و ر،١٠ا].ذ-ا ؛-أن

 ءرف حق )المهدي(، وآءر

ث(. )ا!-دعوات بص.اح.ب  ءرف انذ
 ذماء ن.-غاك! اذدن؛د.* في ة..وة!؛.ا

 ، ول د-ذلة وا ون -.ظ- , بمج.رد لحة.ذلى

 )زي.لع( وة جزة إلى يذة.ي ن ى ك.ما

 و؛-ان خصومه، بعض وىره_ا

 ذذذر، ؛ ادرءادا دن ل1ال "ياخذ

 دولته فعظت ذذ.دةر، ؛. ويذ.غ.قه

حذ.ون.* سد ة.كذته و ، * . ;.*—ه ، ل وجة

2339 ذألة٠ي11 ه،هطذ٠11



م،حمد( الرحمن )عبد ذاضي أحمد( إن حمد٠)د سم ااذ،

 أش.ه لملوك با وصار أجناده ودكاثرت

 يتزهد و٠فه دك وهع ، ء بالخائ م.ذه

 مدينة كذ-كسه اخق_ط ملبسه. فى

 انمتهر وتبا ذمار شرفي ٠ ( المواب )

 ن ١ك أن بع،ل اذواهب،(، )ك-صاحبع

 شمال ٠أء( ٢)الحغ مديبة اتن فل

م،1691ه/1 103 عام رداع غرب

 ٠* ا؛-واهم إلى جرهما ه أن مدع—ط، ولم

 ورد ليها١و ،ح!ىه هغر جدا.ها ادفي

 بداهج، فكان ءلفدراوا ادرلماء

ف معظمهم  دعائه وقوة ٠د

 المواهب وفي مدرفته. قلة مع ذم لد ا

 فرذسية ل*ثة أول، لمهدي١ استقبل

 م1716ه/1128 عام ار.من زارت

ط’ وعن ا٠ذ_ه٠ء ونثر دي—اذي -

روك دي حار،“ الفرض المستشرق

Jean de La Loruc ه/1 128 عام 

.خة. L ا من وكثيرا ده وصن! ام 716

 نجاح بدن اسذنم. طويل ح'كم ود

 توفي ره_زاتم وانتصارات وفشر,*

 5) )المواه-'( في محصورًا ال-ه-دي

ول ا نا ردم  من أغسطس( من ا

 بن سج ف المتوكل ’أن- اين قبل

له تازل دد نك_ا أل دذ1ر دسمين،

 اشارن وز ض، ة.لى وذان ، ذاك^ قبيل

,.ره٠ء هن

ى ادالمر اؤدد عدد ح|عمدن د.

 94ق :خدلواط(,٠) ردلى بن المر^د بغده مراجع:

ني: ودود؛ 1 زلي رن حمد مع Iها٠ئ وما

_ح اوجدر  ا)ةرل ؛.ادلى -جاء ن٠ دصحاسن العذ

 اه؛ 348 ،متدر السعادة، لدمة اض ل.مابع،1

.57 ات.: را٠ا العمري:

.،م  |لمحمور = علي درى هحمد ||ذا

دي1الؤ. ئ'_ن(=1الد دن زدبع، |لقأ|دم

 هحد( ص الرحة )دح ذاضي

م1997 - 1937 م/1418- 1357

 إ محفي ر.ز محمد الرحمن زد دو

 زيه Li >ت—د أنمرة ليل، ه—.بم-—■ ر داززع

 ف.قا -ه.لحب وا صح؛راءحي سكط'ن من

 فى وذثأ وك وكاب، عر وشا وادب

 الداخلية، الحمة حية1ذ. العر مركز

زشهذرة ا إتمبةا ١ ط_ة ذنا ا من وهو

 وكهرة المذ-اح -دال ناء زتمذ_ا ث٠حي

ب شجار ار ا  ة٠اذ.وسمر والذهار وا

١لزط وا لحوب ا زراء أهمها

ه 2340 استدد عفق سه ا



محمد< مفرال )ءلى ذازي محم,د( |لرحمن )ءد دي ذا

 ة صم لدا 1 من أغري ا ذب 1لج ا في وتقع

 ع الر؛. وادي دا ا ودي أهم اء،٠صئع

٠السخذة ووادي

 هدن الس.ادسه في وهو الق.رآن درس

 الثاب سمر في وهو -فظهوح; ء.مره

 الق والعدوم زات ردا ب ألم ،ءدرة

 دلك في اوكداددب ءلى مقرره كاذت

يام،  نى يع اكدادم كان ديث ا

ولى الدرجة  -ذتهواذ اوددن ل.وم٠بع ا

 باخ ما عذلى وفروء_ها العرب.ية للغة١و

 لذ.لمحا,وا ا درة—ء عة٠ب ا ور ا ن٠س« عر ا٠لش ا

 اء٠قض ءة م.تا ر_مذيذه لع.لمية ا ضة لدر٠را
 ، بق! سا صذ.عاء للواء لتا؛ح ا حراز

 له كاذت وإن حارًا صذعأء محذاف.ظة

 ص.ذعاء إلى اذدقل لكذ.ه ،رية د* درروا

 ذت1ك ا٠م أو ال.علمية ة٩لمدرم دا كدق وا

 مذهجه! ن كا٠ وق ا وطوم١ ر١؛لى سمى٠ت

 وذروعا الع.ربية للغة1 بع.لوم ح.افأل

.وتعسيره والذرآن اوفقه، و لبالغة١و

 م،يدأ1 955 ه/1 374 فيءام

 ميوذ، ور ا لصحف1 في لثدري ا 4ج إذدا

 ء_.مل م،1962 ه/1381 ءأم وفي

 ء ا٠صذع رس وحددا رب و ا .غ.ة دًا اء؛

 م،1964 ه/1384 عام وفي المدل،

 ذورة٠او لصحيفة سكعرتررًا عمن

م،1964 ه/ 1384 ءأم وفي اورسمد^ة،

واف ووزارة يوك ت.عييذه تم  حفى ا

 ب.ت.قديم قام ام، 9 70 اهدا 3 90 م ء_؛

ديم؛ البرامج هدن .لىلحلى او  إذاعة في ا

 الم-ي-رجانات ًاكبر في وشارك صدماء

٠وانحلية اوعرردة رذ الث.

 ق:ة ًاجد٠مس في الجم.عة بخط?ة كافج

 بصنعاء، ال.كبير والج.ادع المهدي

 دراس_ات٠ال ن٠م العديد له ندرت

ت ويعفى لىب٠والذلم د-رذ ا  ,إشا

ة. الدد

 الدواين ن٠م لعدي-لىا له ص_لىر

م*اها رلحذ٨ود ا

 ،ي٠الكي مطب.عة زورة، اذ.تعد؛ر
 بقايا م؛1968 ه/1 388 الذاءرة

سذقالل، مط?عة قلب،  القاهرة، ا
 المبء، إلى مم! م؛1970 ه/1390

ل، عة٠مط ذ  ه/1 395 التاه.رة ا

 طبعة الزاحف، الغدر ام؛975

 صالة م؛1975 ه/ 1395 القاهرة،

 ،اه-رة٠ال_ق ،ح*_؛ن طبعة ،ب دل

 الصافي، النغم م؛1986 ه/1406

 اوطدن لهيئة1 ءر، اذد.؛ ة وذأ ؛*لى ذع

 ه/1419 صنعاء، للكتان،

 ا]-طبع؛ تحت ددر خءواطر ام؛ 998

.لحمدذي دا دس دؤوان
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ناع تاع

 عن ام، 9 86 دا 14 06 عام في

 ا!ناهرة في دلس في 1ثق ق منح ماءلى

 ,عدها م،1993 ه/1403 عام ودق

 حق المراض ه٠د وألم' وسعاء إلى عاد

 ه/ 1417 ددة الة ذي 11 في وي٠ت

م.1997 مارسءام20

 ليي داه الته عدد النه عدد
 من صادرة ال. اإبرأربة، حكة٠ل I داجلة مراجع:

وا!.*.دد ام، 974 سبتمبر ،31 لىد٨اا ءدن،
م.1979 ازدى ،80

 ط وفبعة ن دا وقئ اؤوآع : )ج( قاع:

 ذن المنطة ة-1الي رض ا وهي

 وفى ام، وا الجبال سها انغرت

 لمثهورة ا دان—غ ال من كثير اليدن

 البؤن كقاع الزراعية دانحاصدل

 ،ء صذ-عا شمال ن عئرا من القريم،

 صذعاء وة.اع ،جذو؟ا.أ ن’سهف ۶وة؛

 وديان(. )راجع ٠ذلك وغير )ا ي(

اليهود فاع

)ة.اع نم جترىءا حي الهود قاع

 المدرنة سور عربب ل٠لح ا صتعاء(

 .-؛.هود خاصا L لييرون اوغديم

هع جردا حادثتين إثر وذلك صنعاء،

ولى: ايهود.  ا"مام زمز( وذ(ت ا

سنة رجب شهر ي إسماءيل* المتوكل

 أن خالصتي! م1667 يناير ه/1077

 اتعال عل ذة.انوا ؤذينا — اليمن ود٦م

 اللحاق ؛-رروا د٠ق - س’ال ؛تهون

 له-م زعموا أن رمد س، أذلى ا في رمن

 داود دن تتح—ط ا ما_كي.م ظ-ي-ور

 اسى، له وات، هناك، )الدجال(

 حدر تأر وأمتالتهم ب؛وم-م عوا ب

ثمان،  كلالمحو ا"مام إذن دون ا

 ماء٠الط مع وره زد؛ ددل عتما اإدي

 تقفر إيراندةا ومزاعمهم ملهم٠ء أن

 تادسب٠د مذفا ورسومها، ة٠ل٠ل٠ل

د—.ع“' ء ص.فئ٠هم ه_ن ها٠ومذهع ردم رزما

 الحادتة أن يل٠د .دبا قامرا حوادث

 ولى ز ذتية^ة تكون ٠قل والتي - رذ الثا

 عام!، عشم -حدا ب_ادذ حدث.ت ولى —

 بن أحد ،٠٠المهدخ عرص عندى وذلك

 شهم مطنح في ء ]ظما ا ء.لى الحسن

 ]م 677 ستءر هل/ 1088 ن دربا

 الدس عن اهود ء إجار في الرأي

 اليهود "أخرجوا الحديث إلى استنادا

جدل وذ_*-د . لعردبا جزل_رة رن
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ةاؤذة11

 ؛-رأي خ-ن أ بينهم ط،'ل وذشاش

ردن ا؛ذاهب  ذئم - ةيالمالك ءدا - ا

 من اًا؛ ادرة٠لمغ رع(مح إلى م٠لدذ-بره

 م ء.-؛ أرد ه-دي٠الم ذوفي وة-لى ، .بدرًا

 ،هم٠خروج ب.ل٠ة ام 681 ه/1092

وقد البالد، في أماكنهم إلى فعادوا

اء٠ع٠صذ ًايهود ٠ختير 1ذ. ،أدهريرا ب.يع

 ة-؛ع ن—م اروم روف—ال محلهم

 وأة-اه-وا م٠عذازله ؛.ذوا “ون.;* ذعاء"٠ص

 و؛-ات ، و^-اد؛ وسوة,؛ لحم تين٠كب

 دث ود(٠ارآ )؛.ذاع رف٠ي_ع لح.ي '

؛ ذده 1أمضو  اح,تغاظ هع ذرون، ة ؛.

ت٠؛.ه- بعفهه  ق أساوا في ن داري لد

 حيه-م ء-رف وقد ، ن ااخد صداداء

 اس زال وهرا لجال؛( ا >محي ا۴ل اذذديم

اروم. إلى

 العهيوب اد*صابات أءلذت ا و؛

 درادل تيام م1948 ه/ 1367 ءام

 ل "ؤ لدربذ١ فلطين أرض ني

 تنقطع لم إذ سبق، ما لم ن1الذ؛ط.

 !؛ن. !.*.ا ا الصهي.وذ ة٠بالمذذ صلتهم
 ح~.-رًا ا طان؛ و؛ر .(5١لض.وي' إ.م ويردًات

 اًا-ي )ء-دن( متعمرة ن٠د -بذودًا

رض ،ذ^^ا ثم^.*.وا ءرف اتخت!ة، وا

 له-م سم'ح وقد ادحري، ؛-ألباط

 ود٠ار« بقاع وبيو-م مالكه-م ب?ح

 إجهاض ءق-ب اًاذتر( )؛شاع رسمي
٠ذذ-^ ًاعام ا في ٠ذور—لدس ا ؛ورة

 ام 962 ستمرر دورة ؤدام و؛لعد

 ي.ثد—لث ا )ه^دان دن، ئ ءلى ط.زق أ

 أن ؛*.لى ؛له الحي زك وكن لمذي(، ل* ا

 )دار ح-ي من م_ارات—اد* ادتدت

 الفاصل، الور م وئد رض( لذ ا

-م في ن صا ا اط سد وا  ادي المديان جذ

 ؛ها ه صن*ا ة.اع بة,يق في ءر؛ًا ؛وس*ت

والجذوب.. ل اده؛ ا في

 الدهري الله ءدد ددن د.

 لذذي وادث٠ ااوز؛ر، ؛ن الداوى ط;ق ؟ح: درا
 ابن م. 1667 - 1 666 اه/ 0 8 8 و 1077

 ينسح .109ص أمهري:1 ب٠تعرل والذرب،
:ءءره راؤد الشوكاني ا"مام ال.عمري؛

؛؛روت، دسوق، كو،٠الغ دار ،320 - 318
م.1990

الذاذلة

 دن ارذة أو اًاة.ط-ار ح هي ة1اًا.ذا؛

ها ومن ءلجها، ا و ا"؛ل،  من يذو

 ااروادلى من يص-اح:ه-ا ود.ا ص، 1.1ا

ذرى. وا!.دواب ا

ذول  أو سفر ع-ن الرجوع :وا

تيئن! ق.افلة ة٠1اًا.تاف تيوسم غربة،
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اليمتي الجزائي ادنانون ادذافلة

م، وعها ر وتفاؤ  ٩قاقئ فهي ؛.

 إرتجا، عذلى ة-1ة.اذ وى ذاهبة، وهي

وترحائ. حايا في ذافلة أي

مم ول  هو: زلقافلة، قدم ا ا

 ني هذا جاء ؛ - العين بكر — اليين

 الكريم، القرآن وفي المند، ذقوش

رة ب—كت ؤب مذ-يورة قريش و؟ثر  ا

. عيرها و

 في كانت ة—لء—ل_ق ا ليمن ا ودول،
ولى _ا٢ثا٠ذ  ذارت تجارية، دو ا

 ومغارى الممرات ءذز ولى ا مراكزه؛

 ].لقواذلى كاز، ولهذا ااتجارية، الطرق

ور سامي ا  التجارية ٠حركتها ي ا

ثابا. واذداخلية أو الخارجية

 من تنطلق اليمن ذلنوا وكات

 الحروظي ر ظ_ف ؤ، ذه ليم ا فء ا؛-وا

 ومن ،مة وب وعدن وحة-ضرهض-ودتا

 جه تنتع بما محملة خلية‘ لداا بحن ا ن ط

 الهذذ تنتجه ما لخى ورا ،ن—اب

 نفيسة ال زن؛حاردة ا ].ساحا من وأفردذما

 ا نك خ لتغطي الشمال نحو متجهة

د العربية الجزيرة  الذه-رين ين ال ور

باردة بحرى،.؛ ازشام وبالد  ا

طة. ا

نخصص للمدين ك.ان اه ذو ور

 و؛ وتيثرها ازة-وا؛-ل إعداد في ا٠د

ق، ب ي ا  سبأ و

والممااك. الدول من وغررهما

 اإلرباني ءلي هطهو

سننار ذانون ستذمار = ا ا

اسني الجزائي القانون

 -.حنان؛ قاذونا ا]-دولة ترسن عندما

 عدصر اناح -حدود تسبان ءلى يذطوي

_وك، واع٠أد من نح_ظور ا  فإنم_ا ا

ا ني: لحقيق ذلك شل

دة ادب ردأ تح_قيق : أو

٠به ام ذتز وا

 ء.لى اليمني الدستور ذمى وؤد

رعبة أ مد دة في ا  منه (47) ا

لي: ذصهاو كا

 و ذ.خهلة ذ.ثة ا )اتؤولبة

 ,.ص عل. رخا؛ إ عقورة و جرعة

 ؛-ريء هبا ركال ؛.انونى، أو ثرءي

 دات، ني وضا م جئد إدارته ت٠لني ح_فى

أي ءلى بعاذب )لح نو ن؛ -نى“ يمأور و

وره(. لعال ر-دس ثر ل أفاداز،
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اسني اا^زائي ؛افانون ادمني ال،جزاةي الهاذون

 واذون ١ لميا-ا ت دا ءلى ل۵ذ كذل-ك

 ك-ذا مه، (2) ا؛-إدة في اإ_*ذودإت

 اذواد في الجزاب راءات ا قانون

مده.(16_3)

 نجتمعا ءلى الحفاظ :يا٠ث_اذ

 ر٦٠ي.ص أو ستمر٠ أن دون والحرإووذ

 _ى٠المغوض ويبا م٠للظل مردإ

^ . ذملىاد٠وا

 الالزمة الذروط خذ-ذق : ؛-إدش!

 ال-لىل درن أساس ءلى نجتمع١ لذط.ور

والمساواة.

فى، ة٠شريأ^٠لا ذيرد٠ق٠ت بجع ار٠ت٠ذ ت٣وم

 لحصوص،١ وده ءلى في ا"تلذن؛ المضمار

 لرو وم_.ا واز.واجةم-إت الحة-وى ر-^؛ن

 ل، ه؛ ا ١هذ في اح ب م هو وم--؛ ءذظ.ور

 العاذ_ون على رحن لحا ا قبة ومعا

 باسم ولى٠تد لقا الدوون ة٠واسط٠ب

 بدذددذ وذقوم الج.زاشة ادعوى ا مع٠انجق

 ون—ك٠ي أن دون المفررة وبة—العن

 في معدًا ا۴٢ ثم القا ذذ-ص١٠.ولذ٠ل

نتقام ستادة أو ا  الجريمة نم ا

 إلى بدوره يعود سم-؛ ،ونتائجها

الحق تمذ.إق لذوة )ا مبدأ ادذراض

 ووزى من ءذه جم٠تذ وم-إ ، وتحميه<

 ذادذوق ويدب ب٠سمل وحذوادث ذم وظ

 وج-ه دون ص ل-؛ ا ءلى وافتئات

 ام حك التق.ذين بمكن٠ كذؤك مذروع.

 اتم-ال في والفقه الذريعة وقواعد

 التطور من ))الجذس(( الج-زافي

 م-ا د ع.ا سن؟ ا و أ ل تحو^ أو ذال٠ي وامدت

ه؛ م م 1تظبيقه ذروط ء فا ي ست ا ١تآحيل ،٠٩* د

 لم ما أو الحديث انج.ت.م.ع ظ-روف في

 دن وه و ء د ن لمحة٠والمص جذن إ اطة تع_د

. افذواءد ا

 نون ون؛ ا ^.وء-ة٠^ أن ب زد. و

 لجراثم ا ذإذون ل٠٠وتذ مبي٨ل ا في الجذا

 م ا—ع—ل (12) رذم ؛ت—والعقود

 ة 1اتمز والذوانرن م1994 ها1414

 ر تم.؛ ا مكاف.ح.ة داة.؛ذون ة لتكميفي ا

ستعمال  نن—ا؛-دروء حر—غ وا

 روم ادمقا؟ن وا؛ؤذرات )-.وصخدرات

 وة.؛ذ.ون م1 993 ه/1413 ك؛م (3)

 احام (13) رقم ة تمر1 راءات ا

 العوبات وة.اذون م1994 ه/1414

 لعام (21) رة-م العسكري

 قاذون كذلك م،1998 ه/1418

رقم ال.عسكري الج-زاب ذراءات
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ايمتي الجءزائي اتون2اا الومني ادجزائي الدانون

 لتر ام 996 ه/141 7 لعام (7)

ت أهم من  الشرع ذأم الني اغا

 أحك_ام أساس ء.لى ها٠دوض، مني ل؛ا

. ا"سالمية اذشريعة

 ذونالغا -ادر٠دح ردع من أها

 ؛-;مكن ابمني ))الجزالي(( الحذ-الي

 من دع...وصه أخذ قد دأنه الة-ول

 مذاهبه-! بذق اعراءا ادشريعة أحكام

 إلى "ضا؛.ذ الفقهية ومدارسها

 بيةزمرا ول ازن في ا!-*-قوبات قوانين

ر۵٠ حم.هورية وخاصة

 ا"سالمية ا!-ذريعة إن وحيت

ساس هي وستظل تزال و كذانت  ا

 في ازخاص شؤون م—كنك ي المذين

حكاه رلمعدوا ة اتمن ا ن ن ر و غ -٦ • ,! 

 نروذما ءقيدة ءدرد وب, فيه-ا

 جيعه-ا القوانين ذ-؛ن ،درندة وهافوس

 ي_*لة ادشم من ا"من في متطدة

 أساسها، ء-لى قاتمة أو ا"سالمية

 ما إجا فيهة' نجد  فإننا وسان،

 المذرع رم نح-و على معها يذنارص

-ها أو بإلقائها  عنها و بز؛ دما للد-

مدكا !. مواذذة ومجع.لها اغااقة يع ط!

. ا!شرعية

د الدسذ_ور ينص ولم آو ا

 مذهب اتباع ءلى ا!.ائدة ازقوانين(

 ذص له درد لم دما ا!.ر؟وع أو. ى٠-ع-٠

 ادثرعبة ا!ضذ المذام، من أي إلى

ئدة  وإنما ٠ ا٠بعغب فعل كما ا

 وغزرها القوادين أ-حكة-ام تطيق

 وازذواءد والم_ئدىء تزاكاوقرا

 يك-ون و ،لقضائبةا بقا!-ووا

 في  راء ا من نب ا إلى الردوع

 اسدان >-ظ إ المذاهب من المالتم

 المصادر دق في -حذ،.ا ,-ل١وس ء٠كذاذ

خرى . ا

 لحن-'لي ا الخذف'م تعرض د٠ق٠ول

 لحشنزص وحه ء_لى ا"سالمي

 4—لذة ا أن -ا٠مذ ةرد ءلى ت ما ب 

 موزوعارت من ول شمتنا لم ا"سالمي(

 وأن )الحدود( سوى افاني ه٠ة٠ل_غ ا

 أثم.؛ على ض حكا أ لح تدا لدقن أ جربمة

 ،رن 1لح ا القانون موز-وءات ن—ه

 كوب! عاددا بغل_.ا الحدود '؟رانم وأن

 جربمه ن و ،ل٠٠زناس ا ءلى دلمه ت -تاوا

 ).ط إ تنشا لم مثال لخمر ا نرن

 التشريع في أما ،لنبويا صر ٠دا

الردا ج ء مثل عولحت ولى القرآني

ه 2346 نيءة عفق سه ا



ني اد ادذائي اذونقال دي ما الجز|ش |لقاتون

 وذي ة٠جرء إلى ادر درب ول٠تح ثم
 الغ_واء_د وأن ذايمددًا، عقدًا ربا٠ال

 ح.لسة ءد ا ذو يه حس لقص.ا ب-ا لخاصة٠ا

 واضح، قانوني م.ضمون لها كان وإن

ذات وأن  ان٠ك ني الجن؛ انجال في ا

 ي-راه وب—ل—ض ًا ؛-أي يدم أن تكش٠

 ام، عن بالكشف كفيأل الحذاكم

 حذر الحدود ل مج-؛ عر في ط.؛كذ.م ا وأن
 يمثل ازدي ال.ذهرف تحديد في تمارًا

 ءلى ة ل ا ح !كل ا!*ةو ووضع ممة٠جر

. ..الخ "ذة

 زير اك-؛ ح-راثم أن والحقيقة
 أي مذح إلى ترمي إنما -ا٣ا٠وب٠ق٠وء

 ا!.دوا-ة ذظام ر ستذرا با ل٠مخ I ت.صرف
ماب والحءقوق  لذلكو ! ذ.راد، ا

 هذه حياذًا١ يآ.ذ.رض الحاكم؛.أن ف.إن

 لردني طا؛ع دات ض.ايا٠ق في ال.عقوب.ة
 المعتدي ددعزدر ي٠قةف ؛ان كما٠ ،؛دت

 ذ-ه٠ء ءذ.؛ إذا حق الجرح أو با!.ةكل

٠ ورده أو ءب الهذق

 العقوبات قأنون ره أخذ 1م وهو

 ء-لى هرنه (50) دة11ا نصت إذ اليمني

 ن٠ء وردده أو ءاده الهذي دع ام إذا 4أذ
 ا؛-ذ.ذ.ى سبب ي صن لقصا ا ب٠طل

. ا!عامة النيادة ٠بطلب وه أحكم1

 مش (235) المادة نصت ا٠م٠))ك

الحدي ٠محوذ 4 أن ءلى اذذ؛ور نون ادى

 ولي ء-د-و عند ح-ق را نعزق معدا با

 أحد ذوذ.ر إذا وذ!ك ذل ا!.ة؛ عن اودم

 المادة في ا!-واردة المشددة ظ-روف٠ا!

((. ا!ةاذون ذات نم (234)

خدرة ا وذة في اشتد وقد  ا

 المفكرين من ركش بدن المراع

 لح-درد م_وض,.وع دول يين٠"سالع ا

 وال.ع.ل.ماء الفقهاء من ر٨كث فزه.ب

 الذين أن إلى المع.اصرين الملمين

مية النهف؛ إلى يتظ.رون  ءلى ا"ص_

 ون٠يختزل أيدي وة-طع -حدود ا~ا ا

 ءن تغصلة٠م ج.زسات في م٠ا"س

 دن ؛ن  أن.* ذد-ك الحي_اة، واذع

هي انجتيع هة1إة  أو اكادل ا

 ن - لىود.4ا- ذل.ك ؛..*.لى تط.بق ت

 ادسى ،ذ_ظرهم ني ،٠د_ة رق ا-؛ا

 ق يس. ن د ولكن^ لرغيفةا س_ارق

د-ة ذروة  ،عرن-؛-؛ ء-لى ويجلس ا

 في ا"سالم من دس فإذه ثم وهن

 از*.ليون اللصوص وذ.طع أن ذيء

 في خ!-زه-م راون٠ي ااذذن أددي

الخفاء.

 *ة-ودات٠ال فاذون تغمن وة-لى

نى م (12) رة-م ا ه/1414 ل*
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ادمني |لجزاش ادذانون

حكام واضح! تذنين! ام 994  ل-

 ا؛-راش وعناصر الدالرة ا؛-ناب

 ذلك في شأنه ،وءة.وداته_ا وأنواءؤا

 في( الراسخة الجاثية اًا-لمواذين ئأن

 المبادئ أهم ءلى ونى اط كما ادعالم،

 ده واراد اذشرعرة كم، فيها المقررة

 أساس ءلى رادقاب اإ.تعجريم ق-ام

 كذلك .ددة٠مح و؛ة— قاذ وص—نى

 ؛ناردة I واللةود_ة ؛-ؤوب ٩ حتد- ص

 وكوزد ازقاذون، أمام المساواة ومبدأ

 ات واد*ةو ر الجرا ))قاذ.ون أي و فج

 تدى١٠حق ا لتاريحا يةددا ر٦يائذ اكب(

 ) بدأ في المذمثلة القانونية المثرعية

 ؛.انولى( صعر إ عذورة و حدة

ساس تثكل وازفي زم ا  ديادة اذ

 ذ.عى اذفي البلدان اف، ك في( ازقانون

مان تنعم أو إليي_ا ول—وص-1ل  با

٠رايتها تحت والماواة لحردة وا

 !؛منيا المدرع يورد لم إنه وب،

 !لى يالرح-ع يقعي ا—نه كدنيره
 دن.؛، ازن ا؛.ذاهد أدلى هز المتهور

 دن.؛ذود(ا في دص دشأنه درد لم ف.يما
 لم إذا ؛.انه فيه، الواردة الجراثم بئأن

 ه-ا ل-ة1—م—د ذذ_اص حكم وج_د٠ي

؛؛كون ا!ذاذون، في.( عديا منعدوص

 والقواعد ازقرارات إلى الرح-ع
 انحاكم أحكام تضمنتها الفي والمبادئ

خص  للنقفر دايا ل.(ا انحكمة ودا

 القفان؛ المتثورات كذا وا"قرار،

 انحتصة ا؛ي-ات ن٠وء ء-:يا الى-ادرة
عل لقن-اءا مجدر مقدم؛ وني  ا

 كان لفرضدا ذدك يف لم فإذا
 المشهور إلى الرح-ع أو د ؟-نها  ا

. انحتاذة ا؛ذاه;.، ض نب ا و

 ن ذو ة؛ ور حدن ار آد قد ه—أد عل

 في( رعرة، ادذ واللة-وبات و ؛-را ا

 الحزاذن ا"جراءات ؛.قانون ه اوتبا

 م،1994 ه/1414 لعام (13) رنم

 لبعفر،ا لدى ،نحذاوفا ض ا٠ذ.ظ

 ة؛لوذ^ة تنا؛٠—ض مز د-هبدودا ١لم انذرادة

 ارذكادب في( ابدنرا ).سدخله أز( ختيه

 ا"جرام، ني ا"رمان أو الحرام

 هر،—ظ٠ يعفر ذلك في ياعن-ه

 وزة اد ض؛طة في؛ لقعورا و لغعفا

 المرصادات وتنتثر ش لجراا ذتكهر ..الخ

 .دد,)(ال بعفر في ددث كما ؛لم!احة

مر فدا الجنان.( التثريع صدور إثر  ا

 الخطوات اتخاذ زال وما حثم ادني

 تخدد  ما حدوث دي لذذا زدن)- ا

 سحة ذدر ذق ا في حة-ت  إن ء.ف.اه

هذه. غى ابع وف عذل
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ال-مني الوءزائي اذذاذون تي اب الجز|ئي أذون ا)ة

 ومضمون ذيان٠ب ح.يث ع-ن ام_ا

ت -بذراثما قاذون  احذوى ذقد والذوو

وواب ءلى الذاب: والذمرل ا

ب ول: الكاذ م ا حة-  ا!-*..امة ا

دراثم ت. وا ! نذوو

ول: -الذم راثم. ا ا

ول: ال؟-اب -  تطبيق دود٠ح ا

وا!*ةو؛ات. ١الجراهم قاذون

في: ارأب - الجب. اوذ

ول: اإذدل -  ارة. رءداص ا

راثم. أذواع الثافي: -اسل

روع : لة-.ا!ثا الغمل -  في ا

الحريمة.

 في اهمدة—ا !-راوع:ا الفصل -

رذة. ب

ب! دس: المذل ا!ذى.ل -  اافي ب ا

.ا-لجرذة دذة تتبعد

ول: ا!ذرع دة. ب ا ا ا"و

العفير د.ؤوب لى: ا!.ذا ا!-ندرع

حكمه. ني ودن

: ا!-فرع  ا!ر$ر- تن؛.مد—ي دا اذ

دي الخطأ. يغذي ودأ ا

في الذم  ا!*ةووات. :ا

ب ول: ا وت ا دب.. ا  ا

في الباب - م :ا صة1ء. أح-ك-

ؤدود. و

ب !-ث: اا د-ة م حذا أ ا!-؛. ء-

!ة ص د وة د رش. وا وا

دة أحكام : و ول الفصل ا

!ة ص. د د

د-ة أحك-ام : خذ ذانى الفصل ا

ية رش. ؛أ وا

الكامة. ًاحكام الذاك: اسل
ن ة. فى ا!راع: ا ذ ا

د ي ,؛ ت س: المن- العقود-

التتكميديه.

الدار. ب ارادس: ا
الق_ررة داتدر٠الت : ول الفصل ا

و ءداث.
اذقرره التداد.بر : نى الفصل ا

ة.-1ءة دأهرازن ن٨صاد٠للم

ئية. الدار ا!وة ك: اسل ا!؛
اا.*قود.ات. ردق : ادمادع ادان

ص(. )الذم ا!؛انى الكذاب المذ
.ة.ة الم.راثم فى ذ.* ا ب ول: ا ا

دن الدواة. و
ول: ا!.نصل دة. :*رونالت ا  خذ

ذدق وأدن ة ا ا!؛الى:المراثم ا

الدوإة.

 الماسة الجراثم الثاك: الفصل

الدا-تدلي. الدوإة وأدن

ب لى:ب.راثمذات ا  لمذطر١ ا!.؛

م. ا

٠I2349 اسنده هصهءه



ايمتي لجأزاقي1 القانونادمتي الجذزالي )اذانون

 الماط الجرابم الثالث: الباب

د قذد ااةومي. دا

 الماسة الجراثم الرابع: الباب

العامة. دالوظدفة

وز,( الفعدل  الموفولجن جراتم :ا

عمهم• في ومن '!ادااسدتن
و).،: ااشرع  الرشوة. ا

ختالس, الثاني: الفع ا
الوفرشة. ;-ات ج( بوا وا"خالل(

ل دما ات إساءة : )_ث اوثا وشع ا

الوندفة.

 ءلى الواقدة اثمرالج الثاني: )فعدلى ا

طات الموفإفين العامة. واو

اغدة الجراتم الحادس: ابان

ا)(طا)ذ. ن,بلير

ول: الفصل  بير الماس ا

ء. )تضا ا

 سير دنفان اشاس اذثاني: صلى٠ا)ذ

٠اوقضارذ )اقرارات

 العالنية جراد السادس: البادب

والتثر.

اك.ول. : يع يا ا البادب

 التزوير. جراتم اذامن: ب اب

اوتقود تزييف : ول ا الفصل

ئام وا)طوابع  الرسمية. وا

انحررات- تزودر الثاني: ادذصل
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'لعكرية. الجراتم دب التاسع: او

واوشرار. التخلف ول: اوفمل ا

.صالن «اا ا)فصالكانى:

دان. ^:راثم ا الثالث: الغمل

دة الجراتم : اووا العان اوجاب

شخاص ءلى مرة. ا  وا

ول: العصل سداء ا ء_لى ا

الجم. ومالدة حياة

ول، ا)شع  عامة. أحكام :ا

 اوقتل. الثاني: ا)مرع

عتداء الثاني: الفعل ءلى ا

.~ح_خعةI لحرية ا

 الماسة الجراتم اوثاك: الفصل

اذونى. وحرمة تاودين؛

ن  وهتك الزنى عثر: الحادي ا

حآلق. د وإذ العرندر ا

ول: الفصل  ني وما اونى ا

حىه.

 ا)مرض. هتك انبني: اوفعدلى

اوفداص الفعل ؛)ثالث: لغ.صاى

بالحذاء. ا^لى

واودءارة الفجور الرابع: ا٠الغع

ق. وإفاد ء ا



ي م ال: لملكي1 ذون1الة ادي الجزائي ادذاذون

 والقم.ار لخمر1 لخاعلى:1 الغ.ص.ل

واغذدرات.

د لغصل1  واب. اذقنف : .ى“ا

التي براثم١ ء: ادفي اباب

ل. ءلى تقع ا.

ول: ,ل١ا!ذه  .رقة٠ال ني ا

ص ني: ل ا  اذران. في ا

أد.وال ًاكل في :الثازث الفصل

س بالباطل. ا

عتداء الراح: اسل  ءل ا

!ض. ا دإك 4حرم

ك الباب حكام ئر: ا  ا

الحداهردة.

هجلي ي ء! سدن د أ.د.
 م ا*؛ (12) رؤم اليم,ذي العموب.ات ذ.ون1آ ت نزراجع

 أمطدأ ابذدة: الجذابة ال)-وء م؛1994

 ءدى تويحوت ،جليم ^؛ي حمن ر٠الدكتو ا
 القربات قاذون ذرح الةاو^ة: ؤلخات٠ال

اء،٠صذع عة٠م 1ج - ت1مجلد ده د - ليهذي1
 - الجزائية ا"جرا،ات قاذون ذرح م؛2 002
 لد ذا م!ك:لق ، ء1صذع ة٠جام - كمة((٦ح٠))الم

والذدسر، طاء اوذرءي مركز - اذوب دن
ول الجر , اوجذان ء1الجز م،2002 - ا

 ءذم والة؛ذون؛ ري*ة٠ال كلم:ه ،٠صذعا جام.عة
 الجذضاذي ى٠الذم وء.لىم ائي٠الغض ر ل ا

 ا"حرام عدم اء؛٠صذع جارمة - م2001
 ازادة ذع.اء؛ ص ن جام*. - م200 1 ، والعقذاب

ت ’حذ وءة،٠اؤ*وس هذه ذي ((4))ااذة  ذف.*
 ))تقذ:ن دادة ذتة؛4الي ااخة،?ة ازمؤاضات هم1

وء.٠الوس طه ذي (( |"سالعيت |لثريعة

|لصحافة = ادحدحافة ذاذون

ادضي الدني ا|ةاذون

: ني ال اعدي !اذاذون ١مصادر أو

 نورة يام٠ب.ق في *ص لع ا دمع نج ا شهد

 ا خر رببع ام/962 بر ب

 كاوة شمل وذ.ط.ورًا ضا٠ي ه1382

 أن طبيعي! ن وى اة،٠الحي ري ذ.ا٠م

 نجال1 في دط.ور النهضة هذه كب١بو

 ذذوم ادفي اكء؛مة راءددارع ي٩أكذري

 وفي ؛ري.٠٠الح_ض الذ.م.و قاءدة ا٠ليه٠ء

 هرن المديد درت٠ص الصدد هذا

 دون ازن.؛ يبحاه.ا من ن ى التشريمات

انذني.

 ١هذ م حنءا وأ قواعد غت٨ص ودد

 م حك.؛ وأ مبادئ عل ودذدت ذ.ون لذ.؛ ا

مية ريعة٠الش  ورل هر؛ وأحذدث ا"س.

 ت كثري*.؛ ا ل -^.؛ في إذ؛ذون1 ذذه إ]يه

 كءى أ هي دن ء؛ ق تحق-ي ؟،دف ة اذدنع

 ت.مع٠انج ذ..ظ٠ح في نذحل ت يا لذ؛ ا

 يس,ودها حذياة إلى تطلع! دء؛ثمه ودثرت

سذذرار. م1وا؛:ظ ددلا وا

 اسني ا؛.دني اذن؛ذ-ون ؛در٠٠٠ولز,ع

 والسخة ال.كريم ادذرآن ى الشرءي.ة

حوذ وا أ؛س٠واز.ة "م؛ع وا البوية
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اايمني اا*دني ادة.اذون اليمني المدني ااقانون

 المذاهب ة وء محم من ل ة لى ما دأقوى

جهادي.ة  من او.ذذ-،.اء استبط هما ا

ءذ-ماد المذكورة، ا؛هطدر  عل وا

 وذواعده ا"سالمي 4العلذ- أصدولى

وضاع ممالحة في اذمامة  الفقهية ا

عراف مراعاة مع المتجدة  اوفي ا

 أو تخاوف ولم ،لواقعا مع الجمن،
 و حرام! تحل و نم!، تعارض

، تحرم  مراعاة عل حرص! حال

 ودفع ، فرر١ا ودره الملدنة،

 ا"سالم فقه_ا حرص اوفي فعدة ا؛

دفديا. ءلى

 ذ.ديم٠او الدلى ذود.( اوف مدر وذ.لى

 19 رذم ذود(ناوذا الجمهوري بالقرار

 ددديله تم بم ام 992 ه/1412 ة ل

 -ة و 14 رة.►( نون لطنا با وإصداره

 يلي فيما ونتناول م.2002 ه/1423

حكام دمغر  ني الواردة واءلى ونوا ا

.الذطبيق قرلى المدني اوذانون

 الدني نود،وذاا من (1) ا؛ادة ت نه

 ءلى م2002 ه/1423 لعام 14 رؤم

 من خوذ ا؛ا اوق-اذون هذا )دبري أن.

 م.ثع عل ا"سالمية اا.ضيالة أحكام

 ذ.تذاوذ-ا الني ل٠ذواديا اددامالت

 ووجد لم فإذا وهلم.فى. ا٠وذط مرمه

تطبيقه .بمكو' ادذاذون هذا في ذ.صر

 ا"سالمية الذريعة ،.بادئ إلى ير~؟ع
 لم فإذا القادون، هذا منها خوذلوأ

 الترى بمقتفى وشانيا حك-,( لوح.د
 غرف يوجد (1 فإذا ، شرع! الجاة.ز

 الموافقة العدالة مادئ فبرنتغى

جلة... ا"سالمية الشريعة صو؛.(

إلم(-

 من (12) اذادة أكدت ووذ_لى

 التكميلية اذصادر عل نونوذاا

 ان: ءلى نعت حرى دامه 
صل  وانواعها مالتادتا في )ا

 جرى ما بم وخرع،ا أذره ما وكيفيتها

 لم ما رليه وتراضوا اوداص ءرى ده

 حرام تحلرل من ع ا حد( دف مخا
 اكحلدل اجتمع وإذا اط،حال تحريم أو

 وكل ط التحرمك جانب غد، والتحرج

 غبر رت ءساده او ءرف ل ء دي م٠حك

 اطبزوا ويزول ،لعرفا ددك ذفر

دادة(. ال تلك

 بيان عل المثرع يقتمر ولم

 ءين د.لى ، ذونللقا مدنيةاا.ر رلممادا

 سن.حاد'صا في يتلهمه ما ودذاخي

 ٠عا—-بق اصادرا هذه من *حذاا

 أن عل (18) المادة ني رى ت ة

 ديرت دنوا ا دومر ير٠تذ في ؛*رجها

ا"سالمي، قه ونا هو وتطبيقها
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|كي |لمدذي ؛اشاذون صي ا |صدذي |لقاذون

 والكذب ،حدة "كضا ا والذك.رات

 |لتشريعية لهيءة ا ٠مو درة الصدا ارحة٠الش

 الت.ثريع أن ذلك من ويدددن ٠انختصة

 لفقه I؛- اخه٠ب٠ارت حز تم ع٠م ا؛-دني

 لغقه١ ول٠أم ء؛م إلى ررجع دي٠ا"م

ء-د ؤوا دن يتضمنه دما ا"سالمى
مح

 ينضب  عيذا٠م وداءدداره ودوابط،

حكام |حبط في  ثادتة ًاسس ءلى |

ومحكمة.

 ال.ماذون اس.تقاه ما عضر٠ب٠ل أهردلة

ا"سالس؛ع الثرد*؛ ءن ,؛دني

 اوثمني ا؛-دني القانون حذى ,

 ة٠ع٠الشري يرس وقواعده ه٠م ا٠أحك

 ل٠ج فقهها س وم-ل ا"سالمية،
  ها ا؛-نا ن وذظ-رًا واء.زه،٠ة

س.تعراغى يدع  ك٠ل-ت-ا ل ال.ك.ام ل_

 إلى با"شارة تكتغ.ي٦س فإذنا اوذواءد

 ب-ع-غى وكذا اوعارة الى.؛دىء ؛-*-ض
 ب. ايدت اذي اب المائل

الدادة ,.لبادى،

 ا٠ًا ن أ-خ الي العامة المبادى، من

 اوفي وف-وء؟ة(٠ا؛ ةزء-ة٠)ال ذ-ون اون؛
 ، دعوممه م-ن كثيرًا ت.كخخل راه؛٠ذ

 الفقه زء_ة٠ذ أد ه_ي ولذه

م_ي 1-ا-٢ أخ-ذ ائ وق ة ء_م_وما ا"س_

 ء_لى -ره-؛ وا اب_في اذدني اوذ_اذ_ون

 طابع ه-ي اوفي اوذاتية( )الرء_ة

دارن دددغ ا او

 واو-ة حذ ا اد؛ دى، الى؛ ه.ذه دم' و

 او_توالىن أسها اوفي الدين(

سكة،  اوذوارن ًاا_ا وأحذت او_

 اانه دح ك ذو في .ذنه د الى-رد؛لىة

دي. ا"

 دأ د ك-ذو.ك هدة عد-؛ اؤ دى، اطويا ودن

 )ذظري!ة إلى استتادًا اوحوارذذ( )الحوادث

 اوذخه ني اومذر( و)ذظ.ريه وزة( ااذم

 ا؛-درع وذ.ع أن فدد ا"سالمي.

 4وإوزاد - اواة.د ن ذذ؛ ني دن اك؛ الذاءدة

 أن* رمعنى (211) اذادة في ه٠طرف وكا

 إ يه٠ف رجذ-وع٠او أو نقفه ر_وز 

 ذات في ؛درع ا نحد ، لطرذ;ن ا ق ذن؛ د؛

 مآل.تحدثة امذ؛نائية عدة ة؛ دورد اذادة

 اوفي مية .' — " ا ة٠لثربع ا روح ؛٠ي^1ة.

 و-ترخي ص ل؛ ا ءلى ير٠٠التث ءلى ،—ي ب
 ;.ه؛ إ ال؛ةد ذأخذ  اوفي .داوة ال

 فمله في وؤ.دءلى عادة قة٠يتو كان

 وظ-روف ا ردة ظ ن دي وتلك . وإرادته

 ،ا؛.توة.*-ة ر ء اذ.طوارىء أو او.ط؛رةة

 تقتفيها مددة رة لح؛ تجيب—ل. ودي

 ي؛ إل ا؛د؛ر المادة ءرذدي؛ وذد داوة. او

تكن لم او-في د-ة ؛٠ل.* ا دث الحدوا -ا۴كأت
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الوضي اددني اذذايون ادمني دني ال انون ادة

 ،ردية ا الكوارث نمدع—وك متوقعة

 بصبح لم وإن أذه ليها٠ء يرتب وأن

لتزام  ث٠بحي 1مرهذ صار يمحح ا

 يذول وهذا فادحة، ارة مجك م لمالى ا ذد٦:

نون  الموازذة إجراء سلط; للقادي ا

 إلى ا"رهاق لرد الطرفين مصدن بين
ذول الحد  كزي اعباره في هىلىخأل ا

 والمتعاقدين. باكما؛لى امخيطة 'اظروف

 اوطرفين بين زج٠التوف اه دكون ا٠وهكغ
رف الشرع يماته د-ما  دة. لددا وا وا

 غبر اا.ط-ارىء قدام للقاني بت فإذا

 برد الحذ_زاء إعمال إلى عمد المتوقع

لتزام ي ا  إلى لسعة ا يجوز أصبح ا

قول. الحد ا

 ما ك_ذلك مة١او ابادقء ومن

 كدذية تنظم مواد من اذ.اذون ا في ورد
ذود سير  من حمبع-ها معتذاة ا
ا"سالمية. الشرد أحكام

أدىء ومن  اسما أدما ادمامة ا

 ااشانون من (4) المادة عليه نصت

 ودرء يزال أن يجب رر٦)اا-ذ :أن ءلى

 عذلى لح- لمصا ا حلب ءلى مقدم مدلى ا؛ندا

م واق.لىأ رض(. ا ا نداد ا  من ا

صر هذا  ون ة ءلى ف ء_لى ذوم٠ي ا

 ا"سالمة لدثريعة ة اوكا اذغواءط

ءلى ربة الشرر_ة هذا أن : وهي

لح- رعادة  المفاسد. ودرء الناس و

ادقانون(. من (3) )المادة ءزم

مة ابادقء ومن  الني أيض! ا

نون -اا أخذ  الثررعة ام٠حك' من ا
 المبدأ عل مبنيا وجاء - ا"سالممه

 هى عامة ذظ.رية دعتير ما - بق ا—ا
 الحذق(، استعمال في اتعالب ا )ذطرية

 دواءلى وزع عذلى لمذرعا يقتصر وم
 اكعذ.صى، ر ا؛-عيا ء-لى طرية ا هذه
ديار هذا إلى أزاف بل  معيارًا ا

 ا"سالمي( الفقه من هستذاا موضوعي!'

 لمصالح دا لحذق ا ل ستعما ا د٠قب٠ب
 سيم لجئا الفرر ويتقي ،وء-ة المشم
 و^، استعما من ذخور ا ا٢يصي ذلى الذي
ذون من (17) اذادة نصت ذإ.ذلى  ا
ني  حقه اى.تدملى )مز : أنه ءلى ا

 مسؤو ؛كون  مشروع! استعما
 أما ،ظ-رر من ذداع عن يذدأ ا٠٠شل
 مع دتنافى اسدمما  حقه استعمل من

رى ع المن  مسؤو ون٠ فإنه وا
غير ه—إ سنعما ا لى—ء تبياز ء_مئ

ضرر(- من المذروع

 دن دي الدع دي الم ن.دادواد ون ناند-،:

ذباهات حذة: ا المتنشئات ادامامة ا

تجاهات - 1  سينات اسن ا

 اذمامة ته'تجا ا رد يم.كن : الحديذة

مبدأ الذارة: المائل إلى جلتها في
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ا)دمني |لمدذي ذون١الة |زيمي تي٠اصل |لقاذون

 ،كخص:ةI وأًاذظريق ا"رادة، ساهالن

 ة٠ري٠وكظ م، لتزا لال الم.ادية رية٠واكظ

 ا"رادة ظارية٠وذ ،الب-ادنة ا"رادة

 المسبب والتى.رف ،ه-لرة لظا ا

ىه-؛ الجذ-رد، والتعرف  ت وا

 دا ل نج مجتم*ة دلى ا؛.سد؛ ذه٠أ٠ المتع.لمقة

رامات في مغمدة   ادفي رذة اذى ا
 .ه الذن. أو ية٠ا"ئجم لشريع.ة1 خدن تأ

م عتبار، ني ي٠ا"س_  ول وئ ا

 التذريعات ددن القاتمة ال_ذ.روق

دشية ا  الجرمانية، ت لتئري-*-؛ وا إ

ردية دروح عة٠مشب ولى ن؛  ب؛لذسبة ا

 إلى به فتأ-تدن ا"رادة، ساط؛ن لمب.دأ

 ا"رادة نغإردة دؤرر ل.؛ ،عيد٠ب هردى

 دو ب٠ذس ا ف تع; ل ا ر٦وتعت. ن ط.ن لبا ا

 بع٠ث٠٨ د ؛٠م حي٠ي ، لص  ا أو ة ل٠٠ء ؛ ذن ا

 ، ءذ لم^؛ ا ؛روح راذيه٠الجر التقذيذ؛ت
 لمدإط؛ن يذأ ءلى كتيره ؤ^ودًا ضع و

 سدة أسا بصنة خذ-ذ وة-أ ا"رادة،

 وتؤئر م، لتزا لال المادية لنفلرية بما

 ئ، اب ا"رادة ءلى ادظ؛هرة ا"رادة

 لمب ا كصرف ا ذب ؛٠جذ إلى وتررز

الجذرد. اك.رف

 في إدم ا المدلى ذون دن.؛ ا مووف - 2

تجاهات ض  للتقتيتات العامة ا

اد.ذ.؛ذون د.ًان اك.ول ئكن٠ز الح.ديثة:

 مع نه مجم. في ق٠واف٠ي.ت ليمنى١ اذدلى

د ذظ.؛م٠ا؛  بعض في نزع وإن في، او

رسة ر أذن؛ إلى يته مف_ا  لفقهية ا ا

٠ة دانجذرم,؛

:دلي امقت ز بإي?؛ وذين

من ي إدما درع ا I دوقف

ره.ات ربعة ال.ع.امة ا  السالذن ا
ء.ذم-ار ني آخا-ل-ن بن1  أن دودًا ا

 آراب ح—أرج ه-ي اورن-;-؛ة ادر° م-ص

اداة: 1ذًاةواه دي اوذقه

 دن ال;مي لمدف١ اوشرع دوذف — أ

ا"رادة: ن -أط! دًالىأ

 د_;_دأ د-ن ليمني ا اندرع وؤف
،٠ع٠ع دون.ذًا "رادة ا ماطان  ذ تد

 أدام ائه٠إفذ ج إلى د..:.* انتقمى هو

 و ذي، ااذأ ن1وماط درع لم ا د-,اطان

 د-طذى وذركه ن و.*ذ؛ ا ل-ه أطإ-ق ه-و

ة-ات1؛- ويتذ.ا.لى  ف٠ك; القاذون؛؛ ل.*.

 إلى ذخور دون ا رهآدا بتحلر:ذ أو ؛.ذماء،

 دة-ذط;ات وإلى ة٠اع٠ال_ع المملحة

دلى ؛.ان ذلمش ال-لىالة،  أن ل-ديه ا

 من ذ_ذاء د_ا تح.دث د_رة ا"رادة
' او_ة_اذ_وبة ار٠ا ذ  في أورد إنه إ

 دن ؛لى٠ؤ.ة ، ذ;ود٠و ا دن لى ط؛ ا ذون و.ة.ا ا1

 ؛ًان ذلى او ذ؛و;ن ءذد ا"رادة ن1ط1-

إب ذ:ظ.ر ولم الذين، ذط؛ق لدن ورع

2355 ذية ال ة٠ه٠لهس1



اايمنمه، المدني القاذون Iاليمني المدذي إذانون

ل من  دذتصر جامدة هاددة ذظرية -خ.

 ن٠ إب نظر بل سة، ود٠ء-ة عل

 جيع ول تنا ت ة مرن. ذاتية نظرية خالل

 حدودًا لإلرادة يذلدى ذرسم العقود،

 اءخحر٠ف تتودداها، أن ا٠له يجوز 

 >:غ٣ ..ص غ٠ءج ثرًا مؤ غبن! لتصرف ا

 إذا عاؤل )خ دا عل وقع ولو العقد،
 ا كم غرر وذه فاحش!، ال.غحره كان

 كان أيا ئ دالفح داذًا الود تأتر قرر

 إذا - فاحش عور أو حث! ا٠ذ - ه رخ و

 مال أو وذ-ف، مال عل رقع

 كامجذون حكمه في ومن ،ممذوك

 لمتمعرف ا عل وقع إذا أو والفيه،

. أو بالوذالة غيره عن اومضا

 سلطان ١من المثرع قيد ك-ما

 ذ٠فتضم ا"ذعان، حالة في ا"رادة

 ؤمذد ا تم إذا بأنه يقفي ذص! ا؛.قاذون

 وتضمن )ا"ذعان( (٠التسلي دنة بطر

 زيهل_لقا اذ٠ج مرهقة ًاعسذبة 'ثروط؛

 يعفي وأدن اضروط،ا هذه يوردل أن

 ٠ وؤنذا وذدإف ، منها إذعن ا اا.طرف

 )المادة والعدالة الشريعة به تقفي

 سا-طان من ؛.شانونا قدد كما (.3 ا 4

أو الشائع ادال إدارة عند ا"رادة

 ي المالك أقلية ذألزم ثميه، التعرف

ء "رادة >-الخ-ضع الشيوع  ب.٠ا

 سلطان دأ عل خروج كله وهذا

ا"رادة.

 ليمني ا دني ا؛ اشاذون ا م-وقع-*ا - ى

 ؛أدبةا وا؛ذظرية لشخصية ا النظرية من

لتزام.: ذ

لتزام لشخصيةا ؛:ظربةا  أن ترى د

لتزام  شذصية بعلةرا جوهره في ا

 وتعرف والمدين، اودائن بين دما ف

ؤة نه دأ م ؛.تزا ا  تناسأ ما توتة ؤا ء

 ون٠كك بمقتفاها ، ردو ح._آخ ددى

 غي دقا ني الحق اودائن وهو حدهفيا

 المدين. رهو ا خر من مدن ي

صل ي وهذه  ا!..ذالون ة٠نط؛ هي ا

 لة-واذين1 أخذت رء-ها الروماني،

تينية. !!

 فإني لاللتزام ادادية :!طربة أما

 بل الدذصية، الرابطة عند تقف 

لتزام محل إلى تنظر  هر أنه داعبار ا

ساس اطعر لتزام فده، ا  وذئ! وا

قة م:..ن أكار مالي عتعر ا٠له  ء

 وك ب! !تزاما فينغما ٠ ذدة د.

 ط نختا. و وادين ذن'!.دا ثخعر عن

'.*بره مادي!، ذني 7لبعب ر.متداه
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ذي٠الي او,هدذي ادذاذون ؤدمءي 1 |لمدذي ادن,أذون

 ه.ذع دت مئ وددن ٠دالية بقيمته

لحرماذية.١ التات |لذظريت

 الدبي المدني ادخادون وق.ف وتد

 كخصيه ا و|لذظريت المادي؛ ة الر هرن

ءددال، هروؤف لالاًتزام  هرن ف!خذ ا

 ة دهم ء_ملة دج بذتا المادي دب اذن

 و^واز (،383) لحق1 بحواذة ذاءزف

 ،لبمستق غعل٠ث لمصدة ط 1 يمر د  ا
 أو ، إصدد,؛ أو ،مس.تق.بلم.ة جبة أو

 ن1ك متى لدند ا ووت ما دنه رع لم جذ،؛

 ۶العقلم رذدح أن ووت مستطاء.ا 1دددذهم

 ءلى (301) المادة نصت ذإفد أذره،

لتزام أن:  هو سردة ؛-ا"رادة )ا

 دنوؤئ  .خعضل٠ث هزن إتب؛ب ردور

 اورب ب.ه داذزم ر٠أخ دمت ؛.؟-ول ص
 عبين،٠للت ة.؛دلت أو لزمن ص٠خ٠لش

لذ.زام ء-لى فيةرت-ب  ذ-ولد من أن.ره ا

 ءلى ده لملتزم١ ار٠وإجب ، ح؟ه م*■؛ ا الحذق

 لذذر. ا ذلك وهن ،مذذاع ا ءذد أداك

 إلى ؛-.ه ة٠ص ا٠لخ ا م حل.؛  ا في ويرجع

 ’.(”أو رزق دالج؛ دوء.لى وا المزب؛ قاذون

 وجه هرن أن )ءلى صراط زمن كما

 عن ا ه ت ظ دع مجاذزة وعدًا لجمهور٠ل

 ذن د-زة ا لج ا ء ط؛ ءإ مه لز ماعين مل٠ء

 دون ه٠ب قام وإن العمل، ذا٣- تام

ء.لم دون أو دزة لج-؛ د؛ د وء ال إلى ظر٠ذ

(.302) ا(٢

 الي,مبي ندني ا القادون لم مع.ا وم-ن

 ، ص؛—حد—ئ ل ا ب ٠٠٠٠ ه إذ ا ابر لم ذ^ أ

 ريكث في مؤذ اسبقاه دلى لالنذزام؛

 ءلى درج لم أنه وكما آثاره، من
 الص.لحة درره  خلروج.ًا ددالددت

لذزام زال شما العملذن،  را؛.طة ه.و ا

لذزام دزال و ،ش-خصين ددن دا  ا

 زك.ة٠الم.ش ا"رادة ء-لى ل.ةلوم ا"رادي

 ذلكاون أن دد  ي وء والمذين. للداذن

 و ٦رعي;ها إكاراه  محت!رة ة د. إرادة

 انادون ا أذ„ح 1كام ذدددس. و هإط
ذب( رذ؛1الط لظروف٠ل ًا٠جاذ  )ا

ذزام أدا (.211) ة المتو ض  بر ا

 م.ا رادط.ة أرض.ا ه.و ؤزال ذ ا"رادي

 الداة-ن أن ح_د إلى ش_خ_صين دن

 ةهح قلتخيت  أدنى ق.رر ءن .تعومل’

 ،٠التعويغر ١هذ ن ك-ا إدا إ ورذده إلى

 وب.ين ب.يذه ق دن.؛ ا بمقتفى تح.دد ذلى

 م أو؛ ه٠ب دب ط.ا ذ.لى ؛..؛ن أو اذس-ؤول

(.352 )م الةف؛ء

 لب.يا إذني ا نون زقا ا هروؤف - ج

 وا"رادة الباطنة ا"رادة ظريفي من

ا]ظاهرة:

 ينى٠الالات اذنهب لز-ن ك.ل يقف

إلى الذظ_رة لز-ن ني أرم-؛ ا ب٠واإ_ذه
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اليمني دني ال ااذانون ادمني اكدي ااذانون

 ردف فخما ، مذماينا م.وقغا ا"رادة

 النكدة، ا"رادة ءند از تيني ٠المدي

 شوت المادي التسدر أن إلى وذه.ب

 عليها قرينة إ دس ا"رادة هذه

 يعتذق أنه أي ، ا).*كمر إدبات ذقبل

 - نحد ط_تة اب ا"رادة ظرية٠ذ أساس

 بالمن - ذلك رن ا)".عكس ء_لى

 ا"رادة بنظرية ياخذ الجرماني

 عرت التعبير ءذ.د رينف هرة، 1الظ

 ا،—داته ا"رادة ه_و متبره و ا"رادة،

 المظهر دو التعبير أن وي-رى

جتهام  إنما القانون وأن ا"رادة، ا

 دون جتماعية  ا إظ_واهر يعق..ه
 عن التم.;ر أن ء.,ن فضأل نية، ادت

 يذف ازدي ازادي ادثيء هو ا"رادة

 في إليه يطمئنون و كون الذعا عده

٠تعاماهم

تيني، اذينا من كاج أن عل اذ

 إلى ذظ-رته من يقف لم في لجرما وا
 كل تأثر بل -جامدًا، ،.وقفا ا"رادة

 التقنينات عتدت فا ، خر  با مني-ما

ل  ؛.ا"رادة مني' ذب -جا ي ,ذبة٠ال.

 ادتقنينات تخل إ( بينما ازظاهرة،

 ا"رادة هزن أثر من الجرمانية

الباه.

من الرمني ازدي ن ذو لذا ا دن د

 : هرة1وا]ظ افياط-ذة ا"رادة ذ_ظريني

 از-اطئة با"رادة !تمنيا المشع أخذ

 ؛-ا"رادة أخز. تتنما ؛ ،ء_امة بصفة

حوال بعض في ن-ظاهرةا  تعا ا

ستقرار لمقتفيات اذمامل.ا بي ا

 ابني؛-ثرن التقنين : ط—را

مدمتقرار والتطور: ا

 مني )حا )تقنينا أن تقدم مما رأينا

ءتدال ؛.طابع تمرز ؛د  استغادته في ا

لجامات من  للشبتات العامة ا

 بين—ذه—ا؛ ؛-مرت .*-عز‘فتو' ،ددن لحذد ا

لتزام، والمادي نعي لف ا  أنه كما و

 حفة لبا ا ا"رادتين بين يتوسدن

 ط-ذة ارا "رادة ما فيعتد والظاهرة،

 ؛-ا"رادة يأخذ ولدنه * عامة مصفة

ت ي ألظاهرة  تحتمها خدنة حا

 وه؟ اوتحامل. ر وا,**شقرا لذرورة '

 أن بعد ا"رادة نسدط-ا ؛.مبدأ خذن’يا

 لإلرادة تحفظ وقيودا من ؛كثير بدطه

 العامة ؛.،'اصدحة تحل  بما -دريتها

 ابسني ا؛دني القاغون ن و والعدالة.

 ؛نر  مه‘فإ لسبب ؛ مذ_ظرية خا. يا

 لذلك استذك. إ انجرد التصرف
 أته ط. في متضمن! في اذل نبالتقذ ج.ك

 ونوزح ره. قرا سن وا د.طوره ءوامل

ازدواول: هذه ه*(أ ؛لي ا٠في
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ارهني |لمدذي اؤذاذون |ليمي ذي٠اؤهلم |لقاذون

 هذه ٠تتصحعر :لتطور ا دل ءوا - 2

 م.ن اذون—الق تضمنه ف.مم_ا وامل٠ع٠ال

 درن ي٠للقام أءطاه ودرا ،م.رذة ءلى ذوا

واسدة. درسة ن دق ططة٠س

 ازدقندن أخز : المردة اإمايثر -

 د٠القواء م.ن ر كش ا٠ب في٠ليم ا الدني

 ا"سالمية. الشردة من ادردة لكذة١

 دمر، م-ا ل ا؛.ن.؛ ب.ي,ل٠س لى٠ء دزك ن٠م

 وع اورح ؛وح,وب قف,ى دا )بعل — اده ء

 ة٠مج٠ا"س الدريعة مبادى، إلى

 اذادة في - اوذاذون( رذا 1مذه ا خذون

 "سالمية1 )اوذرة أن: ءلى مه (3)

 ودرء اوادر صالح٠م دة رءا ءلى م.بتية

 دولة و ا )ذ.*رف وأن .م(٠ء.ذه المعاس.د

 وأن 15 ادادة بالمصلحة( مذوط

 الم.ع,اسد ودرء زال٦ي أن دب رر١)او.ض

 عدف لح لمصا ا فب٠ج ء-لى ذ-دم٠م

 ركتت ذاك وعر ((.4 )اذادة التمارض

 وضعها إرنة ا كدة٠ل ا القواءز ذ٣م

 يسةرث.د زي وإنتا ادرة ه نولتك لمتاع1

 و ،شي!ة ا هرن وه ؛*رض نيا ب

 يذ-او-رف  واحد بحل ف.يها يتقر.ز.

 اوت٠وتتق ول٠الحذذ اير٠تتغ ب.ل ،ءله

المالبس,ات. وت وخا وظروفا بذندر

المادة بدذت وذد :ب۶ا^وهر اوذإط

 حري! (دكون لطعال وأن (:174)

 وعل د ق ا ع٠ت٠ال رن .زرزر ال ذوت إذا

ص ذلي: ذما ا

 تكون ودديء ة٠صق في وذع إذا
 أو ع.اقدرن،٠الم.ت اعذرار في ح-وهرية

اوند دس 1لم ذوك.5 اءش!ره.ا يجب

 التمامل في .ذي٠يذ وذا ،ظ.روف رن

ة. او حمن من

 أو ،هرعه لمتعاقد١ ذات في وقع إذا

 نذك وكاذت ،سغ.ات.ه م.ن ة٠صغ في

 *ي٠ اور اكب يه اوددن أو اوذات

أود. او في

 ت :صه لرا أرض! اإرنة الدادير ودن

 (530) اذادة من اوداندة ازذشرة ءده

 ) أته: دن اودمني المدني اوذاذون دن

؛تع ن ا W ف ب٨ ظل ي. أن ب، ر٦ثم- م ل ل يجاور

 رن ر لف. ا ه.ذا كان إذا إ لقدر

 أتم ذا يع,لمه كان٠ لو بح:ث لحثدة ا

إلخ(. ا!*ةد...

 ۶تجي درن: الذ زي زقا ا س.لطة

 الذإذون وترذد ذة.ازي٠و السلطة هذه

 روافد ن٠م ر٠آخ ؛.رافد اوسني إدني ا

 ثر اإماي في ضراه! ، وذ.طوره مرونته

 مايف وذراه؛ ، ذةره! ذقدم اوفي ,إرذذ

 م ا حك٠ ا دطبدى ن لض زي ون؛ ا ذده ؛نوزر
زي أء ودا سات، ولحذًا وذة؛ الة.اذون
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ابني اؤ.دذي ||ةاذون ءي٠الي مدني ال القاذون

 ,ه ،درج ،ددددرية ،١ساط مز نللع في

ت بعض في  إعطائه إلى الحا

 فات ما ستك_مال صالحبة اا

 وإلى دلى عليه، دققا أن اذتعاقدين

ذفاق عليه نم ما تعديل  فية؛ ا

 عليه نصت م-ا ذاك ومن .بينهما

 ة.ام ...وإذابقولها:) (155) المادة

 يتم لم الني افائل ءلى خالف

ذفاق  فيه-ا تقفي ن غذكة ا وإد.( عدي؛ ا

حكام المعادلمة ادعت ط!قا  الهانون و

 عاته نصت وما والعدالة(. والعرف

 )ومع :فيها ورد إذ (211) المادة

 استثنائية حوادع، ت١طر إذا نناع

 ذكرن لم زكوارث و؛ ؛؛لحرون عامة

 ن أ -ددوذي.؛ ،عج ،—وذرن ،مت_وف.عه

لذزام تتفيد.  لم وإن - العاودي ا
 د.رهقا ار٠ص — حيا؟ يعبح

 ذاددة -بخارة تهدده بحيأ.ع لىين٠ا؛لم

 لعقدا في المقي معها يستطيع )

سعار ارذخاع طاع يعني و  ا

 لعا٠ذ لذذاضي جاز (1وانخغاذي

 وفر ءفى آو ذخر )من للعروف

 طح.ه بيرن رذة ا؛-وا وداك دللح<

لتزام يرد أن الدلرفين  إلى المرض ا

ا؛طول(. الحنلى

ليمفى: انقذتنا استقرار عوامرى(

 نون لة؛ ا استقرار عوامل أهم لعل

 لمبادىء١ من تضمنه را هو اكتي،

 ادثريعة من اذذدة العاط

 لمواجهة داى تصلح !.في وا صالمة، ا

ذن الحاول ووضع المشكالت لذاذة  اإ

 وس واختلفت. تتوءت مهما له_ا
 هذا ار ستعر  ايف.؛ لمهه ا مل١الدو

 يير ا؛-ما من تضمنه ما التقنين

 ، -ا٢ خذلى  ا مرذ، أكهر التي ة٠الموضوء

ش٠ك ت بار.ص في اعتناقه ل,  الحا

 من د هرة الظ-؛ ا"رادة لنظرية

اسة. ا"رادة ية ذظ

ر٠الم ودن  ائر التي اذوموعبه ئ؛

خزن من ا'.تمني التقنين  ي ا

 وم-في.ار اصونه من آصال عورت وا

 ق ط'. د وة. ادحاد(، الع،ذمر )ء-نايه

 من مددة مذ مواذع في اذميار هذا

وعرها. اًاضور في كما موارده

؛عة وأد القرد دبن الددني ادتقنين ذال:

 هو فب ا؛.ط ابمني لقانونا دع ط_ا

عتدال،  ؛عر،وم دذف داء؛ رابذه ذقد ا

 ددن داء؛ س.يله ط ويف الءدل، حوى ا؛ل
 و غلو فال قوام! انخذانة المسائل

عي حما ا اغ.اه إلى ز1الى و ،تفريط
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ال-مي ذي٠المل اإة؛ذون ابمذي صدتي١ الدادون

 لتوفيق١ دلى ،ينعم مذهب إلى أو ءاص

 ،وحقوز اًاغرد حذقوق ددن ؛-*جد ٠حل إلى

 لصآلحة٠ ؛؛لغدرد ضح٠ل لم ف.ه.و .الجم؛ءة

 ئ الجما دسخر لم أذ.ه كم! ء، الجما
 ب.ين ة.وازذًا دم رق والها ،زلهرد ا لخدم.ة

 ل ف لع أ نواعل وذق وحري:ه الذ.رد حذوق

 ءة ا٠لجم ا وق٠حش وددن ، صرف لح_ا ا

 مجت.م.ه لذي ا و٠لذح ا ء.لى لحه.ا ا٠ص—وع

 ال.عاللة دن دل٠ثب أذ^ أي ،عام٠ال الرذل

 ي-لي وفين-؛ ى.—ء ا مه ب-ه—سذه والحذ_؛ر

 وده حم.ا دن جني ب ا ًالتقذتن إوذف ذ*رض

:لجماءة5 تهيحما دن لموقغه٠ ثم ذرد

ادر: الدهذي ااتقذحح< دمه - 1

 حماية ءلى ارص التقنين درص
 وه-ي - ا"رادة رية٠ح ل-ه ذر ذًا الذ.رد

 لها وأذ-ح - ك.ي.اذه د.ةولر؛ت أخذ.ص
، مجا  في ذلك كان٠ ض-واء مدتو

 ،اللك_ي-ة ل مج-ا أوفي ،قد٠ال.ع ل مجا

ا!ذرد. ذذ.اط هر دط ًاهم دن وهم؛

 دأ٠ر_م? أخذ العقد ؛ق٠ذط غي٠ف

 أورد مما ؛-الرزم ا"رادة( )سلطان

 ب.وا٠س نكل، ل ا ذةحو٠ ل ا ء-لى ود د من ده ءلم

 ؛.ة_؛ء_لىة ٠ الذ-رد ق.زال ذ بدحه. أن
 ذزال و يتع!قذ، أن في حذرًا - ء.ادذ

ب وهل ن، ا)-*ن ۶تذثى ادي ي، ه إرادا

 و٠ه ذد-ك ومقفى ، ره اذ؛ ترت.ب ادفي

 ه طرذ.ا دل ين؟؛ أن ؛.مجذرد ردم اًا,*ةد أن

 ؛؛ذا م.تطابةتين، ن إراد ءن بير٠ال.تع

 يزال و ق.دين. اادع؛ ة ذريع فه-و تم

در٠إ ا أحذد و٠ه د٠ق٠الع  رئيسسة٠ال ص-

 أهمردده ن٠م ينتقص ولم لاللذزاد؛ت،

 -زام، لالل أخدرى در ده-؛ ود—وجذ

 لمع.قذ٠ل ،٠ظز إذ ع الهذر ر١غ ط دذش؛ ك.ا

 لم كما٠ زامات. لالل كمصلر٠ ادة، اد

 د؛ العقد أهمية ن٠م المذرع ينتقص

 دن ا"رادة ءلى ذون ادن؛ ى٦م في أورده

 تكون5 ا"رادة لحتماية٠ ٠وضعخ رود،
 منأى وفي ،ختياره.ا1 في حرة داتم!

ستعالل عن  أو الغش أو ا

 مجرم دنلك ,ذرع—واذ التدديس،

 في ر آذ؛ من تذت.جه د.ا ودذر ا"رادة،

 ًاطور ر٠ءص في ودة؟ودة د*ذولة حذرود
 ، يرًا ذطورًا الفردية هب متن ع ذي

 سيادته دظ.اه,ر دن در كت ءن وذزل

وه. وء

 ؛ذون٠د_ذ 1 لجد الم.لمك.ي.ة ذط.؛ى وفي

 دن ةصالح؛ الم.لكمه مجدي ليمني١ المدني
عذاء،  حذق وحذه يء اد ك إ فك؛ ا

 ،ه٨ف رف١وادع واستغال؛ه استعم!له
 تمعاره ل٠ك في از-ق له أن كما

 أحذن يدرم أن مجوز فال ومدءشاكه،
دوال في إ طكه دن يهررها ادفي ا
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ارمثي المدني الدانون اليمني دذي٠ال اإذانون

 ،يرسمها !-فيا ودالطريقه نون، ازقا

 عادل،. ن٠تعويغ مقابل في ذلك ودكون
 ي التصرف في حر ك الماو أن ى؛

 عيره إلى عنه ل٦ك اء٠ش وإن ،م_لكه
 ء ن؛ وإدا ،؛-لي مذل مدون أو ؛-مقايل

 بعد لورثته ترى او زخيره به أوحفبى

.هوته

لدجماعة: الدني حدادة؛!تقنين-2

 ني أدرًا نح.فها للمحاجتمع< و،?ايده

 ذطاق فعي الملكية. وذطاق اومقد ذطاق

 سلطان من إيمني ا الذقنين ٠فل اا*.قد
 مقيدًا نجده إذ ،بعيد. دى٠م إلى ا"رادة

 ا٠ى ء.ذ لجما ا لمص.ذحه لقيود ا من ر بكش
 عدشر ا ه؛ ل دعت دم ف ، ا ورخ ا أن سبق

 المداله بذلك محذقا كثيرة ت  ١ح ني

 رود وجاءت .ارامة، ال طئ٠واإ

 دود—ح في ا"رادة عل القانون
عتدال،  الداقدية )مالقاتا في فراه ا

 ١فبث ، لضعف ا أنر.، ا-لم ية ما“ يتوخى

 ذ.ف٠وي لط-لى ا طرفي بين التوازن مجتل
  خر ا ا!طرف أهام اليد مغلول أحدهما

 لطرف ا تحمي أن يعنيها عة الحا فان

 وقد ، رته ء من 4تقيد وأن لضعيف ا

 ا٠ك العقود من كرر ي ذلك رأينا

ل ظرية٠ذ في دناه ستذ-  وذظرية ا

 ،]-ممل ا وء-قد ، رئة زطا ا الحوادث
• ذاارا بوع كدرة أخرى وأحكام

خاذون نرى الملكية ذطاق وؤ،  دعد ا

ستغالل حق وحده لل.ماناع قرر أن  ا

سذممال  يضع وحاه واذدصرف وا
 الحق، هذا من تبذر، عليه نيودًا

  كي ل ستدفا  ا لهذا بط صوا ويضع

 (،17) حقه ل،ستام-ماا صاحه ردلو
 هذا عل لقيود ا من كثيرًا أورد كما

 ،—)شررا تنطيو ي تة٩فذ وا تحدها الحق

 اذرور، ودق وامل، وادرى
 إلى ودا لمطالت،وا لذ المثلى ذط لى؛ وا

 تفاقرة وا القانونية القيود من ذلك

 مدكه سمال في ى المادال دد يغل بما
 را * ذاد*ب ة٠ دادا ا .-لممصا,حة ب;

 درز 1وله ، ن لجرا 1 ،حة٤٠لمص ..ذب ا

 ويؤكذذ ، عي ح.ت-ط“  ا رش .تض-ا فكرة
جتماعية، العدالة ز تحقي عل  وما ا
 ، دمره آة لن   إ ها.ا ني هر

 جل منه ال ٣ ددي ا لربي ا ر -معدد ود
 ة )-*- الثر وهي  -ليكامه وأ قواعده

ادراء. ا"سالمية

«ورا.ر احد ءيل1|سع

هجلي ءلي حسن د. أ.

 م دا ل 14 م٠رة ادتحمني، اذمدني ذوني لق-اا : مراجم
 ذروح الردراوي، دم دمنىاش.د .د م،2002

م؛1985 ، هره ا وع ا ه_ادة جا ديي، لا ٠ذود: وذأ ٠
 في دق لا ادر٠مص ال-ذه-وزي: عددالرزاى د.

 العربي، الراث إحياء دار ا"مالس. الءقه
 ق-’لا محرب، عدي ى—ح د. ‘,بروت

عير كتاب اإ^مذي ذولازقا ثمى واإ.هىط،حه
. منور
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صذ*ا مديءة ذاذون ا ذع ص مددين؛ قانون

دأء صت ،مديح داذون

 ءرف قد )ؤاذون( مم-طلح دكان لم

 ذراك I ذيحن العتم.ا ^يء لبق ذع أو

ولى للم.رة ارض إلى  ه/923 م1)ء. ا

 ءدم ااطع فى رع.  ١وهذ م(،1517

 متع.ارف أء.راف أو )أرك.ام( -ود و
 م-ن كررًا لح لذى لذدى ا بدن له.ا٠ء

 يمستق مكذظ،ا - الثرء:ة ر٩غ - لمسالل1

 ي.م٠تذ.ظ ؤواءد أو ،٠)الع!.ول( مياه

 من ذل-ك و٠ونح ،وس,-وق ا تا٠ق٠ء

ءراف(^- رف. ادذن في )ا وا

 هرن واحدًا صنعاء( )قادون وراني

 في )ؤأذون( دلم إلدذا ورل 1م أؤدم

راه أ ورجع ،ؤددث ا ا راريخ

م إلى  لى* إسماء الله ءلى المتوكل ا

 ض إمام ذاني م(1676 ه/1087)ت

د  زام وًاذير محمد$;ي، دن م٠القاس أو

راك، -روجخذ ع_د٠ب اليم_ن ح.كم  ا

 من ب_ن ا مه٠حك ظ-ل في ودوددت
.جذوب! ن ما ء إلى  ديدا لحجاز١ رد-دد

 أخرى قوارن آنذاك رذت ء وقد

 اذون٠)الق سنها ,؛.خوذل L أصدر

 واذذراء(، اذع )قاذون أو اتواري(

 ك!ن أذ^ إ صداء نوندشا ذ^^ و۵و

م ء أصسدره ين٠ع٠م. رف خة-دودًا

 هرس به ليح-د م،1 655 ه/1066

 ين٠الل ذنودا )الباران( الذ^ار جذع

 في التموير؛ واد٠اإ ذن في وراا٠غ

.و؛ته في كعاء٠ص

 يرجع الذي ص.ذعاء( )ة؛ذ.ون أما

 ؛م٠ء ؛..ه والشمريف ذره ن. في الذ.فلى

مة هإلى1384 م/1964  المردوم اد
 ٠الساغي أرد ب.ن ح.سلمن زي لذا ا

 شد-واه م(1 987 ه/1407)ت
 واا_ذ"واء-د يط لضموا ا ن٠م ة٠وء٠تجم

 ص.ذعاء، دأسدواق المتعلق,ة أرسدوا

 اذواد أسعار ط ١ض- في ء.ق.الهاا ودور

 في الخة_ددة والتجارية ودذمق٠م٠الح
 روين—لحن ا جور أ وكذا ،ذ-ون شا—ؤ ا

 ل لعق..ا ا -وورة“وهر والعمال ٠ذيين٠واله
 ًاءمالهم، ءلى ال.رقابة في المنادح أو

 ءلى ؛روادةيا عالقة ه٠ل ما وة.لى
وزان  ؛٠ اندر وحماية ،ي.ل٠لم.ك_ايوا ا

 ة_ي_؛1وأس._و يائها—-دأ ودراسة

 شير٠ك وغ.يره دزك دنلى ، ٠وسمامدرها
 ،ومحددة درقة وتعاريغؤ دل ص ا٠ب.ت.غ

ت1د.١ط.ذ٠٠بالمع ا٠مذه كشر٠لا وزع

 م—فه الناس ءلى ليهل الدارجة
 ن نح هرن م٠يغه ذاك وهع ،1دذ؛صضده

 تع.صيلة اوائح إلى اداله ذون ؤة؛ ا ١هذ

 ل٠ك٠ل خصوص؛ واذرن٠)ة أو أخذرى
لم 1بم ل ءى ا دهراص:ل ؤر مدوى(،
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صذادا ذبتة٠ دانون صذطع مابدة قانون

صنعا دانون بح٠ نماذج

 بحدل حيث نون اون؛ مدا موجودا ركرذ
 ط سواق ا مثا دأبدي وهي ، إدها

 م1ومه )الحبابة(، تفاردل ها٠أهم ت١وم
سواق، مشايخ  الد^ل( شيح و) ا

عن المؤول الحرس( )رئيس وهو
سواق حراسة الليل. أثا، ا

صماداء( مدبنة ون—)قا مر وقد

 ي عليه جرت مراحل بثالث
خيرتين  زيادات، أو إضافات ا

سعار ذخير بعضها فرص  وانخفاض ا

 كاذت ما عل ائية او الريال قيمة

إسماعيل، الله عل المتوكل ذمن عليه

خر والبعص  حرف طه-ور فرضه ا

 عرفت، قد ذكن م كبة ستهال ا ومواد

 ره٠آج—ش٠ك ر نتدشا ا سعة وا تكن م أو

 حبذ ٠ المدال ط عل - الغنات

 رراعته مكان الثانبة ا"ضافة حددت

 جلبه يتم التي والطريقة )عادش( في

 - مين )ا ودور ضعاه، إلى ا٣

  بحيث البح سعر تحديد في للدل(١

 محدودية رعم احتكار او غش بحا-ث

 هزط \ ى٠عغ ني تناوو، ر٠وحص اذدثاره

بنة. اط
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القادرة صتداء يذة٠مل ذا؛ون

 ب لثا ا غته٨ص في نون اذ؛ ا نعس ن كذ؛

 رن ذأسم ا"مام ره أمر ؤف كان الذي

 )ت أحمد المهدي بن حسين

 ط٠بح معتمدًا م(1726 ه/1139

 بن تددى آنذاك النشاة ذيؤا ون زعال ا

 رز عن كتبه ٠اكملي ص-الج

 ذة لقعدة ا ذي ذير في أرجمه و بق سد؛

 أن ويظهر ٠م(1748 ه/1161)

 زون حق غة٨لص ا ذه٢ استمر ص٠لعمز ا

 أحمدب;ي احدوكإ ا دن ٠ااته عدد لمهدي ا

 حرر الذي م(1 835 ه/1251)ت

 د دم رع . هبها قد بملي٠ ل ا ة كم.خ ءلى

 لم.طمين ا لح لمصا ؛.وزوع I ذون اذ؛ ا دنا

ف اقتضاه ا٠وم س-.ى؛ اذذ  في ر ا

 قب ادن؛ ذظرذ؛ عل وعرض ارمان،

 تؤرخ ولم بترتجه. هرهامو بذار.."
 ولعل داغي،ا انحقق ط كما -

 تمعز لذي ا حكمه بدارة في كان ذا٠ه

ت ود ى ابدنحر ذاك ريد  جبة١مز دو

 د٠نج ذذا وشؤونما. ا"دارة في كزرة

 ضرن أ بما خيرة  وا لثة لثا ا لمعة ا

 الغازي صنعاء عامل بل لرن إيها

 ءدها وممادق الجي علي بن محمد

 حمادى ثهر ني الله عبد المؤدي تجعبتو
ولى  هي م(1819ه/1234) سنة ا

خوة الة-اذون ردغة  اس-.تمر ادفى ا

الغدوضى فزة في خاحممة تبا، العم-لى

 واإناوخ ل ااعقا بتحكم تميزت التي
 لدودة ومهدت المدينة، شؤون في

زراك اسانحن ستيالء ا  ءنجها ل.

 وس.رت ام(،872 ه/1289ءام)

 حق وقوانينهم أنظمتهم ذلك بدد

ولى. العاب الحرب نماون ا

 قام م1983 ه/1403 عام وفي
ستاذ ادمتدرق  رجذت٠م ٠ب آر. ا

R. B. SERGEANT)) كتابه بتضمين 
 SANA’A ۶صذعا عن الضخم

,ARABIC ISLAMIC City

.1983 ,LONDON هع للقانون ترحمة 

 THE :ءذوان ^ت مغ،يدة مالحظات

.STATUTE OF SANA

لعمري1 الله ءدد حسدن د.

القاهرة

 ودينة عل ف رث; صدفة ح قلعة
 القرن إلى ا—ءمرانم يرجع تعز.

 هو داذدها إن وقال إجري، ا مسن 1لخ ا
 لصليع*تي ا محمد بن الله ءجد مير ا

 ، زص-بدي ا محمد بن عل لملك ا خ.و أ
 عهدهم في هما٠م دورًا لعجت وذد

 ازدولة ءك في دور لهد؛ كان كما
 المظفر ها تمكن ا حيث رذ سدو لر ا
 )دار اسم عله ًاطلمق هعتقأل ارسولي ا

بدر عميه عتقل ا وفيها دب( ا
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هرة ائ

 ينفيهما أن ذل اددين وفخر اددين

 اروم إلى ة عادم والقلعة معر. إلى

 اسكن٠و ٠ل.لدب.وب رن وه؛ آثار 1وفيه-

 سورها أجزاء بعض أن إ مية زلحا

وط. يتسا حذد أ

 لى٠دط ح.صس٠ - أخا - هرة زقا وا

 .لة لثذما ا احية وتا ا لدن ح!جة مدينة ءلى

 اسر إلى ذه إندئ تاريخ في يرءع

 ويعتبر م(.915ه/303) ا"سالمي
ثرية التاريخية العالم أرم من  ا

 مؤخرا نجه ر تا رط ا وؤد دا؛.ديدة.

حرار كة٠محر  رجال فيه بذن سع تث۶ ا

 .هالدسذ.ورية1367 م/1948 ثورة

 وفي ازتداء، ذوي -سور ب.الحص-ن وجمط

 زن وعن؛ نلماء ود_رل را م_اا داخله

٠فجحة وأرض لل.بور،

 -جبل و( وفرية حمز والقاهرة:

 وأعمال رل,.ذ ظي.ريت من اؤملءن

ح!جة. فطت1مح

 هديرية في راد -دمن وا].قاهرة:

مالدة. محا؛ظ- من .بذاءة

 وصاب في حمن :والقاه-رة

 فيه ذمار. محافظ، أعمال من اناذل

ق-_ءة. ء-اذر

ل-اح ءذ»ة في دصن والقاه.رة:

 ٠ك.را 46 دماذة ءردا ذمار دب:، ء.ن

.ل ج١وأط رادب ء اروم وهو

 اذن.لع منطتذة في سن دى واوذاهرة:

يانحويت. اة اذدو يالد من سنا ا

 سر وادي ني حمن واإ_ذ_اه_رة:

 محافدن وأعمال ال.ذط.ن مديرة من

حضرموت.

 عدن مد؛.ذة أحياء من واذقاه.رة:

اذة.اهري. آذ.، دب إرها

اله،، أددد ا..راها-م
 ذلى وذا وا ن ددا ل ا مجب م ،■تغي،لق ا هيم إدرا *راجع:

 ،4.ط .٠د-،،' دار|لكدة، اليب،
م.2002

غبق

 دناء ،1 ب٠ول ذارخ )ج( ذئبة:ا

 )دال، وأ؛شه ماذثر، لىست.ذير فه ط

 ربحة٠ع٠ل ا المدن ني إنتشرةا المساجد(

 من كشدر ادمن وفي وا"سالمية.
 إلى بعضها يرجع اوتارعذة ].قالا

 هري لطا وا الرسولي الدمر

رداع. فى مرية(لدا )ة؛

 في لذايا دلنا جد الما وتعتبر

 1حده ى أشهر من ى:ا<داء مديذ.ة

إذقاذا وأكزها اتاعا وأكبرها اوهامرة
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قبة

دي ا؛.داري النمط ءلى  دع ا"د

فى '؛صداري ا؛.وروث ءلى ًامحافظة  ا

د. او وه تحزت اوذي

ادطردة I ب

 ذان د ع.ن يص .٠ازلث لج.ه_ة ا في ذ.ةع
 ره-ي ح(. ا )ق_صر صنعاء ر٠قص
 ز١طر ءنى ^ناه؛ ، رذفاع ا ش.اهقة قبة

 اا-والي سافي ا"سالمي ر ال؛

 ء-ام )الوزير( باى دن الر؛.ي
 ءلى وأنفق ،م 1 5 9 6 ه/ 1004
 وضاه؛ ،كتررة  أموا ربا ءب

ه إلى ة كدب البكيرية٠ب  دك( حر )دك دو
 ودات فرس-ه ء-لى د-ن وقع ا!_ذي

 اوذي ر زور ا دن دغربة ءلى عه ل.**؛
 هذه رفي ن. ودحره ك-ثيرًا تليه٠ ح._زن
أدر ام 881 ه/ 1 2 9 8 م ء( وني اوة؟ة.

،البذاء ٠لتأجديد أرد٠ءبدالحذ للطان 1
 ردف ى.ا ا؛ردر من مذ?ر -ا٢ وأة؛.م

جاد وذر.ت ؛م٠دلرخ؛.ا ص_حذ.ها  ب.ا

 أحن من زالت ود؛ .اللع_ج-م_ي

صمة.الدا د ج مددا

ءذقة ي

 في صذ*-اد في المد؛جذد .ن٠
سيعه و ن. -بذرى وذن )قلئحة( دي

ولى: دردون- وتجديده  يد ءلى ا
ر( )ازور ؛.أشا مح.»د او*؛ه؛في اووالي

 ءر الذي م 1 61 9 / ه1029 عام

 إ؛هدي ا٠٢ ة_ام :رة٠دوازن؛ ،4٠د.ذارذ
 م ء.؛ ذ-:؛:- ا؛.ذو؛.لى ن٠ب الله عبد

 ه زاد م"ازذي1831ه/1247

 وحتنه ،دة وج.ع.ل.ه نافعة، رادة

 ، ضبذري ا كرنميذ 1كم ًا ر ه ظ؛ درذًا

 أن إلى دل يم حذرن ورا ا ؛.*.ض أن ثر ء.
 من د( ة؛ رية٩البك قبة ذذه اوفي ته٠ة

 دهؤون ريما والزخرفة البذاء حدث
 ودأتم؛ العثدافي، زوالي ا ذ;ده-ا أن

 ، تصدءت ذن رنين ة من ًاكبر يع-ذ
 مايف الله ذ٠ء ا؛ؤ.دي ؛لبذدده؛ ذذام

 ي٠ه كما وتج-ديد زدادة دن 4؛. م ة؛

 عارؤ؛ وذف ؤد وذان ا ن، عب
 ودده؛ ذة1ااصر في ذق ن: ؛؛روة أوذاذأ

اا^اذية. ؟ا؛راه

ءداس ا؛-ودي ف.ة

 او.-*؛د-رة جد المسدل ن—أد دن
 ٠ءر.اس ا؛ليدي ا ه د؛ صدارة وأذة.:لي.ا

 ق اا-طر ء_لى د-د*-اد اغ س_اي ربا٠غ

 ءام اواطان ان٠بذ إلى ة كز الذ؛
 عدة ؛-فى اززي م،1751 اهدا 164
 ذوفي ون ء، .:.*؛١٥٠؛ أءرى اجد٠د~

 ث دذن ام 775 ه/1189 عام
 د.ذثرة ة؛ة ة؛ره وءلى صرح.ها و دد

،.ورة. د ؛ذررة أوذاذًا ري.ا1ء. ووذف
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ارض فى اشيلة ارض فى القبوان

الهتوذل قدة

 ه/1139 عام وفاته قبيل اه؛٠بذ

 بن حين بن قاسم '؛توكال ام 726
 ببستان )..عرى كان ذما أحمد المهدي

 من وهي ا ن، السيح( )بادب نكا
رفى ا٠٢ءر وإلى اادامرة، اداجد

 فبته الدين بحم محمد جيى؛-ن ا"مام
 ر،—)الخ داري يجوار المعروفة

 ا!-قديم الحافظة )مونى شعادة(أ
 عام رب عما وأدلى حارًا( تذف وا

 )العيل وكان م،1927 ه/1346
سود(  ،ه.ثرها ومط.ا مواضدها رشق ا
 ستا كيررة فوادد وسعتها 1وذوة-*ب-
 د--ذعاء مساجد كر٠أ من جعلها
دن.صا بالم ازدحثاما

ه ل ء دسس د. احري ال ا
 مدأداء ماحد 'ع ادادجرخ درد لن قاصي١ا :مراجع

 ربيع د. د1361 بع-ظاراء .ارف الم* مطعة
 ذدرة في مدداء انا-حد :حلبف -حاى-

ول، اذ٠اكش لرحود١  القاهرة جامدة ا
م.1989

اسن في اسم
 شكل بأب للك_لثمة ا تعريف يمكن

حتما ادطام أذكال من  اددي عي ا
 ،ن—إب ا في ن-امعة أجزاء مود
 ءه ء_ضاأ ن‘دا لقبني ا نجددمعا وينب,

؛-قرابةا ررابط_ة ذهم٠بي ٩فيا طون٠تي ير

 لمتزكه،١ ادرائاثة النسب وأت وبعال
 ج.غرافعة سنعن في يعيشون أنهم كما
 ب لغا ا في وارحه -*?-دود ذات

 با'**متنقالدماة (٠٠٢٠ططا٦د داخاؤا يمارسون
 ولكنهم ^حاروحية ة٠سا_ط أب عن

ء ددينون  ؛-ذينا دزء-مارهم دالو

 يتولى حبت بينهم من روبيدا

ء سعلة روا ب-م حيا دؤوف إدارة هؤ
 يكبرون كما -م۴٠ صةخا ٠٠ءرانأ

 ه ي ضامن ة وال م٠ب-ه ما٠في مل وتكادا

.خبر ل ا

 دات٠و-د ز٠م لقبيلةا وتتكون
واردان، زان وأد لحم كمى وأجزاء

اعليفيربنس٣عداك

:'٠هما

 ضعف او غاب : واح ا هلى العا

.وأجهزتم-ا اددووة سيطره
 ذ-اذض وجود عدم : ني اوذا ما,ما ال

 ؛-نا ٠ضم ما هو وهذا داج ا في

 لمذاطق١ ني الفني النظام هيمنة
 وارني ارمن من لشرقية1و امة 'لشما

 الماراك وعرة طقمنا ا۴تL حبر د
 ، خرى ا طق بادتا مقارة ،وذ-قدرة

 ،دو من ,-ةتو لمطره ذ٠تغتق .با كما

المركزية- ادططة
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سالبةفيال الهبيلةضابن

دة ارمن في ذ٠ويوج  م.ن أنواع *

 به٠ث دورة وب تقرةسم زراعية القب؛ئل،

 عبتج٠ت .رنا رح.ل وب.دو سةرح_لة

ولى  الوال-؛ والوددان الجال في ا

 ة٠ه—العاص ل ود.؛ وغرب جد-وب

 في والدأل؛ ز؛ اثا ا رش دع بيك.ا ذعاء،٠ص

 لها والمتانة الصحراوية الداطق

واتمذوف. وذ؟وة رب ئ ذطقة٠كح

 ثالث رمن’ في حاب* ن م بيو
 د اتح-؛ ي٠ه ، رسدسدة ؤ؟نم؛ ت دا اتح-؛

 .ومذح-ح ذن وحن.ا راك_يل لى٠ؤ-؟-إة

دادات هذه وتتش.ك.ل  دل دب؛ م.ن ا

 قبل:ة وحدات لحذه_ا ذرع٠ت٠ت م؛ رد

 نما ؛ي؛ ق.بل؛ وحدة لكل و أصغر،

 تحددة ا دي-؛ وأرا ق-ل٠الم-س-ت ص تحذ.؛ ا

 تجاه دمة تحذ.؛ ا ضم؛منم؛ ال وسؤوليتها

 في اتحذق رب ة؛ لها أن كم؛ ن. ا خر

 ف(٠)تح.ال ة رواء؛ ت عالة؛ د.ة.^.م أن

 ذلى إذ؟؛ ا ذده؛ دما أءرى بل؛ قب أد؛ هع

تحادات م.ن ء.رى لىة٠ال.ة.؟ ا  ؛٠ى ا

 أءحر؛طن؛ معؤوليق٠م وحة.لىه؛ زة٠تتحم أنم؛

 إبرام أو ؛-رب ق؛  ء_رين ا ه تم؛
ذن؛  أن تارمخي! بت اذن؛ منو قيات. ا

 ،مح-دث  العر-ادلى ردن التضامن

إذا د-؛ ؛ل٠م في إ تلقاني، حكل

 ؛.واسط.؛ لهز.؛ الح-ماءب؛ اا_لىء-وة ١تم.ح

 ؛.أول ذدلة لكلو ا٠الكبير الداءي”

 هذه ض٠رف أو .ول و في ال.صالحية

اكءوة.

 في، لي٠دة.؟ ا مو، ا ي ؤس ا لتس.ق ا د م ت ع وي
 في دو قس.؛ ا الذطر_م ءلى ن٠ال:م

  ادفي اسدة ر؛٠؟٠الة انجتمة؛ت
 ون -م د أو ق?يذة فك.ل دوا.؛، دوف

 ، رمو 1سي ن ؛٠^٠؛ ■ع ت—ذم—ي ؛٠ه٠م ا «—«II ق أ
 قبيل_ة ؛لى وأن خذاص، واقذص_ادي

 وء؛ص.ة ءزدة جذرالى؛ ؛حم:طةة تستقل
 غزره؛ دون لهد؛ ملك؛ل رها٦تعت ■■دث -اا

 الةلم_لى؛ ضام وا القبائل من
 مرسوم-؛ منطقة و؛.لى ،ء-رى ا

 لسر.؛ دأ سدواء الم.عام وووضهدة اتحذرود
 ااةم؛ةلى ون زخزره.؛ أو نقها ل.لقبتل؛

 عل.ة٠ق.ب د.؛ وز٠مح  مجذ.^ث ،ء-رى ا
ء  احذ-شالل أو الحدود ءلى -داء ا

-ءرى. ا اذل ااة.؟ دن يره؛ أراذ.ي

 ا في ل_قبلي؛ ا ة لج.-؛ ا ر *ل٠وذ

 دخدر نم؛، ودن؛ مر؛ وب؛ تارتم^؛ ه-رة ظ؛

 نم؛ دن؛ اجتم؛ءيق ه.رة ظ؛ ه.ي د؛ رب ة؛

 عزر ؛٠ظ.لهه في ابرن عاذت ،و-دذدة

 مية -ذا حياة ادطوذل تاريها مراحل
 عل وذلك ،مسذقرة ر٩غ ء-؟؛ حر.؛ نذ جذ ا و

رد؛ ضم.؛ ا-لة ة لو*اذلى ا ر ه وظ.؛ ون م٠ل.رغ ا
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اليمن في الية اليمن فى اة ف

 امتدع ب تميز ا!ؤ، واؤدينية : واوثقاف
الة.ديم. ي اإيم

 المعيشية ضرورات—ا! أدت وة_د
 مع ضعيفها ف يتحا! أن إلى دالقاذل
قوى  ع٠محت» وأن لحمايته طلب! ا

 ضد د—واح عهد عل اء—ذو ا

.ةرك٠المث خصمهم

 بذجيلته اوفرد ارتباط أن حظ وا.!.
 ه وخاط وا!قوة ة .اط ل ا ؛«طيه اليمن في

 لح-ماية . وتح.ذ ،،١نيالمكا في شريك!

 الماضي في -.جذورها !-طالبها القبلية
و ه بض’ .ذوم٠ب -ردا؛.ان حيق، ال،

 أخرى ؛.-بلة ودى وار اط حق بطلب
 ما هطز!-ة في ؛ان لبه’!.ط مذًاحه تم فإذا
 !!.لجوء )حق د يثة لمذلى ا اودول فه ذص

دها. ابي(

 اتخاطر أمام أنه لوحظ ما وكثيرًا

 حديات ا!. ومنها ا!-قبيا-ة تجدد ازفي
 ف-ابا لرسم-;.ة ا ط والضنو -ارية٠ا-ل_ض

 اوداتية تجا ءا ودرا I خ ذا ء تتجاوز
 المثرك الغاض الخطر -دواب !كي

 ،ازثمل ملمومة ددن..امنة خ.تم*_ة
 مأما اوظ.اهر في ا!شمات "وحدة
ذاتج-ا ء.ليه انطوت  أو تنازع مرن ء.

 د ه ا-زلى :ب ب. قبلية حرو؛ب أو اع صر
ذ!ك. ذا؛ل وما والثأر
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 اوقبائل أن الباحذثذن بعض ويؤكد
 دين!، ا"سالم فلد. ة_لى اليمندة

 مقتضا)ت دذود في ل.قذا،٠ ولكنها
 ذكت ذذلى ذلك ا ءلى وما ا لحه. دى،

عراف القرائل  اوقباية واومادات دا
 ءذهأ أذح وتد ،ا الري نمكم فذذت وما

 د-اسو او!.،٠تح لمعاه ية؛ وجه في

 في تذاقفها من لرغم ء-لى ،ح٢
 ازمثريعة مبع القفايا من ا-،ظ

ا"سالمية.

 الفي القبلية العصبية أن ردب و
 وي اولى اتختمع في ساذدة كان-ت

تزال ما م ا آط العربي واملي
 لمية٠٠الف ة لحبا ا ني كبيرًا دورًا تلعب

 المباذل أن كما المعاصرة، اك
 ة٠س سا ة حعا٠ ۴لس دت ؛ ٠٠ ااق ابشة

 ندتطع لم جذيذه وذذاوة ة واقتصاد
 وروابطها لقلة٠ نعراتبا من بتخلعر ١

اللمة.

حتما البذاء ويرتبط  اوقبل عي ا

 خصائصه معظم في اإتمرا ني ا؛-؛داصر

 ومناء دا ءم.ذ جتما وا سية لم! وا ذمة1الذذ.

 ازشديمد الذمل للمجتمع عي حتما ا

 في تغيره ذلك وءلى ،خ_لتث وا

 نرز كثيرًا أن أهمه_أ من دتذوعة أسماب

مح طصر٠ال جونماعية واذ فية واوثقا ا



ادس ني اب ن٠اتفيال::الة

داس  ليمذية١ ذل ااذم.! ادى تمة اوقذ؛ ة٨وا

 لذلك اسحنمرار إ ه-ي م_ا ة المماي,

نماط جصاء-ية الثقاف.ية ا  التي وا

ديمة. ااة ٠سيمتي ا ة لحذم! ا ا٢ تتم\ز كاذت

جتم؛ءي وابء  ا!يمن في ا!ةملي ا
 ذ.يان٠ب شو وإى ،طبقي! بذاء رسى

 ومراكز زل دشا ءل ل٠م٠يشت مراذي
 ٠مز ددذرر ،ررة١ومتو محدده جتم.اءدة٦

 والحقوق الواجبات خاللها
فراد تربط لق1 والساليات  ا

.ب*عضر ٠بعضه. ت ء؛ والجه؛

 ديف ذربط إ-في ا ة٠ة ٠ع٠ل ا م٠٨٠وتتأل
 را؛.ط.ة كست يأم.؛ ؛ةخ.؛٩؛أءض ال_قب.يلة

 ونم—ح-اك ء- تة أو اردة٠ب٠إج مادية

 ق٠الح يخ٠تمذث تع.طي ن~ثا مج ،بماحكوم
 تلة٩لقب أءف.اء ج-هة ١مو في دن-*؛ أن في

 ضسوع٠خ نة ء ري 1إنم ،ء ين؛ م-ا
 دل، تبا هر وا-دنرام اكالب في ء,.**ذوي

 بتك ئ ل. ا ددون ء-ن لح.ديحأل ا ١كن يم وعاده
 سلط.اذه عن وادن ،ه فلت أ؛.راد ين

 ذدود أن كم.ا ،م٠فيه همتحك أو وؤوذ^

 ء_لى مد٠ت٠ي.ع إنما ة٠ييذ٠لق ا في اكيخ
 هرع ام.له٠تع ب.يعة٠وط دي القم.؛ سلوكه

 المشاكل حل في ودوره ته،1قبي أذراد

 عن والدفاع ،ددذهم فيمأ والمنازء.؛ت
 ،م٠مذ.ه ظلومين 1وا ذ.اء٨ازض* حذة.وق

ن٠ه ؤدر ر١ة- أ ءلى بعلمة٠للة والحة.صول

 رين. ا ة٠مواجي في ؛؛:؛فع

ضبط بل-اطة لى زقما رف ز*ا تعموس
 ده دتمتع مام أئر ذولى وة؛ اجتماءي٠

 في والوض.عية .رعم؛الث ازذوارن ساطة

جلية. ط.ق اإذ؛ دطم  ذإن ثم ومن ا

إذل ووم* والجذزاء العقوبة ٧ذو تح_دل-د

 ..ردة٩ال اؤذواءد إلى متذدان٠٠ي, تطبيقها

سر؛ وألحكامها ٠سمة ا

 ليم-ني ا مع٠نجت ا ب أصر-؛ م_ا م٠ورء

 ن٠م إدتن.ه ،ولحز متذوعة رات٦ت.غ هرن

 ذذوب م.ذذ للعيان زح وا ذطور

 م1962 ه/1382 ؛م٠ء ني الشورة

حرة ارض؛ لحذةمة1 في وء؛ى-ذ  إ ا

 ا4ك هزدهرًا ذقء هنم.؛ لي ال الذظ؛م أن

 هنم-؛ درن دجد؛ا لية٠لقجا العالنات أن

 الردف أمءزاء سظم في م.هيمذة زاك

 ولم )اسال( شماله في حة الني

 ءلى ا-ددينن واذذوارن ذذلة1 تسذطع

 إذ ل ذه؛ غدو ءلى اختراف ل لمة؛ ا ٠سل

ءراف )ذواعد با ستصطد؛-  ادة ااق وا

قات—اا في ة٠م٠ل_ت_حك ا  الدامة *.-

 ؛-درجات م—ء دل إفي ا صان لحذ_؛ وا

جده.؛ع وتة، ذ-ذد؛٠هنم  ما؛ب٠أس هع با

 ة٠الة.ديم المالذات استؤرار أحرى،

٠ انجذمع في
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ادمن فى لقبيلة١ ٠البلةفيال?

ذةءية الحياة زالت وما  ني ا
 تت.غذى إدنيةا الدن أجزاء من ك.ثير

 من قيمها ذاك أو د٠الح هذا إلى
 ءلى ر1وال- فالثأر لي،٠الق الموروث

 مساحة يجتالن فتئا ما اإثال سبيل
 لدممن ا ءى جذما ا اؤكدان في ض«خمه

 ت ط-رجا س زنا ا لوك٠س شكالن٠وؤ
ودن. متفا

 حزن إجا ا مغر ب حدا ما ندو ونذك
كد إلى  اسبى ارطام دأن ا

 ني أقوى يزال ما !!.دلي وا"داري
 ة لحاا تنظيم في ء_لته وذا تأثيره

 دية قتصا  وا سية لسيا وا ‘ءلى حتما  ا

ظ من القبلية  وا"داري ادباس م’ا
للدولة.

ول. بين قفرالتنا أشكال ومن  ة ا
ذ وا ذطئرية٠ا والزعامات المركزؤذ  إذ
 أعمال في القلية الزعامات تدخل
 باا-سبا'دة هبتها المتعلقة حنى ازدوزة

 لتعطيل لج-يسد ا وستده_ا La ا٠وس_؛ك_؛
ذ  أو مرها أوا ءلى وال-مرد ا٠ي٠قوا

 هذه عراءة تحت,* ذدك ءلى التحريفى
تاك. أو زحة ا

 أبرز من يزال و كان وقد
دوار  المشايخ من كاير يؤدا لي١ ا

فراد وتجييثثر الزكاة يدع ظ. طيرنا وا ا

من ءلى من معلوم جئل مقاض ا
 ويغذون ( مالة )غصصات لهم ادووان
 اذلىم أدال في لدشيخ ٠نر ادكا دء-م

 لهم إخالصه ر ؛.مذوا ءاتقه ءلى ارخاة
ولة في لته ومكا  إزاء وسطول ا

 عن لتعبير ا ءلى وقدرته ممثليها
 أو لتهحقيقها وا؛خاورة لجته لرصالح
 با"ضافة ءنها سدواع الصراع لحيروص

_ا—وم اوذادة ل إماكاذلى إلى  ته متا
 ارتباطه ومدى دن والذة-و رية لعن-ا ا

 به ءوإه وها جنبدة ا الجهات ببعذر
لر*-ذوي. (٠دء أو مال مرن

 إدض ا ي ية الرمة ت ط؛ ال ولت.د
 ت ا إقتو ا ءلى كلي! يكون بكاد اعتمادا

 من بكثرر ل ذما  ا ني نحدة لشا٠ا
 من كثيرًا إن ر اسرة ادذ-طذو

 |لططة دن دال ردى ون ئ٦يعت خ ا .ش١د ا
لي لجمهور وا قد لحيرلى ا تاح مذ. اذ  وا

 ٠مز عدد في القضايا من لكثير
 دار٠إ.مة اليه.م ادظرة وذطم! المناطق،

ن تساع ا  (٠ذذوده ومدى ذتهم مكا ور

 وءلى "جهة ١مز قب-اتلهم لى٠ء ثيرهم وتا"
 في( وحاصة أخرى جه! من الدولة
 ءلى ٠فيها يذزايد اذق اكاربن ,!نزات

 خرى ا ذل ادلجا خطر ذل القا بعضم
دادين ط. وردون ذا ا
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ارض ذي اب

ىا وتتميز  في االجتماعية ت لع

 فالشيخ والتداخل. لزكيب با ليمن ا

 ذاته الووت في دكون قد عي ا قط.؛
 احتكاريًا وتاجر! سمار! رأ مستثمرا

 الزراعي االستثمار يتميز وبرنما

 واعدة أشكال فهتاك الفردي بالطابع

 ه-ذا ةيجرأ طريقها دشز ص-ة خا أو

 الرأسمال استطاع ولقد وهناك،

 عرن لصتا ا المذشآت بعض إقامة الوطني

 تبدو أما إال الدادة المناطق قلب في

 ارط في مدنرة جزر! كادت لو كما

أمواجه عليها تطفى حيث القبل
٥٠ مح

 ا٠م يرا٠كثو ا٠٠ه٢ ضرقنا يثور ح_رذ.ما

 ا٠٠ذه كا٠وس رتهاوقوا سفتها تصيب

 خطر! عاثها تشكل أو بالغة رضرا و؛

 *سمب—ح ويضعف يشتد جسرط

 لمصلحيا التارع يعتبر الني ظروف٠ا!

 ا—أكهره من الشأن ذوي برن القاتم

 للمم^غاطر وحم# قسوة وأشده؛ فاعلرة

ألضرار. با المنذرة

 ا عاشة اقتصاد كان أن وض
 البدوية الدرفرة والقيم التقليدية

 عملرة ر زده؛ با يسمحان ال والقبارة
نط؛ق، أضرق في إال لتجارى١ البادل

 ءما^ة كب يوا أن لمنطقي ا من بات
 ر ازده.؛ ادريع االقتصادي التحول

 مما التجاري التبادل حركة ني مما؛ل
 لسوق ا مركز رول مؤداه كان

 محددة دورية مناسبة من ألسبوعي ا
 من للعديسد محور! فيها بكون

 لحل العرفرة الشعيرة الممارسات
 والعداوات المنازعات قضايا
 دل للتر؛ مركز إلى القاذ والحروب
 دتيجة األسبوع مدار عل التجاري

 وتكاثر وتعدد الساع حجم زيادة
الناس. ت ح؛ حذق؛ ا

 م قر؛ وبعد أنه تاريجيًا والثابت

 ألوضاع ا فقدت اليمنرة الثورة

 االستقرار بع طا ، نسبتًا ،لقارة ا

 الماوي في يميزها كان الذي والركود

 النوعية در لتجا ا سمات فتقدت وا

 العالم عل منفتحة وصارت جزئيًا

 السيادة ط برب؛ به مرتبطة الحارجى

 ءلى منغلقة كانت أن بعد والتبعية

 لغزو ا لعب .ولقد ؛٠٢ ومكتفية ذاتها
 نوع تحديد في هامًا دور! ألجذي ا

 العارة البزة على طرأت التي التغيرات

 حيث من وصيرورتها ن—الدم في
 ألجنبي ا الوجود م ألر؛ التضامن

ذل اذن.;.؛ من وقوادهم انحارن والحام
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ارض فى اب اليمن نى القبلة

 خل وددا ببعض بعضهم الختلغة

 مع عها صرا أتون في القبلية التكوينات

الفزاة.

 بعد أنه دا؛.الحظة جدير هو ومما

 اه 382 عام لسبتمبريةا الثورة قيام

 مذمايخ من كبير ءذد صار م1962 /

 من ال ته سلطا يستمد ئل إ-ة-ما ا

 قبيلته دعم في المتمثلة الذاتية إمكانياته

 سحمه نسلطا سن٠ يمذلكه مما وإنما ل.ه

 أو ساشر كممنل ذابا الدول؛ ه إيا

 ولير ووستط؛.يني؛ لذ-؛ مباشر غير
 فصار تبالد ذم سمثل آو قومه

 الموك.لة المهام -دلى عل أقدر المئايخ

 سا.طات لمعظمهم توافرت كما إليهم

أوفر. وحمادة أكير

 منعمازاال أن من لرغما وعل
 كما بدا .'لرمق الجنوب في ني الوط؛

 الوطن في الجزء هذا مكن ؤد أنه لو
 ذلك أن إال القبلي الندام تجاوز من

 في إال ممكنًا األمر واقع في يذكن لم

 في أما كبير، حد إلى (٠)ءدن منطقة
 من إ٠الرغ عل فانه األجزاء بقية

 األثكال في القبلية الو-بردات ماج ذلىا
من سنعا ذ_ا انقرزة االسنعد-مارره

 االجتماعي طور٠الذ أن إال قبله،
 يكونا لم الياسي لوعيا ذا—وك

 هذا وفي الدلي. ارط في جذرين
 الراعات رالستمرا تفسير! نجد

 واألخرى الفينة بين وظهورها القلية
 أشكال وفي الظروف لها سحت كلما

 حيث شق، فنعة وتحن، بل محتاد-ة
مغى. فيما ل ء كًاذت مما شد

 .^منرة الثورة ة-وى د-*ت ودذط
 1381 م/1963 - 1961 عامي بين

 القبلية القوى السقطان اه. 3 8 -
 نفاذا في منها االستفادة صنوفي! إلى

 الجنوب في الوطني التحرر إلى اذادف
 وذظ-اما وترسيعم ادثورة عن ٠للىذ-اوا

.لتيا٠إلثا في لجمهوري

 سيةاليا التطورات أن غبر
 بن.لن ا في به 'مسكروا أليديولوجية وا

 قد م1964 ه/ 1384 عام من ةابتدا
 الوطنبة الحرئ صفوف في ؛-رزت

 '(زاء ومتعارفهن متمايزش '-وجهين
 تحًازف ستمرا فيما ،دلااشا مشايخ
 مع ا لبمبثا حزب لبعثا عند،

 ه/1 389 عام حق القبائل روح
 ،٠ؤ مثاركتهم تمت حيث ام969

ب  ن شى 2م/1967 ذورر 5 اط
م/جادى1968 وأغطر اه 387
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اليمن ذي االسة اديمن في لق؛لة

 حركة هر عنا زد ه1388 ألولىا
 التي ابىش؛ة؛، في العرب؛:؛ القوميين

 ه/1384 عام منتعف منذ ؛دأت
 شأما رن إجراءات اتخان في م1964

 في لقباذلىا يوخ٠ث تأرر إضعاف
 وفي الجنوب في ا!وطنة لح_ركلة
الثمال. في لجمؤوري ا لمعفكر

 روخ ستطاعا ؤ_قد ذا_ك مع

 أدوار اصاب الثمال في القبائل

 حرتى الثورة هؤدا ف مهمة سياس.ق

الوددة. تحقدق إعادة

 ل_شيوخ ل.ياسدةا اذوةا تخ،ذتوا

 اليمندة العربدة ة الجمهور في اوقباذلى
 ضع مؤسسات ءلى رو ن.،در )س*ابقًا(

. متكامرن _اري-ن٠س٠م. يادي٠لما رار٠ااذ
ل من : األول  مذاحدب ئغلهم خ

 وإداري-ة وتشريعية وءال^-رية سية1سي
 وأجهزة للدولة ا داري ز ابى؛ في

ل من والذالى: انحرن، اللطة  خ
 لتي ا ة٨س با شبه لتنظيمات ا

 مثل ا!-دوان لهم أنشأتما أو أنثارها
 ر وبى للمثا؛خ ألء-لىا انجاس
 الدفا ومجلس انحافظات في النيوخ
 كذاك ،ااذراذلى شؤون ومجذة األءلى

ل دس  السيادي الحوار ن بى؛ خ

...الخ

 كياسيةا قوة٠اا إن اذولا وعكن

 ■االجتماعي اذذراذل؛.ادفى لشيوخ

 ة ا!,ذل ني (pouqer) الذرى اال;؛،ي"
 ه/1410 حق ام 962 ه/1 381 من

 اليمؤة ة الدرد ر^،ورية ا ني ام990
 زوء في فقط تتحدد لم )سابقًا(

 السلطة ؤمسدات د في د_شاركتهم
ل من أيضًا ددت ل ؛-.ا لمركزية ا  خ

 الدولة أجهزة في سراكهما

 القبائل شدوخ شغل ث٠حي ومؤسس،ام-ا
 األا-وية ء-اذظي دلذاحد-ب من %60

٠ ا.اذان ؛رل١س ءلى

 أن يرى من فهذالذ ذلك ومع

 يضعف بدأ القبيلة السياسي لدور

ل  العادلى ذدرة وأن التسعينات خ

 في م—داس دور لعب ء_لى معددة الي
 جع اترا ا في ت عظ لوطنيةا امأ اا

 دن لعسكر ا ا!ذوة امي د: إلى ذا.ث ويعزو

.للدكودن صاد واالح

 أنه إلى ا دارة من بد ال وأخثر!
 ذذد اليمذيةمًا؛ الوحدة تحقيق إءادة ل٠بع

 االجتماء-ية راءات اال أدت
 عن ذض# -دد- - ا ادول واالقتصادية

 بدن واا-*-ألفة البادي النظام طبيعة
 إءادة إلى االجون وااذوى األد-زاب

طات1ض ومنحهم ااذرادلى ذروخ أدألك
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ن-دان

 وهى بية الح-ج انحا؛-طات ني سة١و

 ؛-قدوها الق ت الط؛ و اذمتا.كات

 مم الغومي الدالر تلم بعد

اوحدة.ا قبل للسلطة االشراكي
 غانم ادو فغ،-ل أ.د.
-ي الشرم ءادل أ.د.

ي1مج علي حسن أ.د.
 الحركات -جبي، دشم ا طهد١مت عادل د. : مراجع

 جيسدولوسو تحلبل اليمن: في ماءيةلخاالج
 دنرما ام، 962 ثورة ل،ط ما ترة—ن—د

 ففل د. إم؛ 997 ، هره 1ألق جامد^ ، دكاتوراه

 اليمن؛ في والدولة القبيلة غانم: أبو

 في والغبيلة االولة مجلي: علي د.حن
 مجذذ ، اليمن في لتحلفوا لقبرنا ارض؛

 الدددان م،1969 القاهرة - الوسيلة

الظاهري: حسن٠م سد (؛313()312)

ماجتير، رسازن (، للقبيلة السيامي )الدور

 جامعة سية،لسياا والعلوم صاداالقن كلية

 جلوبوفي، كارلقا !يلبنا م؛1995 اوذاهرة،

 ص اليمن سمال دي والقائل )االولة

 القرد ؛ممر والسابع السادس العدبن

 د٠ح الواعد ماحمد ترجمة ا يى(لعشرا

،ء ئ دح، يمنية تدراما مأجلة ،لميتميا

ام.988 مارس يتاير (31) المدد

،ودلة وأرض دولة اسم قتبان:

 يعرف فيما ألصل ا في اوتبا٠مث كادت

أوديتها كة كب بيحان بمنطقة اروم

في ]أخر[ أو )حر( من المكون

 .ني١الىئ أيام وحؤ االديمة ا!-نعوش

 الشمالي جزؤه كان )الذي وبيحان

 في ؟ذم(د) ذديمًا نعرف بخر التقائه دد

القوش(.

 دواقعا حرب وادي ردعتن هذا
 أراني زمن رم من ادخرن إلى

ادقتانيون حرص رة.لى قتبان.

 عقبة عبر طربق الواديان رط ءلى
 أو غل( )ذي لمدينة المواجهة تغلثة
 الغتبانية اذدن ثادي غبان، ذات

 الطرف قرب لواذمةوا ،همدة
د)برم(. الشمالي

 قبائل من وادره قتمان وقبيلة

 إلى نبة نم ول_ذ اتحاد محمات

 االالذلى أما )نم(. الوثني معبودهم

 ومضحى ردمان لهي األخرى

 في وجيعها الجنوبية، رزو%ن
 الناحية من ن دققا خيطةا لمرتفعاتا

 ماني فيه-؛ تقع التي التربدة الجنونية
قتمان. أودية

في فردد! شب ولد اتحاد يكن ولم

 من لعديد ا ليمن عرف فقد ،دوعه

المقه، ل٠ول اتحاد منها االقدادات هذه

ذمري. واتحاد سمعي، د واغد،
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 لوك معروف ذكر قدم ويرجع
 البئي المك-رب المل-ك ءعر إلى م٠ء

 عني ذمار ؛-ن وتر إل ك-رب الكبرر
 مرواح من الشهير ال-تقش صاح-ب
د(. بل االبع )االرن  وت المي
 درتعم ا٣ر٦عك أيام ن أوئ أن يظهر

 ءلى امتوك قد كانت )درتع(
 أهلها يذكر )ثم عم .-وك’ أراذي

 حدا مما ،منها وذردوا الدم( با
 إل( )ورو ا(.دعو ث آذن. قتبان بم.لك

 تحالغت كم-ا ،بأ٠س هع التحالف إلى
٠ !بة دشا ألسب.اب حذردوت معها

 قاده.( -درب في أودان ندزال وبعد
 عم وك أراذي أعيدت إل ؛رب

هلها. إلى المسلون

 ف-يه أصبح وة.ت دك بعد وج.اء
 ،ءم وك كل مكربرن قتبان وك-1د.

 أخرى ولقباذل حق ذابا، وألود.ان
 وه'ي ، ءلم-ن نحاه ح-ق أراضيه.ا تمت.د

 أي وين■ يافع( )لع.لها اس وده دردحة
 أوسان ور؛.ت أن تارث لم ذنبان أن

 ، الريبا ؛لمها اكديمة بزها ومكر
 ؛.أل ذخارع اتحادية دوال ص.بح.ت ر

 حدث من وحدرموت سبأ من
 ؛.;.ف نعرف ال كنا وإن االتساع،

 نقوش وهتاك ذاك. تحقيق لها سفى
ذوسعها في قتبان أن عل ددل متغرقة

 ذاحة مح.ضرموت، اصطدمت ذرة.(
 واددي أنحاء ولني إشرق ا منطقة لني

ذات.٠باأ دان وء زرا

 عن نقل فإنه أمر من دكن ومهه(
 م(٠ق 192 - 273) إيراتوستين

 ق ح بملت.د٠ ن (٠؛ ذتدان ذفون إن :ذوال
 ثك( ب المندب داب ;ق١)دف المضيق
 فيما تقتسم أربع دول إددى وها
د بدذها  :ي وه )اليمن(، لب

 و؛اذت ومعين. وقتبان حذرموت
 ؟رملة تحيط ادولا تدك ءواصم

ة ليعتينا  صيهد( أو ارض، )ف
 ذروة وهي: مصم،با( االوار إحاطة

 )قتبان(، وتمذع ،)حضرموت(
 ازفي )معين وذ-رذ-و )سبأ(، ودارب
 محطات وكالمها الج.وف(، في ؛.(نت

 غيره( مع ذناسم البخور، طريق ءلى
 ذلك عير تمر الي االجارة خيرات

 اا-ي؛ر، دولي ا الحاري الشريان
 مناطق دروط ويلة ط اذررن ظ.ل اوذي

 إفريقيا من كل في االسترادة الغابات
 اله؛ن ورائها ودق والهذد، 4؛ن الثر
 درور! ا(تودط أل؛;ذر ا ابدر طق بمتا

 دق االرب لجز؟رة االهال؛ ؛(لمذ(طق

غزة.
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ن ن- قتبان

 يصفها الما الطريق تدك نت ى

 الميناء - قنا في تبدأ م(69)ت بليي

أو البخور وكان العريق- الحضرمي

 تيطر حفرموت دانت اذ-ذي االجان

 ثبوة إلى ينقل إذ-تاجه هظاط-ق عل
 أبا يبدو ادفي تمنع إلى ومنها أوأل،

 فيه تلتقي كبير!، تجاريًا مركز! افت٠ك

 أخرى ج-ه-ات من القادمة ازموافل

 مختلفة جاليات تقيم وبها ، اضًا

التجاري. النشاط في تشارك

 رجكج اروم تمنع موفع ويعرف هذا
ن  المواقع أكبر من وهو ،ذج
ق، عل اليمنية األثرية  وفيه ا ط

 قانون ءا;آ_ا نقد مذ-ة عل عهر

تمنع. سوق لفي التجارة ينظم

 طريق أن ا%ن الثابت ومن
 كثير! تتأثر إ. البرية البئخور

حة بطرق أالت ازفي بالتحوالت  الم
 عص من األخيرة المراحل في حرية البة
د، قبل ما  تعتم نتيجة وذلك المي

 في المقدوني ا سكندر ور؛.ة اددالمة
ها تذ-دا الرومان نم بعد ودى ،معر

الموافء إلى األبحار الموسمية الرياح
 في اوقفا من ال دد مباشرة الهندية

قبل من الحال كان كما - عدن ميناء

 كان بالذات الغارة تلك فعي -
 أن الما كبير!. البخور عل ا قبال

 ,']ض وأعداد البحري النقل موسمية
 من تحمله كانت ما ومدار المصرية
 عل خطر! تثكل تكن لم بضائع

 العربية. الرية أر البحرية لتجارة

 في 'لخور طريق عن للرفي وحديث
د سلشا ازدهار عل يدل وقته  للب

ازطريق. دلك يخرقها اذي

 من يظهر كما - عدن إن حقا

 األحمر( البحر حول )الطواف كتاب

حة دليل وهو )البسيجلرس(،  م
 األول ازفرن في وضع أله يرجح

دي،  أهميتها ت’فقد قد. كاف المي

 اذصرية السفن فيه تلتقي كموضع
 السلع فيه تتبادل وسوق ،والهنا-ية

 القرن لكن هن.االتجا من انجلوبة

 ارناء مورع ازدهار شهد ذاته األول

 فريين لمادا ا محكم شهد كما ،فري لمعا ا

.كلها الزنج د االح تجارة في

 في عليه عر ش٠لق من ويلمس
 من )جارة( أن المعافر حاضرة الثواء
 ،إبل أرباب وهو أمير، قيله
 ا]ثمرة، التجارية محطاتا في انتذروا

له دليل وهو المعافر، في تقيم ف كا
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قتبان دان

 ٠ هذالث ذن برا ل.ب.ض.احغ ل ذق ءلى وزله
 —) جد .نم ري—ه د-ن نقثين أن كما

 ها٠ل-عل ب٠حري في مهم.ة مدرنة ، (.ة هرد
 د.لكة التادح !-واديا دك حاخرة

 من نم زجااددن أن ءل يدل قتبان،
 كاي في تقيمان المدرنة؛اتدا تلك أها
 ذي بني حاذرة وظفار ء الغو من
لمعافر.ا ءلى ذ١طرد-;1 نرددا

 ن ردلى ذي بني ة أذواد أن رددعل
 في ريدان القصر صحاب ن١الحلمبري
 قبل 115 عام لثات ق_د ظلغ_ار

د.  كيف حد يعرف ال لكن المي
 بط إلى االذواء أولئك تومل

 منطقة رهي اد؛؛.ر، ءلى سدطربم
 إل درب يام منذ لذ.ةوشا في ذكرت

 البئي. المكرب عني ذرار بن وزر
 )جاكلين قذرت نقش في ذكرت كما

 قبر لث ى ا بالقرن تأريخه بدرن(
د،  ديين لقتبا ا أن منه ويظهر المي

 متغرقة وممتلكات مصالح ذم كانت
 أن يظهر كما ،لهاحذو وما ا؛.عافر في

 كان حذي لذوا ا تلك في العاني الوجود
 تحالف جعلتها لسبأ مضايقة ممدر

 ، )رعين( النقش في سميت مماكة
 في )رعين( بذوك المة.صود أن ويعتقد

بعد فيما عروت التي األراضي قلب

 آنذاك سبأ ندت وخا حميرية. ا٢أ ءلى
؛تبان. ضد حرد!

 وجود إلى '!جادن بعض رعيل
ون  وه-و ن، وقتبا ريدان ذي بدن ع

 )كما مور ذي أرا ورة نجا محتمل أم.ر

 عم، ولد ألراني بعد( فر.ما ءرخ.ت

 وردت أخرى مؤذرات إلى د! واسذتا

 وفي ين٠ث٠ح لبا ا أولئك دراسات في

٠فيسمان( )فون مقدمتهم

 بداية ذو في أنه هو الثابت لكن

د بعد مر؛ ء.صر أ٠سب دوون قاست ا؛.ي

 جاء أو يمهًا، ورافق ريدان، وذي

 عل االولة تلك استحواذ أثره في

 المرتفعات، في عم وال أراذي

 أوديتها شبكة في قتبان رة٠ومحاص

 ذلك يؤثر أن دون ولكن ة، ألصا ا
 القتباني. االقتصاد عل بالغًا تأثير!

 في ودوره-؛ تمنع عن بدي فحديث
 لبخور ا طردق ءلى ري لتجا ا ط وخشا ا

 ذظام م قر؛ بعد هرا ة ذق إلى يعود إنما
رددان. وذي سر!

ت أن ويعتقد  الفي المعروفة العم

 القمر س-م ا تحمل قتبان في أصدرت

ي إلى تعود إنما )حريب( ني لقبا ا الم
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قبان

دي األول القرن  أن كما تمامًا، المي

ت  وردما ،؛عم وتر إل كرب عم
ت  أيضًا، يضل(٦م بين )عمدان عم

 ريدان، وذي سبأ ملوك من هما وك

ذاته. ذترن ا إلى تعود

 في األحوال اضطراب أن عل
 القرن من الثاني النصف منذ اليمن
دي، األول  االذواء تململ نتيجة المي

 بين الصرع وبوادر ريدان، ذي بي
 إلى تطور أن يلبث لم وسمًا حضرموت

لي شامل صراع  سبأ بين األطراف ث
 ذي بني بقيادة وحمير الثمال في

 على وحضرموت الجذ-وب فى ريا-ان
 قتبان، يضم ثرفى بالغن رأس

 الني خوالن وذا ما-أهر بني ومذ.وله
 !٠ومعه وخوالن ردمان س داأل تضم

دن مفحى، عم. وك ض والث

 عور العراءات تلك تمخضت وقد
 سبأ، من ريا-ان ذي بني انفعال

 حاضرة )ضاف( إلى ذذ.وذهم وبلوغ
 واتخاذهم ،يلح نقيل امغل ا—عهأذغ
 ١مم ريدان، وذي سبا ملك لقب

 غ وبلو ، قتبان ءلى حفرموت ء امتب
دي اكاك القرن في ذموذها  إلى المي
 في سبأ و|فطرار وخوالن، ردمان

س كل هع الحالف إلى األئذاء تا-ك

 الماز إ.واجه_ة ل،., وأ حضرموت
الحميري.

ءو  في قتبان ءلى حفرموت بامتب
 الثاني ]-قرنا من الثاني النعف
د  الساحة من قتتان خرجت للمي

 مذحاقه ظلت لكذه.ا ،سسذقلة 4ك_لىوا.,
 ع١ق حق الباقية الكيانات بين صراع
 اذخرن في وحدوا ا]ذين كرابعةا دوك

 االف تحت انكرانات .تلك كل الرابع
 أول تهرعثر 'شمر تخا-ه ا الذي

 ريدان وذي سبأ ماذف وهو الشابعة،

 إلى إشارة دون ددت، وحضرموت
 حق ى بانبه ظلت الني قتبان
م في نبيًا متاخر وذت  مم ا س

ختفت

 الوقت -حول ن حثو .ب وتختلف
 دن ويربظ.ون ،تمنع فيه دمرت لدي

 ر غيل، ذي مدينة قيام رين ذلك
 الملك دناءها أعاد الني عيل ذات

ن أب يدع الحضرمي ن، بن ع  ع
 معروف. نقش ني العمل ذال وسجل
 القوادت يد عل دمردت تمنع أن ويبدو

 كما هذا، أب يدع أيام ،مية لحضما
 ولكن غيل، ذات أو غيل ذو دمرت
ن ألى يذع  إعادة عل حرص غي

ًت من لنميا تبالقر دنائها المرتف

اليهنيغذ ادؤسهءد 2 3 80



حط؛ن ن٠ةحط

ودظ ذة-طة وألثم؛ لبأ حها التابع.ة  
موقعها ويعرف قتبان. أراذي في

٠حميد بن جر٢ اروم
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Geographie von Suedarabien... Istanbul 

(1968); Bowen R. & others: 

Archeological Discoveries in South

Arabia. Baltimore (1958).

ة»ظان
 ،لكادسكبة ا لرجعية ا في ،ه_و
 ثما ؛درء؛ المعة للغبالل األءلى اد

 لج-زررة . ب٠جخد ش-كل ال-ي ال_رئيسية
 ن دن؛ ء مق. ،األول وموطته.ا هرنبتها
 من المنحدرة للقبائل األءلى الجد
 تذك في ،ذه ويعود . زي الج شمال

 عله )ه-ود عابر إلى اذرجعية،
م(  ، أرفخشذ بن ،د.؛لخ بن ، ال

 عذرة بعد ود.و ،نوح دن سام ؛.ن
الم.“! ه٠ءل آدم دذا٠س إلى ل أم؛

 المشرك الجدد فيها ءاب-ر وممثل
 النن؟؛ئل كب 5شحر ءذده ت؛تقي الذي

 م٠الرغ لى٠وء ده، لدن.؛ وا ؛؛؛ شدطا ا
 وفرادته المتوارث الزاد هذا همية

 د ذلك فإن الجواذب، من ا؛.در في
 المعرفي الزا؛.م دن االستغ؛دة من يمتع

ت اوة. في ولن؛ م.-ممذ؛ ني ح٠أصلي ؛-ذي ا

 التي النقاط بعقى وإثارة ذر، ن-؛
 روئا تعميق في تهم أن يمكن
حوله.
حظ، فا  أن فع، الوا في لم

ب؛؛ المرح*؛؛  جر٠ش لنا تقدم اك
 *ورة۵ود ، آدم ذا د سم إلى ت.ص.ل ك-ب

عدد ا٠فيه وز ^ذ-ح؛ وال ، متللة

 (ر، ء.؛ وبين ه بدت تفصل التي حيال
 . جدال عذر خم.هس.ة ، ه.نا مذا٠ا٠ ؛.ذي
 الطرح ذا ه ن خذ ينبغي ال أره عر
ف، ءلى  نتائج أن خ_صرصا ع

 لو.ثذ-تكية البا تا رغ.لدرا ا
 أن ط-ه-وت محتلفة I ألنأروبولوجية وا
 لرقعة ا ده ه ءلى لى  ن^.؛ ا ,.وجود I ر آذ؛

 في موغلة -ور٠ء-ص إلى :..عود آذار هي
 من ندودة آالف مجرد ودس ا؛.ةدم،

 أن ه-و با شارة، ير لجذ وا البًان،
 ابن ومنهم الدرب، المؤرخين بعفى

 ذطءوا ف والنهاذة"، "البدان؛ في كثدر
ح-ظات وقدموا سطارة، ا ذذه  ع
 التارفي، التقدي الحى من و.1تمذ ال

 ب ا؛-ذه-، من يتمكذوا أن دون لكن
 التي رف ال-؛ لحدود لنظر با بعيد!

لدتبم. متوؤوة كانت

 الذارة مام الذوذف وعند ؛ذلك،
 - عدنان # زدر لح ا ءرب — )قحطان

حظ من ذإن ل(، ؛شد.ا ا عرب أن الم
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تحطان تحطان

 في يبدو المرجعية تلدل لمظور ه
 الصررورة بواقع لصيقا األساس
محها الثنائية، لهذه التارتجية  ودح

 ووضوح البروز في أخذت ع الق العاهة
م، صدر منذ مباكرة فبرة منذ ا س

وجود نغي إلى الباحش دفع ما ويرو
 ردء! ، لها عميذة كار-مخبة أرضية

 كما ف، العذرا ا أو نفسها لتسمية دا
 في دروزة عزة محمد مع ؛-د!نا هو

 لها بأن ،"العربي الجنس "تاريخ
م"، ل لي ما "أص#  مع ا س

 من ذاك أو الجاب هذا في التشكيك
جذواها.

 بأن وعي من هنا تلمسه ما ومع

 تلث لمثل التاريبه الصيرورة جذور
 االهتمام، من حقها تنل لم الظاهرة

 بعفر خانم، بوجه إليه ذه.ب ما فإن

 لوحود مطلق نغي دن حثين ارا
 قيام منها عدة ومججج ، لها مية أرحى

 دلك، وغير لذلجق با لعرب ا اإؤرخين
 حاضر! هدهندما لما تجاهل عل ينطوى
 لبنية ا ستوقر مط عل د^وم ا حتى أهطمذا
مث#. ا من في القبلية

 لة  شكا ا أبعاد أبرز أحد ولعل
 السياق هذا في نفها تطرح الني

 فهذه تحديد!، المتبع المنهح في يكمن؛
 بعغم ٠ ٠م ج آذت س ي كما ، هرة غ٠ل ا

آنفا إلجا ولجا الني المؤشرات

 مما قدومًا أكر طاهرة هي وغيرها،
 في ،ضرورة وهناك ، تصوره تم

 ،جديدة لرضيات لتقديم ، تناولها
 متعددة مقاررة وتوظيعا

 plurdciplinaires االختصاصات

 واوجيا و ألوا التاريخ بين نحمع
 سمع لكي وندك ،نيات للساوا

 خلاذدا كل تستكشف بأن لدراستنا
 من لنا تتيحه يما نةالسذما وا ،لممكنةا

 إغداء في تساء-د آن يمكن أدوات
 من فإن األساس، هذا وعل معارفنا.

 حدر لمن ا د_ة ثنا تكون آن لمستبعد ا غير
 ثنائية )ان((، عدد # )ان( )قحط
 وقد اليمن، إلى االصل في تعود
 نحبط دا ترتبط امتدادات ذات تكون

 امتدادات ذات أو الجعرافي،
دقافية. اجتماعية

 كهدا، عمان فإن ،لعموم ا وفي
 في لتنقب وا لبحث ا ١٠يتطإل ما ر ورذلى
قة ذات القدة ينات التكه,  بك الع

 رئيسية ا تها وتعرعا ، المنحدرين
 .. ا٢ ٠لىبر واتجاهات ، يعب-؛وتوز

 ١,لمحمد ا يضا أ يتعلل نه فإ ،لخ ا
 ، دمسها لتسمه ا مذن مضا في المنقيبوا

 والرمزية الئقودة حيتينالنا من وذلك
 البنيوية المتعددة وبمستوياتبا

والدالية-
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راشد( بن الله )عبد القعدطاذي راشد( بن الله )عبد ذي ااشحط؛

 لمنحى ا هذا بمثل أنه سك وال
 منه د يستن.؛ أن يمكن الذي المنهجذي،

 رئيسية٠ل ا المنحدرات دراسة في وغيره
مسة بمذذزونا كون سح األخرى،  م
 واكدفاع رؤىا ونوضيح الجذور،

 ال اوفي التشكيكات إزاء هويننا عن
 متدذة أرب ءلى دب لغاا في تقف

عليها. نقف الني ؛ذلك

 األدهم ءبد|للطيف د.

 ا نسان اليمن: الئ_*_أحي، الله عبد : مراجع

 كذير وابن ؛39-32 ص ص والحضارة،

 عزة ومحمد ،101 حس والنهاية البداية

،2 - ا ج العربي، ااجذس تاريخ دروزة،

 بن ر—عم فواألشر .32 - 31 ص ص
معرفة ذي األصحاب خرفة رسول،

.54 ص ،2ط أب،—األن

 الثدابي مشعبى مد ةدط.|ن

 راشد( دن الله )عبد امحطاني

553 616 I/م1219 ■ 1158ه

 ني لقحطا ا د٠ش را بن لله ا عبد
 لسلطنة ا تولوا ممن :لحميري ا

 وتفقه تريم*، في ولد بحضرموت*.
 زعامة ألدده وكانت الحديث. وذرأ

 عام األيوبيين* ء وبمجي قومه.
 أحد شاه توران عين م1173ه/569
عل وازتًا الزرفي( )عثمان قواده

 حضرموت إلى هذا وزحف ،عدن
 عذه البابة وجعل والدده، إلى فضمها

 فأرسل طاعته وخلع رادن. %ل فيها
 - 575)سذة أخضعهم من إليهم

 وساق م(،1 180 - 1 179 ه/576
 وفيهم األمرى عدن؛.*ض إلى ،-نهم1

 له وأخ الرجة( ح-ب ص-ا ) الته ب_د٠ء
 وأط_إق وأ؛-وض-؛. )ثجعدة( سم-ه

 )تريم( ؛-أدر ثجعذة ذذام األوالن،
 أحد قله أن إلى ام 181ه/577 ه

 وولى م(،1197ه/593 )ئ؛ العبيد

 لني هايف الحكم له( م )ال الله ءب

 ؛-ألد أكهر إليها وم الذذ هذه

،كثيرون ءلى* وخرج حضرموت.
 ء_لى فعور أمره، واضطرب

 ني عادة بيعة ؛ويع أن إلى .أحداث
 م(،1209 ه/606 )ذن تريم جامع

 هذه من ابتدا؛ ا!.؟.الد حال صل.حت٠
 ءاده أعاد أن إلى ستمر ف؛ الدة،

 ابن )عمر حوت االدو ادة ة ح.د الكرة
 )سنة الله بعد فظذ-ر اليم.في( مهدي

 عاصمته من ونفاه م(1219ه/616
 يدء-ى مكان إلى فانصرف ،)ن-ريم(
 رال أحد له ناغذ( العر( )قارة

ذلى. اوذل

الذر الدين يير
 اب دار اآلءألم، الزركاي، الدين خ_ر دراب:

م. 1986 ،7ط ،؛ثروت للم ين،
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اؤقختة خذن الة

االخفة

 والم األلفة بعد ال_ةنف بفتح
 هي وآخرها. المب( وفتح الحاء وسكون

 في تقع اليوم، حق مره عا تبامية مدينة
 رين زبيد مدينة شرلى الحديدة محافظة

 شماأل. رهاع ووادي بوبًا زبيد وادي
 أما عرة، ل#د-؛ رابا ني لهمدا ا يا-كر
 زبيد من بالقرب دقع أخها فيذكر ياقوت
 ناحية ض واحد يوم زبيد وبين وبينها
 وادي فصية ابا إلى ويشير مدة،

 ،لعشيه ا دجت ل شما وتقع ،ل ذؤا
 كما وهي المنصورية، درق وجنوب

 خوالن فيها ل#شاعرة، الهمداني قال
 الني اذون من؛ لقحمة ا وتعد وهمدان،

مة بن الحسين( ها بنا  لقرن ا باية في س
ام، 1 ه/5 لقرن ا وبداية م،10 ه-/4

 في اليمني عمارة ذكرها الني جد دن ا
 ام، 254 ه/652 عام في المفيد. كذاب

 شمس األمير يوسف المظفر المدك ولى
القحمة. مدينة إقطاع ا هام بن الدين

 المدينة هذه تطورت ما وبقدر
 ما بقدر الرسولي العصر في وازدهرت
 سنة فغي والدمار ب المخرا تعرضت

 نائل دخلتها م،1324 ها724
 ،ؤها بنا أعيد ثم وخربوها، ربة ادرا
 عل هجومها المعازبة فلول ودت نا

 م،1357 ه/758 سنة المدينة
أهلها. وببوا وخربوها فاحرقوها

 يد عل لقحمة ا مدينة بناء أعيد وقد
 بن محمد عساكر ئد قا سمير بن ا

 سنة فيها استقر الذي ميكائيل
 ال خران وكانت م،1363 ه/764
 ومن وأقام عماربا ءاد٠فأ فيها دبكن

فيها. اسكرا من معه

 'سماها الني المدينة ,دهكان أما
 خطاب دنو فهم ذؤال مدينة الحدي
 في ا٠٢ كان بأنه بطوط؛ ابن ويذكر

 لديز(ا هزبر المؤرف الرسولي لملكا أيام
 المشهور النقاش الدين بدر الشيخ
والفقراء. السبيل أدناء وإطعام بكرهه

 البحر ساحل عل قرية لقحمةوا
جيزان. شمال األحمر

العروسي ءلي محمد د.
 حزيرذ ةصن ني: الهمد ا الحن ٠حما ألو :مراجع

 ألكوع ا علي بن معدمد تحقيق ،المرى
:عمارة الدين نجم ام؛ 990 لي،الحوا
وزبيد، صداماء ر أ-ب في لى لمضا انمن تاريخ

العلم، مطبعة ،ألكوع ا ءلمي دممح تحفبق
 بن لباقي اعرن الدين تاج ٤ ام 979 ،معر

 تاريخ في الزمن دهجة اليماني: ،جيد٠ءبدالم
 ،لحمشيا مد٠مح للها .لىعر تحقيق ،ليمنا

 الحكمة دار ،ني لنر؛ا أحمد مدمد
: الجندي ام؛ 988 ضعا،، ٠ نبةالبما

 مركز والملوك، اوطما، دنات في اللوك
 ٤ام987 صنعاء، والبعو.وث، ازدواسات

 االولوية االقود ادخزرجب: الحن دن ءلي
 االرات مركز الرسول؛، االو% تاريخ في

 ا%داب، دار ء، ما صن، اليمني، والبحوث
األكوع: إسماعيل ام؛983 ،2ط بيروت،
 لحموي،١ ياقوت ل(لجم٠ في اليماذجة البددان
 الجيل مكدة بيروت، الرسالة، موسة
م. 1988 ،2ط صنعاء، الحديد،
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حسين< بن الرحمن )ءتد الدري’ ردن( بن ارحمن’ )عبد االدري

 *سين( إى لر*مز )عبد لقدري

م1815ه/1231 ت

 القدري حسدن بن عبدالرحمن هو

 مدينة موارد من الحدرمي اطوي ا

 من يرا٠كث تلقى د بحضرموت ٠تريم

 المشهورة تريم ذة٠ملي في العلوم
 واللغة اددينده وعلومها بعلمائها

 الهند إلى هاجر _ا،٢وآدا- رست٠لع ا

 في ستقر وا ، مًا عا عذر ردة 1ثم وعمره

 )كجولندى( ة٠مذطق في األمر بداية

 رواصل رالمليثما ساحل عل الواقعة

 سنوات، أربع لمدة فيها مه تعل

 عل ؛غدرته تمن الغزة تلك، ل وخ

 بشكل وأثر الناس، وحب  قناع ا

ئه من حوله دن ءلى كير  الذين زم
وا أن في يرعون كانوا  وأن هرعه يغ

 آخر مكان إلى االنذغال فك;ة يلغي

 ل لزحا ا فكرة تراوده بدأت أن بعد

 الهندية، القارة شبه ء ا٠نح آ .مختلف في

 مبادقء ونذر المعرفة في منه رغبة

م ا  ، وآدابها العربرة وثقافته  س

 سبق كما إقناع من به تمن لما ونتيجة

ثة هع اتفق ، وأشرنا في قه رذ؛ من ث

 أبناء من المليار في لعلمية ا المدرسة
 ، كرة٠لغ ا تدك تنفيذ ءلى رموت٠حغ

 بكر أبو : هم الرفقة أولذك وكان
 ف، سقا٠ل ا حسن ؛.ا ن وء.ثما لع^دروس ا

 معطفى؛-ن بن حين بن ومحمد
المدروس. ثيخ

 الهذ.د أنحاء في يجولون دذرا ؤد
 القارة شبه أ.هى إلى رملوا محتلفة
 دواصل-ة ءلى غ.ق-وا د ا وحدذها ،لهدية

مية اتم الدعوة س.ييل في رح.لذهلم  س
 أن بعد اراونة(، ا؛-الدو )جزر نحو

 ؛الهند أن القدري ء.؟.دازرح-,ن أدرك
 الحضارمة والعلم الدين رجال دن

 في وجد الذي الوذت في الكثيرين
 منهم آخر عدد! الهند ذرق جزر
رحال لح.ب.ه أ وذ.ظ ، يفًا  وافبذره ل

. االستزادة في والرب  واالط
 إد.؛رة ه اتم.؛ لفي طريقه اتمذ-ذ والمعرفة

 العارة ثبه !طراف في )ذونتراك(
 في مه ار لحنض. ءليه.ا ، يطا التي الهندية

 ن٠تمك. وه_ذ_اك ق.وتثياذه( س_ج-الب
 يع ح .;ا < من ي ر لقد ا ن٠حم ،-ر . د٠ءب

 إلى ألد-ر ا به وبلغ ن لكا ا .ة ودو
 - 1771) للعرة حكمها إلى ااوصول

 ثم ه(،1223 - 1 185 م/1808

 ذارم ا؛طه ا دارة م حن في ذاله
 - 1223 م/1819 - 1808) للغزة
ابنه ؛.عده من الحاذم لررث ه( 1234
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ذامر( )ءلي اذفردعي ناصر( )علي القرذعي

 -1231 م/1855 - 1819) عثمان
 عثمان بن حاظ حغدده ثم ،ه( 1271
 -1271 م/1872 - 1855) من
 دن يوسف حك.له ابن ثم ،ه( 1289
 لعن نتهى ا حكمهم أن إال ،حامد
 لشرقيةا األجزاء عل دين دا ايا هجوم

 في الهذلى عل لليطرة بممحاوال في
 م/1 944 يونيو من والعثرين التاسع

 إلى أدى ا٠م ه،1363 رجب 8
 امدص- دن يوئت بن بحر مقتل

نحو ءائلته من معه وقتر( ةلىري.1ا

ججنمسد ودف'
 تلدجراا المظاريا محمد محزا لجما : مراجع

 منذ وتأثيراتها الهند إلى لحديثة ا الحضرمية

 )قرنا مذتنصف حى عذر ربعاتأا ل لقرا ،داية

 في فلدن دكتوراه أطروحة العشرين،

، ردد ابن التربية كلبة الحديث، التاريخ

 لقادرعدا محمد ام. 999 يفداد، -حامعة

م؛ شمل جامع الدامع: ،مطرف ما أع

 1 ، 1 *وقا اليمرلى إلى المنتسبين لمهاجريز(ا

د، الحرية، دار ،2ج .1980بق

 ثموقرة)الزديدي(=الزبي

 نامر( )ءلي انفردتم.(

م1948 ا ه1367

 ،كثيرون له رط!وأ اليمن أحرار

 القردعي ناصر بن علي الشدخ ونذكر
مثاين بين لذرادنه جى ح اذلى المرادي

 البدوي. اإطايع ذات المترقية ا)ائل

كطلة وطلته ،بط# شيخًا كان
 تقيًا ورعًا وك_ان نثور،ا ألطا

 ا مام -لحكم ته مناوء برب )ض

 متمكذ! فيها ن 1ك عديدة لمواقف يجيى

 يغفل كان لكنه وادتتل، لمقاومة١ عن

 مهنه بمغامرة الموقف من ينفذ ان

 القتل يرئف ن ءلى ذلك مغه#

هذاك دام دا ءادأل موقفه كان مهءا

 آن دون ة للين.؛ ضئيلة متوبة ن،

 ا مام حدم ء-ارفس وقذ دمًا. يريق

يشرك لم ولكنه جرأة، تكل يحيى

 في ه1367 م/1948 ءام قتله بعملية

 %إ مدوف، هو كما حريز سواد

 دون فطلب ،لنفسه احتاط أن بادد

 دبيح دينية فتوى ركين لمدنا ٠٠من غيره

 الله عدل من زلده وحط ط ذلك

 فاطمأنت الكردي وحسين ،لوزير ا

.. نم حما ؛كل العمل عل وأقدم دنسه

 من أفكار ة.صارى كانت

 طلمه ينتقدوا أن ا مام يعارضون

 إلى ارتفع القردعي لكن ، ستبدادهوا

 أبنائه لتفرق مجتمعا نقد مستوى

وكان !،٠أشه عل للظالم وإعانتهين؛
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القآلظ صر1)ءايذ اذذرذعي

شنه لز بة٠ذس٠ب-ال متقدما وعيا نادك

 من الناس عن يقول فهر وبيئته،
: قعدة

لثاذي١ على العوبى يمذزع دي ك
دهييوج

 تجرون، أعوج همج تحت سوى ونتو

ال مستوى عل حمدوله ورزم

 ،صة خا الديني التعليم من به مر’بأ

 قصائده دنظم كان وتدع عر د؛ أره إأل

 يأني ولكنه البدوية، الشعبية بلهجته

 شعرية وصور وأفكار بمعان فيها

 كبار فدول عند إال تجديرا ال بديعة

 من فر عندما شعره ومن الشعراء،

 ٠ حبسه ت ا مر إحدى في لذصر ا ن مدج

ادي ٠مخ سهلت يالذي حمدك ا وأنا

 والدراج والقيد ا).رسم ده حبس من

شاجي تهن ب ما ابواب وسبعة

 للصناج السود االغول ت ومبهما

االذ.واج ؤوج ه.؟.ت ازال احمد وانا

 األد-هاج مع مذرؤب الحيد ذي واذا

معبر. بليغ كثير شعره

ا رياني علي ض

الفزظ

 ااثمن في معروف نبات هو

 واسم، بالسنط، اليمن خارج ويعرف

 وبع . (Acacia Nilotica L) لظمي1
 Leguminosae = القرنية العائلة

Fabaceae الطلحية الفعرال تحت 
Mimosideae. شجرة والقرظ 

 مزدوجة ن ريش مركبة أوراقها
 قوال. أدواك إلى متحورة تبا وأذينا

 صغيرة هامات في األزهار وتتجمع

 الربح- أواخر في وتزهر صغراء،
 الثرظة تسمى منضغطة قرون ر والثما

 محتوي٠ ء١أحز إلى ا ه م رقك تخصرات -با
 ذوضع قديمًا كانت بذرة عل منها كل

 القرظ قلف من ويتخرج بالموازين.
 الني (Tannin) التاالن مادة وثماره

 هذه الفي وذ!.ك الدباغة في تستعمل
الماء. في زاء اال

ر في تنبت والقرظ  أجزاء من ك

د ااثمن : ؛.ديمًا قيل حق اليمن،  ب

 كتابه في الهمداني ذكرها وقد القرظ.

 عند وذلك ،٠العرب جزيرة صفة

 بافيا فوصفها ،صددة عن حديثه

د موسط  الدباغ وموضع ،ااشرظ ب

وغ٠أذ أجود من واكرظ الجاهاال. في
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مرن ور

 دخاله، وقلة ناره لكهرة الحطب

 وود والنحل. دة للمًا ء.ذاء ويستغل

 ولي الر عمر بن يوسف ذكرها

 ألدويةا في المعتمد كتارب صاحب

ج فى منها يستفاد حيث ا؛.فردة  ع

 والجلد الطى أمراض دس ؛-ثير

 وة؛طع الفم وقروح والزيف
نًا الرحم من السائلة المرطوبات  سي

مزمنًا.

اال، عبد الدد دوسن قيس
 الناتات : -معد إبراهيم شكري د. مراجع:

ام.984 العربي الذكر دار - 4ط الزهرية،
 أحمد دن للحن العرب جزيرة صمة

 - ألكوخ ا علي دن محمل تحقيق الهمداني،
ام. 974 الرياض - ابهة دار ،-.نثورات

 عمر دن ليوسف فردة لها ئة ألده ا هي الؤحمد
بيروت. — العروها دار . 3ط - الرسولي

فزن

: هم مراد، من بطوت دالتحريك.

 مراد- بن ؛.ا-دية بن ردان بن قرن بنو
 في )قرن( وحصن جبل يذب إليهم

 ومني*( ذمار- د اح من عنى مغرب
 عامر بن أودر الشهير التابعي

المرادي. القرني

 في جبل - ذكون بفتح - وترن
 وسلجد. قديم حصن قيه ،األهنوم

جبال أه-ده٠مة الشخص ويستطيع

 )قرن له بقال وذر قمته. من صنعاء

جع(.

مخثر بحري مرس والقرن:
 و٠بذاح روية٠لث ا يعمرلد ا مدينة جعوز؛

 لمدينة لبحري ا المنذذ وهو ل. أكع؛ 10
 وآل وم ى آل رمداكذه ومن يعمر.لد ا

القحوم.

 مدينة شرفي موضع والقرن:
 نخيل فيه ،حد-رموت دي برا سيئون

 سيئون ئر عما تعلت ا وقد وزروع.
 ألنه القرن سمي الذي الموضع تهذا

 في مستطيل شذخوب له جبل دسغح
استدارة.

بن غيل في وبلدة حصن والقرن:
 وأعمال الشحر ميدرية من يمين

موت. حغم

 من يبعث دلمطقه في بلدة : لقرن وا

 حضرموت. وأعمال حجو مديرية

 إلى سبة المدايح( )فرن لها ل يقا وقد

 لقرب با ويوجد العمودي. آل المشايخ

يسقي كثير ماء منه نخرج غيل منها

ومزارع- نح#

 من زارة منطقة ي دلدة : لقرن وا

أدمن. محافظة وأعمال لودر ؛ريةمد
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ورن ورن

 دن دود :واحي في دادة وااذرن:
 عشال آل فيها ...؛ن، مح-افغة ءه-ال
(.ء.ش.ال أه.ل ذرن) مى٠٠ ذن وا.ذذك

 من زة اؤ د:طةة في ؛.لمدة والقرن:
٠شيرة محافظة ل '١وأءه .ص مدذن دددردة

 األزارق جبل في بلدة والقرن:
 أهر اؤذرني آل يب اي.؛ بالضالع.

 الشيخ معاصر:،_م ودن الضالع،
 ا!.ة.رني حم.د ؛.ن م ص-. ذي , لج_غيلعدا
.الح—صذ  اإدمي اؤدجمع ءف

 منطقة في ة٠ري٠ق : ألسدا وذرن

 وأعمال رداع ة٠طيري دن اودرش
ارضاء. محاذظة

 دب ءلى -دطل ىجبا تيس: وقرن
 وهر الثرق. جهة دن الحربت

حش بي جبل داسم اروم المعروف
 آل 4ساكش وم_ن سر(—ك—ف )بفتح

٠الخي وآل ي٩لصر ا

 بمدينة مرتبط.ة بلدة :حثماب وقرن
حجة.

 جدوب في منطقة ذمار: وقرن
ثة ءذها تبعد نلز.؛ر. ودينة  رنحوث

.ي يتصل العمران ويكاد أكيال.

 يمد اللدي الكهربافي لربط١ محطة وقيي.؛

 مدينة من الكهرباردة بالطاقة صنعاء

 الفقيه ينسب المنطقة هذه وإلى ائ.

 سنة رعد المتوفى ،اشرفي ا د—أحم

 فاض# فقيهًا وكان م1921 ه/1 339

ح جدسبم معمًا  بصنعاء زدين ا ص

القديمة

 جبل رأس في بددة نادر: وذرن
عرون د-ن عدد ؟؛ا ٠ تحويترا ملح-ان

-III

 الشفادرة في منطقة : شذر وذرن
حذة. ب دن

 الذبل مركز في فرية ءرة: وذرن
 ااثرق جبل في قشيب بني من

 ستوطنها ا آنس. حم-ع-ة من بالقرب

مة  بن أحمد بن علي بن ء-لي الع
المرولى. قوبعي

 العرش منطقة في بلدة : عطا وذرن
 فظة محا وأعمال رداع مديرية من

٠ غباء دي ا
 وادي أسفل بلدة : العلك وقرن

 مدينة من الغربي لجنوب با ن، حع.غا
ص*دة.

 صباح قرى من تاسد: وذرن
 وآل هداش آل يسكتها ‘رداع
 دهماري وآل تطيش وآل ردى الغا

وغيرهم.
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القرنين ذو ادقرنين ذو

 وادى رأس في بلد؛ ماجد: وأرن
 آل ٠ ساكنيها من بحضرموت. دوعن

بانوير. وآل باريان وآل اشحوم

 من إداري مرز مسجد: ورن

 محافظة وأعمال سعد ري ردة شدي

 معوضة آل : مساكذن فيه غذويت.

 عل بن لحنا حذاد ض اشادة وآل

طاذب. أي بن

 مجز يردن مد في طذه اكهة: وقرن

صعدة. محافظة أعمال ض

 قفلة غربي في قرية الوعر: وذرن

د من عذر -*اشد. ب

 هيئة ء-لى جبل الوءفي: وقرن

 مدينة من لجذوبيا باشرق وعل،

 حاز بيت ءلى ا؛طل وهو ص.ذحاء.

سحان. في

اسحقي أحمد ابراهيم
 وامائل ألبلدان معًاجم المقحفي، هيج(إبرا مراجع:

 ،4.ط صنعاء، الكلمة، دار اليمنية،

م.2002

القرنين ذو

 )سورة الكريم الذرآن في ذكره ورد

 نعوته، في المفسرون ختالمى وا الكهف؛(

في بون لنثا١و المؤرخون ختلف ا كما

 دانه يتعقون كاذوا وإن ،نه وزئ نسه

 الذين ،حمير )ملوك( ؤ أذوا من

 )مائة )ا كليل( في الحمداني؛ عدهم

 !فرنين(ا )ذو مني,, ورئن(، وأردمه

ن أوالد من سبًا. بن كه

 ويكنى ،شدارا لهميعا وهو
 ، ٠.لجذلىا أهل .ولدد - بالشعب

 ألعلا الحارث ابن ن.-ده ج هو أو
 ر الى؛ القرنين ذو الصعب "مالك

مة . همدان بذول  بن نشوان وللع
 ه/5 7 3 )ت الحميرى؛ سعيد

 ذي ب في ثالث ؤول ام( 178

 عباس وابن علي ا مام غزي القرش
 العنب "هو انار: )!.قردن ذا أن
 بن سدد بن مالك بن الله ش.د بن

 بعفر ذهب رقد . ألصفرا حمير
 )ذا دان لة-ولا إلى لحدثينا المؤرخين
 مجاراة المع-دوي ر د رك ١ اا هو اوقرنين(

م، مؤرخي بعض  ممن وكان ا س
 األستاذ لديغا الرأي لهذا تصدى

المنار. مجا.ة صاحب رضا رشيل محمد

|لعمرى احه عبد حدددن د.
 دار واليمن، قار٠ال العمري: ٧حسب : مجذعمرا

 ا)-حن محمد أبو م،1987 ،موريا اإذكر،
 محمد الة؛ضي * تحقيق اإلكليل، بفاذي،١

ساعة، الحرية دار األكوع، علي ٠ابن
م.1980 بغداد،
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اريه لريه

قرية

 على :قع قلء.ة ومديذة ري ٠ ذو

 الءدل، ؛.ادة د.ن دش كيل.و د-اذة بع.د

 وادي جذوب مهر! كيلو (70)
 دش كيلو (700) ونحو الدواسر،

 ة.وش ال في وسميت نجران. ذرفي شمال
 ذات و)ةرة )فردة( بم-ة٠القلد مشة٠ل

جزيرة )صنة كتاب في واسمها كهل(
 يا ودى )ؤرية( ؛-لمهمداني احرب(ا

الغاو(. قردة) اسم ءدده زطل.ؤ .يوه

 قبل ذرون ولبضع-ة قديمًا كات.ت

 طري.ى ءلى رية لى ن عنط ه وومل دألال ي ،ل
 يمتد الذي الغرءي اتجاريا الغبان

حار!( )ا>ذ-ذ-وف هلج.ر إلى غًا.ران دلى

أرض وجنوب )البحرين( ودلمون
 كثيب ا بعثة ت٠كشغ وقد الرافدين.

 آثار عن الرياض لجامعة التابعة

 في ا٠م ه،ا دور! لعبت رزدهرة مدينة

 شرق ن بع ري الحفتا التواصل عملية

 اذخرون في وكانت ، ا٦وجخًا الجزيرة

د اكابقة قة عل ذلمي  توية ع

 ازدهرت الني الجوف في معين بدولة

قبل واالني الخامى القرنين ؛;ن فيما

د، ثةا القرون وفي المي  بعد !ث

 دن لدولة حاضرة أدف؛ ؛أنت ؛أدا

 قيد! د! واى ذل زقوا ا مدن دول

 فدد ومذحح، وقحذطان كذدة لقبائل

 ط ثن منقوش قبر د٠شاه عل ءد

 ه_و لقرر ا وب ا٠ص أن يذكر المستد

 قحطان ملك ربيعة.. بن معاوية

 تاريخ أن لدارسدونا وقدر ؛ومذحح

 القرن بزغ ما إلى يعود !.نقشا هذا

دي. االني الج

 في عليه عش سبغي شر ودذكر

 االكي الملك أن (635 )جام مارب

 بين ما )عاش أوض نبر المعروف

 القرن وأواذلى الثاني الذرن أواخر

د( الثالث  عسكرية حملة أرمل للمي

 آل ذي ربيعة ضد كهل( ذات )قرية إلى

 رعبي وذالمث# وقحطان، كندة م-لك ؛-ور

 دهره.ا لفي مزدهر ملك لكندة كان أنه

 إلى نزوحها فبل الذاو( )رية في األول

 يعهد أن وة؛-ل ،دذرموت في ديارها

 أي يأمن؛-ن حئان الجدي الملك

 األكرمين معاوية ءأئاذ إلى .رععد نذرب

تقذ قبائل د اى برئاسة الكندية
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فتئن حسين( دن )محمد ادنريطي

 نجد في ■ذه كت دودة آخرى مرة (٠لتقي

الجزيرة. ووسط

 وذقوثها )قردة( آذار دك وقر

 عناصر سرع يجمع ثقاي مزيح ءلى

 ولكنه الخف؛رة، واتياة البداوة حياة

 االذاني النمط عرت يجرج ال مل مج في

القديم. انجمن -تفارة في كائد

 الله ء، دد دح ٠ بواال. د.

 الماو، دية االذ.ح-اري: عبدالرحمن د. مراجع:

م قبل العربية للحضارة صورة - ا س

م.1982 الرياض جامدة

 صين( دن )محمد اميطي

م1962 - 1922 ه/1382 - 1340

 أسرة ومن دمرى -حافظ، ه_و

 مقتل ؛-عيد ودن ضدن،ذا ,ية صنائ

 الحأحاج من استشهد من اع وا!-ده

 عام المشهورة تنودا* حادثة في ا,.منين

 مدرسة في درصب ام. 922 ه/1340

 التحق ثم د،هذك في )المغتون(

 فبرز اكبيرا الجامع في اددرس تيجانا

 جالبا توا!-فراءا العرسة علوم في

 ددين '!*المة سخه ءلى فيها وتخرج

شيوخ نيخ بفيا؛ مبارك دى

ععره. في راءات ار

الجميل( '-حوته ادقريطي اذتهر

 وكان ءاته. فر وتنويع ٠تجويد و؛.هال

 في اإكرمه مكا عل اترددا كثرر

 حلقة فيق-ا له نذكا الحح، مواسم

 يجتعط من لحجاج يتمع معروأ-ء

 الجمبلة ه٠ت-الوت إلى فيؤ_.ا انجدان

 ذكره، فاثتهر ،قيق لرا الممبر وصوته

 اجمالى.ا للحجيح دفخرة دن!إذ، وكان

 ألول £دا٠صذ. إذاعة افتتاح تم وعندما

 كان ام947 ه/1 366 عام مرة

 لى٠ء واسنهر األول، اللغوي المراجع

 يكن وم !-ثورة بعد توفي حق ذلك

عمره. من مين األر نجاوز ؛د

سرى ؛ا الله عبد حسيز؛ د.

فرين

 في حمز لكون. ح-:.4؛- دمم

 المك مديرية من يمنن ادن غيل

 من وهو حفرموت. محاوطة واعمال

 ففتح يغم - ٠العلد فببلة دمو،

يافع. من (٠و؛صله - وكون
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وردن

 -ناال ارادي في ؛لمدة والغرين:

 كئذر ذكر لها بحضرموت. دوءن من

 ‘والعمودي الكذذري -دروب في

 إحدى ردد األخير لعهدا في ت٠ذ وكا

 عمر. ي؛ مد٠مح آل يرم عمودية٠ال در 1اصش

 ؤقيه با وآل ر إبا ا آل : ساكنيها وم-ن

 من شيخان ابن وآل لحيثي ا وآل

 من ونيها الخضارم. العلويين

 من نوا وى — قتادة با آل : القبائل

 وآل دون—حم ا٠٠ب وآل - قديمًا والتبا

 وآل حيل١باك وآل ؛^عامر وآل ةبباحمي

 ا شارة وتجدر وغيرهم. ك،موس دا

 الغدافي الغنان موك محل أخبا إلى

 ينسب كم..ا ٠ن لخد.ا ه٠ع٠حم محمد ل.كب:ر ا

 باذرين -*-الم بن حمد الثخ إليها

 لقرن ا أول في تريم فيرددذة مدايخ أحد

البار. آل من وهو إجري ا العاثر

 غرب شمال في بلدة والقرين:

 وأء-مال سدغون مديرية من٠ س_وم٠ال

 ليها حوا وينتذر وت.٠حذ»رد فظة محا

مة ح_وط-ة وه-ي ،ر ذلى نخيل  الع

يرالجغ الصادق ءفي؛ن ابن الحن

 م.1758 ه/1171 سذة ي المذوفى
-ن ميفعة وادي في بلدة والغرين:

 بن ءلي آل فيها شبوة، محافظة سال

 ودقع .حميد ب د آل ذل ذب من عمر

ا!ةد_ء-ة. ة مدقع همديتة ^وار

جردان وادي في حمن ::رين و

ش:وة. عمال و ءرما يرية٠مل من

 مودي-ن مديرية من بلدة : ]قردنوا

عثدق. آل 1فيه ؛;ن.أ ظة٠محا في

 من الضالع. في ؛لمدة والقرين:

ل، آل :.ا۴سكات  ايمري، وآل ال

 وآل ،لعمريI وآل مثى، وآل

.لثاعري وآل ،اغ-تمافيا

 منطقة في كبيرة قرية والقرين:

 سرق فيها م ين؛ بعدان. يجبل ٠سير

أسبوعي.

هقطي1ا أحمد إبراه^م
 ائل٠والق البادان م-عجم المفوذي، هدماررا : دراجع

 ،4ط صنعاء، ،اءلم،ا دار ،ليمنيةا

م.2002

-ن »ا في رف٠اا- = العرفي القضاء
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اليمن فى القفاء اليمن, فى لغدا

ايمن فى اساء
 الشطر في اقضائي(ا النظام : أوأل

. ليمنا من الذ-مالي

 الشطر في القفاز؛ النظام كان
 وجود ءلى بعوم اليمن من الشمالي

 محاكم و )مديريات( نواح محاكم
 )محافظا'ت( ألوية ومحاكم )قضوات(
 دعان ح٠ص_ل اتفاقية إلى واستناد!

 ليمنا عل ني لعثا ا دد لقا ا بين ابرمة ا

 رب يحيى ا مام وبين باشا عزت
 ثم؛ م1911ه/1329 عام الدين

داء. رصة ف سذئنا ا محكمة أول تشكيل

دار ى يحر ا مام حول وقد
بميدان الزكي الوالي اسازا

 تحت مدرسة دتكون يمعاء التحرير
 عام فتتحتوا كلط-مية( )المدرسة امم

 ه هد وكانت م.1925 ه/1344
 الرئيسية المصادر ى -حدإ المدرسة

 ارمن ةقفا ٠ره-«دظ- ازفقهاء ج - ٠لذخ
آنذاك-

 وفقًا غا؛ظ يوكمون ا].ة.ضاه و؛-ان

 تدرينها نم التي ؛.ذاهبا من جح للرا

 )تالمؤلفا من مجموعة في وذرحي-؛

 )شوح مقدمتها وفي المرجعة
ضوء" و المرتغى لإلمام األزهار(،

ل ا مام الهار"  "اليل و الج

 المذهب" و"التاج للشوكافي الجرار"

 )كتان كذلك للعذي...إلخ.

 وقد )االختيارات( الممى النماحي(

 أي لإلمام اختيار فيه ما تغمن

معينة. مائل أو ذةما في اجتهاد

 في لقضاءا م*ذالم لإجا ربمكن

الوجوه في قروب ء-هد حق اليمن'
التالية:

 االلذزام عدم األول: الوح.*

.فع,.لزا ددننه إجراض؛ دقواءد

 ؤ، ؛'إلهاد :.تشارا ].ثالي:ا الوجه
 تا؛-ق معالمه ومن القضاء ق مرذ

 تحت ,']تفاة إلى اذال دفح في الخصوم
 الموفن-^ حق :ومنها نحذإلهة ت مميط

 كتابة أجرة القضائية(، )الجلة
 أجرة الشجار(، )ملخعى األحكام

الخ. ... )المنزوع( الزكات قمه

 هناك يكن لم الثالث: الوجه
* وإنما ن محام*  وهم شريعة(، )وك

 العهد في معظمهم محل حل ا]ذين
ء يكن وإ نحامون(،)ا المذاخر  ذوك

ت من الثريعة طة إال المؤه  س
 بالباطل انحادذة عل والجرأة النان
التغلب ولةومحا الح_ق وغمط
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اليمن في القضاء اليمن ذي الئذضاء

للموكل لقفه ا ب٠وكس م٠لخص ا عل
ض. بأي

 نيابة وجود عدم الرا؛ع: الوجه
ءل؛

 إلى وجد قد أنه إلى ا سارة وتجدر

 - يزال وال - الرسمي القضاء جانب

 وام القبلي رك٠اص إلى االحتكام

 ه ر لى وتا حمصة لخ_ا ا ه لى٠ء قوا ددا ~ غ~ ز

 وجه ءلى !خبرةا المناطق في لواسع١

الخصوحس.

 الحكمة ا مام جعل وقد

 تنظر شعه كل شعبذ-زن في؛ ستننا ال ا

 ر.ولىأ مح.اكم أحكام من عدد في منها

 ما ن هو حدث الذي ذكرت المملكة.

 يجال الثعزن إحدى من صدر٦) كان

 إلى — الحصب مراجعة بموجب -

 أث اطالة عنه ذتح هىما الثاب لثم.ة ا

 أنشأ كما غي. ؛ذناا وإرهاق غي الذة؛

 بمجلى سمي ما يحيى ا مام
 عهد ، تًا٠لقلى ا الحلس أو ت لمعروضا ا

 ومطالعة الناس شكاوى بمطالعة إب

 رأس على وجعل االستذراف قرارات

م سدف العهد ولي الحلس  ا س
حية للمجلس ن 1وك .أحمد  أعلى ص

حب من يمكن بحيث االستذناف ص

 األءلى االضافي المرجع ن1ك إنه القول

اليمن. في

 دعمدد دذولى الذي ه.و م  د؛ ا ن وك؛

 ول نافذة. لتصبح الشرعية األحكام

ع ا مام عل االدر من كان  االط

 بما ذلك ط أذن فقد حكم كل عل

 الدرعي-؛ العددية )الهيئة ب سمي

 الهيئة ءضو وكان الملكي(. ن اذيوا با

 المراجعة وءلى الخكم عل يطلع الذي
 ظ راق باختصار القرار ر٠ةد.ر يتولى

 حاكم حرره Li،المطالبة )صارت

 رن تدم لما التأدلى ولدى الجهة،

 موافقًا(. ذلك رأينا النزاع، !طراف

 ء^ذ ى٠وحت األحكام كانت وهءذا

سيب. دون ذذرر أو دذقغر ذريب

 عن الدمندة الجمهورلى ورثت وقد
 ذ؛.ف١بالت ددميز ,.ادد!ةز جهاز! الماضي

الفاد. ب يدر وي

حات ومن  أجريت الني ا ص
 م1962 ه/1382 عام في الثورة بعد
 في العدل لوزارة )وكاذب( ذروع فتح
 وإعادة )الحاذظات( األلولى من عدد

 عام في العالى االستئناف لحكمة تنفرم

 'اخرار قفى يثح ام،966 ه/1386
خضمت ثم باب. أحكامها عتبار لى
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اليمن فى ا%غاء ز؛ اد في االفا*

 عام الحق (٠كظي المذتذ-ورة نح.كم
م.1970 ه/1390

 متم1975 د/1395 عام وفي
 أحكام لتقنين ازعلمدة )الهيئة إنشاء

مية(. الشريعة  عام في ثم ا س
 محاكم أنشئت م1976 ه/ 1396
 التجارية( )اداكم هي نموذجية نوعية

 وفي المرور. اذنايا محاك*( شكلت كما
 نون ن؛ أول صدر شريعي ازتن الجانب

 للسلطة وقانون المدنية، انعات
الشرعي ا ثبات وقانون شاب ازن.

 الخ. ... العامة التيابة إنشاء وقانون
زقنصاديةا السلطة ذانون وددهدور

 ه1399 م/1979 لتة (28) رقم
 لقفانيا النظام معالم اذ-ضه-لحت

 ،باذخاء مجلس هنازن وكان الحديث.
كااللي: مكونة ادأى( وكانت

االبتدائية. الخاكم-1

أللوة.ا استئناف محاكم - 2

 للنقض العبا انحكمة - 3

وا برام.

 لقذخاءا تاريخ في المعالم أبرز ومن
 وإنناء ”األعل القفاء "مجلى قيام

 وذلك للغفاء" ازمالي "المعهد
 ء زما (16) رقم نونزقاا دعوي

مؤسسة ئيك_ون ه1400 م/1980

 دورات وإعداد المتقبل قفاة لتأهيل
 اداكم ولكتبة العامة النيابة ألعفا*

الخ. ...

 الشطر في نيالقفا ااطام ثانيًا:

اليمن: هن الجنوبي

 اليمن من الجنوبي الثطر شمل
 لدتاج خضعت لنيا ن ءلى ة مستعم*

 م عا رها ستعما ا ونن نى لبريطا ا

 يسمى كان وما م.1839 ه/1255
 وخضعت دنربية وا لشريةا نحميات دا

 نت وكا بريطانيا. مع حما؛-ة ت ذا التفا
 ت سلطنا من كونة لد ت مبا—نح ا

ت. مشيخا و

 الهام عدن مستعمرة لموقع وذظر!
 من -تاحس هتمامبا حظيت فقد

 لي لقفاا نظامها لعدن وكان بريطاني.؛
 فكانت الماضي. لقرنا ي خ الحديث
 تمتعت التي الماب محكمةا هناك

حيات  وجنائية مدنية قضائية ص
 القضاة قاضي سهادا ل وى وعسكرية

 هناك كانت كما القضاة(. )رئيس
 القضالي الدم ي درجة أدنى محاكم
 م٠حاك وكان .سة(١)جز ذ-ة وجنا مددن
 نحاؤم.ا وضاه يمين الذي هو عدن
 ذوانين تطبق امحاكم كادت كما

مجلدات ز-ة في جعت وضعية
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.ن ال اقضا، |بمن ب القضاء

 ة-واندن موزه—دمج م—اس ء.ل.يها ق٠طلل
 م(.1955 ه/1374 مكعئ عدن

(.Laws of Aden) عائل في أما
 ٠ 1حك ط،قت فقن لث.خصية ا ل حذوا

 للمذه-ب رذلهًا ا س.,الم-ي-ة الغردة
 الزواج عقود وكانت الحنفي.
ق  سلم. ق.اص أمام ذجقل واالط

 كاذت ن الذواد أن إلى هذا ذ_شتر
 االنجليزية امحاكمة ولغة باالنجليزية

 نحاماة مهنة بضا وظ-لجرت .رقد!
 - 1359 عام نقابة أول ت““وذأ

م.1941_ 1940 ه/1360

 ذة-د ريطاذدة٦ال للمحمي.ات وبالعبة
 خاص قضالى ذظام منها لكل كان
 يعتته-م الذين '!قذاة ذب جذ؛ وإلى ما.

 اغذ-؛؛-م وحدت الثيخ أو اللطان
وانحكمين )المشايخ العرب

 و الحج" ص من كل وكادت

 قضائية بأنظمة تتمتعان "الفعيطي"
 ة زديد ألسباب ذظ.ر. سمد! د-ذطورة

 والمنذقعن المتعلم-حن ءود ارذذ؛ع مذ.ها
 أقطار في _ة— !_در. وتلقيهم ا م—۴:

 وي-م-وج-ب لح.ح سلطنة فغي عربدة.
 ٠ء؛ في !.اطان عن اصادر لقانون
 انحاكم تنظيم تم م1949 ه/1368

الخ؛ك-م ودكاودت التقاذي وإحذراءات

 ثم االبتداب أي الجرب اط.؛؛-م من:
 ثم ساف( و )ابتدايه الكرة سن

 سلطنة وفي العالي. االس_تئذاف
 رة-م لة.؛ذون ا ن !~-؛ط؛ ا سدر !ةبطي ا
 بإعادة م1956 ه/1375 كنة (1)

 الدوالن م—مح-اك وتثكيل تنظيم
 محاكم دن *5 اط؛ كو؛ت و القعيطية.

 األزودة ني الذضاء محاكم ثم -ة٠؛.قاط.,
 انحكمة ثر! خ: و. ف االت::؛ محكمة م

 لى ذف؛ إذراف لها وكان اكبا العليا
 األدنى انحاكم ءلى ومالي وإداري
درجة.

 بدأت ام 959 ه/1 378 عام وفي
 بذن فيدرالي د اط؛ م ن؛؛ خطوات

 لىه ء ق ؛-1 ن٠ا!^^ جذوب في ميات ط
 يذكون االدربي( ثلة-:-وب ا د ن.؛)ا -م٠ي

 في االراغم.؛ )انحميات( الواليات من
 ه/ 1382 ن ذب؛ وفي إب. االذضه؛م
 إلى عدن انضمت م1963 يناير
االتحاد.

 مًا أ-وكا؛ االتحاد :وز د ن من٠تض وقد
 االتحادية. اساب بالبلطة خاصة

 .ذظر تخ:ص اتحادية ءددا محك.» :؛ك٠ذ
 دن درة االدا المستأنفة ألحكام
 من والب كل في العد؛ اغدالم

في اختصاص وله-ا د. الغ-؛ا ت والد.؛
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ايمن فى اء ا%ذ اليمن في القفا،

 وكذا االتحادي ور—ت الذدربا تغير
 بين تتذأ اال المنازعات في الغمل

 هي بريطانيا وكاد الواليات.
وتنظيمه. االتحاد لقيام الداعمة

 أكتودر 14 ثورة قامت ثم
 ه1383 األولى جادى 26 م/1963

واستمرت الري.طانى االسنحمار ضد

شلى لجنوبب البطر حصل حق
ل  م/1967 ذوال 30 في االستق

 نبام وأعلن ه1387 شبان 27
 وكعة,* الجنوددة اليمن؛ جي-ورية)

 صدر م1970 ه/ 1390 عام وفي
 جي-ور,ذ ) االسم: بج و ور اؤدنست
 أقرت الني الشعبية( اوديمقراطية اليمن

 واودوائر اتحاكم جيع استمرار
 أعمالها، في وا دارية القانونية

 (Laws عدن قوانين ,..معد والعمل

(of Aden عدن محافظة ءلى وتطبيقها 
 إتثاء نم كما لها. التايعة الجزر عدا

 عثن للوحمهورية عن. ا,متئناف محكه
 الودان ية . -؛ ج م_ل قدساة لها

 'ءام منة. ،دمل في سنهروا و الشقيقة
 ه/1392 ممقءام1969 ه/1389
 قضاة محلهم حل حيت م1972

» ن و يمس

 العربية االخة تكون أن تقرر كما
محافظة في الرسمية اداكم لغة هي

 ا نجليزية. اللغة من بدال "عدن"
حا خعوات رت—ن وذو   ص

 معهد " فأنثى، لقفالىوا التشريعي
 ه/ديسمبر 1392 لذوا في االنوق"

 وإداري قذالى ذادر  عداد م1972
 *نودات— ؤانون وحددر ٠م٠-لمحنك

م.1976 ه/1396 عام
 ا-مام لجمهورية دستور وتضمن

 خاصة أحكامًا م1978 ه/ 1398

 مجلس يتولى نأ منها وقضالى لنظامبا

 تحكؤن ا قذ-اة تفاب١ ألءلى ا النذمعمن

 تتولى كما او*ام. المدعي وتدتين اوالتا

 قضاة انتخاب االلبه الثعب مجالس

 اتحاكم وقضاة الحافظات محاكم

اتحاك*( قضاة ,تعيينه ،محزئية

 مجلى ر-اسة هيئة بوسط.ة .كرية—ال,

 قاذون .-.موجبنو ٠.خءلى -ادبن

 الم و (7) رقم انحاكم تنظيم

 درجات كات م1980 ه/1400

كا%ني: اتحاكم

العليا. الحكمة " 1

انحاذظات. محاكم - 2

الجزائية. اتحاكم-3

عسكرية. محاكو - 4
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اذيمن في القضاء اذيمن ذي اصا*

 ربدررت ي٠رعشر٠لحا تب لحا ا وفي
.ئية١ جر وا لموالوعية ا لقوارن ا

 في في القضا الظام ثالثًا:

: ب ليم. ا ورية٠لجمه ا

ئا ا يوم في  شوال 26 ء لث
 م1990 مايو 22 المواذ-ق ه14ا0

د عدن يذة٠مد من أعلن  لجمهورية٠ا م.ي
 دورة شخه*^ة بذلك كاوست ف.ت ة ليمني ا

 اندماج هي صن للي. واحدة

 شطري في ألقاعحدن الجمهوريتين
 وخ حدة، او تبل اليمني -ر لوه

 دمج استكمال تم االنتقالى؛ العرة
 لح_^_ومه ا والم-ؤمات األجهزة

 وقد الخ. ٠٠٠ الدستور ءلى الحغتاء١و
 رذم القضاددن للطةا زون ة.؛ ص.در

 9 في ام 990 ه/1410 كحة (1)

 رممكن م1990 ه/يناير1411 رجب
دح م٠ه إثدار  وممذريديا لقاذونا م

 القفاز.., للعاطة المذظ-م باعتباره
: دلي فدما اذوحذة

 للقانون وفذ! نحاكما تتكون - 1

من:

 وا قرار فى النة العاط محكمة١ .أ
ؤل م-ن وت.ت-ك-ون .صذع-اء ومقرها

دواذر.

في االستئناف تادم - ب

فظات. نحا

ادارة. م٠ك محا٠ - ج

استشارة. محاكم إنشاء ر حظ - 2

 هيدة ة٠م الحا بة الدا ا عذ-بار ا - 3
 اغولة االختصاصات تمارس قضارة

 رقم ا٠إذشائه النون وفقًا ؤ؛نون؛ لهدا
 م1979 ه/ 1399 لعام (39)

ته. وتعدي

 ارمن في االضافي لنظاما ويأخذ
 وجود هع درجتين ءلى ذي ااتى بنظام

 لفعلا زنولى للجمهوردن ءلى. مه ك مح
 عاد كقاعدة القازولى؛ اشا؛لى ني

ذاذون. محك-مة باعذجارها
> ومن  ني القفالي النظام ح م

 ذ-وج-ذ ؛-أل موحد ؛-ضاد أذد اليمن
 ا داردن للمنازعات محاكم مذ%

 اللظة قانون ومجظر إداري( وقضاء
 في استدنالى؛ كم . مح ء إذ_شا ة القضالى

االد.
 جليم ءاي حس،ن د. أ.

اى٩د||ه . رادد دد ||ةاخد.ي/
 وزارة عن الصادرة )ا كليل( مجدة : مرامذح

م  سبتمدر الخادهس، العدد والذتافة، ا ع
 محمد الغازي (.120 - 66) ص م،1981
 والقضاء التشردع دطور ،دالموذى۴ء راذن

 لبعفى ستعراض١ مع االنية، الجمهور ذي
 ذدة،اذثا الطبعة ن، الر اساال األنظمة

 اليمنية الكب عادم الناشر: م،1995
 ءدي حمن أ.د. االرد؛ خالد؛.ن تكتم.؛ و

ت١ا حراء ذاذون ذرح — المحاكمة ،مج،لي
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|لعذاض اشناض

‘م2001 ،٠صت'ا جاه*ة - اليمني اوجزا
 شرح مة،٠حاك٠ه.1ا دسي، ءلمي حن ٠د

 الذطربة - -ام او القم - ذودات او قاذون
 لجزه)ا األول، البنز، ،لد*قودن العامة

 للطاعة اوتوعبي مركز وتاثره الجنائي(،
 - 2002 ذ-،الم توزيع واو واوتئر

 Aden and south Arabia ؛- اه،423

prepared by reference division - central 

office of Information - London, Jun 

1966. p. 34 - 35; Mr. H. A. Habaishi - 

legal system and Basic Law in Yemen - 

1988 - Billing and sons - G. Briain. pp 

.184 - 183

افضاض
 من ٠سعلروف عملية ض:الثغا

 متقنة فتية عملدة وهي ابء، أعمال
 ،لتينا الفآ متن اليمشدون أجادها
 الدود من الري، مرافق في وخاصة
 والقنوات والبرك والمآخذ والمآجل

 الماجد، ثم المعا,-د وفي والوافي،
 لقصور و '!.دور من المنارل بعض وفي

ذلك. ونحو

 مادتين من يتأاف والقفاض
 - )الهشاش و )الئؤذة( هما أساسيتين
 ولكن بالطبع، الماء مع الحعى(

 تجعل وعمله ده دة مذل واا 4خاط طردقة
 القوة غاية في الخلطة هذه من

 - )الوعزة خاط ؤ*_ملية والمتانة،
 أيام ة ض* تتمر متها وحد ة( اخذاط
مم با!*تاية. ويراوحوا يغادوا وهم

 تغطية أي التقضيض، عملية إن
 ة .-طم تقفيفها يراد الني ألماض ا

 هتمام، و دذة بكل تتم اذناضا من
 -ا يعادو ودم كهرأ يامًا وتستمر

 ل-تثمثته )اوذؤغبز( بااطرق ويراوحوتها
 حق تتخلله فراغات أي ترك وعده

 ولف.*، عد٠ و هواء. ؤف'عة كانت لو
 واألريات -لجدرانا عل طئة

 بأدوات تدلكه يستمر المقئغة،
 ى'مًا، مجف ح-ق أيام عدة مدا،
 بطبقة بطليه التدليك، هذا ومجتتم

 حق كها ندا دشو اكحم من رفيقة
 معمتًا ملىأ سة.ذاض ,*.طح ح٠ثص
الزمن. يذاوم المعًا

 المناطق بعض في يزال وال
 المغضضة المرافق بعض ،ألثريةا

 د-الحة أو تعمل والعهاريج ذالبرك

م فبل ما عهد من للعمل  لم ا س
 هرس بثيء د ن  نا ا يد تتعهدها

اروم. I حق مدركا٠فص الرميم

 نجد ،ألثرية ا المناطق بعفر وفي
 من ة ه ك.ر ت بنيه ، _ور!٠ة_ص أو دور!
 ما هي لكبسةوا ،ض لقضاا مادة

 والبطانة لظهارةا جداري بين يكون
 مول ف اإلها في تكون ردمية مادة من

تكون حبذا أما والحجارة، لطح؛ ا
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اشذاض فاض ال؛

 ء ل:ذا . ولمثه ن نا در ح ن ن؛ خدى ضا٠ل,ق ا ن٠م

ف:ظر وذدة، كقطعة ذكون

 فراه ٠ظ-.اهر م_ن الم-دران أحد إلى

 ا٠يه٠ق أذر ال الحجارة م_ن ددامرلمك

 في ضىلقضاا أن إذ !.لقفاض ظاهر!

 البناء هاذا مثل ذ-إن ولحذا ،؛-وط

 بفعل أو ل٠فاء ٠بغع-ا ذ.ةوض إذا
رده ر نهيا با يتؤدم ال ،لزمنا  ح_ج

 تنقعر بل المعهود، هو كما مبعرة

 'ذوة هتمالد-ك-ذ ميلك ا مد نه را جذلى

 اداءانا دى ا٠_ممسكه اوذي ا'.ة.ذاض

 Laا ذى إداد؛-ك .ئ٠ دد٠ا-* فعجب

 ءلى ءإذظة متم-اس.ك.ة وه-ى منقعرة
 وال ،ا١>-احارت تذناذر ولم ص_لدوفها

 إلى نظرت إذا إال عجبك يزول
 حفظها اذيا لففاضا من كبتها

.لعجذتببةا بقو;ه ذكك ا: من

 ذب؛ونه جذا إلى لقفاضI وعمل

 اا.ذي ا سمنت من كلفة أكدر شاقًا.

 عن ب-دأل .;وم إب الناس رف ذى ا

 ذني عمل ااذف.'ض و!كن ااةذ.اض،

 ثيء، اذذوة في ياويه وال ترافي،

عله. االدرون حافظ ا.و رج؛

كانوا منطقتي، في الناس أن وأذكار

 او سل تقضيض عل ).مزم ا عقدوا إذا
 ، دط٠آج - ١١ب دم سطح حنى أو ، بوكه

 اهتمام، بكل اللك يحتشدون
 فيجتمع ؛ لجد ا سواعد عن ويشمرون

 بمعاولهم ويذهبون أوأل ل لعم.؛ ا

 جم مدا من ٢ج٠رذ إلى ليقهم وجوا
 الكلوة(، الحج_ارة - ب )الجرد؛

 هق لثموا ا في عادة جم لمنا ا هذه وكون
 ،قديمة ه مي-؛ بع ينا عن مترسبة لجباة ا

 حدود! بذزك مشكل.ة جارة ل ذزا ال أو
 أو الكلس من ضخمة وصخور!

 بمعاولهم العمال ويذر )الخرشاب(.
 !٠ةطد يحتاجونه ما المنجم ذلك نرن

 مكورتين، اليدين أو الدد بحجم
 ليجمعوه ،انهمجوا في منه ويحسدلمون
 وبعد اختاروه. معين مكان في أكوامًا

 :.يًا ؤ؛ يذهبون الكافي لقدرا يحمعوا أن

 لحطب ا  حضار والجبال ب الشد؛ في
زم  الجزلة، اليابسة األعواد من ال

 إنم ثم الديرة. األشجار جذع وس
 أي البؤرة( )قلون ء بون؛ يقومون ثالثًا

 زطو.ون ا وطه الحذرشاب. إحراق فرن
 مثل الشكل ذرية دا ،رة لحجن-؛ با تدنى

ثة قطرها يبلغ المرج  أربعة أو ث
 دل-ك. مثل جرداره؛ وار!.ناع أمتار،
 دلك وضع تكون !-رابعة ا وة ؛٠وازد

ليم_أل لطبون ا هذه في ب لخرشا ا
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اذذفاض األفاض

 عليه يردمون ثم ،ألسعل ا ربعها

 الحجارة أي العلل، من بسقف

 ؛.ينها ويآركون المستوية، إ_طويلة ا

 إلى تععي ت وفتحا فراغات

 ما يضعون خامسا إبم ثم دب، لخرشا ا

 ذلك فوفى الجزل الحطب من رعوه

 يشعلون ثم ،به الطبون "ءألوا حنى

 أيام بضعة مذقده تستمر التي النار فيها

 وتتحول ،ب لخرشا ا ا٣ يندج الج؛ بليا

 الجمر. مثل حمراء قطع إلى أحجاره

 ،لطبون ا وتود النار تنطفئ أن وبعد

 باردة حجارة ب لحرشا ا دك ويعود

بة. أقل أنه إال كان، مثلما  نم ص

 وهي السابعة لعملية را يقومون

 عناية بكل مب لخرشا ا ذلك ستخراج ا

 عدة أو كومة لوضعه أثق لجوا دا وحما-ه

 مم ء،ملسا مستول ساحة في كوهىات

 تلك عل ويصبونه الماء يحضرون

 اغترق، ب لخرشا ا من الباردة الحجارة

سة بمجرد ا٦ب فإذا  تحر لها الماء م

 يثير مما المرجل، غليان وتغلي وتحمى
 عل ’لتف دا الناس م_عرفة لعدم العجب

 أو لجعر ا بين يحدث لذي ا لى لكيميا ا

العربي فالشاعر ولهذا ب. لخرشا ا

 ه نعس اعتو قد كلثوم بن عمرو هل لجاا

 دأغرب .حدر! ومذ مجدد! شدن ي

 كأس عرن قال حينما الطبعه غرائب

 خلطها عند وتزبد تثعثع التي الخمرة

باك:

 فيها الجعل كأن مشعثعة

 سخينا خالطها الماء ما إذا

ممزوجة أي مشعشعة، كأس فهي

 يكاد ال الماء ولكن الماء، من بقايل
 سخينا لجعنيىا نكًا تبدو حؤ لطها يحا

 الجص أما وتزيد. ترض ألبا فيها

 المهملة بالحاء أي الرواة، يذر ظ٠ك

 ،شبه وب أي لةلسخدورا له فليم

 أو ،لورس ا هو ينكرون كما لحعم فا

 وأين فيه؟ الخونة فأيرذ الزعفران،

غليان؟ من يحدثه ما

 عل الماء ب١يع ان بعد أما

 تلك فإن ويفور، فيغل ب لخرشا ا

 )نورة( إلى تتحول بية الخرشا الحجارة

 من ا٠أذع جعر إلى أو ناعمة، بيضاء

 ،طحنا يعلحن الذي الجعر ذلك

 إما زخورة ا هذه نملون يست دلك وبعد

 - مهملتين ذيرن دما - لتقصيعر ا في

في أو واألماكن، البيوت تبييض أي
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العام القطاع المأم ؛المطا

 ء..مل اي — تين٠علجم٠دم — لتقفيضرا

 .ابقًا٠س ادذك.وز الحو ءلى وة.ضاض

 الصاد ردن األماكن "سادل إلى واذظ.ر

 ليهمابدال لكدتينا ن٠ذ 1ه في د1٠واا.ض

لمتقاربتين.١

أذي اال ءلي هطهر

ام٠ال اهطاع

 مجم-و درن لعاما ۶ ؛٠ط٠ة٠ا ! يت.كون
 تنئئها الني االقتمادية المؤمات

 أي في كاملة ملكية الدونة وتمتلكها

 ال-وطنى، االقتصاد فروع من ذوع
 والتجارة عة لصنا وا لزراعة كا
 والدل. لطاون وا والمال إنعدين وا

 النشاط في وتأثيره دوره ويختلف
 االقتصادية والتنمية االقتصادي

ف بلد أي في عية الجتما وا  باخت
 يادن االقتصادي لتوبوا النهج

 لقدر وبا الجلد، ذلك ويمطكه ه يتن؛
 م لنغد-؛ ا ه عطي يعتمد لذي ا وادى

 األهداف وتنغيذ تحقيق في |لسيامي
٠ مية٠٠لد ددجدة االسدر ا

 بلشموا البلدان في م ان والقطاع
 أو المركزي، بالتخطيط تأخذ التي
 توجيه ولى و الدولة فيها تهيمن الني

الخطط لشخ قتمادياال النشاط

 الدولة أدوات أهم يع.د فيها ؛رمرمة

 وتوجيه وإدارة وإقامة لدراسة
 ال حين في ، ة٠القتعاديا ريع لمن؛ا

 يقل أو الدور هذا مثل يقوم
 تلك في عاته األمامي االعتماد

 االقتصادي النهج تتدش اوفي ا!.؛؛.دان
اطوق. اد ؤدصبا وتأخذ وح ؛فا ،ر

 السادس ثورة دام وقبل

 26 م/1962 ستمحر من لعذرينوا

 حصول وؤتل ه1382 األذر رع

ل، ءلى الجنوبية انحافظات  االستق

 ذكن لم واالمعمار .ة٠ا د.؛ ظ.ل وفي

 ألدة ط ا زن أر ل نلة أي ذ*.رف يمن

 ووة د !-؛ دادة عامة دية ؛:.صه؛ا ة مؤ'-™

 االفتصاد ذروع من ذرع أي في

اوطني-

 كان التي لسبتمبرية ا لثورةا وبقيام

 رفع :ة٠ي٠السبراتيجا أهداب ون

 واجتماعيًا ! د اقذصا لشب ا مستوى

 إزالة“ وكذا: ،“وثقانيًا وساسيًا

 الطبقات" ردن زات الب وا الفوارق

 رتة مهئ٧الؤس.س إدشاء لدولةا ولت٠ذ

 ذبا يا ا بد وكانت العامة، االقتصادية

ثاريع٠واطل الجوية المرافق تلك دام
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العام القطاع اديام القطاع

 ومولت أقيمت لني ا عية لصنا ا

 دول من وميرة -خارجية بقروض
 الغزل ومصنع الحديدة كميناء صديقة

٠ ء صنعا في ونسيج وا

 السياسية األوضاع ظل وفي
 الثورة رنتصاا بعد ليمن ا في الجديدة
 وتحقيق الجمهوري النظام وتثبيت

ل  ح وتنوعه تعددت االستق
 سب جا إلى لتشمل العامة المؤسسادت

 متعددة مجاالت االقتصادي النشاط
 الحكومية والخدمات والتعليم كالثقافة

ل ومن األخرى،  طرق عدة خ

منها:

 أو خاصة ثركات تحويل — أ
 دبب مةعا وؤسسات إلى مختلطة

 األمر وانهيارها، أوضاعها تردي
  نقاذها الدولة تدخل فرض الذي

الخارجية. والذجارة البحري كالنقل

ك - ب  لمشروعات الدولة امت
 التأميم أو بالثراء مختلدة أو خاصة

 ما ودور المشرع، نشاط أهمية بحكم
 تنمية وفي ،ليوميةا الحياة في ينتجه
د  بحكم أو والنغظ، كالكهرباء الب
 في للنظام النظرية المنطلقات تجسيد
الدولة كمزارع العملية الحياة واقع

 اتحلية والمؤسسات ا%ليات وتأجير
اع٠ا,-١

 أو عامة إدارات تحويل — ج

 إلى الوزارات بعفر في قطاعات

 إدارية ألهداف عامة مومات
مية. كالمؤسسات ومالية ا ع

 جديدة عامة مؤسسات إنشاء - د

 النشاط من متعددة فروع في

 ذلك طبيعة بحكم االقتصادي

 وافتقار أهميته بحكم أو النشاط،

 عدم ببب أو له، لوطنيا قتصادال ا

 األخرى االقتصادية القطاعات إقدام

كية كالمؤسات عليه،  االسته

. لمتخصصةا ك لبنووا مةالعا

 دشوء وحبإحت طرق لتنوع ونظرا

 منها يتكون الني مة لل-اا المؤسسات

 اكتسب فقد اليمن في العام القطاع

 ومواصقات تصنينا ء لقطاا هذا

 صمات والموا التصنيفات عن تختلف
 ليًا حا !٠يض حيث ، عليها رف المتعا

 ت لمؤساا من ذم متجا غدر "خارطًا

 واألغراض الطبيعة ذات والهيئات

 جات، إلى يذم فهو ة،—المتعارف
 واألراض الطبيعة ذات المؤسسات

طها نشا يمت ال سسات مظ القتصادية ا
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العام ,اقطاع العام القطاع

 المؤسسات كتلك بصلة االقتصاد إلى
مية  كانت الني ب والثقا ا ع

 والتلفزيون كا ذاعة حكومية إدارات

 األنباء ووكالة الرسمية والصحافة

٠ ليم*ية ا

 العام لقطاع ا ضمن أدرج ا٠م٠ك

 في استحدثت ت اسمؤس االقتصادي

 وث٠واب وا رشاد المساحة مجال

 والزراعة الطرق مجاالت في العلمية

٠الريغية والتنمية

 ال الني ت لمؤسس*-؛ ا هذه وهئل

 وطبعة ت صفا وموا ذروط تسننوفي

 تمكل دي.ة ا٠وتص ال ا ت المؤسس-؛ عمل

 وحدات مجموع من ملؤومة نسسبة

 وتعتمد اليمن، في العام القطاع
ً اعتماد!  اليودي طها نشا كدهر في ك

 الدعم عل لسنوي ا طها نشا وتطوير

 في الدوله ه ترصد زني ا لح-ك-ومي ا

 في تعتمد وال ،للدولة العامة ب ا.اوزا

 وفوائض الذاب موارده؛ عل ذلك

 يتحقق( ال )الذي الجاري نشاطها

 في والتوسع اليوبري نشاطها لتمويل
النشاط. ذلك حجم

مثل الستحداث المزررات ومن

 أنطاع ا ت مؤس-؛ من ل ألدكا ا هذه

 من ألنشطة ا هذه تمكين هو م لدن ا

 ا جراءات تبسيط من االستفادة

ت د*-؛ا ومرونة  لحوافز ا ومن ،م

حياتوا والمزايا  الني الذميون !-ص
 م العا لقط؛عا ت .اؤسس-؛ ا!.ننانون يقرها

.الحكوم:ة للدوادر هعغلمها واؤر ود

 الؤس_سات فإن ذلك كل ورغم

 تشكل المستقلة اطاط دية القتص-؛ا
 من األكن والعدد األعل النسبة
 في !-عاما ا!ذط؛ع وحدات مجموع

 نسبة لتقرينجب را و،طتغا في٠!وا ،ليمنا
 صادي االح النشاط فرع نم كبورة

 في إنتاجية مؤسسات كل—د في
 لغواى، وا لحووب وا ؛.القطن الزراعة

 والنسيج لعزل كا عة لصنا ا وفي
 وفي وا سمنت، صوالم واألغذية
 جذر نحا وا لجيس وا كا؛لمح التعدين

 الحيواب دروةا وفي والحفر،
 واأللبان كاللحوم والسمكية

 التجارة وفي والدواجن، واألسماك
 كاستيراد والداض؛ الخارجية

 األساسية ادفذائدة المواد وتسويق

 وا-دوي البري النقل وفي المغط،وا
 كالتأمين والمصرفي المالي والحاط

ل،و ة٠خصبص وا جداردة ت ال واابنولد
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قط.ع!)محتاط)1 المام القطاع

 الزراعة والمئاريع ه٠الخارح التجارة
  سكان وا والمكية عية والمنا

والياحة.

 ني لذاا في ذ٢ال-وط وحدة وبتحقيق

 26م/1990 ماذو من والعثرين

 باألس االلتزام فإن ه1410 ذوال

 ال-غصل عليق؛ نعر ازق االقتم.-ادبة

ظل وفي لجمهورية، دستور من ااثاى

 جه مرا إلى سيقود إوددنا القوانين

 للقطاعات ومؤولة متأنية

د، لى القذصادية١  القطاع ومنها الب

 بدوره ينهغر أن -،—مج اوذي العام

 بالتعاون الدستتور إه حدده الذي

 بقية مع والتكامل والتنيق

 النهضة  حداث القطاعات

 الثورة ستهدفتهاا لفيا القت.صطدية ا

 اقتصادية سياسة مجاد ئ اليمنية،

 في الوطنية األدوال رؤوس تشجع

 من واالستفادة والمهجر، الوطن

 واألجنبية الدريية األدوال رؤوس

ا نتاجية. خاالت لى والدولة

اذثور طف1 علم(

المختلط اساع
 القطاع هو نختلطا القطاع

 تاسي'سرة في يشرك ل_دي دي!اص-ا ق ٠
ك أو  )الثركات من وحداته امت

 والدولة، الخاص القطاع انختلطة(
 .يمن تعرف لم مدداا زذطاعكا وهو

 من والعثرين السادس ئورة فبل
 ا%خر ربع 26م/1962 سيتسن

 وجوده بدايات وكانت اه، 282
 ليمفيا لبنكا إنشاء هو( لثورةا بعل

 ماهمة طرذق عن لتعمناو - ذثاء
 ازمام واالكتاب % 51 بتبة الدولة

 رأس من % 49 وعبة المواطنين من
المال.

 لإلنثاء اليمني لبنكا وبتأسير

 أمكن ه1382 م/1962 عام والتعمن

 مرذ لدديد١ سيس ئ في همةالما ة للدو

 البنك بو,سط-ة اغتلطة الشركات

 ومن ،سمالهرأ في ماهمتها (٠محةث

 امنية الئركة ,'لثركات: تلك

 ثهنية لثركةوا ،لحارج.-ةا '.-لتجارة

 والثركة األدوية، وتجارة لصناعة

 وشركة ،يد لكن وا للتبغ لوطنية

 الدامة والثركة ،ابتية انحررقات

صنعاء كهرباء وثركة للقطن،

والحديرة.
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ذط ع1القط الم المختلط |ؤقطاع

 لإلتشاء اددمي الدك كان وف

 %5 1 إلى ى1تص نبة بم.ت.لك٠ لتعميروا

 أو ت لذرىا دع_ض ل ى رأس دن

 كثركة الحين، ذلك في أكر
 ا-د-لىددة، كهربا-ء وذر؛ة ءروذات،

 ف.يها مس.اهمدة ة٠الحك.وع اعتررت ؤق.د

ك.ها مجك-ج  رأس نصف دن ر٢ اعت
 .ثركات .ذهه عتررتوا ،ل.يتك د.اب

 القطاع ثركات قاتمة ضمن دس
اسط.

 لم تختلطا القطاع ت شرى إن

 ت كذرى اية اصد مذن كلها رؤسدس

 ه-ذه من عددا أن حبث ،مختلطة

 للقطاع مملوكة كانت الثركات

 بكا أو االولة هدت وى لخاص،

 رأسمالها ني ممير وال لإلنشاء اليمني
 للعمل ولتهامزاو وجودها بعد

 ت ذرى من تحولت ثم والذناط،
 د.؛-لم ءاد_ة م_ؤس_س_ات إلى مختلطة

 لعامةا ذؤس_س_ةوا لقطنا مؤسسة

 -,-؛ة- العادة والمؤسدة للكهر؛-اء

ابري.

 قاذن ح-اددا امختل.ط 'لقطاا وضم

 كانت التي رلك سواء ت إدركا ا ن٠م

لقطاع ا ضمن همة وسا ت شركا

 وأسست أنشئت ااي وتلك الخاص،
 لشهرك ا والقاسم ،مختلطة ت كشركا

زمة سم_ة دحلون يكاد لذي ا  م

 أن هو ط٠اغ_ط ا!ططنع لذركات

زمة مرافقة الدولة مساهمة  وم

 والتعمن لإلنذاء اليمني البنك ذاهمة

اتختلط. الذطاع ت١وحد مال رأس في

ف وعل  حار! القاتم الوضع خ

 اغتلط الذطاع فإن العام للقطاع

 عة٨وطب ،تًاسيسه في ة با؛وضوء ردم

 حًادة كسجل لم حيث ونشاطه عماطه

 شركة بطسح،س ع لقط ا لهذا واحدة

 ا).نشاط يعةبوط نطاق خارج مختلطة

الهإتلغة. بغروعه االصادي

 الدمن في انختلط القطاع أثر وقد
 االقتصادية، التنمية في إعباسًا تأرر!

 ألوضاع ا ءلى واضحة بصمات وذرك

 األولى السنوات في االقتصادية

 وتوفر ،دشوئه بقية٠س أ مجكم ، ٨لنشوة

 واحرام اه، والكالى؛ الكاط.؛ المرونة

!سه، الدولة  واستقطابه الط

 وعمليًا، علميًا المؤهلة !.لكفاءات

 ا جراءات من ر كش من ئه واسنذن

المعقدة. الحكومية واألنظمة الوائح وا

dcgtfigoJI المدة 2407



المخلط القطاع

 األطراف وفرت ازدي القدر وبنذن

 وحدات من وحدة ألي اتاهمة

 المادية ا ءاسات انختلط القطاع

 إدارتها وتمك الكذوءة، والبثرق-؛

لية الدب حيات داالست.ق  واه

 هذه تم-كدت ما ر رعد ،واتؤوات

 فةلمدا ا أمام لصمودا من الثركات

 ذذ_اطه_ا تاعوا المستمر، رلتط_ور

 وسمعتها وتداذتتها تأثيرها وقوة

 داخي المالية ومراالزها التجارية

وخارجيًا.

شركات من عدد خروج وبرءم
 هذا ونظام دائرة من امحتاط القطاع

 العام، الغطاع إلى وانتقالها القطاع،

 هذه من الباني العدد أن إال

 أثره بدت زال ما الثركات

االقتصادي. النشاط في الحساس

 هناك والمعرفي المالي اب-اب فغي
 ي ازن لتعميروا لإلنذاء اذدمني البنك

 نضفوط الخارجي المالي مركزه تعرض
 والبنك الدول-؛ نفوذ دفعا( ؤاسية،

 إدارته ستحاد؛وا ٠ عدى' المركزي
 إلى إضان.؛ الحكومية، للتوجيهات

 ا سكان وينك ]-صناعيا البنك
.مويل]نوا ر]ألستثما ددمندة ل.شركةوا

المختلط القطاع

 لثركةا لصناعيا لجابا ني
 ،ألدويةا رةوتجا لصناعة ]دمني؛
 طندة - ا لكيريتوا لتبغا وذرى

 دوروا تا ءنًانشا . ض؛لوا لثرك_ةوا
 واألثاث  سفنحوا وا]ط#ء ].صدناء؛

طور.٩د و واأللمنيوم البطاريات تعبئة

 لرأسمال العام الركيب كان وإذا
 الدي الركيب هو امختلطة الثركات
 مع وتعثرك الدو]-؛ فيه تاهم

 أو تأسيس في الوطني الرأسمال
 هناك فإن مختلطة، شرك.ات ك امتان
 وتدارك الدون؛ فيه هم ث؛ آخر شكان
 ر٠تأسي في الحذارجي اذال رأس

 !لوفعتية ؛.الشركة مختلطة، شركات
]؛-مزة.ا الجوية والخطوط |لمشركة

 ة ءلىؤا أن حظته مان يجدر وما
 ولم ،تتع ولم تقلعت لحل امحت ۶ اإنط؛

 واقعة ألخيرة ا السنوات تشهد
 قبل من جديدة غتاط؛ ثر؛؛ ]تأسيس
األجنبي. أو الوطني والرأسمال الدولة

 المعيقة، ب ألدبا من ولعل
 لإلجراءات القطاع هذا اخاء

 ا دارة وهيمنة لحكومية ا واألل_ظمة
 عل لمدنيةا لخدمة ا وقانون لحكومية ا

 والعاملين نختلطا القطاع وحدات

٠٢
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اسلن األش

 دعم أوطن ا ة٠وحل تحقذت أن وبعد

 دركات لذوب إجراءات اتخان ا%ن

 ا نتاجي النشاط ذات الحلط القطاع

 والسجائر كالتبغ الواحد،

 إعفاء دراسة يذم كما ،لكيريتوا

 لخضوع ا من االقتصادي القطاع

 وتنظيمه المدده، لخدمة ا ذون إقا

 هذا إلى يعيد قد مما حس خا نون بقا

 لذطوير ا في له وقعا دوره لقطاع ا

االقتصادية. والسه

الثور اطف علي

اشفن
 قشب في ة٠يذ٠د—م فممكون. بغذح

 ملتقى في تقع ٠حضرمبرت وادي
 دي دوا لرئيسية ا ألودية ا سدول

 العن، وادي : ودي حذردوت

 وادي دوعن، وادي عمد. وادي

 )؛.روج( مذطة-ة من المدينة وتمتد هينن.
 بامتداد شرق( لعشن(1) م.ذعلقة إلى ءربًا

 وعل مآرات، ك؛لو عذرة بنحو رقدر

 مجرى ف ضن.؛ عل يدع ضدق شريط

 لجنوب ا ن—وه ،رموت١حغ وادي
 الهضبة زكون ل لجبا ا دن س_ل_س_لة
ومجده؛ ،حدرموت أوادي الجنوبية

 وحقول النخيل أشجار الشمال من

 حيث ا%بار بماء سق.ى الفي الذرة

ألرض. ا سطح دن ذردب ء ا؛؛

 معماري بفن القطن مديذن وتتمن

 من العديد عل تحتوي كما ،حس خا

 الشائ الحصون ومذخمل األدردة المعالم

 في نارت وحصن المنارة، دار كحصن

 وفي الهدار. ب وا الفرط، منطقة

د-ة زريح األخيرة  والمصلح الع

 الهدار محمد رن عمر االجتماعي

 ورو م 1 9 2 0 ددا 1338 سدة المتوفى

 في سنوية زيارة إب تقام زريح

 جادى شهر من الثاني النصف
عام• لك من ا%خرة

 ن قيرلمتا الذطن م_دية وتمكن

 دافح. وقبيلة مجد قبيلة . هما

 إلى دافع ل جر؛ من نجمت واألخيرة

 لثالث ا القرن خر أوا حذرموت

 عل السلطان ن وى الهجري، عذر

ح بن  قد فعي ي ا القعيطي ص

 القطن قرى أشي-ر أما ■ ا۴م تقر٠س ا

 — بكر بني ديار : منها فنذكر

 - حذده - عقران - ن2العذ - لذرط ا

 - الذرر حوطة - السوم بأر - درقة

- در خشا - المسحرة
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حسدن( بن )سيف القعيطي عدد( )أحد قئقلبي

 صائل آل مربخ — حويلة — العقاد

 - الجهاورة - رسام آل عرض -

 غاثن. ابن آل - عرون آل محط
 في القطن( )مديرنة ذضم ك_ما

 ووادي مر وادي ؤرى: أعمالها

 إلى وينسب حدرة. ومنطقة رخية

 بن محمد لعحعىا الكاتب : اوقطن

األيام. يجريدة اغيرر قطن مالم

 من فخينة )قطني(: وأهل؛اقطن

 لعوالقا ئل قما احدى ،لربيزي ا قبيلة

 من "الجنح" قرية ني ذسكن العليا.

 ش.وه محافظة وأعمال دب نعدما مديرية

 خيشل، أهل : فرعين إلى ويشرن

حكهل. وأهل

العقحفي احمد إبراهدم
 و|لفائل ف١اللد معجم المقحفي، ،ليمإبرا مراجع:

 ،4ط ،ء صنعا ،الكدن دار اليمنية،
م.2002

 عبدد( )أد ففهلبي

م1969ه/1389 ت

 مدينن في وود قعطى عبيد أحمد هو

 الغناء، أصول ودهوا ؛.لقن، ،عدن

 كما التقليدية، األغاني أداء وأجاد

قعائد يكلمات هندية ألحانًا آدى

 اليمن في شهرته ذاعت فصيحة. عربية

ت عور  ينجح لم فون(. )طه تسجي

 لكتادة.وا !غراءةا تعليمه في والده

 في غرق أنيقًا وسيمًا دا د؛ ن ودد؛

اب. واه حق لدنيا ا ملذات

 أحدد ءلي جابر
 )نديمةا ارمني الغناء ح نادي مردد محمد :مراجع

ط؛، الكويت، الطلبةمة، دار ومذ؛هيره،
.164 - 162 ص م،1983

 حسبن( بن )ساجف الفيلم،

م1964 ه/1383 ت

القعيطي، حسير بن سيف رو

 ا٢ ندمًا لهند، دا الدكن أباد رمجيد ولد

 لعيش ا عمةنا أسرة داخا وترعرع

 الضاد أدناء من وكان والرخاء،

طين أسرة إلى وينتمي  لمك ا س

 العثمانية الجامعة من تخرج والشحر،

 بعد فيما وأصبح أداد، رمجيد العريقة

 .فيها العربي لقسم ا ةبماتن أ أبرر من

 لغنون وا لعلوم ا أخذ أن يذنبدا نت كا

 ثم الثرب، العلوم دار في الرائجة

 فيها ليدرس العثمانية معة رالجا التحق

 شهادة ل ن؛ حق وآداتها العربية اللغة

 درس ثم العربي، األدب في الماجستير

الجامعه بنض لحقوق ا ٠ف في
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حسين< بن )سدفة الق*لطي حين( سدف؛ن *يطي ا)

امتهدان في هر! ؛..ا نجاحًا فيها وأحرز

٠ صم'وة لليس*؛ ا

 العرردة اللغ.ة لددريس زر! محا٠ عين

 درسهم من كل أفاد حيث وآدا

 حق كذلك وظل لها وإتقانه وبراءته

 بععته برز أنه كما للتقاعد، أحل

 ؛.ما كافة، ا!حرد^ذ ا)ظوم في ضرمًا

 باألوردية تاوة معرفة له كانت

ع واسع وان والغارسدة،  عل ا ط

 مغرداتبا فج.مع رهصدة٠الح.ض اللهجات

 س.عى أذ-ه جذ-اذب إلى أمثالها، وزرب
 األوردية مع العربدة اللغة ب ترر إلى

 ذلك احتوى إذ )المعرب( وصاها

صفحة. (1470) عل المعجم

 وقافته بعلومه القعيطي سدف برز

 وإلى ذدة القا ا وإنجازات األدبب طه ونن؛
 من عدد! ترك المعرب جانب

: أهمها األعمال

 ولهجات صائثس٠خة عن وس_وءة٠م

 أسير؛ه؛ ؛.ما الحض.ربة اللغة وأمثلة

 رم..دة،١الحغ اللغة اصن٠خص وأهمها:
 فقه مجدو!؛ عثر اثني من ويتكون

 واألقوال األمثال الحضرمية؛ اللغة

حمءان. الحزرمدة

 مع العربدة إلى شعرية ترجة له

مة ذصائد ب*ضر  محمد وو؛تور ا الع

مدل: إذدال

 المتعال؛ الله إلى الحال شكوى

شكوى. ب جذوا

 دكر أبو د محم لثيخ ا األستاد يذكر
 العربدة اللغة مصحح الهاشمي،
 ندة لعثما ا رف لمعا ا بدائرة وانحذق

 وكتب ا جيع أن الدكن، أباد يجيدر
 يجطوطات عن عارة اذلكورة؛.؛نت

 فاطمة الةرم.ة صاحذب أخت قدمتها
 إال المدار، وذلهًا الق*دطي حسدن بذت

 إلى اضعورته للدار المالدة الحاجة أن
 بمكة ميدة  س ا مة٠لدجام بيعها
شرائها. إلى سدت الني ا؛كرمة

 بين سدف األستاذ أعمال إن
 للد.لىم لح.ه ذرجة لقعدطي ا حسدن

 عل بقدرته تمر أذ-ه كما والمعرفة
 إتقانه أن إال ،حوله فيمن التأثدر
 الدراسي متهجسه وأسلوب للعلم
 فقد ملحوظًا وجود! أكسه الحافل

 لذة والحديث اوقديم بتدريس اهتم
 القسم أساتذة أن كما ،وأدبًا

 والمؤهلين العثماندة بالجامعة األكفياء
تر؛ دا والبحث ى٠لتدري ا ل مجا في
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ة.الب( بوع )صادح القعيطي ءالب( دن )صالح القعيطي

رموذ-^،  عملهم في وأصبحوا ي
 واحدا، وفرين؛ واحدة يد! يشكلون
 ب لثقا وا العلمية ل ألعما دا واشتغلوا

 بدن رة لعثما ا محة لج-؛ ا بي اللغة وإبراز
 حيدر في عموما والمسلمزن لعردب ا

 وتأثير كبير با-ور اوأسهمو أباد،
 ا٣ وآدا لعربية ا اللغة نشر في فعال

مية والثقافة  حق كذلك وظلوا ا س

وذاب(.
الفظاري حزام جمال د.

 الهجر'ت النظاري، ي. ماح، حزام ل جما : مراجع
 منذ وتأثيراتها الهند إلى لحديثةا لحفرمية 1

 اذقرن منتعد >تى عشر معلتاا اذقرن بداية
 في فنعة الدكتوراه أطروحة العشردن،

،رشد اش ، التربة؛ كلية ،’الحدين. التاريخ
الدين، محيي ام.999 دداد، طمة٠جا

 ألدبا في تهمهماومسا بيةادرا ءعلما
 - 1848 من هبة،دعجاأل ا هد٠ء في العربي

 الخةا نم دكتوراه، أطروحة ام، 948
اياد، حيدر ،نية .ثما ل* ا مادة لحاا ،العربية
شمي، له؛ا بكر أبو ن مح* ،م 1 9 8 *7 الهند،

،لهندا اياد، -ويدر ،كرذكة ،حصبة ن بلة منا
م.1998 /3/11

 غالب( بن )مالح القعيطي

م1956 - 1884 د/1376 ا 1301

 بن ل، غا بن لح صا ن لسلطا ا هو

 د آبا حيدر موالي من لقعيطي ا عمر
 متدرج1884 ه/1301 عام الدكر؛

 مرتمة راخ حذق العسكرية الردب في

جيش فرق ألحد عسكري ؛.ائد

 الدكن، أداد بحيدر األصفية الدولة

 بي لقعيطي ا ت ممتلكا ير دلى ن كا كما
 طائلة أمواأل تعد التي الهذذ

 متعددة جة٠خص عيةزرا وإقطاعيات

 أذراد مذل مثله واسعة وعقارات

 ألصغينا حكام فل من ممح أسرته
 تلفى ذوازحذاث(، )سيف رفيعًا لقيًا

 الدول مرن وعدد دآبا حيدر في علومه
 إلى اللفات من عدد! آزقن ألوروبية !

  نجليزية ا مثل العربية لفته جانب

 اللغة >اى إلى واأللمانية والغرسية

 تدانى أتغن وقد ،ألوردية وا الفارسية
 واشتهر وكتابة ا—نطق اللفات

 تميز ئط ألدبه و؛ لعلمية ا ته ما هتما با
 ،وفيدوفا وأديبا ومحدد؛ فقيهًا ركونه

 وكذا ذكاريحيةا ماته هتما ا جانب إلى

وة الزراعية عه عل ع  عل اط

األخرى. العلوم

 قام من أول كان أنه ٠يذك

 يدر في للراديو إذاعية محطة سيب رتا

 تجميعها ءلى وا شراف ’وإنشائه. آباد

 عالما كونه يؤكد أن دلمنىدد واستطاع

 العلوم في وافر بهم ضرى ضليعًا

الميكانيكية.
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ءادب( بن )صااح طي٠الص غادب( بن طلح٠)ه اك؛طي

 يجغ*رموت لسلعلذة ا أمور توب مع

 حيدر وبدن بدتها االنتقال داثم كان

 بالعلوم االهتمام إلى وسعى أباد

 والكهرباء بالزراعة فاهذم المفتلقة

 موطنه إلى أدخلها ون أول وكان

.وااكاال ؛.؛لشحر إمار في بحضرموت

 ذدر إلى لقعيطي ا ن لسلطا ا سعى

مية االربدة الثقافة  وتشجيعها ا س

 وحدرموت بالهند لدكن ا د أد؛ بحيدر

 من عدد فذتاح ا إلى عمد األخوة وفي

 للبذين والعديدة الحديثة المدارس

 ب.موخه م< ا هتمتم دا ءرف وقد ت، واأم.تا

 من أقاربه من سبقه ممن أفضل

 إلى واتجه ،لقعيطيين ا **.الطين

 إذاعة إقامة عل عمل كما هارتطوي

 التي ا ذاعة غرار عل المك في

 إذاعة عن فض# أباد حيدر في أنشأها

 ٠حضرموت في محطة أنشأ المك

 ازتارتجية، ٠شبام مدينة في ازراخل

  نشاء الخبراء استقدام إلى سعى

 تزال وال وتجهيزها ٠المك مستشفى

 إلى سعى كما اروم، إلى قاثمة

 ة في الستكشا ا بالمسوح الهتمام ا

وكان االدب، المعبادر وتحاب

؛.نفسه. ذلك عل يثرف

 والثقافة العرب اللغة أن أدرك
 لعد ب بدأت الهند ني ا ساددرب

 الهندوسي اذد زيادة ؛.فعل زلي لذتا ا
 م ودا ضرورة إلى للدعوة اتجه لذزك

مية االرب الجمعيات  وعدد وا س
 المدارس وإقامة لضخمةا ريع لمثا ا من

ة با الشر ذرودوا  في شجعه الرب ا ل
 من ؛؛در صروح م كا٠لح ا اهذ^؛م ذلك

 ئؤم وأذريا المسامين الهنود ء أظما ا

 4 دعو؛ تعميم في صالح ن لسلطا ا واتجه

 والية كل وفي الهند عموم في تدك
 إلى وس ،لمعلمون ا فيها يوجد
 بعلماء مستعينًا ضخمة مدرسة إقامة

 حسني محمد رأسهم وعل اطمينا
 ألستان وا األزهري األعظمي
 من وبازرغم عزام بك عبدالوهاب

 بعض وإقامة فكرته تنفيذ في بدايته
 تلك أن إال ،لصنبرة ا المشاريع

 به لجلم كان ما إلى تصل لم المشاريع
 أغلبها انتهى دل استكمالها دعم لم إذ

 الحكومة م قد؛ إلى ذلك **-بب ويرجع
لها ا عقب الهندية  م/1947 عام سنق
 إلى أباد حيدر بضم ه،1366

مي هو ما كل ؛**حاربة سلطتها  إس
بذرة. غير وبطرى
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االذاعة Iغالب( بن )صاذح لقمطي

 توفي ه،1375 م/1956 ء.ام وفي

 دعماته ترك أنه إال صالح، اللطان

 الني عاوددأ رحمه١م اروم إلى وانحة

 فيمكن هروإذاته أها ، ؤانمًا بعضها حط

:ياز، كما بعذي؛ ذكر

 وجود ءلى لةإذاا العنات ا%يات
 مصاد ؛ (مطبوع) الكائنات خالق

ثة في للرعيةا األحكام  أجزاء ث
 بأحاديث التعبد مبحث )مطبع(؛

 في البحرية حذةاذال )مطبع(؛ األحاد
 الهذدسة في لةرسا ؛ ( )غطوط مجادين

 دوعن إلى رحلة )غطوط(؛
 قرآن ا مغردات تعير )غطوط(؛

)خيوط(. واألوردية الرتبة باللغة

 أبضا القعيطي ن للطا ا اهتم
 يفهم ك-ان إنه ل ويذل دالموسرقى

 أن ويستطيع اذكرني !-فنا ويتذوق
 وتر أو ‘نو- أي في ؛-لمغنيين دنر
 بتأسيس قام أنه عن فاض اخط!
 ب أعجب التي السلطانية، الجوؤة

 أنه طنبج٣ إلى لها، استمع من كل
 من كان أنه كما الرسم، وى۴ت كان

 التصوير فيه دحما !.تصويرا ذن واة٠ه
 ر لسينما ا لتصويروا فيلعوتوغرا ا

المتعلقة ألحنسة ا موطو دا واالهتمام

 James موريس )جيمس ويذكر ،ا٢

Mirris) وجود أثناء المك زار الذي 
 القعيطي غالب بن صالح ن للطا ا

 بان الهاشميون( )اذلوك كتابه في وذكر
م من فدلم بتزويد ذام ن للطا ا  أف

 للرندا صوي بمدرج شادلن( )ذمارلي
العربية.

النظاري حزام حمال د.
 نمة٠الحضر الهجرات لذظاريا -وزام جمال مراجع:

 اوقرى وداية منذ وأثيراتها الهذد إلى الحديثة

 ،لعثريررا الفرن منتصف حتى٠ عثو ؛'!تاسع

 التاريخ في طفة دكتوراه أطروحة

 معةجا - رند ادن - اوترد-ذ كدة الحدث،

اودكن، مملكة في العرد ٠م1999 خداد،

 لعددا ،الدمةا النة ،لعرب(ا جذة٢)م

اه. 363 األولى جمادى يومي، الثاك،

ت القعبطي، عوضر بن عالب  في تأم

م نماى حضرموت تاريخ  مح مع - االس

قات ونتائح ة ٠هج عن  عبر ضارمةالو وع

ط!، آسيا، ق ودع جنوب دحوب أألزمنة

م.!996 جدة،

ادذاءة
 يذكر ء،زقا ا رف? القاف بغم

 مم ٠صعدة نواحي ذ١م بأخبا ياقوت

 دنو يسكنها ليمرلحبا خوالن ضررأ

 ودرجع درتان، بن زراره ابن معمر

م فبل ما ءصر إلى تاريخه  وقد ا س

منجم ا—ته ن ة؛ بأنه اني فمذا ذكر
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،(٠فضر دن )أحمد اسدان ة المقاط, سن

 سوقا دتكا دابًا ويضيف ب٠لذه٠ل

ل. ره٠ءص في وأدبا للم.عدن أط

العروسي ءدي محدد د.

 اسمن ؛225 ،109 ص المعجم. داذوت، :جع درا

 العرب، رة جر رذة ؛.همداذي،ا ٠أحمل اإن

 مكتبة ،ألكوع ا علي محمد :تحقيق

م.1990 ،1ط صا،، ا رشاد،

المقاطرة ذ٠قل

 في السراة ل جبا مدللة تبدأ منها

 العريه، الجزذرة من لجذربي ا ازالرف

 الردان(، قل.عة قديمًا تسمى وكانت

 صينح جبلي حزام ضمن تقع وهي

 لحجرية ا مركز الزبة مدينة شرفي

 كيار ةدشر عنها وتبعد )المعافر(

 2237 لها ارتفاع أعل يبلغ مزات.

 يمكن أنه حتى لبحر ا سط.ح عن مز!

 ٠منها لي# عدن مدينة أنوار مشاهدة

 )حصن يسمى للوزام الجنوبي االرف

 عن عبارة وهي )القلدة( ه دلي ، نى(ددد

 وليس ،ىالمرتق سعب طبدعي حمن
 يمكن ة للمثا خ_ل.ينمد سوى لها

قهما ؛تورتان وشمر-؛ ،بسهولة إغ

أراض قمتها وفي الجبل، وس-ط

 يائها ٠ت. وتحصينا واسدة زراعية

 والليمة عمرة٠فالق )الحذة ثم )الرخيد(

 ط_ق بمدا يتصل الذي ( هل والجا

 ذرجب أبناء يسكنها التي العمران

واألكاحلة.

 المذصوب سلطان ءددالعزدز

 ذجر|ن أفعى عمرو دن األسس

ففل( إن )احمد اسدان
م1943 - 1884ه/1362 ' 1301

 ءلي بن ففل بن أحمد األمير هو

 المبدعين أحد العبدلي محسن ابن

 اليمن. في الغنائية الحياة أذروا الذين

 وب٠أسا عل الغنى إنتاجه في اعتمد

 أغزة ابتكار إلى منه سعيًا جديد

 لحجا:أة. سلطنة هر.ة تؤكد )لحجية(

 يردد كان كرر! ودعًا يظهر أن ل ووب

 آلة حبة يمصا برزة ا ت حا١لموذل ا

 أن عل اليمنه. ية٠التقب القذ-بوس

 وده اختمرت الذي الروحي تركيبه

 من اللحجي ا!-والء :السائرة طه

 من ة2الغذ لذات ي؛ وا -والس ،ة٨ناح

طريق ذق إلى دفعه ذرة، ذن حية ذا
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ذضل( بن )أحمد اؤشمذ.الن فضل( بن )أحمد القمندان

 أن له فدر ارخناء ميدان في جديد

 للتجديد الرئيسية اإتدارات أحد يكون

 األساسي والملمح اليمني، الفافي

 وروث—؛با تمسكه هو التيار لهدنا

 إالرداع. ز ارتك-؛ كذقط.ة الشعبي الغنافي

 بؤرة في وث الموقف هذا أن ويبدو
ذلك رعد نجده ولهذا العزيزة. نيه آما

 في 'دروع أساس ءلى --وره“ يرتب

 منه جبت 'تاو إغني. ا االنتاج عملية
 التعئق األول انقام في العملية هذه

 لحح. في الشعبي ء دخنا ا أمرار ي
 في المشاركة في يؤدد م وعليه

 ء لغنا با المصحوبة لذ-عية ا ت را1لتجم ا

 وإنما ,* ذحسب ا ط ليس والرقعز،

 كل من أكتوبر شهر ي ا قامة قرر
 ,لمعايشة وذلك الحسيني دار في م ء؛

 األغاني تغمرها الني الحصاد مواسم

 تشجعه وبحد ٠ لشعبية ا ب ألكا وا

 لتلك وا يقاعية المعمية صر لعنا دا

 ويبدو اونني. االنتاج في شرع األغاني
 الدداع ا لعمة يمارمم ردأ إن ما نه ا

 ضرورة مسألة أمامه نتصبت ا حق

 أ-لقانه تؤدي موسيقية فرقة و-جود

٠الجديدة

صان وألم-د نصيب صالح وذكر

 في معاناته عوض دقيقة تفاصيل عيسى

 للثب ون ، العرقة هذه مثل تشكيل سددل

 للحجي ا محمد )فضل تهما كذ؛ ي

 تشكيل في نجح وقد أما وفنه(. حياته

 الوضع في أصح فإنه الموسيقية الغرؤة

 مشروعه لتغين جدا المناسب

 أفراد راني هع تجند وهكذا ا دداعي.

 عل زمةزالا التدريمات  جراء ورقته

 ورصة أول وفي ،لجديدة ا ل عماأل ا

 ما الغرقة قدرت األعمال هذه  براز

 هيثم ، لمها ا عيون دت صا يفي:

 ليه شانك ما خاطري يا قال، عوضى

 بويا ،دوب لفرجدا بالله ،متعوب

 لكريم عبدا عبده ن ألستا ا يؤكد و .زيد

 ا نتاج هذا استقبلوا النايمى بأن

 مبعث يكون وقد ، حسنًا أل ستقما ا

 سمعوه ما ن با )مم النا مر حساإ نزك

 الروحي. كاب! س جد قردن دجر

 أن إذ ، لفعابا كذلك هي والحققة

 موازدن ءن اطاعيا' يخرج لم ن !-تمذن
 نادر!، إال' لحح ي الذمة األعافي

 ءلى محاذظًا ظل النغمية الناحبة رمن

 األغافي. لتلك نفها العاثمة المنظومة

ذوسيقية ا قة زعج ا رحكيز عند وحج
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فضل< بن د )أحه القمذد|ن ذضل( بن )أحمد ااة.حدان

 ت نا واإنكما لعود ا ذب جا إلى أدخل

 )الهاجر الثبدة ا يقاعية ا%الت

 األسراب تلك ولكل والمراويس(.

 تتحرك ا٠ ه. س ا٠دع أ وجذذوا النامر فإن

 تتثكل ومشاعرهم ل ألعم-؛ ا تلك في

بالغة. عادةسب ها٨ءل ذ!ذملوا ذمها،

 لم القمندان أن إلى ا شارة وتجدر
 كان وإنما ،فحب ماحنًا يكن

 الصدد داا وفي أيضًا، شاعر!

 حث العرد، إلى فناننا ذزوع نكتشف
 غناء في المغرد )المصدر ديوانه أن نجد

 موشحات تضمن الجديد( لحج
 عن شبد! مختلفة ت بمصطلح;؛ حغ.لت

 الموشح عل لة اك؛ المصطلحات
 في نكتشهى هذا ومع عمومًا. رهني ا

 مع ما ا—rا٠ش٠ت موشحاته ثنايا

 في عتمد ا ٠حيث ،مشةيلا ت شحا لمو ا
 المذودات موس ة؛ عل الشعري حك إظ

 أثر مقتذ-يًا رئرسى بشكل العام_م؛

 معيد وعل ٠ الرهديين حن٠ل_وش_اح ا

 عل القمندان حاذظ اللحذم؛ الصياغة

 تلحين في ذاتها المتبعة لد الذنا

 لخن أن مث٠لحم م-ن ليه.مم؛ ا ت حا٠لموش ا

 لجزء ا يشكل ليمني ا لمودح ا في لبمًات ا

'الموثج لحن أما العمل، في الري

 الجدت. لحن من الغالب في رشتق

 حم-ام )دا ش-ح رو في ده٠نج ها وه_ذا

 ا!-دور لحن أن إذ ،ع-ث# غ-ي( لحيط 1
، ده ندس ح.ن٠ا٠لا فكرة يه٠ف تم.ح.ورلت

 لحن من زجتزأ يح٠للترثا لحن د.؛

 في يذوب اكثا؛، هذ| أن ؛ب الدور.

 إن م-ا ا!.ني للحن العام لنيحا

لحح. وادة إلى دذداك حق رسمده

 من وعلم مبع ر م أد؛ ذن إذن

م  المعاصر. ا!;^.في اساني الذن أع

 األمثر عن ا-ل-ديث ؛-قارن وربما

 د-;دان لفي ال وج صال دأدثر القمندان

 ألمثر ا د؛.ل إنه ا!.عربي(، الغناني الغن

 هم224 - 162) المهدي ؛.ن إبراهيم

 األصغر األخ م(839 - 779

 أن وم-1ود- الرشيل. رون ه.؛ للخلتغ-ة

 إلى وصلت ألمير ا إذا ا!.فذ;ة ا جادة

 إس~_لحاق ن ا!لهنا ؤس نا أن درح_ة

 ة -راص ال!.ن د له مما ور الموص-لي.

 دخل المهدي ا؛-ن إبراهيم األدثر أن

 ذده خالف بت-ه-ج الغناء مدان

 القمندان الدثر ا أن ما٠ك ،ص.ررهمع.ا

سقت ج بني ن’ ادب' ه-ذا غولى د

د٠أك الذي-ج ذا۴- وه-و إل،، ا سارة

يه ال11 ؛٠٠—,٥٠,



تا قنآ

 في !-لذناءا ء.'م ني متتيرا ' وت ريادة

اليمن-

أحمد علي ،بر “.
 لقديما اليمني ء لذناا ناجي، مردد محمد : مراجع

 ،1ط الكويت، الطدمية، دار ه، مثاهيم و
.120 - 105 ص م،1983

قذا

 دمن في الرص الميناء يعتبر
 بحر عل حضرموت ولمملكة لقديما

 اليمنية لنقوش ا ي سمه ا دكر العرب.

 المصادر في وكذلك ،لقديمة ا

سيكر.؛ تينه )ا غريقية الك  وال

(Kane, cane cana خراش وتقع 
 في م(280٧م420 )المساحة ابء

 )بئر قرية من ردة لنر ا لجنوش ا لجهة ا

 كيلو بنحو ا٠ءذه وتبعد الحاب، عل(
 ني لوركاا لجمل دا وتحيط مزات،
 ب لشما ا الجهة من الغراب( )حصن

 الطول وخط ]3 /59 العرض )خط
 المسمى الغب عل ومشرفة (،48/18

القرية. باسم

 عام في قنأ خرائب اكتشفت
 التنقيمات أما م،1843 ه/1259

 البعثة فبا- من فيها تجر فلم األثرية
 إ% المشركة -ن الوفيين يمنيةا

من ه اهتدا األعوام لفي وذلك مؤخر!،

م/1 989 إلى 374م/ 1955
 األثرية اللقى وتدل اه. 409

 ءلى دمر قنا وجود عنى للعيبات
 منذ الهند إلى معر من ذطريقا

 قبل الثافي القرن من الثافي النعف
د.  آثار األن إلى تكتثف ولم المي

ذذك. من األذدم االستيطان

د، قبا, ألولا القرن ومن 'لمي

دي الرابع القرن حق و  كان المي
 -ازةي في لليمن لرئييا ادناء )قنأ(

 النقوش في روصد، نزيت،الهرا

 ملك فرفه قنأ بخلج القديمة اليمنية

 ا ح محد قنأ/ )حيفن/ موت حف

 فيإربا ددش في حضرموت( ملك/
تينية المصادر في وهو ،13 : أيضا ال

Portus, emporion.

 موانئ أفخما من قنا كاز، وك

فمع ،عدن بعد لعربية ا الجزيرة

 الغرب الجذوب سميةالمو لرياح روب
 )قنا(، غب في تحتمي السفن فإنى

 قية الد ليةلشماا الرياح .وب٠ه وعند

 حمسة لى—يجع غب في تحمي؛ نتكا

 مرفأ قنا: ب الشرق إلى أميال

 )وانجدحة( رطليموسم عند )ئرو%(
حالبًا.
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فات لقنأ كان ولقد  هع تجارية ع
 ،لمتوسط ا :زرف 1أل ا ٠لح ا شرق

 مرم رفي والهند، وإيران وإفريقيا
 زن اللمان عبره ينقل كان الشتاء

 الحاب. ظفار مذطقة )أرض/سأكاز(
 الميناء تربط القوافل ط_رق وكانت

 من وغيرها وثبوة تمنع مدن من وكل
 التجاري اللبان طريق محطات
 زدا-تدب ا بالمناطق لك٠كغ و الرئيسية،

 ر قص يقع كان )قنأ( وفي لحضرموت.
 ودار رية التجا زن تخا وا الملك ممثل

 في ويصب ٠ فل لقوا ا سر وسما لسكة ا
 واد الفري الشمال جهة من قنأ زع
ه لمي-,ا ا ييع ينا ه لي توأد بير ك غير

حمن جبل همة عل وتقوم العذبة.
 ماوية فلعة خرائب اليوم الغران

 ،دينية ثمات ومذ موبت( ا )نمذرن

. ه ددا ا إدجميع مآجل واربعة

ل من قنأ ءلى ذامحك ما وإذا  خ
 والمظهر المادية، الثقافة طسعة

 ذات مدينة كانت فإي المعماري
 فيها ن السك-؛ يتعايش دولية ة٠صبغ

 خراف في عش فقد نحلهم. بمختلف
 كتابات من أجزاء عل المدينة
 وجزء والنمطية، ريقية٠ ء ا باالخات

،ص^ي )هيروعرف( عله إناء من

 ة ،بمذي كذابات هرن أجزاء وجدت وكذا
 يعش لم ولكن ، عذذلمغة أدياء على قديمة
موقع في نقوش أي عل ا%ن دق

 بشات احذر ؛.عفر جل رو ولكن المدينة.

 الذراب، حصن جدل سطح عل
 CIH 621و CIH 728 الغشان وكذا

 باية في ،لص-ح-ور ا عل ذة.شا الذان ا

 الحصن. خرائب إلى المؤدي المرتقى
 عام ني المرقع اكتشاف وكان
 رمرز دلى ثم م،1834 ه/1250

 األساس وضعا قد المذكورين ل;ةشين ا
القديمة. اليمه الذقوش دراف لبداية

د 230 عام نحو وفي  وصلت للمي
 وذي سبأ ملك أوتر شعر كتائب
 47 وأحرقت وببت قنأ إلى ريدان

 المدينة وهدمت الى:؛ء، في سعة
األسر. إلى سكابا وسرق

 تحديد في الحاسم العامل أما
 المام الهبوط كان فقد قنأ ير٨ر. م

 بدن التجدارة طريق أصاب الذي
 نتيجة والهند، الروهر-اذلى ا موراطورلى

 في واقتصادية سدة سدا أزمات ة نا مه.؛
ديين. والراح الذاك ن القرد اتج

 والسادس الرابع القريت وفي
ديين  جزئيًا، المدينة سكنت المي

، لبحرية ا رة لتجا ا في ت١رك وشا
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الشعبي( )التنظيم الثورية القوى قنآ

 كمركز مجدها سابق إلى تعد لم ولكنها

 وبتغير االوب. االجارة مراكز م-ن

 وهبوط التجارة، طريق خطوط
 انتهت اللبان، سددة عل الطلب
 السابع القرنين في كميناء )قنأ( تدريجيًا

ديين، مز؛ والذا  يجا مكا وورثت المي

 عل الموانئ من وغيرها الثحر
العربي- االحل

 ن )الذ نجاورا ابن ذكر وة_د
 ذكه الكان في ادالدي( عثر الثالث

 :هما الحجاج طرذق ءلى فقط محطتين
 في ولكن ا!-خراب. صر رح ، مجددب؛
 اذلهرب ن٠' ا]-.موريني الشاعر تعداد

 م(1232 - 1 1 76 ه/629 - 572)
 سبا ذكر ايمن في المذ-يورة ل#ماكن

 الخاص القرن في أما أيضًا. )ذكا(

دي عثر  في قنأ امم ورد فقد المي
 ضمن الغارة لهذه ا جرية الخرائط

 :يقنأ تحيط لتيا لخمى ا الجزر اسم
 الغن ترمي كانت حيث لقنأ(ا ر )جذن

 على تقع وحيث ،هناك مراسيها
.ادةلحا ا علي بهر قروة مني( طربة

نفيتش جريز بطرس
 Penplus mans Erythraei. 27- 29, 32,33, 36.57: Al- : مراجع

Drub ol- Naficah : manzumatay al mallah Ba tai 

Ta lif muhammad Abd al-Qadir Ba matraf - Al- 

Mukalla 1966, 5. 83,85-, D- B- Doe Husn Al- 

,1961 ,74 ,Gurab and the site of Qana - le le museon 

-182 pp 191-198: Ibid. Southern Arabia. 1971, pp 

.121-122 .186; Al-Sheiba. Die o rtsnamen, ss

الفعبى( )التفظيم اثورية القوى

 هو الثورية القوى الشعبي الغب؛ ا

من خرج سياميا صكري تنظيم
 لحذورب٠ لتحرير لقومية ا ربهة٣ ا L رذ ن ور■-

 ذيم/ 1966 مارس في انحتل اليمن
 توحدها إثر عل ادر، 385 الحجة
 تحمن.* لتحرير ا منظمة مع االى قصير

ن—ليم ! جنوب الحرير ا به-ة—ح ١٠ ,رثم. ا
 ديسمبر حق يناير من انجتا
 حق اد 385 رمضان م/1966

فات أن ويرجح ار 386 نشعبا  خ
 قد يومئذ معم مع القومية لجيهة أ

ن في رئيسيًا دورا لعت  قيام إع
 كوادره ذ-أثر بفعل الشعبي النظيم ا

 جال توسياسا بنكر المؤسسة
قات وا*تتغاظها اخاصر،عبدا  بع
 في المصرية لسدرية ا القباده مع قوية
 دبب تدر عل تشرف رت كا لني '؛ا ،تعز

ين الا وتمليح  وال  نجليز. ا ضد ت
 ذثماطهم ادشعبي النظيما أفراد واصل

ح ا ضؤن لجوب ا في  نجليز ا ضد إس
 ١٠مبا عسكرية تعا مجت، (6)

 شازك وال نجية.تاز الخصيات
 ءلى االمراع في الثعبي لتنظيم ا
 والجبهة االحرير جبهة دين لسلطة ا

ء ول ألول ا جانب إلى القوب  ج

ل ذوات  نوزر 30 في االحت
ودعد اه. 387 شبان 27 م/1 967
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الوهن ذي العاطة |لقوى ا)شمي( )اكفيم االوردة االوى

 محظور! الشعبي التغرم ط نثد؛ غدا٠ أن

 إلى افراده كار نزح الجنوب في

 ال-ىرع في ٢ه٠ب.عض وشارك ،ل كظا

 ة—رري ه م لج ا القوات ؛-;ن الملح

 تعدد وبب ٠ قعميرة لفزة والملكية

 أفراد ض.رف ص ب-يز ه٦ل.غ.ك.ري ل المؤزرات

 الحزبي الدل وحظر اإلذ-*ي، الذذظ^م

 النشاط ل اء رض الدمن شطري دال في

 الجة.ه-وء.ات، لتلم-ك العدلمني الداسيا

 دريةوالنا الماركعدة، وباا_ذات

 د ؤد حاف-ظ ،.؛نما ، زذود.؛.ةا جهة والج:

 هاصم ا ءلى االذظيم رعناص دن ذادل

 ؛لى.ورة ببعضهم ت-صال إ وا ؛ق 1ال

 في اليمزة اودد،ا ه ة-؛، وبعد ذ.رد؛.ة.

ن اه4 10 لذوا م/1990 ما،و  وإع

 منه حماعات علنت !..؛اسدةا لتعدددةا

 غدت داسى س ك.ح.زب العمإ احذناف

 الق-ح.ري-ر لجبهة ذمي م ؛طلذا اسم

 خرى حم.اء.ات دعت ري،ا ،ة حد-:-؛ ا؛ا

 لحت جديد نذظيم إؤام.ة إلى ر٠غ٠ص

 القوى التقدمي العي الذئغإلم اسم

االوردة.

ءدر الله دار

الن في اساه القوى

 ة مني لي ا ملة لد؛ ا لقوى ا ول تنا عند
 الحازر واقع من لتحالى ا و بالدراسة
 شواهد فإن ،للمستقبل والرؤية

 إلى بنا تعود زرنا حا في ريغاإلما
 األجداد شيد حيث كحيق،١ زي لما ا

 في متميزة ردة ومعما ة ء زرا ترا حف؛
 محل تزال ال لعربرةا الجزيرة جنوب

 شاهدة الرحض، ألبناء واعتزاز فخر
 التطور نحو وتطلعاتهم قدراتهم ءلى

 لعظ.يمة ا لسدود ا اذدنو ترةللمد حذجهمو
 المدرح.؛ت وأقامسوا الشامخة والقصور
 وادعوا واألودية الجب؛ل في الزراعية
 المعالم من وغيرز الري قنوات

 في أمامنا ؛لمة نر؛ نجده؛ التي رية لحضا ا
 وفي ر وظنا وشبوه والجوف رب لر؛

 شجام، وفي وحزرموت صنعاء

وصهاريج تهاط سهول وفي وصعدة
د في تسرر د.؛0 وحجث عدن  ذراه؛ الب
 ل ؛٠ءم مسررة تحكي أمامك -ئة.ة شا

 موص إي ا نت تن؛ وقد لعصور. ا عير بن ا
 مد بذريًا مخزذ! ذلك ذوق ل رزا وال

 واألجنبرة العربية األ؛طر من العديد
 تلك تم.ضة ني ؛ساهمت العاملة باب

 أقريب؛ شرق في سواة الجلدان
 وبلدان ن المعود في أو آسيا وجنوب
العربي. الخليج
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ابض فى العاطة القوى ابض فى العاطة التوى

 قوة عن اليوم تحدثنا ما وإذا
 سة درا إلى للوصول المنهح ذإن العمل
 وضعها في يمنية ا ملة لعا ا القوى
 الجوانب ول تنا منا يقتفي الحالي

%تية:١

العاملة؟ القوى هي ما

في العمل قوة حجم هو م_ا

ابن؟
 القعاعات بحب ا!*-املة ',توى'

االقتصادبة.
 ٠ !“وتدريبه العاملة القوى هدل ئ

 اإ*املة. ادقوى نمو
 اد*املة. !قوىا متقبل

ورؤى. خال
 : ملةدماا لقوىا تعريف — 1

الكان هم ألعاطة القوى
 سن في هم الذين اقذى-اديا سطون
 - 15) من السرية الفئة في العمل

لعمر ا ن—ء حثينالبا سنة (64
 سن في هم ومن له والتعدين

العمل.
فثتين: من العمل قوة وتتكون

المشتغلين وتثمل : ألولى ا
 النشطين )الكان والمتعطلين

اقتصاديًا(

 ممن األفراد جع : المشتغلون — أ
وهو فأكهر سنة 15 أعارهم

 ا%خرين لدى أعمال في ه-ذخرطون
الخاص. لحساتهم أو األسرة لدى أو

 جيع : دومل ا عن طلون دعا ا — ب
 الذين فأكش سنة 1 5 سن في األفراد

 لفترة عملوا لهمأ آو ل عم لدتهم ى٠ل
تعطل. حازن ني صحوا وا

 لنشطين ا فمر وتشمل :نية لثاا
اقذصاديا

 للدراسة المتفرغون )الطلبة وهم
 ال لذون ا عدون لمتقا وا لبيوت ا ت وربا

 إلى با صافة عمل عن يبحثون
 ال ممن أخرى وفئات لعجزة:

العمل(. في يرغبون وال يعملون

 لقوىا حسم نتائج من ظهر وذلى
 هالذي1420 م/1999 لعام العاملة

 لتدريب وا إحما ا وزارة ده مت قا
 المركزي الجهاز مع بالتعاون المهني

 ألمم ا برنامجر ن١م بتمويل لإلحعى.اء
 من ٠كنا 1 عن يزيد L٥ ن أ لمتحدة ا

 أميات إما ربوت ربات هرن الفئة هذه
 متعلمات وإما يكتون وال أليقر ال

اوليا. تعليما

 :).يمرنا في العمل فوة حجر - 2

مع طراد حى با العمل قوه تتزايد
عدد زاد فكلما ل لسكا ا عدد تزايد-
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اذيمن ني االملة القوى ابن ذي العاملة ةوى1ا

 ،لعمل ا قوة كدب-ة ارتفعت السكان
 ن سكا تقدر السكانية فالمؤدرات
 ه/1420 ب، رج في اليمن

 1 7,335,143 بنحو م1999ذولر

 منهم لحضر١ ن ندا رلغ ،دحرة مدون
 12,760,336 والريف 4,574,807

.دسمة ن ليو١م

 العمل سن في لعمريةا إغئةا وتمثل
 من ٠/٠ 47,9 منة (65 - 15) من

 8,916,188 د دقدر ما ودو السكان

 القوى حجم وهو نسمة مرون
.العمل سن في البندردة

القعدة العمل ق-وة وتمثل

 المسح ].لمتادج وفقا تبدن اقتصاديا(
 ه1420 م/1999 ام٠ص إب المشار

: دلمها مؤشرات جلة

 ٠/٠76,3 تمثل الذكور نبة (1

 قوى—ال وتتورع %23,7 وا ناث
 الحضر في %25,1 بين ث العاملة

 ن مبع هو وكما اوريف في %74,9و
ا%ني: الجدول

 لقوة النسبي الذوزيع (1) جدول
 )المشتغلين فأكهر سنة 15 العمل

والمتعطلين(

وريف ضر٠ح في الجنس بحسب

ااي٠؛ج  ب اومذ*دون )ال«احثون اإ*اطلمون
ل(٠دك ومذمدون ؛;جذون ال

ذلمكذر ءم.ل ة داء المثذذلمون االأل
ازحضر؛ة

لة٠جم إناث ذكوز ج.ملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

25,1 15 28,2 34,6 54,1 30,7 23,8 11,5 27,8 حضر

74,9 85 71,8 65,9 45,9 69,3 76,2 88,5 72,2 ردف

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ا جمالي

 لنشطين ا ر٦٠وغ ديا ذدصا ا شطين النا )
 يبحثون والذين يعملون الذين أي
 قرادة ه٠ل م_*ستعدون وهم عمل عن

 القوى رن مليون 4,591,121
البشردة(.

)النشطين العمل )شوة تحليل وفي

 لقوى ا مس.ح ئج لنتا طبقا لجمهوراة ا
ه.1420 م/1999 العاملة

 السارة البطاوة تعل (2
 )ا)-باحثون الدولي للتعريف وفقًا

حتدن اوسا وغير للعمل لستعدون ا
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اليس في االملة القوى ارض فى االملة القوى

 أن اى ٠/٠1 1,5 قرابة المتعدين(
 العمل عن عاطلين فرد! 469,001

 79,366 و ذكور 389,635 سنهم

 عل لبطالةا ل سون وددغ إناث
 وفي % 15,8 الحضر في مستوياته

.٠/٠10,0 الريف

 العمل قوة بين ألميةا تغثي (3
 ب تقدر عادمة نبة تمثل قهي

٠/٠48,4.

 حول الحقائق بعض أن ذك وال
 ال ارمن في ملة زىا القوى وضع
 يتعاق فله.أ توذاوبا ة٠غ_اس تزال

 لتعاتبميةا تتهامتويا أو مججمها
 جدها توا قع موا وكنزك ظ والتًاهدب

 متوى عل االقعادين القطاعات في
 لغياب نظر! والحفر، الريف

 وادذقيقة ملةلثاوا لدوريةا المسوحات
 أنه ونعتد المعلومات تا.ك تبين التي
 الميدانية !-لموحات ذظ.ام أتبع لو

 لمادلومات١ خمن-كون دوري ؛كمأكل
 الح_ق_ائق أوضحت قد ؛-ح-.احة١ااح

 خاصة 4.زاداماا اموىا بوضع لمتعلقة
 البطالة ونن ؛-ألتشغيل يتعلق ما

 خرحي من إذارطا أوساط في خاصه
 والتأهيل ا!.تدريب وم*.اهد لجامع.ادئا

 أذ-ار فقد ،ومامة نوياتالثا وخريجي
عن إليه ر؛ناا !*-املةا القوى مسح

 جامعة خريجي أوط 20,000 وجود
 ثانوية 66464.5 مطالة حالة في

عامة.

 شهادات حملة من -ماطدونوا

 رهي آالف 5,875 ازتدريب م*-اهد

 ظ_ا فى يتوقع بينما ولبةأ ذشديرادت

 أخبا الضعيفة االقذصادية 'لمعطيات

 لتصيح لقادمة تلنواا مع بد. طتن:

 التخطيط غياب. مع كبيرة أرذاما

د في انبثرية لذقوى اللي*  الب

 االقتصادية العطاءات قدرة وعدم

 قوة خممتيىر١ ءلى الحالي شكلها

ا؛تذامية. العمل

 مجس-ب ملةلعاا الغنوى توزيع — 3
االقتصادية: عات !قط؛ا

 على العامان -قوق تتوع
 رازصناءي )الزراعي، الذهواعات

 في فهي وذن متفا بنب والخدمي(
 ء.لى تمثل لحراجة وا لعيدوا عةلزراا

 المشتغلين لي إم-! من %53,2 نمة
 1,145,399 عددهم ؛لغ دن

 تجارة في المذتغلون ويألي فرد، مليون
ح وادتجزذة لجملة  المرذات وإص

 لمرتبةبا خمريةواأل الشخصية للعوا
 قرادة أى %1 1 بنبة الثانية

العامة ا دارة وفي دردا 781,314
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ارس ض العاملة ا%وى الدس في دلمةدماا ااذوى

 بنسبة عي جذتما ال ا ن !ضما وا لدفاع وا

 عل توزعهم إلى إضافةاهو0
ويلة٠لتح ا ت عا زصناا عات قطا

 ويوضح وفره تم وانحا والتعدين

توزيع ذقالمر (2) ذم ر الجدول
 االقعادية. القطاعات يجسب إعدماؤةا

العاملة لقوىا تأهيل - 4

:ريها و

 لذمو المعيقة لردسها لمشا؛زا أحد
 نود! )تمنا في العمل وى٠ق وذطور

 المهني، والتدريب هيل الذ؛ تخلف هو
 جد! ذي؛ مدد لككان التعليمية فالحالة

 أوساط في األب نسية باخت حيث
 يذرأون ين وا!ط %48,4 ن المشتفين

 هت% إلى نيتهم تصر ويكتبون
 مستوى بدون هم الذين فإن أل وقا

 %72و4 إلى يصلون إراأل تعليمي

 لعام العاملة القوى ممدح وحدب
 المهديين الغنيين نبة فإن ام999

 تشكل ال واالختصاصيين الماعدين
 لي إجا من %3,6 و %5و6 سوى

٠المشتغلين

 الهي التدرب واقع إلى وبالنظر
 في اال!نحاق فإن الغني، والتعليم

سواء والتأهيل التدريب مجال

في يعل ال ص المن-؛ أر الحكومي

 من %2 إلى إال -رال اال أحن
 عن هدك ذا ازعام التعليم في الملتحبين

 الني المقامة التدريبية هد لمعا ا محدودية
 في انحدلمغة يا مستويا في تستوعب ال

ث السنوات ذظام  نظام أو الث
 طاف آالف 10 من أكين السندس

 من كينر! أن اروم الحظنا ما وإذا

 رئيمي بشلة.ل مرتبطة ل ألعما أ
 مستويات إلى وتحتاج ؛-.المهارات

 حقيقيًا عائقًا يمثل ذزك ن ن؛ تدرب

 العضلي فالعمل للعمالة التثفيل أهام
 روق من تدريجيًا ساحذته٠م تتقلعى

 لتكنولوجيا ا زحلى أمام لعمل ا
الحديذن. الدقات وذطور

 اأخوى تعيشها لني ا فا؛.مثكلة
 تدني في تكمن ايمنين؛ العاملة

 وتشكل والتدريب هيل لد؛ ا ت مستوي؛
 العمل ءلى لحصدول ا في ت عقم؛ أمامها

 والعربي;؛ انحين؛ االرواق في
 سرر على أيضًا ويؤثر والدولي؛،

 تخلف في سليًا وينعكس لدنمية ا

د. الب

 العاهلة: القوى ؛و٠5

السنوية الع_م-ل قوة فو يرتبط
 ر ذفي فقد المتزادف السكاني دالنمو
 -99 لعام السكان فو حجم

٠ه/3,5هد1421 - 1420 م/2000
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اليمن فى العاملة القوى الدمن فى العاملة القوى

 السكاني الدو ت معدال أكبر مز( وهو
ل إلى  ضافة دا العالم، في  اخت

 الحتلعة المناطق بين السكاني التوزيع
 فالهجرة ،والمدينة ارينط بين وكذلك

 ليس منتشرة ظاهرة غدت المدن إلى
 وإنما ،صمعاء صمة لما ا مستوى عل

 عواصم وفي ،ألخرى ا المدن كافة في
 إلى بالضرورة ي۵يؤ مما الحافظات

 جال من المدن في البطالة زيادة
 لماكني تقدم الني الحدمات وشحة

 والحدائق والكهرباء المياه من المدن
 آخر، جانب من وغيرها والنظافة
زدحام عرضة المد؟ فتصبح  ل

 عن العاطلين لبحث ومكانا لنلوث وا
العمل.
 المتزايد السكاني النمو قارنا فإذا

 مرتفعة الممل ؛.قوة النمو لسبة فإن
 أي سنويا %4,3 إلى تصل فهي جد!
 ما عام كل العمل سوق يدخل أنه

فرد. ألف ا 50 يقارب
 سلبية آثار! بذلك البطالة وك

 وعل االقتصادي النمو عل دالفة
 الدولة وتضع االجتماعي الوصع

تها لحل كدرة مسؤولة أمام  معض
المستفحلة.

 : لعاملةا لقوىا مستقبل — 6

ما معرفة عل القدرة ألحد ليس

خادل الجانب هذا ي سيحدث

 ،لتحديدا وجه عل دمة وذا ا السنوات

 لعاملةا القوى مستقبل أن ذلك

 االقتصادية بالمتغيرات مرتبط

 سيتم أنه فرضنا ا فلو ،عية حتماال وا

 في صارمة وإجراءات سياسات اتباع

 لرؤبة ا تبنتها لنيا ت سا السبا تنفيذ

 فرة خادل للمن ا سراتيجية

 - 2000 عامًا والعثرين الخمسة

 ه#ماكن1446 - 1421 م/2025

 حية١ سراتيا إب أشارت ما ضوء في

 ء١سو ؛لمتطور مشجعة إمكانيات من

 واألسماك وازراعة السياحة مجال ني

 لنفطية وا الغازية الهروة مجال ني أو

 نياى تشح إن القول، ألونكن الواعدة

 سيحقق هيلها وئ ملة زها ا لقوى ا

 تلةها أعداد  لحاق مف.ولة مستويات

 القطاعات في العمل مجاالت في منها

الحتلعة. االقتصادية

 ارقت في دوك إلى أضيف ما وإذا

 المتاحة الوارد من االستغمادة ذل

 سمح ي* دي قتة،ط ا نمو لسبة لتحقمو

 وتشغيل الحاب البطالة حجم بتقليم

 الذوى وتأهيل العاطنة العمالة

هذه فإن ،أذ-ضمل شكا ب. 'لبشرية
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اذيمن ذي العاملة القوى اليمن في امامل.ة اذدوى

 لتفلب دا !ءلى وا أم.أل تعطي الرؤية

 الوذت في العالقة المشاكل عل

الراهن

 بطريقة الصورة قراءة تم إذا أما
 ألواقع استيعاب عدم فإن أخرى

 دون ملة لعا ا القوى ودو السكاني
 وإهمال وتشغيلها وتدريبها يلهاكأ

 وء-دم دن لمتاا للموارد لتخذطيطا
 وذق مثالي بشكل توظيفها

 تحسن تسهل الني جات الحب؛ ا
 المتوقع فإن االقتصادي، الوضع

 ردفاتوثم أن سات لم؛ا هذه مثل بغياب
 العاملة ؛.قوىا وتحول المشكا.ذ حدة

 ال البطالة خانة في أعداد مجرد إلى
 في وال االقتصادية اكمية في تساه"م

 ه٠م.ثك.ل بح دمم .ا۴إت بل ، د البان وضى٢٠
 أمام ة٠خاص وحادة خطيرة اجتماعية

 ن لدو وا العرددذ ؛.دلا أسواق ذقلعى
 صدحت أ فقد ،ليمندذا لة ا؛حما م أهض.؛

 ألذطر١ من ريللكث زة٠م سمة البطالة
 ا؛يمن عل حدتها ذقتصر ولم ددن، ص; ا

 ل لعم. ا مذظ.مة رت د؛ أ حيث بسفح
 تضمنها أخيرة إحصائدة في العربدة
 مؤتمر إلى م المذلى العام المدير تقرير

 مارس شهر في المنعة؛ العربي العمل
 شرم في اه420 القعدة ذي م/2000

رت أد؛ لعرددذا معص.ر ن يجمهورلح لشيخ ا

 العربي الوطن في ؛"بطالةا أعداد أن
 وصدت فقد ،معتمرة ؛.صفة تتزايد

 عاطل مليون 12,5 معدما أءلى إلى
 المقتعة لة ؛.بطاا نتشار ا عن ففم#

 تزداد وسوف قمر لذاا والتشغيل
 مادون 2,5 ددخول حدة المشكلة

 سوق إلى سنويًا جديد عمل لبطا
 لذين ا ب لشد-؛ ا بدن وذ؛-ك لعمل ا

 24-15 بدن ما أعمارهم وحتزا

 لمستقد-ل طدورة' من جًادب وفي "٠.

 ألمية ا :.سرة أن ليمتدن ا لة لعما ا
 العاملة لنوى ا أوساط في سترتفع
 الجدد ل ألطن؛ ا ق لتحاا عدم يعيب

 فه إضا مدبا، رب٠لتسا أو بالمدارس
 التدريب مة؛هد انذشار محدودية إلى

 تجهيزالى ومحدودية المهني والذأيل
 .اذوى ذ!خر إلى األخير ني ؛ؤدي مما

 التطورات واكبة٠م عن ة٠لعاملا
 تنامي مع خاصة الدالم في حكلة الحا

 -ثغتنف في الحدرة التقنيات استخدام
|ألصإل

احسديني ءذي فدايف
 عن صادر م99 لعام لد!دلمةا القوى لض-ح :جع درا

 ع ونبالذما ي ادهت لتدريب١و العمل وزارة
 وان-رذامج لإلحصاء المركزي الجهاز

 واتع عمل ورقة المتحدة. ل#مم  ذد!ةيا
 ليمذية١ !*.ملا وق—وس لعاد!ةا إذوىا ل نذم—وم
 والخارجية ').محر! المتغيرات ظل في

 لكلية الخامس المور - والدوة واالرب
/23 ( صتو!ء )جامعة واالقتصاد التجارة

؛شاط_ر محمد ءلمي د. م_2000- 25

2427 ايص٠ل٥C0.II 1 اله



ايمن في العرب ادقومذون اليمن فى اإعرب اؤقومدون

 مه٠لعولا حديث - الحسيني ءلحي ئف شا
 يناير - ألولى١ وطبعةا - ارمن دطور وآفاق
 عام مدير تغرير للطاءة. ا%فاق - م2001
— فوبدر إبراهيم — العريبة لدمل١ منظمة

 في لمنعقدا العربي العمل موضر إلى م لمذلىا
 - الشيخ شرم في م2000 مارس شهر

 لذ،ملوما ؤدى رصد الم. والربة.ا مصر جمهورية
 لم999 لعام العاملة القرى مح واألرؤام

 مع بالتعاون المهني والذدرب واذمل١ وزارة
و حصاء. المركزي الجهار

اليمن فى العرب القوهدون

 العرب لذوميين ا حركة فرع تشكل
 م/1 959 عام صيف في اديمن في

 الدارسين يعفر أيدي عل اه، 3 78
 في لحركة دا لتحقوا ا الذين؛ اليمنيين
 م/1956 عامي بين فيما القاهرة

ه.1 378 م/1959هو1375

قا د^منا في الحركة وتوسعت  انط

يا فشكلت عدن، مدينة من  لها خ
 الجنوبية الحافظات مناطق مخدلى في

 وقد الدمااثة، الحافظات مدن مم٠
 لنفسها تو-برز ن اا الحركة عت ستطا ا

 العمااثة النقادات ي قويًا نفوذ!

بية ا ط ألوسا وا  وفي ،لنسوية وا لط
والرياضية. ااثقافية الهيئات

 لنفسها ليمن ا في لحركة ا غث صا
 أساس ءلى قام ،دبقًا سياسما مجا درن.؛

 الحافظات في ا مامي الحكم إسقاط

الحافظات اتخاد ثم ومن اكمااثة،

 ة شعبي حرب لخوضى قاعدة الشمالية
 ل٨—ن—ل ليمن ا دبو ن ج في ملحة
ل  توحرد ثم ومن لم؛مي،ا االستق

واحدة. جهوردة في ليمن ا ب۶شطر

 أرمن فى الحرى ورع طرح وقد
 ق تحض : شها األم لحركة’ شعارات
 ومة ومقا لعردية، ا البلدان استذالل

 االستعمارية، البطرة أشكال كل
 وإحداث زمردية، ا لوحده ا وإنجاز
 لنموذج ا ل مثا ءلى ملة شا تنمية

مصر، في الناحمدري

 لقوميين ا حركة حمر عدنا أسهمت
 سبتمبر 26 ة لثو) ا عداد في لعرب ا

 ه.1382 ا%خر ربح 26 م/1962
 في تمثل للحركة رز لياا الدور أن غير

 في المسلحة أكتوبر 14 لثورة ا عداد
ل من ت نحمر؛ وا ءذن ة ستعمم  خ
 جنودب حرير لتع اقومية .هة٠لج_ ا ) تكوين

 بدور ضطلعت ا التي الحتل(*، ليمن ا
 في ل ستقانالا وتحقيق الثورة قيادة

 ثعبان 27م/1967 نورب 30
اه. 3 87

 لقوميذنا لحركة البارزه األدوار ومن
 التذابات غ تشكيا إلى محسادرتها العرب

 الشمالية، الحافظات في العمالية
بية الهيئات وتشكيل حيةوا الط  لغ
لعبت وقد والرياضية. قافية ازة والنوادي
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األل 'ايمن آي العرب وع؛ون

 في به د_ع_ةنيذا دورا ت المؤبد-؛ هذه

م عن دف-؛ع٠ال  ك-م-ا٠ لج_مهوري ا!ذغ

 ألدزابا تب جذ؛ إلى لحركةا سهمتأ

 في األخرى، السياسرة والجماعات

 ( سدة—لثسع ا ود_ة لمقا ا ) ى_ذوف تنظيم

 ئ٠لمتطوءح ت م■،•- مسل,حق شعذية كمنظمة
 وال.ظام ء ص*.؛ ء.ن للدفاع هبوا لذدن

 لسهثر ا ء صدعا ر ؛ص> ن رأ ا ي _بمي-ور ا

 ه_1387 شعبان م/1967 )دي.سمحر

اه(. 387 القعدة ذي م/1 968 ؛؛رادر

 ذاب ;ة الجدو الحاذظ_؛ت وفي
 في صرب١ الذوميين ح-ركة تثءدل

 فوت فك ثم اوة.ودة(، )الج.ب.هة تنظيم

 .تم-نا في الة_رب او-ة-ومبن حر؛ة
 وثكل ،لقوديا ب_؛لمر؛-ز اردجاط-ه

 الشمالية الحافظات في الفرع عضاء
 ابني ادذوري الديمقراطي أزب )ا
 %خرا ربع 2 م/1968 يونيو 28 في

 أزب)ا ني انصهر الذي ه1388
 في إتثائه عند ريم_ي(ا االسراج-ي

اه. 398 م/1978

 ث-اهر جليل1ءبدا .؛.د د.
 البريطاني االستعمار : ااشعبي ن1قحط مراجع:

 دار - اليمن جنوب ذي العربية ومعذركتنا
 حمد1 سلطان ام.962 ازقاهرة - النصر

دار اليمذي، جتمع١اص ؛طور ذي !ظرة :مر٠نم
م. 1920 ؛؛روت - الطارمة

،ارادي المراى مسوح بز ذيس

|مل

 مصطلح ،يذؤول ؤول، أو ،ودل

 ن و؛.؛ القديم، اليمن تاريخ في غرف

 *ؤرن إدارة ؛:ولي يذوم من ءلى يطلق
 مقابأسعة، أو ئذالف أو إقليم

 مقاول(. أذوال، ل، ب؛)أ والجمع:

 أمر دن ل ألب؛ ا ؛-؛ن ئ وعادة

 ال ل او_ة_؛ س.بيز ء_لى مد-ها مذذنذة

 وذو -اذدن، وذر ،زن د ذو الحصر:

 وذو حزمز، وذو يرم، وذر خاذل،
 ذلك أثجت، وقد .ثره؛ وء ذراذح...

 تها وأد القديمة، دماذ-ية . لذقوشا

 ركان دؤون؛تهم. في ا خباريون

 أو ليمهم أؤ؛ شؤون يددرون ل األب؛
 في ا؛وك باس-م ؛تام٠دة؛ط أو مخاويفهم

 في وظذ.ار، ^ه؛رب اوركزدة العاصمة

 ،قوة مرك-زلة حكومة وجود حال

 حال في مداطقهم بحكم وهتقلون
 ذلك وعند المركزية، أكومة ا ضع-ف

 ذل ب ق الميما لملوك، ,-؛ ب-م يلقب.ون

م  ء-لى األحباش رة مرط ن1وإ؛- ا س

 النبي وجه وقد م،525 منة اليمن

 إلى رد-؛ئله وسلم تليه٠ الله ص_لى

 ء-لى ي-دل مما اوثمن، في ل األب؛
لهم آنذاك. دناطة,ي,م حك.م في امذق
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القيل اذبل

 - الحمداني يذكر كما - واألقيال
 - والقيل ٠اليمن هدوك التبابعة دون
 — دربية اؤ المصادر من كثير تذكر كما
 األض، الملك دون اليس أض بلغة

ل ذومه عل مدكًا ركول أو  وغ

 ريق لطا كا لح.ئبر ل واألق, ونخجره.

للروم.

 يعول( )قيل، أن المرجح وس
 وداللة لغة مقاول( أفوال، و)أقيال،

من مسدة رهي اليمن؛. .-ضر‘ تعرف لم

 حاور، ،كلم لمعخ ة.ول( لجذر
 يعني قد القيل( و) دافع( جادل،

 وامحادل، واغيراور، )المتكلم،
واألمر(. القول والناذذ والمدافع،

Iالصدو' مده.- إبراهدم د.

 لهمداني:ا أحمد بن الحمس محمد ألو مراجع:
 محمد دقاخميا تحقيق-2_ج  كليل ا كداب

 نشوان م،1967 القاهرة - األكوع علي ابن
 ل وأديا جمير ملوك ي: لجئيرا صعدد ابن

 ادسى وذرحها ية ال.حميو ادذصبدة - من٠!لي
صة  أخبار لدحائب الحامدة اليرة خ
 !براب.( د. ش،1378 القادرة - العلوك

 مؤلفات في يمانية ظ أولها الملوي:
ام. 987 برلين - وذخران الهمداني
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