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ايمن في الثأر ايمن في الثأر

ايمن فى التار

 ات ’'نشا عيه جتما ا ة ه ظ' ر تدا ا يعدو

 ني وثقا سي مخ ر يإوئا تبطة ش مخي ' تا

 العا'ئلة( العثير؛/ )القبيلة/ محدد

 واقتصذذي س وبا بيئي وباطار

 بصورة هرة نفا ا هذة فة ونى * محدد

بتماذ صف خ ' عي خر ١ I د '.تطي ؛' ي

 اذي انجشمعي تنوط النارلحي

 ن  بن ومجما ب اتثأر رس٠ى

به. تبعه ن ’ ت تذرا را

 بداني انفاد هو انثار: تعريف

 حلن'ت ن وتعد لحطأ ا تف'قم إلى ذي يؤ

 حدنز عنه ينفي ’مخى * مشله
 نه العاذلة بصفة ا شنه ريب اء اب

 عز خاطئ جرفي تعسير سرق بس

ني لجنا ا الجزاء سأ١ دية. ف إرادة

الت الكنة ؛'لعامة ا "زادة ا فه تتمثا

جردي وا بي "ذنا ا |ئ طي .تمكنها

محله. العدلى الحق حالل وإ كلية

 تقليديا مجتمعا' بيمني ا لحتمة,, 1 يعتبى

 ت بتكوينا ا وتنوء بتعدد يتعف

جتماعية وفاعليتها التقليدية ا

العائلة وتعتبر العشيرة( )القبيلة/

 دبرر رهنا مؤسساتها، آهو ٠ ة الممتد

 في مهمتي,' 'كمؤستي* لقبيلة ا ؛ العائلة

 نحو *{—وعالقاي ا فراد رءة ١م تحديد

 في يعيشون الني وآذزرات ابنى

 لتنظيمي ا نسقها ووفق لى لحدا ا إحل'زها

 يين ئيي ز ' لوسيط ا وهما والثقب'في*

جتماعي والنظام الغرذ .فخصية  ا

به. احيط ب''ميا

 يتوزع القبلية ت ينا لدن ا وهذة

 العالقات وفق ب مجموعا في أفرادها
 زم في سكن منها كا تتخن بية ا لذ ا

 ذلك ل خا من تبرز وبطونها الجواى

 بظاهرة تميته على اصطك ’لن

 جغرافية بيئة وفق السكاني التشتت

وقاميه. ة وء

 وحدة لبيثة وا ئا لقبا ا تشدا وهنا

 البيئه تاذ ما فبقدز متكاملة*

 البشر على القاسية طبيعتها وتعكس*

ء يؤثر  بئة ا في ١*-—بدوره دؤا

 وقسوة الموارد فندرة معها، ويتحيفون

 مدنية سلطة وغياب فية ا لجد ا البيئة

 في كبيرة أدوارًا جيعها لعبت حديثة،

جتماعية التنظيمات بناء  القبلية ا

قة فهناك العشائرية، مباشرة عا
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ايمن في الثأر اليمن في ا ر

 بين وانفعال( فعل - وتأثر )تأثير

 لبيئة ا وبين لقبلية ا ت لظيما ا

 وتدبير الذات عن فالدفاع الجغرافية.

 مم ۶ ا )العم اليومية لمعيشة ا ئل وسا

 اد ا ف بين اع وانعم * لطبيعة ا

 منطق وفق تطليت والجماعات(

 عي جتما ا تنغليم والغرورة الحاجة

 تحدد مهمة كآية لععبية ا واعتماد

قا'ت أنماط ت الى  بين والتقاء

 ٠ ض نر '  ا وبين وبينها القبيلة أبناء

 ل حى،ج دن لك ن عن لتعبي* ا ,٠■ 1-1 شو

 اكل التقاليد* العادات* ا عراف

 فية ثف منظومة مجملها في . تشكا

 تعك مة تحدد جيا'( تع )آيديب متكاملة

فراد  ت ف' لى'$ ا ط’ل وأ والجماعات ا

 بين يغصا تنميط وتضم ه لسائد ا

 ر وأدوا ءم طا وتشا الذكور أدوار

 فيو الى وتدعه رز* ط ونشا النساء

 ة حض والمنا التعاون* * من لتفا ا

 العصية أي الداخلي والتماسك

فتخار وقيو والثأر  بالنسب* ا

 عة طا ووجوب * لذرب ا وتصرة

 م*٠والك مب* واخزا الكبار

طفال ويربى ط والمروءة  رص، ا

جتماعية لتشئة ا عملية داخا ا

حر؛ل ط مكا له يعاذآر بالقاتل ا

 هذه عا لقبلي ا انجتم-*. وفي ة ا' سم

 ة ٠ه ظا ره عتبا با الثأر ومنها غيو ا

 ووجوب راعا'ئلة اغبيلة ا ر'سها تما

. خلى لدا ا سدها تما يمدد ستها ر مما

العدذال٠ ر ثرا١ت رلحد ا ؛ممدره مقتص,'ه

 ممن غوره أر ه ضد ور لهثؤ ا قبا دن

 قبله للمعتدي رفع بما يعتبر أل بد

على إقدامه قبا ته حبا ني فيضع

وخطورة إزاءها لفعا ا ردون فعلته

. ’يتها مجما انشموى او منها' د لدد

اشل قبيلة كات مثال القتل فغي

 لددك ني ذرق ١ لىتلهح.' من :,تقتم؛

 - خط أم عمدًا لقتا ا ن ى' إذا ئ ين

كافة في القتيل نيلة تطال إذ

 ة ن ١ش فخج ى تا لذا ا قبيلة نت كا حيث

يب لقبيلن ا ين م ط ى ق فينثب
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ايمن في ا ر ايمن في الثأر

وبواعثه وأسبابه الثأر عوامل

 عن تعبير هر يأر ا أن دن غم ب'ل

ذئد ني كردية ا ا"رادة  من ٠ا
 . اخف أن إ ذويه أو الجاني

 في لى يكة ألى ٠ ر، ء عدة كف ممكن

 البادئ أز به وا خذ تر!طف

عتذاء  ب ب ى؛'غتا فتح مدن با

 المعيبة. لمئته ت حلن' أ وبن د 'لتن'  ا
 أخرى ما وعرا ب أب؛ هناك أن با

وأرتغاث إذتجاهلب سا

يق: ئ اعداما

زن: العامل  اشلية المعصية ا

 ة ص ف! وا دن لتف ا أهمية د تحذ الني

يراد ودعم  ٧دلم بثأرهم خذ  ’ ا

عليه*. اعتذلى

 صائلة المميرة الصف كانت ز

 ز ا م ا هي ليمن ا في لقبيلة ا ز

 لرحة لكئ ا رقك را وال ت ١ف كعاج ا

 ٠يعتمو القراب نبعد ا فإن ابية وانف

 ني أهمية وا كر ا لهي العار

 منشرمة وتعد ٠ مته ب تقبلي ' ء نبنا ا

 هي ا عراف انتقالين* العادات،

 السلوك  نماط ا يامي انحدد

 المتبونة غير أو اجتماعي المقبولة

كا من اتباعها الواجب من والتي

 وإناثا* ذكورا ركبازا صعارا ا ران

 تحددان لعائلة را لقبيلة ا أن كما

 منظومة عن ح تحم من عنى ت ا ح ا لجأ ا

 ز لثأ ا عملية تيرز هنا ومن .لقب ا

 بالوسط وثقافي عي جتما ا تبطة م-

 الموروث وبقوة والقباب ئلي ل ا

جداعي  هذا عام* بشكا ا

 العاض يشكل الذي الموروث

I أل'L الثأر ؤديمومة ز ا ستحت ا في -ري 

قد الني الكثيرة اكتردات رني

العقود ز خا ا—خم

ربعة خية. ا ا

-ى ١ذ ن التحئا ن ظ' هدا ٠م ؛ V ر
زطه للثأر لمنهجى ا جى لو سر لو ’

ثقافة تحدد ال اذحعمة '-*الحمت'عة ي - ر■ ' •
الية وفق وعالقاتهم زسدكهم ا فراد

.. سمج تتحا نتدن ى لذ ا لى ص' لتضا ا ا

وحدة إلى تستند لذ ا وارك القيم

)منظومة والعادات والقيم المعاين

ر لثأ ا ر ستمرا ا ولعا المئتركة( اشم

 في يعيشون تبم ومرجعيا ا$ذان يجعا

  مر ا نفسها نتاج ا تعيد دارية حلقة

 حالة ر ستمرا ا عليه يترتب لذي ا

 ا من وغياب ر ستقرا  ا رعدد لقلق ا

والجماعي" الشخعي
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اليمن في الثأر اليمن في ا ر

 المتمحوزة التقليدية الثقافة إن

جتماعي ووسطها القبيلة حول  ا

 الجديدة ا جيال أو أ طفال إلى تنقل
 قيم ۶ز '٠ت لذلك وهي الثأر أهمية

 وتجعله الثأر ممارسة ١ر٠تدء عية جتما ا

 ني خاط رثها ترا ينبغي مقبولة عملية

 تها وآب الدولة ضعف أو غياب حالة

 ماسسات )غياب دونيه لقا وا المؤسسية

جتماعي الضبط  واك''نوفي ا

 عاما الثأر يشكا وهتا الرسمية(*

  سم وا ا فراد بين ۶ورد زن سوا
 القبائل بين أو الواحدة القبيلة* داخل

المتعددة.

 عبر اد ا ف وعي في الثأر ويتخول

 إلى لقبيلة ا تسعى ثقافية منظومة

 ريتها ا استحب بيد وتأ أ٠وءيه في رزعها

 المكون الوعي هذا أن درجة إلى أيض

 يغذي صبحج أ لقبيلة ا فة ثقا وفق

 يتقاسمهط' الني ايودمية التصورات

 لوعني ا وهذا ٠ انقبلي انجتمع في الناس

 ذهنية حالة سب ويعك يوني

 ني مكا' صاحبها تحاص وسيكولوجية

 خارجبما. عاش لو حق وزمني

 نعتره ل أ ئستعب لقبلي ا لوعي وا

 أسمال ال إ بمثابة ة المعاصم هيمنا بمغا

للنيزب ا والقبيلة العائلة داخا الرمزي

 للتين وا لمرجعية ا عة لجما ا ن تشكال

 كرمر ا فراد رعي في ن تعيشا

 في خلية، ا هوية وا من لتضا را لالنتماء

 بأنها قبيلته إلى د لف ا ينظر الصدد هذا

 ضعف جلي يبرز هنا ومن كله عالمه

ء  الدول نحو مي واطيا الوطني الو

 العامة مرجعيتها فغم تتنا لني ا ية المرك,'

 مرجعية عن كله الوطن عن تعبر الني

 في وثقا مدالى بمحيط انحصورة 'لقبيلة ا

الوطن. من صغر رأ أقا

الموروث آذ إلى ا"ثارة ونجد

ن خ ر٩رعت ق لذ ا ى ز لعثا ا أر اشلى

كرًا ءارًا القضاء ءر 'لدد را لة لمطا

 وهن القاتل كص بالثار ا حذ وآن

 ورثة قبا دن يتو: أن بد ' غبرد

 ته أسم دن أو تا طا ا من .*واء القتيا

٠ ته ,عشي ؤ٦١

 جفى فاد الثاني: انعاما

 ى وحرا العدالة .شؤون على رز’لذ ا

 من تطبيقه وأدوات وا'-قانون يعة اش

والتنفيذية. القضائية ا جهذة ،’أعفت

 تمج تصرفا أن أ٠يه يذنض يهدنالء

المذرع إرادة عن تعبير هي
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اليمن في الثأر ايمن في الثأر

 - بق متطا' نحر عز ن نه للقا زتنفيذ
 ما فإنه ناش وئد ٠معه - غائب أو كلية

 رعش ٠ دئ ١درفر بث ي حزر وش,.ت

 ط نحطا ٦٢ ا ور ن منهم ء بقف' ا لحم ١٢ ا

 أو ذرره أو عليه اغلق فإن الخلقي

 إزادة ني يشكون خه ط يمثلون ح٣م

 ميم حكا أ ني يثقون ٦٢و أوبئا

 نتيجه ٠٠١٠ب بأ نرم ن عتف ٦أ تهو را ا وق

 إرادة عرف ٠تعبي ن ٠مج * ث'؛ شوة ز ا

 يمه بلن أذًا وبيم لحه ومصا الجاني

شمه. تمشان أو ن بف'نه را

 العاد ابرعي تذني الثالث'. ابعاض

 منه نوني بقا ا  خى ا وعز لنخصي وا

 في ’شف ا ى خذ با ة د عا تبط ض هه ه

ن في انعام  الوعي فنقعر اذ

تهمه مج، أو عليه انحني يجعا وفساده

لحطا ا فى يرلى ٦٢ ومصلحته ه ألن

خالل رمن وذاته درا ! لى لجنا ا

ء صو عق وإنما عله دانجنى عادقته

ما ا ر ا عه ه ه٠ل نحمطه ا ف ٠ لظ ا
ى ' •ني ني ٠ ٠٠ رني
هذا  ن ، عامه ره تطة ق ا وخاص

 أن دون بالحيلولة الكفيا البيا هو

 نونية لقا ا الحدود لفعا ا زد وز يتجا

 ثم من فيولد له لمنطقية را . با والشرعية

من غيره إلى بدوره يقود آخر خطأ

 , الفعا وردود . لفعا ا سلسلة ات حلقا

الخاطئة.

 إمكانية توافر ارابع: العاما

 نفتاح ا و سلحة   ا ر نتشا كا م نتف' ٦٢ ا

 وضعف ت يا نوشا وا الدمائم ب ا به أ

 ممثلي 'لدى لربط وا الضبط قوة

 وتداخل دهم وفا مة العا السلطات

 م رعد الدولة جهات اختصاصات

ا حيان. بعض في الثأن ذوي مرونة

 في أنه هنا بالتدوين الجدب ومن

 نصت فقد الحديث اليمني نون لقا ا

 (35) رقم القانون من (16) اذادة

 الصادر م،1980 اكرا نتة

 عل التأسيسي انشعب مجار عن

 لمرتبة ا النتائج بتشين لسماح ا عدم.

 (21) المادة ونصت )المؤاخاة( عز

 لألعراف أن عز نفسه القانون من

 يراعى أن شارطت ا لكنها ط حكمها

 وحم الدماء، حذذ فيها

 في القانون واشرط .الخالفات

 انحكم يكون أن لتحكيم ا قضايا

 القواعد أو القضاء بأمور عارف

 القبلي للتحكيم يعطي مما ،لعرفية ا

 نونية قا صفة لعرفية ا وللمراجع

ق. من (2) الفقرة (6) المادة حديثة.
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اليمن في الثأر ايمن ني الثأر

 ه/1ا-12لعام (22) رنم التحكي*؛

م.1992

 العاما رتكا الخامس؛ العاما

 قم تفا أو ار واستن* ر ظهه في , مم لخا ا

نتقام الثأر ظاهرة  عدم في البدار وا

 للشاعل الذار الجاب مراعاة

 ني ا"ذناب عنعم عن وا"غضاء

 حذ منه م نتقا؛ لال يدفر. مما سلوكه

 يسرًا* نتبه ن كا أر مذنب يكن لم ولو

 إر للجوء بدورة يقود ما هو وهنا

 التحكيم مضفر على ولو ظ لتصا ا

حتكام  في خاصة الثأن لذوي وا

 القرية القانونية السلطة غياب ظل

 عية الد ا عد ا لقد ا تعليق وعدم

 نية عنى كبرة أهمية السائدة نية لقان وا

 عث ذا وا القتا في وح زر ا إزهاق

عليه.

 جيعها  ب'ب وا العواما هذه

 وسفك الثأر ة٠طه تنثي إلى أدت

 م رج أو ردء دون ا برياء دماء
تي يذكر.

 في الثأر ة ظ'ه تغاو ب أ'سبا ومن

 ر نتشا را لديني ا الوازء فعن اليمن

 ع با'لذ م لحزا  ا وعدم الالح
لقي* ا ب غيا ر ع "را ا ر نون لقا وا

 القبلية والعادات الفاضلة وا خالق

 قبا من موجودة كانت ا-لني الحميدة

 مين نجر ا إيواء رعدم المظلوم ة كنصم

 ق  موا وا جد والما ت لطرقا ا رجعا

 (( ٠))هج مة ج ذات مناطق ن لمد ا ؤ

 ض لثيو وا ل  طغا را ء -لنا ا قتا وعدم

 والعادات ا خالق هن وغيرها

 مغى فيما ئدة س' كات لني ا الحميدة

 لعصبية ا رز )ب ذلك إنى ف يفا' ..

 أحيان في تكون قد وانني القبلية(

 القبض م غد كذا . . ز'ب'طا كشر؛

 كدا اشل. جران ني ابى؛ ءى
 إقامة في امختمة الدولة أجهرة تراحي

۶ رايقا فدهو ئية ا '٠ج ا ء ا .,ذم ا

 يعظ وضهور عليهم. المذرة لعقويه ا

 ور رذ م مها' ني الحط؛,؛ لقمور ا يعان

 من الغشائية و لتنفيذية ا ا جه-'؛

 ني لتطويا وا (٠ومحاك بة ونيا طة )ن

 بعف وحدوث القضائية. ا"جداءات

 أثناء القفاء -ثؤون ني التدخالت

 كاب ا حكام. صدرو ربعن اعاضة

 ة ى ن ن ب A مما دخ! غير ؛ ما ا لعد ' ء ط
 أجهزة ني الثقة فقدان إفي أدنى

 إلى الحجو، على و لح ا وتقفيلى العذالة

الحكء.

 اشرعة الثأر أشكان رمن

لدعا'رى وا الشكارى يف أ الحديثة
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ايمن في الثار اليمن في لثأر

 واقف'، ؛رسمية الجهات آداد الكيدية

 دى آنا ا دن ٠كبي عدن يعمد ر— >:

 ءلى ين آخد غد و ن كا رى شاكدا نع تقد

 ها غث. أر ر ئ ا 'غبط ا ت جها

 م دن ًا كيندمم وتى دش' زفه كذبك

 ٠٦ل شتو ؛ ر م لتقا  ا بغية ،بقضا ا

 جه*- وارعا عليه*- المدعى آر

 تلك تتند أن ذرن ا_* ار "ن وا

 آمدان إى ابدعاوى أو الثكاوى

.صحيح، ١وق'ئ أر جدية

رك Lذبان ن ر-

عقدان  الكيدية طءاارق١ أر ا

نتقاد يران سن غد المقنمة  تهم ا

 أر ناكثين، عاذرين أحبة أكانوا سوا،

 زأحيان رجنائيين مدنيدن د خصب

قلنا إدا بعيدًا عبد  ربذا .ميوذ سيا

نقاد ظاهرة بآن  تقته, ' ؛'.بداى ا

 وحبد لمتخلنة ا اببلدان طني موا على

.ذبا ا ن ت د رتشما با

 فإذ ابني القبلي العرف وفي
 عادة يلجأون  وانححمحن الوسطات

 وقراراتهم مهم حنا أ "نفاذ الدولة إلى

 القبائا ل وعقا المشاية. إلى وإنما

 تنفيذيه كقدوؤ ،١٠٦؟ نة سنعا اسا ء قويا ؛ ا

عل ٠ عنهم الصادرة لعرفية ا لألحكام

 تطا؛ الدوان أن ينشي  ذلك آن

 وإن ، قدر ا هي * عامة عدة كقا

 إنفاد زلى ٠ لسيا.*سية ا ا"رادة وجدت

 الوجهة وتوجيهها لقبلية ا ا ححام

لىيددا. الني

 التلي؛ إ نملك  أننا على

 بين قفر لتنا ا أوجه نتيه بأن

 جهة، من الفقهية لنصوى أ

 عل المنطوية العرفية وا حكام

 جهة من درعية لف'ات مخا و ب عيد

 الرغبة حال بأي يعني  أرى،

 ا حكام هذه شأن من لتقفيا ا ني

 أر ،أصدزوها الذين أولئك وأنتقاذ

 إنما طيقوها أر عليها وافقوا الدش

 لحقن ١٠—ته متطا قدر جتهدوا ا

 ٠ من إ  أ لى ٠في وتة الدمات*

 يصدر  حاللي، أي واخاكم،

 وإنما ذاته، الحدم أجا من حكمه

 الفرض تحقيق وذائه من يبتغي  نه

 يقصده الذي الحقوني أو ارعي

٠ ه غو من كع أ

 ي لرأ ا حسب * 'ضيو لمتقا ا ١ل أ كما

 لعرف ا أحكام رون لحتا  * لراجح ا

  مر مي "سا ا الفقه أحكام أر

يميلون وإنما ، مزجة را بالهوى يتعلق
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اليمن في الثأر البض في الثأر

 السالمة نم يجقق أنه اعتادوا ما إلى

 الحماية لهم ويضمن ، غيره من أكهر
 وفق ينشدون، تي ا العدالة من وشيئ

.ته*,؛ حيا وأ'طوب لتصوراتهم

 في الثأر أن الباحثين بعغج ريرى

 بدي تصادم منطقة أقعى هو اليمن،

 القباب. والذف ا"سالمية الشريعة

 ما متن سحه را دة عا ز لثأ ا ظا فقد

 تعازت وأن اليوم، حق م ا"مال قبل

 ومن أخرق* إلى قبيلة من به  خن ا

 ف تو لنسبة رفق ى* ٠أخ إلى فئرة

 الدولة نفوذ وامتداد ا مان،

 تحقيق تهدا جهز أ وتوص المركزية؛

وا"نصاف. العدل

 القبي انغرى في بالثار وا خذ
  ني الذ لف'تا ا غير من غالب يكورن

 م يقو قد إذ قتله يجوز و له ذنب

 أحد بقتا ا ول لقتيا ا ورثة أحد

 قبيلته أفراد أحد أو تا لقا ا أقارب

 'ستينالها( ))با يسمى ما تحت

 القاتل لدب. القتل أن هو وا"جاع
 يجضم جريمة نه كو عرف فضأل م حرا

 أكان سواء والعقاب للمساءلة فاعلها
 أم. الدم معصوم ملم ا خوب , لقتيا ا

. ه سوا

 حيان١لصراعفيكثيرمنويتعدى

ودائرته الثأر سلسلة

 ء وعلما دونى لف' ا فقهاء يوضح
جتماع  الجماعة أن المعاصرون ا

 - ليمن ا في تأخذ ابة ق بصلة المرتبطة

هتمام كاب عتبا ا  فإن لذلك ز وا
 هذه في وتنعمي* تذوب ن لذ ا شخصية

 نه كيا منفا يستمد  نه عة لجمت' ا

جتماعية، نته ومخا ته ما رمقو  ناث لذ ا

 د ف ضحيته يذهب ني لذ ا لقتا ا يعذب

 إهانة يعذب عة لجما ا هذه دن واحد
 ۶اط'ا أن كما .. ن فادحة وخاز؛

 شخصين بين عان؛ يبدأ الذي لبسيط ا

 م بانضما' ويتقاتم يشتد ما عانى سنم
 وقد .. إليه فين الف من رب  ف ا

 ئا لقبا ا بين كة ٠مع ليعب يتطور
 بينها أو $خ_* ' البعثذ ضن بعضها

أخرى. جهؤ عنخ الدولة ور جهه ر

ب كا إليها ينتمي الفي العائلة حدود

 العائالت ليشما والمقتول القاتل

 اطرفين.. إلى المنغمة ا خرى

 أفران أحد قتل فإن ذلك إلى "ضافة با

يمر وا همية العدن القليلة أعائالت

 التي الخبيرة ئلة لعا ا ٠يثي وإنما هدوء في

 العائالت أو العائلة هذه مربا تبط ٠ت
 لمبدأ تطيق المتحالفة ا خرق

)المؤاخاة(.
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 له لطربر ١ مرئ نقتفى ا وعدد المعتدية

 ازة لممن ا اكتما; أز ر ا ستخب ا في أهمية

 إلى الوصول ري بد  إذ * زالمثار

 حق اتقتر عدد في اتتام التعادل

 د يحى أمر زهو منتهية العداوة تعتجني

٠ لمنال ' سمتهحيا ل يحم

عتداء إن الفحص، حياة عز ا

 العرابية الجماعة عل اعتداة يعبر إنما

 جاعة أن كمت، ٠ إليها ينتمي الني

.٩ ج ح١ء سؤزنة ل تكة الجالى

 أن يجب العائلة أن ليمص ا وئدى

 بالعار لطخت وإ$ قتيلها بثأر تأخذ

 وسيوبة محتقرة زأصبحت ا بد إلى

 ر نث با يؤخذ ا خرى. ت انعاثان عند

 ر عل القادر البالغ ارجاي من إ

ح ا نعسه. عن والدفاء,. لسا

يقتا. ي ا'لذ الشخص ان وا صل

 زاحد فرد هن بثأره يؤخذ أن بد 

لمركز اعتبار دون المعتدية العائلة من

 رب قتا فإن ذلك ومع العائلتين

 نظرة العادة في إنيه ينظ نعاثلة ا

 يدفعها زقد عائلته حية ل' هن محتلفة

 زما فيه الحسارة يجسامة الشعور

 ء جة ا نتيجة ومذلة إهانة ى٠م لحقها

ة إى عليه  الثأر طلب في المعا

قتصاص  مقابله يقتا بحيث له وا

 الطرف من زاحد شخص من أكهر

 ا"جراء هذا عل ويرتب .. المعتدي

والقتال. العداوة بي ر ا 'ستخب ا

 بأن تقفي الثأر ة ٠فك إن زحيث

 أبنائها بأيدي ها قتان ثأر العائلة حذ تأ

 المتحالفة ت الحاثان إحدى بأيدي أز

 طريق عن بالثأر ا خذ فإن ئ معها

 يجه حعر لفه ا١مح يشكا ا خيرة هذه

 سبدأ مم" رمني ا ۶ لمثم ا قف لمة

 رافض موقف اتخن الذي )المؤاخاة(

 الظاهرة لهذه يجة ص وبنصوص

عتبار في راضع  عل يرتب ما ا

 عل ضارة آثار من المؤاخاة فدرة

 عرى تفكك إلى أدت ليمني ا نجتمع ا

 رة وإثا بية لقرا وا ا سرية رابط ال

القبائل. بين لحروب وا ت فا لحان ا
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ثات ثاة، ثاه، اليمن فى الثار

 عية جتما ا كلفة له والثأر

 جية ل سيكو وحق ة كبي- دية واقتصا
 لدلفة ا هذه تهما ما لب وغا أيض

 الذين حثين لبا وا الدارسين من

 الخارجي لوصف ا على يعتمدون
 في الثأر كان .فاذا الثأر لظاهرة

 الحديثة للدونة سابقة مرحلة
 وسيلة يشدا نية شة لقا ا تها ومؤسسا

 وفق والمنازعات الصراعات لحل

 الثأر استمرارية فإن ط لقبلي ا للعرف

 الدول فعن عن يعو إنما لي حا

 ب؛ مؤسسا ضعف أو وغياب

عن يعرر أنه كما وا منية* القانونية

لتندسه

انحردن
أذو'رًا

 وا التحديث عملة ضعف

اشنة والثقافة .. م. عا يشنى

تحدن نمشة ثقافة هى للثأر
آ 1. أ ى حا ٠ ا. ■٠٥ نكا ددنة متما ه مختلف ۶ ۶ ٠٠ ' ر

- ئ ’ ا ا عملة ء*'' ه ء لنسا ا ه

د1ا ذ حمة سب١ ردكن عمة حتما  ا ٠ "1

عدا .* ىحمعذ دعما ه الثقافة تلك ي ر"
.شخة ندة داخا إدماجها

نلوي خدد وا الموجه رنى عتا دا

خادل ? دلك تدعيم ويجري
ثنا، . ن تتمثا نحب ب ي ىا ى-دة ال المكافآت ر- د

عمال رس ط الذى ٠للشخع لشك* وا

 رص ن يدو وهنا الثأر( )مثل ما
قعك يتو يغ ذ٠ ا ثلوز ا سه ز مما لجميم ا

 وسلطة لسن ا كبار من عليه انثناء

القبيلة.

 مجلي علي حسن د. أ.
الصالحي الجليل عبد فؤاد د.

 . ٠ص المعل بي د ■' ئمجتمع. ؛ .ت ٦ك ب حنبم : ٩ج ا ٠م
 زركر اجتماعي(* ض 'ردس )بحث
 دح 1 9 8 4 ٠ رت ب .ي، ع ' دج؛ ذر؛-.'ت

تي دجى ا 'ب■'،-..■■ ا ت ٠ دجدي عدي ٠٠ح
 ثم مج2002 ضى؛. دمعد : ًا'غفاتي ؛

أنعقاب. رعد. '"ج'د ت مجني. خمي
.د 2 )( 0 2 ء. صدى ميرن ج

شت٠ شاة، شاه،

 أو )ثات ياسو المصادر في عرفت

 ا—سمي ا لحق ا يام وم*. باة(*

سم ;تيمنة ٦ نى'ء’ب لشاذ١ وهو"ا

 فوق تقرم * ة ٠م عا' بلدة زهي

 ني تقم * لقديمة ا ت( )ل مذيمة حف نف أ

 رداع لمدينة الغربية انمثسالية الداحية

 ٠ عنها ات مه كين خمسه بعد عنى
 الروية بني  قب'ن ًا مذ نت نى رقد

 تنسب و * حمو قيا؛ن أ من حجيون لمد ا

 يب ء بن ت ل' ذو وهو أحدهم إني

بن رث لحدا ا بن حبيا ثم بن أيمن بن

 من ات وب رعين" ذي اي رين
 لحموية ا لنقون وا ٠ض نقا '  ا

 لمسجد ا ه 'شبب أ لقديمة ا والماجد

.مم لجا ا
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المكية الثروة ئات ثاف ٠ثاه

معجلة جنة ا رض في تكن فإذ

ه ىاذن

 آقباه مأ' وحسنه اهط ى جمال

ه رب أطيب ما ا رض في

 دمى زك ع ح * ت- ع حج ه *I* ًا ' حذ نعتنيعة ١ ؛د حذ

 حلت حيفة ئفبالذ. ش نعن ا ائذن

 انفاكبة، أشجار. محا انقات أشجار

رترارية ر’جب٠ل المتزايد اخفر وأدى ا

 إلى الجوفية ه الميا ئر لجا ا ننضم ا و

يغيون. ا ف وجفا بيم لينا ا ب نغو

النصيري علي محمد

السمكية الثروة

 على طويا بشاطئ اليمن تتمتع

 وتقدر العربي والمني ا م ادر

 كيلو 2500 بنحو اليميية الشواطئ

 العمانية ليمنية ا لحدون ا من ة إبتذا مر

 لحدود ا ية ذلى رحن ب ٠لع ا نز في

 ا حمر، لبحر ا ني السعودية اليمنية

 (3) محافظات (9) على تتورع

 على (6ر) ا م البحر على محافظات

 ،لعرب ا وخر عددن خليجا حا ا سه

 تتموز ة ير م؛ 150 ليمن ا وتمتلك

 ثر ودكا لنمو تمة مان وف ظ ف ا بته

 يجعا. مما البحرية ا حياء غتلف

 تتمور ليمنية ا د حمطيا  ا طق منا

 ٠تتس رقاعية سطحية أسماك جود به

 زرى عدد ويبلغ بيولوجي، بتنوع

 على لتقليديين ا ديون لصيا ا وتجمعات

ليمنية ا لجزر وا الشواطئ طول
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لمكية ا الثروة السمكية الثروة

 طول المنتشرة ا"نزال ومراكز الرئيسية

 دية 90 من أكش والجزر الشواطئ

 قم مه (40) منها إنزال ومركز وتجمع

 (50و) ا حمر البحر شواطئ على

وبد عدل خليج شواطئ على موقم

تحم د لصا ا عدد نلز كما

أك (41)

العرى.,

سلة..من أكز فما د صا
- ى-- ا 250 نحو ١ ر ر ٠ ه منم ا -اد اذ عدد

ذ أ ن تع لتقلن ا 1 ل العادية ر ٠٠ 'ممتلك ه ر“ '
٠ ا تحذ مد ل١قا آلف -10 ص- ٠ر

درات لصا ا تعذر ر وا حجام ا نواع

قاتمة فى سلعة ذق آرو لكة ا

مصدر؛ وتعتبر * ',ممته ! ت درا لما ا

   ه داج الغذاء توفير في مهما

 لدخا ا تحقيق مصدر أبا كما تجلي ا

 'شخى ألف 350 يقارب لما ه رنمة

 انعما فرص ل خا من إما يستفيدون

صطياد ني المباذر  القيمة تحقيق أو ا

 تبطة ل ا ا نشطة ل خان المضافة

لتويق وا ح "نتا’ا و ت ما لخد يا

 الجرف منطقة في التجارية السمكية

 المائية المسطحات يبله حيث القاري

المندب ب با در القاري ر٠البح في

 مسطحا'ت بدون قية الثم حدود حق

 ميأل (47 80) عدن خليتم ني لجزر ا

 تحدد ولم مز 200 عمق حق مربع

 ؛؛:*’ا حمر للبحر القاري الجرف مساحة

 والجزز-؛؛:* حنين أرخبيا وجزز

 أكر بأن علم ا$ن حق ا خرى

 يقدر ا حمر ٠البح منطقه في عمز

 ووفرة تنوء بدنة وتتموز مزًا 360

 ا خرى الحرية وا حياء ا سماك

الزا؛ط سلسلة عمليات رع أن كما

احلية المياه  لمنطقة المغطاة المياه آي ا

 ت عمنا دن ٤ ا إبتد زي لف ا ف ٠لج ا

 بواسطة تنشن والني الضور التمثيا

 ورتنشمب لبيطه ا يه بر ا لل تا لب ا

 ٤وانتها' البحرية ا حياء نتيجتها

 ا سماك ذر وتدا وتغذية نمه بعمليات

ا خرق. الجدية ء حيا وا'$

 وا حياء ا$سماك ت تجمعا وتوجد
 انقاع دات المياه ي القاعية البحرية

 الجرف طق منا( وتتمز لصحري ا
:؛:-’عدن وخيم ا حم* لجحر لقا'زي ا
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ااسمع اوذروة الءدة اا؛روة
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المكية الثروة لمكية’ لثروة’

ه هتما ب د بى ا شنع ا هذا وحثى

صطياد والتجاري الصناعي ا

عمال عند لهامجا' ويتحدد  أكان ا

د صطيا ' ا ئا يا و و مقر لمائتين ا من

 الكبيرة القوارب هي حاي ن ا غرر

صطياد ت ويعدا -طوالمته  المتاسة ا

 لطحية ا لجر ا 'لمباك هي الميا؛ هذه في

 وتكن الماء وسط في تحب لني ا

 اسية ا سماك صعب'ن ا ا را..-'';

سماك  والقثريات الفاعية ذب وا

 مثاب الكبيرة ا عماق في المتواجدة

ا عماق ي وجبن ق’ عم' ا وخ د

صطياد كدات د وتتخدد  الساحاي ا

 ر لحبا ا د صطيا ا في ة كببر ض

ر؛ سماك.

السمكية والبحوث الدراسات

 العلمية ث  مجا وا الدوايات تثر
 من نوع 350 ذر ىر٠أ جذ يه كأل

 المياه في البحرية د وا حيا ا سماك

 ه لمجمهورية قنعاديه  وا "قليميه ا
 نوع 60 إلى 5 0 بين ما ك .'■ستهاج ويتم.

 ا خرى ا نواع من يتفاد ' ’بيت

 طن ألف 320 اصطياده "مكان وبا

 البحرية وا حيا، الناعية ا سماك من

 القرن في التينيات فازة وشهدت

 تدفين في ا ولى البداية العشرين

 العخري الشروخ لدراسة ا بحاث

 فظني نحا الساحلية المياه في المنتثر

- 1389 عامي وفي والمهرة حقرموت
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المكية الثروة المكية الثروة

 قامت ٠م1 975 - 1 969 ه/1 3 95

 ا غذية منظمة من بحثيتان ن بعثتا

 احرون تدراسة )الشاو( والزراعة

 والبحر غدن خليح مياه في لمكي ا

 *وفييل ء لخن؛,ا ن بعثتا وتلتها العربي

 العرص ملضر1 98 1 - 1 973 عامي

 ا ولى انية ء ازنا ني سادم مما

 أعو, وس المكبرة ا بحاث "دارة

البحثية: المراون

المائية والموارد البحار علوم أبحاث مركز - 1

 الناث س بقرص المركز أنثئ

 من الغنية والماعدة للتنمية مي ا"ساد
 ذي في دب ر' فتتحم ا ر ليونيكو ا منظمه

 1 983 أكتوتر 1903 الحجة

 ن حذ ت ى ,ذرا ا اء ٠ج بإ كز اد وتهتب(

 ن’ا'.بحا وعلوم المكي احزرن
 ا"قليمية المياه في البذية لبيئة ا و

قتصادية  يقود كدن للجمهورية وا

 من م لمها ا من عذن بتنغيذ كج د ا
: أبرزى

 ة لتشر ا ت ة ليا ا ١ ص-ز -

 تنفيذ موم ا ب؛ ووخم المدى ^الطويلة

 نكمين'ت ؛ ينج نحذ ر لميداذية''لحتنغة١

 كا ٠ مج ي سنو ها د صعوا با لمموم( ا

 موايم ق غا وإ اح ذن وا كوع
صطياد. ا

 بازبية لمتعلقة ا ت اسا ز لد با القيام -
البذية ،ا حياء ا سماك واستزرام
.............................................. نتب

 المتعلقة ت لدراما با م طيا ا -
 ومصادرة عه ا ده با ي ٠ئبح ا ث -لتلة با

ا سماك تدمر ابني تلك وخاط

٠ وبيئتها

ساري ن عها بأ المركز وذام  ا

 المكي حزون ا مجذ'ن ني الدولى

 كع ادا ك سما '  ا ۶ و مث ر إط خمن

ن  ه/1121 - 1120 عاص خد

 بعفر وإجراه ٠د2000 - 1999

 بعقن خة لر ليه ا لمين ا ت ' و 'ثز ا

وذ غزرن اكقذيرات كحرلى ا ا

 ات تجمعا حم تنفيذ و ٠ لى ر سمجا ا

 /119 - 1118 شوام الحبار

 احررن وتحديد د1 998 - 1 997

 المموح والكمية السمكي

 ۶ لتنة ا موم ن ب تنفيذ م ه' د صظيا با

 لبيثة ا حمالى وع مذ ن -د س احيري

 في ا ص البحر حلى صن البحرية

 - 1 996 ه/1120 -1117 ا غواه

 امتالك عنى ٠ذ وادي ام 999

 ت وخصوصيا لت مميزا ' م ا لبن ا

 كبيرة ا ا همية ذالت البذر س تجعله

 في ويكذئر لفحدة ا الموال ترجن حيث

الزلى رأسماك اوي الجزر ه هد
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المكية الثروة لمكية ا لثروة ا

المائية ا حياء تربية مركز - 1

 نية ايابا ب حكو ا قذن حيث
 ي مجا في ليمنيه ا د ألمتحي ت عد د

باء ذربية تجا'زب طن إقا  بدرية ا ا
 ا حياء تريية أبحاث مركر بناء نم إذ

 فتئج وا ن عن دا ق خة ا 'ن غد ئية لما ا

1 988 اذا 408 عام

 أبة ا تلوث ت ث ذوا مركز - 2
 كمرحلة إث'ؤ؛ نم بش - :ية ا:بعد
 البحاز علود أبحاث كز ن ثانية

 'لمن ن ر ١لرب م ا لبنلذ ا ر نم يا بتمة
'-لنعاد. العلمية ة عن اللذ ل حى 

 محا'فثة في انم فع ويوجد
المتعلقة ت ط را اد با يقوم موت-:؛:- حض

بح و حتر ١٠٠ وتدوك' ٢ ب دلم. ذن زًاا د

مدينة ث بم ر؛ عرب ح٠أذذم م1999

 يجني قازب المرن ويتبع الحديدة-:؛:.
)دنافه(. صغير وقازب ى'جذ( )أف

 ا سماك د واطيا استعادن ويتم

؛كبيريز عنن قطل قبا ر ية نبعد ا

 ز إطا في ينز لتقليد ا دد نعيا ا اع ط ة

 لمكية ا ت لجمعيا' وا ت ‘نيا و نتعا ا
 اا2 9 نحر إنتاجه ويثنا جبا ز وخا
٠ النوي الصين م'لي إ ص

 غي نعنا ا د صطيا أ ا قطاع -

 قبل من التجازي( )أو

 الني وانحلية 'أ جنبية ى'ت الذ

وينكا ة ۶كبي رب I ق تمتللن
. لعيد ا إجاي ر ف 2 1 سنوي

 في ودوره خمدي ا 'حثما'ز ا -

انعدافي. ا من

 ا حياء تريية كز د قام -

عام غدن مدينة في ون لبعد ا

بإجراء م1989 د/1409

استزراء مجال فى التجازى

نم حيث حلى ى لحج ا ا
نم دنة ألف 220 انتا,

\' ر ٠٠ حأل ئ
مسها يرقة آنف 100 تربية

وفي التويقى الحجب! حق
 م 1 990 ه/14 10 عام

 وقد التجربة وت تي

في ن المرنم ركة قامت
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المكية الثروة المكية الثروة

 لشحر-:؛:- ا مدينة ثرق منطقة

 بإجراء موت-:؛:- حف بمحافظة

 ني جمن. ا تريجء عل تجارب

 المستخدمة لبحرية ا لب والطحا

 نم رقد  ذرية ا تركيب في

ر• ذق ب 500,000 تصدي

 حإب ١ ا ي لجب ا ت قا ١ي

 الحجم إلى تربيب' .."تكمال

رج. لح ا فى التجازى

السمكية الصادرات

 م لتغذا ا"حعائية ت نا لبيد' ا تثير

(PQC TD) شهاذات من الحذاذ 

 ن/ 1421 لحى'م ا ل خال > لحصديد ا

 ين ط ا ني: ذانية قامت فقد م2 000

 طن 21 5 نحو ب بتعد المعتمدة
 منب .لكب ا ت لحجى' ا ' د ي ذ

 أضء ذرل ذال إلى مزي طن 1273

ماريإ ط 9-12و ا وروية الحرق ني

حرى’ا ًا سر"اكحككذان

 اا)10 نحو الرقم هذا ويمثل ا فعى.

 فيت اذاني أط الصادرات. لي إجا من

 غز. ت ى لمؤ ا قبا من ه تعدير

 ر ا فعل إلى الغالب رفي المعتمدة،
برًا. انجاورة

 العربية ا قطار إلى العاذرات

ا فعى: ق الثر وبلدان

 العاذرات يبين (:1) الجدول
 1921 للعام - النوع ص

%( و المزي )بالطن م2000

التبة المترى الطن النوع

ه 1,1,2 2 6 در;

1)1,3 2 9 ٦ث د

')1,6,3 145 أ خدعى

1,8.2 ٠ 181 ى جخت

" 1)3 7,4 829 رى،

"،,43.1 1003 رذ

",)100 2216 ذ

المتري العلن الدرلة

0,1 ‘١•؛ -ب. د

24 قعا

24 ;ب ٣

19  ردن

31 د، دع خ ت مار

111 د كة ٦ت هي
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المكية الثروة مكية ل ا لثررة ا

 )بابظن د2 000,دك 1421 ا'$وررردق:

اذزي(

المتري الطن الدولة

ألذي

ت٠ ئ متحذ— ا لممنكة ا

ن’اليوى

٠١ 2 هولندا

101 لجكا

322 أسانا

ا 785
ا

فرنا

1,2 7 3 ا"جمار

الوق بلدان إلى الصادرات

وروبية  ي ذق ا )بالطن النوء حو 'ا

(٠ و

المتري الطن التوع

'۶بم- ؤج١ش

37,8 حدو

إ 167,3 .رب . ئ حم^

225,-1
j.

ر د

827 ترذي

1,273
م جمدا ا'

 لرئيي ا تنوء ا لتوتة ا تثكا

 الوق إلى ض ا من المصدر

 هذه ا٠وتذق (٠0 65 ) ا وروبية

أنكاز. ثالثة إلى صادرات ا

 السوق إلى التون صادرات

م2000 ها1421 عام في ا وروبية

(٠0 )في

الشبة النوع

16,5 طازجة ئآو ا د

56,9 دن'رم دا مجمد

26,6 ز مدال ج ن ك

100/٠ ا"جمالى
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المكية الثروة المكية الثروة

وتأثيرها وأوضاعها السمكية والتعاونيات الجمعيات

 كع ر دفعا ا ت لجمعيا ا وتلب

 تنميه في مهم دورًا لمكية ا

 خالل مز لمكي ا ا"ستثمار

 اح )ح ملة لمتحا ا تية٩لم ا ت لتسهيال ا

 وبقية مجمدات - ثام نم مما -

ق. ا خ* ة عد ل ا الخدمات

 ت دب لتعا وا ت لجمعيا' ا وتمثا

 وا"سمي القانوني ا"طار السمكية

 دبرى ص:أ - ا معغم تحته ي ينطة ي ط ا

 يعد اد ٧ حمة على الموزعين ديين الغب

 سف دب—م—ح ا ى يشط يتمثا ه حفي.ً  ا

.يي فيما' حياء١لسم ا نحف رب لتعا وا

 اداح ت حط' ئ ا٠وتذظي إدارة

 قيمة إحمالي ز ٠0 5 - 2 نبة مقالي

؛ سمدك. من اناعن يات٠الك

ز '٠خ ؛ واب؛ د ئه ر را لثلج- ا بيم

ا سماك.

 ومعدات ية لجر ا نحف كا ٠نح ا توفير

 على وبيعها الغيار وقف. الصيد

. رف بذ أعضائها

 رمعدات ية لجر ا ت كا ط ا بع

 وزارة ض، والمقدمة , عضائها الصيد

 ر مكة ۶ف لمكية ا وة لي ا

? المموز المكي ا"قراض

'ىذ\٦

 ت زنا لموا با لمكية ا ت حصصا ا

 ج "نتا ا تشجي*, وى لصتد ريه '*تثما '$ ا

 والمثازيع المكي و عي رذا ا
 تطوب ۶و كمثمر ق ٠خ   ا يه ر 'حتما ١' ا

ارابع. ساك٠ا

في انحصلة ا"يرادات استخذام

 عل تبة ا ت ٢ف ص ا

ت جر ت؛ رانعر

جتما'ءية شة ا  المذاريع في رد

مناطق في ثمة  ا طحية د,ا تعليمية ا

ت وتيا بتعا؛ را

ذي٠بيثم— ' ٠ ،■م

صبيح عوص عمر د.
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ف ت ثما

سورها بنا، من اداغ وكان ارائقة. بثات
م.1332 ها7د2 سنة ’أدراب وتركيب

عم' ؛'شهرا ء لب ا د ت لثا ا .كم
فها دنت لق ا ر لقصه ا م دب أ '٠م او ايية المذن من هى ماكنة

د٠دا ردا 4297 د/696 الطا ر١ا' فى ت حذ دنة مذ كت وكا ى

المعقل وقص والدد ركز. ه واخ ٠ صمم حا ز.٦.ق_ ،■ عند ددت رة مسه

فى المؤرخول صيب أ وقذ 1. المنتحب ؤ ى د جندء نا تن ج3١00 نعد عل

ت استن ى ط ا القصم هذا ورخن ور ا' ور '*حابة زاره' 'اة:-.٠تع مدننة

ددًا. شد’ اسمادًا 'سندات ■سمع. ته ر عدى نعف نا كذ هد ث ه ةزا٠' .كارسة'

العروسي علي محمد د. سئحل ث ١ ■* روغ كة نة ر ا١لمعم 1 ا٦مذشآذ

لة ل بذ ا ح اعض . حى ر بذ" 'حم' ى' عنم : احع د مسجد ن وجدرا هذرة وقة 3
رى ظ، ادرن؛ذندخت. نشغ ئ'. د ز ر ت - ر ر ' ر، يحلم—' ا،. —احم ,ا ححا لى■ ينت

١حأ ٠ سنعا ٠ ضى ' ث طر ؛ ذ".ا I...، ' 'لد

•1ج غ م ل 9 8 ل ٠طت :■:■■روت• $نء. الذن إفى المدننه هذء نناء تازند

.106 .59س .2ج . 3 1 1 . 2 3 2 د_ عثر اتئاك انجري/ ازام
اتجيد بن تباض شد .''دى، ا'2 ٠ 106 دة المعن ا'„ئ طك شصا .اذ

، اكر' كغ ' ف فى ' د *٠ أ ' > ر شادى:

ححمد١ محمد ٠ '-حدع رحمن اند ٠ءلخ حدى— الث'ن ا ام 293 ه/69ا- ية عم
صنعا،، ، لة كأ ا حدم، ؛ ذار . نتي سى ا- نعه ه * لته ن؛ S ز نا ر أ د شته حا ه

.251.238.202.202 ى بإبإواد.
ار، ن منة ة٠م دن المدننة هدء

فال موزة المدينة تن' :الملك. هذا

اين أقان ب باخة -٣. شا ست رجى اذ' ٠وذذك إنشائها* منذ محصنة

رلة يمنة مددنة وهى  صدر. ا وك ثعات مذن هذ اخا ن للطا ا يأن

لمددرلة عاصمة ف وحا ،ومشهوزة جامعها وعم* ولون وسورها

فظة محا تتم ، ا۴'  ا . ننسر . تحما الماي- فها ودفى الماء، !'له وأجرى

من: كا  ثا مددردة . تشما صنعاء. ۶ خة ا ه * سة لد ١ لقصه ا ه لعحة ا

حضور لها حا وص' نع لمصا ا واداتين العائقة عات نخة, ا فيها
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ثال ثال

 ا"سالمي ط ا فغي الحصينة.

 نءد ا قدها مة بصبب ٠ ينع لحد ا كتى كا'
 ملهج تقدم * ت صند' مذيه مرع ب لذ ب؛

حرص رقن * جة لحا ا عند حصين

اريد نمة١وا الملوك

 هذة ۶ خضا' إ عنى ٠ ١لبذ ؛ا ني لحكو ا

 لى ت؛ ا الحشم في . و٠ز طيط المدينة

 محازبا ,يمنية ا ن جيت ا منها انطلقت

مركز نت ى' لليمن. الالكي ز حد  ا

سه

 المتوفى حذدذه درف انطهر م بما

،.1 572 ه/98

 منها قديمة ررية اثا'ز فيها جد يد

 الحراب لحصن المعروف المنية. حصنها

 دح ٩تغ ٠وي ٠الهذيتة عنى يسيط الذي

 ة د ني د.2960 ي لمد ا سف

حدد  أجزاء تعرضت لزكي ا ا

 في يوجد موز. للتن رجية لحا ا لحصن ا

 جيا مسجد ۶ط ا٠ من ني لثم ا ء لجآ ا

 نللف ح٣م ب وبالذ سكنيه منشأة و

 في المقيمون ى'ن عال. برج يوجد

 الورك دج، بالمياه ون ون ينن' لحصن ا هذا

 لى ا حوض على لحصن ا بذاخا الموجودة

 صيا اخا لحنظ مدفن ين عن

ض لمد را .اختلغة الحبوب من ال'راعية

 بعمق الصخر في حفرة عن عبارة

* متا'ر ًا 'مبره  المدفن فتحة قفر تذيب

 قطر يبلة. بينما دم عن يد '٠ي 
 على ، تقريب أمتار أربعة نحو ة لذ'عد ا

 الحصن عليها أقي*{ الني المخرة

 من القريبة الصخور بعن وعى

 من العديد وجود حظ يا السدر

 في اليمني ا"نسان نحتها الني الجروف
 في له مسكن منها وانحن لعن ا

 لها الجروف هذه القديمة. ز لحصة ا

 أجا إد * لحقيقة ا كن لما ا ت صنا ا مث

 ذات غرف 'ست أو خم دن ن تتكد

 اجا جدر ني وتفتعم مختلفة أبعاد

ت ن  ونوافذ رية جدا ت نا ا ٠٠خ أو خوا

 اتخن المتأخرة الحصور في اب وأب

 مكان لجروف ا هذه ز٠٠م الجنن

قا متهم.. أ

 المدينة تشفا المدينة: تحطيط
 هكتارًا بعثرين تقدر مساحة الحالية

 يبلغ لحجر ا من بسور محاطة وهي
. تق ام 1 62 له ط  السور .يتخا يب

 دائري بعضها برج وعثرون 'ستة

 يتم دائري، نصف ا$خر لبعط وا

 يؤدي ١سد بواسطة لورح.' إلى الدخول

من بعدد مزودة بدرفة ينتهى ممر إلى
I لهام.؛ لجا ًالزاغز
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 تفتج مداخا تسعة الحالية للمدينة

 وباب ق المن باب هي: السور في

 اغادي وباب م كاج ا وباب الفرخة

 لب'ب وا المياه وباب الحامد وباب

 سنحشدئه ا ) اهيم إب وباب الجديد

 محمد إبراهيم الراحل الزعيم

 ح٠م ت '.بعينيا ا منتصف في ئ'،ي ي لحمد ا

 ضة لذ ا وباب ين( العد ن الق

 كا يكتنف الحصن. ب ربا لجديد ا

 مه ١قتح ا ن يجعاج ن منيعا ن جا ب ب با
 خا ا لمن ا هذة شن خمة مستحيا'؛.

 في يبدو ما على استحدثت لتسعة ا

 عدن أن يعني ا وهن العشرين* القرن

 أربعة كات للمدينة ا صلية ا بواب

 لني ا اب ا بة وص فقط* أبواب

.زر جال هدها شا

 ا حياء هن عدن إلى مقسمة المدينة
 ية ى الدب* في المدهان رأس منها

 ية ف ني* الد ا'ن٠الشم في الحامد
 أب يحتمل الني الطلح وقرية اللؤلؤة

 منشآت ا عدن يبلة. المدينة. أحياء أقدم

 ومدارس جذ ما' من لدينية ا
 خمس ثاج مديدة في رمصى وأضرحة

 ني لكبح ا مم يحى' ا يفح منشأة. ين وعد

 يته'سعن الذي للسدل الجنوب لطرف ا
 كأ كع ن 1-1-2 من ويتكون المديدة

يقع .وأثكاغا أحجامها في متقاربة

 ني الد الجنوب ني نع ا.لقد ليهود ا حي
 دن تذيب م500 بعد على للمدينه

 حدالى يننه ن٠وكا الجديد* ب لب' ا
 إلى جيع را هاجى شخص لن دج

اه. 67ما19؟ك سنة فلسطين

زر١جنج  وزوب ا حالة ال يذكر

 ذيسمور 5 في ل،ج مدينة زار ادني

 مدينة ’بأب ه1301 صدر 5 م/1 88 3

 ضيقة شوابع٠ ذات جدًا طيفة

 مهذبة بأحجار احيت عاليه زل ودا

اء. وصن اء ه
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)اللجنة( الثالثية ثال

 دوح ص؛ .٠19SS رت. نم"
lucien); THIIA: Iucien) ’I١١'GOI١ 

 Goicin & Marie-Christine Frmot: Paris؛
ذ أن ز ن و 3 1 ص اكج 198 4.

ذ غ —ر ح أها؛  ب ١ ح;.-.ر ٠ بخدة ن _ا-
400 ب رى'ن
خ جما'دى 92 1 ة .ة ا

)اللجة( الثالثية

درة. لسعة ا فى ٠٠ ر -لحكو ا نئام ما فذ ا ت ا ى ي "ر
في تتمثل ت و نحا ا ازى ركات

ق ف ارسال ى ٠٠; آشما... العذف' افقة مد ى ٧ ني '
المتحدة سم اي هئة قا -٠م ذولى

 الطرفين وفصا الحرب إيقاف قبة ا ف

 ذلك تاى ثم اليمرن. في المتحاربين

 جال .لرئيم ا بين تفاهم أو اتفاى

مؤتمر في فيعل والملك التانم عبد

 رية لجمهة ' بدح نت فا ١حاا ' طنت

 والمملكة )مغض( ة المتحذ خية لر ا

 ب٠ءق ها شد’أ على ذيه سعة—ا بيه المعد

 من والعشريون ديب اذا ثورة ع انن

 ا$يجر ربع 26 /1962 ءر

 الجمهوري اطام د رقيا ٠ه1 ؟2

 حق التازية ذلك رمتن ق,’ في

ه.1387ما1967 .سنة منتصف

 للمسدلة حلول نيجا' إ ن فا لعل ا حاول

 -ا٠ذء حولن تهما فا خا'ا وتعفية .يمتره

 للنظام المتحدة بية لعد ا الجمهورية

 بية لعب ا المملدة ومساعدة الجمهدري*

 والمرتزقه ن نحا ا ذين للمات لعوديه ا

 وإعادة اطام غت'ربة  جاب ا

 اطام تبديل أو 'ا مامي. الحكم.

آخر بنظام ليمن ا في الجمهوري
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)اللجنة( الثالثية )اللجنة( الثالثية

 في عقد الذي العربية القمة

 ١خ $ ا بيم ز في )مصر( "حررية ا

 مأ1964 تبتب ه/1384 سدة

 بين ۶اجتما عنه نتح والذي

 ءف فيما لملكون ا و الجمهوريين

 ب أكته في باودان أزكويت بمؤش

تفاقية مم نفسها' النة من  الني ا

 فية تفا' با عرفت لني را ينهما عقدت

 اح385 $د١ ركيعخ2 6 انمارة965

 ي احك■. ا لجين ا ب ‘نحا ا على ونصت

 ت ا عد لمسا ا ف وإيقا * ليمن ا من

 بين ر محا ا تاقه واد للمادين لعوديه ا

استفتاء اء وإم الجمهوري' للنظام

اذى احت نفلى'م نوء عو' الم' فى

صعخخ كدا كلغدا ه * ل شمن! ا درتضسه

خا ت لم 'ندا عج' تسند ع محاو

المثلكة.

دوقو عال 1 387 ممغر حرى ويعد

عقد ائما وف لعوى ا ٠١س ام 967
 م به حج ا في بيه لع* ا للقمة مؤر

 مز ا خن؛ ا يام في )الودان(

 'تذه*ا النة م*' أغع* شه*

بر ذلب كاي خالله التقى  جال ا

 بيه ٠تع ا زيه لجمهة ا رئيم صر لنا عبدا
مك فيصل ار ا ا را ا ًا آ: المتحد؛

 وآسعر 'العودية بية الع* المملدة

 المؤ داخل والتشاور اللقاء دنك
 ق 1 يوم ثالثية لجنة تشكيا ء*"

 جادى 25 م/1 96 7 سنق أغعال
 وزراء من كا ين ه1387 ا ولى

 والمغرب، ن دا وا اق اب خارجية
 ب نحد ا على ف ا ن ا بمهمه كئنت

 رتحقيق ،ليمن ا ر ية لصك ا ت لقوا ا
 ليمنية ا اف ا حلى ددن الممالحة

 الثالثية(، ؛)اللجنة وعرف المتنازعة،

المعالحة(. لجنة و) الالم( و)لجة

 3 م يه صنعاء إلى للجنة ا وصلت

 قوبلت ’لكنهن نقها لذة ا من أكتوو

 ني مت وقا والثعبي، سمي بالرفف

 أسفرت صاخبة ت ا د مثا وجهها'

 ط ق.٨' ذامرة اجهات رمو صن.اد ’ء

 من يا’لفحا ا در العديد ج.اءلىا

ل. يع مصنم جندن بينهم

 ح نجا د ا ر فف ل ا أحباب نت كدا

 خوف مقدمتها' وفي عديدة بصدام را

 قو عوا من هدو جما وا لحكورق ا

 رخلو ٠ ية نصم ا ات ا بقد ا ب تنحا

 لسدوذية ا بية بعد ا بلممكة الميذان

 لتشين والمرترف الملكيين وفلون

النظام على بقضا'ء ا ني فهم هذ
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يحيى( بن )أحمد الثاليا )اللجنة( الثالثية

طنين ا لمو ا و الحكوية آذ ى خوذ. ين

عن ز ‘تفا  ' من 1 ي ي '*تيا' ا ء_ وا دب

 م. نعدا وا نعنف ا نث حوا يد ا نتن

نتخلي ا إلى للجنة ا اضطرت مية، ا اند
 29 يوم صنعا؛ وغادرت مهمتها عن

 أكتوبر -4/1 387 ا$حرة جادى

اننزاع اص وقد م1967 أل

 النظام ظ لصا وحم. نداخي ا

ر حصا , فشا عف الجهوري

٠ ’ما يع .؛;ب ا.بعين

بركات قائد أحمد

يحيى( بن )أحمد الثالبا

م1955 - 1918ه/1374 - 1336

 م1 955 ه/1 374 حركة قائد هو

 بصنعاء. ونش ولد .‘ئبا 'شهد'ا وأحد

 حريص ، نحي ا يشوش . ببنية ا ي ق

 معارفه بشجا'إ محا كا'ن * بنظا'م ا عل

 تهوى وكال ديين، لمد وا يين بعد ا من

از. با'حتى ز.,سها رى فه يا ٠ ا

 مكتب ني  رني ا تعليمه تلقى

 في فر وسا م لجين با بتحز ا هم , م ' يتا ا

 م.1 936 ه/1355 عام العراق إني بعثة

 نظريات تدريب إئيه اركا ذته عد وبعد

 الرشاش. أسلحة عل لتعليو را الزمي

 النموذجي الغوج تنغيم إليه أوكا هم

 للمفرزة مودًا أ عون هم )اينمونة(*

 حق 1947 ه/1366 عام. بصعدة

 أيدها وقد م1948 ه/1367 ثورة قيام

الله عبد عا لشيفو ا مع متعاون
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يحيى( بن )أحمد الثاليا يحيى( بن )أحمد الثاليا

 حسن محمد المالمة ومع ،مناع

 وعندى السابق. الدام 'ناظرة الوادعي

 م لثا ا ة ناخذ ر ف لثوزة ا فشلت

 ولما؛ ٠٠ اعتقاله غي السيا عبدالرحمن

 جانب كا من كر لعسا ا به أحاطت

 عة بسم كض ٠ي ومغى حصانه زكب

 ة مباد توجه ولحنكته صفوفهم. خزق

 طالب )حجة( مدينة في أحمد ا"مام إلى

 ه بذا أ لكنه ا"مام عنه فعفا لمط ا منه

. معتقا نبه

 تميف سجنه ء صنعا إفى عاد ولما

 فتشغع انع از بسجن لحسن ا م ا"مال

 مم ٠ عنه ودافع ٠اوادءي مة لعا ا له

 إى للذهاب انجي للفوج قائدًا عين

 ميناء النزح يغادر أن وقبا ،فلسطين

 ذلك* عن م‘"ما’ا عدن الحديدة

 معنم وعينه * تعد إلى رطلبه

 خا ا ن صفورة بغرفة سكنه وأ * للجيش

 رقابته تحت ليطا ه قصم أسوار

 ميدان جزاز بيت له بق مم ة* المباد

(. الشهداء )ميدان اللمب دالي

يا اشزك  الطب عبدالملك شع الثا

 في وآخرون غي ب ا بحيى والقاضي

 لكز أحمد ا"م اغتيال محاولة

.فشلت رلة نحا ا

ه غاما انقدد

 للحادثة ني لذا

i ,أي'ذ

 29 اهدا 3 74 .نعبان 4 رفي

 جنود بين قتال حدث ام 95 5 مارس

 ل خوبا با )النجدة( ية ق في يا وزعا

 لجنود ا ن ستعا فا ٠ تعز مدينة شرفي

 اق وإد بنهب فقام لجيد ا ببقية

 أب بالحاذهث ا"مام عم رنا القرية.

 مقدمته. رفي جين ا ضبا'ط ۶ عتقا با

يا لكن ٠ يا لذ ا  بحنكته استطاع الذ

ط ابضا شة مجول أن انعروفة

 جتمع فا' .م. '"د.ا ا خد لجنوذ ا ر
 جيع وقززوا ن لجنة ا ر ط لغبا با

 با ا"هام. أوام تنفيذ عن ء متنا ا

 كان قد منه. انخلى على عذوا وتى

 ب مع. تيق عق يا لذ ا م نقد ا

 لإلهامة متم لذا ا الله عبن م سد " ا

. آنذاك )تعز( في متواجدًا كاذ والذي

 عن آحن ا"ماد م إرى رقرررا

نظرًا با"مامة الله عد  خيه التنازل

 عندما و .خه د ز ا *تم‘ ا ؛ خته نيخة

 أ بذ م ن '" ا غذز لجين ا ستشد ا

ق  قى ءى فة بكذا ء صا ن ا إذ

 ودز التفارز با حق ا"ما'م

اسوب. التنازل
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سود يحيى( بن )أحمد الثاليا

تيجية ؛ ذ ر  نمع ا ني ا ن خلى ى، ستى  ا و

'ق دف'ضن . ردب، دذأر'لحث إطا

. ب ى ا إلى "داد’ خ بعال  عذ

‘ ■ ج ى ٠ ى عن ح١م يعففا بكن

( زيز في زهر عي، بف ا  )د

 لى اكعب 1 1 يتارية عذلى إر متجه

 زفمرا٠د19ه/دأيريل؛؛137(

تم إر دن، عال ف ي ا  إى رع سال ا

 )ميذان ابدة ميذان في إعذاب

(. ابشبذا، حابي

 د ا"د سأبه بقليل إعداد رقبا

تم تم قائأل:'  إليك أحنا ى  

 'ز .يعثنا  د ز ا مكتب في  فشنا
 معلم  رعين  رفعذا  - بعدان إلى

 ب، فاجعا * بيت باث ر-بنينا بلجيد

 هذا نخ صئحيآ هذا : بقوبه يا انثا

 عملت ذا’ما الجين ا رهن * بثعب ا

 ببقية الفرئ يرك أن وقبل '..’خما؟

لجموم ا تتآن  حق و الجواب

مه موجها قاطعه مد بكدان 'محتشدة  كا'

 جزاء ما " بقوله: راحين الحضور الى

:لوا فقا * ' ا"مام؟ إحسان يكر در

 انطع وشاح يا’’ ققال: . نرت

 عل يا انثال رأس وعلق . : رأسه

عبدالرحمن بنقيب ا رأ، سع ة ب

 عمره ر يا صذ ا 'سنبد I دقن

ثين مسة‘ق ا قليأل رز يتجا وانثا

ش'ئ.

ا كوع علي محمد العميدا
 ٠ مجذه 'تيمن ون د ب : ممز شي عب : حو د.

ن. 1990 ٠2ذ ٠تت ■ - م ب. حبات ذر
_-_ز-بب - ٠ب'ذص . غذلم '٦ د عب

'سون

 الدرب من قبيلة ا خبار ني دود

 نذرب ا القرآن في كرش ن البائدة*
 له كف ازًا* ص بعاؤ-:ًاا دا ذن زن را

 لكو تبيرن رقد رئودًا )وعادًا تعاف:

 (.38 /29 )العنكبوت ماكتهم( دن

 أن عل بية ٠بع ا المعاذر تجمم ن رتت'

 رادي إلى بالججر مقامها كان تموذًا

ران والثام. الحجاز ق١بي ى ا-لف  وا

في بهما ر تقا يقتفي د بعا ها نكب

7 91 اليهنيقذ عقق سه اره



تمود سود

 يضعونى ا"خباريين فإن ولهذا المكان.

 في عاد جاب إلى اليمن في بودًا

 هي ا حقاف كانت وإدا ا حقاف.

 بحرقها ا الثاط ا رض تلك

 رادي أيض )يمى حضرموت وادي

 هي بود أرض فإن ا حقاف(.

 لتي ا ووة غدا ا وية ا لصد ا ا رف

يه )مدى بون ز ديا ن ليه ا عليها يطلق

ثمود(.

’تغب ا$شورية الكتابات لكن

اناحا شرق الوا ا"قليم في

'٦٠, جغ ۶٠٠٠ را  لفى ة الذ الشمالى ني رب ي ‘
القرن فى )تمودى( وانشام. الحجاز

زاأك..، ٠اذذا المالد.,؛ ة|.1|ا
ي ني ز ني- " ى٠ ى

لهما؛ ٠ج الى لب صحا أ ا٩ه ثمود قوم

البرم- صاص( ٠)مداز لمنطقة يعرف

ني نيد نجف '١ . - ٠ وس معد أن العحب ٠ومأ
منطقة فى علها على ا القديمة

صطلج ا لى ’ض, تدخا  الحجر

عر فقن ده(. لثمون ا )دا؛.نقوش عله

.. ويعذرا

 ثونب' نقث أربعون نحو على قيها

 لنقرن ا هذه أحذ دن رقد فقط.

 .رالثموذية ا.لنبطية :هما بلغتين

.د للباج 267 بحة لنقث ا ريؤرخ

 والنقوبث ثمود * ٦خ : ه ' يا ا

ارقت في يصح  كما .الثمودية

 بينهما ثمة لقا ا قة لعال ا نغي نفه

.  ألعي هن أض على عهر فقد مطلق

 معظمها لثمودي ا خط با كتبت نقن

 على عذلى كما .ونجن ز لحجا ا من

 الجزيرة أنحاء هن كثي في منها أعذاد

 .نيمن ا وبالد لى ظ ا كالرب* ،لعربية ا

 لقفا ا منطقة في م لثا ا د و في حق ر

* ٨ ويح ٠مثق د ي ق لث ا إر

 ف لثمودية ا لنقود ا آن عز حثون لبا ا

 مثا لمند ا خط در مثتق بخط كتبت

 ية لصفة ا ث 'بنقة ا عتي مجمة دلى ا خة أ

 الثمودية الكتابة رأن واللحب'نية.

 عتبن حمة ا تن رأ نتثا ا أكلى

Iفي مدى أطون أدلى كت .' خريون

 ى لذ ا بين كتيت قذ وه لثمود ا 'ث .,نقد ١.

 ارابع والقرن انجالد ٠ذا اذلى

 يغلب كتابات   إجا وهي انجالدي.

 ذه رمنقة بثات( )اح* وط عليها

ظ'م دون وأحجار صخور على

.معولى ه بخا وا ص خا
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ممود مموا

 تشتفا كأنت اب ق٠خاص . ا٦- رجنه

 أأ ى I وك '''رح ًا و * زة بتجا : ؛ ل، جما ٦ى

ة شذ بيمن وا د لثا ا بين ره شجا ا ذق

ة ' ' عزق رابعثة،كحا<؛حييل

 اء ضد قلب ني ايوم ثرن تقع

 بية بشما ا عضبت ؛ ح٠م تمتد * ت مه حضك

 ق شما كم 350 نحر بعد على بلوادي"

 إحدى وئشكا أذيم!, مدينة دق

 وتتكون موت حف محافظة مدديات

 ثرد هي: رية إذا ق' ا ٠م ثالثة من

القف٠و' وارمان ا' العاصمة

 صحراوية منطقه وهي " ا؛ وحزر

 بنحو ماحتها تقدر ف طرا‘ ا مترامية

 يوازي ما أي ب ًا مز كيلو 160

 حة ما من ئة لما ا ني سن دن

 من سكانها ومعظم >موت حف

 وأغلبهم جيا" وانا مر ا ا.عز ى ف

 سكنهو في يعتمدون ذانوا رحا بذو

 مظاهر بدأت رقد ٠ م‘لحيا ا تنى

 أخذ حيث لمنطقة ا تد'ر بتحف ا

 فيها خلت د كن ما هو ل يبنه بنا ا

 من وغيرها والمياه ء با— بكه ا

 حار ثمود صحراء رطبيعة خدنت" ا

 ف تع" و "ة لمتا’ رذ وم' صيف

 أن كما ،خريف أو ربيع ابعحراء

 عدا ما فيها تنعدم تكا'ن بزراعة ا

.لنخيا ا تزرع ابتي ن بوذيا ا بعف

 العقحفي أحمد إبراهيم
الله عبد محمد د.يوسف

 لق لريا ا - د نيع، نمنك ا' جالعع ونمدحن

 كثير ق فط لدا ا ل أنفد أبر مح1988
 انكتب ذار والنهاية، اية نبد' .أنذمثقي
 دائرة ادب 988 .4ظ رت. ب اطمية،

 معجم ب انفك ذار ,ا" ب؛ ف ر ندعا ا
 انمنحعي، إبراهيم صوية. أ شائل را اشدان

 ،4ظ L ،"I■■ » ■■ن وه .'نكنمة ذار
 Thamud and Safa. Littmann)(^^ ن)(

(.1940 Leipzig),
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أكتوبر 14 ثورة أكتوبر 14 ثورة

 أكتوبر 14 ثورة

 م(1964 ■ 1963ه/1384 - 1383)

الوطنية ركة ا شال ترابط بحكو

 امتدادًا ب كتة أ 14 زة ثو تعتبر ليمنية ا

 ربح 26 ام 962 *-’سبتمبر 26 لثورة

 لقد الساحة* عل ش1 382 ا$خر

 يرم 18 و أ'شه ة عن بعد اندلعت

 رمرم ٠ اليتمبرية الثورة قيام من

 ثورة ل 'حوزتا ا تنخا أل تهي لبد ا

 المنطلز هذا من واحد لوطن واحدة

 وانطالقة. راعدان خلفية سنتناول

 تحققت لفي ا يه  كتوبم ا الثورة ومسار

اطلح. بالكفاح

نتفاضات إلى لخلفية ا تعود  ا

 زيف طز متا في لحسلحة ا لقبلية ا

 ليه لعما ا كة ٠ح ا كو ا رط لجنوب ا

 وطنية—ا '٦بأحزا- ممثلة والوطنية

 شا'ى عد رشا * ٠ عدن في والقومية

 بداية في ذروته وصا الذي

ت. لستينيا ا

 اطظمة زلة مح*ا ا أن القول ربدن

 اش 377 عاد إلى تعود المسلح للشال

 )العاصفة تنظيو تجربة إلى 1958

ت أسسها' ية تم منظمه وهي محمد ن سدا ا

 على .عما هنالذ ودن نعمان*- عبده

 في ا٦ب يثق لفي ا حتم ',عنا ا من عدد تنعو

 .بعما للقيام )العاصفة( مف'ها منظمة

 ورف نية لبريطا ا الموال, ضد مل

 رمدسات. لت ا ٠مذغج عة للمجمة

 مزن سلسلة أل ل ديدويعا3ا رينط

 )عدن( طتعمرة ا هزت ات را نفجا ا'

 مروزًا 'شعبان من ة ابتدا متلالحق بشكا

 وحق مارس ه'/ 1 377 بذي'خجة

 بط ضا مقتا إلى أدت م1 958يوليو

 من لمزيد ا ذلك وق ٠ ني يطا ه

 ت ’و محا وا با لقنا وا يت را شجا  ا

 لألمن لتهديد ا هذا جهة ولموا التخريبية*

 عنى القبض وط الطوارئ حالة أعطت

 ط نذا قف وتة ص 'طخا   ' من عدن

 تجمع ل ا١دعم ه عبد محمد نذأ أ ه * سنطمه ا

 ير —تح )هيدن اسو تحت بقيادته آخ

 مقرها ن وكا -*-( نحتا ا اليمني ب اجنة

 من عدن ايها وانفو البيداء* مدينة

I حغنيبر ل -ا ن —م يهذ لمن ا و ت لنخعيا 

 اثمال إلى الجوب من نرحوا ادي،

 البريطاني للرجود لمى'دية ا لمواقفهو

 * لملحة ا '■ت ف '.تدا ' ا في زكتهو وطا

 د '*تا ؛’ ا سه ى ب طهيذه ة د قيا ء ' هذ نطحا

مو ت ننصا' ا جرت أ ل نعما عبدة محمد
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 ورابغذلناء ٠سر٠ذرفثة'تتم

 في .تنينا ؛أ ء٠٠رك ج م- زغ ئ f خاي تب جند ا

 ر'*-تعما ١'غد كطآك ’ جتكنا ؛عمف

 راض زيذةباتحر الحنابي*

 عمنت ز ٠ ۶ لكفا ا ض لح ه' ن ا عد إ

 رض ي خاج ? ماعدات خى ى حصة

 عرى لعرد ا اتبلدان من عددًا زار بمثلها

 فقن. رعون عر إ يحصا* ت الوفد أن

 عبد جال ثيب * ■ مقابلة نبعد معنم عدا

 من كمية -عبيثة مصنم ت—نذم ات'ى

'ضحة  ةيد خد ا ميذا؛ إلى وصلت * ا'

 ذىؤدد1 960 د1٦79ىاد

 نيب! ح٠تلد ؤ :ن * زه' ن ئ ١٢م هذ  ا

الجذب. ٠ي تحم ني جاذة أحمد ا"مام

 ي المدان طني ل ا النضال عد تعى؛

 حرن أوجه. إلى اتبريطانية ريع أضا

 انعمال كان الوطية. اتقوى تفاشت

غنم وأعلنت مقدمتها في  انعام* اب ا

عات اجتما' "فشال المظاهرات وتسيور

 وانني نعدن يعي 'نتتن ا انجا

 إلى عدن ا٩ذغ راز ن تخا  خصصت

المذروع "كمال العربي الجنوب اتحاد

 تمنحها ذية تخا ا رئة ن وتشحيا ني ريط٠ل '

 تحت ونتظا صوري استقال نية بريعذا

 ية نعسلن ا عد ا -ف ا وإبقاء حمايته*

 المدروع هذا *كان عدن في نية لويطا ا

 لدولة يكون أن أهمها * خطوة ن بد' أ

 دولية* عية شنم بي اند لجتوب ا ن تح*ا ا
   شما ليمد ا نوطن ا وحدة تحقيق تعيق

. وجنوب

دومى خال-ل ت ا ه لمظا ا ت واجج
ثدددة زع عملة سندك 2 4 7 ٦

" ا٠ " 'ني ■
منى الى ن ه ر لمتظا ا حف ٦ فقد

فى تة على قم لوا ا رعى نتثنم ا انجل

درن وحالوا وطوقوه كرية.( ) مدينة

اضعل مما * انجذ أعفاء وصوب

ل ستعما ا إى نة أ-وطاا ا ا"دارة

ت هال ادن انفاذات ا
٠٠ ب “ ر ني

، عهم جتما ا م>ر .تأ نجذ ا مبنى إلى
 ، ني لوريطا ا لجيد با نت 'ستعا ا ما٠ك

 الغاضبة هوس لجما ا واجه الذي

 ص لرصا وا * للدموء. .غسيلة ا با لقتا با

 وجرح استشهاد إلى أدى مما' اخي*

 لثرطة ا وشتت المتظاهرين من عدد

ت حملة  من عدد وكان واسعة اعتقا

 لشعب ا ب ود' العمالي المؤتمر قادة

شزاكي* المعتقلين. بين ا
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 ١٠ليو ا "'وفي المقاومة هذه ظل في
 انطالقة كا,نت سحمبر 26 الثالث

 عهد ؤها وإنها ٦سبتدنمز 26 ثورة

 نت وكا * لجمهوزية ا ن عاد وإ ،مة "ما ا

 ٠نيجمبر 26 الحميم يوم. مظاهرات

 عدن شوازء شهدت لقد مختلفة

 * ئبتموريه ا زة شع ا تؤيد مظاهرات

 رحكومه * ز ستعما  ا بسقوط وتهتف

تحاد، ستعمار برحيا وتطاب ا  ا

ز. ستقاد  وا البريطاني

 الشمال في الثورة قنت لقد
 عنى .يب عقب رنى رأس ا وضاع

 ة ٠ي ٠ج ا وفي با ليمنية ا حة لسا ا
 العدوان إلى تعرضت لذا ط لعربية ا

 وكانت ٠ بذ لقيا ا ولى ا يام منذ
 التي الدول من واحدة نيا بريطا

عزاف رفضت  بالنظام ا
 دن يما رن وجعلت الجمهوري.*

 الملكيين "يواء شذان الجنون

ى إسق؛ دفت٦ًا ، ٦ زهو*-غ-دذ وتندريبهم
*..ننل L، ٠ نه ١ ■1 مم ك ،ا ا ٠ ة 'الثه و م■! ام حا ه نثة ٦

طق لمنا ا عق المبالى عدواني
اطثاه أن منها' إدراك * الحدوديان

ن رذ كبيرًا اخذ تجتلف الجمهوري
 مع ين ’تى ي لذ ا مي $ما ا م لنظا ا

. لجنوب ا في ونفوذهم ١٠ه ر استعما

 ساءات ساحة إلى الشمال تحول

الوطنيون أدرك لقد الوطنية. القوى

 ثورية قاعدة آبم ل لثما ا آن

 بد و لجنوب ا تحرير ل ننفا خلفية و

 في والجمهورية لثورة ا حماية من

الثمال.

 لثورة ا قيادة وجهت إن ما لذا

 لشطئ نداء ٧ لثما ا في رية جمهة وا

 تدفق حق الوليدة. الثورة عن دفاع

 حيث تعز-:؛:- إلى عذن من ف '$ '$ ا

 عرى للمتطو تذرب ت معكرا فتحف

 سميت الني الشعبية الفوات من

الندا؛ لى كمن' الوطني احر. '

 الجنوب ريف أب'؛ ق ف '$ '$ ا

 با والغائه وذف'ن أب؛ من خاصة

اليمني. ضالو أنحاء ر التطئ كال

للثورة ا"عداد وقائع

تنشن؛ يمن - ا 'طال دان '.' أ-

 الوطنية ادكة قيادات تجمع
 ق'دم صنعا؛ إلى وصا غفن . ب؛ لجنة ا

 محمد ن قحطا' المهند. ة لغا'ه ا هن

 عدة ’فيت قفى أن بى الشعي
 ت وتعه و زف . 'سي سيا' جث '$ بت ا ت

 خن و  مؤ جمهورو؛ ا رب عينه

 — نحتا ا ا.يمني ب جنة 'ثؤول مكب

. - ؤذد بد؛ بذر
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حي. اصال

وطدا قا مثا اللجنة أعدت

ه، انحتا - ا ني 'ني 'ب —غ حمية لثكما ر -ي
مارس 5 ع1 382 زلى ونى

المغاف فه أق ۶ احتما. ئذ *1963 " ' ' ا— '
التحرر آجا مج' ثعأره " تضب الدلى

،عة حتما  ا “ ٠العدالة ة حدة لة ا ؛ ر ر ر
المزيف الفيدرالى تحاد الميثاق رأدان ا

الجنوب في سب ا الجوب المدان وقيام

ط ز منعما ' ا محططات م*' ؛حد'

 الجنوب منم مII نخ ٠يي الذى

ل ستقا  دولة م وقيا لشحلي ا ا

نفصالين بب لعب ا لجنوب ا المتآمر؛ ا

 ية ١ي٠تحغ ق - ب تشكيا إى ه درس, >

 الشعبي قحطان اكافل رفتت٦

 ضبي لقا ا عيذررمج د_اح كا يع عضة و

 عبد رالشيج القاف حدم ن لشيح ز؛

 بت وثا ق لصما ا عني ومحمد محيني أ 'ذع ا

 ونجيب تم ال محمد ائد زاب متصدر

 وعلي لقي عة الله عبد محمد و ما,يط

محمد الله وعبد خلمي لكا ا محمد

له ستقان وا نيمن ا وحدة على

 إقامة وزة تم على ق لميد' ا وأكد

 انحتا.، اليمني لجنوب ا تحرير جبهة

"نجليز ا ضد ٠تحري حرب ن وخ.
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ستقالل، النصر حق  وزة وض وا

 بج ١٠تح بعد ا'*يمنية الوحدة محقيق

عزاف وعدم الجنوب،  با شكال ا

 * نيا يعلى ٠ب نمها ٠لش لني ا الدستورية

 وإب'ء * ية لعسك* ا القواعد وتصعية

 ف عزا  ا وعدم * نى لبريطا ا لوجود ا

 عرع نيا ’يطا ٠ب ضتها ف معاهدة ي با؛

 حصلت متيا'زات ا وأي المنطقة،

 المنطقة ثروات ستغالل عليها

٠ي لتح* لمسل ا ل لنضا ا مئح وحدد ،

ان ايف' اى   هد. ا ٠ومج - الجنوب

دركة ا'ا كا عني لجهة ا تنقتم يوق

كة اتحد ندف ح اعداده' ه حدها تد ه
م ي ر ر، ٠٠ رني

ستال ا. فى وجا، إطارها'، فى

'رترنم ثورة د- ۶ فا لد ا الجهة مهام

٦ نتضحن ’ سه عج - ا رتة لحمية ا ب را

رىادار ’  ٠٠ النفا قاعدة ( )مصم

ة ند ف وزن مت تف وعلها الدرنى.

 ني زجا'ء الجنوب* 'ني ر لتح* ا حركة

 بالموحدة ا يمان ا هداف باية

 حدة الد قياد عني لعما وا العربية

 إذاعة هب: البيان وأديع العربية

صنعاء.

ا ب العج القوميدنى حركة ء ف بادر

 اللطيف عبد ,فيصإ بقيادة عدن في
 فيه يؤيد ن بيا صدر ف * “:؛؛’لشعبي ا

 ما ويؤيد * وتشكيلها لجبهة ا ق ’ميد

 في طنيه '.ر ا ى ائقة عليه أقدمت

 جداب من الكب ويول صنعا'ء*

 ي* يتح* المتعلقة  ساسيه ا القضية

 التحالف وأهمية * بيمني ا لجنرب ا

 بقوق ا مختلف بين والذف'لي المرامي

 .زهاإنجا' وزة ونى * بيمنية ا طنية بد ا

 الجهة مها'م تكون أن وكذبك

 رن جنوب ا بج تحد هو ساس١ا'

I *لمجنة ا ن جهة ت كا' وبينما' * سنعم 

تشكيا 'يبيا في كم ربذ يع لمحضر ا

 تحت حتة قدم  شحااكح٦ نثب

 في يثارك أن يريد در أن موز

 ب حا إلى ح نف' ١م عليه كة لمعج ا

 ية لتحضر ا لمجنة با أذنى مما تعب ا

 ادب إى ة ٠بملك تقديت ن أ إنى

 عن ممتنون حملها ا$ب؛؛:' انته عبد

 وقطاع العرب* القوميين رزدق

 ا حراز* والصعاط والجرد اذو

 وحض لمجبهة مكتب ح.—ت دق ل ببة يطا
غ'جد٧٠ لعج ئ •—نب ن' آلننتء يمد صزبج

نزاكي* لمعب ’ ب '٠ح مكتب  ا

 من معارضة واجه القرار ذن أن إ

لمطة ا ني دية بقيا ا ت شخصيا ا يعف
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ح  المناى ؛نتذاب رنم ٠٠ امحتا ا
 لمجبهة عام أمين ابشعي':؛:- ن قحفا'

ي تنفيذ مجنب تشكيا' نم ر غوميه ا

بقيادته الجبهة بقيادة

وصمودها الثورة انطالق

 من ثالثة انتقا ا ثناء تللن وفي

إلى العرب أغوميرز ا حركة ممثلي

العامة نة ما  ا ء محفا' ا وهو ٠شة لف' ا

وهانى ا١ه ا اى محب' ز حد زم حد

جال ن ل دا' انتقرا ٠ حدن ٠ نى هدن "''

موضوء عله ا حه رط > ص نذا ؛ عن

 الجيهة وتشكيا الماح بكناج ا

 في يه المصم دة بقيا ا وعمن ٠ ميه بقد ا

 مدينة في مكتب فئج تمتنى ء صك

 ط لغبا ا من يشكا ز جبا تعز*:؛؛

 ركايحج تدريب مهام ا -يتوبد ء ا اخرر ر

 لتحرير أغومية ا لجبهة ا نت ركا ز* بثوا ا

 نشاطها نقلت قد انحتا بيمن ا جنوب

 الجنوبية، المناطق عز لى بذ تعز إلى

 إلى بحاجة بقومية ا الجبهة تكن ون

 أعضاء تحول فقد ، ١لها عدة ف؛ تأب

 القومية للجبهة المؤسسة انغمائا كز

 لحنصوم ا جه د ء ه نف' ء عضا أ

 التي الرب، اقوميين حركة أعذاء

 عدن ني ة منتذ ها حاليا ى'نت

 إضافة الجنوب.* ريف مناطق وأغدلب

 الجنون أبناء ب المئات التشاف إلى

 حول المسلهم م 'للكفا لمؤيدب ا مين

 تلول لمقا ا ٦١فيه ح٣بم مية لقد ا جبهه ا

 عن الدفاء. جبهات من العائدون

 ٦١ خ ر أن بعد * الجمهوزية

١سلحته بأ لجبهة ا إنى م. نفمما  با
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ل فستدفعه وا ، ٦ ( غ ز إ ورغ آ تل تفاق ليتم لشخصية’ عوددبم على ا

غاي المنا رد وكان باهظؤ". غرامات لخطفة ا سلحتهم نا مزودين المناطق إلى

تلك فى ، الملم. للكفاح تمهدًا أن طانة ادص القوات )على لوزة

معسكر مج■ ات د كلو ثا^ثة لث تتنحى راجح غاط المقار ترك ا ثناء

طلقة لة سا ن ا فى ووضم N الحد" إ' 'تلج لمقا ا قه زفا ’مج محموعة مع ,وزة

غا المنا اخا' الى ،حملها ص ئ ر الى نثة نحا ا منطقة ردفان أدناء مج'

عب' لثة لثا ا عة ن ا .وفى شائف’ سم قا الحصبة ة ف'د مم نق لرث تعز
إلى النبأ وصل أكتوبر (13) ظهر بعد -بدف ردفان الى عاد مم 'لقومة

بريطا'نية قوات تأن )ددان( راذى علمت دلما المنطقة.* داخا 'لتواحد
تحا؛ تتقدن الثقلة المدال ,'ها تعذ مج' محامة تعددة كة طا ال 'للطه

١ آل— من -ح ٠ ه بعر ا- ' ر-٠ '
ا ذادة ام( المى اذد )د .۴,.■إجغ.ب ط ت أدج لمنطقه ا أهالى

ن( المة ب’(ا تعطحيا : )د ادة لح لدل, ضيب تعج أر  سلحته*,
-لن ا كد أ و * 'حفجج ن محمد كت لنا ا لوزة المقن'تا' جعا ما وهو كسرة.*

ى مقالي أحمن تل المقد يقوم كان ا ن’ كا ٠. الحاز الى ون دلجا؛ ورفاقه
حنجث كد تا؛ دارة دا ۶ ١■ز..ًاط '$ ا تعملة تداده ٠ش نه ل تسا؛ لوزة ى رقا نعط
فى ت صلقا عدة نندقته دج" ًاحغلد دد كان أنه ,ا -1.11 الكعام

٠ ٢ ئ ٠٠ , -د غ ن ن

* ت لتدما ا ننتط فى أ علنا عله*,
تدين لملال ا مجموعة فتحركت ا"شارة اجنوى إلى للعوذة ا"عداد كان فقد

( وق لذ ا ) حا -اش رث لد تتقدمغ* ‘ء ج تحج سه ت ’ د تمه طه منا د ا عد ا ه ى 'رب ر-' ىر- ني د،
ردف'ن( )حيد اح المع- وادى زآس وساق. قدم

; بز ، ه ;ات ،ن ٠ .٩ ٠ د٠ ئ. ١
أني 1 ني '

تر كتو أ (11) صباح ,وى لمواجهة ا المقاتل تام أكتوبر أوائل رنى

ة ز له طضا١ ة ن ف؛ امجمدعة ;,'ت تك ط ا حج" انذار له رسا فورة

الرطانة القذات لصن الوادى الى )ميالن( اذن ز’ا"يطا الياسى

زنة ئ كة معج ذازت حد المتقدمة ة ن لعه ا عدد عللط ا' با مضمه حاء ر ١ ا| ر

ذ|لت نه. نطا اط انت ',قد رتج' * ي وجداعتكج علت وأن الثمال إلى
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 نية بثا ا الماعة ر، ساعات آزبع

 ٠ًا زعم بعة ١ ل ' حخ ظهرًا ة عش

 القوات تراجع رن اهذرت

 لبوزة ظ المنا وإحعابة نية لويطا ا

 تزف راحه٠ج فظلت شظايا بثادث

14 ء مأ وفي الحياة* ف'زق حق

' ون جادى 26 م/, 1963 اكتوبر

في ,مية القو الجبهة أعلنت ه1383
ياب ن ردفا مدركة عز' دا سان

نناضل ا وأن التحرير نثورة انطالقة

،لحرية ا طريق على شهيد ل أر لبرزة

واسع صدى العملة تلك ووجدت

لمنة ا القيادتين لدى قناعة وشكلت

لجهة ا نم دد ية لهى را في لثما ؛ فى

 ت لتهواد ا .كا ■■زمم رًا..ق لقومية ا

 دشبم أعباء مصم تحملت *لنضاخا

 وفق جاء والذي المسلح الكفاح

 * ر ستعما  ا مقاومة في تيجيتها سبرا ا

 ج, ساحج را بالمال القومية لجبهة ا ومدت
 ٠ي ٠تح عملية على وأطلقت لذخيرة را

 يزن(. الد )رادح عملية ليمن ا جنوب

 ردفان في المقاتلون كان وبينما

 العسكرية ت للحماد يتصدون

 الجبهة قيادة وتعمل ٠٠ نية لوريطا ا

 فلج ا لكفاح ا تصعيد عل لقومية ا

ا حزاب أعلنت طقه منا وتوسيع

 عن المملح لكفاح ا رفضت الني

 قوية إعادمية حمالت ني قفها موا

 أصدره كتيب ني جاء ما ومنها

شتراكي شعب ا ب د'  ن ا بعنو ا

 من موقفه فيه حدد بقفنا( هو )هذا

 )أن فيه جاء ومما الملم، الكاح

 دانه مع شراكي ا لشعب ا ب '٠ح

 باددنا من لمستعمر ا ء جاد بأن لدبي* ا

 بسغك يؤمن ١٢ فهو مقدس واجب

 رأنه حقتها، يمكن حيث الدماء،

 ئيسية ر وسيلة لمسل ا ل ينضا ا يعتير

ستعمار على للضعظ  (أجا ومن ا

 أفضل سية 'سيا حلول إلى الوصول

 عسكري ر نتعف ا ار حب  ٣٠رري ،

 على دولة ر نتصا ا ز غرا على سجم حا

 وأن ، الحروب من ب حب في دولة

 انجد إلى الوصول يرففر الحزب

 أرواح حساب على الرخيص اد

 ردفان* في القبالى هن ا دراز

 ودثينة ٠ريافع والضالع-*

 للقبائل يقدم أن دون شب، لحوا را
 تخطيط ا خرى الشعب ت وقطاعا

 فالحزب وبذلك ،تحقيقه يمكن لما

  رواح با يرمي أن يرفض

  إقالق حرب في والممتلكات

يستفيد أن وقبل فاصلة تحرير حرب
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 يحنق دولي طرف من الشعب

 لحرية ا في أمانيها المضطهدة للشعودب

 أبداء رابطة قيادة ووصفت والتقدم.

 عبارة إيا القومية لجبهة ا الجنوب

 ويسيطر الخارج من موجه تنظيم عن

 من المارقين من عصبة قيادتها عل
 في محذر و لوطنية ا لحركة ا عل ء خا لد ا

 العمالي، المؤتمر , ولصوم السياسة

 الحزب المسلح لكفاح ا عارض كما

تحادي الوطني  قيادته وأعلنت ا

فيه: جاء الذي موقفها

 إذ الدماء بسغك نؤب  نحن
 لعنري ا الحنم بأنظمة نؤمن  أننا

 ب ٠٠لح ا ت ذا توري،أو لديكتا ا
 هيئة أو بلد  ي نقبا و الواحد،

. بلدنا شؤون في , لتدخا ا منظمة أو

 أن البداية في نيون لويطا ا أيقن

 كويا تعدو لن ردفان( )جبل معارك
 كغيرها مصيرها سيكور( قبلية ضة نتفا ا

نتفاضات من  قمعها في نجحوا لني ا ا
 كويا تعدو  أيا أو الماضي، في

 في حدث الذي التمرد حن حالة
 نويبر —اه 3 83 ا$نجرة جادى

 الحواشب منطقني في ام963
 سيرت أن بعد زع فقد والصبيحة،

ت نية لبريطا ا القيادة  ية عست حما

دبابة (50إحداها) في اثارك

 في صنعاء إذاعة وأوردت ومصفحة
 ا"نجليزية القوات أن نو 14

 ت ها تجا ا ستة في ت جبها ست فتحت
تلك. القمع بعملية صنعاء ونددت

 عمق نيون لويطا ا هل تجا لقد

 الثورة أحدثتها الني المتغوات

 ،كلها ليمن ا حة سا عل لبتموية ا

 لعملية واسع انجال فتحت وأيا

 اليمنية الثورة لقوى النضالي الهراط

 إلى اليمن شمال تحول من دلك يعنيه بما

 بينما ،أكتوبر 14 لثورة إسنان قاعدة

 الثورة نظام حماية مهام أن الثوار أدرك

 الثورة امتداد 3'خا من عنه والدفاع

 مم: ه لتحرير لتآمر ا لكبهم الجنوب تجاه

حتالل ستعماري ا  الويطاني ا

ء  ووجد * به ارتبطوا لذين ا والعما

 تبل ب مختلشة بأشكال دعم الثوار

 للمناطق المذاخمة المناطق عن الزولين

 أحمد زم لما ا رح صة رخا بية لجنة ا

 وتحولت إب محافظة قائد الكيسي؛؛.؛*

 ؛ًا؛ لو. لغا ا من يبة الذ )قعطبة( منطقه

 ور رحب ار، لك تجمة. مركا وردفنإر؛؛؛

 خزن إلى با"ضافة الجنوبية طق اطا إلى

 ء لغذا وا والمؤن ا سلحة يب ون

للثوار.
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 نشا ببرزة خا لمنا ا د يعتشها ’ ويعد

نتفاضة قياذة سألة حرو ف خا  ا

 ي بتشعين ؛ نجذ ا عنز ثد عند المسلحة*

 عضا'نه أ بين من القومية للجبهة

 جبهه ة بقب'د انجعلي انله عبد لشية ا

 يممثا ل ردف' قبائا عزفت وا * ن ردفا

غا. قائدًا الجبهة

.لمساح ا بكناح ا ض لحه يستجيب

الثوار ومواجهة البريطانية القوات

 ت لقوا ا حشد عمليه ت أ بد

 العام القائد استالم فور ابريطانية،

 من "ذن ا وسط ق لذ ا لقوات

 2 في لندن في نية لويطا ا الحكومة

ديسمبر 28 1 383 شعبان

 كبيرة حربية عمليات لشن ٠.ام 963

 على الواقعة ردفان-;؛:- ني الثوار ضد

 عدن، 'شمال إلى ميأل (60) بعد

 قائد )لنيت( للعميد المهمة وكلت وأ

تحاد، .جين لحملة ا جهز والذي ا

 )نتكراكر( عملية عليها وأطلق ا ولى

 كتعبير الهند( جوز )كسار ومعناها

 في تجممت المقاومةط صالبة مدى عن

 ئب لكتا ا من مكونة قرة )الثمور(

 جيش من والرابعة واك'بثة نية لثا ا

تحاد  المصفحات كتيبة ها ند تا ا

 نية لبريطا ا ت لقوا ا وبعفب دية تحا  ا

 للمهندسين وفرقة ذبابات ر نة لمكه ا

الملكيين.

 خصصت فقد للطائرات وبالنسبة

 للدرب )هين( طادات للعملية

 لقذف )شاكيلتون( وطائرات الجوي

 لجوية ا لإلمدادات )وبليفدر( با لقنا ا

 البحرية توفير إلى با"خافة هذا

 من هيلوكبين درادت طا 'مت لملكية ا

 ت ما حا ظهر على من .ويسكب از ط

)سيتنور(. الطائرات

ت توالت  لعسكرية ا الحما

 عام باية مع وصلت حق البريطانية

ت خمس إلى ام 964  استعملت حما

تحادية القوات لها خا  نية لبريطا وا ا

 عا واعتمدت ا سلحة أنواع كا

 المواقع ل حتا مظلية فرق انزال

 العارات استعملت كما ،لمرتفعة ا

والقدرى الثوار طق منا لقصف لجوية ا
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 من إفراغها إلى أدى مما والمزارع،

 ا سرى من المئات لجأ فقد السكان،

 ونزح الكهوف، في للعيثر الجبال إلى

 ؛!؛،’أبين في (تيسى با ) مدينة إلى المئات

 تكبدت المعارك، هذه وخالل

تحادية القوات  عشرات نية لبريطا وا ا

 عدد ل—ووص والجرحى، القتل

 ما إلى الثوار من لجرحى را الشهداء

 ر لثوا ا ن كا لقد ، مائتي,' من يقردب

 الني الهجمات يعاودون ثم يراجعون
 عدد كان وكما يوم عن يوم تزداد

 عنهم لت قا باستمرار، يتزايد الثوار

 أصبحوا بم أ البريطانية التقارير

ت يلبسون  في وأبم موزة رسمية بد

 تليح ن وملحه لتنظيبنم ا ية غا

 الجنود جرحى أن بل ، جيدًا

 إلى يدقلون كانوا لذين ا البريطانيين

. لحم* ا بالذئاب ر لثوا ا وصعوا عدن

 ما بكا. البريطانية القوات عجزت

 ثقيلة أسلحة من تملكه كانت

 ني الثورة تطويق من حربية وطائرات

 امتدت لقد ،٠لعخ!؛ والغا ٠ردفان

 والمنطقة الضالع* إلى الدورة

 لسلطة ا عت ستطا ا وكلما ،لوسطى ا

أخبار عا لتعتيم ا هو البريطانية

 حيث إلى امتدت الثورة لكن ،الثورة

 هو نية لبريطا ا  جهزة ا بإمكان يكن لم

 حيث ولى إخفائها أو عليها، التعتيم

"عدن". رهي تتوقع تكن لم

الثورة وسار عدن جبهة

 كل إلى الثورة لنشر ا"عداد كان

 تحطط وفق تسير لجنوب ا طق منا

 عدن اكن ود منطقة . كا طبيعة وحسب

 القومية الجبهة قيادة اهتمام عن بمنأى

 ٠ عيل إسما الفتاح عبد اختارت الني

 لتنظيمي ا الحؤول أصبح الذي

 لعرب ا القوميين حركة ۶لغر والسيامي

 لنعف ا ليشهد عدن لجبهة وقائدًا

 ا"عداد عملية م1964 عام من ا ول

 إلى اليمن شمال من الالح بإدخال بدأ

 لمها خز يتم مم ب* الته* يق ط م' عدن

 كان الوقت نفج وفي ،خفية أماش في

 وأكارها صم لعنا ا أصلب ر ختيا ا يتم

 سرًا وإرسالها تنظيمية ة وخب نضج

 عسكري تدريب تتلقى حيث تعزخ':ؤ. إلى

 يب وأما ا سلحة غتك تلى

 يعود قصيرة لفرة لى لغدا ا لعما ا

ومما ،عمله موقع إلى كا بعدها
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 الغدار .للعما يم السم التحفير 'سها

 منظمة وحلقات أوشعب خاديا وجود

 إلى تحولت العرب. القوميين حركة تتبم

 البداية نت وكا القومية.* الجبهة ر’ط إ

 حرب أو فدار بعما للقيام صعبة

 ت -لقوا عليها تنتد ينه مد في ت با ععا

 ة جزي* 'شبه عن عبارة وهي نية لوريطا ا

 إغالقها يسها كعنززجاجة صغيرة

 وقت وني محدودة بقوة عليها والسيطرة

 قاعدة كانت ذلك إلى يضاف وصدر،

 للذرق نية اليريعذا للقيادة وحقر عسكرية

 نية يطا لير ا ات لمعت وا ا وسط،

 الدقيق ا"عداد لكن أرجائها في تنتذر

 من كانا لبذري ا والعنصر والري

 لعما ا نطادقة هيأت لني ا لعواما ا

 ه'/ 1.3 84 منتصف ني بدأ الذي الغدار

 من أشهر بغعة مروز بعد ام 964

 قام حيث ردفان في الثورة انطادقة

 رمي ات عمليا من بلطة الفدائيون

 ا"نجليز الضباط منازل عل القنابل

 ر نطا ا ضرب تم. كما وأنديتهم،

 وتسببت البازوكا ئف ا بقن العسكري

 العذرات وجرح قتا في العمليات هذه

،نيين لوريطا ا لجنود وا ط لضبا ا من

 إلى با"ضافة العمليات هذه ل وخاد

 الدوريات عل ر٠طتم ا لهجوم ا

 دروس الفدائيون اكتسب نية ليريطا ا

 النظام فهم ني أفادتهم رب وتجا

 المستعمرة .داخا اليريطار ي العسك*

لضعف. ا ط ونقا

 كان الغدار لعما ا بداية في

 التمويه أساليب إلى ور يلجآ الغدائيونى

 وتعيير  قنعة ا .لبم مثا ،لجتلغة ا

 ت شخصيا ل نتحا وا ت ا ر نسيا ا أرقاد

 أيض رسمي بلباسم رسميون ضباط

 لذين ا ا شخاص. يعدون لكانوا

 الفدائية لعملية با القيام 'سيتدلون

 مزيفة، بأرقام السيارات ويعدون

 تنفيذ , قبا انجموعة لقاء مكان د ونجن

 دوره، واحد كا. ليعرف ،لعملية ا

 وبعد لعملية ا سنين يته للف ن وبعد

نتهاء  .كا إخفاء ١يته التنفيذ من ا

 بأرقامها السيارات وإعادة نيء

 بين المنفذون ر٠ويسي ،الصمعحيهحة

 ردود نبضى لحى عادية بطريقة النامى

 القطاع يتولى الوقت نفس رفي الفعل

وتوزيعه. لعملية ا بيان طباعة الشعبي
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 الشديدة لرية ا ورنيم ذلك ومع
 أكتوبر في الغدافي العمل تعرض

 إلى اه 384 ا رلى جادى م1964
  جهزة ا اعتقك حين خربة

ستعمارية  العناصر من عددًا ا

 القيادة فكرت حينها العاملة، الفدائية
 نخليين ا ت برا نخا ا ل لرجا بغربة

 وكاث السراء، على وا"نجليز

 من ت برا نخا ا من تألى الخطورة

ء كاذ لقد نخليين ا العرب  هؤ

 كانوا لقد سب لنا ا ر لمدينة ا فون يم

 وقيادة محلي هو ما بين وسطاء

 ردء. يب م ولو ،نيه لبريطا ١ ت برا انخا
 استمرارية على لقفي لعنا'ثم ا تلك

 وجهت لى، لغدا ا لعما ا , ومستقيا

 البذاية في الغدافي العمان قيادة

 برات اغا زجالى فيها تحذر ا"نذارات
 الفدائيين متابعة مغبة من نخليين ا

 لذنك يكرثوا لم البداية في لكنهم
 تتابعت و همأبرز غتيا'ل فخططت

 تلو حد نرا ا ت وا نخا ا رجال اغتيال
 الفدائيين رثاثات لت رطا $خر ا

 والمؤولين ت ا نخابم ا خباط كبار

نجليز  ركز وثا بير، اذلى مثار ا

وسيردي التشريعي املس رئيى
وغيرهجض.

 للثورة ا رلى النجاحات إثر على

ل خا ردفان-:;؛ في المسلحة

 خالى بلعت م1964 ه1 384ءام

تحادية البريطانية القوات  39 وا
 حسب مج جر 34ر قتيأل

.نية لبريطا ا ت "حصائيا ا

 رجه في الملحة الثورة اندلعت

 زن ئهم رعمال "نجليز ا لمتعمرين ا
يات حكام  ا ول، العام فعي الو

 جبهات زم إلى الثورة امتدت

 في لعكرية ا ت لعمليا ' ت نتن وا

 لع؛!؛، لقا وا لفضلي وا والعواذل دثينة

 في ،لصبيحة وا ثب لحوا وا

 الثوار أصبح م1965 ه/1 385ءام
 وارتفع ، التحريب جين في ينتظمون

 شمك جبهة (12) إلى الجبهات عدد

 في لعوا'لق، وا ويافع-:;:- حدي، لوا ا
 قد القومية الجبهة كانت ا ثناء هذه

 خاحعة نفاخا أسا'لبب من طورت

 الجبهة قيادة أدركت لقد القبائل، بين

 وما القبلي لوعي ا كبح أهمية لقومية ا

 .ئا لقبا ا بين اعانت صم من ينتجه
 "لجان" تثكيل إلى فازعت

 رتجميد إباء على عملت إصالح،
 ا فكار ونن القبلية، الثأرات

 وحدة يا تعم' على عد سا مما طنية ت ا

 إذاعة درز جاسم إلى الوطني، العشم
 إلى موجهة عة ا ن كإ نثتتم أ لني ا ٠تعم

 الوعي ونثر لترجيه ا في لجنوب ا
الثورة. أخبار وإذاعة
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 ة د 'ح ن م ذ٠ ١ تر - لح 'ى سف ر صد آ

 ث ذيع ر ق' تع اعجى' رترزيعه، عته،' ف'

 ب طو أ لعكري ا لعما ا يكن ئ إذ

 كان فقد القومية جبهة ا تنهجه ًا وحين

 أولوية ي هير لجما وا اليامي للعما

 عذن فغي ٠المذن ني خاصة كبيرة،

 واستخدمت انثعبي القطاني .شكلت

 وانعمز الجاهآللجن، ا"عالم وسائل

 النذابية المنغف'ت ط أوط بين

 فية لثقا ا ذي النوا و لنائية ا و بية الطال و

 انتشب'ر إني أدق ض' لرياضية، را

 بين وام ق نث' ني ونفوذه' ثعبيتها

 ٠الكف' خغم رفي الشعب، جاهو,

 لقومية ا لجبهة ا عقدت ،لملح ا

 يونيو 1 385 صعر ني ا ول موتمرها

 فيادات ه حفر تعز في ام. 965

 برزت الني والعند'تم القتال ت جبها

 بعدة المؤتمر خرج ،لية لقتا ا المعارك ني

 'لميثاق إقرار ا ذه م هامة قرارات

 نظري كدليل المجبهة الوطني

 اليامي، لوعي ا يطور لمارط،

 الني لمرحلة ا لوطني ا الميثاق وحدد

 لتحرير ا مرحلة بإنهاء لجنوب ا يجتازها

حون، لغال وا ل،٠العما قواها الوطنى

 الثوريين، والمثقفون والجنود،

 ا.لقومية الجبهة تكون وأن رالطلبة،

 معه يتفاعل الذي التنظيمي ا"طار

 في سواء ملة لعا ا لثعب ا ت عا قطا كا

 البناء مرحلة في أو االتحرير.. مرحلة

جتماعي شتراكية طريق عل ا  ا

 الداخلي النظام أحكام المؤني أني كما

 لتثبيت ا"جراءات اتخذت ئه فد وني

 .لعما ا وتحين ،لملحة ا ة لثور ا ذبح

لتحرير ا جين وتكوين التنظيمي،

 لعمل ا وتحين والمنظم، الموحد

 قيادة فعاليات ورفعتم الجماهيري،

الجبهة.

 ء لبنا ا '٠تحي وثيقة أق كمد

 اوني ب نتخا ا تم وبموجبها ئتنظيمي ا

 كهيئة عضوًا "42 " تم تكون وطني

 ممثلون عضويته في دخا عليا، قيادية

 وانتخب والمناطق، القتال ت لجها'
 تنفيذي مجالً ئه عضا أ بدح من .نجلب ا

 الجبهة قيادة يتولى أعضاء (9) تم

 انجدى دورات بين الغارات خالل

 قحطان المناضل برئامة الوطني

 رعون ،للجبهة العام  مون ا الشعبي؛;:-

 تب لمكا ا من لعدد مؤوني'

لشؤون ا مكتب هي لمتخعصين ا
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أكتوبر 14 ثورة أكتوبر 14 ثورة

 سية لسيا ا لشؤون وا لعمكرية ا

 المالية لشؤون را ا"عالمية والشؤون

الشعبي. التنظيم وشؤون

ستعمارية ت للطا ا أصيبت  ا

 الثورة تساع ا جراء لهاع با البريطانية

 ت عمليا تشديد إلى ت فلجأ لملحة ا

ضطهاد، ت والمداهمات ا عتقا  وا

 عدن مدينة وتمشيط المعتقلين وتعنيب
 حالة وأعلتت ا سلحة* عن بحث

 يعتبر نرن قا وأمدرت ،رئ لطوا ا

 ونعب إرهابية منظمة لقومية ا لجبهة ا

 صلة له من كا سجن عا القانون

 أو * ت سنوا‘ عن لقومية ا لجبهة با

 حاول أو "ا"رهابين"، ماعد

 ومنعم * عليؤ القبض عل ض عزا  ا

 حاكجم - ني لوريطا ا السامي المندوب

 له تخول استثنائية صالحيات - عدن

 لحماية يراها إجراءات أي اتخان

 نية لبريطا ا ا"حصائيات ومن ط  س ا

 جاذى في السجون في أصح من أن

 ٠—عدده بلة ام 965 أكتوبر $بحرة ا
فقط. عدن في معتقا (1500)

 حز نيون لبريطا ا لجنود ا منح كما

 ليم لحي ا الرصاص. ل ستعما ا

ولمواجهة با الثوار جهة لموا

 كانت ذلك ومع المظاهرات،

 المناطق في لعسكرية ا العمليات

 عد تتما المدن في والغدائية الريفية

 تمبزت حيث عدن ني خامة

 والجرأة بالتنظيم الفدائية العمليات

 من الفدائيون تخدن أن بعد لمباغتةا١و

 ت ا ب* نخا ا ء عمال من عدد تصفية

 قطع مما نخليين* ا من نية لوريطا ا

 عا لتعرف ا ئا رسا دين رسيلة أهم

 أو تواجأو مناطق أو Ik الفدائيون*

 لقد با *5*—تواجده مناطق و ابأ ,ب

ت طالت غتيا  كياز عين عددًا ا

نجليز ط لغيا ا  أجهزة ني العاملين ا

.ستخبارات  جانب رالى * والجين ا

 ت لجأ * لورة ا لقمع -لتنكيا ا ت عمليا

 السياسية المناورات إلى بريطانيا

 فعملت وجودها* تعزيب' إلى الرامية

 لم الني ا حزاب اهتمام إثارة عل

 للمشاركة الملح الكفاح في تشارك

 عل . التفاوض . أسب يضع مؤتمر في

ستقالل  هذه مثا إلى ها دعا وقد ا

 حزب حكومة وصول السياسة

 رهو اللطة* إلى البريطاني العمال

 حكام اء  م* را لالطون ا جعا ما

 من نجشون لجنوبية ا ت نا لكيا ا

ال لعما ا ب ‘حم حكومة عطف فقدان
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أكتوبر 14 ثورة أكتوبر 14 ثورة

 عند مى تنا بينما عليهم نى يعلما لبر ا

ش الثعب زب٠ح قيادة  ٠زاكي٠ا

 ا'لفرصة أن ’الجنوب*:؛: أبناء ورابطة

 ت حا إصال حول وحف للتغا تتب را

 يؤمن ١لذثا٠با تأني دستورية

.للطة ا في ١٩ركته مشا

 تشعر ا حزاب هذه كانت

 حفة خا * ئا صم لمنا ب' ا وفقد رنثا نحسا با

خزاكي الثعب حزب  الذي ا

 لمؤتمر ا نقابات عل قاعدته تعتمد

 قيادته* تحت المنضوى العمالي*

 نم فقد نلمع ا ج للكفا رفضه وببب

 ١٩—زه نحيا وا العمال هور جا تأييد
 إلى ذلك أدى :؛:*’القومية للجبهة

 ط لمؤتمر ا لح٠ء نقابات ست نالخ ا
 يعد م  ضح ا الله عبد أن وأعلنت

 *للمؤتمر كرئيب عية خم صنة له

 ل خان مرى القومية لجبهة ا نفود واضع

 النقابات وسط القياديين أعضائها

 المؤتمر عل الكاملة السيطرة تم حق

 المعارضة ا حزاب نت كا .لي لعما ا

 الشعب حزب وهي - الملح للكفاح

شراكي،  الجنوب أبناء ورابطة ا

 من وعدد لجنوب ا تحرير وهيئة

مع اختلقوا الذين طين لال ا

 ممثلون لتقى ا قد البريطانية ت لسلطا ا

 هدا 1384 صغر في القاهرة في ١٩ءذه
 تشكيل عل واتفقوا ام* 964 يوليو

 ق ميثا عل تفقوا وا لوطق ا لتجم*, ا

 المتحدة  مم ا ذارات تأييد يغمن

 مح لبرنا ا وحما. الجنوب قضية لحا

 العامة الحريات بإطالق مطالب

 وعودة السياسيين المعتقلين يحج ون

 عامة انتخابات وإجراء * لمنغيين١

 لجدوب ا أبداء كافة فيها يشزك

 حكومة عنه تنبثق تمثيلي , مجلب ٠ ٠تكوي٠

 للطة ا تسلم مسؤولية تتولى رطنية

 أن عل البريطانية، لحكومة ا من

 محايد دولي إخراف تحت البالد تول

نتخابات هذه إجراء قبل  ا

 إصرار أن الميثاق في وجاء ونتائجها،

 ورفض لمتعنتة ا ستها سيا عل نيا بريطا

 وتكريس المتحدة  مم ا قرارات

 يجد  الشعب جعا ل حتان  ا

 لشورة ا إلى اللجوء من مداص

 منظمة إلى التجمع تحول ثم المسلحة"

تجاه هذا الجذوب.جاء تحرير  تمهيدًا ا

 الدستوري المؤتمر في ك شرا لال

 البرنامج هذا أن نك و ،ني لبريطا ا

الجبهة برنامج مع قفر يتنا كان
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كتوبر١ 14 ذورة ر٠اكتو 14 ثورة

 ن أ تؤمن ت—ن كا في—ز ا ,، لق__ومبة ا

 إ$ الجنوب من ترحر لن نيا ؛.ريطا

 حق ة شعبي لجرير حرب لة٠بدواص

 هوس حما ف لتذل ا موقع ومن لنصمى ا

 ط نفوذها واشساع غ ن؛ حب لذدبا

 جعلها والدولي لدربي ا بالدعم وتمتعها

 والوحيد عي اك. إطل ا أب تعلن

 موذغها عدنت رأ * لي-نواب ا في حلب٠للث

 دءرة أل دؤكدة الدستوري المؤتمر من

 لذدن في دستوري ؤنمرم لعد ندةبريطأ

 * مفضوحة مداورة ه٠كوذ ددو 

عزاف رفضت نيا فويطا  ت را بذرا ا

 تعفية لحدج ازفي المتحدة م— م ا

ستعمار  ومنح? ن٠اليم جنوب من ا

. لمصير ا تدردر دق ه دعي

 لندر في لدستوري ا لمؤتم- ا ءند
 ه/1 3 85 ا$م ربع شهر أثناء

 حداد فده شارك ام 965 أغسطس

يات  وقيادة نيا لويطا الموالون الو
 بطة ورا كي*؛- شترا  ا لشدب ا حزب

 عدن دومة١٠ح وربب *٠لجنوب ا أبناء

 .ا٠داوي١م القوي عد الجيد -

 ذشكيا نده لوريطا ا لحكوصة ا ذردت

 واستئجار موحدة جنوبرة دولة
 (15) لقاء عدن في بدة الح; القاعدة

لسنة ا في نى١ردي٦٠٠س ا جنيه مرول

 ديإ عد٠ب ، ية٠لعم ا غب غرا آ ن ا٠عم ٨٠س 

ستقالل.  دولة تشكدل اذدف كان ا

 حماية بمعاهدة مرتي.طال بية -نوجذ

 * دولية حتدة ثم ذا تؤمن ، ندة دطا بر

 1ستحي كيان وجرود يمني ا٠م"م
 واجذ-ه اليمن* وحدة إعادة ده بوجو
 بقيادة واسعة شعيرة بدارزة المؤتمر

 بمؤثمر ذا بيان ني سم:ه القوب الجبهة
 عقد أن موقفها وأكد ٠ "الخيانة"

 لذرارات برذطاي رفغم ظ؛ في مؤف
 عد انفذوا وتصفيه المتحددة ا سو

 * دة إنجليز وزة ت؛ إ ليم لجسدريه ا
 زاب—أح إلى لجأت نيا ؛ريطا وأن

 وارتضت الثورة في اك دق ا رفغت
المصاعدة. وزة اا رأد تهدف بالعمالة

 أذم الدستوري ر المؤ فثا

 وس ساستها ءلى في؛ ريعف٠ب ار إص
 لدب ا حزب أما ر دب ا ’هنا

شتراكي* تفاق ا سلمي با  مع ا
 ااوريطاني العمال ب ح دة٠حكو

زاكي الشعب حزب وفذذان ش  ٠ا
 أن مر والخوف موافعهما بإ ا  وا

 هه—لج ا دة ؛.نيا ٠بسي الثورة ر فعال

 ااته ء؟د هدد *ودبو بد م_ي_ة .١ ق لا
تم ا س لنه ا-حقا أ حد-نح ا  لجمالي ا لمؤ

 فدد لملح ا لكتماح ا علن أ و

زشعن إلى عدل در وعا ين ٠شتعم ا
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أكتوبر 14 ثورة أكتوبر 14 ثورة

 تجاهلها الصعب من آحذاث رثة

 ساحة عل رات لتعل أ كال رهي

 * ب كتد ا 14 زة ثد ز ما عل ل ٦لكما ا

 ت٦ رك م خبثى 'شومة زند وربة ه زم ب ١

 نم كد المدعومة الملكية نقرى را

ستعماري ب رانن * دية لعد '  ا

 * صم لتا ا عبد عيم ٠ ا ٥٠٠٠' لمعيا انعادي

 مشم سن اتفاق إلى ق'ن مما

 ن لمكما ا قئفية ية سح عل لعرذل را

 ا$خر ربي* - ا’جدة اتفاقية رفق

 رخشية ر196٦ أغسف ه/ 1 385

 ٠٠'.* تعكا ا عل مية لقد ا لجبهه ا '٠م

 عفى :ب لثما ا في ية شد ا سة سيا

 ني ريأ * جدة قية ل ا زففت الجنوب

 القومية لجبهة ا موقو من الموقف هذا

 حقق عا فا ن دنه ت ا ن دبحت أ لني '

 ة  جبى' ا تأثير من غا استقا خا

 أن بعد * شؤرب' ني رتدخلها ية المصم

 لقومية ا لجبهة ا قيادات تذمر تصاعد

 التي ية لمعم ا  جهزة ا سياسة من

ت عن كثير في تخضع كانت  إلى الحا

 رحون الشخصية ومصالحها زجتها٠أم

 لحة لمصا ا باتجاه مصر سياسة أقضت

 من لجتوب ا في السياسة القوى بين

وطنية جبهة في ها توحيد متطلق

 وجدت ذلك ضوء رفي * عريفة

 لمصرية ا  جهزة ا دعم ير ٠لتح ا منظمه

 تعز في لها مؤتمرًا عقدت أن بعد

 والرابطة، الثعب حزب ه حف

 يد لمثا وا طرق لسا ا ن٠٠م رعدد

 ، نية لوريطا ا للسياسة المعارضين

 ط لملح ا لكفاح ا تبني فيه علنت رأ

 حل رفضها بب الرابطة ب نسحا را

 منظمة إطار في ح. تدما  را تنسها

 استمالت دلك ضوء في ير ٠تح ا

ثة المصدية ا جهرة  لجبهة ا قادة من ثا

 بينها ت ررا مدا بت ٠رأج مية* اله

 رحدة مورز تحت نتحرر ا منظمة ربين

 13 رني الجنوب. في المناضلة القوى

 رتعز صنعاء إذاعة من ن بيا أديع يناير

 أحمد رعا ،ا صتح الته عبد بتوقي*.

 القومية الجبهة دمج يعدن مي لسا ا

 حدة را جبهة في لتحرير ا ومنظمة

 وفي الجنوب، تحرير جبهة تمى

 دون أعلن الذي ا"جراء هذا ضوء

 القومية الجبهة قيادة .قبا من يقر أن

 مرحلة مسار بدأ ،لوطني ا مجلسها أر

الدمج.

 نت كا زمن في لتطور ا هذا جاء

 ،أرلجها رصدت قد أكتوبر 14 ثورة

12 القتال جبهات أصبحت لقد
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٠أكتوبر 14 ذورة أكتوب-ر 14 ذورة

 في داية٠الغ السطات بلغت٠و ،ةهج

 دية يفا دبر ا العطيات حسب دن٠ء

 (35) خا$لها قتل عمب، (286)

 الذرار رمن نى بربطا (202) وجرح

 (85) جرح و )لي)( ٠استشهد واددذدين
 في ت1لعملي ا وبلذت ،ودردندا مقاذ 

 (663) الريف ني القتال طق ترط

 وجرح (24) جرائها من قتل عدة
 رررطأكدا وضا؛ط ي جذت ا(13)

 سن (300وجرح) (170) واستثهد

وار. ا

الدمج مردن أذناء ادذورة أحداث دار

 - يداي* - درز ا٠م الدمج استهد*
 قيادات بدن محدث ام 966 دسمور

 في ارتباك القوب ة—لجبه ا عد وقوا

 دإلى فد ر ذوقشط ا ن وكا ٠ فه.لمغو ةو
 يتخن م ٠ ردًا ل دمج لكونه الدمج

 جاء دل الذرءي التظيمي الشكل
 ف يماك* '$ ديين ااي من دا$دة بمواذقة

ت قذوا يمددك بكامله دذظسم إلغاء حق

.زة د

  جه-؟'ة ا نذود حذول الدمب بعد

 ونن بإذاعة ا"عا$م أجهزة المعرية

 ط كحر؛*ر ا جبهة باسم ر خرط   ا كل

 هين اصئيا*ت منفذو كان وان حق
بت م.٠اني لق ا يه٠م القن بهة٠الج أعدماء

 العسكردة ا٣ تذغلدا ل٠دك ظ حذنا  با
 ءمادًا ح;در ا س-ظمة وب,قتت لشعرلى وا

 رددها اذواعد فاقدة ر٠التحرلج جبهة
شهرالهي الشع.ب حذزب أءد.؛ء ءدا  ا

 م-ن ة—و؛.طوء ،ة2س سي.ا عات وجا

 هةبلج ا من رملزت ا ادفي ,ر٠حم لعنا ا
 هي٠ستذت لجرب ا أن واعذندت لقوهية ا

 الماب عدات اطا إيقان نجرد
 ا جهزة قبل من عدها وا سلحة

في المعرية  كاب حولت بالفعل ا
. ي ٠التح ج؟هة اصاح عدات اذمما

 الجربة داخل الفعا زد وكان
 ذجت لقد * ومتعددًا ددًادد لذوب ا

 ا ب إلى اللجوء أحنى، أزمة* في

 أهم من حدًا وا شكا التنظيمية

 *  زمة ا تنلن د وح ٠خ ا ما ا ءد

 كررة٠الس القيادات تداعت فقد

 ب 1غي محكم الذانوية صة1خ !.,شعرلى وا

 في العامة دة شيا ا مين بأعضا

 حدث ٠٠٠ص إنى ا وتوجه* و ر لحا ا

 ٠شجبهب ق ية ا؛-حدم القيادة ا بلف

 ت ءا جتم ا وا -د وء الدي، ٦م .لد

 لر* دد—ء ,تجم_يد٠ ا ه ن دك ا ; ج ٠ح

لهيني الماللى أعضاء  وانتخاب ا

 حمفوف ون ٠د, جديدة قيادة

 رأسها على الهاوية القيادات

. عيا إسما !نتاح عبدا
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أكتوبر 14 ثورة أكتوبر 14 ثورة

 لجبهة ' آن حاا٠غ را ت با' زعندما

 مجو* لذ ا نسد بز'د تقف مية لف 'ا

 نة ما  ’ب ية ٠لمع ا القيادة استنجدت

 زعل الدب ميين لقد ا مة حكة العامة

 تعز إلى زفن,ممثلها زصز ذلك إثر

 ى لقعر با مية لقر ا الجبهة قيادة "قناع

 رت تبلد ■,ني ا ؤية - ا لكين * مح ند با

 ٠تي مية لف ا لجهة ا ت ا قب'ن تبعتها زا

 اجبهة قوق دعامة تهيئة اتجاهر* في

 عين لبحث .را صة لحا ا مية لقد ا

 تركيب إعادة ني تكتيكية تحركات

 لتبييت ا مم لتحرز- ا جبهة مع قتها' عا

 المستقيا في لقومية ا لجبهة ا ب نسحا 

 زف ظ ميتة بعد ير. التح* جبهة مين

عتماد الذات. على ا

 قيادة حت حذ زف الغذ هذه في

 مجا بتشكيا قزاح ا القوب الجبهة

 ن٦ عزت مؤقتة;- كيئة ١ظمس حبا ;قح

 للجبهة أعضائها من ثلث يعطى

 منظمه لممثلي فقط زثلثها القومية

 القعدة ذي مطلع رفي التحرير

 من أعلن م1 966 ه/مازس1385

 مه قوا دة قيا , مجلم تشكيل عن هرة لقا ا

العضو صبح رأ مناصفة. عضوًا (13)

 أمين ٠مكاري لقوي ا عبد (13) ان

 ذلك غضون ني التحرير. لجبهة عام

 الجامعة فت ءلى ا مازم (18 وفي)

 ثرعي ممثأل ير التح* مجبهة العربية

 زحولت ،لجوب ا لثعب زحيدا

 )مصر( المتحدة لعربية ا لجمهورية ا

 لجيهة كلي وتأييدها عدمجا ما

. ي لتح* ا

 الجبهة تمكنت ا ثناء هذه رفي
 سري مؤلفي عقد مين مية لقد ا

 لعرب ا لقومبرن ا كة د ۶فر عدة بمسا'
 - 1 1 - 7 من استمر - الشمالى في

 محافظة )جبلة(-:؛:- مدينة في يونيو
  جهزة ا تعلم أن درئا * تئي’إب

 اك'ي المؤتمر تنازل ده،’نعف با ية خصم ا
 لتنظيمية ا  زضاع ا لقومية ا للجبهة
 تنظيمية إجراءات تخذات.* را بالنقد

 المؤتمر زقرر دحرن، رقيا ا من عدد يجق
عتماد  زسائل وابتكاز الذات عل ا
 ،لشعبية ا متعحري* ا رب ١ح في جديدة

 م هتما  وا ،لعلنية ا ت لهؤسسا ا ا٠ردء
 دررية ونشرات محلبوعات بإصدار
 لتنظيمي ا لتطوير ا صلة موا وخروزة

 ززضع جديدة، قيادة انتخاب زتم
 للوحدة تصورًا لمؤتمر ا

 القيادة أعفاء وكلف الوطنية
، (؛:-’عيل إسما لغتاح ا عبد .مة لعا ا
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ر أكو 14 ذورة أكتوبر 14 ثورة

 نع وسي ، اشيل—إسم الملك ب_د٠وء
 ءر.ا لد؛ ا لح صا رد وأ ،لعي لضا ا

 إلى كذر با ٠ام:١هيش عني د—ومحم
 شان الحادات في شراك لال القاهرة
 راع٠اك أن غبر الوطدة، الوحدة

 د رير٠٠ح٠الت ه—?مه—ج ب٣خمج تدلى’دا
 ي.وذيو ه_/ 1 3 86 صغر فغي يتوقف

 تثكيإ ب٠بسب تذاقم ازداد م1966

 مع التثاور دون وطني مجلس
 في ده نعنا ' والدءوة اوذومية. |لحهة

 يونيو 30 ا ول/ ربح 11
 قيادة جعل الذي ا در ؛١٠ 1966
ا"جراء ذلك ذرفضى ;ة٠ا!ذو الجبهة

ط را اقصا١ ا تجادات جع ولعدذأ
الى احتجاح ررساؤة '.ة الذوه سهة٠للج

ورردة اكدرير* ة لحب العام ا دنن
حدر تناا ب جال لم الر إلى
الوحدة تعرز خطر نم حذرت

 ن ا ج وإلى ٠ لتمتخا إلى ال-وطشة
حتجاج رس_ائ,ل  الجيدة سدت ا
 عدن، في صاخرة مظاهرات الغذوذ

 ، ،٣ع٠لئ ا قرادة تحتلف فده ثارلذت
حتجاجات وأيدت  النقابات ا

٠ ى و٠س لمداا والماع-تقلون

 وفشا  وضاع ا هذه ظ-لى وفي

 ج.يه.ة إطار ني اذومية ا الجهة إذادة

 * ير التمح. ه م.ت.ظم أت٠لج ري.ر٠ح٠ت٠ال

 ءلى المراهنة إلى المعرية واخابرات

مية دو دا الجبهة ٠ر محادثات إجراء

للودة. وط هبنة د1وإ^

 ^و الحوار منمر ا هرة ااذا وفي

 ا"سكندرية ر مو بعقد توج شهرن

 أغظر ه/1 386 ا$ذر ربح في

 اتفاقية إلى فره التوصل تم ام 966

  الذوحيدي .ج٠الد أن ذ-ريا داء

 اذ،١التتظيم كاح م-صاخ دح وب1يتج

 بهوي—ح لم٠كي شت- ي ١مح- عنه د  ه

 م.ا ه-يئا في د?-ة لقب ا لجبه_ة ا تحما

 أن على المقاعد. ث٠ثا ء.لى دية ااي

 إمرة تحت .ة المال ا!؛-طاعات ما٠تع
 أذول ذرارًا المؤتمر واغذذ كة كة. ذادة

 . ۴مجك أعضاء ن٠بتعرث ذي لها م ام

 الجب؛, بمبارة ٠ لقرا ا بعدد ار وق
نماديا ءلىاذ وبعد ا'  ا'

 بعد العميلة، مية السرا به'أ د'اب

 أن ا!.تحرير منظمة اعتقدت المؤتمر

I من خروجها *.الة في القومية لج_بة 

ر٠ ج.به.ت  ؛ حد ا ب ٠يع-رف لن ير ك

 ءلى ود-ص المنظمة وفد ذلىوا وط'
 دًا د. امتعمي تك.ح ٠التحظيمي غا ذاح٠نيتا

شتراكي الثعب حزب أعده  أكد ا

 وأن التحرير* لج..هة مركون ور الذ أن

 إلى ظ : ف يؤ مية ئقة ا ي_هة٠اخ ر دد

ب اك
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أكتوبر14ثورة ر ب أكدو 14 ذورة

 ذه ذكن ئ سقت.اج١٢ا رذا م.ث.ا

 ج.مهئ فتقاد١ا ج ٠ا د ذع وا ني ل.ة٠ص

 اشأدزة انقعت الذواعد اى ايردحرير

 نت ى دا ه٠وه ٠٠۶١ إم ا إدارة عر

ى دثا ا ب٠س ١غعر قومية.٠ا خبهة١ ءل

 ابهة ث حلت اد 966 ااه/ 86

عر اريفية* ؛ى-ق٠اذذ ني القوب

دك ت ح؛ ا٦ رص-خغحمة ندةد- ة,.

 ده ر 1ششا •بص لدم ء ح.؛ة در ٠ي٠التح

 به٠ج٠ ٠ما ٦.ثملل٩■—د ا V ا٠غم٠٨ل أ في ده ب٠ع ر.شا ا

 ة د دب' ة وق ا 4م وبدد ءدن وفي ٠ تى خ أ

 .نوية ا جيبة ا ست ا دن٠ء جبهة

 وف في لته وحه )الفتوة( ح;س

 بادف الشع-ي ازرم إلى م 1966

 عثرن لقطاا رين ذشأت إنى ا اندوة ردم

 ء عف! آ ولجذب كنغب-ي وا لى لغدا ا

الدها ني النشطة اكاركة إلى كفب١

٠  .ل،ر١ت..ا ج٠ي ئى١الع

 اث٠"حل اكح>ي ح؛ة إذشاء جذاء

 الكفاح جع وذرا لجية٠س ة ٠ه ظ-؛

 الت.حرير هة٠جب ر افتثا ظا في ٠.اداح

مع الورن-؛ وإلى لمنظمة ا للنواء-د

اوفى سود لة ا سآلا٩و'. اخدل" ب-ي

ذزورل أدام دة أص ا  ج؛زة ا دا " ع زب و

ح—دا' لذوم_ة ظ.ل وإن . ا .هة٠اج

.لد:،ا ذر ذوا ا اغذزون ءلى سادها

فى ا!ذ.ود-ة بة٠الح.ل ة~ادات فغت’
؛*ة اذن؛ لحذو ا دان؛ آق - 1ا؛داخ -

جالى الى ها ط ا دش ر'تحه ررة ا"ت
١1كا٠ا'

وحاء ,رر،٠٠'.;ا جذ.لجة هب• ب ذس ٠’حا٠ا

ة ا$خذ, أدى حم فى لش ذا . - ن ه ًا
دداس,ة ام 966 أكتر؛_ر / ارا 3 86

ادذورة. :طآلق’ '.ثالثة كر , ى ا

عدن درئ٠ه٠ثم ١...ثم..بى ا ١هل ىعذ
 ردءو ت١المذشور وتذوزيب ت’دط؛ها

 م_ن ذوب اؤ الجبهة يبئآحاى'٠اذ إلى
 حدراتاذظا وادددت ٠ير ٠اكد جب.ه.ة

 ه.ذا دع وتجاور.؛ ررنية ا دنن ا إلى

 ).رذالىا الذطاع ودادة ذررت ادف
نسحاب* عدن في  ')زنقين ء وجذ؛ ا

 كثف ٠فقل أكذور. (14) ^وم اء٠مس

 ا).ع.سكرية ٢١ب٠م٠ء ح٣م ون ا)ندا

 ووزءوا ذ.ية لور؛طا ا ت ا سك ع لم ا زد
 ا)ذود^ة لحدة ا ب ا'نحا دعدن ذًا بدا

 ا)زمن ا4ه ودن التحرير. جب؛ة دن
 ومية٠لة ا الجب؛ه .دازات٠إص كوازت

 ءن لنعت ا)في أنات وال للنثرات

كاذة في :يا وم٠ذ٠ًا ا)في ات الوب
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أكتوبر 14 ثورة أكتوبر 14 ثورة

حداث المناطق،  شرعية نقلة و

 الثالث المؤتمر لعقد قيادتها تداعت

 قعطبة منطقة قرب )حمر( في عقد -

 شعبان 20 - 16 بين ما الغرة في

 ديسمبر 3 إلى نورر 29 ه/1386

 بإعالن المؤتمر وخرج م،1966
 جبهة من القدومية الجبهة انسحاب

 مؤولياتها وممارسة لتحرير ا
 جبهة لعجز إطارها؛ خارج الثورية

 الغاية إلى بالوصول التحرير

 (12) وفي الوطنية للوحدة المنشودة

نسحاب. بيان صدر ديسمبر ا

 من لقومية ا لجبهة ا انسحاب بعد

 العمليات واصلت لتحرير ا جبهة

 إصدار عل وركزت ،لعسكرية ا

 داف التابعة ا"عالمية اكثرات

 ووجهت المرعات. جع إلى واتجهت

 أوساط بين لتفلفل ا في جهودها

 في ساعدها العفار والضباط الجنود

 العرب، القوميين حركة خاليا ذلك

الغنومية. الجبهة إطار إلى تحولت التي

 تهريب في لجين ا عناصر شاركت

 كما ط أخرى إلى منطقة من لسالح ا

 الذي السالم إصالح في شاركت

ني التنظيم تطور ثم بالعطب، يصاب

 العمل في المشاركة إلى الجيش إطار

. لعسكري ا

 إلى انتقلت فقد التحرير جبهة أما

 المسلح الكفاح في الفعلية المشاركة

 لشعي ا لتنظيم ا تشكيل ل خال من

 كجناح تأسس الذي لورية ا للقدوى

 لكنه التحرير. لجبهة بم تا عسكري
 في يتبع مستقأل تنظيم كان عملي

 ١٩رات ،لمصرية ا  جهزة ا توجهه
تجاه برنامجه  وبدأ ي، صم لنا ا با

 العسكري لنظيم ا هذا نشاط

 ه/ 1387 عام صيف في الملموس

 ضد الغدافي نشاطه وتركز ام. 967

 في ودخل عدن في البريطانية القوات

 الدافي القطاع مع المنافة إطار

 لقزة ا هذه ل وخان ،لقومية ا للجبهة

 معسكرات ية المصم  جهزة ا فتحت

 من فرق لتدريب بتعز الحوبان في

 مستقبل كجين وإعدادها لمطوعبن ا

.لتحرب ا جبهة موقف يعزز

 وزتها منا نية يطا ب صلت وا

 ٠ه/يذاي1 3 85 ن مفا ر في السياسية

 البريطانية التقارير تحدثت م1966

 جديد دستور دتشروكع أعدت أتها

تحاد لحكومة  له يكتب لم أنه غثر ا

النجاب.
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أكدوبر 14 ثورة كتوبر١ 14 ذورة

 ماكة٠ ب آصدرات دراس وفي

رض الكذاب  اءج اندفاع لمسائل ا

 في المرابطة كة٠الريطا القوات أن فع

 (26 *850) تطع ا ومد الذرق
 في ث ه٠ج ه—م ,' كور ء ا٠جا ٠ رًا عنق.

 كيرة. العسكرية انذغقات وأن عدن*

 اذوب منحم عى ردة ء.؛ ذدة رطا ب وأن

مشالن  .1968 ',1388 عام ا

 عدة ا—لة ا تعفية ءلى مها ء مج

عدن. في السكرية

 إلى يطايالر القرار هدا يعرد

ستعمارية مخط.طانما انمياز  ودذاك ا

قتصادية المارة أزمتها  أن ءو وا

ر إعادة لة مأ ذ ا  عن وا"عا

ن أ موعد  إلى ن يمه لجموب ا ستقا

 اروطني 'تحدردرا ثورة ذ.طال اتساع

الثعيه.

 ٠التحرير جدهة يين الصراء فبرغم

 ت استم* فقد د القومية واجبهة

 خطن ة.طور وحل'ث الذدا':,؛* ب الحم

 عبد يذودى' كان الني عدن جبهة في
 ت٠م احجآ أن وبعد ٠ج إسماعيل الفتاح

جهزة قبا  مه ذب' أثناء ية المه ا

 في الدوح رعد رذذن.ه مع ت ورا بمشا

 ذ؛دة٠الة ذولى ة ٠هالقا إلى طه و ،دعز ي

 سام علي ثم ،معليم لح صا' محسمد

ض )صالحن( عز،-ب- ربع سالم تم ا

 ددافع ءلى القدائيين ۶حصو في تمشا

ر طالت اذفي )اداون( ري ا  ا

 لم٠66د/1٦كىتئ

 بحمالت البريطانية ازنوات قامت

 يسرق لم وغارات ت هما وودا تذنين
 حذي زوا في سداج وعملت مديا دا

 وأخضعت المداخا وحدود *عذن

 ا سددذ* عن يجث ئلتغتيش ء ذي ك

عتن؛ ون ووسدت  ؛..اخ فقد ت ا

 في عدن سجدون في المعتقلين عدد

 م1966 ه/يوليو1 386 ا ول ربع

 في أو؛ ،سداسي ا—ق—ت—ع—م أنف نحو

يات سجون  (1500) نحوالى الو

٠ معذقا

 أن القمع ت ءهصلمياا كا آ..ظح م ١;,« ولم

 عرد دلمة د فذ الدرة* ر ا سند. ا ١ةء .*٠٠

 (،868) ا حداث أو ت الما,؛

 ين (258و) إصابة، (573) حشت

 ابريطانيين بين من جريح و كدا

من جرب (283و) شهيدًا (32و)

 • صرًا،■*؛ رزا 'اثوار ين

سا، .. الدسم مردلة ل وا

 ادا 387 دام إن القول ءكن٠

 بالشبة حاسم ءأم ثكل ام 967

أكوور. (14) ثورة
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أكتوبر 14 ثورة أكتوبر 14 ثورة

 القومية الجبهة استئناف واجه فقد

 من شديدة معارضة المستقل لوجودها

 وجناحها التحرير، جبهة قبل

 للقوى لشعبي ا ٢٠لتذظي ا العسكري

 مية إعاد ت حماد إلى تحولت الثورية،

 الواقع وفي أكأر، الصراع أذكت

 تقف ع محفة نفسية العوامل كانت

 با لوطنية ا الوحدة حوارات

 المادح أعقبت الني والحوارات

 الجبهة فأعضاء القومية، الجبهة

 دة رقا ا أل يصدقون يحودوا ز لقومية ا

 رة لثة ا ضد بشدة وقفوا لذين ا

 ثورة عليها مطلقون لمسلحة ا

 يقفوا أن يمدن . العرب الدراويش

 وأبم جانبها إلى وإخالص مجدية

 قسري. دلرج طريق عن فرضوا

 الحوار وليب ية المعم زة٠ جه ا فرضته

الوطنية. بالوحدة وا"يمان

 لبة با سهاد مم   ا دكن لم

 في ها ستقاد ا تعيد أن القومية للجبهة

 الماعدات من يا حرما ظل

 طريق عل مضت لكنها الخارجية

عتماد  ما عل معتمدة الذات عل ا
 ،وذخيرة أسلحة من بحورا

العازمة* لعلنية را لرية ا وقواعدها

 الموجود لالح ا م ستخدا وا ،لتنظيم ا

القبائل. لدى

 يناير 19 ه/ 1 386 شوال 8 وفي

حتادل ذكرى بمنامبة م1967  ا

 ير فيرا 11و لعدن، لى لبريطا ا

 عل أعوام ثمانية مروز سبة يمنا

 بي لعم ا لجنوب ا اتحاد تشكيا

 تتها قو القومية لجتبهه ا فمذ ستعر ا

 ت با ا ضط  ا خادل من وشعبيتها

 العمليات وتععيد ات هم لمظا وا

 المناطق* وبقية عدن في ية لعلق ا

ت ورغم  قلة ء التحرير جبهة محاو

ضرابات  إ عدن في هرات والمظا ا

 لجبهة ا أظهم مما لغشا با منيت .أبا

 ظا ني قوية زالت ما بالها لقومية ا

 مقاتليها تدفم ٠ التحريم جبهة قيادة

 لجبهة ا ضل منا ستغم'از وا لجة مضا إلى

 وني * دية لقيا ا صم لعنا وا لقومية ا

 سيب بتأ ل حتفا  ا يوم فورايم (15)

تحاد  الفدائيون خاف * بي لعم ا ا

 القوات ضد مبادة كة معم

ريطا تحادية نية ا  الشيح في وا

 ت لمصنحا ا زي*' أ وببو * ل عثما

 لجبهة ا تل مقدا مم" كبي* عدد ستشهد ا

 من ا ول ا-نعف وشهد القومية*

.شديدة منافة م1967 187 عام
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أكتوبر 14 ثورة اكتوبر 14 ثورة

 بين عذن في السكرية الطيات في

 القومية للجب الغدار القطاع

 جعا مه' لشعي ا لتنظيم وا

ا س مؤولة نية لمريطا ا ت للط' ا

.عنى ة ٠ستل٠ا أمن على ط حفا'

ا يطانية برات اخا أجهرة ، كانت

خذ تنعل ا التشى ت ا ذف قد

ذن باج— ا رعف ء ة انشا ترلى كار" ن

ادارك مم وش' القومة الجهة جهة ا ط

 لجبهة ا بين اع له ا طبيعة نيين ذا دبر! ا

 حول > -:ا؛ ب لتعد ا وجبهة لقومية-:;:- ا

 من باعتبارات للقيد'م التنظيم ذلك

 الصراع إذكاء له الطرفين ض

قتتال وإثارة بينهم.. ا

 م 1 967 / ه 13 8 7 عام مطلع في

 صا ا لتر با يأ جد تطر نيا يطا ب ت خذ أ

 رت ق لني ا المتحدة  مو ا بماعدة

 الحجة ذي في عدن إلى بعثة إيفاد

 مع اتفاق إلى م1967 ه/إبريا1386

 مجق آعلن ي لذ ا صم. لنا ا عبد

 الطمي الحاي على "قدام استعداد

 ه/1 386 شوال وفي الجنون لمألة

 الله عبد اذرح ام 967 ذاير

 في مؤقتة حكومة .تثكيا  صنح ا

التحرير جبهة قادة أن يعني بما اطفى

 موقف كان بينما ٠.لبعثة با قبلوا

ستقالل المطالبة القومية اجبهة  با

 وصول عاقت ذلك هن وانطالق

  رم ا بعثة وصول وقبا البعثة،

 ير لتحم ا جبهة لتحمت ا بأيام المتحدة

 لبعثة ا وصول رخة لمعا لقومية ا لجبهة با

 الحجة ذي من الثاك في وصلت الني

 عدن، إلى م1967 إبريل ادا 3 86

 من نية يطا ل ا ت للطا ا تتمكن ولم

 طائرة بواسطة الفتدق إلى نقلها

 الني المظاهرات جراء هيلوكبؤ

 المطار. وطوقت ۶الثوار في ',ارت

 لجبهة ا م أعا هرون لمتظا ا وحما

 ،ومصر لتحرير ا جبهة و ،لقومية ا

 الغرق تناف لبعثة ا وجود ل رخا

 لقومية ا للجبهة بعة لتا ا ئية ا لغد ا

 مع الصدام في الثعبي والتنظيم

 بعمليات والقيام البريطانية القوات

 لم شامل إخراب .طا في عكرية

ل يتوف أيام. خمة خا

 وحين الفندق حبية البعثة وظلت

 بلةلمغنا المنصورة سجن زيارة أرادت

 عل نقك سيين ليا ا لمعتقلين ا

 قابلهم دخلت وحين مصفحة

يجياة والهتاف بالتظاهر المعتقلون
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أكتوبر 14 ثورة أكتوبر 14 ثورة

ستعمار، وسقوط الثوزة  وفي ا

 دائرة كة المد كانت السجن خارج

 انني نية لويطا ا والقوات الثوار بين

 بعثة أفثك وهكذا *بكثافة وجدت

 وبلغت عدن وغادرت المتحدة ا مم

 (280) ا سوع ذلك في الحوادث

 نية لبريطا ا ت ا لقو ا وتكبدت حادثه*

 ستشهد را وجريهم فتيا بين (64)

 (180) واعتقل العدائيين من واحد
 اد 06" ه/يوذيو1387 وفي ط مواحن

 العدوان أثنات * هائا تحول جرى

 على اسي لك ا البريطاني ا"سرائيلي

 * هو لجما ا ٠ء مشا ر ستثا ا لذي ا معم

 طوين ب ا إذ البداية نت ركا

 ضد -لعسكرية١ ت لعمليا ا عدلت وتصا

البريطانية. والمبثرات ت لقنوا ا

 جبهة ا بقيادة الدار ة سيط وا هم

 ين لعن ا في * كريين مدينة على القومية

 كلفت ضارية معارك بعد يونيو من

 قتا بينما * ربعة أ د ستثها ا ر لثوا ا

 الجنود رن (31) وجرح (12)

 تحت كريين مدينة وظلت البريطانيين

 يوليو* من الرايم حتى الثوار سيطرة

 المعارك أ-ن إ الثوار اسحاب ورغم

 أن حد إلى وصلت فقد تتوقف لم

ايبهنيغذ الوسؤعغذ 820

 دار لقومية ا الجبهة فدائيو هاجم

 ا ولى جادى 17 في السامي المندوب

 من لعثرين وا لث لثا ا ه/ 1 3 8 7

 انسحاب وبعد ام، 967 أضعين

 كريين* مدينة من لقومية ا لجبهة ا ثوار

 اسزاتيجية ا'لقومية لجبهة ا وضعت

 عدن مدينة إحاطة على تعتمد جديدة

 بتكثيف البريطانية القوات تجمم ‘مرش

 القوات وإزهاق العسكرية العمليات

 الريفية، المناطق كاذة ني البريطانية

 بدألت فقد ا"سهراتيجية هذه ونجحت

 أمام تتهاوى ت لسلعين وا ا"مارات

 في ونجحت * مية لف ا لجبهة ا مقاتلي

 موت حف في لمسين. ا م ’لكفا ا ب المعا

أغسعين 'شه ني وهكذا ة* والمه*

اا :1..-؛. ~ ن- كهذ٠ا
د ى رب ر ب، در

لى وحررت خمس* حررت ' -ق
دة لقا ا حعا مما' حين لمناة ا - ي ٠ بتفة ر يد - ' ٧. ر

ي * 1 هر ٠ المناحين م*' ’ب ا قد تسحب طاغة ال

ها تلد مقا نضو ا عدل رنى عدن، إلى

١لئع ا نتنق ا ئ مذا جانب إلى

أن صلت ه ات ',ة* لعست ن ي ز-ا سات
 في لقومية ا الجبهة فدائيو جو ه'

 السامي المندوب دار أضعين

ما'م وأ الهاون* بمداف* ني لبريطا ا



أكتوبر 14 ثورة أكتوبر 14 ثورة

 ا$خرة جاذلى في ا وضاع هذه

 1967 أكتوبر أوائل 187

 انقرات فة ى لعربية ا الجامعة دعت

 نية انتقا حكوس، لتشكيا الوطنية

 نيا تريعى من لسنطة ا ١تتد ية '٠ك ٣م

 ب جدر ا -ستمسح أبا أعلنت انني

 نوفمبر ه/ 1 3 8 7 ن ثعبا في ه٠استفال'

 مية نقر ا لجبهتين ا دكن ام 967

 ييب عرق ند ا تناث رفضت نتحري, را

'سعد* ذار عنى ة نيط ا عنى ف نتنا' ا

 م 1 96"ًا?" ا'$'رلى/ستحتر فيآئد"ى

 ممثلي أن إ ا هلية اذى ورب

 أكتوبر من ابعاد ني دخلوا لجأة ا

 سمرت ا ز .ت دثا محا' ني عرة لقا ا ني

 ٠ غودر سن ب ن ' ا حق الحادثات

تفاق تم  الحكومي التشكيل على ا

 بيان بإهدار التعرير جبهة وطاب

 رشت لقومية ا الجبهة أن إ' مشرك

 فى البيدان أصدرت التعرير جبهة ب',

 ذغزاذ1د/1 387رجذب28
 القومية الجبهة فرفغت ام 967

 لجبهة ا سيطرة منطلق ومن الحادثات

 ،عدل عدا المناطق كا. على لقومية ا

ثعبية لجان .تثكيا منطقة كا في رتم

 الممثل أيا وأعلنت ثؤوب "دارة

٠ لجنولب ا لثعب حيد لة وا عي لذ ا

 اشتعال إلى التطور هذا أدى

 29 ني لجبهتين ا بين ثانية أهلية حرب

 ني م1967 نور., 2 اه/, 3 87 رمت

 لحج-:؛:- إلى رامتد عدن أحياء كل عدد

قتتال ذلك ضحية ذهب . وكرن  ا

 الجرحى، ت ومئا القتلى ات عن

 مما "يقافها؛ النداءات كاب وفثلت

تحا لجين ا تدخا خطر ا  ورأت دي ا'

 أكر لقومية ا الجبهة أن لجين ا قيادة

 من الجين قيادة وتمكنت تنثيم

 خبط من تتمكن ولم *ئها آعفا' خبط

 رجب 6 رفي الثعبي التنظيم أعضاء

 أعلنت م1967 أكتوبر 10ه/1 387

 لقومية ا لجبهة ا تأييد جين ا ة د قيا

 وبذلك لصالحها، الجين وتدخا

 نية بريطا لقومية ا لجبهة ا دبحت أ

ستقالل على ون للتعا  وحب ا

 عدد فإن نية ويطا ا المعطيات

 ه/1 3 87 عام خالل الحوادث

 تكبد حادثة، (2,908) م1967

 قتيل بين (1248) نيون اويطا

 لوطنيون ا ر لثوا ا تكبد كما ،وجريح

. (551) ر شهيدًا (240) جريح

821 ايمفيأة الوسوطة



ام962 ربب 26 دورة ام962 سدمو 26 دورة

 لقوات١ ودأت ذوين شهر وخالل

 محادثات بر في بالجالء الريطاندة

سذلهالل  وفد بين ا' 'جنيى في ا

 قح_طان ة٠؛-رئاس ة٠ي٠ال.قوم بهة٠الج

 ووفد العام، ا مين ٠الثعبي

 ت’ستمر ا زفي وا ،ذتة لبريطا ا ومة٠لحك ا

 29 من نورر 22 من العزة في

 نوذمن* من (30) از وفي سننوو
٠ مس.تقال رًا كيا٠ "وطن ا نودب ج بح ص أ

ذاد١|ا أددد سدلحدد

..معي ۵۶٠٠٦ ج :٠ -ايف - تجن ا و عدن :
ة٠٠افي.,ئ: ,ات٠ ٠- ا ا ٠٠٥ ء- از—صة كل' صد'

ني 7ني

ندت' ض زد نتا ا انحدن؛ م-1960
عاد صدز ناجى ءله سنطان لمؤرلج٠س

ر زك، ن، ذن ،دا رت؛ ارى ٠م1976
 .198" - 1945 انمحتا الدمن الجذر

 د ئ صدر ',عبري إبراهيم للدكتور/
اكف: ذي ':خود 'جبهة٦ يذدان؛ ام.979

 :سؤ:ف ري ج ا محي' ؛ ستقالن ' جا١ من
 ر 'صد - اد 984 ءاج مدر وومكي ن؛ وددا:ي
 سلة7 طنيةاو الحركة موس.كو؛ ام،984

 حي :حجنب' ًاحمد عدس الوحدة :ىإ ':؛وزة من
.1992 مدرى،.

ام 962 ببر 26 ؤورة

بيم*؛ ا د>ن دين -مذحى' ا ب اسجحا مذن

 اشتدان بسبب-1 36م/1918 ءام

 ني اك ا ن ٠لحك اإوطذرة لمقاوره١

 ادب ني ٠—مد-ه إدر وءلى البا$د

 ني اليمن حد ذولى ا ولى، العالمية

انددت، حميد أسرة من  نمة ا الشمال

 ^ت أقافيروه الذي النظام اسم وذر

 اب;ة( المتوكدة )المملكة ى ثن

 يد اللعنة واحتكار دستبدا با

 عن ة م نحك ا لة٠والعز م، "ى ا دخمع

 والتقدم التحديث ة ردادا ، العتد

 ك.ا ورفغم المعارضة، وخنق ،٠والعل

 ذواجه حديثة دوذة يب لذ-ا وذة مح،ا

 دالبا أرقع مما ح ه ندب ا متجدات

 وسيا،ي احتماءي وضع في

>د ن ا لح ■" د دي ق:.صا وا

ت عدة ا!دس شهدت وؤد  محاو

 دج ن ا التفئا'م ا مذ لدت !_لتخذص

 ثورة زها أب دت ن وكا ،الغشوم

 فت دالنياستبد1367 /1918

 لة-ة ود توري*—ذر ظه سب تأ

 أحمد لشهيدا يقيدادة ه 1 3 7 لي م/ 1935

يأا  بي'دأ وأكرها شب' أء وكان ٠ اأ.ةا

 ربيح 26م/1962 سبتمبر 26 ثورة

 احكم على قصت دالني1382 ا$خر

 أرلى ست و' ؛ تجاذت "مامي ا المص

 قاد وقد ا:بالد. ني شدي جهودي طاه

الذي ا درار( القباط ٠)ذها الثورة

خرة جادى ادا 961 ٠ه1381 ا

822 a٥JI>٥،11 aذ*ة٠ي



ام962 سبتمبر 26 ثررة م 1962 سبتمبر 26 ثورة

 جين :ا ط زبا ح٠م عة مجمد ح٠م ى لمكد ا ر

 ح٠م ة كتيج صم عدا وعاونته * لمثقفور ا

 حنيا'طلبغ يخ نشط' ا و بغا و ۶٦'لمذك المثقفون

 ار ا د كة د ٠ذ- د عنا' و ظفري لمو ا و

 ت بك. ر ع، لم ا كه د 'ت ن ق' رع ! ,يمنينر ا

 اذذ'؛ثيذيات ية ا١د هنن مي ا"د،( للحكم.

ابقرن. هذا من

 ? زت ، مية تقذ ؛دنني، ظي، ا رتوق

 فور عدستها أ الني أهدافها لى خا$

لتة ا ا هداف من المكرثة و مها قيا

عتبداد ? التحرر1-  إ

 واقامة ب'، مجلفا و ر متعمدا  وا

 رإزانة عاذب. جهوري حكم

متيازف الفوارق  بدن وا

الطبقات.

 خماية قوي وطني جين بناء

 الثورة وحراسة ن ا"؛

. ‘'*بها رمحا،
 اقتصادي بثعب ا مستوى فعك ز

 . في وثقا 'فمي رسيا عي جتما را

 ونى تغال طي ا ديمن مجتمع ء نثا إ

 روح دب أنظمته مستمد عادل

 الحنيف. ا"سالم

لوحدة ا تحقيق على . لعما ا

 الوحدة نطاق في طنية 4- ا

الشاملة. العربية

دم مواثيق احزام - 6  المتحدة ا

 والتمسك الدولية، ت’لمنف وا

 وعدم ا"يجابي د لحيا ا آ بميد

نحياز.  إقرار على والعماي ا

م  مبدأ وتدعيم العالمي. از

ا مم. بين لسلمي ا ين نتعن ا

 ليجلي للثورة ا ول البيان جاء ،

فتضمن أوضح بشكا 'ضدت ب ا شوية ا

 اليميني ا'.شعب ل-. "مم الله. ب

لجمهورية ا سم وبا ١ لمستقا ا د ا

نثورة ا قادة تعل' نمنة ا تعرية ا

انجال فى نعامة ا وساستها آهدافها

وانجال نقومى ا وانجال انناخاى
-

هى: نثورة ا وآعذاف اندرلى.

لغردي الحدا عا انقضاء 1

النفوذ ا ء د.اء٠ءاأة آ ا ط ا ا

.ا' حذ .ي '
اقامة ء الملكى، الحكم إبء -2

ديمقراطي جهوري حكم

 العدالة سه .سماآ إسالمي

جتماعية  تمثل لدولة ا

لبه مطا وتحقق * لثعب ا

للجمهورية مة لعا ا سية لسيا ا

اليمنية. العربية

الداخلي; انجال في -3

4

823 الغية الوسوط



م1962 سبتمبر 26 ثورة ام962 سبتمبر 26 ثورة

 مية ا الذريعة إحياء - ا

 تبا أما أن بعد لصحيحة ا

الفاسدون، ة لعلفا ا الحكام

 د  حقا را البغضاء وإزالة

والمنهبية. الاللية والتنرقة

 ١ -ظ-ح٠رل في لشعب ا هير جا تنظيم - ب

 عملية في يشارك موحد شعبي

 من رممكنها الثوري، البناء

 اقبة٠م الدونة زة٠أجه مراقبة

نح* ت٣م يمنعها تامة  ح۴ء اف ا

الثورة. أهداف

 عنى رشمنظيمه الجين رعاية - ج
 قوة يمبم حديث أساس

الثورة. وحماية الشعب لحماية

 وتعليمية ثقافية ثورة إحداث - د

 العهود مخلفات على تقفي

 لجها ا عمقت لتي ا البائدة
الفكري. والتأخر

جتماعية العدالة تحقيق —ه  عن ا

 يتالءم اجتماعي نظام طريق

 روج ومة شعبنا راقع مع

 والتقاليد مية ا"يمان الشريعة

الصالحة. الوطنية

 لوطني ا المال رأب تشجيع و-

 إلى يتحول أ عل

 ويحول ،واستغالل احتكارات

 وتوجيهها الدولة سيطرة دون

قتصادية. د لبان ا لقدرات ا

 إلى المهاجرين عودة تثجيع - ز
ستعادة الداب  من وا

وأموالهم. تبم خبرا

ا القومي انجال في - 4
 .لعما وا العربية بالقومية ا"يمان - أ

 العربية الوحدة تحقيق عل

 واحدة عربية دولة في الشاملة
اطي. ذيمن شعبي م أئ عل

 ربو مع الكاما من لتفا ا - ب

 دتطلبه فيما بية ٠لع ا الدول

القومية. المصلحة

 الجامعة تدعيم عل لعما ا - ج
 لمصاك فعاليتها وزيادة بية ٨ا

. العربية ا مة

قات إنشاء - ن  كمع اقتصادية عز

 بال بية ٠الع الدول ع ت حم

استثناء.

 الدول مم أوثق روابط د يجزا إ ه_

 لتحذ رة ٠لمتح ا بية ٠لع ا

الدبية. الوحدة

الدولي: انجال في -5

نحياز. عدم. سياسة التزام - أ  ا

.لتدخا وا ل حدان  ا مقاومة - ب

له. شكا أ يجميعك  جنبي ا

مج *  ا هيئة ق بميثا لتقيد ا - ج

ين مواقفها وتأييد المتحدة

ازان

الهطيفة الوسوطة 824



1962 سبتمبر 26 ثورة ام962 سبتمبر 26 ثررة

 جيع مم ودية عادفات إدامة - د

ول انا انذ تحرم اكق ا

 والقروض ا"عانات قبو'ك ه-

 والني وطة المن فر رجية اخا

البالد. اسالل تمر 

 هذ؛ هي الثورة أن الواضح ود

عها ا ولى ا"عدادات  ق الني ند

 العامة ب' ا خيار واضح ينكا حذذت

:ثد ذا ت يا ت عني

 الداحي المستولى فعنى -

 هو الخيار كدان )الوطني(

 الفردي احكم عنى القفا،

*  جبي ا لنشون وا * لستبد ا

رشفى جهوري حزم وإقامة
 عي جتما  ا 'صه ا٠ل أ طي ا ديمن

متيازات الفوارق إزالة  ٧بج وا

 العدالة وتحقيق ١.ت لطبقا ا

جتماعية حتكار ومتع ا  ا

ستغالل*  ثورة وإحداث وا

 ا٠تذظي وإقامة ط وتعليمية ثقافية

 وبمكن الثورة، يحمي جاهيني

 في المداركة من المواطنين

 أجهزة ومراقبة الحكم شؤون

 لعمل را أعمالها* في الدولة

اليمنية. الوحدة تحقيق على

 أعلنت لقومي 1 المستوى وعلى -

بالقومية ا"يمان خياز الثورة

 تحقيق على والعما الدبية*

 عالقة وإقامة العربية الوحدة

 العربية الدول مع أوثق

المتغدرة.

اختارت الدولي المستوى وعلى

حركة إلى ١٠ تضما  ا الثورة

ومحاردة نحاز ا عدم

ا' يي ٧ ستعمار لتدخا را ا

لتقيد وا له؛ أنكا يجمع

 المتحدة  مم ا هيئة ق بميثا

قات رإقامة  جيع مع عا

 استقالل تحزم الني الدول

وحريتها. د لبا ا

 الروايات أصدق ومجب

 المفرض كان فقد الثورة لضباط

 حمود لزعيم ا لثورة ا يقود أل

 ط ضجا أبرز من باعتباره الجائغي

 عن اعتذر لكنه آنذاك؛ الجيد

 الظروف توافر عدم مججة ذلك

 مجاصة للثورة، المناسبة الموضوعية

 يحيى ا"مام ابن الحن وجود

 البالد، خارج ا"مامة في الطامح

 الله عبد الزعيم اختيار فكان

 قبل والذي ،للثورة قائدًا ل لسا ا

 عليه عرضها عندما طرة احا

القاضي ا حرار( )الضباط مبعوث

ميد صبءد1 825 ا



ام962 سبتمبر 26 ثورة 1962 بتمير 26 ثورة

 وفي تردد. دون صبرة السالم عبد

 27 للثوزة  ول ا ليوم ا

 ربع 27م/1 962بر٠سم

 مجاس تثكيل ثم. ه1382ا$خر

 ل لال ا بزعامة الثورة نيادة

 والنعيب الجائني حمود وعضوية:

 لنقيب وا الله ضيف عبداللطيف

 علي وا.لالزمون ن جزيان الله عبد

 وأحمد ا شول وسعد لمغني عبدا

 محمد ه ١الح ؛صالي الرحومى
نزح.'

 غد وزة ا تلقى مرة ر رل

. شعبي تجاوب ا"مامة  فقد عازم

 م لحظا ا لتأييد يفة ء دني حم سارعت

 البادن. أزجا؛ مختلف من الجديد

 ية لمئا وا ل لعما وا لطلبة ا فئات رمن

جار والعلماء  لزعما؛ را وا

لجرار. لحركة اليا..يين  فتوافد ا

 الحارح دن اليمن أحرار صنعا؛ على

 وفي البالن. يغم مثا من وجوع

 او 962 أكتوو من ا ول ا سبوع

 الثورة أعلنت 1 82 ا ولى جادى

 فيه فدانخرط الوطني( )الحرس تشكيل

ف عثرات ن .شباب من ا$  ني ا

جنوبه. ؤفي شماله

 رفي وا القومي المعيد وعلى

لحيورية با الدول من الكثي. رحبت

 لجمهوزية ا نما' عارك فا ،تية ا

 سجتمسر 29 في المتحدة لعربية ا

 ه.1 382 ا$خر ربيع 29م/1962

تحاد ثم  أكتوبر في الوفييني ا

 نم اه. 3 82 ا ولى م/جادى1962

عرافات تواك  الجزائر من ا

 رم م ق ار ع وا وتوتر وسوريا'

 عارفت ا وقد إ ئوفمن نير ينتعف

 دوله، وثا تين زج ? أكا, ١٠٦ با
 في المتحدة اد مج في مندوتها وقبا

 محرم 22 م/ 1962 دس, 2 0

يات أن كما ه.1382  المتحدة الو

 م’غفبا عادفت ا أن تلبد ع

 م/1 962 دس 19 في اجميوري

 كندا ومعيا ه1 382 رجب 21

 دية  ا فف ور ليا'* ا وأ.ساد

ا دادان ذن ;‘؛ا ا  ها
ءًاداف لنديد. ًاشام ا

 در ر ن ز ٠رإحيمئر محءيحح٠ لجش;لى

 ا"داد اى اري علن ف كثيرين.

 إى المتحدة ت يا ’ لو ا ۶م عردته مجيى

ردية. دبر 5 وفي ا  6م/1 962 أ

 نفه نعو ه1 382 ولى ا تي جا'دلى
 اخلوء البدر ن٠ء بد'  لليمن إمام

 13 رفي المثنى. في مهحكو وثكا
بر  ا' ولى جادى 11 ادا 962 أ

ديةلعو ا في محمد البدر ظهر ه1382

اكهنية عق سه الي 826



م1962 ر٠بم 26 ذورة ام962 -ربذم 26 دورق

 ه ا سة ثتم ا٠ر؛,٠ح زة لل ا م زصط

 م/1964ر م1 963 ام٠ء ني رضت' را أ

 بدت حيث د،1384 ار 3 83

 ر؛-*رن ا ٠نحو جهة١مو ني ؛خورةا مة٠حك،

 اددن،ا د٠حم ة أس ؛ناب؛ مها١قر ٠ ح،ة

 ة٠موء٠ومج * خاالمدا ني د.*- ار عد؛أر

 انجدوين ا جاب الردرذة ى٠م كيزة

 ئل1ه م٠ردء * وأوروبا ذف ااك من

ح لمال’-  مردية—ا ? وا

 وأداب  زدن وا ن ا وذم ب' :-طا رب

ى. أخذ, ودول تحاب(’) .يئ٠ ا.*.ا

 ن٠م ع_زيد إلى الذوزة ت٠راحفاج

 دبخا رز رني،٠المى ني اخ ا الملء-*

ا  إرسال دن زاد إذ المل بذ رتم ءبد'

 ؛-اخ دق اذي? إلى اددردة اذرات

 ،جددي آلف يبردن نحه ؛ا٠٠٠حح..ا

 ذده دة م٠مع رادة صذع.اء في ثكات٠رت

 رأدة دع رمنذ-اطة موازية ادوات

 ،٣م لذورة ا نكنت ه * رة ت ا جين

.خ.ارقه ص ا٣٦ د M۵!ا

 ازفي الوحيد.ة اذغكا.ة ه.ي الملكيون

وزة، دكومة جوت را  بدأت فقل ا

ة_ات  صفوف في كدب الخا

 ؤتمر٠م ءلى سا؛,ة.ة فزه دق لخ-م-؛-وريحن ا

 م/1 964 في المنعقد لسرانج!ي

ع؛ي ر حم دور ؛,*.لى ء-لى ذصا مم هتم، 13 84

827 ز.»قاا;ة11 اصدهءد



1962 26 درره م 1962 ر سحم: 26 ثورة

م( )مؤتمر أكذى ازني  في وعقد ا

 دياذلى30م/1965 دلىرو5-2

 حفره ه 1385 محرم ة - ه 13 84

ف ه٠٠خس  الق.اذي ورأسه ح.لح٠ش آ

 ١ذؤتمروز ا تجه وا نى، "ر ا ن٠لرحم ءددا

 هيس سي رضة ودف يحح٠الملك ادذة٠مه إلى

ة٠م قزت ح ا٠ه٠ذبآج٠ت الق ة٠ه٠واج٠الم

 خما-سة لجذة رالمؤتم ءين وف السالل.

ل وذرز لملكيين.' ب؛ تمسأل ج  إز

 ون للذف ؛ية٠ب ٠٠لع ا الدول إلى وذود

 ،لبن ا في ب د ا ء إلمها ءلى معها

 25 في فدا ص.ذعاء جذة٠ا درتو

 —ه1 3 85 محرم 23 م/1 965 مايو

زي رأسها وء-لى  ررن٠دائ٠ب٠ء ا

رياني  الميتي. ل٢لى وا شاد ا

نشقاق وتطور  ابعف ني ا

 ءذاص; ن٠م. وف.د -ول٠؛-وص الجمهوري

 م/1 965 "دوليو ي ءدن إلى رهوررة

 لألم* ره دد ومذا اه 3 85 ا ول ربيع

ول دمة وجا المذح_ده  لد؛لى ا ا

 ؛لمصرلى ا ذوات ا حاب٠اذس وزة ؛.ض

 طفاء الوفد اتجه أن بث وما

 وا٠وء * السعودية في ١ك.يين٠بالما

 ٠أ في 'اطاذ-ف في مؤزرًا

٠ه1 385 ا$خر يع—ر؛ م/1965

 ر٠م ا شرد ل لى أعدن وخاللها

 السع..وديلى إلى ذهاب—إ ؛ط مبادره

 في لخذرب ا حلة٠مش 1لح تمعص د دا٠ستع وا

 دة٠ج ني د ٠الملك مع ووقع * ذ٣ال

 س.حب ممص رول تغمت ؤلى ذ. ا

 ودي.ه٠ع٠لم ا ول و.؟و * ح١٠ليم ا من د ة-وا

 ودعوة ين،ياظك عن ت عدا ا؛ت ذطع

 في ي.ع.ق.د لحة دصا د_ؤذ إلى ابنحم

 م/رجب 1 965 نورو خادل ض ۴ح

 أعال بدأت ;وض 23 وني اه. 3 85

 فقد بدايته* في فشا لكنه دؤلى ا

 ة—'زم برن ري جمهو ا وفد٠ ا ٠تشسث

رياني عبدالرحمن الذاتي  بازفذام ا

 دم٠وء مطلقة بصورة ري اجمهو

دات بدأنه* وف *ت ا  في دلى د*ا ا و

ق وف طا ي ا 'ز ا إذ  د-هد ا

 با مساءت تكثب إلى مؤتمر

بين* طارلى رك اذف تجتدت٠ ؛إ  ا

ل إى ءدداذاص لى د  سيا'سة إء

ب  إءادة سالسة مم الطويا*(* )ا

 اء —ح أ ١ غ،—دا عل ت ا .قة٠ ا ي* ر ره

د* منذون م؛.ون ا ن ا؛-و  وا

 ل )قارة( في ر ذب ا عقا٠م ب ض مرن

 )شرا(* في بيتمركز دلمه جه إحدرا

الجمهورية ات ا ا؛- ت د س-:-ما وا

ه ه،ة٠ 828 ا



ام962 سبتمبر 26 ثررة 1962 سبتمبر 26 ثورة

 روب دن ؛ يرد L ي -غ طردن د ف مز ق ٠كثي حنئ منا

اه. 3 8 6,افي 966 في ودب

 صغر اد'', 96ًا" يرنير هرتة رمع

 جذي يفحى ى ىعبن' يذأ ه138

* ن .ب ن ني يا ديك-. جين ا يحب في

 ه، 13 8?ام'/ 966 رد جذة اتفاقية

 1 أم 39) اشة مؤتمر وفي

 جادى 26 - 23 ادا 967 سنبر

 م واق اه( 387 ا ولى

 ألتي ح طل خ ا لى؛ تندا ا على دية والي

 ابتدان ية المه ات الف بحب تقفي

 لىية في تتهي أكترب 16 من

 ر 'لمعبا — جب ر 11 دا 196 ا ديحن

 وأدس ثالثية. لجنة وتشديا ٠ه1387

 . ٠ لليم ة الهياد مساعدتهما ن نبا لجا ا

 فصه ز أعلن الالل أن غن

 للجنة ا وحعرل وعند .قية تفا لدان

 28 ادا 967 أكتوب 3 في الثالثية

 جوبهت اه 3 87 ا' خرة جادى

 قعادت صنعاء، في عنيفة بمظاهرة

 أن غن الحال، في القاهرة إلى اللجنة

نحان بالععل بدأ المعري ا

 بال إغراء ذلك ولى وقد . وتراصا

 على ينقضوا كي للملكيري حذوذ

 الالل وبدأ جمهوري، ا انتظام

 القتالية ة ر ا'لقد لتطويد يتعد

 عبد نائبه .ر'فعاأ قد وكان ٠ للجين

 رأس على 'فكو ني إلى ى ١ب، ج' أتمة

 على الحصول بغرى كبير وفد

 دية اقتصا و ية عد ت ا عد 3

 إلى الغر على عزم ل يباش؛،

 ل إرما ا، '*تعجا ' بنغه '-كو ني

 الني الوفييتية العكرية المعوذات

 ولكن جزيالن، مع عليهدا اتفق

 2 م/1967 نورن 5 انقالب ث حذ

 القافي بقيادة ه1 387 ن ’'لمعر

رياني عبدالرحمن  أقعى الذي ا

 مجالً وثكل ا٠الحك س ل لال ا

 وكانت أشخاحب.، ثالثة دى جهوري

 قدم على جازية لملكية ا ت دا تعدا—' ا

 وحب صنعاء. محام؛ ف ه ق وكا

 حشدوا نفه الملكي الجانب إعالنات

 رنحو مدرب، جندي (5,000) لذلك

 ويدعمهم القبائا,، من (50,000)

 لمرتزقة ا ط لغبا ا من ثمائة ثال نحو

 صنعاء على لحصار ا وبدأ . نب جا   ا

 نباية مع بها انحيطة الجبال باحتالل

ولم ه 1 387 رجب م/1 967 نوبن

829 اببهنيغذ الهؤسؤعفة



1962 سبتمبر 26 ثورة 1962 سبتمبر 26 ثورة

 جندي 3 ،000 من أكهر بصنعاء يكن

تحاد وسارع الجيش، من الوفييفي ا

 والعتاد ئرة لطا ا من مساعداته بإرسال

 الحصار صنعاء وواجهت ،لعسكري ا

 عماده باسل بصمود يوم لبعين

 * ئا والقبا لشعبية ا والمقاومة الجيش

 ودحر ز لحصا ا إباء للجمهورية وتم

 ماحقة* ية ٠ءسك هزيمة في الملكيين

 وجدت الثورة بأن إيذان دلك وكان

 النظام إباء يستحيا وأنه لتبقى،

.! الجمهوري  مستقيا ل وأ عسكري

 رمن ا بد. إلى أغلق اليمن في الملكية

 لها كان المصرية القوات أن المؤكد

 م لنظا ا صمود في الرئيسي الدور

 أل إ * لثوزة ا ز ستمرا وا لجمهوري ا

نتصار  في الثورة حققته الذي ا

 الثورة أن أبان قد السبعون ر حصا

 لها يحفا ما الذاتية القوة من تملك

 م عا شعي ز خيا وآبا ، ر ستمرا  ا

 الكثير قياب ولقد حع. للز قابل غير

 تفجير في ودورها مصر تأثير عن

 بأبا الجدل يمكن  ولكن الثورة،

 أصيلة يمنية ثورة  خوض ا لتحليل ا في

 تأثير في شك و * وهدف وسيلة

 اش 371 شوال م/ 1 952 يوليو ثورة

ا"طار يتعدى  ذلك لكن المصرية،

 ١معد يضم كان الذي العام القومي

 فيها بما العربب التحرر حركات

 حصة لفظ ا والنظرة ،ليمنية ا الثورة

 ليمنية ا الثورة وميادئ  هداف

 الخاص اليمني الطائع بسهولة تكثف

 أهداف أن القول يمكن فاج * ا٦م

  هداف صدى مجرد الستة الثورة

السته. يو,يو رة ثة

 سي ليا ا المذروع كان لقد
جتماعي  بالقياس طموح للثورة وا

 الواقم، أفرزها لني ا ت لمعطيا ا إلى

 ,نظام إقامة اكهل ص يدى فلم

جتماعي مضمونه طي ا ق ديمة  ا

 بين الفوارق إزالة يعتمد م ذرتى

جتماعية؛ العدالة وإقامة الطبقات  ا

 أن القول اس رب بر لذلك

 لكن * أهدافها كاما حققت الثورة

 أوضاء قليت كورة ا فإن ذلك مم

 أهم لعا جذري* بثكا البالد

هي: نتائجها

 قامة ئ الملكي* النظام إراله - 1

 رة و ول * جهوري نئام

 حق السياسية اكلطة أصبحت

 * طنبن ا لمه ا جميع عدًا مثا

حتكار وينتهي  ا دري ا

لدلك وكان للسلطة. اززرب

اكهنيغذ عفق٠الهس 830



ام962 سبتمبر 26 ثورة ام962 سبتمبر 26 ثورة

 ننحدر ١ تغيير في العميز ه ٠آث

 د ى ٠قر و ٠ ح٠خ ا ر م ■ L يمي تحيا ا

 لص ف تفدني  ب،:ب ثن'فة مز

 أل ررزو .ب١٦٦٠٢٠٠٩٠ ا فص بجغح

 'عن تتحقق ت طية ا الندوف

 المعارك شاك فقد الثورة

 إر اصقرت الني العسكرية

 امت ل٠س ز٠ مز أكاز ؤنيمها خو

 ز لتعل مناسب ف ط ييئ 

اليمكن تكئ دؤقرلحني*

كتوقراص ا شون فى اخطآ

؛ن، أهداف ،٠ ز ى - * ٦ت ر ابذق دس
دا اب ل عننته ا ى ند

١ أ ١ ا ر ستو ند ا
ة ١ ١٠ا ص ٠١ ٠ يار. 963

حقة اذ تير الدا نم 1382

تحكمة ا العزلة الغوزة أذبت - 2

 ليمن ا حول ا"مام ًابا ق الني

 بكا نعصص با د نبال ا تصلت وا

انغالق بعد فيه يصطرء ما

طول-

ا"مكانية الثورة خلقت - 3

الجنوبي لجزء ا لتحرير الحقيقية

ستعمار مز للبا$د ا

 خروجه تم الذي الريهال

 نوفمبر 30 في عدل ۶) م

 ح كو \ ذكآرت٦ د،1387

 اليمن، توحيد ا"عادة الباب

 عام في تحقق هدف رهو

ه.1410ما1990

هع متصلة كة ٠مع الثورة قادت - 4

والمرض والفقر الجهز

 قرن ربع وخا$لى ،لتخلف را
 كان منه وأقل با الزمان، من

تغور قد ليمن ا في ة لحيا ا وجه
٣ دا

طاما.

الوادعي علي أحمد
 مجموعة ، ايمنية ا ؛نثورة ر وودا 'ار ص آ ح جع ر

 دار ا حرار* ط غبا’ا تنفق ص- ؛ذان
 م؛1993 ،3ظ نشارت، ا .العربية. ت تن

 نجيش ا ا شول: عن تاجن اكيد
م988 2ط - انيمن في بردت رائجة

 والبحوث اندراسات كذ ر - ت ذا وثبا
 : ناجي سنطان مب1 987 صدعاآ. ،ليحكي'٠

 كى: ربا را دجا ا تيمن. ي تد ا ريه ا.دأ
 ن.عبدالخالق ترجمة - ب واتد اتورة اليمن

 ا ط نقاهرة' - مدبولي مكتبة - ش
 ثورة حقائق ا شول.! علي صالع ب حف S 9 1 بم

،فيه لثقا ' دمعيف ا مؤسسه ٠ ليمنيه ا .-،-■ذز-
.ه200 1 ،3ط صنعاء،

831 الميد عفق سه الهه
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الجارودن الجارودن

رزق - رزق أحمد جابر

بغ٠اسرود

* ضع اسبرن رذى** ٠', ’ ق ق, تى ح.ذ إ هي

 از 150 )ت سداف المبدي المنذر

 ردان ٠؟ًام(٩ أو 767 ه160

بتى زدن ا"ماد مع حارب ذففا رجا

 به جز تتم لب راشم خروجه. عدد عي

 في ٢زأ يدية !*'ا ٧—ء رودية الجا

 عىذ ججق الني أن ترق فهي ا"مامة•

 ب ط' وب اب ءف مع إما' ءلى

 التسمية دون وا"دارة بابوصف

 ';غ؛ ا"ماد حدن ذ٠بح ١٠ لتحبدحى را

 م "ما ا زدني ني جد ل  'ت 'بغا

 ا شم . ر سه ا* ا بعد م "ما ' وهج ١ ءفي

 هذه عدد حسين وا ٧فج ا إمامة أن

 ججؤ ابنمي ترن بابنى جاءت نة أن ا

 هع ا٠كم .ا وب.-■ _ه ا و أ"شارة ا رح حتلى عتى

مة إذ ، ٠ءلي أيهها إمادن شأن  ا

ضما ا يذبرن رى ٠ش -ك٠دا بعد  ٠م- ا

 ' د* تأحقبا٠ويما ١٠ ٠ مبي|٠٠لح وا ذ٠٠لحس ا ولد

 'لم*بيإ إلى عاود ، نهذه .1 ، 1 ، ف د ٦ م *غ-

 ص_حيج ن وى V لمحرف لظا ا يمت ودا ط زبه
 زاهدًا ؛ًا ء؛ ح١البشي هذين ٠م> لنسب ا

. ءًا دجن؛

 آن زعمهج الجازودية إلى وينب

 أ٠كعل ين۶لى٠وا لحمن ا وبد عا,*

 بالغطرة ا٠—له مجمما * حئؤ لنؤا

 عند وأن * تعام دون وزة بغم او

 من ٠ ادي به ء جا ما رع ?$ء

أحد. من كس?ه إلى حاجة دون ١٠لعلا

ت إلى ٠المطذذية افرقت وئد  دا

 نرنة المنتظر: ا"مام بشأن دق

 نم۴لذك ا ) وده ا د ء? ن٠ب |محمد لأ تي,ت٠زء

 يما حتى يموت ونن ٠٠حذت ت ?ة(الز
رز  المنتظر. ا؛-هدي وأنه * عد  ا

 ذد ذا—ه الله عبد ا؛-ن محمد وكان

 وقتله العبامي ر لمنصةا على ح خ

 زعمها في ترى ثانية وفرقة بالمدة.

 الذي ءلي ين ا٠—بذ_ا-سا ن١ب محمد أر

ن بذ؛ باوطا ه فا" برا٠المعتص ءلى خرج

 يمأل دق ٠يموت و يمت لم دي

، ا رص  انتظر. اذيدي وأنه عد

ئ ارقة أما بن مجى أن فتزعم ا

دج زيد بج ا ب ١٠مجيو >1؛ ٠٠م٠ء

 المنتظر، الذراثم وأنه يمت * دي علي

 الخالجة عل خرج ؤر هذا مجيى ن وى

وقتا بالكوفة حعحت(٠)ال اعبا-يا

د'اداتالي٠> اً

835 11 دية٠ي  dEjmjJI



اؤكيير حال الج هع .ا |لكبير |لجذد هع دا

 ء صذ*ا في أيامه موجودة نت كا الغرذة

 ت يا 'ازروا وكا * يابهما وئ وصعدة

 ? تأني الغرقة هذه ذن عقا عن

 ٠ رجم زر ذ٠٠د أو يديثان ل'ا ءصونبا

 جع ٠ي ما ة ف لمته ا جع ’ د ا ٠ س> ولديب

أصالة. ا٠إليه

الوادعي ءدى أحدد

1980.،

كبجر1ا الجغد هع1ج

 لالذين في اكبب ا لج.ذد ا مال جا يعت:ر

 ذقن ٠.اريمن ساجد أقدم شادر ا من

 م627 ه/6 عام جبا بزن معان أسسه

 اذ. حبذن بسول ر إشهه ا ابلد ذلك في

 -317) ة٠جم سن لح,سينا أعاد نم

 هذا بناء م(1011 -981 ه/0

 الحن. كق ف زنى الواقع لحامع١

 المشى* الملحي الحاى إن ويقال

 قاه قد ا$خر هو البركات أبى اش

 درد * معجابا إنداثتبى ۶ عما بأ

تحديد حطص, ا الوذت في با"مكان

كص٠ك1 بىهالو£ة1 836

 ث مجب * وق ء ب -هلعن ب (ه'،، قد٠م )

 .ني ٠ح.ج دب، ؛ في با 'ء* ا دنون ٦ص. أ

 أحدر الني المنهارة الدرب الممازة أما

 اخادع لمنشآتب' عندئذ حوا سقه

 هر لغا ا السلطان ٠أم فقد بالوضوء*

 - 1-128 /.٠—ه8-12 - 831) الرسوي

 أن عن ٠ ئبا كثبإ ذة "ء ،(1-138

 وقت في جديد ر رت ن-؛ ا المنارة

ن فاب * $خ ن.ث. رعن هندؤإ د

 ح.ذيثه ا م?.و ل I ل خمع أ كتع ١ن.د أ ؛

 ? د19~0.د1390 خر نمت ابى

 دد تحم. بى نرث كات ربء ت تدر

٠ ى١١*دم م، ثم،



ير٠الك لجتد١ لع١م الكبير ادموند للع ب

|لمعماري لتكودن١

٠ا ر مسفيا
ت٠ئئ

ا حسالح ء

 ٠ ق ر؛ ح بحر يفا ًا انغفيا

 كا ني نكتمج ٠ بي خك د في د

 ني١ص لى٠ء بز ه ن م احد ه

 ى' ز ا مر ذا معقة ’مم 18 فيهمه

'  ل ويتما ,زجي حل' ا' ئط 'سامح
* أيض بي حنة ا والرواق اجرم

 ريمة آ دمجما واحد لكا

 1مذه حذ ة كا ني مج، ل ت٠ح٠ص

 للحائط ازب مد ذا معف ممرأ ا 1 على

 هذا أن ويبدو كذلث. الخارجي

 مع ج؛ يماثلى للجامع ا فقي انقط

 لآ ٦ئ محا ا ومن ٠ شه سدن ٥;  د؛’ ا

 تي له اطالى اجادع مبتى إن يدال

 لي اخذ؛ م فاذ صحن* ذا معا ح؛ ذ٠يك

 ٠م أ هرو از*يجد ء المن؛ ا ه تجا معلني

 .ةأزبة وتؤدي الجامة. ٩ب لطا ف مد؛

 وثالثة زرق ارواق إلى مداءلى

 إلى تؤدي ا بعاد مذوازية مداخا

اداى تجويف والى اض. الرواق

 ؤد رائعا داغ فإن محوريا الواقع

 عام في ۴جبس ا خازف 1 ر رف خ* آ

 حاط ومط ومحله ام ن 1 ق ه/6 1 2

 موضع جع ب م-ط ى* اد لمبنة ا

 اذراب هذا ح ويتم ٠بز نسا ا اعراب

 روادع من هو ذاته العصم دن لدو

٠ ٠م ا .ًاحن١لص ا ألد؛ ٠ اليمنيه ٠ب لحتا ا

 م أش؛ والكاش الجنون إلى 'إزمان

 ملحق  رجح ا على فهو اعراب*

 ما المؤكد غور من أته كما ثانوي*

 قد اط؛لية الفرش المتارة كانت إذا

سابقة. مذ؛رة دوفع في بذ^ت

837 ايخده I عفش سه اله



الك-ير ز؛ددلع

 ا"ضافات لذكر ا—ي ر٠الج.دي وسن

 ج رادن اراب إلى الدردة الءداب

 لمتغمنة وا ، لعصور ا مختلف من
 . وأدعة با"نشاء خاص_ة رًا أء.؟؛

 واقعيا—د في ا$ن تعد لم وا!-في

 بات الدتا تدك خدا رأ ا وب

 مذشآ'ت 1أم اجومجج. رالحارط اإ:ةوذذ

 ادفردة ا!صغيرة ا!.ذرف ذات ا!.وزو،

 لجتوبى١ ب ب با واة*_ة دي ة ٠ اذب وا

اكفي.

فب.تدستر ب.

دكن ءدي ب: م.حمد ٠تحقتز ٠ا.م..مون  
P. اثمال. Costa. .272 198،) ٠ى S ٠2ط) 
The Mosque al Janad. -in: Arabian 
and Islamic Studies, ed. R Bid-well. G. 
R. Festschrift R. B. Serjeant. Smith

(london. New York 19821 43ff.

الكبير زيد فح

 .ي د’ا ٠ا؛كمي زدد مع جا أنم دذي ا

دني٠ه٠د 'ز ءني ٠ب ..دي٠مه ي-ه ٠و٠رخ

 ام(. 163 - 1 1 59 ه/558 - 554)
الوالي أعاد عارًا 15 بعد ولكن

 1:1؛ *ممن د الى! أن ن,' ب ا ودن دع. ا-بذا

 ف، —رع  "١ ل.ك ر .خ.ش--ية ة ء*..د أ غ.ما

 أدا دما. ا فقي المقط عن ذي،

 ذف- اوش ب' ٠ط*ذي  يوبب ا اطذاكم

 ساء ؛.إعادة ام 113ه/528 عام أمر

 لع والجنوبب ؛.*رببوا في !با أروقته

 ؛-ن--ان أنذل ذن أن، و ردد و ،-.-ارة.ا

ن ..ن’ا أواخر وفي فداء. ذا د_ع_ًا 1ج

ط! ذامر المداية. داعية الجامع ى ا

 )جسا( -..دمه م1ا91 د/897

 ب؛ لج.، ا اذوا"ن: وزذذ ؛.:.ان وإعادة

 دة قا ذت ى' دعدذوذة مم.,ات٠ب والدفي

 وق عد ا ب ط ا دن :-ة دان أعدة ءش

 -دن رذ ذًا خدن الدرة. بتده ة٠ رم,صقع

 ة  ء-*-ن ب ج.ذي-د دن ذن ؤ د اد ل ف

 دا اذن ن !٠٠٠٥٠. ا مت—وو- . خش;ة

ئماج٠٠ظقئئ دساحة نفيزن إلى أدق

.11 ة٠ل*<-ي1 838



الكبير زبيد جامع الكبير زيد جامع

 الجاب. باني عن انحجرزة قية بذ ا

 فقن وا بواب الحثبية بالمبائك

 يدخا ذًا مذ ممز ن '.لطا ا ’اتخذى

 مداخا ثالثة ذات بوابة من إب

 وقد هدا ابني. الجادب عل رافعة

 شرق اتوادن الحوض إني أضيف

 ا كت رتفيد .ب ٠غ ٠آخ حوف ب ٠وغ

 الله لدين الجدي ا"مام أن باق

 ق تخطا ا واسعة أعمال بإدا أمر

 ام.. 7 7+اه/, 188 م’ى اب؛ "عادة

 في الخشبية ا عمدة خالنا بذات

 المعموتة الباذية ة  عمن با ب ا ب ا

؛ءددة ربذر'أن ؛نعقود'. ت د  ا

 ف كدعا ها ا.تعذا أعيد قد الحسبية

ف.

المعماري التكوين

 متطا ا فقي الجامع مقط

 ًا د 60x70 الجوانب متوازي غير

 نع لجدرا ا ذ٣م الحالي لي'هع وا بالتقرب.

 بالحيطان ط انحا الفاء دات القديمة

 يتكون القبلة. لحائط الموازية المعقودة

 راحد لكا. صحون ستة من لحرم ا

حائط ويتمن معقودًا. ممرًا 14 منها

 وية زا ا قبني بوجود م لي ا قبلة

 زلجهما تا يعود اللتين بيه لط وا قيه الذ

 لجنوي ا والرواق هري، لطا ا العهد إلى

 الشرفي والرواقان صحون، أربعة ذو

 صحون بأربعة مزودان بب طر’وا

 أربعة عل منها حد وا كا لجتوي

 مبني لكل وا ا عمدة، من ف مفه

 مبنية والقوف امحروق، بالطوب

 مداخل ثالثة وهناك بلحشب.

 بالزارية كائنة بوابات ث وثاف* زبية،

 مدخل يوجد كما قية. ط ا لجنوبية ا

 غرفة بر القبلة محن إلى يؤدي آخر

 الزخارف راك رما مقببة، شمالية

 تمدن هري لطا ا لعهد ا إلى تعود نني ا

 الزاويتين ذي لقبلة ا محن منط

 الكوة أما واغراب. المقببتين

 ليمن ا في ف يعج  لني ا ئية ا؛تفيفا

 يار راقعة فهي ا$ن إلى غا مثيا

 أن  رجح ا رمن مباشرة. ب نحرا ا

 م1186ه/582 عام بنيت انني المنارة

 اليوم، إلى باقية يمنية منارة أقدم هي

 ,،الجميا الثالفي دتشكيلها وتتموز

 بدن المربعة عدة الغنا عل ركب حيث

 يليه وهمية بعقود  خالع ا ئثئن

 مقرنصة. بقبة آخر منئن بدن صاعدًا

 نموذج نت كا المنارة هذه إن

بزبيد الموجودة العديدة للمنائر

839 الهعيت ت٠اايل<-ل



اذك.-ر ،ء٠صح لع ج، |لكار هتراء مع ج،

د ءا عجف الله ل رب لة صحا أحد ومد وادنة_و،ة رحاذ-ة٠)الغ

ادوالى حد؛شة فى وذلك م،627 ه/6
لمنارة وكذلك ..الخ(، ا ناعر

ملمة٠لملم ا ة رحفن حى رب,' ن دا را ز ا٠س ا٠لس ا
 ن اللط-( أمر الق مالملىخ سجد

د/694 - 6-17) اسر ادولى
في العربب لد-رح ا في اروم ع دق اذق هذا بإيذائها. م(1294 - 1249

دب' الخرى الحدار أسا،, أصل قف—ال دءاش للذم الالذت ومن

.ًا ء غمداذ٠ ٠قص ’ودم مع لج ا ا!__جع.ين عدده، الباذأ. اكحوذ.ة

صهحول فى ودة٠واذوج * لتذريب د-؛

للجامم. لمارق ا ازفذوين إذ
دة، الدارة اؤرم  ا!ظز وأذف ادذ

ا عمدة أدلى ؛اذت ابدءاد ءإه أن
ئ دح تن حعدسم الله الح-، ؛ذه—سأد*

 لذ ر درن ولج-اب ا قرم للمدى لخذ,-لله ا
ر ' 1 ر ٢ ى ٠ "٠

^ي_ذ كان ق زن ا ٠افام_ كا—ن الحذ
,..اف ءلى و;ظهر . رذذإ ي- ؛ارإ ا;ن

 -86) ن ذن ا د—ء د.,' الولد ا روق

أمر دد م(7 1 5 - 705 ه/96
 ١اهطا ع.ما زخارف ر الذعا رذاطع

ذ ■سمحه ءلى (second ة:—نح سا
إدا را :ذى  واروايات بإنئائه. bevelled style).

دزح^ادة رذ٠معذا نا٠دذ ن ئ عدفي
ف,دضحر ت.

٠غغا’ : ئد؛?.ع ي زن ر ازرحمن ب د-احدد:
هح لجا ا تمذون انى تدم قه الذ لله نثن ن ذه دد ر خ,عا أ ز د٠حغ ■ ة—رغ إى ء هاف ٠دما 1

٠اص ا٠أم ' موبز. ءص- فى أذشئ ؤد

إذرن ا فى م*, زلجا دذ؛.ة دك، ذقد رستة١

:صذع,؛ )حشى’ا ع٩ءدراحق وتحدى .٠ام(98د٠

دس ءاة اتوز: رن ددى (.٠م19 7)ا ا

,ةدهم ا ت اخبرا ا ٠زمأ ٠اغجرى ادع ال  معسى و-هلذ٠وم ٠ ز عداذط م٠ء-دازذإ('
.39،؛ 31؛ ى *(13 88 )اننا،-ن ,-,ادة

ه/265 ءام الغرق ارواق إنشاء

- - ٠ نحمل ‘و ء ن ه 878

M Shneider. ?^otes d'Epigraphie Arabe
ICord- ١"em- ( 1983). 337 nite. Journal

ر " ٠ ب ١ Asianque Tome CCLXXI FF

 ذدق٠ص٠م ى— ٠<ي خ *قف ذو واق لى را

ذن'إذ ا :ط دا تذكا اءادة مم . ٠فخ
ء اع٠حا ىير1ا ص;،

ام. 159ه/553 عام ,.وادات ث ذ أق.امه قد ١م لجأ ا أن ردح زخ زن ا

ل*ة1 ههه،ة٠11 840



اإدر صذفء يع ح؛ امير صذ,عاء جاهج

 إذ نيتين ذا ا ين٠اتئذ ى'ريغ ث و٠يع ر

 ورن أنشأهمب حين حددن دج أذاب ا ص—ء

 ٠م1206٠ه/60د عاد زردي ادن .شار

ني الدائن ادف المكدب ارس أما

 الكريه* القران مخطوط'ت الزستبردءا

 سدان العثماني ليادو ا به ۶ ذر فقد

 - 1607/018 - 1016) باشا

م(.1609

 أعمال إجراء ءلى التدذلى وئدن

 وبأحزمة بالسقوف حقة ترميم

: ها منها القوف، ت٦تح الكذابات

 وجود٠م ا ف باسماء كتابي د ا ٠ح

 الصريحية ا؛لمكة كاتت القبلة طبحا

بعما\*. درتا ة قد أجرد بذت 'ممددة

 الفانوسين القباب آن المرجح ومن

 راجرف ب نحرا ا أيام اذوجودة ف لد ا

 ادراب أما أيض العصر ذلك إلى

 ه/665 عام إلى عاك فهو الداخلي

ه.1267

عام مجبى ا"مام دمر وفي

 الجامع في بب ،؛1936 ه/1 355

 الجنوبي ازرواق ع٨بتوس وذلل، مكت?ة

.ل 1لص ا .آ.ه٠ج

841 ايهنز لسؤ،ة1



الكبير صنعاء جامع الكبير صنعاء جامع

 من الخارجية حيطانه بنيت وقد

 أروقة خمة , تشكا الطفة، حجر

 الحرم، بممرات مزودة حيطان ذات

 ني الثم الرواق صحون ثالثة وتشكل
 أما - الجنوبي الرواق وهو الغربي، -

 ن لحيطا ا الصحون كافة توازي

 الشرفي ارواق باستثناء الخارجية

 الحائط إلى لقبلة ا حائط من يمتد الذي

 أن بالذكر لجدير ا ومن الجدوي.

 إلى رجع وتيجانها ا عمدة مجموعة

 ط دي الميان السادم حق ارابع القرن

 جع ي* لقبلة ا مجائط الموجود والباب

 أما القديم. التاريتش فزة إلى تارلجه

 ارزكثات ذات المصندقة السقوف

 يدة ف فهي لقنية ا مة سه واق الحقورة

 تحديد وئدن مي. "سان ا العالم ني

 للرواق المصندق لسقف ا تاريخ
 استنادًا الهجري الثالث ن لذر با لذرفي ا

 تارين إعادة يجب بينما ، زه طرا إلى

 أجزائه ويعف الفري ارواق سقوف

أوائل إلى أو ا موي العصر إلى

مي. العبا العصر

 ذي القبلة حائط منظر إن

 ينة ق ا ريم وتضا * ث لثان ا ت با لبوا ا

 أما ام(. 159د/553 ) غريب يبدو

 الذري ئ لحا با الكائنتان المئذنتان

فهما فية لذ ا الجنوبية الغناء وبزاوية

 الباقية المشطوبة المآذن أقدم من

 في ٠بسيطتي* بدتا وإن حنى ، باليمم'

 مجرد نهما أ أي ارأسيثو، مسقعلهما

 ركب مستعللسن مربعتيم' قاعدتي*'

 )عام الداران البدنان عليهما

 أيض المهو. ومن م(.1206 ه/603

نمت الكائنة الكوفية الكتابات ذفي

نين لذ, ا إلى تعود حيث ■* مع لحا ا سقف

ا رجح- على خجريين ا والثالث الثانى

موجودة فهى الوضوء ضثآت أث

الجانع. من الغربي ل لحنة ا سن لحا دا
.,,ار٠٠ذ ى

حين ن. تحقين ٠آ حنى تاريخ رني. — : ٩ج ٠م
سان، صر. صا دكر ا زر , 3 ظ اروني.

 احجري: 1989 . حوزب' ابة.,. ن؛.,
 تمناث عدا ح ر( 13 6 1) ء صدى ماجد

 ماجد بناى، تاريخ في جي' ى؛ .-كي ؛م'
 تيهن يع دقا ,جديد.’و؛ خدي* ' لج سعا

 عثين ن. عب1988 ,'.-'.؛ت. د،■ و-٠ '
منظمة ٠ يدعا- تكبي ٩ج'ر٠ .انبني

.دت خذ— و دص و؛ ي، لد نمتحن؛ ا زز ا
 ز نمن ' ض فثة نئر مة _ر : ببيئة ا

.ل ١٢. اد؛ 99 1 دا. زان;.
c. Creswell -A Short .٩. .Allan in: K 

nruslim arclritecture. ؛-account of earl 
(.1.1989 Allan. .١٢ .J ؛ed. .And Suppl. B 

p Costa. Ia Moschea Grande di sorrca.
Annali del Istituto Orientate di Xapoli 

11971.) D. Finster in: Bafhdader '١! 
(1978-1979) mitteil ungen IX-X 

Archaologische Berichte aus derrr 
A'enien I. Ill 11987). 11986). R. Serjeairt.

 I. lewcock: Sana'a an .Arabian Cit؛
?(.198 London؛
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أروى الملكة جامع أروى الملكة جامع

 طحى = طر أبي جامع

أروى الملكة جامع

 القصور من ًا ص ا نا في كان

ائدينه* 'يي كا عند شيدرت حت ا

ابعر ذان يى ايه ١ط .كاذ
ر ني

د" ة سد ئلته ' ٧ يتف ا ويعد ' ولى-

ادت جلة. ق د مديدة الى صنعاء

٩م حا مسحد از الوا. هذه بب . . دخنحا نحنحة د ي “ر ٠
م* ح*' مستحد -■-ا - كان اذ- , ' ينحنه للمد

آحر

عا -سمدة لملده ا ماحا ءرنا ي -نحف 1 ' '
تخططه ه صنة. اند ٠٠ ر “سط تتة تغدد ٠م تلة ني ني

دا م .'ائ ' .. ت ة ر صا العاد:

تاطال؛؛ئد -'٩ ■ ۶■ ني ■٠الثكا 1

أهميا قة أزه دعة شمآر ط محا' ف مكشة

 يشصا الذي الشمالي الرواق ها وآكر

 لجهة ا في الصالة وبيت الغناء بين

 رقع ل مئننتا ولنجامم ٠ لية لشما ا

 قية اك الجنوبية الزاوية في  ولى ا

 الجنوبية وية رزا ا في الثانية وتقع

 هاتين قواعد بنيت .مم للجا لغربية ا

 بقية وينيت لحج* ا من المغذيتين

 إلى الدخول يتم ا$جر. من ا جزاء

المداخان من عدد طريق عن الجامع

 الواجهة في تغتتم مداخا ثالثه

 الواجهة في ن مدخان * قية لثم ا

 الواجهة في واحد ومدخا الجنوبية*

 لية. لشما ا لواجهة ١في ومدخا لغربية ا

 بعفر ت عتبا بية لكتا ا لنقول ا تعنو

. المداخإ هدة

الوصف

المعالة -بيت

 X 31,50) الشكل طيلة

 صعوف أربعة من تتدون م(16,20

 لصف ا في والدعامات: ا عمدة من

 أعمدة، وخمة دعامات ض ا ول

 الركن في منها الخاسر لعمود ا يقع.

 التي المربعة حة للمسا في اك جنوبي ا

 لبيت لغربية ا لية لشما ا وية نحزا ا تحتا

 الملكة بوت وتا قور وتض الصادة

 من لي لثا ا هذ ا ويتكون سيدة*

 ثمانية من يتكون لث لثا را أعمدة ة عثم

 بع الر ا لصف ا ما أ ،متين ودعا عمدة أ

 لبيت الجنوبي لضلع ا يمثل والذي

 وستة دعامات أربع فتكونه الصادة

 تفصل الني المساحة على ١أك أعمدة،

البائكة هذه في بعضها عن  عمدة ا

843 اليهنية الهوسوطن
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أروى الملكة جاهع أروى الملكة جامع

 سنتا* تسا الق الماحات

 من يعذ با عر أ در ص، محا يب ز نحا وا

 أخ ود المووقة اتكوفتة الكتابات

 ميا ا قت ،٦٩٠٠٠٠' ننر ' ف ز لحر - 1مجخ يعف نثتم

خل، متذا ت ومثلن' ل ودرا ت معينا

. اد ',عصفا

ا روقة وصف

 .تفعة ٠م عن ا قة عرم مع مذ .ت يا مستة

 ني ا'لذ * درستن تي ا انعقد أن ويا؛نحغذ

 من كن أ * ننه ب ا بج ا خعذ على يقم

نحر نبية’لجا ا لعقود ا  قبة وتغطي ط ى ا

 حه شا ا خ ردن طمبح عر مذامة ة بفن

ة. بيت عن ه—تنصا الت  أط الصا

 باتكتين* هبح فيتكون لي انذ الرواق

أعمدة ئانية من ر تنتى يالده كا

ويتكولى * مديبة د عف عليها' '٠تك ٠ت

 واحدة بائكة من الجنوبي .اذواق

 هذا يفتح أعمدة. سبعة دو؛ تكد

 هن لمطا ا على الجنوبي ضلعه ني الرواق

مدخلين. بواسطة ت ما واحم*:

من يتكوف اغذر ا

 الفاء على -طاب ا ولى -طر:

البائاله وتتالول أعمدة* نيه ئا سعف، ا بة

 تحتل فقط أعمدة خمسة دن -نثامية ١

 أعمدة أما واق، لد الشمالي ء ير' ا

 محلها حلت فقد الجنوبي اجزء

مة هذا في استحدثت افي خمع

العروسي علي محمد د.
 .عني ر حدب )عبدان نبا 'ند -ب ا : جن ' د

 بغية عنى يد ن' ' ننفا ا .اد( 5ا٦ 6 $ك43 'ت
تحفيز زبد، مدبنع حب'از٦ في ز—ء-٦-

 أاحجوي .م 1 آل 8 3 ٠ درت ب ٠شحد ش٠ب
 اليمن بندان مجن أحمد(. )محط

كوع، إسماعين ذري تحقيق ز ذانب ن  ا

 يذ٠)شهابكد ي١اذحم ش1984ك٠و'تثذفة

 ا٠معج انحمري، الله عبد ٧_ نى ل —.
 7 ٠ نجندي ا ٠ي د عيذا يد ف تحقيتق .بدال.
 عمازة ام(, $ 9)( ٠ وت ب حذا. أحى''ء.

 ابني عني بن عمارة ندين؛ نجم) .يمني'
 في ائمفيد ابر تاريخ اد( 171 /569 ٠نى٠

 علي محمد تحقيق وزبيد، آ بئنى' ر آخب
 المكتبة توزيع 19نبإ5 دن ا$كرع.

اليمنية* عة سد لمد ' .١زي نى ا د فكش ■.يمني-، ج

,ع٦$$2 حروح، ٠٠ ئمصب؛ 'ظ٦■ ذح طن

ب، يعقد ٧_ا حمد أ ب: ' نح, ا ) رب : 'دف-'-■ '
 عني محمد تحقيق ،ب ند ؛ ن ى ج' حذذ

كن،  راتبحوث اكر؛سات وزدت ٠3ط ا

٠د(!983 انيمني،
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الله( عبد )عمر الجاوي الله( عبد )عمر الجاوي

 الله( عبد )عمر الجاوي

م1997 - 1938^/18-1357

 ؛ المعروف القاف الق عبد عمر

 ه/1357 عام مواليد من )الجاري(،

.لحح فظة محا .الوهط ،م 1 9 3 8

 ٠ لحح في ا"بتدائية دراسته تلقى
 ثالث ة لمد معلم بعدها عما

 حيث ة هخ لقا ا إلى فر سا ثم ،ت سنوا

 ن’رى والثانوية، ا"عدادية فيها درك
 حركة تبم. صعود مع متزامن ذلك

 ثورة بقيادة بية ٠الع الوطني ر التح*

اسدة دي 1 1952 يوليو 23

 ته با 'ستجا ا رلى أ ث ركا ،ه 1371

 في عا لغا ا مه 'سها ا لثورية ا ت للمعطيا

 في اليمنيين الطالب اتحاد تأسيس

 هيثته في ًا عف نتخب وا القاهرة

 عام التأسي المؤتمر في ا"دارية

 تحت انعقد الذي م1956 ه/ 1375

 يمنيه جهورية أجا من )التضال ر شعا

 الذي اهدف رهو ،موحدة( ديمقراطية

. كلها ته حيا ري لجا ا عمر له نذر

 على لمعرية ا ت للطا ا أقدمت

ئه من طالب 23 مع طرده  زما

 ،ركية لما ا > مبره بب ليمنين ا

م،1958 ه/1 377 عام تع*: إلى فعاد

 حعحيفه في ت  لمقا ا بة كتا في هم رسا

 وترأس أمها الني )الطليعة(

 الق عبد حوم اذ ن  'متا ا ها تحرم

 التالي انعام رفي بادب، عبدالرزاق

 بعثة ني سافر م1959 ه/ 1378

تحاد إلى دراسية  وهناك الوفييني ا

 في لوحدوي ا مي نيا ا طه نثا صا را

 اليمنية. انطالبين الحركة صوف

 رابطة سيب تأ في 'ساهم؛ حيث

تحاد عموم في ليمنيين ا ب لطال ا  ا

 في بطه ا 'لذ رثي نتخب را ،فييني ,ن ا

 ه/1 3 86 عام ا ون مؤتمرها

 حصا م لعا ا هدا لىية٠ذ رني ام، 966

.فة العحا ني جبر لما ا جة ر د عنى

ه/1 386 ء'م الين إلى عاد

مدامه فى مدريا هئ *1967

رعد * تعأ دنة 'سمد اض( )ا ذن

ن 'شعا 2 /1967 نوفمبر 5 كة ٠ح

 صحيفة ب لتح* ري عين ه 1387

 تلك رفي صنعاء، في العاذرة الثورة

في اليمنية ا ك، وكالة أسى القرة

رئاستها. وتولى صنعاء

 رمة خقا ا دة رقيا ءآمي* في رك ف

 لثورة ا عن ۶- للدفا الشعبية

 في صنعاء ر’حصا ن إلى والجمهورية،
٠ م ية بعرر ا
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الله( عبد )عمر الجاوي الله( عبد )عمر الجاوي

 ى I .زه- ع - ا ،٦ل ٠ح سيم ٦ى لي ز ز 'ثما

 وني م1969 ه/1389 عام ۶واشالحح

 إلى أحرق مرة ذهب كشئ ابعاد

تحاد  ابذراصات لمواصلة انمرفتني ا

 'لى، L 'رغ ل ء، ؛ محلتم سهجا ؛ * ١بعليأ ١

مي التحرير يعتوان الدكتوراه  ا"عا

 يكتب لم أنه إ ٠ مية اننا ابادان ني

 إلى ن ى فقن ل، نشعا ؛ سبب بة L ن ا

 'بساي )(-)اد اه )0 ه’ى زدن

عدن. في ن بتلفزير وا لإلذاعة مديرًا

 بعما ا ب د' سيب تآ في زك نا

 وبعد اد 971 /13 91 عام اليمني

 بيج د' ا بعما ا عق تخلى ة قصر فزة

 ء ذبا ا اتحاذ تأب إلى وباذر

 ة٠' مذ ٧ ه كأ ,يمنيوب ا ب بكتا وا

 المدني* تختمة ا ت مؤسها مق وحدوية

 ها ٠ي ٠تح ورا_ (خالمة ا ) مجلة أصدر ه

 في ا دباء اتحاذ عق صدورها منذ

 يا ب ا منتعف ه/ 1 3 92 ا ول ربع

 م1990 ه/1410 عام حق م1972

 تحاد عام أمين انتخابه جانب إلى

 عام منذ المتتالية مؤتمراته في ا دباء

 دولة قيام حق م1974 ه/1394

دورًا نجلة ا لعيت وقد الوحدة،

 الوحدة. هيم مفا 'نجوزة ني ا كبر

الدستورية اللجنة في عضوًا ختر ا

 ه/1 392 شوال 22 في تثكلت اش

 ام 9 72 نوزق مرت يق والعد مق لذا ا

 الوحدة. دولة دستور وء مثتم ف لة

نا ومق  وقعال كبير بدور أسهم خا

 عليه قاست الذي الدستور صياغة في

 مايو 22 في ليمنية ا رية جمية ا

1410 شوال 26 1990

اليص -ا 1 اتخ تأسرب تبعى

وتولى وا"بداعية المهنية لعمنغمات

 لتجمع ا ب ’ح* ب تأ زح عذن آ

ا$خرة جادى في ابيمني الوحدوي

 مهامه حدد م 1 990 يناب ه/ 14 1 0

 بعرض المطالبة على التأ-ب أثناء

 تخلسين ا عا الوحدة دولة ر دستو

 "قراره. ليمن ا خطري في التشريعين

 ر وإقرا ،لشطرية ا ت لمؤسسا ا ودمح

 وقد ،'.سية لسيا ا والتعددية الديمقراطية
 منذ للحزب عام أمين نتخب ا

ل وفاته حنى تأسيسه  ذلك وخا

 )التجمع( صحيفة تحرير رأب

الحزب. عن الصادرة
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افجبا الله( عبد )عمر الجاوي

 لجمهورية ا سة برئا را مستشا عون

ا$خرة جادى 5 في وزير بدرجة

.١٥ 1 990 ديسمبر 23 ه/ 14 1 1

 عام الوطني الحوار لجنة في شازك

 العهد وثيقة صياغة وفي ام 993

 عليها لموقعثن ا من ن وكا ق، تفا  را

 ت’لتنظيما ا زعماء جاب إلى

 9 'في بعمان سية ب' ا وا حزاب

ام. 994 راو 20 1414 رمغان

 فية لثغا ا الحياة اء إذ في هم. ما

 ز خذ هن وانيا.سية لفكرية وا

ت  ات ف نحا وا رالدزاسات المقا

 )حصار ن ا بعنة كتاب له ر وصن

1973 1395 عام دنعاء(

 بية لنف ا فة لعحا ا بعنوان آخر ب ركتا

عذن. في

 ه'., 1418 ان—شع 23 في توني

م.199 7ديمر23

قاسم عبدالكريم

(.3) اشاقذ

افجبا

سطحه، هو: بيت، كا من الجبا

اب وهي )آيني(- والجمع:
بعغب في ويمى * شيوع  كهر ا

ني مستعملة فير السطم أدا أخد(. )ا

٠ تنا دهجى

لجبي( وشدي ءا'لية ذزجة شغ )ا

٠ * ليمن ا ني وا"تقان جودة ا ٧د-

آبا إ انحا واخف الزاب هن

دن تبلة., يا ا٠ ذ٠م ٠٠٠ ا ٠٠ذ٠م ا ن عف تعين

إ تجدن  وأكر* الذن واخ حرن
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س(٠ح )دحمود ال.اجباري دن( )دحمرد رياالجب

ندر ل زف ض' أنلت زق- ;حا

د •ئ•-; بذمم مد خ ل١—> ا لى٠ء يذب ١٠١٠—ج

ححا'ت ' أب إ مملوجة كنبا ب ج ف

٠ يد■ نيع ١حمج ص.را ■جب

 مالجة كتهظ ذن أرز

',عيد جب إ$ حاني |

' .'ج ٠حط أح٠م ١ رى خب ٠تما :ن١

ا"رياني علي هطهر
 يثم جذي -~عحو رب-ب: د، خري عب٠د جع: ر

 ر ئ .ذنى' مذنت ٠ حف ت رت نفه

 ٠ مدق ث ٠ ٠،حب٠٠٠ • .ت٠٠.هام ١ ة٠—--ني— ت رغج٠
1996.،

رس( )محمود جبري1ا
م1993 - 1920 ه/1413 - 1338

 ي ز لججا ا محمد ٠ح مرد—مح و٠ه

 - "ا كمه بقرية وك ركال ثام

 ٠،ء ذعا٠ص محافظة % ;ي٠ربمة ١٠ يي٠لض ا بي

وكان وأدى وفقه ا٠ءل ة أمم في نث-ا

 تا ض* قا زني لجا ا لفقيه ا ح ١ص جذه

 وله غ بدئاعرا اللغة ني وفقيه ومغتين

 في متداولة لتحو ا ني مخطوطة ت مؤلف.

 القرآن له المرجم دزس اسمدك.

 والكتابة القراءة ومبادئ والندويد

حذذة خا ذ كا' 'ليت '٠ ه٠جذت يد نى٠ء

$دب او للغة ا نزف بعد دريب

دف من وعة I الى ء ءذما يد ءنى ه٠لذذ و؛

 ودن في لجمي,لمة ا عة ٠١٠ ٠ط٠ل ه٠للكحأل

 شعره في تجات رة غنا و ية٠ را سحة

 ٠ ه شد في سية ا٠ود ٠ ا بالمدزسة وذأن

 زين٠٠والح حينا شق وما وا حينا لثان

 ذرفى كذيرة. يرنحذا أ في لصة او حدنا

 .ام ا كر عما نلد وقاوه بايعة

. ؛كربوا ا"ذارات متحمى و

 ة٨بدلح ية ٠شع زحلة لقاحه ختعد ا

 وه ا٠٠عداص ٠د- ث_ير٠ك ف.ه.ا ٠يع م وإل

 دالزه.د مةسالمت ة ايلح ا في لفكشت.ه ًا ظ

 ? ذرفي با ا ضواء ءر والبعد

جذذ موقعه  وازوظيفي ءيL ا

 الحدث قلب في ووجوده والنضالي

دام. ءلى ا
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حن( )محمود الجباري حسن( )محمود الجباري

 ا"مامي النظام جور ناهض وحين

 بر' أحمد ا"مام أمر شهرة قصيدة فى

 لجبي ا بقضاء عامله الدش حميد يجيى

 ستن ا ه ٠ إليه أبياتها مي تنا بعد يجبه

 غيى ط منطقته في الثورة قبا المقام به

 بين ًا;ي ‘تعب مدينة إلى يجتلف كان أنه

 القضاة ببعف فيها يتصا وآخر ححذ

 ويتدازس قذ وينا المقام، وكتاب

 ني  دب أ يا وقفا العشم قضايا

 ت دلك أن إ الحاصة* مجالهم

 الوظيفة طك في خراط داج دره

رأسه بمسقط تبطا م* وظا الرسمية.

يعانه 'لزق ا لظني ا ويقاوم صيئحا

رمته <٠مة ئ . ه نطا اء٠ح ١. ا اكس

ثغا الذي مام عكرى ا صورة

قة لد ا يعوز رهو شعره من جزءا

وا"مام. المرازع ض

 هب حث الثورة فجر بزخ آن وما

 . ط ينتصص ه عنها يذود وبتدقيق بقلمه

 ني عيي ابر بشهيد ا قيادة إلى فاشم

 محمد ا ذيب وأخوه هو الحديدة

 ي أني من ني وكتا * لجباري ا حن

الثورة. عن للدفاع المنطقة

منتصف في عما أته من ربالرغم

 لوزراء، ا ج .بئ ز بمدني ت لتينيا ا

 كان العامة الوطيعة مع تعاطيه أن إ

 زاهدًا منطقته إلى عاد فقد مشيا ئ

الحكومية. وظيفته عن

م/1972 العام كان حق وانقطع
 شؤونى بمكتب ليعما عاد ناه*92

 أن درن الوزراء برئاسة ت فظا احا

 * للطة وا ة لثو ا اء أضع يه *نية’

 ديني وملتزم تقي هدًا ا ز ث عا

 تعاطاها الني ا فكار بكلى قي ور

ه. شد ني

النهاري الباري عبد الحفيظ عبد
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م( إدراه: ؛ن أء;ل٠)إ- الجيري إبراهيم( دن ،ءال٠)إ- |لجرش

ج؛ر بو

 ذادل دن - الجي-م حتبف - حر ؛ذو

ن  من كذبى ئ تم.تد ،ة٨ل الع-ا -تدو

د إلى طاع سجن ل ذبى أسذل ن ؛..  خو

مارب أشراف وإلى الجدوب جهة في

 لم.؛ري ا و رذ 1| ئ ■' ر ا٠ال.حمه و .شرق٠ل ي_ا

لعالمة1 ذي ااذ؛ مذه.م الجي.م(. )دغدح

 ه٠ل ذرجم الج-ري، يحيى ؛-ن محن

 كان٠ نقال: الوزير أحمد العالمة

ن *-اكما ددين فاضأل، عالم  لخو

 في ل٠رتتة دءان، مؤتمر ءذب ل1ا!ط;

". مة٠حكو آ-دره.ا رة٠كث أعمال ذ

المقحفي أددد إبواه،_.ا،
 وااقباذلى ارلدان ٢٠معج ي،4المفح إدرايم ،,راجع:

 مة٠٠لمؤس١ ، ء ؛ت ، 4 كاله, اا دار ، ة ي ن م. ي ال
 ،4ط ،روت٠ي٠ب ،ت .ا—ص ذلىرا٠ؤ عبة٠م1الج

م.2002
 لزبلعيا = آدم( دن ركب)أدو الج-حرتي

إ؛راهةم( إن ،ء؛ل٠٠)!س ال؟؛رتي

م1403 - 1322ه/806 - 722

 ن٠ب ء.يل إسم.ا وفي٠لص ا ال.شيخ ه.و

 حد أ الجدرني، عدالصم.ذ دن ميإدراه

 الثام.ن اذقرن بمن٠ في لصوفه١ هير هرش؛

 وك ا؛يالدي، ءر اذرادع الهجري/

ع ع—ج ر٠لث ا ^٠وصد . ٠ لى٢رب_ ة٠م.دي-م في

 تدالى، لله ب.ا رف1الع كبير٠ال لشخ دا

 ءلى ة٠ريق٠لط ا خ٠شيو دخ ا؛-ربي

 لحقيقة ا أه-ل وإمام ،"لحالق ا

تذاق،  الحارقة اذكارامات ر1ص با

ابن مزؤج دج اذت دةذ،٠الص  حذوال وا

 صن٠رق—ال٠ب ا—ذجالم٠م ن وك-؛ ، ء-ربي

 اوسماع ب.أن ية.ول وكان والسم.؛ع،

 و وه. الله، أهل وطر^ذذ ل ورجا ا مح.ك

ق، صغاء٠ال  اددوف عن ل وة؛ الز

 هذه وءش دات اده؛ ء.ن طنروج ا أذ.ه٠ب

س-'ن ءذه خرج ورا ،الذقس  كان ا

 م مم ا وعن . 4 عن ءوض الله

 ه.و ح.ي-ث .ن٠م له بأ قول٠ي $ءنذم ا

سم  در م*-؛ عل ا؛-زبى له الذي ا

س، يع ومن ا سماء،  دن لك ا

 امذ-؛ -دقه في ن كذ.؛ باسم ء-ليه فتح

 ور٠حض و٠ه  ء.ظ-م ا سم ا : أءظم

٠“الةذب

 ذلك من الحذطائق في م  ٠كذ وله

 إوب٠ذ ع٢سك من ن سجد؛ II قوله

 لدالى الله إن ا؛هذود، ود وع اد*؛رذ^ن

غاكنيه٠ب تغل٠ش٠ت أن م—١٢ و٠ؤ؛ عل ؛ر٠دط

ورلى ا -ل إسماء ثخ ال ابم

 ر٠ك٠ب أبي ؛-نا د٠أحم الذتخ وصدي.قه

ل  عما ا غى٠ع٠ب بممارس-؛ رداد٠اد

I 851 قلص0لي1 لهكه£ه



جبالن إبرادم( بن )إساعذل لجبرتي’

 هع فى تتذا  ذكار ).ترويح وا كاد.ماع

 ووصل ا"سالمية، ا؛-«لقيدة ادكام

 ا_ام إلى زبيد قهاء٠ف ببعفس ا مر

 با"لحاد والرداد الجبرلى الشيخين

 فى السنة فذياء ضغط وأمام وادكفر،

 ا شرف اإدك أخطر وأتباعهم زبيد

 الحين ذمي إلى ص اب بن عدلإسما

 ا شرف ادلك يكن ولم الهدد، إلى

 ويجل يقدر كان  نه ذلك في يرغب

 اهاء ء دادض ذام وذد الجبر.،. لشيخ١

 ق-ذات مدت ( ءإ دا)-رد د زدي في اأ,-ذة

 ابن ثيخه وءلى ازربي وأقوال

ء من عربي،  بن بن ا؛،للماء هؤ

 في ذكر الذي  هدل ا عبدالررن

 حة-اة.ق ءن اء الذط كثف “ ك.تابه

 الجربي بأن والموحدين" ‘حياااتو

لى ه ن سبحا الله دن-ارك ;-أنه يزعم  وت!

 واتحاد ا؛،دالم، وتدم ه.٠ات— قمم.-ذ في

 سوف داك وغر واغلوق الخالق

 تشير و والمعتقدات. ا ذ-لة-ار

 تاريخ إلى ادتوفرة ا؛.ذ.اريجه المصادر

 الرداد ١.اد٠و لى لجبر ا ا؛شيخ عودة

 الجرر( أن على تجمع لكنها الهند. من

، وول؛ فافأل شيخا ندان  صالح

ونتشي كراماته، من ءددا د ودر

 ا؛ذطاء كشف، كتاب المصادر تاك من

 ا؛-قرى إسماعيل كذ-;.^ وما ؛- هدل

 تاك في النة عاهاء من لجرهم و

الجربي إسماعدل الذنخ ذوفي الفقرة.

 ام، 403 ه/806 سنة زبيد طلذة٠د

 وك سهام، باب مقرة في ودفن

 لىاثم.ة تزال  قره عل بية أقيءت

الجتربي، يمجد ف وذم اروم حق

 يجمع محابهأ بعقى ذام وذاته ومد

كرامات متوان٠ب كتاب في ذراماف

الجبربي.

 دناء لجبرلى ا ادديخ آذار ومن

 دهدينة الجذع ربع ي الجررتية المدرسة

رودد*

*روسي ال ءلي د مه، د.
 رد، مل.بتة مد.ارس ،لروسي اجط د. ح مراجع

 - 85دل ،1994 ورنا دكتوراه، رسان^
ا!-خواص، لى-ذإت شرمة-بي، ال ،100
 كثف ا ه-دل، .108 ،101 ،37دل

 ا كع: علي بوع إسماعذلى 'إذاضي ادل؛
 يؤ--ة٠ اليمن، في "يالمة ا المدارس
دد، الج. ليألعج ة٠م-كت ؛؟روت، الرساذن،
 ل اإعض الديح، ادن؛ ام؛ 986 ،2ط صعاء،
المز^د.

جبالن
 ..هل““ '-ن ل جد إذ( ددن باك-؟،

 جش( بن معاوبة ون ١بر بن ءمرو ابن

'.ن اوخوث دن وا؛.ل ن٠ب شمر يجد بن
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جئلة٠ ذو ن ج؛

 ؛-نء-ن٠أ ن٠ب زه.ثر دن غ.ريب دن قطن

 في ا"..^.داني-:ًا:- دذك; و حمير، ؛.ن افع

 اطق٠عق ذ ث المرب رة٠ج_زي ص_غ_ة

ن ه.ي ن ؟-؟- إلى سب دن  ، ربمة ج.«_

ن العرك-ة. جبالن٠و قأدار وح-

 ابط٠ا س ع.ت.طقة دي بم.ة٠ر ن . ج

 للمة1و الجزي-:;:- صر لخ. ا يرياما٠بمل

د واسية  وذ.*-رف ،عام٠الط ور

 ددد وذد فة،1إض بدون اروم؛ريمة؛;:-

ن ذيأرا صغة٠ال في لهمدانى1  ديمة ؟;

 ووادي ع٦رم- وادي ددن ذرق ما ا٣بآ

 إلى والمرب صبان ووادي سهام

ع ة٠سبع وه_و .رارد أرفس  ، أب.

ن٠ج ؛-أن ر٠وذ؛  ث.يرة٠ك ؛. د ريمة ب-

 ثم.ا-ب وم;ها لى،٠وااس واازرع ارذر

 الجءاود الحر'ئى ادراب |لجبالذية البقر

ن ن وسك ، ورها ؛:- صذماء إلى  ر

ن نسل دن حمير من دط-ون ربم-ة  ب.

 برأ د-ي فى٠ب ومن ااهر'دف ومن

ن ٠علوكها يهو ءو

ن ج  ، آخره و أوله ؛-ذ.-م ر ن*-؛ د

دمة ة الذري. ل اامز دن ءزاة  دردة لخل ا

 .ره-ا ة د وؤلى ،رمم_ة بمنطقة الجبيج؛ج

'.ذوافغ ب.عغى ا٠فيه الععة لفي ارداني

 ضى٠ع“ب فربا وقرر الحميرية  ثرية ا

 ا دب ذاك ن؛-ر ،المالحيتن

ءبدالرحم-ن الموني والشاعر

 رف٠يع دن و٠وه ت ة٠ الورك ح-; ن
 دأن اني الى.لى ر لخة ر؛ ؛وصاب-:؛:-، اروم

 م٠مذه رامون٠الذ يرم لعركبة١ ن سكا

 د—ه—ء لرن نبا ولن إ د ا ق درس آل

 عهد إلى لمعتعما دي اصبا ا لخ_ليذدة ا

 مدي.ذة وكذاذت لممن.غد. ا الحرذ.ة وا.ده

 ا$ن ودي جين ادذر *أذرة ة;ة ال

ف دن ة ر ال لجهة1 في دقع بة ءر  عذ

 المركرة ؟.بالن ذيأرا أما حدر.

رداع- ووادي زيب وادي ددن فثع

روسي «.، ءاي ،-حمد د.
 رة جر غه٠ص : ذي١ادهمد حمد١ دن |لحسن : جع١مر

،  درع ا ذي ء دن حمل٠ع دق ق ح ت ،وب ٠ و ا
م.1990 ،۶صذعأ ا"رداد، خ٠عكت

ج، ذو

 مديمة وهي لة1جذم- ؛-ذي ،٠وتعرف

 لتعكر١ ج.ل ذرق لجذال دقع درة ء؛

 إب لدينة د-ن الغرر( ذوب لم ا في

 اف-روذ-ة إب؛؛:- ءة-اذ-ظ_ة دن عا
 وب_ة٠ص٠لخ ظ-رًا٠ذ ا حف-ر، ؛.اللواء

 ورذذح ،ئها١هو واءذدال أراذثها

م.2000لو ال_ب_ح_ر سطح ء_ن
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جتاة٠ ذو جله ذو

لة٠ج رنة لمن صورة

 هوائها رطب المدرنة ه ها، از—مم:

 عمائرها ل ورا أراضيها وخصوبة

 اؤع ظ ال ذات العتيقة التاريخية

 يقدم الذي المتميز لفق وا ري ا؛،رما

 سقه وزئا قة ازدقم دتصسان، ز.ذا

وة وزخارفه لجميل ا  رددعة لوحة الد

 المعارى ادلهن لوحات أجل من

 هذا ا"سالمي، العصر في بمني ا

 دراث مز أصوله يسته.د الدي لغن ا

 ل? ا ا"نسان 4ة عرا عرروغ رى مع--ما

 عله، انشأها الق القديمة وحضارته

ف مذن الطه  رض ا هذه  آ

 زن دنة ا؛.لى هذه ذنتبر ى.ما السنيرن.

اليمنية اإ_لىن وأطيب ل—اج

 الشعراء عا٠ت وؤلى ،المشهورة

بجمالها:

 يعل بن الله عد الشاعر ل ذا

:يصف

 كالحيران بذ، النسيم هب

والجيران ا هلين إلى ثوتا

 طبرية ما تبريز ما م ما

ران—ن-ي حفها ؤلى دمدلنة

 مشرق وحب شام لها د—خ

 يماري لمنف ا لي ددا ا والتعكر

,ة ١.مرتن تلة ءلى لمددنه ا أرششت

 اسم مذ،؛ انكل رفي، ربع مر نذكول

دى ردوة مثل ا خرى: عرج يمزها
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ح:لة ذو ة ج ذو

 ،لسددة ا جامع فيها بني التي أور

ا!*ز. ذصني ا٢و الدارة ور؛وة

 ذا٠٢ ادرنة ا ة مي سم ت. بب١م عن آما

سم  ني٠ليم ا عمارة المؤرخ فيذكر ا
 جيلة بأن ام( 173 ه/569 )ت.

آزدته بديع ان٠ك ودي٠۴٠ ر 1فخ تاجر

 ذيه ءدط ا الذي إوضع ا في ال.غخارية
 الصايحيخ;ي ءلي بن أحمد اإ£رم اسف

 باسم المدينة سميت وفد العز، دار
 رة عما ذق نرا  ونحن ٠التاج-ر هذا

 ١٠٠س ا استق ا٠م٠فرب ادرأي، ه-ذا ءلي

أطلقه الذي حيدة اسم من جبلة

 ،ى وؤر حصون عدة عل إ-*.رب ا

 جلة ذي مدينة إنشاء ويل وجدت

الزمن- من رون ؛.عدة

 الله عبد جبلة ذي مدينة ختط١

 ها4 5 8 سنة لصليحي ا محمد

عهد في وارًا، كان حيذما ام، 066

 ءلى ،)صادي ا د محم ءلي اسف خده أ

 في دقع الذي الثؤور العكار حصن

 ذي مدينة ء-لى المطل الحبل زة

 بدن مدرنة بأبا عمارة ودذك; ، ج?لة

والش.تاء، الصيف في جارين تم-رين
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 ذات تبج_له ت-ع-رف قديما وكانت

 بنت ة سين* المذكة تحذتها ا ٠ رنر ه ت ال

 - 440) لصدحي ا جذ-عفر بن أحمد

 حاضرة م(1138 - 1049 ه/532

 من ادقالها معد ،لحىه-ا ومقرًا لها

 ،لجميلة ا ينة ا هذه إلى ء دا صن

 .ريةا٠٠هع هظد.آت ة٠ءلم فيه-ا وأؤ.امت

 المواضع باض تزال L٥ اليوم، وحنى

 سيدة: الملكة اسم تحمل ا.دية في

 كة٠الم.دي غرب ي السيدة هدرج مثل

ي اليدة و".دامع  وط في يقع ا

ينة.  مروزًا جبه مدينة كاذت ا

 د.ور عل وعال'وة مشهورًا، علميا

 والمدوفة العلم نذر في جددنا ما

ديد اذدينة ي أنششت  ارنىمد مرز ا

 مدًاطق مرز الطلبة قصدها ادفي العلم

لماء نمز عدد فيها درس مختلةن،  ا

 المدارس: هذه مز؛ المثبورين،

 أنثأها التي ا دان أبي ابن مدرسة

 بن إدراهيم دن ءلى الحن أدو الشيخ

 ام، 163/٠ه558 سدة ا مان أبي

 أقدم م اأتو المدرمة ه_ده ر١وذح

 مرة-*،.؛ نعرف د ا! اومنية ا؛-دارس

المدرمة .1٠ئ1إذذ. وداريخ ا٠اشه واسم

 حمية المدربة ومجد الة٠ه٠الش

 لنجمي-:;:- ا الدار  مزرة ا أذئاتل-ما التي

 درئ عل؛ بن ءهر المنصور زلللث، أخت

 القرن من  ول ا النعف في رموز(،

ابزدى. بدعادتا الىجري/ ال-ايع

 في التاريخية المنشآت أثهدر ومز(

 الزوم قبة ه اددز دار ة د ج مدينة

 ا وكل في دان الدي الكبير والجامع

 .، عم ،لصييين 1 قه-ور من قعرًا

 ومبانيها ا ولى اا-مز دار باسم

 المديدة ’.وابقي.,ط د ،ن اوند زءذمة

 جم.ا.ذ سماء ء وإل بثموخ تماذق التي

٠التيرى مئات منذ ادصافية

العروسي ءلي هحعد د-
 ناذادا معجم قحض،٠ال ط أح إبراهيم : مراجع

 صن*داء، اؤكد.مة، دار اليب.ة، وادة-اة.ل
ه—د حا ال اؤ-لمؤ|ش»لسة ،ت « ديم لددراسات، ا

 مجمرع ،لحجرىا محمد ،م2002 ،4ط.
 ءلمي د محه : تحقيى ،وقائلها اليؤو( اذان

صنعاء، اذ-ماب، ة٠او.حكؤ دار كوع،’ا م.1996 ،2ط
لجبن

 وآخر،دا ال-اء وذتح يم ا-بك بد(

 اديردة رمركز ء-الررذ مدمه هي نون،

 ادخربي الجنون في ذتع ،ا'سمها تحكل

 محافظة في ي٢زداع عطلي_ذ_ة من

واد في المديذة هذه قيه.ت١ ،٠اريضاء
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جبن جبن

 جنوي حدهما٠آ اجدز ددن دقع فى؛ق

 فدعة زده ء-لى بنيت لي م.؛ وا$خر

 ف وذم لمدي.ذ.ة ا ءلى ت-,درف صيت_ة٠ح

 لدن٠ا دن ج.حن دددنة ذعد٢ ان. ج بةل.عت

 في ذكره-؛ ورد فغد الشديمة الدددة

 ذر !.ما ا ري/٠ج٠اله الرادع ا!ذ-رن

 الدرب جزيره دذة ؛ذاب في دي از

 ا!.رداءي ء~ى ابن ارد أرجوزة في

:دذول ح.يث

 ل ا!-ي ؤي سنوت 1ل-ه-اك- د,نت

أه-إ-ي أه-لمي ذ_أق ي-؛ جبن من

 رحا-ي رداع بغر؛-ي الغي

 ي -غفن و العلى ذي ربي ئ٠ب-م

معج.مه في ال.وي ة.وت يا وذ؛ر

 ت ري-ر ن ا .ن.٠بارم ح.صن ن٢ج.ح دأن

 في ا!طاهري؛ًا؛ ام إبان ن١ج مددة

اله-ج-ريين/ ذر وال-*؛ سع ا ن الذر

 ذر—ء دس  وا ءذر ص—د طن-؛ ا

 ".دة دأب ب.امحرمة ويذ؛ر ،ددحرتغ  ي لم ا

دن ر٠ط؛ه آل ش ط لسال ا  ملك-وا ا

ؤ٠رس فى٠ب د—؛-ع حدن ال  ورت—ط د ٠-ولخ

 ذط-ورا الغزة دك د ني حن مديذن

م وحظيت ك.ب.يرآ عمراي؛  ياه-ذ-.«

ن طين م. دو ط؛ ا ذت رذ ا  ذافي فك

 ،ذ٠ ء! اإذ-راذ-ذ د*-د دمرذ أه_م

هم. دن .دد ا فيه_ا ذ;لىوا وذد دو

في ردن إدا ا اكشات  فالة ل ا ذر  ا

 ذ٠در1وا جئ ج جاهع ًاهمها اروم حل

في ام-اهدية  ن .طا ا 1ةي..».-1ب أدر ا

 النعف في هر ط؛ ؛ن ءلي انج-اه-د

 افري/ ح يب لتا ا القرن دن في اذا ا

ماذر دتيى، ا ذصوردة وا.!دردة الي,  ا

 المنصور اللطان بنائ ا!_في

 ه/877 سذ.ة ط؛ه-ر ؛ن عبدالوهاب

م.1482

 دن مديرية حى٠ج دد_  جىل٠ق ًاو

 ^^ب أم.ا إ ا'.رداء ء.اذظة .؛ل٠أء

دكدم حر ا"داري ا  أب.لدت ذد ا

 ا!في ظ،'لع ا ءذ؛ذ.ظة دددردات إددى

 الذرار بموج.ب ء؛ذظ.ة اسوداذي-! نم

 ه/1419 ء-ام اك-ادر اليه-$_وري

م.1998

 دروسد.يII ءاي هده.د د.
المشغي أددد إبراهبآم

 "؟زدرة ة رخ ذي،١مد اده لدسن1 محم.د أدو ع راجع م
  كوع ا عدي دن ش،حمل ق فب ح ئ دب، أزه-ر

 دن ءبدالرح.من ام، 990 ،1ط اددواذي،
 رذة ءاى ال-م-زيد ل٠الغض -عح٦لى٠ال ء.لي

 كحقيق٠ زبلى، لىلحذة٠ل أخبار ذى المتفيد
ر( وذادة ام، 983 ء، ئ ن ص نإحد، يوس.ف

 أدو م؛1979 ء، *"أ صن شي،بالح الله لى ء.؟
 ٠ثغر ذاريخ :دامعذرمة اليب الله ءدلى حمل٠ا

،يروت والذدر، للطب.اءة ور اك دار ،ءذن
 أذل٠والةم ال.بلدان وردم م؛1986 ،2ط

الكل.مة، دار لمقحغي،١ هدمإررا المدة،
م.2002 ،4ط صتااء،
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اد«،ذل اصني الجذوب :صر ةجه ص?تل I الحي حوب الج تاحرير

استل اليمفى ادفوب تحرير جبهة

 ر د. يدا 13 وم٠ي ام٠ق تنظيم هو

 نحة ه1385 رمضان 21 م/1966

 الجنوب دردر )مذظمة من كل اندماج

 لتحرير القوب لجبهة ا و) اغتزل(

 ق اتن.؛ بم.وجب انحل( اابني الجذوب

 من تعز ددينة في ءلميه التوقع جذرى

سذج ديد عبدا الله ءيد قبل عن ا

عن '؛-$مي أحمد وءلي ا ولى،

 تبنتها مفاوضات -علد ،ا به

 جذ-هاز عبر ا.اصرية لحذكولها ورعذبا

 ف.رءها في ة حل هز لىمة،١ ئ؛-راب

 عن رؤو وكان تعز. في ف١ك اوذي

 انقاومة حرى رسار مة٠ومتا؛ دء-م

 أو ،دل مح ا ايمني ا لجنوب ا في إوطنية ا

 ربذوا ا كان ا٠ى ازدين مالح علية

 ؤادة من اا.ىثير واض )اوكودي(،

 عارزوا (ة-ومية٠د ا .هه ب لج ا ) ءد وذوا

 وء دة قسس واعروها ادمح،١ عملية

ثرءية.

 عبدااذوي اإتنظ^,م ه.ذا رأدة وتولى

 ل_ه عام أرخا اختير اد-ذي عك-اوي

 الله عبد هس ودل مسذذ ، بوصفه

 ،سندرةLj سالم ومحمد ،ا صذ-ج

أحمد للطانوا عيد، ءلي الله وعدد

 دى ب وا مير ازلي، الله عبد

 ،حرير(٠الت )دظمة عوت، ازتؤدلي -دسين

 وط** ازسالد-ى، أحدد ءلي( د-ز( كلر

 ،»_د—مح زين وسالم ،ه-ق-بل أحمد

 أحم_د ودف .ل، اء٠إسم وعبدازضذاح

 إ ازقومية(. )الجبهة عن اوذ-الدي
ثنين ماركة أن  جاءت ا خثرين ا

ء ل ط  كما .ره دد لدهحا عن ا

 محفدد قل'ها عبد التنظيم قيادة ضمت

 )الجبهة في سابذًا لجاددًا دوصغه تجذلي(ا

 ذاك اذ أصبح ة-د وك-ان از-ة-ومية(،
 را ،وبأل ط لجه-ا ل-ق لم زكنه .متذ 

 حادث في مات حق شهور ا هي
 الفضلي، أحط اللطان أما سيارة.

 -.حرى فقد ا؛-':-وذلي -تعبل وا مير

 شهر في اكحرير( )جبهة من فعلهما

 اه- 386 محرم م/1 966 مادو

 ،؛؛روت إلى دالي ؛-ة؛-امهما

نحاد وزراء ببعفر ء لتننا وا  )ا

 ااذي العربي( لدجنوب ادفر-درالي

 ءسذننلة ل.دولة نواة ط-انيونرد١لا ه٠لدآقا

ادل. اليمني الجنوب في

 النضال ل( كظيما هذا سادلم وذد

 ى_د والملح الياسي الوط_في

ستعمار  ا)يمني الجنوب في ردطاني١ال ا

ل حق و ،تأسيه منذ رتل’ متذ ا
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لمح:لا ليهطي1 اإإد:رب تح.رير ح-هت لتاس :ي٠ا!؛ اا،جتوب ت؛حرير ج:هت

 مه ح ر م/1967 ذ.وز-?ر ش.ه.ر م_اي_ة في

 ة ه. لح، )ا دع ج.ذب إلى جنب ه،1387

 ءن أء-لذت ق-د ك-اذت ال.ق القوم_ية(

 وزر٠ذ ه-ر٠ش في جدي-د من ا٠ه٠ياع٠ق

 عن منغملة اه 3 86 م/رجب1966

 في ؛ذي ؛د؛ان وإن اسدردر(، )جبهة

 وطه دي،—ال ءلي من كل ا زرة

 ،د—م—مح زين وسالم ،مقبل أرد

 )الجبهة و؛-واعد رادات من د والعد

؛ذذة. القاوعية(  م٠تتظي إنذاء تم ؛«..! ا

 ًا-ا-ذذ-وى يالث،ع )التحظي-م م.٠ما بدمل

 ءام أواذر في رلحر(٠اا لجبه.ة ن اذور ا

 ٠صرالط م غ. ي ه 1386 م/1966

 هة٠)ج رادة ءن انحقان الذاص.رية

 ذرع دع دداع.ك آذان دلى درر(، ال

 ،ددادرة ز٠ت.ع في الصري.ة اغئ_ا؛-رات

 العلى ني ؛.-ارزًا دررًا ب٠.ال٠ًا واط

ذ.٠ذاص ءدن في اًاذلىالي

 والحك-م صرم وذوف لدن وبالرزم

 )جبهة مع ذاك إذ ارمن ل ش في
 لي دل لها ودعمهما ر(٠الذ_ادريا

مي  العري.ة( )ابةاد.*ذ واعراف ،وإء

 رطاءت١ ;ن( ود اذ ا )الج.ل.هة ذإن ، با٠

 دق .اداد ءلى نفها ض ذر

 ف عرا ا ء-لى ى ر—ص لح ا ء-ت س_ت.خا ا
 د-ة- ٠د- ازر ح- نرن ل?ريطا ا لحءودن ا

عند اللطة واستالم ودرًا،

سذ ل  )ج-هة اذذذار دن دة٠محغ ا

 ودة-ة العذر وددة إلى حر.ر(٠اًا

 دن ذدك ء-لى ترتب ود-ا م،٠اكظلر
 ء-لى رواء ، ت-ذوذلج-ا في ت قندا تذا

 ىحدو ٠٧ م ءلى أو ، ة د ًا_ذر_ا ا مذ,وى

 تح-ظ-ى ؛-اذت أبا ؛.رعم اًاشاءدة،

 اؤ--ادذ ء-لى ؛-ارح ع_ي٠ش ب.تأي.ي.د

 بحكم ص-ة ء-ا ن ءلى وفي ، مة لدا ا
 إذ معج-ا )ءدا!لىاد.ر( ،م وذ.وف

 لفي ءاده؛ ن( اوذود )الى؛.ي.ة هدار ا جذاء

ة.ذ- د-ن دوون آخر  ؛رن ه-لي   ا ل1ا
 شهر ؛لى أوا في عدن في لجبهتين ا

 ه،1387 م/رح-ب 1967 ذورر

 والحرس الى-;لى يذاذر دن بدشم
تحاد الذايعين اًاوظفي  الفيدرالي لذا

 )دي-ة رم رد ، اودرن( للج_ذ.وب

 اللظة ارذ م ذرى-ة د.ن التعدرر(
رذشالل، عند ا٠فيه اا-دار؛.ذ أو  ا

 لى-ري اوي؛-اذ-ت اغة-ادذات ي وب-،

 في الجبهذدن ذدادني ءن ممثادن ؛-ذن
 آء-ر إء- ن د.ح ذاد-ذ الغذاهرة،

 همذري سدر - لر_طالي ر.ام دذوب

به-ة لج ا ب) اءران^ ن ءلى في — دردذادادن

التحرر(. >جبهة دون ددوهودة( ا

ر(٠تحرد ا!- )جب-هة ندت ذاك ردع

ابدن شمال في ل.ه ,-وجود تحتفظ
ددن دع |ختغائها حتى الوذت ل?عض

عف ه1390م/1970 -ذ ح في
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اؤمعحتزغ ادرن جورب ءردر٠ك ااقوهمة ٠الجه ال،دتل ادمثي ٠الجتوب تحرير ج؛هة

 حق٢لت ا د وة ،ءده.ا ودوا ب ددا تمزيق

 ذذلمة أء.وام بعد ٠ ؤادما س اونان

 الشمال ^-كومة وانخرط-؛ —

 وتوا؛؛ البمدبة(، ا ررسق )الجمه.ورية
 حنى ا؛-وزارية الحقائب من عددًا

 ا$خر ربحام/979 مارس شهر

 بعضهم عاد حين وءلى ٠ه 13 99
 في ا -'حر بعضهم ظل عدن، إلى

 ص ذيامهم برغ-م اروم -دفى الخارج
 دلم إلى صذعاء ارة بزل آخر إلى معن

 اض طريش دس اودة ذام ذل
 شوال 26 م/1990 مايو 22 في

اه ,(الي

 لةثيرة عناصر ل.ه تعردت ما و)*ل

ستقالل عند ا هنه  أيدي ءلى وعفه ا

البروهية( )الجبهة ؛.ادة درت خصومه.ا

عنبر-ال من السلطة تر)-را ا)-ذين  ا

 التصفيان، سوح أو والتعذيب،

 أدى ما وهو حقات، واذ الجدوة

 في الحرير( )ج:هة وجود ًاذلص إلى

 -، سادقا — اليمرى من لجنوبتت( ا الدط-ر

 في -ومها١-خع من ؛-تي ٠مز أن عير

 عن, وف ءشدين دادا- عادوا الحكة;

 ل)جبه_ا المعادي ا)~ابؤ( موة-شيم

 ددتنة.ون با-أوا (٠أم- -حتى لحردر(،٠اا

ضال في دوورها ذا  ر -تعما  ا زد ا

 وا٠مذ_لد م—أم )-درجة اد-؛ري-ط-انى،

|صهغمة صسهءه1 860

 أوسمة وكوادرها قادتبا هن وءة٠ي

غتلغة.

دوة دمدا محعد دا
 كفاح ل ءلى ح طح-بر، الله لى عن لى سم محتي-د - جعمرا

 ،لون١خل ان دار إهمراطورية، سة وهز دم*
،2ط اليمن، ا مل، دار ،بروت٠ب

 -٠٠,الجنوب اليمن الصراف: عدي ام؛ 89
 ة الودلى إلى رذمما ا من ادمياسية ازجاة

فعرص، والدثعر، دلكى الريفى رباض ٠- م.1992 ،1ط
ااه*ش تجمن جفوا,* لتعرير الوية الع؛هة

 أغسهلس في لجبه-ة ا هذه ت ن تكو

 ه_.1 383 ا ول ربيع ام/963

 :1مذه- سرية منذا-مات ءدة داندإسماج

 لجبهة وا ،ا)-عردب ا)ق.ومي.اى )درئ

 "تنوى ا)ثورية واذذظ-مة ،ا)-تاحد-',ية

 الوطذ-ية، والجبهة الختل، ى٢ا)يم

 ود والى: للضاط ي ال وا)ذد.فىلى

 اليافعية، ا"صالح هه٠وج ا حرار،

 اجتمعت وكابا القباذل(، وذشكيل

ستعمار !خراج ءلى  من ا)؟-يطاني ا

ددا ا);من ج-ذولب  وة-ل ا؛لمح. ما ).

ذ-ط — كشعا حزب رفغى  إلى -ام٠ا

ن، كب-ا ا-لجبهة  دذظبات أن إ ذ

 ،_ا٠ التحقت أن لبثت -ا٠ أخرى

 يعدل ية اذثود اوطالبع ة٠)هذظ وهي:

 ادذورية والمذظمة رة٠ا؛ دبذى' وهتظمة

انحتل(. اليمن( جذون دئبان



لمحت.لI ن٠ا)؛ ب٠جتو تحرير1 ااذوب الج:هة لمحتل١ اذيمن ج،توب حرير٠لت قوميت11 ن الجبي

 في المسلحة الدورة اذدإ.مت وقد

 رادى 26 م/1963 أكتوبر 14

 واكع لجيهة1 دزادة ه1383  رلى ا

 أول ؛*ذإت ،ذلك ددل 1ط-ي"1ذذ

 ه1 385 م/1965 حة لها عام مؤتمر
 ه ف؛ دت٠حل وطذ؛ًا عيثاق أذوت بثع

قتصاد؛ اك.ياسية أه_لدافج_ا  وا

حئم.!  ٠قل ؛ازت ذاك وء ل ء؛ة، وا

 ذلى( الخة ذوب الى تح.رير )م-ذظ.مة سأت

OLOS ت فج_رت  ح—ل_دع محاو

 ق اذن-؛ ءلى ازذوفيع وتم التنظيمين،

 ية ودرئ ،.ا"سك-ندرة—ب ب_ذل_ك

 دذادر 13 في دنة٠ااذ الدريه لى.مي.ورا

 فر اه. 3 85 رمضان 21 م/1966

 1د- ءلى زراؤق لم اا-ةرص-ة لجب_ه-ة ا أن

 ؤتمر—ه في ا—٢:دادا—ة بعفر عملته

 ااذي م اك؛ مؤتمره.ا ي٠فئ ،-كذإر  ا

ل جيل-ة في ء.ةد  م/1966 و دون؛ ز

 فصل ادور ذرر ه1386 صغر

 رلك.ن لدعح،١ أذرت ازفي دات ااوأ

 في عفويتها إلى أعادببم الجبهة

 ذاك .تبادن ءك ازذي اا؛اا-ث مؤتمره!

ام.٠او

 تذ-ب اوذي ااصراع أن ويظهر

 أن أدرز د ة اللهبر كذج١ ذرار -دول

متضادن ذوردن م رف هة٠الح ؛;-ان

 ا دبدادت في تسميتهما رى٠ج

 م—وه ) إحدل ا ر يا٠لق دا .لمددا،مدة ا

 ري اب*-؛ ر ب وال الدمج(، ار٠أذص

 ،لجبهة ا ل ٠ق٠س_ت ا ر دعسا أ زوؤم

 د٠وق ٠شطراك.ي( ا ه٠كوج ا ر وأدص-ا

 يد ع ب سكرين٠لمع ا ردن راع١لع ا ر ر ا

سدل  ه 1 3 87م/ أ 967 ذرة۶ ا

 للجبهة رع درا ا او-^؛م لمؤتمر١ عمه٨حا

 ذيم/1 968 رارس في ،-ذن ي ادن

 ظ) اكراع زكن ه،1 387 اب
 في اليمساري لجذن-اح ا نجاح حفى دًا ق هرت

 ع٠رر 7 م/ 1969 و يوتر 22 حرى

 ت٩وغل ا!تصحمحية، اه 3 89 ا$خذر

 هة٨الج ءلى ةيالماركس ال-لذيحتة الذ£رة

ا!-وةت. ذإك هدن

 هتدت1 395 ما1975 وي

مين د هع !ذوب ا دق لج؟ ا  دين رى هرا ظت

 لشب ا د تما )ا : همر-؛ ن—آخري

 الطليعة زب—ح و) ي(٠ط الديمرقرا

 سم-ى م-ا دل-ك إرر ون-؛ودن عبية(،٠الش.

 ًاجبهة—لط الموحد 'مي لسيا ا لدنغلدم ا ت)

اًاةوحرذ(.

ل  أب ت طويلة ت ا٠راء٠حم ولحد.

ش ىر)الح إثره؛  في اكي( زاكي٠ا

 ا$خذ-وة ادى—ام/م 978 أكتوبر

 د ق؛ ال-ذي زب٠الح و٠وه ه،1398

ل وق-راط-ي-ة٠ال-ديم ن م ااي ورية٠ه٠حم لحا-
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التحده الوطتدة |لجهة حدة٠ت٠ال الوظدة الجذيهة

 م ال_ط حذق دت—امد زدنية ة٠ط

 الجهورية نرام هءد1410ما1990

لى. حذ إوا ا مول اي ل ايمنية ا

ءي٠الوال ءلي أحهد
 حمر ا  م ال،ج المصرى، ءعذة أحمد د. ع مراجع

،ة٠الدردي ائدى٠ا ل نيذ٠٧مؤمى ل،٠جس٠الي ذوفى
م.1988 ،3ط بيروت،

اسيدده الوطنية لجهه١

 ي الحدة( ؛!وطنية ة )الجبي ثقت نما

 ه1375 ا ول ربيع م،1955 ذورر

 ت دا دخنا ا ذة٠ ط ؛.قا ة يدعو ا ^.رى ي

 ۵نحد ا ءذن مرة٠فتع لتث-ريص ا انحلر،

 م،1955 ديم 15 ي إجراؤه؛

 ط احدن ه1375 ا$خر ربيع 30

 ة-ازون اد 4ل احذ_تحوته ما لى—ء

 دات وااتطل ينسق  مما خابات د ا

 أبناء احشاء : أ؛.رزها ومن الوطنية.

 الثاركة من ادشماب ا!يضية طقالمنا

 المذ-اطق أدناء ديرفي تمييزًا يدد ما٠ب ا فيه

 رذ، م وتكريسا ، وحوتها شمان.؛ ا!يس.ة

 م هر !-لعا ة٠ري ،دمئا٠دمح  ا سة -مما ا ا

نعصاب عمايا ا

 ة ءاجتما رح منا ف٢ه ة ه الجي تثكلت
 ذات مختلفة وكربة واتحاهات

,ة٠ومهلى 'محبة جتما ا ذننلمرمية دات٠امذ

 ت با الذذا م.ن ركوذت ل٠فق .٠ط1ومسذذ

تحاد  واخمسات الدم وا
حل،،ائ  دمية لربا ا وا!-توادي ا

 ٠٠٠ذور٠الج ادناء 4ط٠راب صا ءنا و)_*خن

 وض اكج-ار س صروعنا العري؛

 إ المدقل. اكباب وبض ا مراء
 م-*-برة جاءت ة دس ا٠٠لم ا، وددرحة أب

 الصغيرة لورح.وازية ا ذ.طلدات ء.ن

 اكتسبت وان ما، دلى إلى والمنوسطة
 هر—أن. ومن درعه ا و امة ما—ء قاء_لىة

 ،كيمر٠لح ا ذ_*-مان ه٠ءا محمد نادب
دب.دا الله وءًالى 'ج٠ا ص الله لى وعم

 إفشال ؛-رنامجها من وكان

 لسرياسات ا -واجبة و دات رذعحنا  ا

نعصاب  العلقة مع والوذوت ا

 تحقيى أحل من ودفعها ')،دامان

.ليها ط؛

 ذثل ذذد برجيسهرا ا خ؛صا أه-ا
 سني ا وط.ن٠اا و-حدة تحقي_ى ء-ادة

 4د-واذ- ت.كودع ينيحمهوح ذ.ظ-ام وإقامة

 حق البداية في لر٦ل دية الجنو المنطقة
 ي المص ا مامى ا!-ط.ام إسقاط يتم

 ندك عدللا ليثملها ب ما٠لد ا ق٠ط اذنا

.ه—لجذود١ مع ها دودل ورم

862 Jpll—ادحيتت ٠لخ



|صتحدة |لوطئية |لجيهة |صتحدة ا)وطتية |لجيهة

 زوط.ذية ا )الجب.هة ءت ط.ا٠ك٠س ا وقد

 المع.ارض ا٠ذشاط.ه ق سي.ا في المتح.دة(

نفخت  لت٠سم إد ، رغشدلها أن ادات ل_

 ايجو ممن الدلث رب دق.؛ وا المق؛طعه

ددغاب م٠له  ل ا٠م٠ص ا أوس.اط في .أ

 دن ذض.الهم في |لعمال ف؛دت اذق هي

ق.تعثمادية، هم لثم سطا تحق.يق أجذلى  ا

 ا۴هدتت٠ش زفي ا ا"ضراب؛ت ر ء ودلك

رة ل خال مرة٠اذحع   ش_ه_ر ا الذ

 ه.1375 م/ 1 956 عام في ا ولى

 رتع ا ب 1لذق ا ز توحن أن ايفا ءت 1ستط وا

 أطدق له.ا قيادي بى دقا د اد؛ إط؛ر في

 في ودذك وإذذلى؛ت( ءدن ر)مؤتم ءاه

 شعبان 7م/ 1 956 ,-؛رس 20

اه. ة 75

 هذه عد٠ب لج.بهة ا وجذ.ود مس٠ت٠س ا

 في المذج.زات ض دع وحققت برة، ذف 1

 اءشرى لكن ذاك، أو ب٠؛ذ٠اد ١هن

ذة-؛ تنظيمها  وؤبر ب,عذ، فدم؛ وات ا

 ،فمه.ا ت اولمزاء؛ ؛روز بب اطها٠ذث

 إثارة في البريطانية ا"دارة ونجاح

 اووطزة الح,ركة ر.ة.وف ى دي, لحالفات١

 اورادات ب.ه د-ت ق؛ هرا ذب جذ-؛ إلى

ذت.هازية ة٠التفليدي لح.رك.ة ا ؛ه٠د وا

 هرن خ؛صة، واوذذاب.مة وة ء؛ او.وط.ذرة

 أدى ،وتحجيمه,ا ودوره؛ ف ف-*؛ ا

 التفتت إلى أوره؛ ادة٠نم في بالجبهة

 ذلك ذ-نر ؛دأت د٠وؤ .والضعف

 م/1957 ء_ام ذذ٠م جدي بشكل

 ؛م—ء في ؛-*.-ده؛ ر)رز ه1376

تحاد اه 377 م/1958  الشدي( )ا

 لمتى,مدي و ج.درد ج.به.وي ل.ف ا٠كت.ح

ستعه؛رذة. ط؛ت٠ط٠ز٦لل.لم-  ل٠ولع ا

 الوطزة الج?هة أوردت اوفي ب ا ب؛

 ًانما إلى تعود إوب وصدت ا٠م إلى

 وإلى معين ظ_رف دواجسهة نشأت

 برنها فيم-ا القيادات بع-ضى رراع

 ذ.ب جع؛ إلى ، ذ^ي.؛ كم ود وا ديطره و

 ا"دارة لعبت.ه اوذي التخرذي اودور

 .ذارر ال بعغ.ن ومماءدة الباريطاذدة

لها. انحبن سرة اوا

 بء_ر؛.ة١. او طئرة و ل ا لج,.ب.ة ا .د٠وع

 ،جبي-وي لف كد.؛  ولى ا لية٠م٠لع ا

 رب لشجع؛ والنطدشات الخررة وذرت

 وإن ي٠وه .ة-ًا٠حء أخرى ذ,ر.ة٠و؛٠٥٤

 حميعها أنم؛ إ ، .ًا٠ض ا اوذدلى أر؛-ا؛

 )الجبهة لقبام ص ا مه-؛ شكلت

 ذ*د ذإنم؛ دو-ك ذب جذ؛ وإلى اوذومية(.

طها رتبا وا اووط.ذ^ة دوجنهانم؛ سبب

all 863 ة5؛؛هذا11 هسهءه



اليي الجذي

، حت^ نا دنى ءزو-ة المديرية، مروز رفع من أوائر.( من القابية بالحرى

الشلة، عزلة لحوت، دا بنى ة عز!., وسعنح، ال,«لنى، الوط.ن وحده ن..-ار

ادة، ءلى ا عززن ،ث.رى نى—د عززن على٠الث أضاء .-ن ا]؛.حمة إءادة إلى

عزلة ،ذ؛رار عززن ،ن شعمؤ عززن ت سا ا٨٠٠ ■id ذى ص ت ل وا دمنى ا

ردر وتكا ا عززيه ،أكمة ا عززن ،دة لحددلى ا ذفصالدن ستارمارية ا .ا

عززن خظ.م، عزوة (،٠إبراهي وادى فى م * ٠ لم ٠ ٠*
ءذ"ن سم ءلى د.

٠ م ٠٠ إ حع^ا ٠٠ وال?-وبى، البمر( : الد-ثى عمر محمد د. : لرواجع ،ءدن عزوة خطاب، بى عزأذ ،ردح أواى، عة٠ط واجتماعيا، واقذد-اديا ساما
ام. 968 اسرة دار

عزان اذذارى، عزاة الدون، بنى عزاة
٠٠

بنى !.ةخز ااديى؛ دفى ءززة ‘حورة الحى
زإذ ء ،ل دكا ذ٠ز ز—ء ،لضذ ا أى واخرها اذماء وكمر لجد-ما دعثمح

ف، قدة ا؛.:ط ٠تثمتهر ،مور عزنن اغذ سم هذا ءلى ذخير طرأ - داء ل ا

لحص-وب٠كا ذ٠٠١زراء٠اأ ا٠۴٠1ملخ_كآح—ر دخنح الجبدز، ح٠وأص ،الحديث ر٠الدص

عها، نوا دأ كه لعوا وا ت روا٠لحذ.ض وا إلى الدونى وإضافة ء ا— او وك; الجب(

ة المنعاة فى ازبن د.زراءذ كذوك ر٠وذشذي ا ٠۴- .ذ$رة٠ص مددنة اسم هو الكل-ة اخر

من تذكون ازق واز لح ى٠ئ ازق مح-سل اد-ق والمديرية للزأ-ة ا مرة)

يراوح ا؛ق الغرمة الجدال من ساسلة دقرذا م2860 ارتفاع ءلى دقع ممه-ا.“ا

150 دن ا].نحر سطح عز؛ ارذفاءؤ.ا ما-دنة عن ئظ—ت- السحر سطح عن

٠ماظل ومنانم؛ ام،900 و ادم. 00 نحو الحبرة

بد الدد الجى رد.ة٠طل فى :.وجد مددردات وأكبر (٠أه الجج.,, وتعترر.

إلى تعود الق الدائرية ا؛-وابع من إداريا تتع اوفى ط ا ن؛ رممة متعلقة

من كل في ا"سالم ذل ف -ور۵ء محاذظ_ة وذضاذا ى-،داء محافظ-ة

.ة حل ووادى قدار وعزأ-ذ ال.طو أردح من( لمددرية ا هذه تتكذون الحددوة.

من العديد فه_ا ولوجد إدراهرم. وبا الجبي عز عزى: وس
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 ا!في  دردة ا والقالع ال.قديمة ن دىو٠

 ر٠ءع إلى ب.عضها بناء تاريخ يرجع

 دنه م—وأه ا"سالم، لى—ي ؛٠٠٥

 ز وحن.صب ، دنوه ون٠ص٠حذ ٠ ون٠لحص ا

 ادفي واسلة ة-وردان ،س2وح ال.ذ.م.ر

 م٠مشح صن وحن الحي ددنة م في دقع

الفيف. أب؛ ؛.في ءزاة في

 ن—م دوة—لي اد أءلى رية٠دي٠الم وفي

 : أهم-ها واادارنحية  دردة I اداج.د

 ر١وتعت الجبي، ءزلة في ا-لم.وره ل.جد

 في 1ءليه ءش ادفي وا!زخارف الذذوش

 ال-لة-وش ذع من المجد ه_ذا

اهظهور ذاريخ درجع ادفي وادزخارف

 ا ء.ور ردس.جلى ا!فلدي، اسمني إلى

 ذارذخ رجع و اوص ؛في ءزدة لفي

 الة-رن درادة إلى الع.جد ه_ذا رذاء

 شر٠ء افي—الث ا ري٠ج—اله دس لم—... اا

 ا!-في تة٠الخش دةمدا ء وبمداز او دي

 ؟زءارن-^ الخذ_ي القف تح_مز

 دن ة٠واحل تذ^لى ادفي ا؛إ-وذ^ وذوشه

مي، الغن لوات حمل٦  ذ.ظ.رأ ا د

 الزخرب ر١٠العذا ع٠وذ.: ال -ف،

الممتدة.ات ءلى المذفذة ة،٠لوذ٠الم

 اغة-راب ودعتحر والنحت. الرس_م٠ب

 X 112 2 0) المجد ذدا الخش.بي

 العالم في ادرة٠ال ردب ازأ دن دم(

 ردب !.!.دأ نرددًا ر؛.وذح سأل١اا

 ني ودوجد ا$ن. حذق اطدروذة حية٠الي

 د٠اإاح دن ر آء. ء.دز ة٠ربم منطقة

 ادأمءد ءن ةيأهم "رذل  ا!.في ة الدة

 مذيى أؤدم تك-ون رده! دلى ا؛ذكذورة،

 لى ٠د..ج د.ذلى حم.ا$، أن..نئر رذيى 1رء. ه

د *-ج مم وم ضمرثبى ا I ب-ة ءروق في .ؤروة ا ’ ٠٠ ٠٠٠٠ ر ٠٠ “ ي

 رهب٠د 1ودا*.^لم بك؛ل رزة ء في بت.ح.ة

٠حظم ءزاة في

 ا ربط.ة من ءدد لحبي١ هرددردة وفي

 الجبي ذ٠ء-ز! في صير رياط أهمها

 وادي بطن في ع۵وي ال£.؛ري ط ورد-؛

رب  ط ا!ر؛؛ عمارة دذذ ءرف ارذي ا

 ا!.رابع الحجذري/ الث؛م.ن ا!ذرن في !ذده

 ط ا!-رب؛ وادي ياسم الميالدي ءدر

بي.٠لض ا يفي في بة٠ءصا ط ورد.؛

الجبي: ة٠دي.ري٠م لماء٠ء أ؛-رز من

 ن٠م البكالي، ر٠م٠ء يل1الج ي سحاا

 وردت الجذي، ة ر مد في لم٠بكار عز

 ا!ذي س_عد اب-ن طب-قات في ل-ه ررحم.ة

أفقه "كان ا!.صح.اب؛ ه.ذا دأن يذكر
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إجبي1الجبي

من ا رض وج-ه لى—ء بشي من

 وسلم، لى.ه ء اطه صل النبي محاى أص

 ؛ اليردوك" ي_وم أصابعه ت ز٠وج

 ال_دردب نان في ور٠مذظ ابن ويد.كر

 تهم٠م مر دن بطن ؛-كال "بنو  ن

 عدته ءلي صاحب البكالي ذوف

 لة فضا ب.ن ذ.وف وادتايءدي الالم

علي. ا"مام صاحب كالي٠ال

 الته عد بن ءلي الحن أبو ومنهم

 النقه درس اذكردي عبدالرحم,( ابن

 ف٣ب وءلي ض٠ء بن إيرام,( يد ءلى

 اوكردي كان ، وغثره-,( اب؟لي حن

 إبرام,( وصفه المشه-ورين ادذذي؛ء من

 الورع  ذض ا "اليد دأنه ءمل بن

 المنض انجتهد العابد ل "ءلى ا الزاهد

 ومذ-لحه الحن، أ؛.و انجدل الذظ

 ومتحاذن دن ءدر و اذننين ر.ذن العل.مية

 رطذة٠د من كثيرة جاءة ده اذ:ذع وقد

 بن لكر ادو أخرى؛ ٠مذاطق وس ريمة

 في درس فئه عالم الريمي الله ى

 سنة دوي ، بزديد ازرا-حية ا؛-درسة

 ءمر الحالج اوفقه م؛1298ه/698

 قرد-ذ من ا؛-ذري حمد آ دن محدذ ابن

 ادنرن فقغ-اء ٠من الجي؛ في الورن

لد.ذس إب تب ،،جري

 عيل إمتا دخ ال صار و؛ا )ت،اذكراما

 قاضي ءيه الذضاة، ذاخي ا؛خري،

 ذلحيا عديما ئعين  كان ولجفي !طلىه

 ؛كر ر اذذخيه ،أهلها مواذذذ ل.عد إ$

 بن يوسف بن أحد بن خطاب ان

دطبي ااهبال -حين  دي ءزا.ة من ا

 ني بالكتابة أهلها اشتهر اوفي ا٠خذط.اد

والى)؛ن، ا؛-ظفر الملك حكم فارني

 ؟-ري/٠اله اكابع ال-قرن ه_لى نجيرط 1

 في عالما نذان الميالدي، عثر الثالث

 في كتاب له شروع، واو ا صول

 عاض اوقدرية، ءلى فيه درد ا صول

ود--،له-،ذن. عثرة رضع وذوني سذة85

 الثامن ااقرن ي الجبي ء عف؛ ومن

دي عثر الرابع اللىحري/  اب_

 لله ا لى عم بن محمد اورين جال اوذلحي

 - 710) الحثني الردي ض أبي ن

 بني من م(1389 - 13 10 ه/792

 مديرة الصبي,* بني ء-زد-ة ني ا،.ض

 تاول لفي هن ادم ء عله؛ كذ-ار س :لجي ا

 من عدد يده ء_لى تخرج ،العارة

 الرئاسة اويه اؤت وملماء،وا اء٠ااذقي

ه اديمن، في ادفتوى في  اإ.ا-لىذ، وو

ز٠؛1ا في  ة_خية ا ء قذف ا شرف
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حفاف التدي

 ة٠المدرس في التدريس دولى كلها

 كثا وأ ة٠ؤيدي لم ا درسة٠لم وا ظغ_ري.ة٠لم ا

 في ف-عي ش-ا ل ١ الغذ.ه لددررس ة٠مذرس

 الدرسة هذه لت زا ما .يد٠زي م-ديذة

 درسة٠م٠ب وتعرف اروم، ح.ى قاذة

 ل 1حم ه٨لغق ا ه.اسمؤس إلى بة ممي،٠الر

 ردع في ها بنا الذي ادردي الدين

.ددة إوه؛ ا لمدرس,ة ا ذرب ،ع٠لجز ا

 لمفيرية١ ذرى هرن الوديد اشته.رت

 المال؛س كئ.اءة اغفالن بالص.ذاءات

 دفى ول.كمة و و ن٠ه كال في حذية۶وا

 في ة٠العخاري ا$رة ورذاءة ي،٨الضب

 ءزإذ في حل ن إ ا وسوى ،ور س م ءزؤة

 الحذرون هذه ول -زا و لضبيبي. ا سفى

 أرذاء دن ءدد ء صذ-عا رديذذ3 في حذارًا

 في إريى هروا ؤد الذين الذرى تلك

 وقد المادة، القليلة السنوات

 ا والى ء-ذ بصنا دم ٠س أ ستهرت ا

ل ردة شة ط مذ في رية لففا ا  ذزات ء

 لحة.لي ا ء.ة ذا٠ص أهرا الزمن. ن٠م طوؤإ.ة

 ا٣ دة.وم ذكان ة خم الذ ت والشغو

 ؤج٠ق-ري لمكدون دسد ١كادو و_ذ^.ن ا ري.ود ا

٠المديرية ركزع نع القريج:ن ةالجور

رواق أدم  في ا سوت ا

 ادي ٠مركز في الج-م.ع.ة ئ١الج ة دددري

ثنين اط—ر ال ني  حط وا  ني وا

 وادي ا؛ديرد.ة رددان وأه_م اا.ذصلى،

مر ووادي لى ازبال ووادي الرباط

مزه'ر■ ووادي

روسد-ي ، ا) ءل-ي د ده ه د.

 ز؛^د، ددنة م ددارس ي،٠اا.*روم حدداد د هرراجع:
 وت، داق م؛1994 ،ا زك دكتوراه، الةسر

دم، .130ص ،3ج ،1180ص ،2ج المم
 ن٠اا_ا*.- محم-د أدر ،هي٠ ر الم تاررخ

 دحءدق العرب، ح.زدرة ص_غة :اد.يمداذى
 طا، الد.والي،  كوع ا ءدي بن مد٠عح

 ذال-خررجي المن ؛-ن علي ■(؛1990
اإرولية، اددودة ذاريخ ؤي ة الدور العفذود

،ء صددا ،اًامههي وابدوث .أدن،—ا؛,درا دركاز
م.1983 ،2ط دروت، أ$داب، دار

خماف

دقع ؛ع ر ا قةهشا درة ج مردان

 عه-؛ اردن؛ يص-ل ،ؤ-عطمة غرب٠ ذوب

 ،صحر ا طح٠س عن ؛٠٠٥ د ة. 7840 إلى

 ون  أء. ٠جحاد لبج تزر د* ولذلك

 في شعيب وذي ا ذن *.-د د ارض في

 ج.حاف لبج أن ك.ما صذ.عاء، غربي

 ن٠م الحداهسى ا"داري اتركز و٠ه

 م٠يض إداري ركزمو ،٠اإضالع ملى؛.رلحة

لى٠ء وزءذ٠لر ذ٠ري٠ؤ ة.ذ  ا رب ذن يم هرا
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جفانى

 ا ود ض؛-اد ا٠ه٠تتلغال الجبل سفح

ع ون٠م2ح ذ-علوها ما ك ره١٠الص.؛ل  رؤ

 حمزة ا متان ال٠ق ، ردربة وآذار

 ا]ضخم لجحاف جبل يلتف ' وقمان:

 يع اوضع دكة ظ لسي.ل الغربية حية ؛.اونا

 )المنارة( جبل تمى فيه قمة وأعل

 عن ة.لىما 7840 ارتغاءه يبدخ الذي

  وط ا الجزء لجل و حر، البة ح ط

 7000 ارتفاع عل ة متكس, ذضبة منه

 او_شمالي انبانا-بر- خذ٠وبذ. قدم،

 ارتفاع ذات طذوف ثكل والجنوبي

 أودية إلى تؤدي ومذددرات كبير

 الذ-مالي الجانب أود؛_ة وأهم ،ء-ميذة

 )مطر( ووادي )صروات( وادي، هي

 ول هي رئي«*ية لنماوبةى حدذوف وثالذة

 وجم-ل اوذاسمي( وزحئد )العرقوب(

 ينقم -دذودبا في واد وأهم )عتل(

؛.ن إلى   عل ا القم دمى أودية ؛.

  وط ا والقم )ربحان( وادي مذ-ه

 وادي ا سفل واوقم الحدل( )دئدة

 ا(-مفاري ط-ذ-، ب^ن ويقع )اش(،

ووجد عردا، اط.م.-وي ف وط ذرة-ا

)سعب وادي ودو آخر واد

ذرق قمته ذرتفع الدي اًا-،دحرودي(

 الجذ-وب نحو ومجري؛ )ا!لرير( فردن

 ا رافي في 4مياه- وتصب الثرني

 مددذ-ة غرب عادر(٠)م لوادي اوزراعية

 من بدوها طى اوو لبة٠والهغ اوضالع،

 جبل أهمي؛ اوقمم من خط دمال ال

 ورل تحثير( )بني وجبل )اطارة(

 ناحبة ومن )اونؤبة(، جبل و )المضتعة(

 قمذدن أء. د.~ا'ي تذوء و-بذو د الثرو،

 )ذجان(، وجبل )ذبك( جبل ا هم فيه

 لجر )قرذن( جبل من وقرب دأ ويوج-د

 قر إنه ذال و الرباط مابي الوالي

حل ذروة ودت شعكى، النبي

 طول قر سورل شرة مما )انكاره(

 ي ص_ًاحا فر اذه ل دق ما ذلى عرون

ز ون ومن اذارن، ب٠ح ئ ،٠٠سم  ج

 مساحات في التحكم يمكرن جحاف

 تالد ل٠س.ه نحو ل ما٠ش٠ل ا الى 4س_اد وا

 وجبل الغبر جبل دق )اذبر(

 وادي دق عردا ترأس رجبل ا!،لؤد-:؛:-

 الجزء وكل تان، وجبل ئبذ

 ,-ماء ملء -؟.اناف رل من ا وط

 من داكهر ذنور ازفي وا$دار وبور(١

 الجبل الى المؤدية واوظرق ورأ، 360

هي:
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حبراف

 إلى الضالع ع_ن داء و؛—ال ةجل٠ذ

 أو دشمم.ة ا تل٠ذق ؛ش.ج.و وة-مل ق.رتة؛

 يةرق ذرن دن ددأ الذي ال.ظاهر ذذدل

د في د ذم ءول  ;ل رذة !-دراف؛ ا د

 اطة.لى؛ إلى اد-ط.واط رذ.ة.;) ة؛٠الرك

 ا!-ذ؛-ة وادي دن وق٠الغم وذفت_ل

 لجرو وذة؛ل ور؛٠حض إلى ذعر ووادي

 اذاورة؛ رل إلى هدوات وادي دن

 ذق:ل ادداد؛ إلى ة٠الذذ دن ة٩الذذ ل٨ذق

 ادردر؛ إلى م.عادر وادي موذ اثذوذ

٠ءيغر إلى لحود١ نم ٩المرفح وذذدل

 ري.ن٠التق دن م ه ج.حاف لى وأه

 ذه وه ،ء:ة اأزرا ؤون٠أد ا في رععين L 'ا

: ذ^اةذهم هي

 أبوءروق، ظ.راني،٠اأ.ة في، .دا زر ا

، ي، - مح -ر٠لم ا ،ر٠ظ٠د و٠رق ،رح دن و٠ذ٠ر

 أبر ادنهمي، الجهمي، الح-رع-ل،

 ع-ود٠ي )الذي ي—ب_ ل_كا 1 دبر ل، هدا

 وبكيل( د٠اش٠ح قبائل إلى ه_م٠أصلل

دن القحطاني  إلى أصا-ي-م لح.دود )ا

دن الذيب بنو الط-بدي(، أذل قم  )ا
 في انؤسطة قبائ-ل إلى أصخهم دود١ي

 يعرد )الذي اني الد دذو الط؛ا(، دافع

حدود ؛ل1ةم إلى أصدي-م  رديان(، في ا

 ، -ل.سملمة1 ء, لح.ه، رنو ، خغج-ر ي.بر

 و٠بح ور،  ؤد ا المرادءة، لجدادنة، ا

 ، حون ا ،ص 1الرط ،در—٠—ح

،لثارء-ي ا ،م-ي ا٠م٠له ا ،فرة ا!-يبا

 ،حم_د ببت اا_ذ.وران، ,!-ذواري،

تا ا ظه_ور، واتر، ل، ا  م.ادة ا

ذران.

ء  الذ.الرة: ذرى ا! يس.كت.ون وهؤ

 ء، ثرا الصف. ا!.ضل، ؤذلى، ا لرلحإ،1
 ،اقظ-ذعة الدة، اون، ا الدذادف،

وبة، ، -  ذرد  ذران، ،د-ذ-ور ا

 ،كوهراة وادلحو،١د ،ءروق أدو ، ذدة

ب، ا ى، الذادة، اديمة، . 

 ،ذ.إ.ذ٠.11 ، قة ء.ذا ، دودة ،.مبررة د.

رذي، زار،٠ج الجبتل،  ة،٠الخرب ا

 ،قردة ،جرذ.ة دار ،ال.صاذلى ،ة٠انحغ

 عذر، الحدذة، ر،٠نم ذي امرس،

 ، ا.ثيمة ا ، *ملى٠أ ا ، ابة-رودي٨ز ب٠عد

.ويرها ،س دل ،الةرف.م أ.أداد،

 إلى أنه إلى ا"شارة وثم.در

 ٠محمل ق٠اغق ال.عالم.ة جلح.اف: ل٠ج

 ا؛ذوفى لجحأفي ا علتم ب-ن كر١ب أي ا؛ن

٠م1181ه/577 ستة

 د وتذ.د م٦لح ا وذتح : ف حدأ وآل

د ور٠ب٠ح ل٠ب٠ج .أن ء أ >،٠٥ الحذاء،  في؛.

دن نخمد س- لة د-ن رون٠يذحا ،حج;-ة

 ؛ن دممح لذرفين١ ذي ا مثر الحدن؛.ن

م؛ن ا"دام ؛نرجعغ  العذاني ءلي ا$

 ام—ا"م ادن محتد ؛-ن الله بد٠ء ا؛-ن
 الحسن د أدن.؛ ارني اريغي الغاسم

 اذلتلهر وك طا!-ب؛ أي بن ءل ابلن

ل1ورج وا داء ال.ةغدة دن دد ء مذ.ه.م
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د(٠أح ؛ئ الله طف1) داف٠ج يتعاف

مة أمثال إذف؛ء،را اإذته د  إدرعاعيرة ا

 ه/1097 ت حفاف إدراهدم ابن
 ،.دينة مغني و واخي خي.ه وا ام686

 ت حفاف إبرام,( بن مجيى دور
 بن د ر واد.وزير ام، 691 ه./ 1102

 سنة المذرفى -؟-خاف م—ي—إدراه ب.ن ءلي
 استوزره قد كان م،1696 ه/ 1108

 ز ه ثم القاسم بن إسماعيل المتوكل

 أدباء آينائه دع وحم يليه، وما الخذا دندر

مة وأدن-ال ،ودمراء  ؛-ن ن ترزت اد-*-

 سنة وفى ء ا؛ -لخاف اانه عيل. (-ن د ترزت
بالد ي حاى؛ م1940 ه/1359

ادثرزن'

 وذماة مر، — أين-؛ — ز-،خاف وآل

 ،اف؟.ري .ذرء اًا.ثانى !.قرنا٠إ ص*-؛داء

 ًاحمد دن الله ،٠ا.طذ ا!.ذاغي أشي.رهم

 نحور درر ؛-تادب مؤوف ب_حاف

 ءلي المنعور سيرة في لعبن(ا الحور

. انجامين دولته وأعالم

 ثم كذذاى من ؤبيرة ختة-اف وآل

اؤزف. أهل عامازن آل مبرح

 ابن المذائر من فرع ف نحفا وآل

 اذي-درية ٢زله منا ■ ررت م-ن ،ي.عغر

 ندلى. با

ادهقحفي أددد إوراهدم
 Iاناثر ول البلدان .ذجم٠م دهةحعي،١ هيم ار، : مراجع

 ،4ط ،.،داء—ص اا-ًاىذ-هة، دار ة،٠ل.حي١
م.2002

 تد(9 بن الله طف1) جعءاف

م1828 - 1775ه/1243 - 1189

 الله لعلف دن أحم-د بن الله د.طف

 وفقبه وذاءر ،٠٣ أدد :حاف جذ

 واًا_دار اذ_ولد انى ” ٦ وك- ،ومؤرح

 والفقه ادرلوم أخذ وا]وذاة. وادذذأ

 ا"مام شدوح من كدر عن واد-فذذ

زمه ،أدضا، عنء وأخذ ،نى كا لذو ا  و

 ر  ؛.زف، مذى و؛.ان وذاته. 4وه,.الد

 المتوكل ا"مام ومني.*( الدوون ل روتا

 وقد وافر، حظ عذده إه وكان أحمد؛؛ت

 له عزنا ودآنه؛ان به عالقته في ٠لىز

 مهد في "ا؟-ن وذد ،ملالنا ءلى

 أحمد اف.و؛ل بن؛ الله-ة- دد المهدي

ق تم م1835 اه./ 251 دف  بثفاعة أد

 نى—؛—, إ( ى ا]ط. شوكاي ال أديرتانه

ا خيرة. سه في مالكه ،إلح مرتاح

 ي٠ ن ،.عرون )غطوط.ذ( مؤؤفات له

 المتقى( إلى )المرذفى كتاب أذ-هرها

 واددباج(، مة٠ذ ادن )م~فى ده ذرح

 ذيه أرح اد*-ذن( ازور ر عدو و)درر

 ء-لي المنصور ا"مام دره ددا

 ،دولته ورجال م1816 ه/1224 ت

ازذ_تون( جذذون لفي ازرون ذول ؤ و)
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حة؛ذة لة 1جخ

 ١وس.٠وس دددو فيم.ا ل.كذه أدبي، دند

 ءز دث٠ت_ح٠ي ان٠فك ره٠م٠ء ر٠آخ

 للقرآن رفسدرًا يض.ع وهو غرائب،

 في |لجديد )الع.لم ه سمدا اوذي او^.ريم

 ء لي٠م ه٠د. أ ي١٠ج٠ش٠ل ا ر٠وذة غ*ذر(١ز1ب أ ا

دك. ر٩غ وله غ دى لخرافا٠

 |لعمري الله ءدد دسددن د.
حقيق اودركذاذي: ددوان جع:درا  الله د٠ء دن—ح د ت

 ط]، ق،—درث اوذكر، دار ،*.„م_ري لا
تمار م؛]986 دكذبرر .126ق )خ(: ا  و
 ءلى مذ:ة صوص ن م ئ ذى د،-ط م **;لى
 ز مركن ، ر—م-م ء.لى -■-ة—ح- ادن مدة٠ال.ح

 م. 1989 ،2ط رذبراء، ،دة او سات ودرا ا
 د-ور٠ذل )درر ا يذدان ب كاء؛ ن٠م استلهام

دور  رن ٠محما ام؛975 ه.رة1الة - العون( ا

در اوذرة؛ذي: ءلمي  من بمحاض ااط؛لع ا
الرادة، بدة ط م ابع، —او رن ازة د*د جذاء

 زيارة عدي ;-ن ت لح_م ام؛ 348 ،مدر

 ل رح-؛ دراجم الرط-ر،.ن ذدل :المتءد-اني
 دركذز إءداد ءذر، الذاك اوذرن ذي ا"من

دار ، ء ا *صد ليمذي،١ وابووث اودرامات
؛وروت. دودة، او

جحا،ة

 ة فندوح م ذون ثم ء لحن؛ وا لج;-م ا دح دف

 وادي أء-لى في بلدة : أ!-ف وقبلها

 حية را ن٠م سفل ال ردة 1اليم م.ن د--زر

ن ن٠)ء الطيال خذو  الد؛لىة(، و

 من ذ.ذر سكذه.ا ا!.تاحية. م.رك.ز ي ره.

م٠م-ت-ه سالن دن وأول ازدادي، آل

ح دن محم.د ون لح.---ن ‘ )ا خ-و  ، ص-

 وءرف ا!راى-لل، له يقال ن و؛.؛

 ادادة دن جاعة إلى تسبة دالثادي

 كم-ا ال.د؛م من ا!;.دن إلى لىن٠٠ا!راد

 مح.م.د ت.رحم-ة في لى ا!-درة؛ م ا"د؛ ذة.ر

 .دراز؛ لفي اكادي ذم ه؛ بن مح-مد دن

 إلى نبة ورل: ،265 /2 الطالع

 رط-اق إذ وذوحه-ا( )ص-عدة م اود.؛

 الجهة، إلى نية م؛ اك.؛ بالد ءلميؤ؛

 بي جذ - ادادى -دره و و ه. ذدم ذذلى

 ن٠م - حبان في ك-ذبن ال؛ اادى٠ش—!ا

 تجد.اء.ة دي حذ;.ة ن؛ من ، دذران ة ر دج

د دن  ذرة د؛ ال ة٠المار لفي ى_ا-دة ؛-.

ن—ف للهجذرة  د.ن ،زما الب; لح.معم-ن ا .

 إلى المدادي اتجه سما درر، وادي

 ءزلة دن اؤرلى ح،ن قءن ن خ.ب.ا

دة، وتغرق لحالذ_اج، ت-ل  أو

 وادي ءز!ة دن الم-,ة.اة م،كن فبعفهم

 ذ،٠و;- -ن—م وبعفهم حبالي، ا

 ءرذة دن ن نوذا ودمغهم ا دول،

الدراذة.

ا"ذوع ءلي دن عدل إسا ةاأ-.ي1ا

 ذي عاقده4و ااهدم ه^ر ا كاوع: ماءش٠ي : دراجع
 ،1ط ؛؛روت، ال,معاصر، الفلذر دار ا"ض،
م.1995
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ناصر( د٠,٠٠) |لجدرق، جحت> أم

؛.دم ' أم

 اليمن "خيت الهمداني: قال
 وعارها أدجارها إكارة راء( ١.الحن

 من تبا مطيف واا-بحر ، وزروءلج^

 إلى راجع ،لجوب ا إلى المشرق

 ؛-افي وببن ببه-ا ويفعل الفرى،
 حدود من يأخذ خط العرب، جزدرة

 الدمن ؛ين ما حد إلى ودررين فأن

 وتثدث.، فجمة1 حدود ،اخ ف واليمامة،
 في منحدرًا وك -يرش وار

 تأ-امة إلى على، ثعف عل ٠؛التترا

 في ويذ-ول ، .الخ"٠جخدم أم عل

 بيرع قرية لجذذم وأم " : احدر مكان

 ارمن". حد وهي وا زد كنانة

 صتهع١خا ما ثان مكار، في ويقول

ن د—با أغوار ومن ن - ءو  غة_و

 جخدم. وأم أ؛ذان، تهامة ني - الشام

 الجزء : هنا ن خو باك بعبارذ والمراد

ن بلد من ا فعى الشمالي  في خو

 التي ش جو أحواز منطقة إلى الراة

 في ؛ذول ولهذا طود، أرص يميها

 -أغوار أغوارها وأذا ثاك: مكان

 جح-دم أم ناحية إلى - ط-ود أرض

 عقدة العشة ورآس وال-اقة قالدة
الخ. نئع.

: حدم٠ح. أم : ذتذ-ول ياؤودء، أما

 إليه ينح، ،يااليءمذك م_وضنج.م م - غ رغا

 في ن، لذبا ا ره-و حدمي اطئر ا

 أي - الحائك ابن وة-ال الجودة.

 حذدود آخر في جحدم أم ٠ لي ا الهمد

 بين قردن وهي تبامة، ةجه ض اليم-(

وا زد". كتانة

 في لعفرلي ا أحم-د د دم ؛.ذكرها ولم

مم ولعل جازان. هرمجم  اذدثر قد ا

 ؛.الغاضي عيه، -'دفي آو عصرنا في
 ؛قرب ينكرها ا كع ءلي بن محمد

؛'اذون. برح ليح

ا#رياتو، ءلي مطهر
 ه٠جزب| صفة لهطاذي،١ س٠لح محم-د ادو دواجع:

ي 1ئر ن مد مح تحفيز؛ العرب،  ع ا
 ادددان سحم م،1990 ،1ط الحوالي،

 جازان ط*ة1مذ معجم ا!-،دهوى، ن و، ة.ا ل
للعذر.

ام 965 جدة لذاةلة1 = ة دد

م2000 جدة ه.هاهدة = ودة

 ذاه*ر( )مدمع. الجدري

م1955ه/1374 ت

 م/1 955 حركة شهداء من هو

 قردة رأسه دنة: إلى ينم-، ه1374

 من الشمال إلى الواقعة )الجدري(

٠لماداء حب.

اسدة لهسه،ة1 572



دن( )ءل.ممة ٠جدز ذو ذاصرك د٠)مح |لجدري

 ه٠ورد٠تحك أدر ء_ل دالحنرثن لت-آحؤة ا

سمه سميت دردة  العادة ترج كما٠ ب

 م ئ ، ا د٠ه٠ء زلى لجيش١ تكرين في

 أه.برًا ى١٠ع ي رية٠م محذ-د ال.ذي٠ف ،محدى

 أو وردده سع.ما د أو ه دامع وتس-مى ء.لميه.ا

 المثال دل سب ءلى هاك ذكان دك،

 )انادرة( وبدوك ازولي، )؛-اوك(

ا٠وهكا )ححان(ء وداوك

 مع لح-دري ا لنقيب ا دارك وة-د

ذه  في الجش وأذراد اط٠ض.ب م.ن زم.

م. ضد وقاتر م1 955 حركة  ا

 إلى به ج.يء الح_رك-ة فشل وء_ة_ب

 ر نيس دوار ودار ا"عدام، مداحة

له: ل Li؛ أصل، ام٠ا"م وبدن يته٠ب

 ذرن ، ا ي  ليرو دا ۶سضا ٠ص.حيكؤ ا

لير-ن أمدود لح قت ي ح٠ص : ام٠ا"لير ه٨ءط

٠وجهه سمره نم -*أخرًا ’I٠وجهك

ن  اتم فقيرًا لج-لىري ا قرب لد ا ك

 حين زودظ د ذق ،مةسلحت وا دازدددن

 ٠بعل ر، ح ردك أن خشية٠ أده ه د يمتثها ا

٠ةاذذيه دن إزاره I ليرهدرعه

 د*رف يما3 دالددل زردًا هد٠استش

 وء.^,.ره ز رتع ء١الشهد ن ا بمر.لى ا$ن

اديرًا. ء ينسلحم ا ءلى دزدلى

ا"كاوع عدي حمد |لعمدد

دن( )عسن جفه ذو

حم.ير( )ذوادة ز-ذ-ب ليه٠ء لمب٠غ

 *اره.—أد في م ي ءلى ى٠رك دط ارة زنك

 درد دن ار٠وبد إته رواة٠اا ذه٠ء ودة"ول

 ين٠ب لجم-عهم ادذذدا ئب عجا من

 الجيربلة ظر لمنا ا وصدف ن وحمد |صمى

 ؤذا ر٠م٠ء ل ط-ا وؤ-لى لمود-شة، وا

 في ت وهرا لجاه-لىذ ا ذ-*.رف ،ءر L الد

 سنة )آدر جرة٠لله ا ولى ا؛.اذ-ة آحر

 اؤروادات عندت و؛لى م(.718ه/100

 ًاوصله دق ارهم وا يمدر في ذمارهدًا

 >كمة ،٠أشجو وتيرا الحكة. إلى لحذزن ا

 : داءرذا ذول في نجد ا4ك الحذران

ضعجع٠م فثى يا جفا زكل

 المرغ رذئ ينقع والتؤث

ي )ادن-بر( جع ط ٠ذض دا لى٠د-رد ا

 ءلى الشاءو تردد و ذأل. دنيق

 الحذ.لىأ.٠د ا$-اثم )بيذ.ون( ح.ص.ن آثار

رفي ه سم دا *روف وا؛  ’اروم إلى ا

خ_دسئ فال ورش—أو بينون

 حزيئ لم ه ب زب وانث

حدي ي٠ح إدر لى٠ء تبكي

 ؤوذ—خ عيثه خانتهلم
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الجراحي بن< )ءلمقمة جدن ذو

 خئ خريناديار تبكي
 المغون أئلها ذذدت، دد

ءلى ح-ه دوا من ر٠ء )د_ا ا بر٠ك ت٠ونب

بتمى ثفير،  شجي إ  نواحة و

 عاضة عزة ول ا داء. ذوي ا!-صوت

 ت، ذا إطر ا عل ره أدما لى يذد. ن 1ك

 جى٠ش ا ما اددذ-رون: دردد ن ؤ-ك-,ا

 ة٠ادرأ٠ال.ش ما,-انيه أها ،ا).صورت دوك

 فلم ااشعراء، بين ة٩الدائ من فهي

 المعبرة وا].صور ا).نادرة لى با.)،ئ ندر ظ ة

 ره عبأ اوذي )دجن ا ولكن شعره، في

 ا"يقاع حاد كان اوعري صون،

قوله: مثل لغن، لعه-ولق الدمع يأسر

 ناى نذ إف إي لجزئ  تبمن
ذاتا ما الغ،دن يرد نال

 أقر و عس   )بسون( أد-ط-

 أراتا الئاس يي )شين( وبعد

ء.ا. مضطردة فكانت اده ح أما

 إلى اذطويل ءمره مدة هوجه على :،يم

ئة آخر ذ_وني أن  س٠  ولى ا ا،

ص5است ١وهذ افجرن،  أخباره ٠مز ذ

مو؛. سنة غذدد لم اًافي

بردوذي11 هللهالح الله ء..د

العرس

 أ)ف ثم الراء وتشدبد (٠٠الح ح رغت

 دولى؛ نم، داء. وآخره ازاء وذر

اوطريق ءل ع٠رق دخورة لدة ورف

 محافظتي بين يريدن ا)-دي الردمي

 مديذ-ة عن وب؛د ، وتعر ٠لحديدة ا

 تعز. ه تجا دا كم 1 0 دم جذذوي ٠رد

 لحدبث١ لى لعؤ ا ؤع طوردت و ازدهرت

 قردة ء.در التاسع القرن في وكاث

 )ته رما في ري الهتا د حم ذكر دة،1واس

 لدديرح السويدي المتثرق إلى

 ه،1314/2 ام/896 /8 ,"تاريخ

أناس يعفر -يا۶الجرا ني دأن

 أت عنطوط را ترزع مكتا تزخر ذن٠متغة

 لجراحي ا ذت 1وك ،والنحو أزنة.، في

 الجراحي هما ذريتين من تنكون

 يريد و ا سعل. والخراحي ا ءلى

 ودظرا سدمة أزشي عرن ثم.ها سكا د ف ء

 شهدته وذي ا لى ا)-ممرا ولمتطور

 ا"سفلتي الطريق ومرور الجراحي،

 دالقرر-، دك ( إلم الحديدة من المار

 ولوامل الجراحي( )ذريتا ا٠ئه

ت  التي المعاحة عل الحذاء ءما

 ننف:، ال اذذردنذتن برن تفعل كاذت

ساني  عل ا اذراحي ماني
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يد( سع ٠)ادحمع دة1جر

رفل راحي٠الج  مم.ًا ا وشكك ،ا

 لجرح-ى، دا إي 1ح الع_روف-ة المدينة

 ن٠م ي٠وء٠،.—س   ا قها ,**-و صبح وأ

 ،مة تبا في المشهورة واى—ا س

 ٢۴٠۴٠ جا٠٩٨م ؛ لمؤ ه أ ى ي.■بمر وفي ا ا٠ر ا م ر وو

 ورشهرون لسوى ا ا٠هذ في الزراعية

 في حدي إرا ا تذع منه. بم ا٠ياج٠احت

 ا٢ وتورط ة صك خ ة ء؛ زرا منطقة ط

 حيث الحديذ-ة المزارع هرن المدرد

 الحبوب دن لغةتمح أنواع ذدها ذزرع

أن مرط—ك ،ت لخدضروا وا كه ل-نوا وا

 الهمة ا س..واى من "دي لجرا ا

 إراكاز 1 مرن وادذرذة ذي. ذوا ا ة١تجار في

 صمذاءات٠ل الشؤورة ة م إه ا لتهامية١

ا نسجة. ومأكاة والخزف:ة ااطارة

 جامع تارلجية٠اا لمها معا من

 د/13 13 ط و؛_ي ال_ططهر،

 وي.رجع ءصائر وم.سج.ل ام، 895

 عذر كامح ا ة-رن٠إ ا إلى ئ.ه بق.ا تاريخ

دي م.1900 ها1318 ستة ادد

 ءم.ار م٠أه م.ن لمديذة١ ة ذع ق وت,.عد

 ة إ.* لذ, ا هذه ة.هرف ،زدارهذدة ا ة لدد 1

 فزة إلى اؤرا٠دذ ولع_ود دطلششل.ة

وقد للمن، العثماني ل ٠حت ا

 ر رمو ن٠م  جزاء ا م٠ظ٠م:ع سقعك

 في ^ط—تضمم لفي ا ني والميا لقدمة ا

 وا جذ-زاء فرة ا٠لم ا ليلة٠ال.ق الستوات

المدذوط. آيدة ارادن

دي عي محهد د. الدرو

 ٠رقون٠محثال ه:٩بافق المادر٠ءبد ٠محمل د. دراجع:
 وث ح واؤب تودراسا ’ زدرن ،ن هاؤتر وآ؛.ار

ام. 988 رءاء، مي،يال

 (٠سس )هاحمد جرادة

م1991 - 1927ه/1412 - 1345

 عايم ت تاذى ءدن. ليذ١مو ن٠ه هو

 ال.عبادي أحمدن الذثخ دن ء.لى ذقليددًا

 وة.ن ءشمر-ان. لذثخ يازك.و ج.ادع في

 عل اولدن وءإوم والذلي اقرآن ا درس

 الشمر ن ددوا هرن كذثرر إ ا ظ حد ددده.

 ثم ،كعادم ا حقل في ل شم ٠مرب؛٠ال

 ءين ثم ،ة2الز؛ وزارة في معتشاًا ممن ء

 ذوات٠السر وفي ،هج ادنا إدارة في

 رًا مرسرنثا تمل٠ ه ت حدا هر.ن  خيرة ا

.رأددوددا .ذثرة٩اا ؛رة۵او- ني )قادًا

 ذ.ذلدد.ذ ؛.صدوره أشعاره كتب

 ا)فالئل الدرب اوشدراء مرن ن1وكا.

القصيدة ة كاعاد في ادعوا ن اذد ا
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 أصدر ازغرن. هذا في السد_ود-ذ

 : تها٠م الشعرية الدواوين من ءددأ

رب، مشاعل  أرص -حبي، يمن ا

 وحي ، قراد(—ال وردوس ، كر،—٨ث ل ا

البردة.

 فة )ا!-ثقا بعذ-وان كتاب وأوف

 وله .صور( او عرر ارمز( في  دابوا

ت تا]-دراسا من دjالعد  واذذ-ا

ا خرى.

ءلي ن علي هشام
عر فى رحلة البردوني(، الله عدد مراجع:  ي اديم ا

خر، دار ،وحدئ؛ه ةددهه  ،5 ط دس؛-ز؛، ا
م.1995

الجزاف

 وآخرى الراء وفتح -رما بغم

 قديمة يمنية لدينة اسم الجراف ناء.

 ؛-:ل ما للى لم ه ;رد- تاريخ درجع

 إلى آقع كاذت الميالدي، ني ]ذاا اوقرن

 ءلى وأبي,( ء، صددا مدينة من وشمال ا

 حي ،لحديث ا العصر في يا ف قا٠ذأ

 العاصمة أحياء أدد الى-راف،

 ذكر ق.دم ردح ن؛ م و.ر وها،*.

بتة  اذأني القرن إلى الجراف .

 نقش في ذكرها ورد حيث الجالدي،

 في عليه ءبر اوذي 629 ردم جام

 ١هذ ود 1* وع ٠ رماردب ( يلقيسر محرم

اوثاني القرن إلى اوكتاي النقش

 شهدت ا!.في اوغازة إلى أي الميالدي

 ملوك ءلي الحميري الضغط ازدياد

 هذا في ورد وف ربا,ان. وذي سبأ

 مدرنة أمحادب جراف ذا دأن النقش

 في أما سبأ. أرال من كانوا الجراف

 الهجري/ بع ا!-را - اوثا!-ث القرن

 فكانت الميالدي ذر ا!-(ن - سع وذأ ا

 ذكره ذا ووفقا الجراف، مدينة

 جزيرة ئ ني؛-تادب ازبالهما-

 وفي حائد. رود أول العردب،

 احمد الحن ا]-مالمة دفن الجراف

 ه/1048 سنة -دوفي اودي الجالل*

 الذي المكن ؛اف ؛ما ام. 673

م اختاره  نرف الله عل المتوكل ا

 اودين، 'شمس بن مجيى الدين

 فصيدة داه ا عدد رذت طمة ذ-ا ولزوجته

 أن بعد ف لجرا دا سكرن. ما عذلى كتبتها

 ا سات: هذه منها نخذار ب تزوج

والدتاب اوذكا مناذا اص قرط طي في

 شديد وقلبه الغغل.ه دكاثر رجع 4,ا ما

الجراف وي لءذه ؛راء٠ص بعد مز، واخنار

ئتالف، إلى الغرة؛ هوى ذكثر رفصا ا

ختالف ط ؛.وجم عذده دب بنا و ا

 ؤريد ئ ءلى ر'^ في ق٠البرف إ
الخريف وذت، ر ء (*.كول ؛ان ما

وردف وخغ.رة ذوة٠ما ر أ!-ف ولى*
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 من مريم في؛-في كده وادراف

 1وفيه ر خم هردرذة نم اذرب د؛ ، ٠.لم٠حاث

 ثد ح؛ ق١جر وإلى ،ريه٩حم لرتاد؛ ر ا؛

 درز وه*, الذرافي، وذو ة وقذ-؛ ا ركب

٠ ء ا نع رم في م إ-عا ا ودورت

 ي٠العروس ءدي ٠محعل د-
 رنم ..امح ذذدن ال'شرش، ن٠م ت١مختار جذع:مرا

 ه رد لهمداس:1 ٠أحمل ؛,ن ن—اكد ؛629
 ل.ي٠ء بك مح.مل قدق ح ت. ال.عرب، ره زي ج
م؛1990 ،٠1صذع ا"رشاد، ،كتبة وع، ا
 م-ن ادي دان٠بلم عو د ج٠ظ - م ٠ رزئ ج٠'-ح ا ذ٠حم—ه

دار ، دذوع ا إي ء ط ح م $٠تحقيو وقبائله,ا،
م.1996 ،2ط متعا،، اباية، لحكمة١

تلجز بذو

 ارمن ذاورخ في عريقة ة أب هم

ديم، ن أدذأدها من ا  ألأو يخت؛ر ك

 أوال وهم )دري(، و )سمهر< ذداي

 مهم; وآدوار دوا ة؛ ،ودذ,وذ ذوة ذوو

 ءصر في ثم سبأ( )مملكة ر٠ءش في

رددان(. ودي س,بأ كة١)ممل

 ل٠)سع  ن٠القي منهم صع.د ثم

 في ;احمل( )مرك واله أمرع( سمس.م

 د-لك ا ول يحضب شرح٠ل٠)اي د٠ه٠ء

 ،يرة٠ك.ب هزرتبة إلى رددان( ودي سب

 مم,لكة ءردي ءلى ا٠تربع ن، ون؛ ودلل

 سم.«ن عد٠ مم ) .م٠س ي*ا ريدان ودي با٠س

 أ٠سج لكي٠م حمد٠-ا مرك وارنه اسوع

مجذب د-لشرح ا ني٠و ا رد-دان وذي

 ,ماؤهما وا ريدان(، وذي سب مل-ك

 يكن لم ا ول( يجف )اي.لمث.رح إلى

 ?ذي ت ء ا انذم دل ،ية٠حقيق وذوة اذد^.؛ء

 دش أكهر فك وهن.؛ ).لعرش، ووراذة

 هموا ءه.ل د_ن مءمعذددة وذ.ل٠ذة عذرة

 كين١كمل ء-هدهما من ثم مهم'حث كقد؛ن

رددان، وذي لسرًا

 ممل.ك.ة رش ء إلى صع.د همر.؛ بعد و

 )ذ.رءم سى٠لم.ؤس ا الجرلى إلمك ا سبأ،

 حكمه عهد في يل1ق وذنذره ، يآل.يب(

 ي-ل.شرح ا ذ_ه٠ب ا ردد ء جذ.؛ ولكنه ،دو

 رد.دان وذي سر؛ ذك د لى لنا ا مجغب

 وه٠خذ أ إلده .م—واض ذهب( ي عم فر بن

زل  )ذدًا ٠لحنثد ا ؛.*دش؛ وجراء بيين( )لح

ء :ارح.ب( ن٠يؤم ذرب  ا؛.لموك وه-ؤ

 ودي سب )داك دلمذب دوا راع رذ )ذ ا

 دش ^دد ر٩٠أك يعود م٠وإايه رددان(،

 ة أني/ أش إلى ود٠٨ت لتي ا لنقول ا

ح؛كمة.

 هذه دلموك ًاشر خازن وقد

 ودو ًا٠ب: _لهم٨—وأر سدرة   ا

 زمد كثيره حذرو؛؛ (يحضب ح ايا.ذر )

 لخارجية١ ت زوا وا حدب )دا ا الذوى

 اذلجؤرة، سش;ة٠لح ا ازذزوات ة ص خ؛

 ردود ادي لكذررة ا افذذوش أن دق

دًازل، أخذ.؛ه م.ع.ه وتذكر ءي.ده إلى

877 ،هذ.يه1ا اصدهءة



دريه( بن )عببد |لجرهمي ذوجرت٠

يقود الدي اذارس وكأنه رهتدو

 لم وكأن فيبدو دذف، م،داركه معفل(

 الفراغ بالد جواده ظهر ءز، بازل

 مز( ويخوض ليمتطبه إ حرب من

 حريا )قبائله( و و)فرساذه( )خميه(

جديدة.

 لجرذثين ا ؛.لكذنا حكج. دد ء ويقدر

 ( حهلل١^ مرك وابنه أسر ؛٠بلس نيعدل)

 الميالد نبل ا خيرة المائة ياتذيا

الميالد. بعد ا ولى الماذن وبدايات

ينهب( )فرعم اسرة م أما

 القرن من ي اذا ا النعف في ر لم. فيئن.

 ادخرن أواذل إلى الميالدي الثافي

ايالدي. اذذالث

 فاذان )ذمري( و )سمهر( قبيلتا أئ

 ا-ن—ق د.اسم ا$ن ق.مرف ما ه-و ا٠ة-لبؤ

 ا فيال دخرات ذبها وكان سنحان،

 )نرغس( و )لعن-عاد( في جرت دي

،) لي الكيان هذا وكان ,)مذو  ا

جتماعي ويالد اليمانيين يغد*( ا

 -حرار أهل وهورن مطر ودنى الروس

 وجبلها فسنحان، القلب أما ،واس

 قبل ا؛-نيع حصسهم كان ى١٠ك
 وره ، دم—هسة ن ؛—وك ا"سالم،

 و عزيز( عثر د) القديمة م—ددهه_اد_ا

ظهران(* )ذات
- ن )رححا ض فروط أن ويدو

878 Iنيفاه سؤءد٠س

 ، قديم مارب أصقاع حلت هر٠سم

 عمران إلى جروا ئ السد رب خرا وعد

عمان. جنوب من اروم سمهر٠د ومنعإقة

 ا#رماني علي ١مطهر

شزيه( بن )عبدد همي اد

م686ه/67 ت

 المشهورين، المعمرين نم دو

 ، مخضرما وكان ،ذعاء٠ص في عاش

 دمشق إلى سفيان أؤب بن معاوية دعاه

 وأدناه، هىداويه ف؛كرمه ، إلب؛ نافر

 وا خبار، التواريخ ه٠م سمع وكان

 ب’العر أخبار هىماوية كدة ءلى وأمل

اليمن- في

 الماك عط. خالن** إلى العمر به مذلىا

 - 685 / ه86 - 65) ،-روان ابن

 ه/67) سنة طمذ.ق فتوفي م(705

م(.686

 الماضيين( ا؛لوك )كتان إب يتب

 ى،د )اح",ار ۶طبو ن كتاده وكذل.

 ايمن أخب-'ر في الحرهمي ه٠ضي بين

.ا(١-وأدا دارها واذ.(

 اس؛أهدرى عبد دس,'رغ د
 الى,ن د٠٠ه_ح أدجو ؛265 :وعيبة ن رم ا مراتع:

مي دب :البم- ىط ، اوذاض، تحقيق ،ل ا  م
 للطاعة، الحرية دار ا كوع، علي بن

جح:١س٠ ؛22 - 21 /1 م،1980 بغداد،
التراث ،صادر اهمرى:ا الله عد حسين



ءاي( إن ر۶)ء |لجعبي

دار _ري_طاذى،٠ال ق، نح. الدم ذى .ذى٠ؤ.*.1
الدي.ن ريخ م؛1980 -ق، دد. الج-ختار،

دروت، ب؛ن،ا دار م، ا ء$ اازرة؛ى:
ألى ؛.ن حمدل ا)خرج در أ ام؛986 ،7ط

تحق.مق مدت، د !ا ن كددا اوراق:’ ا٠دعقرد
 ياقوت م؛197١ طهران، ،دد٠ت.ج رض_،ا

داء، م ج ع م الحم.ويح  ،3 ط إفكار، ا دار ا

م.1980

جني٠الب = بجني1ا لش1 ءدنى ج.ريربن

لجريريةا
 ع-ن ذرق( )؛- ث إحدى ه-ي

 ، -ة ي اكبز ، ة٠ارودي٠الج ) ال_زل_دبة

ل-اذيق(،٠٠)ال تس-مى ٠ةل و لجريرية(،١

 مؤسها إلى رن لح-؛ ا في تنب وه-ي
 ذ۴ء وا-اذاجع 'ارني- دن ن ""-اب؛
 ع..ت رها٩وغ. ازندرؤة هذه وآراء عائذ

: همرا ين٠ك جدًا ذادرة الزدددة ذرق

 ه-فه  دق مؤلفات ذواف عدم —

الذرةة.

 ه.ذه ء.ر- الم.ك.ت.وب.ة ا؛.ادة ضآلة -

 ب٠كلت دؤل-ذ-ي لدى ا]ذ.رذة

والدل. والمالى ا؛نىاهب

 هذه ن٠ء لح-دي-ث ا انح-صر ا_ك٠و!لم

 اذزيددة ءن ف.يه تخت-اف بدا ادذ.رةة

 أدق ودون ،ذذط ا"دادة مس.ألة أن٠بث

 د_ا لى٠5و" ن؛-لمن. ا ءلى ء-ا إلى إذارة

 بتثبيت : ة.ولها ة ادذرة هذه عن دروى

ر(٠وء_د بء-ر زأي؛ ندخ.ين—ال اد_ة—إد

 وأن ان(، )ء ث اإذا! الخل؛غة وتكغ؛ر

 بع.يته رح-ل ء-لى ي-ذص.ا لم ورس.ول-ه ااته

 ب-ين ذورى ا"دادة وإذ.ا امع-*، أو

 _ذلىويا-ا٠ل- وذ_فألة-يا ا دن در-ار

 دن ء_ذلىه_ا يص.ح وذلى .م٠' هالدلي

 .ا.اا كءا ،.لئن٠اا -تدرار م.ن ادن رج

 ا ذلذلى. وذود هع ا؛نذول في ح٠ذى

 في ة ا!.ذرة هذه رأي أن الوازح ودن

 دذحرب — ي.ة٠شيع أذاا رء_م — ا"دادة
 حذة-أ ج_ا٠ح.ط في اطذوارج رأي دن

 هدة إلى الذظر دون ا.$مة دث.اءًا

 هلىت(ا٠اء.ذ ا)ي لب1 أو ة٠الذرا؛

.اًازقلىلحة ذاك في ودا الد.ر*ة

 اوادءي ءاي أدهد
 دار ل-عين،1 ور ح ال ة-ه^ري:١اإ- وان٠ذش : م.راجع

 ذؤاد دمن د. م؛1985 ،2ط ،بوروت آزال،
د في ادددذدة دب المرذا داردخ اكيد: ؛,

م.1988 ،1ط ،222ص اسرة، بن،١

دذدش = دش د رة جر

 ءاي( ن٠ مر )ء جغدي1ا

م1190 - 1152ه/586 - 547

 سممرة؛-ن بن ءل ؛-ن ممر- ه-و
أب؛ بن م—لهيلث١ بن سمره دين اذ-تن

 وك —ي ود٠ع ٠|٠ م دن بذ مم ر-ن ه ر ي * *ي ع ل ا

 لعقه١ في مح.قو، لم ء؛ لجعلي:١ سعي.د

٠ومؤرخ
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ذريه( ؛ن )عيد |لجئم، سريد( دن )ءبيال ابلدى

 وه-و ؛-قول: الجذدي رصنه

 أي — الكتاب هذا رع في شيخي

 إلى اهدد لم ك_اده وأو - اللوك

 أ-أذذؤاء ا؛مى فا.ة.د الف،؛ ما تأوف

 لروي وذرح ذك-رًا، ارمن أهل من

 في القفاء ذولى ، صدرًا  يكار ا

 اوقاضي نيل من طفالف١ من أماش

 نيدا وتراس -؟-مراني’' يحك.، دن ط-اهر

ه ثم دالغتوى.  ا ثير الندضي و

 ه/580 سدة أض ي القضا؛

 ؛-ئد هناإلمن ذ-وفي وأظنه ام، 184

. و-ف'لماذه وذانرن سخ

 فحة؛١و وأذوال صردة آراء له

 ي ء اأذراط حكم ظه-ور ب ا فقد

 ن يحيى المدادي وخروج اليمن،

 لح-ق ثم " ل: فقا ؛ئ إليها لحسدن ا

 واكاش ثالثة5ا ادائة آخر ني ٠كال اليمن

 فتنة .٠ ن عظيمتا ن فتنتا دة٠ب درا ا ئة الما

 والذ.ام ادنراق عئت وقد ادذرامطة،

 في تاصرها ختلف ا وإن والحذجاز،

 في مرت، إي ل حددث ما وة سا ثم الب.ل.دان،

 ذه-ن وا ’ ضزت اذد دن ءلي مها٠رءي ءه'د

الحق إلى الهادي الغريف أنى الناسة

في ذام لما اكاسم الحسدن؛ن دن يحى

 ادادس دء-ا ذ-اراء٠ص ليف ومحا لده1ى_

 صت.اداء، ني استقراره عند لتشح١ إلى

٠ولى٠ا من أهون اافتنة وهذه

 ستة ر٠أناه ة٠ري٠ة في ولده٠ء ودان

ام. 152ه/547

 فقهاء حلقات كذناب :آ؛-اره

 ت دا دسا أخبار مرثم ول و اابدن،

 آذ-اساكا-م،  مادرو الزمن، رؤساء

م.٠ وذا ؤوذت أعمارهم ومعرءة

 روع دسن عه٠ص در الكذاب وإذا

 درى ءلي دن محمد بن ءمر دن ءلي

 ذكره جزاء وولى ،الحمبري الق.ا*رم أؤغ

)الدوك(. في ترحمته ي

 ا كاوع ءلي ن٠ا إساعبل اا-ئضي
 دي وم*-اقله وهلم ا رهج : كوع ا إسماء^ل مراجع:

 ،1ط ،بدروت العاصر، اوذكر دار ابن،
 بن محد اودرن ء ا ه ب الله ءد و ٠أ م.1995
 او*لغء دات دو. يى السدوك بدي،١ال ؛ويف
 علي دن حمد ه، اوذ-أضي ذحقيق وك، واوط

صنعاء، واولمة؛ذ.ة، ا"عالم وزارة ، كع ا
م.1و83طا/

ءادادسالم = اسالم ءدد دن أدهد دن حفر

 '!-حارثي= !؛^الحارثي ى جفر

ددرو،س.*1ا = العبدروادى ءل فردن د

بدروس*II = اواادرو( ههطفى حعفربن
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|لحعغرية |لجععريت

٠الجغمرح

 س٠م٠لخ ا ربم~ة ىر ا٠ري٠دي٠م دى،٠ح ا

 ي،—لجذ وا ،وكمة )الجعفربة

ذدة،  إلى وًاذع ااط*-؛م(. وبالد وا

 . لحديدة ا ء م-يذا ن۴—د لشرفي ا لحق_وب 'ا

٠كمة لف۴ 72 1سكالم. وءدد

 ب وص-؛ حرية٠مد ب٠الجذور دن يجده.ا

ذلى،  وزن ار،مذ مح-افظ-ة م.ن ا

 ب ا -مدش ا ن وم■ ،مةم٠٠ك٠ ددردة٠م لذ.رى ا

 ن ا٠رس٠ذي٠لم ا ن ًا-؛ وه_؛ ) لحى ا هردي_رية

 ل٠ه-ذ ص،-عاء -واء مح_اذظ_ة بئن٠ت

 ردغا ة ذاح: الذرب ن و الجعفرية(،

٠الحديدة ذظة ئ ؛ط اذ؛ ا لغةيه١

ةون  عدرة أربع هزن الج.عغرية وتت

 )في دح ب؛ وا ،رماع وري ،عزلة

 واوف، ودي واليمانية، ،زهراع( وادي

 ،الثرف الفحوي ودي الذزي، ودي

 وب~ني ؛سعيد رب-ني الجعد؛ ويني

يع،دج ودنى بع، وبني اؤرازي،

 ، م٠ت٠ع—ال اًا_ذدوي ودخب ، ن حم أ ودفع

والدوادل.

 أخب دن ة٠ري٠ع_غ٠لج I رللد

 .أخعبها تك.ن لم إن ربمة دددردات

وادي في ة—اص—ريخ وز،—ا؛ وتزرع

والعنبا " وا؛.ذات، ،واؤر-ن ،رداع

 الكان يميها كما المنيم"

 ى، )اصا؛ ا؛ذس ا واب. )اب(،

 الحذردش، ددل الدواى اواع أ مخاف و

 -ون، وا؛--ا وا؛-ندرسك ن واؤرما

وادر. ذرب،—ًا وا

 ال-كبيرة ار—دج١;دا وتثتهر

حثد-اب  وا!-؛رح، الئلئب، دذل وا

 والئئب المبري(، )ا؛.زيذ.ون وا؛-.*.ذم

 من ا مماغ تتذ.رج يذ-ت )ا؛ذي

.وًاق قث.رته(،  من ال.كثير غ-ا وو ٠وا؛.ئ

 وكاذت اذأدرة. والباتات ا ثجار

 ء-ا؛-ات قريب وك ح-ق ا-ا ودد.ا

 ا؛ظ-أهذة اب-أل ب.ين ءة-ه'ورة ضية_ة

 د-ذ-ل .ذ-ة۶ذ^.وا اروادات تكنها

 وا؛.وء-ل .ص٠وال لب والة*؛ ؟؛ع٠ا؛.ض

للدور را واؤظباء والذرود وا؛ذ.ذ.أذذ

وااو؛ر-

 العصأفير دن اإك*ير فيه'ا دش ودع

 ، م ادما وا ، رد—٠ ه—لم ا ل٠ث٠م ور٠لعلي وا

 ،واروم ،ل٠له٠واله ،سل٠ خ وا

 والمربان، والعذب، ،جش٠لح وا

ذر.١واا-ه ،واكسور

 ت لحذرا ا ن—م در—ث٠كك ا رذ_ب_ا

 درة، ن-؛—ال ؛ت—راد٠ذ—اد حب_.ة ؛—ويخ

 المةرد؛ء Lهم-- أ و ال*.للحلىة، ازواحف وا

ت ا لح: وا ن لح-ندا ا أذواع هدن واد^ذ^ر
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الثئغردة ية جعغو٠

 يقفز ذي٠اا الطيار ادش وبخائ
 لمحح.الي وا ، سبي ب.عيله ،٠٠د ذا دا٨ما إلح،

ائفة.

 تخوم ءلى قلة١اإو ية تزر لحار ١ ورال

 ددو ولذزك الوعورة. ش-ليلة تهامة

 )تخو ؛.فوز جبل أ ومدءه وأعل( ة. داهة

البحر( سطح فوق مز كيلو 2000

 تقوية ة٠محط رأسه في شددسه الدي

 وبسبب بالميكروويف. ا"رسال

 صالت الموا توافر م وءلى وء_ورته

 رأس إلى ادودات دنقل :.د .ع مص ء أدى

 ادخرية فى وتتوافر فريان(. )تا ل الجم

 الني )الغيول( ء ا؛( عيون من الكثير

 وما الشرب، في المسكان ءلته.ا د٠يحد

 وارن. المنات قي٧' فى تخدم٠س ذبض

خور ا فيه وتوجد  لىسه٠ومس محم، صئ

 دارون صوفور وهي ،ن ا  رك ا مثمنة و

 أطوال ذات متداخاة قوابم شكل ءلى

 ء-,لميها يعتمد ، رب  خشا ا ذد-مه

 فيها ويوجد- اتاكن. دداء في السكان

 لو2ت.٠تق ذ-ت دا ردمدوبية حور٠ص ف.ا ا

إدفات. وا الردى منها

 -جبل -صن’- ا$ثار من وذيها

 وله ري’حآ تور للسؤر وهو بحرى،

ومدافن ماء ودرك ٠مسحجل وب ؛.اب،

 ش٠-ج رأس ك٠وكذًا للحبوب. قديمة

 من إل، ول٠زوصى ا يتم ازدى أسود

 الرك. هس د ءلى وفيه لى، وا دأب

 لى ولح دفي في I. حلة ٧حلم وكذا-ك

 ،مب_لىمة ؤلدة وفه ،ذتة رما ا من

 ولى. بني في الكاءي جبل وباشل

 ماء ؛-رك وفيه ة، ما ءلى ود-طل

في ر دمو حذ-صن وهناك قديمة. ومبان

'فور. ٠جم، رأس

 في ة لت-اءلى الحصول هذه وجيع

 في جيعها' وزكنه-' الحيال، رؤوس

 ؛؛نها ذيما تتواصل متوازدن رؤبة مجال

٠الدار مشاءفى خدام داستي

 وله , II 'ت1 العلم أسر رمن

 ددت ادخرية فى ا$ن حق طيوره و

 بني من الفوز ه ،نب في القليعي،

 )وكا:ت ا!-منم زرية وفي ،--مد

 درس ل.رازي.“ا دفي من (ا٠أإ*لف هاج-ره

 نواحي( من ا؛.ناس من كبدر عدد فه-ا

ل ر.ء-ة ذا؛ة حد  ءلى ا خبرة ستة ا!؛

 ابذ-اري يا يقرأ وك-ال ا قل.

 أشهر وس يريد. أو ذبرين 'حالل

 قبور 1ا اسيعي على دن زدد الها ر؟

 ة دل في -.نويا ذزار كاذت ذة و( هناك

 رت،1ىححي ٠حؤ ن شعر-؛ من النعف

دن ردن دن ومحة؛ ا!-مثرين، القرن
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مجمل< )ديخ؛ن |لدقري |لجثعريه

 الم.ؤلغات دب صا يهي،1الة م٠إبراهي

 لص-عبر أ ٠محمل رن زدد ومح.مذ ،لع,ذيدة ا

 جه.ون٠يت مر لدا ا كان !.ذي ا ألق.لعي

 ر.ممة ذوادي في ندنن ا ذم ا^وذر إب

هردنه، هرن ن د  درددة كاده ة داب م ب فك

 معاه.د أو ا!.زبية كالميات وجذ-ود لبق

٠ن٩المعلمل

 يت٠ب أيض لوبكرا أمر وهر._ن

عددي  ءلى تع-لم الني سعدد دني في ا

 وكا؛د-ت ا!-ذامر. دن كابدر ءدد رح؛ن؛

 مع ا م: ءلم صالن1تتو ا سردان هاذان

 دع وذذات دامة، في العام دراكاز

، أ.^٠ذ٠ه٠ل ا وي-^ت واذراوء، ، زبيد

 زن ا"جازات ءلى رج-ا ويحصل

 |لمكي والح-رم ادورة، المددذة ء-ف.اء

الذرف.

 كور ب.عثة الجعذردة زارت رك

 در ء دن ادن؛ ااذرن ني أءضاذي؛ ع٠محم

 ااذب بوت دن إليها هاءذة اذو دي

 إلي روصات ااس زراء .اطق د لتتع

 ووصفتها ا٢ واءم-ت العزي، رفى

 وتعدم ا رض"، ءلى الجذة’ ا٠بأم

جتها (4 )ذف فوركال .ات ال ءالم .له

دوروث نردة الى* ارم إن ذأل و

 ؛ن ح.*ذر أةاد.ي.ا اا.في الدواة ؛ذادا دن

 جعفر خالف في _اذ-ي اف ألبرن

 الذرح ءلى   شدا ت مذلى را ودن( )الى

 ءزا.في ي امع أن ا ه ؟ة. لحنقر ا اذنربوة

 دن ن ا سنحرلى ؤرازي ا في ود أحمد دفي

ن ؛.اذأ دراز دن زح-اون امء-ي  _ء-؛-

 ا.ا-:طذ.ة ارذرطا-ا ثم اك.بوة اا.لىرلذ

 ء ا٠غ ت خ ا ؛-*لى دحرى مح.ل زءو.دئن ا ١٢ ن - بك, ج ٦

. ا.ه,اودوين ا دوؤة

رد هحعد ءدي د.
 إزى بهاحر٠ى م-ن ه-اذس، ورك?ل ن م-راجعع

،ادرء-دي حذحد أ ع-حمل : -ة٠ذرج ، ء ص.ذعا
،3ط ،صناء ،تاب ك العاهة الهيئة
م.2001

 ده, إن )سخ لجفريا

م1808 ■ 1725 د/1222 . 1137

 ؛-لي ديخ بن محمد بن ثيخ ه-ر
 رؤا٠۵د بكوذ.ه رف ء لىذري،١ حن

 دلىد.ذة ذرب )الحذاري( بقرية رالى

 ؛داية في تعدم ،وتم؛ب٠محض.رم ٠ذريمأًا:

 ثم ذريم علماء دن ءذد دلى ءلى حوا,

 ال*-ا-رم د:^.ل .$د ال في ذنضد ًاخذ

 راى ثم ،الع-ا-رم دن ا وغدره اا.لىد:وة

 وذ.*-رف اؤ.ج، ة٠فردخ ذ_أدد_ة إلى

 العلماء من لىد٠ء ءلى خاللمدا

 اكاور ا دلىي.م وادن هذاك، سلمين٠الم

في رااهردال للذذذلى ؛*,لى ذوحرا رالى^
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د(٠،ل٠ ان )سخ لجغري٠ داد(٠٠ |.ن )شيخ اذجغري

د  ثم ا*ا؛دارف، دنها يتلهم رة٨كث ر

 ذة٠مديآ واستوط_ن ال—رح -حط-

 جار،11ا ساحإ^ أفاب( لى أجة كاليكودى

( ا لم دا طائفة حوله التفن، وهناك  بد

 م.ن اطدذلى عرد؛، جذنوب حنذت ت ادفي

 ينحدرون لها ه ا وأذب شل، رن

 توفي وقد ،دخرمية ول٠أى دن

 ه1222 عام كابكوت بمنطقة

م.1808

 طاذفة تدلنف أن الطبيعي من كان

 بمجرد الجفرك، الشيخ ح-ول، اذاييال

 تمكهم مرئ زاد ط٠ إله-م وص-وله

 حد إلى ري٠الحغ وادبعوا ؛٠بدذدب

 رعقيدنم كهجا٠تمس ن١ك كما اتعصب،

 م٠مجبه ١واشذكهرو فعي اإدما ااذرب ءلى

 دعوتم 'سجيل في د سنشيل

 آل _ول٠وص ن—م د—ي ة—ا"سالمي

 ،اطة-ضسارهة س وءرءم فري٠الج

 روصق.هأ الجذ.ري ٠٠شخصب ؛روز وحادد

 دادذوة تمت.ادتج اء.تباررن درنية شآخ.صية

 ازدعرة غة.و عمله في اتحه ،ادتأثير في

 م_ن لمنطذي ا ل تل) ي وا"صالح سدة دف ا

هناك إلى تبعه بم الهذلى، عرب جذوب

 مرلى سه-ل ب-ن فضا ؛-ن ء-لوي

 وضا ال-^لى اده ؛-.*-ده وم.ن اللوبا-ة

 ديال اك دفة ط؛ قيادة في أسهما إدذين ا

دي، النوا ى تال في عموما والمسلمين

 فاتجهوا -ورنم ط٠بخ يزأ#تجا ا نذمر

ى أن إ ءد£-م، داتبض للتفكع-  ذ

 إلى أشار رما ،م—غ٠لح أصما ل رص دك لم

ى  اذدي اذايبار في البريطاني م٠الغي ذ

ة.ة ذطور حظ يان كان  سة٠ر اطة_ض-_؛ ء

 وأل كثب، ءن ا؛ذاطق ى تا.! بمسلمي

 ادزعماء أولئاى اءذ.ذ.,ال عامة

ذري سيح ؛.رءامة رمة لحا-؛ ا  دعي ا

 ،ة م او م دي ا جنه نني كدره ثوره دام

 ي زف ا _ل٠فد دن علوي ن ا سما و

 الحضري دخ اج ء-لى يير ظز

 ان عاري بن فض-ل وسار وطي-قته

ذل. اذطرذق ءلى ضلف

 ءدة مؤوذادى لجغرى٠ دم ن ونو

:آ؛رذها دن

 اووهببة وا سرار لبة“اوك وراهذن

 الة-ام؛ مؤوذات من عدد لغيبية؛

 آو، اكادة ب في او-دري اوكوكه،

 م_ز؛ عدد ،ئ.-عر دوال ٠ الى_ذرى

 أمور ؤ، وا"ى(داحية اد(لد.هية الرسائل

اودين.

 منطتة في ري اد سيدع دنن

 اا_ي )ممبرام( أو )تيروءادي(

 إصالحيا مروزًا ل.ع.د ندئ أدبحى

وؤ(-٠2او- ج٠او-ذ ء-لى مياسبًا ا٠ذ.ا—.’ود
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أحمل.( دن د-ن٠)اإ الجالل أحدد( بن )السن اكالل

 ادرز نم اروم ردك |لجغري، دزءمه٠

 ء.لى ا"صالحية ا"سالمه المراكز

لمفار.١ احلوس

ري1الذظ دزام ل1جم د.

 ال؛جرات لئظاري،’ هحمد زام-د لجم جع:1مر
 ٠متل تها١وتاثير ٠الهتل إىإ ة جددنا ةيصضرما

رن يق ددا  اافرن  ٠متتصع ح،:ى سر٠ء *عااذأ ا
I ؤي فدلهة دك.توراه، ة روح ط أ ن عذ_ري٠إ 
 - رذذ ادن - اذربية’ لية٦ك الحدي.ث، ريخلتا١

 وض٠ء ن٠؛ غاد.ب وووام. بغداه، جامع.ة
ت الة*؛طب،  هبل وت٠حفر داردخ ؤب ذأد
 وذتائ.ح ج.ره٠ه ء-ن سح٠م يرع ٠ ا"سالم

ؤات زهردة رء- الحض_ارمة وء  رص-وك ا

ام. 996 جذدة ، 1 ط ،سيا٢ ذرق و ٠جذوب

 د(٠د٠أ ،.ن،ن٠٠)الح جالل1ا

م1673 - 1604 م/1084 . 1013

 ر-ز. مح.م.د دن د أحم ن ب. ر ٣س الح ه_و

ل. ح،٠ص ب_ن ءش  الم—الع الح_

 رغ.اف.ة اج-ره٦ل٠ ٠رل.ل .الكبدر وابدذدد

 خذن وا ،ددا ا٠؛٠و ة .د د* ر٠م رب !.ة با

 ون؛ارة عدة٠ر ءلم.اء ك?ار ءن ال-دم

 ع وبر. ،دوذا ومن صح.عاء ءلمماء نم

 ن;ف دنى؛ ا وص-ف دوم،٨اد رع في

 دن ،.مادربه دح له وكذ.ان اخ.لىا.ة.

ت ).دددء ا  هية٠فق واختالف-ات عن.اد

 وكاني٠الش م1ا"د- وصفها و؛^.رلح-ة

زل(، و)الالةلى  د؛ ذاك ومن وادز

ه  لحسدن ا ان يجيى اؤرخ ا صره ددا كت

م(.1688 ه/1100)ت

 4ااذة في ذاغدا نا الجالل وكان

حه~أد، ؛-.ااخ عتحررًا ي، زولى ال  ا

 اا-في تده وك. مؤلغ-اره دن ذاك .رنفح

 ومه اوذي ار(٠الذي )ذوء :د.لىه-ا

 يذرح لم ا زه-ار "بأن !ادوكاني:

 لكتب١ في اه ثر نظ  دل ، ه1مت ۶ دنر

 ءلى ذرح وف ٠ الفه ني المدونة

 وه-أرم ؤية(٠ؤا٠اوا )الفعول ؛.ذاب

 )مختعر وشرح -ر، الور الدين

 ذطق1 في اوذؤذوب( ذرح و) المذتؤى(،

 راس-ات لى اا -ز٠رًاة٠د_ ءن ر لى )د.

 ١)ء.داه اا.لىلحن ول٠آم وفي رصذعاء(،

 اوضالل(، دن ندة إد ا و) اذورعن(،

 ااقالذلى( نرح )لد-اشة أوذا وله

 داب أحمدلى المهدي ام٠لإلد

 ا— t; ل—م—ك ودارذ )ا زهار(-:إ؛،

 ذى;لىة وله ف(،1الكش ءلى )الدن

 ااث*-ع(، )ف-تغن ص_اها دذ.؛-ورة

 دخيرة ورداذلى أ^.اث إلى دا"ذ.اذ.ة

 لحدي ا ذان ا ي.ا٠دذ د*ذأ )ذ؛ر كيذرة

 د-ي-ا اذلمهر (،221ص -ادره،١فيد.ه

ذ( يآحة١،2ت في اوذدة )دراءة ر.,الته ا

 ا"دام د.*.ادره ءلى ا٢ رذى١اء او.ي

 ء.لىاللهإس.اءلدناو.ة-ر-م الذوكل

د.ح في م(1676 ه/1087)ت
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الله( عد زن )ءلي )اجالل ل، الله( عبد )علي؛ن اد

 ذلك ومع إشرى وا يافع د اج كائز،

.ورمه تجئه المتو؛ل ا"مام تذان فقد

 خارج ادراف قرية استوض

 وقبره ١٠٠٢ دوفي حجنمتع  شما ء١٠صذ

هنالك.

مري ال، انه عدد ح،لج،.و.ن د.
 الدراث مادر ه اسدري، الفه ش.د حسين مراجع:

ذي، م-ف٠مت—اذ في اليمني  دار البربط
 ءلي بن د دم مئ ام؛ 980 دمشق، ال.مختار،

 جاء دن بمحا--ن ادطالع البدر ادشوكذاني:
مصر، امادة،—ال ط?عة٠ ،ازابع لقرد،١ ادد ب

صادد٥٠٠ : اإ،بشي لله٠مأح الته عد ‘ام348
كر مركز اليمن، عى ا"سالمي العربي ا

 رن حمد—ه ؛ء صنعا ،.يمنية ال ’تدراسا اد

ء اومرف نثر : زياره يى دح دن -احمد٠  اند
 يدراسات ١ ر٢لرك ا زف، بعال. دبس ا

 ا$داب*، دار رح،داء، الدمنو،، واد؟،حودد
 الله عبد حين د. ‘ام 985 ،بروت
 لعالمة١ :ال؟رافي أحد ان هرحمد اسرى،
 الجالل ?ط . ين ال؛دن المعلدق لى وادمجذي

يدروت، ا)ه"أداتر، ا)فكر دار وآذاره، ته١-ي
م؛.2000 دمشق، ايكر، دار

 الله( عب'. ن٠ )علي العبء"ل

م1810 - 1756 ه/1225 - 1169

 بن ارد بن الله عبد بن ءلى هو

 ادحو بي محذق عالم :الحالز، محمد

 وازجان والمعابي واذ-ط-ق صرف، رال

 قوده مشاركة له ،لذدر ا لحددث وا

 وحعحبح ب’داوكذا عمل اوليروع. في،

ر وذحن أحاذًا، يفإ_د ولم النة،

 قرأوه ما في به ط ده ذاذتفع رير لزنن

 في( مذاظرة زمان، أعالم مع وك ءلى.

 الرحيم الرحمن الته دسم لجهر ذان

 اوذي أن وقرر الجهرية، المصالة بي

البملة، ترك الروايات من صح

 الرك وحمل أرجوزة، ذاك في وذظ-م

 أعدز، ذلك ؤ وجه ،تها ا"سرار عل

 ا٠ًاا الروايات أن وصرح ا قوال،

٠ " ٠ اكارقطني"با.

 ؤ، المهد '.نى ءلى المنصور نصبه

 ه/ 1213 عدنة ردب أول في العراس

 لفعل خرًا ة، ام 798 ديسمبر 9

 من وإشارة لذوجر، ديوانه في( طنصام ا

م شرخ  الذوكابي* ا"مام ا

هام الناس فحهد  بينه وتذان .تعيين، إ

 وإخاء مودة اوشوكابي ا"مام وبين

اد.فزر. يتط؛زحان وكاذا

 حله : ر۵غت ا الذارد آثاره: من

 الداء، ذكر فيه واستوفى هدذات،

 شرح والكذاب؛ راإوردن والشدراء،

 ؛ا ثير ين’ ا صول ح-امع ءلى

 ا سدم الطردق ادياري؛ فتح مختعر

 عادم في مذظ.ومه ، ،٠محك- وا ، المتث.ا بي

المذطق. عدم لفي منغدومة الغراذض؛
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ءة٠بئوجما با:وجماءة

 ام 825 ه/1225 سنة ه٠ات٠ورف

م.1810ه/1240 نة رذل:

،كوع ءدي بن ءيل1إسم ادذأضدي ا

 هجر ع:  كا’ ءلي دن *-،عيل—ل لقازي١ ٠مراجع
 ر٠لغك ا دار .ن، اب.* ذي ه٠ل٠ع.اق٠وم الددم

ام. 995 ،1ط ،؛؛روت صر،1*٠ال

خهاءة ردو

ة ة:٠زاء  افغلة٠مح تتب.ع ناح

 ا!-ذربي اوشمال في رت.ةع صعدة؛،،

 م.ركزها ك-م 35 د»,-اذذ .دة٠ص ادددة

 دن مجموءة دن وتة؛!ف ، )ط.ز( رذة ط

 ص-ل في ره-ي والوديان. ل لج-؟.؛ ا

 رحبيل٠ث ان ء-ق حم■، ) إلى ب—دح قبيل-ة

ل ب.ن  حدنر ا  حرS٠١' يل٠شرح دن ه.

 تذحذب ازني ن( حد-؛ دن ه_ادط بن

ن ة٠1فبي إب  بمحافظة ازماب ء.و

 جاعة اف.لىافي وحدن وقد .ص-ع-دة

 هده٠ء في ^-اذت ءزرزة دذة ذي دأبا

ن، ءلى متذغل-ة  اذؤرخ ذذى وذد خذو

 "دقول اوفي اورواية وع ا ءلى محمد

أمودون. إنم

 دنرب في قببلة دضا جداء-ة رب.تو

 آل للمشالح.خ كاذت كما ءحس،

 'ا''الكآلع ءلى؛ د اوزءادن اضاءي

دداهبره-م دن ن وتة؛ ^مذان " و

اوذي ي ء الجد-؛ .ادرء رن أحدلى ا' دثر

 في" الجماعي" نجد إب" سب

 رذلى وؤلى ،ع حك ل ا ؛إد دن " ا!. ثرة

ف المقاط_ع.ة لهذه واب'  بندان وغذ

 ن—ب الحذا--ن ن—؛ عن-ح-لى ا دثر د-ن

 ا!-ذرن أوالحذر في ك وذل ا!-ذادم

 ركانت ابى_ري، عثر ادي—الحذ

 ددار. دديذذ في المذذور ا دثر ء؛ددن

 آل دن طائفة الغذين جبل وفي

 )آل ب ؛.ذن المعروذون وه_م اضاءي

 تعز أه.ل سا ا! آل نم. وهم ذا( ال؛

 أذا الوذفي، ؛ذت دن ذع نم الذذن

 بن حم-لم* أ ٠ ر٠ن-لمنك ٢٠— حره—ه ا دنس رر٠^ أ

 دا ا٠ب لله ا ءبد دس ء.لي بن حن
 ابن ءلم البخ و؛.ذا ،٠الجماعي

 ذإشا الله عنم ؛-ن ء-لي ؛-ن ن—مح

٠الجماءيج^

 وادي في خ-رى أ ة٠ق.بيل د دوجة ا٠م٠ك

 ل٠)أه له.م ال دق سؤة ر.مححافظة ة دنح

الجداءي(.

 وادءي ي.1ء د م اح
هةدذي1ا أذدد براهيم٠

كازدل، همداري،٠ال د--ن١اد مح.مد أرو مراجع:  ا
 عدي ين ل٠ماحج ي٠الق،ذ ذ.**ل.ذًاق ،1ج

.داد،د لذاء.ة،٠ل ة٠ي لحم١ دار ا درع،
 ؛إذان مجم.وع *دري:٠ازا حمذ٠ل ام؛ 980
،ع٠ا كا ءاي ٠محما يق4تح ،؛تجا ودأ اضمن

 وافيذشر، للعباءة اليه.أنية ح,ك.م_ة٠ال دار
 لدان٠ال م.ع.بم م؛1 996 ،2ط ص.ذاماء،

 دار ،ي غ ق-ح م ل ا براهيم1 ة، *ذم لب ا لقيائل١و
٠م2002 ،4ط داء،٠صذ اسن،
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يدبنءلي(٠اءي)ح٠الج حسوت،( بن )أحمد عي حما

 دس( .ن٠ )احمد الجماعي

م1966 - 1901 ?1386 - 1319

 علي بن حن بن أحمد الذنخ هو

 بني من الجماعي، باشا الله ء ابن
 يالر؛-.اسة هورين ااش بدس بن علي

 الكالع عاصمة مذمخرة؛;ي ني الحك*( و

. درئ علي وءاص-م ؛ديما الذذ
 مقدام شآج-اءًا له المرجم وكان

 عمره يتحاوز ولى .رهرغ منذ فذا
، ا]-مثرين آنذاك  مصعدًا ادد عام

 مع ضعا، حتى تعز من با غالل

 وإدب وذ-عز ا!-*-دين د.ذاطق من أعيان

 سجن زاى في ٢٠-٢ وزج
صتعاء.

 هذه الشعبي المأثور دلمد وق-د

 اسماؤهم وظلت ا عيان عل المؤامرة

 في ا— ددو الناس لتة' ءلى
:وهجالتبم أهازيحهم

اً_شي ءتبه  اليمن لالط-,ر رادوا ن٠ا

 دن بن وأحمد وا;-ن،*هان ،عبدالرب -حمود

عدن داخل إلى المشهور دعوادرا

حسن بن أحمد كرس السجن وفي

 القرآل حفظن والتعليم، للعلم وقته

 الغدف، ودرس ؤف، ظهر ءن كله

 وحبلي فيه. الكن-، أت امي ءلى وطلع

ضاء واًاة ومات٠فه ا فعل ده إلى

 وة.ان أسرته ن٠دلي ودو افارعن بين(

ودراية. علم ذلك ني له

 السجن من سراحه أطدق ولما

 ثم *-نوادن.،. بفع ازايامة لحياة١ ل اءتز

 فكان ،لي  ذف ا أدد في عامأل ':.وإ.(

 ثورة م ا ق وبعد والراهة. دلمعدل   مثا

 $خر ا ربع م/1 962 سبتمرر-:؛:-

 ،دكومبة ا،٨متاص ءدة دذذد ه1382
تمز. نحاذظ؛ محاذظ آخرها كال

 يالد دن انجزف دهرية -وفي

 ذي قفاء أعمال من لحاداسن ا

 شهر ني وذلك آ؛ظاك، السفال

 اإ.وافق اه، 386 مغدا"( ر

م.1966

العواذس دهأدع حعيد د.
 حداه الوزذر، الله د عب بن حمد٠م دن أدمد ح اراجع

مير  منشورات الوزير، الله عبد دن علي ا
 محمد ام.987 ،بيروت لحدبث،١ العصر

وأمبر، عادم حباة ا كع: علي بن
 من لمحات :عسده مارم-د علي ام.987

 عبد )مخطوط(، اليمنيين، ا حرار حركة

 حمدل يحيى ا"مام تجدرة : مطهر ادكر؛م
صالحة، ى٠٠ءي حمد مع د. تحفز الدين،

. 1998 /1ط ءهان، ابثير، دار

 ءلي( بدلي )رمدد ،ذه.اءي

م1927 - 1863 ?1346 - 1273

 النه عرلى بن ءلي بن حميد لثيخ ا يرو

يدس بز. ءلي دفي من لحماص باف؛
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سن(٠مح دن )ءاي |لجماءي ءلمي( دن )حمدل ي٠البه،

 والحك-م. لرثاط I ذوي من -يورين٠الث

 أذط؛ب أحد وكان بلمذخرة-:؛.ب ولد

 مع ؛هلهح دان إذ* وذدل ال،من مذايخ

 ءلى زدد في دواة "ذت.؛ء لحطقة١ أء؛ان

 ذ-ذ-* سمى وإذ-* ا تراك وج ز إدر

 وزيرا ١محمد وأخاه ا-لة.ارح.;-ة وزدرًا

 -ه.؛لة وريرًا ر —مح و.خ.اه للدفاع

 نم نمض ره-و المنطقة. من وآخرن

 ة؛ ر ادور الله عبد ؛-ن ءلي مهم—اتم

فتله. ءلى  در دا

 ء ا٠مع—ص إلى ة-ر ه٠ل .م٠اإلرج ن٠كك

 ورقة ءلى دون;** اورر ادءاء ذب ء

 وثيآة-ذ—اا و_ود ولدم رة.—اذوال

 احتالها لةيح ك.اذت و دا اذزء.ولرة

ص ر ازور  طقة٠المذ أء-;ذن دن ل.لخ.

ذت -اا والذذ-رد  في ه.وى ااذكارة و

م ا"د-؛ ذإن ء_;_ى-:ًاة م "د-؛ ا نض

 خ.اص.ة أراد ء.مس ءذى ما ن ء-؛

 لهدايا1ر ل دالم، *1.٠وه الذي !.* الشج.م

 'درع—نح دان ن٠ه بن٦—وس ،ة٩ذت٠الذ
 عامأل ل.* ل-رج-م ا عون وذف ء.طره.

د؛ووة. ءلى

 رذة—*—ود ؛.إغي رع—م ه٠ل ومة.؛ن

اذة*.1و ذدا١لجغر را دبزة

ى .وا>٠اا- هطيع دييد د.
 ح:اة اذوزدر، الله ٠ءبل بن *دلىمحن رن حددلى أ : دراجع

مذدورات وزير، ل ا الله دبء ؛ن ءاي  مير1

 دن ل'حمل أم. 987 ددروت لحديث،1 الد.صر
م.1987 وار، ءالم حياة ا ووع: ط

 حذره ن٠م لمحات :؟.ده ء م.ح.مل ل.ي٠ء
 اتكارم دبء )مخطوط(، ليدسكين،1 ا درار

 الدن، دد م ح دى ح ي ا"لرإم ة٠سير : ر٠مطه
 دار حية،٠صاذ ء:سى م..حمد د. ت.حف.ق
.1998 /1ط عمان، اا؟شر،

سن( مح إن )ءدي ءيام دج

م1978 - 1898 ه/1397 - 1316

 ءلي درني ء.ل ل دح ءلي !اشيخ ه-و

 ر٠صغ 14 في ولن ،ء-ي لج.ما ا دا ئ

 مفي1 898يولو4 ه/1316 سدة

 ءلي دئ محس.ن والده وكان ٠عذنحرة"ب

ن مذمخ.رة ءلى ء-اهر  رأدا  هادئ وك

 -*-ق فيه-ا ظ-ل الخدق حن ااطرح

 م.1934 ه/1353 عام ا جذش واذاه

 وذلى ا؛ذطقذة. زة٠ د ا* إتم-دم ا فذولى

 رالددل. م والم؛ الفضل ءذه ف عر

 بة1؛—ال ا حداث د.ال,ظلم في شارك

 ا ة-ة حكم إدان ارمن شهدنتم؛ ازفي

 عهد ذذي الجمهوري. النظام أئناء ,

 م-ن—ض ؛رك—د-* ني رك ن؛ ة—ا"د-اد

 داء.لة دواء ة ا"د؛د ا!فوا.ة ى.ذوف

 ن دوا ا-* ا لى اه,* أو طرة1ا؛ة رك د.ها دل

 دن اليمل !-* ذ*رشت اا.ذي رح( المة؛

 دور ل* ن وكا؛ العودي الجيش

د:طذة في الح-ثى ه.ذا درء في د--هور
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الدمن في |آله.ب يات٠الج من(٠م )على،ن ادبناعي

 ونزاع صراع له ان٠ك و .٠الحسينة

ب ا"مام أدناء مع  من له ذا نحيىم

 ذحل الوزير. آل مع النسب صا.ة

 ين٠ء اه ٠١6 م/1948 ٠ثورة م1ق.

 هذه عن دافع وقد ذ.٠-لىول وزبرا

 د٠كع حق شديا،ا دذاعأ الثورة

 ذ٠حم ا ا"مام وانذصار ء صنادا سقوط

 من جيشا قاد حيث ٠ازدين يد٠حم

 ءلى الحصار فاك بغية المدين أدناء

 ذ-احية حق ده ووصل ص-لمعاء،

 دن الثورة اكت—ك حي-ث در اش؛

 الودين. إلى أدراب وعاد سقطت

 وط في للثورة معقل آخر ذكان

 شا جي ه علي ا"مام ساى د وة اليمن.

 مم .وانتهيوها داره من أخرجوه

 سن حق ححذي ؤ، سجن

 أطلق حيث اه374ام/955

 قعط_ة في عامأل وعين ه—سراحه

 الحامدة هع أ٠حصرب هناك وخاض

 ٠جبلة على عامأل غين بم البريطانية

 ذمام ٠حق فرنسة في طك١ذ د—*—ود

الثورة.

 ءخه ت—وعرة ا"دارة ذ،٣٠ر٠فأ

 الثورة قيام وبعد مة. ستذا وا ولمزاهة ا

لول٠ذ ط-اردة1 رذة رأس عل أرسل

 مة. بنة نحا وا ة٠ح.ج في البذرج:ي ا"دمام

 م٠اهطد ه1 387 م/1967 ءام وبعد

 دياره هن وأخرج ق٠الممري دالكوادت،

 اولحخ مع الحال وكذلك وأخر؛-ت

 كان ان.دي عبداورب مصلح محمد

 ١٠حخ اامددن ؛ندماء لرلحح مه يتة>اسم

.ما٢ ون؛

ده المنطقة مشيخ على لغه٠وء  أو

ومذيخرة. مدين ال في وامين صادق

اهواضي مطدح د٠حمد د.

 حياة الوزر، الله دد دى د حم هج دن د أحم مراجع:
 مذخورات ادورير، الله عبد رن علي ا مير

 د ده ص م.1978 ت، ؛؟رو حديث،٠ال صر اله
وأب-ر، عاد حياة : ا كوع علي بن

 من دات ل :دهء رًاح-مل. ء-لي ام. 987
 رد )معحاوط(، المنيدن، ا حرار حرك;

 جح ؛،دى ا"مام برة— ع طهر٠ ااكر'م
، لحبة صا ى٠عي. حو-لى مع د. ٧لظب اودبن،

.1998 ؛/ط عمان، ازبر، دار

 ارمى = الرمي هحعد الدبن جهال

٥٠١ ض ةا"هب الجبيات

 لعمل ا ١٠المؤ نجتمع ا ءرف

 الحديدة، ش.كله في "دلى ا الجمعياني

 ة٠دداي والتنظيمية، المؤس-سية ب.أد-ماده

 لنظر ويا الدخرين. القرن مطاع من

 ظنه التارنية المرجم.؛  همة

مرحاة تدمس حاول ت فإننا ااسألة،
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اصن في ا طية ات٠٠الجمع ال-من ذي  دن ا ت |لجمب

ورة بل ئ إلى ٠تمتل ادي دأياتبال  ا

ستقالل،  بوجه ا٠فيه وسارك.ز وا

 حول تاريخية ة٠نح ١دقديم ءلى خ-اص

دق، والمار التءدارب أرلى  ذل ا؛.

سهامات عذن ذدووف أن دود. | وا

داردذدة ادة أ.

ث م-ن دنضح  الحذرر في ا

رن;؛  ة٠ هلم ا الح.معيات أرلى ذذ.أة ا

ددث.؛  ٠ ق لمة ا حم.عية أن ، ليم-ن ا ني ا

 م19 1 3ه/1 331 ذه ترظه ال.في

ت أولى تم.ث.ل تريم-:ي، بمدينة  انحار

 من ااشكال ١هذ ادل س٠للتأس اذكارة

 ن٠ع عتع.ددة ب ر لى  دني، ا ا؛عمل

 كان اوذي اللى-;ر ة-لى٠ادة أهمها

.ي.ا  يا٠آ؛خ ذرق ٠—و- تن بد: ا -بذرون ا

جتاماءية ة لمذ.;.ا ا ءلى ة.تصاددة ا  وا
 إلى ، نديدًا حشرعبرتهم;ب بمنطقة

 ة.;ياًا ي —'ًاليا ن و -_ذ:اا ضعف نبط جا

-.:.*-نزو-؛ ًا السلطة ع_ن ل٠ل_ك

ك الى؛٠ًافيريط بن م 1٠رًا  ح.د ء-لى ا

٠ ء مبرًا

 تجسارب بةر؛.ة٠ًاا- هذه ؛.لمت وق.ز

 لدن وءره.ا المنطقة نفس في أذرى

 ؛لىذ.ل كذانت ادي ا ذرى، المناطق

 وهد-ن ،سع-خمداري ا كم ًا ار٠إط في

 فيه ؛وذف ا؛ي ، ٠ءدن يتة٠مد ا .;لى.

رعمأء أحد م1925 ه/1 343 ط.؛

 تعى ذو في ااذ.رذ**ي ار م٠ع ت رب 1 4 ز■ ناه م

 اليخ ر—ره ، أذريقيا ل رش؛

).ي ء.ادًاأ.*زيز  عند ودك ، ًاا-؛-*

ده إلى ءودته  ا"جذاري، مذغاه دن ؛
 مع ءلى مثقفيها ئ٠مج آذذاك وقداده

 ودو ذ.م، تتدىع واسى ىذوذي-م،

 ًال.بدًاي؛ ذاذت حدث بالفعل، نم م.ا

 في الدرب" ا دب "نادي بتأسيس

ى  محله تحل أن ة;ل ادسذة، ك لى ذ

ثة ددلم. فدما  ه.ي ، أذرى اذدو؛ ؛.

ح ذوادي  دي-:؛:-—“" ا العرب ا"ى-

 ًالعقد هذًا أواذر ؛;ن ما ظهرت اذق

ت. ؛;لى اذ ا د ءة دطيع و

 تدذل ذت ادي ق ط ؛.ذا ا في أ

كم إطار في دي، ا  ب:واء ذإن ا"

 د_ن رلىاب١و م؛ ا*.;! ا لعزوة ا

 ءن د-شظ.ر ا ؛لة-ضى ؛-؛ ؤدا ا ه-ر د.ظ.ا

 كل٠ث أي ؛ظ.يور ح٠؛.~ لم دفداد;ذ.ي.ا،

ت ء-لى القضاء وتم ؛لى، معدا -ار  ا

دذة  ولى ا  ودنها لى، درون لى؛ ا ود

ح ا دي ذا ال٠ذ٠ا؛ ,ل م~-ب-ي ءلى  "د

ي ا دي،  ا سذ.اذ دذتدان زسه ا

 ه/ 1352 ت؛ ذ،دهان؛ًاة مح_مد أ-ود

 ذوادي تجرون دن و.ذ.أ؛.;ر م،1933

دي العرب ح ا  في ا"د-

 لروع ا إلى أدى -ا٠ و—وه ، ن-:::- ء-د

رو؛ -دو ؛.ااذالي .ا
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اليمن نى  هلية ا -اديات٠الج اليمن في ا"هبة مات٠ج1ا

 ذرد ازفي النماذج أبرز من وزمل

 ابدية" الجمعة٠ ق،1ال- ذا ي

 م،1931 دا 1350 سنة تأت ٠الؤ

 أحم_د الشهيد (.هود ثمرة نت كا ازفي

 من ءدد في جولته عقب المطاعم;ي

 ،ولميمن خردط_ة وزع ريعة٠دذ اددن

 وسيلة و-ذري*.ة ا هذه الواقع ؤ( واغذاده

 ب لوط. ا صر زالتا ا مع وتنميق وا ء قا

.(٨۶ ' إ,لى إضافة ،ا؛-دن تاط,ف ني

 يمديته تأست او-في صا'جح ا

ام. 944 ه/1 363 سنة إب*

 المالحقات كات وإدا

ت عتذا  أءداد ممو من >لت ود وا

 ١هذ في، أنشطتها وتنويع لج،أريات ا

 26 ثورة قيام حق ادس من الجزء
 فى شهدت المقاض في ذإتبا ٠ سبتمبر
 في ملحوط! ارتفاع ا خرى ا جزاء

 ، نشطتها ا في كبيرًا عا٠وتوس أءدادها،

 ( وءإ الخمسينيات، عذلى من سيما 

 ا ولى، ودرجة با ءدن ددينة مستوى

 اتاهمة هذه حيز مح٠يس  ودورة

.1صيله تذا في( بالذدمق

وا|د.دود هامادت٠ا"|س - ب

 ت لحمعيا ا ت ما هتما ا عيرت

 يصورة وإن المرحا-ة هذه في ة٠ ه.ل ا

دواحات ?ع جانب عن متفاوتة،

 ني حزا٠ أدرن ز S'تر اوفي عليها، اوذاض

 الميدان هما ركسيحدف ميدانين

جتماعي  والميدان الثافى، - ا

٠ مي يا ا

 وبغض ،  إجا وخول I وفد

 الىد.راني التوزيع شكل، عن الذ-ظر

 ت .ما٨لى ا تبذن وجود ط-ق لمن؛

 بقيامها فىعلة١ واوظروف ومحدداته،

 سهمت أ ، حرة دا من ا٢إذ ،  نثمطتها

 في أسهمت مية نعاب حر؛ة إحة.لىاث في

 ني تواه١م ورفع اؤداطبم قاءدة توسع

اوداخرط.

 مع مثال ال٠الح هو ذما — والعم.؛رة

 ني ا سالمي العربي ا"صالح نوادي

خزة وحم_عية ءدن،  في، ٠وة واطلعا ا

 العالي للتعليم فرص ب-ت-وفير - ترتع-:::-

 البعثات خالل من وذلك دالخارج،

 ء.لىد إلى بإرساذا تكفك اوفي التعليمية

.لىان من  ، وسوردا ؛ألعراق اومردذ، ا

 ت١سهم ا اذ،؛ ا كم لهند. ى وهرد( ا وغير

 الوءي نثر في ا"طار، هذا ني

 ن.*.ربيه ا ودادوية الوطني، ء نتما دا

 وا؛تعددي مختانة، اوساط في ا"سالمية

 لسلطه ا لمثارئع ، خص-وص ٠ءلىن في

- ورتها ه ،ر علت ل الرامية ستعمارية الي-
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|لكبرى سالب  I ٠الجمعم I ن اإدم ذي لية٠ م ا ت لجمع:ا

 كاذة ب٠اذ٠ا ج اجري-ن٠ه٠الم مذح كل

مازات، الح.قوق  دلمواملة دلهابل وا

 ارمن مذ-اطق ية٠بق ن٠م إ يا زحين1الت

 ة٨ذاح هرن حظ٠والمال دب، ا جذل دعامله٠

 دري ا دي سا٠ل ا ط ا٠ذ.ش٠ل ا إن ،ة دم ا٠ث

 ا ه : هر د٠مق وفي ،لبعضها والط-في

في أس.ه.م ،جدي رى١لك ا ا!يمذية ابعدة11

رسم وفي لوطذية1 لحركة١ ح-رر إرداء

.لالحقة١ دا ا٠توجه

 ت بصما ذان دع، وا ال وفي

 هرن ده ازح هذه في ا هل:ة ات٨الجمع

 ة فح وا ت ما٠بص هي  مني ا رخ اوتن؛

 هرن الرعم ء-لى وذزك لم، كرا ا

 كانت في٠او المتعددة ت لمعون ا

;-؛ن ذ-وزء-ت واافي تواجهها،

 ة٠ذتذوءل ا ني-يق ل_سيا ا ت يقا لمضا ا

 ي٠ء ت.م.ا٠ج  ا ذسور٠والذ ت وجد؛ و وا

 ، ورهط٠ظ..ي ة ؛-دا عذد سيم.ا ، رذها٠

 هر-ن اه٠لق٠ت ك-اذت ا٠م٠ء ذضاج ه-ذا

 الني ، شطتها ن أ تمو؛-ل في ت ا٠صع.وب

 ادرمالمص عل م سب؛ أ ها ت. ف. د م ت دع لت1ك

.لخ-رة ا

م۵ا د للطيف١ ءدد د.

 ،مذيةيل I شع.بية ل I ت ل.هيئا I ط.اهر، لوي٠ء : جع1ه.ر
 سنة اذمادرة ،3 ،2 ا عداد كليل،١ لةحم

 مد5أ- محي.-د مان:عذ نؤاد وا.طذى ،1988
.277 - 275ص وادوذف، ذ^ر1ا ن1ذعم

وحة1٠لمع1و ا نوة = وذة1.٠و|،. ا ذوة عبة٠جم

الكبرى ا#سالمئة جميذ1ا

 أه_داف ذي تنظيم أول ه_ي

 م-رة٠عم-ع٠مس في دح_آ ء.ية جبما٠ وا ةيس 1سي

 م.1949 در/1368 ء؛م وذللف ،ء.دن

 ن،٠الدلح عداء ددن طا٨خا م٠ض وؤد

 إدخ ا ك ح.ليتة ؤز؛ؤًا لمدقفن ا وبع.ضى

 ي٠وادة-؛خب البيحانىع;ب س.ام ؛ن محم.د

 وءد ؛في٠ااص د وس؛ ث٨حم را ٠محمه ءلي

 ءلي ر ط٠محغ ا لح ا٠ص ن٠ب لله ا

ادري.

 م عد؛ عيه٠لجم ا هذه ررأس وكان

 الله، د ء دممح سمه١ ل  حب ا اكستانىب

 ون ا!ت*؛ ق٨تحق أهداؤي؛ أه.م من ن وكن؛

 وب٠ذ٠الج ب-وم٠ء في م.ين٠ ا يدن

هده-؛م ؤ^مني،1  المواد دذدريس وا

 لج.عل لسعي1و ة، اًا*ر للغة1و اوددندة

 في  ولى ا اإددردس وف; الدريية اللغة

 اودواذر ذي او.د.*؛هل وزنة ؛إدارس،

 الجمعية هذه ر٠ت.ع_م ولم ٠رسم.ية٠ال

 اسمؤ؛ دى اج ت ه_ا ن فسرء.؛ ، ٠حو

ذكرها■ وانتهى

اساذدي ذاند أددد د.
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ة ادحي وجدة ول ث ح ؛لا ،مية٠الد ة حي لي I ة٠الجيولوج ة معي الج

ده ا؛ ة٠الجيولوج ه ؛.هد .

 هي الح:ة لج.يولوجبة ا لجم-«.ية ا

 ة٠اركومح غار ،تله٠مج مية—ءا ق—حم-ع-ب

(NGO،) جادى 2 في وتأت 

 م.1992 أكتوبر 28 ه/1413 ا ولى

 في الري ة رولوح؛ ا ة ديلجما مقر

 ؤ، ط ;ث. فع ولها صذع-اء العاصمة

ص<-ذ ذتمادية ال-<  بثتمل عدن. ا

ت مكتة عل ااقر  يا"ضاذة وصا

ي،.وججيول تحف٠ إلى

 وتدميل ط ردك إلى ة لجمم ا ددف

 إلى وإبرازها ا رض ١طوا ذطبرقات

 هسع مر_ة لم س لم وا ،اأ-وح-ود -رز

 تحعبق٠و ورع ؤ، انج.ت.ص-ة ئ٠ر المؤسسئ

 ؛تنديب وا ث٠الد أعمال ابجيادتج٠إسبر

 ارض في الطبيعية الر.وات عن

ستفادة  لحدم.ذ ا٠وسخحره 1مذ-ي- وا

 د ا—إمح إلى لجدمية ا وبلف نجتمع. ا

 لعلمية ا ت لمؤسا ا بين هجع ا٠تك٠ل ا

 ا جهزة من للداستغادة والمكخعئدة

 "جراء راما٩ومحذ هاها هعا ي فرة ا؛توا

 المتعلقة والى،حوث ؛لمدراسارى تحاذيل

وفروءيى. ا راض ,*أوم,

 الجمعية رقوم ، دل.ك إلى إضادة

ردة كا٠صح جيوكوجي.ة دراسات ,ل دمعتي

 ر دا حى دا دذوم كما ،انجتمع تمذدم في.ة٠وف

 مجال في درردة تعريفية ء.لمية ١رشراد.ذ

ولوحة اديه٠للجم ا راض لوم٠ء  ،الج

 'ل.لمى سذ_وية ربع ر-1تم ة وننر

 المدد ر حمدلى (لج,يولوحبة ا )النشرة

 ه/1414 رجب شهر في منها ا ول

 الذ.درة هذه تعتى ام، 994 بناير

 والهروات واد_خاز النغط بأهسمور

 اد-زريح إلى دا"ضاذة ،ندن_لة ان.

قتصادية !-دخامات ادفاءلى  ادفي ا

اليمنرة. ا رض تاؤتنزها

 ة—رى مما ب أس.لو "لجمالية ا ٦سب

 إة؛مة ذتذخمن الفي لة٠الض ا نذطة

 ذب -جوا ءلى تشتمل توية ض ح٠م ررا

 ء-ذد مثا متنوعة موم.؛ دقافية

 واذئاركات العلمية نحازرات ا

 ازك-؛ والرحالت ا كادممية

عمال إلى ..افة   وفي امرة. ا

 آخر ك؛ن ،لحرولوحة ا اذؤتمرات مجال

 ه.ز الغرة في ض لجم. ا به د-ت قا هؤتمر

- 25ه/1417 القعدة ذي 18 -16

م.1997 مارسى 27

 دارز دور جرن لو ا-لجيو للجمعية

 ء-لى رالندوا)ن، اذوممرات في وفعال

الحذارجي. والعالم ارمن ربرى
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|صللية |لجمعية |لظكة |لجمعيت

 ة٠م٠ص ا٠ل.ع أ في لجمعية ا رع وز

 ءدبده ت ك-ا٠ار٠مش ،ءدن الشجعارية

 وم٠العل لزؤتمرات في معية٠لج ا rب لم

ن دلى ة٠انختلع  إلى ذة L با ا

 رذح ت  مجا ني الدعددة نشطتها أ

 !دى زوجية لجير ا إومة*1ا ٢٠فه ى رده

 دة.وم 1كم ا"عالم, وسائل في لعامة١

 ات غ-اض,ا م.ن المددد ة٠بإقام ا!.ذرع

 ش.أذب.ا وم.ن ،لبثةا٠ب العالنة ذات

رس الدوسع در ا مح إلى اودذه  في ا

 الناحية همن ؛.*-دن اختلغة اإ.ذاطق

 من !.*.ديد 1 الفرع أى-در يئية.٠ب٠ال

ور والت*ررعال ا!علمية رات اد  وا

اكدريغي لبعد ا ذات ودومذ ا

ارض. في وال:يئة ا رض بع-لوم

القدس.ي اداري ءبد ه.دهد د.
 اسبحن شا، ا دادي النظام .ردع:

الجدولوج:ق. لححرة1 ؛إ:ميةI الجيولوج،ت

اددق = يإدق جهعية

العذب اب

 في ة ا!-*دب عية٠لحم ا ،1;ح 'I- سذ_؛

اه/369 ؛م٠ء ء-دن ستعمرة

زده منظمة أول وذ.*د ام، 95 0  سي

 ^-ؤدرارت—لل ة٠ر س.تج.ا ا مؤن ويا جاء

 لمية او*؛ الحرب أذرر-؟؛ ازفي سدة ا!.سما

قتصاد-ة والتطورات ،’ ا  ا

ء جذ  المنطقة. دا اوفي وا

 نلي مهض ار٠كب ي.د ءل نت-كلت وة.د

ة دد .^ود-؛—!-؟ا  دة٠ء بمسا و ،أو-*-ديث

 دور و.دذ*.ب  لوريطا ا ت لسلطا ا

 س،ياسه د ذدنف في وال_اء.د يطسلو'

. الح-كومة  نعار ت٠ورذ.* ا]وريطا

 بذح.ق.ي.ق و رط؛ للعدين( )ءدن

 ى نطا في *-دن—و ذاني—ا! .م لح_ك ا

 ين ون-*-د ،نية ا!وريطا طورية ورا ا

الجارة- حكار وا ذف ووظ؛ ا

 د*؛^رًا ورداط،.؛ رشاكينهعا ن؛كا وود

 قتصاد  وا دردة ا!سددا لح- إصا ا ء-ن

 ا!وبطة  و*.د١ ة ر؛ تجا ا! دلورجواز

ن ، للرواز الذ جذ  وذ!-ك ا

 هرذها كال لح هره-؛ وذرا؛ط ذداخل سبب

 إ ذذش.أ لم ا ولى إن ثيح با ءرى.

 ؤها فبقا وذالي ود؛ ،ذ ادع؛ أحة-ذب.؛ن في

 ود-د-؛ط ء؛ق ب—ب ير٠ب٠ك د٠حذ الى ٠مرذرط

ءرى.  سارس؛ ا ارض ت عكس. وذد ا
انفصادًا ؛سييس وقم٠د لبها وطا
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ذ ا'٠اا الجمع!ية العدنية دهبة٠ا

 نفسة حيال فقط ليس ، ضيقا

 ، ي٠لم وطن٠ال ده٠وح أو اذررذة،

 بط وترا و-د-لة ق_ضة حيال وإل؛

 ٠ية٠الجذوب ط_ق لل-حا لمصيري ا ضال ل ا
 مميزًا شم احدما موقغ.ا تجسءك ا٠ي٠ك

 أرياف أبناء من حت—القاده عير ا

 ذب ط٣أ دخالء ارض ل I—ودشم الجنوب

 نب ا دف أما ، لحدقوق ا الذدوصي

 أو ، ة٠البريط.اذ لجذيق ا ذوو ا مالء

 لهم اعزفن ذقد ا!-كومذولث دول من

 المقصود كان٠ وقد المواطنة. ١٠—مج

 ط نثا ض الحنن دو جارة٠الت داحتكار

٠ نيين فد ا غير دمذيان ا ر تجا ا!

 غير ت سيا لسيا ا هذه أكدت وة-د

 كان ا٠ودواف- واهلى٠ز حم-له الوطنية

 في الموتف المثال: سبيل عل منها

دابات تبابا  الدددة )ا

 ذدر■٠اكد ؛.وادن ورن ،والدشردعدة(

قات العدنية، والمواطنة  وا

 ع وحم ا"دب'ري، وأكءكيم عية الصمنا

 الخيرية، لألغراض ا!-توعات

والهجرة.

 مرف ل!رغم الدفية الجمعية كن و!

 L واقزا نغصالي، ا فظ اى موقدي

 أن  سذطح إ( طاذ-مة٠ا!-ر السياسة من

 La إلى السياسة تلك مع تذ.ماثى

 رن ف لحال ا دب فقد ابة،—ثم

 ض اذف-اماب وددات ، أطرافي.(

 اية زب ا فعي .ذ.لىري.ا ذ.ظهر دقمها

 والمعارضة اغذاذظة القوى تشكلت

 ر إف ي يطاب الير لد-ياسة ئيا ب

 أمست بم ،ي٠الد«- ا؛-ؤتمر حزب

 ريع اذف مع اتكيفة ا ازلييراب ازذوى

قداد حزن البريطانية سية اليا  ا

 هذين فإن هذا، ورم ازوطني.

 ءس النهاية في يخرجا !( الحزبين

 رزم رية ذعمط  ا سية با الح-لقة

.مذة.ا ادمى هوقغهعا ختالى ا

 ةيالوخ الحركة ًاطراف وقذت زند

 ئ .م -لح. ا مة يبا وجه في المسة

 اذؤنمر ز، -رز : متد؛ذما_ا٦و ال_عدذ-يق

زاد  تأثيرهما تقلص اللذين وا

 خاصه ، الباسية ح-ت ا في ربحرًا ذد

ث ادذورة مرحلة ي  أد)ت الني _مبة٠ا

تحاد حزب تالثي إلى  انفى ذي ا

زاد حلالومة وسقوط ا طول  ا

ستقالل. وتحفيق ا

ءفالن ذأسم ءلي د.

 552 ،529 الجدزير؛ فتاة بغة٠م أعداد مراجع:
 ريد1د.لدح .ر* اا،حمسيديا لمع مط في؛ ،٠وغعره

بوا ومى، ة ال؟ ي٠الي الجشب،: صدر
 الة٠_ا ط اإ دار - 1ط ، وا-وتماع ديما واقتت

م.1968
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ااكدرى اباب الج>معية |]كبرى كصاتية1 اؤجم|:ة

||كبرى صة١ادم |لجمية

 الثاب ة لم.ي ع.ا ال الحرب نتهاء دا

 ءدن في طانه ر اد أللطات رؤمت

 بذلك ووذرت ،لررفدةا ك.ام٠ا ح

رضة ط ذدا صل_ة موا إمكانية  ,إ

 من دي "ما ا الحى( ه تجما سدة دا 1

ط كاذت٠ ودا عدن.  ب ط ال ت1ا]

 و عيات،٠الجم م 1بقي ذاك٠حي محست

 ، ة٨س عيا٠ل ا ب ام-ر   1 ء حدا ص ب.إ مبح—ص

 ب٠ط.ل٠ب المعارضة زعماء تقادم ف.قد

 وإصدار ة دع ستلم وذراء ة حمدي "نشاء

وا ،غةيصح  مه بصوره اًاطإب وأذ

 م1ذظ ءن لجذإف م بم الجم-*؛؛ م1ذظ

 رع 1ط دات ك-ت اج,تماءيق ه,يئة أي

 رت ط؛٠ل.إ ا يخت ا٠سعم-،ج ا د وة. ، ريي سدا

ب. إذا ا

 ير ينا 4 ه/ 1365 محرم 30 في

 م—ض وسع٠م ع ج.فما ا ء.قد م 1 9 4 6

رص، )ا حة-رار(  ل وذ.ة-رر وأذ

 ا]كبرى( ابراد.ية الجم-.عية) مئ٠دأن

هاجر٠م مختلف في له.ا فروع وإنشاء

٠ ك٠ا]يمهيح

 ا٠ه٠ف ا ؤد أ ا؛.مارث م 1ذظ حدد

ن الداخل، ا٠ه٠ام٠وذ.ظ  مجدرغ و

؛نتخب فدادة سلطة لى٠أء ا"دارة

 م( ال-؛ نحدس )ا قبل من ا٠وي٠لمسم

 هيد٠الش اززي٨الم حب نت وا ،ية لدد
 ،ه عي دم ًا لل -ًا٠رديعم ي، ريدوي ل ا ود ءه ٠ل م مح

 ن ع~ما٠ذ د٠م٠مح د٠حم أ _ا٠د-—خ٣ ■ غ ■ ا ا٠م٠ييس

.Li ءام ررًا

ن  ا٢ خذ.اصص.ة ط?_علة يةعللج.م و

 صدرت وأ ا]ثمانية( ا]ئهض.ة دة م )

٠ ( منيل ا )روت د.ة صبو؛

 دأددد -مب٠كس ه 1تج ا ب ة ي مع لج. ا نمثمطت

 ، يحن—ذ٠ليم ا ن٠ري٠ج أ ده ا ت تجمعا

 ].*.ربي وا اغة.لي م ] ا ].رًاي ا صر نمر و

م.-ي، لحكم ا سة فد  ا"

 ثقةتح بيلس في الحاذم ءلى والضغط

 ذ-ادت التى |"صالحات من ^.موءذ

.الم*ارضق ا٢

 عرن مهم حن .ة د, ء.؛ ].لى ا حذ.ذت ا

 عدة ءذ.ها ؤ.كبلىزت معية،٠الج. ط ذ

 مهمة ليالت٠تح ت٠ضم كتيبات،

ع  فيه-ا ت.٠٥وقد ،ا ل شما  و

 ، ،٠كع ادفي لل*داةل وره؛ اإمارف.ة

٠تحقتقها أجل نمن

]كدرى( ا ا]يماكق )الجمم؛ أضدت

 ،.*.ارف؛ حركان ]كال القيادي إركان ا

 زعماء دا وء لري، "لد-؛ ا م—للدلك

 ومحدد-لى ن*.حسان د ؤم جرد أ الجم.بة:

ري ود٠محم خ.صيات—ن أه_م ترن ا]زي
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)|ؤجلىيلىة( الكبرى ادماكدة ٠م،٠ذج )الجادة( الكبرى اباب الجمعية

 طويلة إقرة زعامتها مغال و المعارصه،

 عل الحؤحية حلك ذلى و دعد. فيها

 اذي.اجرلحن تبرعات من اذابة مواردها

 التي التبرعات ومن مية أئ ورة٠دص

 أنصص-ار من عليها ختدصل كانت

 نثاط توقذ. وة.لى اليمن. في المعارض^

 ستورية اك الحركة وشل ن 'ع الجمعية

 ه/مارس1 367 ا$خر ربع في

م.1948

ذد_اهر عبداددال أد د.

 أكذورر عدل، اصمن(، )موت م-ربدة :دداجع
 - م1948 تودة م.1948 مارس - 1946
والمؤثرات. وادجرة د١المية

)الجديدة( ااكبرى ايمانوة الجمعية

في عدن في ذأسيها ءن أءلمن

 ا6ه-/1377 ا ول ربيع 22

 حاد خالف أثر ءلى ام، 95 7 اكتوبر

ن٠ذ.. ارد د محه ددن  ان٠ك الذي ،د

تحاد سمئز منصى يفذ_ل  ا

تحاد زعامات و؛-؛ن اليمني-؛؛:-،  ا

 لى۶ب الخالف ذ_شأ وة_لى ا خرى.

 ،٣عالل٠لم المؤيدة دع عاج—دن تمبديجات

 رفضته الذي لددن الذاي (٠لحك ا

الوطية. الحركة

 زده إيما ا لحه-*.مة ا ى ذاتي في ٢٠سهأ

 الدناصر بعض )ا^-درده( ى٠الكبر

تحاد في النشيطة  عدن، في ارص ا

 العنسي، عبدالكريم اإ.ة.اغي ومنه-م

 د محا  ا في نشقاق كا لحمعبة ا وظهرت

 كمنظمة نضمها وطردت اليمني،

.إه موازية

ولى جادى ا 3 ي  5 ه/13 77 ا

 لىلما٠ا آتددرت م 1 957 ددسمتر

 )أهداف عنوان: تحت د-رذامجها

 لرر ا م ذظ.ا و رى١الك ندة ادما الجم*جة

 هذه تمحورت ، (طنية لو ا ل لمظا را

 ءصري حكم إذأمة حول ا هداف

 دستور، على ،تمثدلي م نفاع على -ادتمد٠ل

 ت ا-لريا من جلة مدن دأ عل وخرص

 جلة ذوفير وعل والثمخصية، العامة

 ءع-ذ جذما وا السياسة الحة-رق من

الممواطين. والئنافة

 ن—م جلة اد-ورذاادج وتضمن

قتصادية ا هداف  الدقيقه ا

 ذب مطا فيه ووردت والواضحة،

 طريق عرن زراعي إصالح "ح.راء

ادفالحين، ءلى البور ا راس توريع

ل،ل،ة 898 ادخيذ' ا



|لجمهورية الجمهوري-ة

 ستصالح ا في لهدم الدولة ءده ا٠وم.س

ص.  را ا هذه

 الكبدى ة ذي ليم ا لجمعية١ د-ذ,طع لم

 د ى )ا ذ.ة ا٠م.د تل٠تح أن لح.دي.دة(١)

 ة٠رك٠لح كدظل ب ا إدزدنى( ا

 له،ا تكوه أن ستطع٠ت ولم ررن، ا؛.دا

 في أو ن ءلم في سواء ، يذكر ذى_وذًا

 ددن محصورًا هادلغو وظل ادهاجر،

عدن. في |لتجار م,ن ءدد أوساط

 ه.ر1ذ. الجد^ل د ء ذاك د.

 م وذظا |لكبرى اليماذ_ة |لجمعية أهداف مراجع:

 ٠ي ة. لولذبا لمطالب ا٠ب الير

 المنه، في س:تمبر 26 ذورة ئ اش٠٠جلربوف

ن٠اب دار - وش رب ط مذ٠ح٠م دارد زرجم.ة

ام. 982 ؛;روت - خ.لدون

هوريق٠لج١

 ا"دادة إلذاء إلى الدء.وة ت.ظه.ر لم

 بش.كل لجمه-وررة ا وإق؛د.ة (ك.ية ادا )

ل رج-؛ برامج في وصريح واضح

 م٠٠وذ.داءاحت م٠وم.طابه الوطذ.؛ة الح.رك.ة

ح إلى اؤدءوة ءلى .تصرت٩ا اافي  إر

 المطاب وءلى الغاتم، مالخكل ذظام

كات دد ن - ج ت ) اك؛—الح بدن الد

 د.ة1اا.د الحذردات وذهان ،وةلمة.وم

 ام 948 ثورة رلدد اا..ذ_ع_ب،  بذاء

 خ.ر ص د ا.اة ا؛^ةاق في ا.ا-طة يمي.احرها

ذلك• ءلى دلدل

توااا ; اا من عددًا أن إ

درار ب٠حز لفي ارزة ال  اذدسذوريين ا

زاد ولفي  أود_اط وني مفي، ا ا

 .رواء ون ق ندر   ا ال-^اس^ة د.^ح نجا ا

 الجمهوري، الذظام إلى م٠ه٠عيل عن

 تادس ءلى م٠ه٠ء-زع عن وأ؛دوا

 حيذن دا وذلك ،منيال في ور ي ا-بى

 ودن ،الخامة -م۶د-راس_ ت ن٠د اخا

ت—واإ ،دها...داا المنثورات  ذ_ا

 في بعضهم عن درة له؛ ا دبىذ٠الص

,اقرن. ا ظ دن الخمسميح:ات ءذد

 م٠بعض-ه ضزتها ااي أدل اارس وتشر

 سنوات ل حال _وار٠ ا س وراء من

 أذكار إلى الغارة ز.ذك في اءذ.قالهدم

 والنطام الجمه_ورد-ة عن ت.راودهم

 ت دا لكح_ي ا ر تشخ |م|ا—ك ، لجمهوري ا

 تذرت التي والدراسات ت والمذح

م ا٠ذ.ظ٠ل ا ظل وفي الثورة، قدام ددل

هعده ه٩ص4ال 899 ا



هودبة٠الج ور^ذ٠ااج»

 رجال لفى أن إلى رخ،و P لحا

 في يفكرون أخذوا ا حرار

 ء_ق_د منتصف في وربة ه "لحكما

 تمعا ف,.م ءأ راعأ- ويقر الحسينيات.

تحاد  أول بأن عدن( )ورع جفى١ال ا

 أوساط في طه_رت ورية ه٠م٠لدج دعوة

 تبنى ادع وأن ام،956 سنة لغرع١

 رجال اذزعاج رزم الدء-وة هذه

تحاد  بالقاهرة الرصي المركز ي ا

 لدعوة ا هذه ستصبح و ٠رضتهم ومع-ا

 تنظيم مبادئ من اساسا مبدا

 اعتمدوا الذين ا حرار ط لضما ا

 تحقرق إلى وسعة؛ داثورة أداة الالح

الجمهوري. النظام

 الذي المساح الكفاح فان ورالمقابل

 ة لجنوبح ا اغذاذظات ي اليمنيون خاضه

 إلى إ المطاف باية في ؛ف يكن لم

تأى ودت في الجمهوري ا؛نظام ذي

 رارج انثب بعضى تواط_ؤ ف؛ م٠٠له

ل مع ت للطنا وا  ؟زها٠وء ترمار،٠ا

 من يناضلون التي دئ المدل تحسرن عز(

ض ءزز وقد القاء. له-، تم إذا ا٠ أجا

تحاه هذا  ادلكي العظام زوال ا

 الجمهوري النظام وانتصار )ا"مامي(

الشمالية. طقالمنا ني

 لخمرس ا دوم هورية٠لى٠ا علنت وا

 ثر٠^٠سبذ مز العشريز و دمرة ط٠٠٧—ا ا

 منها مسميات ت—تح م 19 ة 2

 ولك.ن ،ربة٠الل ملمة٨ل ا لخمهورذ ’

 الجمهورية rا هو مذي؛ اسذذر الدي

 دأ ردن أول وكان اليمنرة، العروبة

 ودذحع ادسالل، الله لد٠ء المشرر

العادل. التعاوني الديمقراطي لظام١

 جهورية تأت الحنودب وفي

 ءلى اد_لىبمقراطة الحن-وبية اايمن

 ت ركح_ا من ت L—م—نح ا ضى نقا ا

 جالء ع٠شف وسلطنات إمارات و

 سنة نورر 30 ني ريطانرة٦اد ااخوا)ت

 ذطان ذا رئيس اول وكان م.1967

 لعرة دلك ي.ل ل عم ددي ا ك٠ثجم٠ل. ا

 ربية٠الد ورية٠٠مه٠الجا كومة حن في وزبرًا

 االمظام الجمغ_ور»-ه ت وايذلى .الدمنده

شزاكي،  جهورة ادم وتعدل ا

إلى -ذراط-ية الد ذوبية٠الحذ البمن

ااي»*له عن٠دالهه 900



جمهورية٩ ة٠ري٠الجمها

 في يه٠كثع? ا طمة قرا للبم ا كس ا هورية٠حم

.حذذن  فةره

ن٠م كل٠ م٠ك٠ح ءق ب٠ق لم٠تع وذن

 رؤس-؛ء، تةس اليمنيتين الجمه-وريين

درة دفات إصا ا نمن وتلك  .ح-ةا ا

 ن ده ل-ض I لعررية1 لحمه.ورية ا فذي

 رئيس رة يمى ا!-.دو رذرس

 رئيس أءرى وتارة الجمهوره،

 ريس ثا!ثة ون؛رة ابى.ج.رري، املس
 ،حكام درع وذلك اسادة، ^.لىس

 أو ة—ثم دا—ؤ ا أو رإ—إ_ؤة ا ذرر س_.ا ل_ذ ا

 ا"عالنات أو الدورة، ,!ذرارات

 في ية٠س ا ..ي— ا 1 ة وذرساد ا ءن درة ؛٠—لع ا

.ح؛ذه,ا

ن دولى  الج-مهورية في الدون رذ

ء: ردة ا ة j لعر 1 اؤرؤ

ل:—ال الله ء_ب.د ا!'درر  ردس -

 - ام 962 ب.كبر )س ذ٠ الجمهور

م(.1967;وذنمر

 بحدى دن صيدالرحمن ذي اذ-! وا

لجم-«-وري ا الج-ر ردس ي: ا"رن-؛

 ام(.974 -دوو ام967 )ذوزر

الحندي: راهبم٠إب ؛.ذدم1و

 - ا974)_د'وذيو ذ;؛دة٠ا! خى رذرس

م(.1977 اكور

: ا!لمثمي حسرن إ ألد وا!-قدم

 رئيس ثم ‘!عيادة !_س—مج ر-تر

 يآ.و!رو — 1977)أى-و؛ر الجمهور.ن

م(.1978

  د-رذ؛ لج.م.ه.ورية ا  رذ؛ إس -ثد

ي. ر اد يمرءبدالك ذي الة؛

 ع ص-الح الله د٠ءر ء.لي والعقيد

 ام 978 دولو 17) الجميور ردى

م(.1990 ذو دأ 22-

 ذودوا الذي.ن لخ.فسة ا وادرؤساء

 ن٠ليم ا ة٠حم_ه_وري في للوإ-.ه ا س_ة ا٠رة

 - ؛أذوا وذرن وا شع:ية،٠ال اللمرءةراط^ة

 يل.قبون - .-عبي د ا ن ط.ا و دددذاء

 دب إد ا مج.لس س.ة ردا ه.يئه ددربج

هم: ا ءلى(

 ):.وزور : اكثمعبي مح_مد ن فحط-ا

٠م(1969 وو-1967

 - 1969 )يوذ-;و ءلي: رب-ع -*.؛لم

ام(.978 دوذرو

( )مجلى ل:٠مح ر١٠ذ؛ ءلي  اذرذا

 و )دود .ة  حر وا ة الرادع ا!تشكيذة

 حتى أي ام(978 ر٩-٠ديس. - م1978

 ب٠٠*.م—ا!. مج.ذس دن رذ؛ ة ئ—ه ل٣ك ت.ش

ذلي ا ءلى دن. ارة؛ ^دس ءن وا

901 ابدة له,-هلعة1



ودية٠الجم ة٠الجمهوري

 ر٦)دسم ع اءيل٠إسم ال.غئ.اح د٠ء.?

م(.1980 -إدر~دل 1978

 - 1980 )إدردل مح.مذ: ذارر ءلي

م(.1986 ير يذأ

 )رذاي.ر لعالس:١ ب.ك.ر أ'-و در حح

م(.1990 ^دو 22 - 1986

 م1990 سنة م_اي_و 22 وؤ،

 دشت دواة في لجمه-ورر.تان١. ت-وح-لت

ظ.ل في ذيةمالي لجمهوره؛ ا يه حردة وا

 ل٠ث٠م—٠٩٠وت ٠ رالي٦لي ي٠راط٠ء-ة٠٠د ور٠ت٠دس

 من للرداس.ة مجل.س ى الدول.ة رئاسه,.ة

 م.جلسدل رد-ًا ينتدذول اء٠أءض ق.ة٠ا

 مدة دردا ا ومج-ذعى ٠ دنهم ب ون ده ي ورائ

 اإ_وحذ_دة $ن٠إء ءغب ل٠ش.ك٠ت ادني،

 ء.لي اإغردق .هم رن أدخ؛ ةسحم ض-م

 وءلي W لل.مجلس رئيا دب-الح الله ءد

يةووءض !-!-رئيى، ذادًا ضيالب -*؛لم

 ،فى٠يدالغ٠ء ز٠زي—ع—بدال٠ء ن٠م ك-ل

 لم ودأ از*.رذي، ءبفال..كرتم ذي إذا وا

.محم.د ص-الح

 إبريل 27 انتخابات إثر ءلى

ئتالف وتفكيل ام993  الثالني ا

 زب—وا"ل ام ععحي٠ال_ش ؤة.ر—؛ا ين٠ب

شتراكي اليم_فى ت.ج.مع٠وال اذيم.ي ا

ح .  آحال-ف٦ال.ت وثيقة ديج ودو جص-

 وامى م1993 راي-و 24 في الثالني

دفاق ء-لى ا مس ني نعت  ءلى ا

ت د.روع إء_لىاد د  ا"د

 يل٠ك٠ت.ث إ؛.ره-ا ء-لى وتم ة الدمذور

 أرو دددر' ادهاذم ؛.رذاس-ة ■ئكودن

 ام 993 ماير 30 ني العطاس ؛-كر

 اشعزب ام 993 و؛_ر٠أة_: 11 وفي

 جديد رذاسه مجنر، ااب ة-لىس۶

 الله عبد ءلي :دن ك- د.ن دة.ون

 البيض الم٠س وعلي ،رذ.ا لح ا—ص

 ، و عن اؤ.ز)_لىاني وءبدام-ي.لى ، ذان؟؛

 صالح و.الم إذ-في—ء ز٠-دالع_ري٠وء

 وسر—أك_ت 16 وفي أعفاء، *د—مح

 الرئاط مجلس اءخاء أدى م1993

 الم٠د ءلي إ.اسذ؛:اء الدض.:.ور؛.ذ ذن ليم" '

 عدل م1994 ض وفي البرنس

 ة٠اد اأ..رة إا.س إزد-'ء د-انم-اه توز٠الم

 اذره ءلى ثم وداذء ى ؛رد دله٠زت- ا و

 الح—ه الله -لى ء ءلي ا ح حاب انن

 4ءبدر؛_ وذع.يتن ت ورد ه ب جلل-ًا ًا٠—رذي

ا-ه. ذائم,ا هادي صور د

 وادءي ءاي أددد

دردات ذاذد أددد

902 !I ذتجه0ي11 هيهعي٠



|لجمئمت |لغمئعة

ه ما٠م وتصا الم.دد.رد.ة، كز٠ر م ول ا!جهجم،
٠ذكر ٠قل ن1وك ردد، وادى إلى ا-ل.ل

مدل شمال فى حدة ة٠سطكل
ر٠ضمو ثى٠٠لح ا لعالمة١ ى وضا هرؤرخ

ائ-ل٠ت ب بك كع ا٠ذه ك س٠ت ،‘حذذ$
. ار.ساذة نص.و ح ا د ٠٠ ' ا 

م.ديريات هرن مدورون وهى هذوم،1

عذس دددردة ذرى م-ن وا-لىئمةح : ع.رى٠ل ا زن م.ل—نث ة٠ح_ج ف.ظة ا٠مح

زهى. : إلبه-ا اكبدن رح، هرا د ذى الح.تام ودنى ان٠و؛.لحذ وا!ظؤرة، ا!قلعة

جبل ضب في حمن والجييمة:
ووداي حام والي؛ وانؤبر والم-ذذاح

٠ذكر ضتع.اء، ددددة ءلى لمطل١ ان٠ش ة مضم لج ا مماه ل ودس* ، رها٩وغ مدس عا

" ا$ذار معالم " فى؛تابه ا]ذ؛اء.ى ذوو. وادي إلى

خراد_، ل..ا1٠د.ذ لح-ص-ن ا فى إن وال فى جذ* فى ردن ؤ — ض.ًا٠ أ - .م.ة٨مل٠لح وا

قدممة. وأعمال شدن مديرية ع.ن القلذس

دي ذري من فرية وا-لتييمة: .عذ؛ا ا!شمال رفى ،احجة محاف,ظة

فى عغ.رثة؛:ب٠الج مدي.رية من ا!.فدوى ذواد ا دفى ده:طذة درون ع لحملمم.ة وا
٠٠

٠ ء 1صتع محافظة٠ ءمال٦و دةخي٠ر فى م لموا ا د-فى در-ة هر-د ال٠أىم من

ة٠ددذ٠م أعال ح.صن والححمة: هجرة ر يجوا ذع د ،ة٠ج٠ح نوني حذ

اجبل مد؛رية عاسة "؛نرس*" غ.رن هضة وهى لنثم ا ددت

نعز؛؛.". يتة٠مل ءرن ا٠جذود فى " حذى
٠ ى لمذه؛ ا مس-مجور ل٠ح

ف جذا ل٠ج فى ذردة و|لجحمةع
منطقة نى صس٠ح : لحشة وا

ف-دة رى٠ة من وه-ى ،لع 1ذ-٠لد_ا م ذل مديدة ,٠و٠م مالذرن *رات٠ا].زد

اغذرابى.
ادا. ء ودن كؤك-ان

هعقحفى أددد. إدر|هدم انع؛ي وحن فى ل٠م٠ح : خشمة وا

 ائل٠و|لق ددان ال ٢٠معج |لمقحغى، ه-م إدرا ح وع درا
ء حد ،ه—كا-م ل ا دار ،م_ك.ق٠ال ،4ط ،ذ*

مدطح هرن دنرًا 1259 يرتفع الة؛دل،
لو

م.2002 الحظ-؛_ا ذردة ذرق فى و٠وه ر،٠ال
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تئتل ال .«دي(٠ حن الجذاض

الج-يش ص-د من رزمالؤه ه-و تمكن ي(٠مهل دن )حس اسانى
الله _ذ٠ء_ ء-لى خ دش ا ناده اد-فى م1955ه/1374 ت

ذموه٠وم ر٩صب ؤخ لردسا ًاحل ى لف.-؛ ا

ل دن ا؛طار. اذ
م/ 1 955 د-رئة ذؤداء ن٠ع و٠ه

ن٠م ه—رأس مقط فى ف وا ه 1374

زم ستشهد ا ق ا٠لحلذ ا ن٨ح.س ا؛. د-لىللذ-ة ن ع. ا-الة.رن )الجنات( ذرة

ئ م.ع لحركة ا ل فك ء_ذما ه٠رهآل ردداء، دن ل اوشما إلى( ءمران

- ك_ره٠ال مدان٠م فى م ا"بر؛ ك¥ف )اددذاع( تج.تيد فى >الجتش التح.ق
ره٠وئم دا ا٠ح الشهداء م-سدان ة دورة أخذ ثم ا در، رادئ فى ذ,در

ءادا. الثالرن دذارك آذذاك زم( دترة ءلى وجبه-ا٠م٠ب ح-صل )ا؛-

عا كاو ى|1ء دددد الدههد اودر، -ذان— محلس.ن المالزم ؛رلمه

اسدة
)ادذ_وج سراي-ا إحدى إلى وانغم

٠٠ ء ا ا ١ م ١
اثاها اد )ال.ذموكه( النموذحى(

أذون ا وس.كون الحدم تج رع ع ةملحذم ا ذل، خى أحم.د دم ا؛ة ءن وتمزت اأذ

ذجر٠الخ ه.ى اداء وكح اداء -ر٠وك دمالدس ا ذ.رى ا-ؤ-«ش دات٠ود

فى تممة ا هذه ولذسمل ،ف تا ا ورتذظ؛.م ا زرق اداون إلى ءدل داصة

لمغضه ر د٩لح_ذ ا م لد.ا ا م ا ل دخ ٠س  ا عر لذن د؛ مع٠د.ذث ون د-وق٠د وتدردس.،

النعل د-.ت أو ب ود ولعله ,ة.٠اأوط,:

ى زف ا م زا٠٠لخ ا ذمم-لى د ك.ما )الهمد(، ة الحذاق للشهدد ك؛ن وقد 4ور

م.ن اإذام دق نل وم.ل.حقات ده ردت رزة د؛ أدوار لذموذة١ وحود ض.ماط دن

أن إ وأدراز، وءاذظ الربذة ذطع ه،1374 م/1955 حره أدداث فى

التفعل ن٠ء قدرا د ل-ط.إ-ق ،م ا ةان أئر ا،٠ءايه اءرذة ذادة اءذد.اد ف

وذط المذدر ءلى |لتغكلك أو ن٢وا::س القادة مهر عن الدذأع فى عرهم من

له.ا شءا دا لح,.كدة وا ونصله، د.رأسه ودوض )الثكنة( الدرذى فى

جذ.زء اكعدده ا٠ي ماا—.٧ك ود حت.ت.لغة ا ,د٠وذ ر،1اإط د-را--ة رفى ا ذراف
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الجية جئيمه٠

زم  الذي ارحمني التقليدي للباس و

 المناطق بتع.دد طه وأزغ أش^؛له حدد٠تت

 ودي ،ءدة 1جتم  ا ازطبقات وت فا و

 ليدية٠تق ال.ل.باس مز ؤطعة

 عهود إلى أصرلها تع-ود

 قبل القديم التاريخ

 اسى اثبتت كما ا"سالم

 تمثال بدذها ومن $ثارية ا

 في محفوظ البرونز من

  حد الوطني المتحف

يع١ب٠٠ل ا نم ع ل ا مول ء دوجغ؛ ا

 بل|لمالد اذثاس الدرن في

 بإمكاتا مجنبة؛ محدزهرًا وظهر

 مبكرة خةسكذ إلها إطر ا

 ا صذاف من حردة وا ممل

 مالها٠استع )شائع ا المنعذدة

٠الحاضر رقتنا في

 ختلنت ا رمهما

 تعددت أر ف  صن؛ ا

الغمد وأشكال أتراح

 هنا أي - الجنبة؛ فإن  حزمة، وا

  تكاد - والنمل الخنجر رأس

 لثةة.ل ا في وآخر صنف برن تختلف

  ن ذلك حال، أي عل العام،

درأس ا نوعية في دو المهم ف خذ ا

 منها وشكل صنع ازفي المأدة وأصل

 الصلب الحديد ذقاوة درجة جانب إلى

 أو وازرأس ازخمدلى، منه صنع الذي

 الجنبة؛ بمة يجذد الذي هو )المقبغى(

 ويتبعه ا ولى، بالدرجة

 الغمد نوع لقيمة ا في

 والركيبات والحزام

.ما٢٠ لملحقة٠ا

 رل٠م الجنية؛ وتتآلف

؛؛  :دي أجزاء ذ

 من ويمنع ]-الرأس:

 صنف ويجدد لحذةوان١ ذرن

 فذ.د الرأس ؤيمة القرن

 اف-ز قرن من يكون

 كذا ا بخس ١وهذ والماب

 وه-و الزراذ-ة فرن من أو

 من أو سابقه من أش

 ودو اببرن رحبن قرن ٠
;I ;ا غلىاوا ش 

 وجاهة-  رفى وا

قرن من ألحبة ورأس

 ه٨ص خا له د_قرن ا وحيد

 الخبرة ذوو يعرفها 'فريدة

 والراء، الوجاهة أصحاب ويطلبها

 اسذمماله ودوام ذقادمه مع أنه ذلك

 فرى أو دعكه ءكل المثابرة مع

 خاص ؛-نوع أو )الزيت( لسليط با

مدا البرية. الجلية النباتات سن
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 ني )ذة.م( اداة ة ال وأوراق زهرة
 دعخر ني م( العر,-; و) صنعا،،

 >ق ن اؤزم دح ذور- م ذإذه طق،1الم-:
ية٠الجذ وءئدها ، كاوبلور ر ج -يك ج

 رأس( )أو جنبية رأسها( )أو
 ت.غ.الب فيدة قطمة وتغدو ني، دلجا
 اش بتها في والجواهر الدرر أذلى
ت. ماليين الى تمل الرذا

 القضة دن بقطعذ؛ن ادراس "طعم
 ؛شبهان آخر معدن دن أو الذهب أو

 ذتاد ومعظمها ادمعرة. النقد ذطع
 ء-لى وادف ، لحد-ثري إ لذة شكل

 ويسقى أصنله وأخرى الرأس
درذا. منها ااواحد

 ذ-خة ا- من بر بساد ذ-ط-مم كما
بنمط واجهته ءلى ؛وع نخالص(

رءدفي.

 أو عصابتة و—وه :المبم — 2
 _فل٠ يال٠أذق يثبت زذرفي ذرن-ط

 النمل مع يلتقي حيث الراس
 أو الحادة لفضةا من دةا٠ء ويصنع
ااذهب. ء1بم اص-يوءة

 في النصل ينصع النصل: - 3

 ءاف ا عل من عرضه خنجر شكل

 لمأل٠ق تزدد أو مط دنق ت سنتيمترا

العاط حاف.ته وءلى عة،٠الصذ حسب

 ر1رم_٠ك_اف مدرب ل_س_ان سوس_ط_ه_ا

 ارب٠ذ٠ي يطول |لم.سطح أو اذم-طوح

 ث.قبه في ل٠ردخ ةرات٠ذتيم٠س ا٣٠طلم ا

♦ ؛؛اخراء وددت الرأس أسنلى ءذور

 4طرف من تدرمح:ا الذصدلى ويع.لب
 بميل٠ ك_ما -م٠للمبس ور الح؛ ا ءلى

 ا مدغل طرن، حنى خفين.ة معطفة

 الءين. كرأس ديب٠م يءون الذي

 في ل٠يع-م- يحيث ٠الذصل ك.يل رش نذم وق
( ًا )خ.-ط. عريم وس*_طه  من ناتئ

 ليته قدا يضاعف 4إذ. يقال ن، الجاد

 الدواء بدخول يسمح أو الطعن عند

ل من اللون ا"نسان جسم إلى  حد

 زة٧رطع ه٠يصي أو فيمي.ته العريم جاذي

ا ور. بالغة

 ن نوء ءلى تعتمد لى٠الص جودة إن

 فقد صناعته. في المستعمل الحديد

 ل ذلي الصلب هثمن أو لحديد١ لرن تكذون

 ويصقل ة عال جودة ذي أو الجودة

 تظهر محن وأخرى فرة ددن الذصل

 )الهدأ( الذحل آثار طحت* ءلى

 المعروف ص اغذت الحذرني د-ن وذلك

 جودة وكلما؛.انت ؛-)الصعل(.

 لت ط؛ كلما مرد.ذط ل-صئلب ا الحديد

 دان ويزيد وأحدرى، صقله ين المنة

الجودة. ل.تللثا *ًا د النصل
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الجدتبدة |لختة

 غ-مد ا٠له - ر٠لخذج ا - لجنبره ا هذه

 أنراع له رالغمد (. لنصا ا برت)

 حاصة تسمية منها كل٠ل وأشكال

 ده، ءاص حزام ثكل أو ذوع وًاكل

 أءرى أر دقة بلباس ترتبط وكلها

 في محتم.عة وهي ،تخددمع ا ت طرنا من

غة٠ل 1ط ءذلى بتذعس ا مى٠ت حد وا ذم ط

 طائفة عند والجهاز

 اسم يطلق وذلى أءرى

 كل عل الجهار

ا صاف.

 حمعه ) بجيمب٠ ك.ع ا — 1

 لجسة و عتوب(

 كما هي :)خنجر(
،آذله إيف-احه سبق

به ٠٠ خارج غمد وله
 من عمودي ويكون

 من سمن-وف ا ءلى

 يار إلى ا سعل

 أو ويغطى الحتزم،

 الناعم بالجلد يلف

ادف إلى الملصق

اذرء ذى٠س بالدراء،

)توزة( منه ذوف٨ا؛_

 ما-ه بكا 4عار رتا-وى

 لجإد ا هدن ربدة أررطة

.)ترشة< ذسمى لذون ا ءدراء

(جي:ها أو الفصلة )برت الغمدلى كت

 نمط في الص٠الخ الجلد من حرام ءلى

 من برطانة |لمطى الجالى دن أو مذ،،

عردض وثرذط الداخل من القماش

ة٠رذ٠باززء اذشذول القماذى من

907 هذية 11 ط٠س1



مثال أو  رالحدوط طريز1با عار٠أش أو ب

٠متحدةا لوان

.ثوم.ة — 1

فغي. عسيب — 2

٠ و١خئخم عسيب — و

 قين٠الح رغدات خاص.ة دوهرة ~ 4

ثورة(.١ا )ق.ل وأعثاله-م وا^زارين

من ا يمن طرفه ترب وللحزام
 طول-ه ٧رض٠ء مثبت ان٠ك رج Li“ا

 ارب٠ق٠ي وء-رض-ه رًا١٠يم٠ذ.ت٠س عترون

 من مخ.يط ع وو ; م ت سذت.تمبرا الثالث_ة
 ثق.وب وك ، صة خا بك?سولة أو لجلد1

 في وي-دخل المعتاد، م١الحز في مال٠ك

رف في اددت )الحيل( الحا-ذة  ا

 يدخل ازدي الحزام من ا دم

ودب—ة٠ث د—أح في ؛_زيم ا ) مماره

حذزام. عند ن اأذا  اطذزام وزءى ا

 لمى ا٠كم )دثرة(. اهى اطن؛ الجذدي

 ه-ذه ؛-امل

 التركيبات

 وهو ، (سيب٠ء)

 اا.د-؛ةح النمط

 من الغالبية بدن

 في الناس

ابالد.

العسيب — 2

من الفقي:
 ا٠م لعسودب ا

 وادرقرف اؤممود تخزصة٠ غمله ون٠يك

 ويدثع ،ة٠المشتول لفضة ؛ط مفلذ-؛

 أو  ءثان، وا ادشايغ ددن زه 1استعم

 الناس. من ا برراء بعض عذط

 الجاذ من يب له دك.ون م؛ وعالد؛

 دطن صق ملم-ا اأنرمد خ.لف يث:ت

 روضع الحادة( )جيب ؛-هى محتزم١

 ة٠ض٠لغا من ب-وأس وسك-يذة قلم ه ف?

ص( ا)  ومند ،المثغولة ؤ

 ر٠را ط طه.-! و الشوك( )ملتاط

 هلذه بدض أو ني(الند؛ )اافحم ألمسود

 واءزام ؛.؛لمسواك. وفرها ا دوات

 أو أص الخا الجلد من ن كو ي; أن ا٠إم

، دطردز أ ا٠ب طلشغول ا ش ا٠لقم با مغطى
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غئتت1ا الدة

 ا يم ا!-ط-رف في ء-ذه رتب ي رقد

)درز(. رب كت أو ٩فضي ة غ ث؛ح

 ودكون :اًا-؛ود-ة أو - الجهاز - 3

 أن إ ا٠أأاغغعتف جئذ?يت .ة٢ا٠مش اجذب.ت.يه

 صخاء.ته في ءذه ملف ال.تصل غ_مد

٠حزامه ١لجتلذ 1كم ه كال وش

ز م دل عت٠م ؛ رم.ي-) م.ذ٠غ٠ال -لد.اب٠دذ

انحذزم يسار رق اززام وط

 ال-غ-ضة دن يصذع٠و )الئوم.ة( ويس-خدى

 ددت أو ب٠لحي ا  ي رع م,زخرف بش.غل

 من متع.ددة ط غلى؛ أ .ن وللذو ٠ ذ.صل٠ل ا

 لذط.قة ا ها٠مق يت-ضح وًالزخرف لشغل١

 ريت أو عاء٠صت طل ها٠ف رمذرئ ,إفي

 ذذي ا الحررفي ءلى دذل ا٠ك-م النذبد

.|لخمط لك دن ٠شتهر وا 1صذعه

 طى٠ية بأن ه٠ذ٠ء مخ.تاف أذه إ

 الداخل ن٠م ذى إفى؛ أ رن بطبقة

 مشغول ض ؤري ذريط دس وآخرى

 وان أ دات خيوط لدن ة٨زخرف ؛ذقوش

متغرقة.

 أو فذة ببرك-يبات زام٠اط ن٠يزي

 ء_لى دنهب ا اء٠م٠ب ة٠وغ ي ص م ة٠فض

ل كل٠ث اذوادد مىسوي ءذظ؛ أو ير

 ذات٠ب_زي ا بدى طرفه د٠ء.ذ زام٠,لحذ

 من تتدذى ر أزه-؛ ل٠ك٠ش ءلى نضتة

 اوزيذة. في زيادة دة ذض ة ل ل س طلى٠ولم

 ز ا٠ه٠لج ا في او-زيذ؛ت هذه وق توا وأن

 ريق ط أن ها حبه حى؛ ذراء إلى ر يق

حتزام  راح.ب.ه مركز ء.لى ددن ره ا

 ءلى أ يام، دق ق٠سب ا٠يم ف  برراء ن-؛

 ث بحي. ده مجتزم-ون ذوا دن؛ انذال سيدل

لبطن.1 ويمدط في الةو^ذ ركاون

 مقصورًا ؛..ان الثوط أو والجهاز

حتزام اقتذاؤه  طبقة لى٠ء ه٠ب وا

 الدولة ل ورجة-؛ والقضاة راء٠ا لض

ًالكبار. اكبار وذى يحم إل والمدمن

 يدعى ا-شاز من ذرع و*ناك

 ده—ف مد٠غ٠ال دة٠ءط ذ^ون كدكي ًا

 دق 1معه تستطيل والح-ية ستطينن

 في ذ؛ة*ًا ن و؛؛ الص*لىر، ا ه دش

جاوره؛. وما صعده مدي:ة

 إذي ا ،,.عسيب ا ر حى؛ ذقد وءموم

حتزام كان  أؤراد ءلى مقتصرًا به ًا

 في ص الذا ردن الشائع الحذزام ل،٠,إذ؟اة

٠ م٩ات اءموات م—داته ب.محتلش_ا ًالبالد
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.-بى-؛IIة ااخ

 انجت.مع ك.ال اوفي التات أن كم.ا

 ات٠الطجق من ورة٠اد ل٠ب٠ق تره.ا٠ع٠ي

 ذ:-م ة ص خ؛ جذًاية طرم كالت<٠ ، ازدذي؛

 وي شك،لها في زع واددوا لسس.اطةدا

 هجن ؛حذإوه وي م.ذها ة٠لصذ.وء ١ د إوا ا

 أو لرسيب، وا والزخرفة. ت ا!.زينا

 خار٠لالفت ١رمز يعت:ر ،ء.موما لجهاز١

 ذه١وكر الشخعس اءذزاز إلى ارة٠وإد

٠ورجولته

 سج:ل ءلى -لي؛ اد ادمرى فغي

 يتعرهس زني ا لشخصى١ ن ا٠ك ل، اإذ؛

 ي زن ا خصر٠لث ا آو اءدداء، أو ذة "ه؛

 و أ خطيئته عن غار٠لذك ا ي به—غر ي

 م لى رذ ،رآخذ شح.عى غدو رفها١اق ءة1إس

 للش.خعل اءذذارًا شية ل ا همن حية ف،

دي  ها٠دقلم أو ء اعتد لال دعرض ا

 يطل القبيلة دخ إلى التظلم

 ه.ذا وفي ٠)ءقبرة( ى وك-م افتصا"

 أكش طريذ.ة هناك كانت المضمار

 أن وهي ،لضحية ا ذرح من تأررًا

 المتظلم او ذر٠اف.ذ لشخ.ص ا يقوم

أو م٠نحك ا الش.خص أمام لجهاز١ ٠بكسر

ببهااي ،ة٠لال1 910

إداه وسامه اودأن حنب، حدما أو لمتذغذ١

ر٠ك ) ز، شع ال ذا٠ه تلمر٠ويع .-ورآ٠ك٠ح

 دن أذرًا وًابعد ذا شأ أءظم الجهاز(

.لعقبرة١ ١تقديم

 الش.عع.ية ت و؛ لحنكا ا لىى٠إ*ة ول٠وذة

 أحذلى دن ءدداء لدرخس مسداف.رًا أن

 لم إذا زذدل را هلىده زني ا ا؛طرق قط؛ع

 في 1بم أدت،ده هرن حمله٠ هرا كل٠ إه د-لم

 ة قطع. زءها١ي حذلى ا ادفي ه٠مالسع إدف ن

 لعسسب1 رزع عن م.تع ا لكذ.ه ،ذطعة

 ه٠شب ار٠ص أن د٠بع د.,ه تزما٠مح و.ذ-ي

 ق دش’ واطع وجه'ه لى اح٠فص عار،

 ف_ر ا٠لم.س ا ذأبى ،لعسيب 1 ثنذع ن دًا

 ذو المنفدق )أل ده ل وؤ؛ ذاك ذخهوب ا

 ،٠٢٩٦١ اآل٣ا٠ ا لخ.غشق را فى٠وء *ي( أ ر ر ؛٠س

إدة نح ا بالله-جة مذط.قته في س.موله كما٠

و٠ود ،بآل٠ي٠٧١لع، ا ذم دد ورة أده I م.ل.في

 ذلى ء ل ودن؛ ره ذقدان داك في دذ؛ن

 أو المتعحرف لشخعدر ا عن اإذ*؛ئل

 أنه أي رأس.^( ؛؛شاور ه مس ءد ز لمتك ا

٠ ء اكبري؛ ٠؛ زه ودودى أدنده في ن :،■مفع

دردات ةأذد أددد



الله( ءد ؛ن ٠)أحمل جذداري1ا الله( ءد دن هد۶ا ) |لجتداري

 الله( عبد بن )ادد الج؛داري

م1919 - 1862 ه/1337 . 1279 ت

 ن—ب لله ا عبد ن—؛ ل٠حم أ دو

 اشنطا ا محلس.ن ابن ءبزالرحم.ن

 في مبرز تمدام :ذداري٠بالج العروف

لفقه ا سيم__ا  و ، :ره ت ك عسلو؛

التغير علم ثم وا صورن،

 ، ٠بالطب جيده رفة٠مع م.ع والحدرث،

 أمره بداي.ة في اشتغل ٠ر٠داء م,ؤرخ

 مدوي في ٠حاذوت وه ن1فك ،رة 1بالتج

 التوابل كيع ع,اء٠ذ٠ص في العطارة

 م:ح ،ل.طبية ا قرر ن؛ واك وال*_طورات

 م.ا في ذذ.رع كاذه ول ،لعل.م دا زه ا٠ثحغ ا

هله ولطم ٠بعل  دذوز أن إلى ذ؟وزد ف

كادرة، فذون في دلى ا ب.ألقذح

 |لتزام مذتزم أمره ؛.دان في كان

 الهادوي، ي لزيد I بالذه.ب كامأل

 ].عدم لجم.عة1 صآله مج.ضر  ن ذكا

 اذت ك  دا ص.ذعاء، في م إم.؛ جدود و

خذ |لعثماذية، ]دولة ا إ^د  ذ]ك متن ف

نقطاع  الغة ءلموم إلى الحين؛.؛

 ودرر ورجح، جتهد١و ى، و ققحف
 ده لف رح ب.ما وعمل ،وأذت ، نذذد وا

ءش ياكلادمو ا وذ-رك أدلتها؛ من

 إب وانتهت اذرجال، وأقوالى ا؛ذه.ب

 ذوم٠ء في معة زرن؛ ا أعوامه آء.-ر في

 لحد؛-ث ا ءلل معرفة و ،طلذ-ذ ا

ءذذ؛د في رواته وأحوال ورجال،  ا

 ل٠والتعذع رح٠والج ذن  يا وا طدق١و

 ءلى التعويل وذرك اورات، -رذة و

 اذرفع وؤد والذ؛ل. وا]ذ؛ل ب٩التمذه

 إلى الله م٠ه٠وفق ع_مس تر٠ت٠ك ءذد ده

 ن وكا؛ دذ؛٠ا]واف ة نحدج ا ده ه س.إوك

 ا ق مدي لى|^|لكه لميط ممن ن٠م أ؛.رز لرن

 دي لمن؛ ا م "م.؛ ا ؛-ن لى.ل ا"معالم

 ان يجذى وا"هرام رب، ؛أي ا؛؛ذب

 ر٠ه مج,-؛ لم وإن ، -ن ]-د ا د٠حم_ي دط

 ا"رامة منصب ء-لى حرص.ا ؛ذ].ك

  حذق وازده ة وؤ؛ بع-د إ]ب آل ]ذي ا

 وازده أن مع ب، اء ءذ^دة ز تمذ

 ودرس ن كا ذما٠ح عه زي؛ را دكان لم

٠له لرحم ا عذد

 دصيله م جل إن ا ر٠ش.ع آخر ومن

 إث ا ضمنها ة(. ازلجن؛ )ءإم ه؛ سم,؛

 ومدذ-ذ الله يكتاب لى لد,هس ا ء-لى

 وذذكاره؛ زتق.ايد ا وترك ، I رمدول

 وءظذ٠وم صادق، ذط-ح مه ا٠فيه ؛؛

 لع-مل ا إلى وع ]إرجذ ن١للمسام ه٩،2محلم

رمدوله ذن ومد الله ب 1دكت
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الله( ءد دن ٠)أحمع العبدذداري الله( د ء: دن د٠)أح ري 1لجحد1

موا٠ل٠ه التاة الطالبو هط٠أي
 أزلم شلب اساة( )ءلل_م إذ

نندوروا ان٠ك .بتع S - -ح اطذ.وا
 ١ل ظ ف-ه-و جاب، ف.ي ذوا ربي

ة_رب أو .،٢راحظ أو د.*.يد ه،_ن

 حتم ذك ذ_إن أوء_لىؤ

ف رب إن ادح ء.ن ي.ع.مي ا

 وي.صج المصطفى، قال كما ق،
اد |_أن ا٠ح-ة٠س : ذ.ة.ول أرفي ك-ل

يمو و يدوح أهلها ى؛-ي٠ح

 سمة شعان في اراء٨ص ن م حذر

 اسدة إلى م1 892 ارس٠م اهرا 309

 محم-ل ذصور1ا ا"هام ف؛ها ٠يوجل ت،١حي

سنة اذددل سم اإددن، د٨حم ا؛ن

 عنمان، هجرة إلى م1892 ه/1310

 نم ،والتدريس ا)-درس ،ز٠ء ،٠كف ف.ع

 إلى م 1 8 9 7 ه/ 1 3 1 5 سنة انتقل

 ر -1 م■ ٦ وقد ،فسكنها غو ئ ,ح عك ا

 ه دوفا ح.ق ا٠يه٠ف والتأرف للذدردس

 في ء بصنعا ا ربعاء يوم ا—r الله

 ه/فرأدر1 279 سذ.ة دل بدا ن منتصف

م.1863

 لبق ألذه مم.ا ب.عضها كتمرة٠ :آثاره

:ال،سذة ءنم إلى دول١لحذ أن

تفردق ءن لذهي١ بى الشذاءة إبادة

ءة ق اج ص ددنه ث ا بدل ؛الجم في ا

 بن س٠للد الندريدة مات٠ا ل ذرح

ق إظهار لضحيإني؛١ الله ءب.د  ا

 د نذ ا ،ق  ع وا د ا ًاهل من

ربدة  ادرق لصيحة،١ رذابيع من ا
 ث٠احللمدي ددن الجدع في لثموع ا

لي وع—م—وانج يين(—)ا م  أمج؛ )أ

لي دب ا ط روين(، دالله ااؤدد وآ  ا

 ء را—ة ريخ ؛_ذظم ا"لحء.وان ذ-ة

 الوافي الوردز ع٠لر لحا ا ،دذرآن ’

 بدأ ،اوعبريز دوي اء٠.0لال_ ا روؤدات

 سنة إلى النبوي-؛ اف؟.-ره _ن٠ه ف_يه

لي ءلى ة م؛1917ه/1335  أ

 أبي ًامالى ء.لى ذدة ح.ا ؛ لله ؛٠د رث-ط إ ا

 في لدمدن ا ددد ا ءلى ة 1ح ؛لب ’ط

 ر ا ب؛ رحالن ؛لدا؛ ا رب م-عرفق

 ار؛—ا زه شرح رجال ذراح_م في

 ة-1آ؛_ ابن ثاصع٠م في الذواد روض

ا كاد.

 ادرسا ذرح الحدان ط—سم

 مذظومة وه.ي لإلخوان، الناصحة

مءلىاللها؛نمة. د"

الهرارد. ذك.،ئ ذرح

أهل آم_؛ن نذر في القبى ة٠غ.اب

ا رض.
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يوسف< دن لى ٠)داد مذلىي٠|ل 'ا ف دوس دن ٠)محمل دتدي٠|ل

 ربذك ا"يمان  ءلى زان ا رسه

كدر. ٠مجلل في ادرحمن. أوبء

،"يض.اح ا كناب ءلى اصباحا ذور

كتر. د٠مجل في

 بن ب٠اح٠الص ذص.يلة ءلى ذرح

وئ: عداد الفي

 د٠ذدي عن ز،٠ج رن—ل -حمدًا

العبيد قبائح عن وجر؛

 سل٠كوح٠ل وا دل٠ع٠بال أدنه

وازوعد ٠لم—وء٠إ ا ذي ه٠قد٠وص

ا تذوع ءلي دن إسداعدل خد-ي1الة

 م٠اصل ه-جر  كاوع، ا ماءيل٧٠إ الق.اضي ع جع مر|
 سعاصر،١ لغكر١ دار من،يال ذي ومداذإه
 همحمد دن محم.دل ام؛ 995 ،1ط ؛وروت،

 ادذون ل زح؛ ذي الذظر ذزهة : ارة ز؛ يح:ى
 كز٠مر ر٠وذش ى قي ح٠ت جا، ،ء_شر رابع٠ال

،ء ما ص.ق ذية،٠البم  بح_اث1و مات الدرا

م.1 979 ،1ط

 ؛وسف( إن )ه,د اجذري

يعد

 ة.وب٠ي* بن -ف٠ي-وم دن محمد ه.و

 اء٢٢ لكذدي،١ ،مكيسك ال الجندي،

 الفقيه الله، عبد أبو الد؛_ن،

المث.هور. ا.اؤرخ اكالم، اك.اذ»ي،

ء ن٠م وا]-إه كان  زدإنه، ف_ض_

 بإحدى وددرس وشاعرًا، فقيه

في الدين اء—r ولد ربيد. مدراس

 ثم صعاء(، شمال ٢٠كل 40) .ران ء

 إلى ثم )؛*ؤ( ددددة إلى أييه دع ا:ذة-ل

 ت.ت.لم-ذ 1.ا-٠ر ا ى.لي، ملوطذ.ه ),ثم.إد(

 وكان تعز، في ب-ه ددأ م-ا وأك_م-،ا

L—J في ؛.؛ذوا لم٠أي.حم ء ]حذ.؛—].عا إلى ى 

 1إليه يرد دان دن وإلى اردن، دذأطق

 وغ اسذفاد دق ر ا دلدل ءل؛ء دن

 ؛نوزع-:;؛، اء اإذف ولي ؛*.له. واذ;ير

 عدن م،٠ح٠ر|م|دي ( ة - - •لح 1 ؤ ن.ولى هم
 ، نسللمتدرغ ز ه.لى ن وندًا ا ما٢٠و ، ٠وز؛;لم

 كتع ذذذه ودضا_ ب.الجذد، وكذلك

 س.تصحب٠ كان٠و ، دددذة محررة كا;رة

 ه—ك.ت.أ؛ ل.ه ش.ت.هر ا . د~ذ.ره في ا .ه—غ٠لىع

 وا؛إ.وك( ال.علماء ط:قات في )ا]„إوك

 ية٠الم.ذ ذعنج_ادر1 ٢ هأ دمن وي_عذلمر

 ت دكاول ؛.*ض إدرادا ذو د.لة لذ.ا ا

 ة را? ؛اذت اذق دموذراذا إته-رذةا

 جزأيمن في ؛در رقد ،زدت ذي

 ان مح.مد ندي وقا ا اذؤرخ بت-حقيق

كوع. على ا

اسري الله ءدلى حدن د.
 ،65 5 :وبخ بال ا"ء$ن الذ.؛وي جعح1مر

 لجرجي ة اولغ آداب خ :.-ار؛ اشية<،٠زح
 ءبدال.رحم.ن فة٠ال أدي ،204/5 فيدان:

 بن١ بأخ:ار ال*؛ون ورة اددببع: ءإي ن٠ب

 وع  كا ا إي ء دش م-حمد وم{ A ع ح ل ، ن و م ي لم ا
 حسذن ؛18/1 م،1 988 ،2ط الوراوي،

 ذي اليمني وذراثا دحادر :اودري الله دبء
دثمق، اوحار، دار ذي،1رط او ف5٠ذ٠ال

م.1980
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الجؤخه لحهر|ن

ذ١صوح_

دلى ا/ = ا صلي طي1جهةا

جيزان
 النذوش في مدينة م—ب ا : ران٠ه٠ج

 ر ه ج ن/ ر ج )ه القديمة ذية٠ال

 امرم الحالي البرذت في أذه فر ن(،

 ءلى صئداء أصمة٠ال وب٠ج يقع لذاع

'اتوم وجهران ذمار، إلى منها العإردق

 ودي ٠ذمار عذاذظة ت1مديري ى٠إحا

 فمدينة القديمة، با$ثار لىبح ٩مذظع

 ة مدح: -   م؛ - آذس مديردة ضروانخ:ب

 يمكن  الذي الدامغ جبل ء-لى

 نح-ت-ا ط-ولقين ر١ء إ ها٠إل ل ال-وصه
، ل وؤ، نحت  الباب، ا ط-

 اإ_ذلصة الفخمة وا حجار

لة )الممقولة(  الموقع. أهمية ءلى د

 الذرب، إلى الذرق من ممتد والجبل

 ذأسم ا ا"دام بناه الذي الجامع وذته

 ؛ة خ; واز البتاه دن وذه ءط، ا؛ئ

 أن ورغم اء. رحال جادع رض-اهى را

 إ القديمة ة المدد يعرف لم الهدداني

 د أذنا الداهغ جدل وصف في دط؛ل أنه

 الجر في ا دردة القصور عن حديثه

ؤل. كدأ دن الثامن

 اداثددبة دض الله دد ء د.
 .لدان ال هدعجم حغي،٠المق د أحم إبراهيم مراجع:

صدعاء، الكلمة، داو ارهنية، وادنبائل

،ب.روت للدراصات، الجام.ع-ية المؤسس-ة
 مجم-ع الحدجري، م-حمد ،م2002 ،4ط

 عدي مد ح ع :حق.يق٠ ، 1ائله ووج .يم-ن ١ا ؛إدان
مع، عا،،٠ر الجمانية، الحدن دار ا

م.1996 ،2ط

الددن في دح در وال اعساب = ؛وامع ا-

ا|جوغة

 ادواو و؛-مد إندمدا ؛أقوت زبطها

 في ره ر١خ هيمذدة رنة دن دي همزة. اكادذة

 ة.لمعة دن ؛ألذرب العلو د-لى؛رية

 لح.ذكر .٠تعز ممحافظة ملوة لد

 — المع.اف_ر ء.مل من بأيا لهمداني

 فيها اد_رأس — اددا—ح الحجرية

 ادذاذي ل وف ،عيها لمظان و

 مامروفة دلمدة الىو،ة >ان لعود٠م

 من مرحا.ة عل دفع دردونة ودردنة

ع_لماء٠ لره دك ة ور لج د-- وه.ى ، الل.:.د

 د وة ،حن مجد وا الفقاله
 اذدوك. سكن دخبى فيم_ا كاذت

 ؤ-ال-صرا في ا(د_ي-ورة اذدن م-ن اذت ك

 ةرن١ا في الجدي ذ؛ره وذد الردولي

 عثر الرابع الهجري/ من الذ-؛
 المدو-ة ءراب إلى وأشار الميالدي،

 دأن ؛-تذكار الخزرجي أما ،ف-؛ها الني

 ه/782 ستة تقدم ا ذرف اللطان

ذ؛لجا. ذأقام الؤهة ديمة د إلى ام382
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اا-خؤف

 ن“داليم ة٠ذري ا٠أتم٠ب راوودت وذك.ر

ن٠م ؛٠ووري ، 'ل٠١لج ا ن٠م رسب٠ق وداد

٠ربيد وادي رى

ي٠|لعروس ي ء! د٠هح د.
 أدو ؛408ص ، 1 ج الدوك ٠الحمي : رواجع

 ره زي ج ة م ٠ص • زي ا لج-مئ ا ن٠.—ح ل ا بزن—شح
 وع  ك ’ ي ل٠ء ن ب. ع-حملد ق٠كحف ،رب اإ.*

 ٠أحمل اراهيم ام؛990 ،1ط ى الحرا
ليمذية،١ واكباذلى ارلدان ؛٠معج ذي:٠ف٠ال

 الجام.عية اصؤس.سق ص_ذعاء، لكلمة،١ دار
 ءاي م؛2 002 ،4ط ؛,روت، درسات،

 ذي ؤ!و.،ة1ال ذ.ود٠ال خزرجي:1ا .دن II ؛ن
 ركز—م ،2ج ن، اورصولى الدولة خ ذاري

رارات  دار صذعأء، ليمذي،١ لبحوث1و ا
 ص ام؛983 ،2ط ،بيروت ا$داب،

 وع٠ج.-م ع. الد.جذ.ري: م_لى٠مح ا؛ 46 ،129
 إي ء دم دح تح.قيق ،وقبائل,ها ليمن١ يدان

 لل.ط.باء_ة اليمانية الحلة دار ا كوع،
٠م1996 ،2ط صخع.اء، والذذ.ر،

الغزل
مان(٠)م-عإ هى٠لىتع في كب-ير واد و٠ه

 با| حبال ددن يمتد ا رض ض

 بدا . ؛رط ال٠وج.ب جقوب_ًا وأردب

 تدع الني الجذ.وف ؛٠محافظ سميت و

 في ويصب .٠مارب محافظ؛ ال٠سم

 وادي : ها٠أهم أودية دة—ء وف—الجذ

 ثى٠ب٠خ ووادي ب ا٠لم٠٠م ووادي رد -ا٠لخ ا

هران، ووادي

ت-ض-م ظة٠مح-اف م٠س I اروم اروف و

؛- ث )في لض.-دي-ري-؛ت ح٠تسد

 الحذ-زم ريات:—مدي وزري ن(،—زل٠ء

 لصا-وب وا لحأ.ق وا والغيل وا؛تون

 والحمردات زاهر1وا د نيع رفي وح.صن

 وسركز ذ_*-ف.٠وال ني زب وهرددردة

 ويذذر الجوف. زم٠ح م انحاذظة

 ح1)تعد سمة٠ذ 42 ،762 بدو سرك؛تم؛

ه(.1406 م/1986

٠العذأن ؛,رط

 ازادي. خذراب

ر-ءوزة.

 أك:ر واك.*لمفا زب مددرد؛ ر١وتعت

 ن٠م أتذير ل رشك حخ٠حي دت ري٠ا,ذلدلح

 وه_ي ،ظ-ة٠ذ نحا ا دن ا٠س٠م شف

 ومارب صنعاء محافظ؛ت ءلى هرذدوح؛

ر ؛٠وم.ذطق ة وصدد  محافظة في الع
 ن٠ه كبيرًا جدزءًا أن كمأ ٠حضرموت

 ن خاصه اطذ-؛لي الربع يمذل المديرة

 اذدر.؛ ٢تض ك.مأ اد.رد؛ن، ق.ة٠درذ.ط

 خ-ب( )وادي ا—هم :كبذرين واديين

 د-ة-*-ر( )وادي ثم م—ك 30 وط_و

 حذ-؛ 1—1.1 م ورء ؛-م، 19 وط-ول

 ا-.دوف ؛٠ذ.ظ1ء تح.ت.له_ا ازفي رة٣الكي

 مذمية ة٠صغم ؤري ءن ء?؛ره أتم.؛ إ

 الط-رن. من ؛لب—ن—ا! في ا٠م_ذازله

والرءي. ن ء؛.؛ازرا ب؛ هك؛ س ل شدن وي
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البذف لجؤف1ا

 وادي في الءاذة ذ٠الكة.اذ وتهروز

 ن٠وم والخزم. ون٠والمذ واذطمة خب
ازروض، الزاهر، ا خرى: القرى

 دي ن١حع ،مان٠ذع ،ادوازة ،ايم.ة

 ،ة٠الرقا ،شنان آل ون٠حص ،عد٠س

٠أدءام سروق

 ادوديان هرن الجوف وادي ن وى

 راب حقارة تديما فيها ا٠أقي ي٠ال

 اك^ول من المكان استفاد -حيث

 ،م.وسمما الجوف سهل في تصب ادي

 بالدود تمعز لىري٠ا نظاما فشيدوا

 والمداسم الري وات٠وف اا-تحويدة

 أرض فسقوا ، ت-وزيعية( )م*-دود

 ا—دن—م وردوا >، لخصيه ا لجوف ا

'اي )ذرذاو( عينم مدينة منها عديدة،

 ٠معثن دولة مة٠ءاص ا٢بكو ادتهرت

 ا ول ا زف من الثاني النصف ي

 إحمدى ا٠بكولم وكذلك الميالد، ب

 الذي ين5ا طريق ءلى القوافل مدن

ل را٨كت زدهر١ المعدذد لغزة١ حد

 ادذإيم ازري ذظ-ام ابيار ومنذ

 في الواسعة ادزراءذ إمكانات قلت

 تماما. تنقطع لم أبا ر ء .وادي،٠ال

 الدداط عضى٠ب ا!;وم وف لجة ا ويشهد

 البر و العر زراء :مذلى اذزراءي
 )المم( والجنيالن والذرة

 واى—ادل من يدة ءلى واصنافا

 يشهد أن وتوقع روات.١والخغ

 دًا ارددا ب٠القري انتيل في اذوادي

الزراعية أراب استغالل ي
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ؤف اب الجؤف

 الزراعية الوسائل باستعمال خاصة

ستفادة وحسن ،لحديثة ا  من ا

 كما تجري زالت ما التي الرول

 ن.1الزم. ؛.ديم في الحال عله كالذت٠

 مدينة ربطت تريب عهد ومنذ

 معبد دط.ردق اغ.افظة( )ءركز الح-زم

 عن اذغرضة نقيل أغل في دشرع

 يربط الذي الرئيي اوطروق

 كز٠هرر رب ما بمديذن ء٠صذعا العاصمة

رب. هر؛ محافظ؛

 )الرابع القرن الحمداني ل١فم وقد

 جزيرة ة٠ذ٠)ص كتابه في الهجري(

 وأوديتها الجوف بالد ل-صرب( ا

 بقول واستشهد ،وآلهارها ورطازلهها

 حذريم: ابن هرالك |لشاءر

معين دامست ما ٠لجوفت ا نعد.ده-ي سس

 عرادا بلة ثقا بأسفله

الهددذاني استشهد ًاخر دركان وفي

 'جذن ذي لعلقه؛ م,ئسودب بشعر

أخسوا حين ش٠ة برا وا—أخ وقد

 يفي—أن. وئنبسط ببلقعة
حثوا حين معبن من وحئوا

 المميفي الذيح لدى يعزهم

هم وأ إلمج.وف ذكر ال.شاهديرل وفي

 وبراقش، دعين وهما: التارمجه هردذه

٠العميق المنبسط ه٠لدها نسح L ص ووص

 بدو اروم ا^وف قبائل وأكر

 أيض وهم ئشدة، وأدلى رحل

 ني ؛أذتجارة ويثتغدون الذرى ًاهل

 اذذرو. أو  رار د؛ ورذون ا سواق

 نبل مراد لغاتل |لموف أكر وكان

 همدان-:؛:- رائل أن ويروى ا"سالم.

 الرزم يوم ة ود بعد ده استقلت

 في ن ا ل٠رهم دراد برن حدئت التي

 من اروم وقبائله ا"سالم، فجر

 بطون ض ذوف وبني الجوف همدان

 شل دن شاكر بن م ده ؛-ي ذلهتة

 احيةذ من بالجوف ويتصل وغيرهم،

لمام. من ن لجا-ء؛ ا ائل٠ق بنو ا-لم

 الله عدد مدحد يوسدف د.
العقدخي أددد إدراهدم

 حز؛رة صدن : صمداذي١ لحسن١ م.حمد أدو : هرراجع

 ا كويع علي ن٠ب م-حمل تحقيق العرب،

الصوري: ٠محمد ام؛ 990 ،1ط ال*لواذي،

 حمدم ؛ادة;ق ،وق،اثلها ادمن ؛إدان ع٠مجمو

*كوع ءإي  اعةبللط اصاذدة |لحكمة دار ،ا

 م-عجم م؛1996 ،2ط صعاء، والنثر،

دطي،٠ال إ؛راهم ليمذية،١ والن,اذل اذجلدان
م.2002 ،4ط ء،1*٠ى ة،مالكل دار
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ا]جول اب.ول

اسول

 ٠حجر م.ديرية ء.اصم.ة ا٢ لدددذة

 " د المكال عن ع-د٠ب٠ت ٠وتج؛ج٠ضرم٠مج

 أ٠ءذه ث٠تحدد م.٠ك 150 ح؛اح-و ا٠رب٠غ

 ال:٠ف.ق البكري لالح٠ص طذ٠ا م

 ب.ين تمت.د هضبة الجدول" ومنطقة

 ول٠واكي ةيحل الج.;-لية ل٠ال\جني

 تخ;ق.ه.ا وطردق١و ة،يالذاخا المذخغض.ة

 الجذ-ول أن ها دوء_ن. وادي جمتى

 ا رض من رط-اطت عن عبارة

 أي ا٢ و!يس ء.ميق.ة وديان ا٠له٠تغم

 حدث اف-ه٠الح ء_لى إ ا!له_م ن..مات

 و ا،٠اكى ب-ع_ض ا٠ع,ا تصطدم

 حالي٠ال عخن٠ب إ ا!-لهم -حجوان

 ه.ذه ل درًا ن اط; ا ان٠ك ودا وازط؛ور.

 تكوي.ن ذ.،د.زو أن بم.ك.ن٠ ذ ، ذطق_ة لم ا

 م.ما دل وحذره، لمطر١ إلى اذودان هذه

 هرحوذة  رض ا أن تكاويذه.ا ءلى س.اءد

 كت-افته-ا ادي لخجر١ دن طبقة دن

 ط.؛.ة.ة تحتها ،ة أرد د. 100 إلى 5 0 ع.ن

 ر؛-ذلك رم-لى٠ال الح-جر ع-ن رم_اثلة

 لنفها تث-ق أن ود.ان٠ال ءلى سه.ل

 أن كلن٠ء ا^-ول وفي ؛.رًا. ء طريف؛

 في دطئف-ة ان٠.٠س ك-ور م—قع ذرى

اوع. الذف.اء ذاك

 م.ن ء-لىدا ا-لم-ول منطقة ٢وذص

 ،هون دلى ،كتيتة٠ : مذ,ها ددذر اذة.رى،

 وط-ة٠ص ،مح_مدة ح-صس؛-روان،

ذإك. وعر ،رودة ءلى، لغقبه١

وادي في وردة ؛-أدوس: وجول

 ف٠ل ؤ٠م ق-ال .ضرشوتعإي٠بح يبعث

 الحرذي آل المشاذخ فيها٠٠ الثامل:

 في لى دوح. ا٠كم . ض-ه من م—ه٠وأصل

 لحا يقال غررى أ ق_رية كبد.ث وادي

 غروس ٠كبر٠ت ا٠وفيه ل-إح.وة( )ح-ول

الءور.

 لي.ررة٠د.م مذطقه : د.ة٦ه- وج-ول

٠حضلموت حل1س في اكا ا

 مة٠ص ء؛ هي دلده وريدة: ا ول وح

 محاذظة أعمال هرن يغع.ة٠م .ن ر سد

 ء.ئيف ب.ن آل : ساكنيها مر| شبوة.

 دنة لى هر ويري نءوخه. وآل ،ي لحمور ا

 مذطق.ة سكاأن ل انءة؛ قأمت!؛ر حلى؛.لىة

ديمة فدةيم  في ادنول ه.لىدا ا!.في ا

امي. ,اذرن أواغدر

 أء- في منطقة : مدرم وجول

 اوذرى أعمالها في تضم نين. وادي

.ل ،ن ء-قا المسيمور، التارة:  ح|ار

٠ ودداء٠٧ال
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قةتلن حوهرتين٠ل1 )؛:أب( ا )كاب( البعذن |لجوهرسن

 ط—وس في دة ل ي ٠ ن٠٠٠٠٩—ح وج_ول

 لح-وطة I مددن ؟وار ،ن١ذ وادي

 البدلي: ق.ال لحح. مح.اذظ; ء_اصم_ة

 ذي دن ن ما٠دع دن حذ-.ن دذو ك_هاا ك م ب

أص.ح.

أ.هةدةي أد.ه.د إبراهيع
 وااة؛(ذل لىان1٠اا م ج مع لقحغي،ا إيراهي_م : دراجع

 ،4ط صدعاء، ال.ًاةلمهة، دار ية،٠يمذ٠ال

م.2002

 اعو|في = ئ-ي1و٠|ل ءدربه ^وذة

ا،.،ظهي = ا^،ظه.ي ^وهر

ب(١)كت ن٠العبقتح الجوه.رسن

 ادادن في علمي ؛حاب

 دة——د في ي٠م٠ءل ودإ^لي ، ء 1مب كاي وال
 أحمد دن ن٠)الح أذفه اوشود، س_ك

 ازرابع ااذرن ءلماء من ٦٠١الهلمداني(ذ

 وا-م الميالدي. اوماذر افجري/

)كتاب ه-و: الدامل الكتاب

ن م- عتلين٠اذائ تيةبن٠ ال اليوهرذ;ن

 مرة  ول ه نذر (اء٠٠ترض٠واإ ء المغرا

 أو في ة-ول( عبر — دري )د.

 ه1388 م/ 1968 ءام لويد با

ت إلى استادًا  لدس ؛ذ-ط-وطات، د

 طداة لفي وندرته ؛ادلمة، واصدة 1ددته

 ؛.وزارة دكتاب ا لج..ت.ة منقحة ثاذ؛ة

م صذع.اء في اليح;ة واوذذاذذ ا"ء

 وضمت ه،1405 م/1985 ءأم

 اوفي ااوافية ن للدر جةرت الطبعة

 ٠4ذذ )ذول( اًاد؛;ور كتاب1ا -ا.ا ذدم

 أددر ه1406 م/1986 ءام وفي

 يدة—جا عإذذة عة٠ط ٠الجاسر دد ادخ

 ء.ن دذصوة درا,-ن .ا٢ و؛-وق ب 1^:1!

ال*رب. -بءزدرة في المهدادن

 أول )الجوهوت;ن( اب٠كت ر٦وي.عت

ب؛ ا .ور١اا*ح في ذوءه دن ؛;اب -," 

 ص_ذع_ة !-تفعيل I؛.. دذذاول ة اوو,-;ط

 دمت ابدد والفضة الذه-ب

 تنقيتهعدا ثم .ا٠د;اجي دن .ا٠ا,.;،ذراح

 .*؛م واوأ ء واوط .اروا ء ونبط

 ،منهما الذ.قود اق،—ر- اء ي را ما٠۴-

 وثوة-ة٠م ددادر ءلى دوك في تمدًا .ال٠

 دذ^دة د*-دودات وءلى ,ة وذا و ;ة رد ء

 خاه-ة٠ وا؛*.رذة، الحبرة أدئداب ض٠م

 في ة.5ل ا ى-ر-ي و المهنة أرد_اب

ود.*دة. دأداء

 ء.لمية أهد;ة ب اك.( ب—اكاء وذد

 ذةا;دًا ءدره ن د. دقل أده إذ -ادة،غ:

عددذن مذال لفي ;، د أ درذت  ة ود ا

 في راددا رًا ددو اذارن* دم ردة ود، لذة ا

 طةوسي.ا ده وز يتأ؟.ا ا!لمة;-«;اء، ج-وم دن

التقليدية -ا١وذظرت ا؛*بودة، ة ال
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الحدد )؛:اب( اا*تإةتإن :^وه-رتإن

 ءن حث م عل ه' اهئم-اه- ر دغذى اد-ي

 دن م*( إلى ة—؛٠٠الحل المعادن ودل تخ س؛ل

 خالفا ودذرر والفضة. كالذلدب نذيسة

 : العلماء من م.ع-اصرين عن ءيد دا

 ،دذه٠ع٠م م-ن إ$ ؛.أني  ال-ذهب إن

 واى ،ا٢معدت من ا أذفة ذألى و

 دنن١ ،٠يتحول و تدر، ماددن أي دن

 من رحخل.عر .ا٤وإ ;ر ا دمال٠دامت

  أدف-ا ؛-ذلال، وهو . بالتذب 4ذاد

 لتةا؛لىي بمفهومه ء ١لكيميا ءلم د،د.ادي

 وإنما ؛اد. ، 1رفض يرفضه و آذذاك،

 غ ن فخ. وزك حيح-ه٠العم .ةدش..٠٦١1 ؤه يدح

٠ لحقعيها ماه:ته

 ه-د ذ ل دن الى-دالى ذ؛ر ودذ'رن
 ذاريخ في باررن ب.علماء وغيره ااكتاى
 ال-ك_ذدي د؛.ل العرب عند اد-طوم

 تلفغت مز٠م ذا سي بز؛وا وافي;رولى
 المتأخرة ى -ط اذو العصور في أوروو؛
 ; اادة رؤيم1ود*- لمية٠اد.ال م٠إنجازات
 وأسهمت ذدر ل حن وإ ؛-أدخ بشغف
. وتذدمها الداوم ذطودر ني ؛؛ذًا إسهادًا

 الله د ء مددد بولالى د.
 كتاى ي: دان اب احمد بن -ن— ا]-لد جع:1د-ر

 الدكاذور م ن؛ وتة يقحت العت:ةتين، الجودرتجن
 دومف د" دةيق١وذ ذرحمة 2ط ٠تول كريطوفر٠

وزارة الكذ.اب، روع٠مش الله، رج ويحمد
م ذأذة، ا"ء م.1985 ۶صذ*ا وا

داح :داح ن ياس

سس
 ضرة لحن-؛ا ءهعور في الجيش كان

ث دن ذفددا ة٠ء٠الة.د. 4اليح  : كات ؛

 ل.دولة٠ل التابعين انجرذدن الجذذ ثة٠ف

 ود—آهمع أي أملكن< )أسد سمون وكاذوا

 القبائل أفراد نم انجدين وفئة المذك.

 منهم، وا شراف اكادة قيادة تحت

 وسمى والحدم. اإدد ٢وه اذن دأ وفئة

 الجذلى م_ن وازذ-طرة لى(—)أس لىي٠الجذ

 وفي ٠)خم:س( سحم والجيش -صر

 ذالق بالخمس ددت الحمودي مر ا*

ا ءراب.

 ،ا٢ ذحرف ورايات ألوة والجروذر

 دم ودنا إدك،ا دن ؛أدر التجد و؛:م

 أد.ا وإعاشتهم، ا ذواد كفاية القبائل

 ح وادرم السيف نكانت أسلحتهم

 ادوذادة أدوات ومن والحجارة- واشتي

واودع. )الدرقة( االمرس

 قوحةإص يمازده1ا -؛وف وءرذت
 ن وند؛ اليزذ.تة. واورماح )دع( التبعية

ت1ا>وذ - في ظ،ر ^ما — لحنندي ا ا؛؛س
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اديئ لجش١

 وقميص فص:ر، س،روال من يتألف -

 ءلى وءوذة بردة ء وحذا كم، نعذ

وجه■ الرأس

 ة ط-*ثسا ا من يتألف الجيش ن وى

 كار خرةرتا مرحلة رني رالرش؛ة،

 ن إخرسا ا فثدل ددول ا استخدام

 ا من لحغظ واستخدم منه، جزءًا

 العواذل وحماية والهجوم والدفاع

اذذ ع. وتحصين

 جاءت الني والدول المو وفي

م—ا"س د بع  في كر٠ دل تفدير يحدث لم .

 تجنيد وطرق لجيوش١ تشكيل

مشكل معتمدة حم ظ.ل إذ أذراده.؛،

 رة٠المذاحم القبائل مجاوتع ءلى أسامي

 رأ٠ط وإن ،ا٠له دية لمد؛ ا أو للدولة
 ا"ب أدوات عل التحسن بعفر

 حات ث في ةيالمكص ٠للتجارب نذتجة

تباس رك ال؛ واذقرد. وا

 يحتفظ « ذلك هع الحاكم- وكان
 ة وا؛-خما الدرسان من سب مد؛ دب-*.د

 د، تسمح ؛؛نت الذي لقدر د؛ رالرماة

 ذروف وني ٠ة الدو خزينة موارد

 القائل أذراد يجتد مالحاك كان ارن

 الجيش ذب ح؛ إلى حمالته في ل للقذ؛

 ون الحمالت تلك ويمول الرميري،
 ومن الخزينة في ايوافر المال

ن.  ء وا  غباء ا ت ض؛ مسا
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 أو الحادم أو ادفك ذصر وك-ان

 عةرًا لدولة١ ة ءاصم في رى١الك لةلعة١

 1د؛ل ، ءة١إ٠ًا س وئدزذًا اددددة ةيلحاع

ع الةه.ور ؛اذت  في ذع 1والمص واذذ

 خدم٠ت٠ت.س لذة٠انخت ة٠لىول٠اا 'خاط-وهشد

ون دك ع.ا وغالب نفها. لألغ,راض

 الجش. إدارة إب دؤول“ إن مذرًا

ت من الكثير وفي كان الخذا

 ذوي — العبيد عل يعمدون كام٠الح

 لحص.ودس أ وجه ءلى الحثيه ا ص-ول

 ن، ا حذ؟! ؛.*.ض في الم.أليك وءلى -

 دة لذذ؛ أو للجنود ة٠دالذس.ب وذلك

 وون ا واستخدم راء(.—)ا د

 ذا رسا ن ،ص_ه ا٠خ ع.ة٠د.ص ،وليون٠لرس وا

 ة٠ع._$ح_وظ دهدداد إدك م.ا٠لم ا ن—ه.

 ش٠٠ي٠لج ا قائد وك.ان راء.٠أد ا٠٠ودءوه

 أو ن لللطا نادما ل-رم_ولن ا ء-ذلى

 ول ورزا ،ذه فلطا ويتمتع ،اإلمك

 الجند قت.م ء.هدنم وفي اته،يصالح

 ( ح  ديب ا دد عب ) سموها وات ءدة إلى

 الدوى( سذ٠و)ء الحدن( و)ءبيد

 خثرة   ا الذ.ئ وه-ذه ليت(. لثنا ا و)

٠لمتمردين1 نب ا جذل د٠لجتو ا دن ذت كا

 م ا"د-؛ لبالط ؟-ور د ومد-ف وفي

 س.حة إه اده ددا ءذد دس ء دن لهدي٠ ا

 دوات إلى يدير م(1 762 ادا 176)

ف أربة.ة دو١٠و,' فيقدره.ا م ا"د.! م.ن آ

 لذ_ودهم الة ي خ وألف ة، إد! ا لى لجن ا

 يد—ب٠دح ا رر٠م د لى—ء و ،المعذسايثخ ر ا—ج٠ك

 مددة وظ!ذف ددوإون ادذدن )ا دراء(

 لة اي ويراف.ق اللم، ت أوق! في

 القصر. من خذ_روخه د٠ذ٠ء م "دن ا

 المبارزة، و؟وف ح راإرم! ورصا.حون

 في المس-لىسات مح.مل ن كال ور.مضهم

 م—منه ذل وبدى الروج، اقربة

 م ب! أ وفي ره، خذوا ا مجسب مالب

 ءن ء!طلىن ه اذا ا لجذود١ ي:قى السدم

 أدوارة ة٠بحراس م—بج٠ة.؟!د عدا الد.مل

 أدج أو ا"د-!م، د-رافقة أو ,إدن

 أو اذسجد، إلى الدامل أو ادن"واء

 لرنازل في خددة وظائف يؤدون

 رك إه! ا ء وأدن.! .ئق.هم ا ودد دؤون ا

 دق البذأ تعبئة لح.ذول.ون لعبي.لى 1 كاه

 لم اذي !اذاري السالح وهي ذإردإة،

 شج.مات ددد إ يون٠الممذ يعرفه

 وعنلى ،اليم.ذية ا؛واذئ ءلى رتع!ل.يين٩ال

 ال-.-أدس ادذرن في للمارك حمالت

 ن٠ب دس ء.! ة.وات ت٠ه٠ج وا حنن ردر

 ذا٢ المزودة م—تم دوا ٠عبدالوهاب

 الدولة زمت٠وه ط_لىي_لى ا لسالح ا

 ح٠دأري وفى أ؛-داهم. ءل اا-ط!هرية

ل نم كر٠مب ا ول ني الوثا ا
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 ض إسماعيل الرك اووالي نظم

 يمني جبش أول م(1878 ه/1295)

 ب د شبا ال من جر طو أربدة م.ن ن٠تكو

I ممة٠ذ لحميلية١ ي.الجذذ تيسم ،..دنى 

 1تدريبه ولمك لحذم). ا.د ء,؟ ن لمط؛ ل ا إلى

 صادفت لكنها العن، إخماد ء,لى

 تيجة٠ت إلغائها إلى أدت رص.لمء_-ب

 ء.) أ ثم استنبول. في لدسادى٠ل

 للغبط ذ.وات م-ل٠لتع تثكيلها

 س)ة هرن دكونة الجتل_رمة( - )الغبطية

ف  أفراده؛ وكلف جندي، آ

 در  وا ا حول مخه.ا يذة،1متب ت .عهه؛

 ائ-؛م إلى والرسائل ا"دارية

 ط وذب ت لعدوما ا ع وحم لي1وا ه.

 في ا من وحفظ خدراذب او كل ردا

 اورمع.;عن اإ„؛ذردن فقة1ومر ا س_واق

 الحكوعية. والححالت اذوذود ء عف؛ وأ

ء ردن م.ن تشكلتو  ةةرف الجذود ه؛

 -ن٠أ ماا ل واوجذا ارل راذي من

 .ؤولن٠اإ ۶ ودرافة دادة الخ لجذدرمة1

 هذه ء.رفت وؤ) ، لى ا م ح ا لردد وا

 ارال أي )ادواري(، ؛؛دم اوذرذة

 أي أد ال وادلمها ار;،، باوإفة

 د~دء-ى مجموعهم ر وحد؛ ، ة ؛شا ا

)"واري(. تهمم واوواحد واردة(“] )ا

 اوردودة في ر٩يذحع م٠تدريبه ن ولة؛

نفباط  وفي در،  وا ا واتباع وا

 ودزاول-ة ذب،ضرا ل ا وع طردذ_ذ

 دبذد،قيه ولد.ون ا،لكتبية، ا ء.ه؛ل

 ويذود-ون ، ة٠م.تلث وحربة قديمة

سعراض  ، دوم ؤل ؛ح حد.; ،؛

. (اوذع ) دة اورد؛ لمزاولة د.:ىرذون ثم

)ا"سدي( اسو ديثن

 ا ولى العالية الحرب وعن

 يجيى لإلد؛م الركلة الذوات -لممت

 ذع واإوا العثمانية ال-تا-لمكات

 ودذي أسلحة. دن ها٠ف رم؛ لعسكرية1

 ودول ا د؛ رء؛ دن ت مذ؛ ءدة ودن 1 لفي

 زكبة١ال ل حدو   ا ذوي اندة٠عشم٠ل ا

 وكان ، وررها )الشاد.؛.ة( والدرة

 وإداريون وضاط جنود بيني*( نم

 ادذولة، تنظيم في دور م٠له كان

 كره ي—لج ا - في  خلحى1وب

 سددن دحن ا مرن ءرد مع لذ سرا  با

 ، كيا٠تر في، *..*.-كريه ل ا اؤذذون 1درسو

 لدن صادرة ات٠رعل ءلى رذاء دلل ود

 ذ.ر ا؛.ظ ش٠الجي بت.شكيل ىيه ا"رام

 ه،1 337 م/1919 س.ذة )ا"م(

الزكي. الدام على

 في أدشئ ظامي جذتثرا أول ره-و

م٠لحك. ا ن٠م ا٠له٠سلكقالا برد ن٠ا)ع^
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ركي  ناوموا اد.ذين المقاتلين من ا

 الجذدرم.ة يحن ج ؛قادا ورن ا تراك

 ايمن ي ا تراك أذدأه الذي اوص

-دددين• جود نم

 ء-دة م_ن ■ثر، ي الج ه-ذا تشكل

 ا"رام صنط في انحار؛-ون : مصادر

 القبطية جت-د وف.ئ-ة ا تراك، ضد

؛.ق )الجندرة(  أفراد مم ذيرا، ا

 عذاورة مناطؤغ من انخذارة ال-قر-.ائل

 إلى ذة1٠("ف٠؛ رتداء، للعاصمة

 خقل١وا لحمل١ بذال وذ.ه-وءة نيالة -

 يع انجا، هذه ذذظيم تم )الذقلية(. و -بلةوا

 كل أذ.راد ءدد )سراد-(( بلوكات في

 — اج( ٠ ) وطوابير ،جدي مادة رذها

د - ت1دإو؛. نأر؛-.*- ااطا؛-ور  ات وأ

 - طوار ثالثة ا $ي - )أوودن(

ذات. ثالذة آرقة كل وذرق  وكاذت أ

 يالت٠ال-تش-ك في اومذرية الردب

 ف العرد ،توالي او لى ء ي ه ورة نذك
وا و. والعب واوشاوش

 أو ا دراك من ا رراه أطب كان

 )اودوام(، ادروب العثمانيين يا اورءا
 ءأمة وللحش اًادمتش، رن ضر واو

 عد الشريغط ا ول ان٠ك ءي أرثو
 الغذون درس اوذي الضمين الله

الجيش لفي وحرم ت.ركبا للي ده ا،>

 وذت لني ؛-ه استتبدل 4لكذ لثمالى،
 الحادة الفئة أوساط رن أدثر قح

 ؛-اودؤون خثرة سابق له يكن لم
فى المسك.ربة،  وادربون ط1؟٠اوض ذ

 ر_ن أد-وان ٨إر_رة_ طح تخ والجند
 رن -اطات، وا والمظالم المماى

. ا"دارة وء س

 الجذود ؛-وقير بون اإدر طالدبا ٠ ف

دنى أدول  والتعبئة كاري٠اود ؟اط ا
 دن دة٠مما اله ءلى وذدرد؛،.م وال:كتيك

 رها ا ذراك، ت.ركها وبنادق نعi رذ
 ا درم. أو ، 1ا هذرو من ما"ما ودى كان

 ض د* من اولمطة دوم ؛-مد ، شدبر

 اودا مقدمته-ا وفي ،ة ا ور الدول
 ه-دا-ا ب_ع_غى ح-اذ-ب إلى وإدطاوا،

 ايطاب لبن قدمتها اوفي ا ملحة
 اوإدابات من وعدد ذادق او : وم-ذها

 شراؤه-؛ تم أءرى وأصذاف والمداذج
 حية٠ال المعاهدة إدرام عغب رذ-ي-ا

ه.1344م/1926 ط؛ ا"دارة

 تم أردا انداهدة دوك وجب -م و
 يطارا إلى يمنية بعثة إرسال
 درات اوط( على والذدردب ة .دراد

 ه،1345 ما1927 سنة السكرية
 ثالث دع-ل ا ي ■ ذري—ت أذت وة-ن

إلى أعضاؤه-ا وء-اد سنوات،

ل،لل<



الجدث اددد

 ح س  ول ذ-واة وذوا٠لمك ن٠اليم

د في طيران قاطبة. العربدة اد

 أدفي الجران - ح ليتشك نلك
 ردن الطيا حزن ارذان استشهد أن عدد ب

 مد٠مح وأحمد الدراجي، 1أحم ع رط

 ا م—طادرم سقطت ا٠ءذدم ، مي٠لكب ا

 أجواء في ض١باستعر ودام.ها ء أذد؛

ا"مام. حض-ره صئداء

 ورذة زك د ن إد؛ ا"مام وامدتنقدم

 من دد٠ء مع ، ب إيط؛ ن م ح٠لل.س
 عددًا دروا لل-دن ا !تين "دط؛ ا غذيين٠ل ا

 سذخدام ءلى اليمنيين رن مص لد-؛ ا لرن

ت  إشات٠ط "نتاج والمكائن ا$

 دادة—اطة. ل .م_؛—ء أ وءلى حمى لرحدس؛ ا

 ٠محز الورسة ه ه؛ وحل-ت والذ-جارة.

 وي غذ-؛ يددره-؛ ن دن.؛ ة٠ق.ديم أءرى

.حدر ارحب؛ ا إدع-ذه

 )مدرب م ء؛ مدرب تل٠جي ل ل ودذان

 ن كذ*؛ ل أنرذ؛ دركي أسل، من الجثى(

 رب—اك* ؛يا٠الرء ن—م أو ،طش

 مصطفى ل٠ث٠م اثوام( )ا نحن لعل؛ ا

٠تحسين ورن ي؛د؛ وصهي

 لحذدية١ س-لك في ذى د |لذرد ن كا؛

 يقدم أن وء-ب ، ة لحيا ا مدى

--ؤو ٠م ون رك ءذه كاذ^  ة٠حكوم٠للم

 ون ءظ.^ يص-در و-؛ كالى عن ب؛ مص؛ ا

 والكالجل فرار، أو درتم أو مخالفات

 ج١يجت وذف ، يضمنه ين4ض إلى مجذثذأج

 و*رفون ٢٠وكلهل ، مص.*رف إلى لضمين1

 مص؛ إذا ؛ت٠اكالط أوام للمساءلة

 دءي٠سعق لغة مخا لجددي ا رتكب ا

 درك _جذدي ح سم و رهم. حف؛

 كءص ءذه بدي.  ودم إدا إ لخدمة١

 لدره ل ا؛؛ من مي.لغ فع دد أو ، آءر

 ن وك؛ (.٠ي۵)ذ.راذ ^ة٠ذ.ض ل ري؛ ؛ة.ذ٠و

 ت رو؛ أربع ا!ثيري الجدي رب

 أرمخيرذ أر؛ح ارودي مه وإدا ي۵ذ ؤرا

 ا!-ذرة خ_لط من المعمولة )ؤده(

 ص ودا.؟ دمى، ل* وا ثر واك-* لة واكز؛
 ، )مثظب( ودءزرًا )ضماط-ة( مشدة

 ا!-؟.دان كا؛ذت ونذك ،ذ٠* رو وسرة

-ةطع-ود, !ه ك,لم ،ة٨٠.٠٠ I في ا!وحذ؟دة

ب.٠مر دن

 د.:_طم٠ ة-؛ذ-ون ه-ذ؛ك ن٠ك٠ي ولم

 الج.ذود وأ-دوال لعساكريه ا ا!دؤون

 ن وء ٠مذ ك هذ؛ ذت كا؛ وإذ؛ والف؟؛ط،

 وال.ذرام؛ت والذزاءات ت العقوب؛ ان٠م

 ت د الحن-؛ مخب م٠ءلىي تفرضى اذفي

دوال. وا

 ا؛ظذر الجش أوراد ءدد باغ وقد

ه1 357 م/1938 سئة )ا م(
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جيش1ا

 س ا٠غ أل وعشرين خسة رب دن؛ ا٠م

 كتبة يدي-ره ، ط ًا٠ض._ب٠ل وا ود٠ذ٠لج ا

 ان٠أرك ة٠ئ٠ي٠وه ، زسدون( ) ن رب؛ وإدا

 ن وكا الجيش. أزر رأسه٠وي ،-درب

واء مأماة، ت آب س.تة م.ن لدا ؛ؤ  و

 لرن :ذلى وحده مع ق(،ي)طويج دفي؛٠م

 رشاش، بور وط.؛ )الذذا؛؛(، بخال ال

 إلى ه_ادًاذه، —وآخ ل؛، حدب اب.ور—وط

نضباط ة٠سري ذب ا—ج  )ذرط-ذ ا

 ت درا ذًا ودرد؛ ن(، ادذوا - سكريه٠ء

 إدرمه؛ وا ل-لموسيقي ودر؛ ره(، )إدًا

لحوبية■١

اكة|ءي اديثن

ت٠يذ٠ث٠ث٠ل ا ء_ةلل وفي  وكت ي

 مددذي؛ درجن؛ إلى اإظهر لجبش ا أدوال

ت التتظيج وء٠س م.ن ذذ  واذ^دام وا

 ددوء دب ًا ج إلى ،نسكذري ا ط دب  ا

  مر ا والصحية، د؛؛ه.؛ ا الظ.روف

 ن ركدًا أ ش٠لجي ا مدرب ح دن ي—اد

 وري او رادًا ذي ودى مصطفى نرح

زلى -أم نم الطلى إلى ا  إلغاء ا

ة، لجي.ش ا ذا ه  وت.تكيل 4مح نم أو د

 دم وا٠-ب٠٠يجد لم أذراد ن٠م د٠دي٠ج ثى١٠جي

لداق  مصطفى أن إ ؛.ألجدي؛، ا

لجيش١ ذا٠ه تث'كل في دوذق لم غي٠وص

رصة ب٠ب،ب  ٢أمح ل وب هرون ديدة٠لث ا المع

 عر والدرؤاء. الذقباء وقداهرى الج:ش

 ممك.ن شاI؛. سين٠تح -د.*دن اغه٠خ أن

 تسمت ا ق٠ل ا ة٠ص لخ_ا ا دقت.ه ر—د-ط

ذب 1يج ٠جياث ء إلثدًا من ، ل*-.؛ ًا٠ًالةكي٠ل

 الجيش وهر المظفر، ي-ش—الج

 ء.لى اهيتثك في واعد )الدذاءي(.

 من لكل؛.ادر ا"جبارية الخدمة

دم؛  سن؛ مذب دل هددة دورات في ب ا

 نم ، ريب ذلى ذًا ء لجفعول أذؤر

 ثم ،د.لىيلىة دذ-*.ذ وذ-ذلىءى دون مس

 جديد من ادردة الدفعة سددعى

 . بدب ت_م من سنوات ثالث لى—ر*

زًا المذ.هح باشا ين٠٠تح ر حذًا وا  فى ني ا

ف دورة دلى وكاذت |لذلىريب،  ددأ

 ء.لىة زب أتم ذرد دف 15 ،000 م.ن

 رز. رة2ش- أعدادًا فدرب دورات

.افيدذدرن ب ًا ود؟ ا

براذي بيش ا

 في لألثمة التةط؛دي الجش ه-و

 وارث ا راء٠ا"ح فلل نقد اب.ن،

 دلى ا إ؛.رة تحت لز قبا ا أذراد لذجددلى

 لألمام ن٠الذاصري لذ؛وح ا ًاء—اب

 هورة۵ال ساريا ؤ-لىيه ين٠ط٠م٠وا.لع

رب في مستمره  ودود وفي وادلى( ا

جش مجا؛.يع ءرفت وذلى الذظادي* ا-
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ء ذدين٠ام  ?راي(—ال ش٠د)الحي ه-ؤ

ف الذي  م-ن ات—م-وء—مج م-ن ددًا

الطلب نمت انحاربذن الدباب

س،٠ا ق ر ع دنج- ; ح ، ج يا٠ ت—-ح ا ١٢٠٠٠٠٠٠.**—ومج

 لشدوخ I أرذاء ح.د ودادة تحت د ذرا’ ا

 ن٠ء راتب.ا ذى ددذا ي ط ا ع.ريف(٠)ال

 ر بدوذي لحلك_ومة ا 'سام وي.ل.تزم ذنك،

 انحارردن، ا ذراد من ق.رر٠الم العدد

 نساتكي أو ة٠م٠٠س ه٠?٠ل٠ط ت غ نح ويم وردق

 من ؤ-رد أراد إن بعده_ا ره بدل س_ت

رده. ق؛ آ أو أطه

نمن الخاري لجيش١ أوراد رنمن

 والع.مال اؤذواب م.عية يع-مل كان

 ;ة٠وا$ةف  دودة ا مراكز٠ في والحكام

 ط الغم رم.همات ف ل ويك -وي، اذوا وا

 ر1بذ٠اا.لذ أط.راف حفار وإ .ة٠ ؤرا وا

 اتخاك,م، أو الراكز إلى والمثاغبات

 وااة.;.ام ن السؤول ة.ة٠دراة ذب ج؛ إلى

 اا.ثخصلة لمذافع١ دقديم أو ب.الخدم.ة

 تدحم ىيحت ا"دام رصح وقد دم،

 بع.د الجبش ه.ذا بة.؛ء ء.لى الدرن

 يشل صبحن ا ذ-راك، لخدروج

 وض.ماذا ذظامي،٠ال شيللج فس مذل

 قبل ن٠م ة.رد أي لمنع ام٠ا#ه يد٠ب

  أفراده ن وى ٠الذظامي ي.ش٠الج

و ثم، إدا ا للخدمة يخضعون

 اشدروف. ًاعسكري ا باط٠تض ]

ون ددرًا وإن لع_موم ا وح* وءلى

ر  م٠ام اء اردم ذف ت بم.ح اد.وا٠ك العسا

 ت مجروء إلى ؤلوودون م٠وتشكيالم

 والحراسة ا ون وحة.ذظ ط٢للمف

ءمال م ًاض؛ وا رجق وم.همات ب  ءن خ

 في كالخدمة سكري،٠الع حب لوا ا

 دممة٠٠لب وا ة٠إ٠س واشرا ،نج—دبدوب وا ور صه ن ًا ا

وا؛.اشية. نارتع١دالحيو وادناية

|لبعثأت

 ا"وذم ء_ق_د ام931 ة٠م٠س في

 ^ن العراتية وم-ة٠الحك مع ادادة

 دلمدراسه يمذيحن ط ا٣ض ل إرى فها٠هل

 في كرلةسالع الذدون لى٠ء واًاتدريب

 وتأءر ادراب، صة٠المتخص لعاهد١

 ة نح٠ى وفى نردذوات ؤس مده لهدم إرى

 *خية ال اذرب هب.ذ1 355 ما1936

 على ا"مام ذق وا عتدو.؛ ،لممدودة ا

 ة ع دس ون كريهسء دراسه ع.تة ر ل إرى

 لله ا د عب بينهم ن٠م ن ا٠ك ،حس شخن.؛ أ

 رئيس أول )المدير( الالل

 ^_ن٠وحذ ،عد٠ب دى ب-ور^-ة٠دذ-لج_.م

ذ-ولى ازني )اًالمدرد-ق( ٠لعسري ا
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 أ سه من الثورة ٠بعل ة عديات ب١مناص

قبادة الوزراء رئاسة  ة—م لم—ع—ل 1 وا

 البع.ثة هذه وتبدت المسلحة. ذوات

 من مكوذة ءام ردلى أحدرى مجموعة

 في وآخرين فشربان، ن دارسة

 يعد اروا—حى التدريس، أص-ول

 وروادأ وأساذذة ونحن ذادة م٠تخ.رجه

را ردأ ل:1أمت ربين٠وم  وحمود ا]ذ

اوزي. وأحمد الجايذي

 العراق أرسات آخر، جاذ.ب ومن

 لم٠٠ت-درس ل ة٠ءسكرؤ ة٠ث٠ار٠ب وع—إدما إلى

 وأدلى ط1ضب أريدن دن كوذة٠ه الجش

 مع المعلمين ااصفا ض?اط من عذر

 ارجعية وكاتبهم وخراثذم أدوب(

 قرة١اصر العثة بذلت وقد واكلدمي؛
 وداوات ،رة٠ومذم ترة٠ى جهردًا

 ليثيه٠الم لحرز ا أد-وال   إص

س:ل عن تقارر ت ور والتتغليمية،
 ة .—و داه ات خ تحسس وأجذرت ح، A ر.

 .ة:المدفعل - —و ا-ؤر؛؛ن المدرس-ة عل

 )ا"دارة( اخابرات ودربة

 ص داهدم اط دد طدا وتذان ،واارذاش

رأسرة. ال الدوعرة مجال في

 إسماعرش العقيد ة٠البع؛ دبورأ

 ضبطه-ا أدرز من اط وك ،صدوت
 الذي اا-دذ-*-ي ؛.ل٠حم ل1حم ال-رذرس

ددة اكته-اء د دع ارهن1 في الرقاد ذضل

 وتولى العراق، إلى وعودة،؛ البعثة
 -ة—والمدر الجيش درب—د منعب

 ئة٠تذش في كررر ؤخدل له و^ان ،الحردرة
وطنرة أسس ءلى الضراط دن ل٠ح.؛

ذورآ في ؛-ارز دادي ودور وة-ومية،
 د1367 م/1948 عام الدستور

 دد عل إعدادا فذلمها ءقب واستشهد
أحمد. ا"مام

 4وتثلكة.- ذ |لجيثل أحوال لمت ظ

 ني الذا النعف حتى سى-ورة . داك ءلى
 عقد .د-ا عن الحقمينيات، ءذد دن

 م/1957 - 1956 سدة ابرد ا"دام
 مع اتفاقيات ه1376 - 1375

 وذا^را٠وذدر^وس.ا اؤوذ-رر-في اد٠تح١
 رية٦لا للذوات إحدة ض ئمو٠ لدزوود

مدردة فتح وء والجودة، رحرية1وا

 لد.:دريب ودرز د، صنعا في سا.لوة
 المن?راء مع ولدولها عذب ٠تعز في يا٠1ء

 ااضراط تدريب آ.وار ل.ذد.نا !روسا
 واار؛ز ة—دا؛در' دةوا٠لد هلمز طن رم لا

 ب-رتها وس الجديدة،  ما-لحةا عل
 واامجا-دارة، ااردادرة واإدافع الد؛ا؛ات

 العكر؛-؛ ا جهزة ذ-روع وءلى
 واؤرادار ا"دارة كأجهزة ا خرى،

 اختلغة، تدرانة اا ل1أءه- اذب ح إلى
 ن 1ك ي - دية لح; ا لمدرسة ا فدح وأء.ر.د

 سنة ذورة د دع خؤ^٤أة ود ولى٠أ م1ا"د.
ه.1377 م/1958
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 لنعف ا في أي - لم كس؛ درة ًا ا وفي

 — ت لخمسينيا ا ز—ن—ء هرمى ني دلم٠ل ا

 ة٠ري٠ح١٠ع٠٠ع٠ء ة بع.ث ة٠ م٦كدو.علح ا ت٠٩ م غ ل ق. ت - ثف ا

 ة٠ع٠ب٠س ن٠م ك-ودة٠د ع-ر م م-ن تع.يمية

 ط لضم؛ ا ذقام صف. ط ودا ط زب

 بمشين٠ اطبض دح ون عا٠لت دا المعردون

 منعر ،الجتش في ادن ع|لئ نيب دن

 دورة إكلم-اى د٠ب_ع ثا٠دي٠ح رجوا٠نخ

 دم في خاصة ؤتدري__;ذ ة٨دراس

 ني; ادرا ل ة٠جديل ه.ج وم.ذا باهج ؛وندح

 وددرسة ة——رب—الح حدرس—الم في

 ؛-ا نظمةواستبدلوا ا سلحة،

 افي ا ذرة را ل* ا اداءات وا لميات را

 إ;^,فيا دش لجا في آذناك سائدة ك_ائت

. عع-ردة أ-تذرى

 أءرى ء--^ر م.دارس وافتتح-ت

 ط دا رع-درس-ة ن اظيرا ا كا;ة ح مدل

 تم كما .فعدية لمدا ومدرسة العف

 فوج ب-يذدا دن جديد-ة ق-طع كيل٠تث

 الج-ت-ش دم  ول ا واء1واا_ الم.إر

ا)وطفي.

اددمؤوري اا.ديش

 م/1962 ة٠:٠د اا-؛ورة قرام ع_د٠ب

 'لتشك-ر ت ت_ذككت فد 381

رق٠وذذ دة.ره-ا _ا؛ق٠٠لا ا^-ر-ة*—*_٠اا

 اا-ةرى، إلى ء-اد د.ن فمذ.هم .اراده-ا

 الملع.ادية الغذوى إلى اكض_م_وا وآء-رون

 كن٠ا الجمهوري، والنظام ا-ا-ذورة

 شد-اب—ل ا ا - صسور خ — م٠مكه ء_دادًا آ

 الع.سكرية لخدمة١ في اذ-رظوا الذين

 ء-لى ١ظلر - الخمينيات ذ.د٠ء في

 ا؛ ر!.إ.ةوات جب !.إوا ئهم ’

 للجيش ا ولى ا!.ط_واة ذرافك_ا

 تذظي-م أءدل حيذ.ما الج.ديد 'لجم,.يوري

 إذ ه،1381م/ 1962 سنة الجرش

 رذم)ا( ون ن )ذا اكج;يد ؛-اذون مدر

 ثبت ا!-.دي ه1381 م/1962 لذذ

 المدن.ة !أذرات إلى ين٨المذتسل ا ذراد

 ح:لع.وبا(. لمة؛ذ.وا افيا زرات ي ددذظا في

 ور٠دسعت٠ال رب-در أن,ي-ر ؛غدن د٠ع٠ور

 م/1963 سفة إبريل 13 في المؤنت

 في ل۵وذ اه،382 ا!.ذ*طة ذي 18

 "اساع أن: ءلى منه (28) اذادة

 والمدهة ،د.ذدس ب واح اوطنا عن

 وا!^^:^د ،يحن ادم; ل ذرف ة ري ك .—٠ ع . ا

. !اذاذون وذق ارياحذ'

 اراكل ؛-إعداد ح-يته في دىغ٠لمب

 رة-اد-ذ مقددته.! وفي التنظيمية،

 قرادات د-ن تبعها ود-ا ،ان٠ ركا

 ذداص-ة رذ-ا-ب رأة.ام، وإدارادت

"دارة ا—ر؛ ،لح--رفي ا بالعمارات
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اليئاذجدش

 وإدارة والتمون، داد٠وا"م والدذئم

 ءرد وتح وتح اغذدلنة. ا -لمعلحت ؤروع

 I >?;„€ ن٠م ري-ه٠عك٠س٠٠ل_ع ا دارس٠ا؛ ن٠م

 المدفعة الخنتلغمة: ل.حة٠س ا ارس ط

 وا"شارة والدرعات والمثاة

 ذ_ة لحيا ا ومدارس ،ت لمظال وا

انجفى. واذدرريمب

 أدوال كفل.م توارن ررت—وص

 خرم.ة وانون ع مذه-ا والجذود. ط ضب؛ ل ا

 ون٠وقاذ ة الهرد وذروط الضباط

راد ا ة٠دم٠خ  - لجذود وا الصف -  

وأت. وال* ا"جذراءات وذاذون

 عل رط٠مكح بحماس ب لذب ا أولي

غذراط  ,إساحة الذوات صذوف في ا

 ث٠بح ,.إتذخصرصة رة نسك رس إرا وا

 م_ن ء-رد وتنظيم ء إتذن وى٠ك٠أم

 ألوية 4ليت : ودرني؛ ة اررا درات اوو

زرة : هي( ة شا ذصر ا  دره وو وا وا

 إلى والمظالت، والصاعقة ة٠واله.رو؛

ودة جاذب  درن تشكيلها تم أحدرى أ

 دواء : مثا لذظامي١ ش٠لجي ا أوراد ددن

 ة٠رلس—ع ب٠ئ ا٠كذ وذ. ث ر٠ي ر٠ال_ت_ح

 ارة—إذ وكتيبة لر-ررء-؛ت ذرى وآ

 ح٠وس ة٠ذلري٠ت ذرطة رى٠وأحء

ورة دواء درن لي S' وكان ٠نجذرسين  ا

واء تنظيمهما نم ة-ر تره و او و

 ودا٠لمك ا٠م٠حه لي٠٠س و وفدرييهما

 ، حررى ا وية   ا تشكي-ل٠إ ندودجذن

 ىام_لة١مق_ ورايا كتانى فر_مال

 ررء-؛ت٠وا؛ رة1وا"ذ- لالستطالع

 والمضاده راذ؛ة٠؛٠اإ والمدنعمة

د عتا دا ^-زودة ها٠وك.ل لظظ.؛ذرات،

بكنا د٠٠ح نيه٠غ٠ع٠ي <1 ي٠٠بك١لش٠ل وا أ٠٠۶إلروس| ا

 في ذع٠ص ر٠خ $ ا و.هضه ،حع ا

 ية 1 ر—ود ت ثيتيا لثال ا حد_ر وا أ

 ت ورلى؛ ا من: ألف و ا رمن؛ت،

 ومطة وا لحفيذة ا : ؛—؛-أد-واءي

 ، ا٠ريوش دعك-ا ا خ ري ا و—وص ، ه٠ي.ل٠ت-ق٠ل وا

 ة ورا سالذرات اصادة والمدافع

 ت ثد؛ ورن؛ وا دق ؛ وا والهاون

دل. وءردات د؛ت٢وا؛ص*.له ا

 ل إرمه"؛ تم تها5إ ر إذ.؛ ا درة ل ا وفي

 لحنود وا الغاط ن٠م ترة٠ب٠ك أء.راد

 كاورات٠والم العمكري لذ"ررري-ب

 رد٠ء لي٠أرمه ا٠ىد ،ر٠مع في ة ا؛.؛.داد

تحاد إلى الطالب ن٠م  فيقول ا

 ف٠بمخت.ل اكلس-عكرية ا؛.مذون لدراسة

 وثالئول ن .؛—.د ا م٠ه٠بب لرز ،ها٠فروء

هيران ورراط ط؛ ررب ا  ءلى وا

 وكدان والقاذفة، لة٠اإ.ة.؛ذ الط؛ذرات

ء  أسادي دور -ن الطيار لهؤ

ذوى ضد الممارك في  "ذ.نجمي-ذ ا ا

 الحصار فك وفي ، حنية وا

ة٠س_ذ ء صنعا صمة *"_؛—و ا ن٠ ء
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الجدش لجش

 رى١الك حمة٠المل في ه1387 م/ 1967

 -ة—)ن عينمة؛٠٠٠٠ال مج.صار ء.رفت ادفي
 ا٠فيه ■-.ج-ر ني ا 'ادفي درم-{ ٠بعان—ل. ا إلى

الحصار(.

دوفي Iد.اذظات.1ا ق دش ا

 متعمرة) في ٠—ز_ذجي ة ويالضب

 يالت٠ك٠الذش ف.إن (يات٠م٠وامح دن٠ء

 ود-وع جذ-يز—ت٠ل ارب—وأس انح_ارفي

 أي في ا٠ء-ذه محتدنة ت.كن لم التلح

 وذلك ،ليم.في ا).وطن دن ٠٠آخ ء ز٠ج

 وحين ن. ذري ل ا ا!قرن ح1د.ط- ح.ق

 لغبطية ا زد لى لعثما ا دوالي ا أذث.أ

 في "ذكا^ز ا ه ع ت: صذع.اء في )الجذدردة(

 ذروع—د اد ب_إءد ت نحميا وا عان

 م/1 905 ت.ة٠س م.اثا.ة٠ع ذوة ل.تشكيل

 لهذا الفعلي التفين أن إ اه،323

 ء جان *-لى—؛ إ و؟لىأ لم دروع—ا؛

 الهتوكافي الملكة يام٠رق ا "باك،

 ا ولى، الع.المية اؤرب ءذب ةيالمق

 ر؛غ1٠غة يتعدون ليز٠ك٠ا"ذ ب_دأ إذ

لىلذة، طة3ا  دذو ة٠كتر نذكاوا الج

 تح-ت وف؛؛.ط جذ_لي م_ائة٠أرب_ع م.ن

ا١وتارللح.هل تدريعه_م تم طافي در ذرادة

 :ها٠بي دن غرقةتع راكزع في رذوزدعهم

وه^ون. بران ك

ذارت اه 343 م/ 1925 سنة وفي

 وذدلت ،درون في ة ز5المنمر الحاب

 وذر ،ا"ذلمة.ارزي الضابط ا٠ذائاه

دفي المتوكاب المملكة إلى أذرادها  ا

 ،دي .ط.ا ا لج_يش ا٠ب الذ^.ذوا ث٠حي

 سدران ن في زة رن - سة ن - ؛' ادفي ؤ. ا ورق:حس

 إ).ذ-اء ؛ز1ا"ذفي. ذرر دق ا٠ح.اله ءلى

 دادفي ءرد أءذاب في ؛كاملها ا!كتفي

درون.

أروي ددش

 روح—ن دن سدرات رف ث ربد_ا_

 ام/928 منة في أي ا ولى، ازفي

 ة—محم ج.يش "لى_ارزا أذشأ اه346

ووي ءرف ادذي ن ءلى  مة٠كل ي٠)وه ؛.ا

 وتعي LEVY ا"نجارزفي ء.ن رف.ة٠مح

 ود-ن الحذ.لىرن(، - افي_ذدة الة_وات

 ؛-*-ن ا ولى، الكذرفي أذراد ؛*-ض

 ا!لىاط.ق إلى ين٠الم.ذت.م ا ذراد سدر.*.ادا

 ل ذرا محتل.ف أوساط رمن دفي، ما لذ ا

 دق د-*-وا ا هشدمتيا وفي ، ت دا زم ا

وادذواذل.

 رلىافي٠ال في )لمروي ا در.ش ذألف

، ذرد ماذذا 1ذواد.،- وادذة كتيب-ة دن

رن— — لؤ ن٠د ذ_ة ج_ا٠ط ا د.ن ء_دع ٠مر .مج ،

 إلى وأوة-ل ، ر" ستين و ًا٠د ا٠ج٠ه

ا ولى( ادكذرفي ةلى1)ة رزي1إتم ط ذا؛
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اكيب

 رذن ألح.ق الذي الجبتى ذا٠ه قيادة

٠ ريطاف٦ال الطران سالح ئه1إذش

 زرد الثاب العالمية اذرب وإران

 إب وذم الجيش، ذا٠ه عدد من

 الضادة للمدفمية حديد جذ.اح

ةرات.1إط١

 ب • ••1 بحسب ردم ذيد٠ج٠الت ك-ان

 ساط:ة أو إمأرة — مية٠مح دال ءن عيذة٠٠

.ك.ايا٠م علد1 كا — أومشيدة

 قوات شكدت الغازة هلذه وفي

 المدذع وحذرموت ن ءلى مى أخرى

٠ اذرب أدذاء لىني1ا

الحرسالقي

 ادة٠ي—ق٠ال ادروي جيش ع٠٠ض—خ

اددسلك_ري وللتدريب البريطاب،

 اؤدمادم وتلقن؛-*-ض الري-طانى،

زية. ا باللغة ا ولي

 ابدية افل_اه_دة إبرام وداد

 أخ ه1353 م/1934 ذة ب,-; ار

 ذؤون في الغع-لي اا-:طء-ل ي ا"نجليز

 الحرس ل تدكي في ؤدرءوا اغير.ه-ات،

 الهجمات لدلى . داعده ق را٠بغر اذربى
حماد١و/ ،ءإيه الرجوم أو ال الذه ن٠ع

نتفاضات  العميان وتع اغدرن ا

رة  وحراسة والثروخ، اخالحرن وحم

 وة ة لكر وخصص والطرق. المراكز

 فرد مائة اذربى سرالح ذوات من

حتراط من دد—ء  إلى يصل ي—ا

. فرد ذة1أر؛*^

الحدودي س الحر

م/1938 مئة بداية ثز ا شكل

 د)اذرس سميت قوة —ه 13 5 7

 آو ذين د را ترتبط  الحكومي(

 بالسلطة شرة رب ترزط وإذا ،اوشيوخ

 المياثر الدرنى وك.ان ،سدممارية ا

 الضباط مرافقة ه-و "نثائها

داستين  ٠أد-نا م وحمايتب ،ز "نجاع ا ا

 دور تعاظم وذلى اذم؛ت. في خم١نمو

 يد في ذاداة ،بعد فيما ه_ذه الذ,وة

ستعما السلطة  ضاع٠"ء ردعا

 جاذب إلى وتخويفهم، السالطنن

 وك الشدب. أذراد وتخويف إخضاع

 ذلىأ وةت١ا بؤرور 1أذراده عدد ذزالى

 إلى ل٠ووصه ،ط٠وزاب جندي ذق رما

 مشاة كفرقة شايحهم نم فردا 350

 وأصبحت ،اذرالة من داصر ع هم

ثوي جيش مع لقوةا هذه  فوة ا
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 زلعه ا د٠ي في ا ا; ن يعتها

 ق٠ل ا ؛ذوات’ بدن وم.ن ٠ستعمارية ا

 أو متزاهدن، ذبرات في تشكيل.ها تم

 الذظاهمي، الل-حجي لحبتر ا د ق توا

 تج رج: لحضرس،١ دية ب ا ٠وجبث

مي، لمكال١  ، لعع,يطية ا رمة٠والجذل الذظ

.دن ثير لحك ا لجذدرمة وا

العربي ادآذوب حثن

 ما إقامة ا"دب ءاولة رؤدى

 ’ذرءو ربي( اك وب٠الجذ ب)اتحاد ة متدو

تحاد ل ذ٨ج ذشك؛ل في  دن ك.ون م .

 ، ا٠إليه المدار لدرق1و ٠لجيوص1 ءذاص;
 "درس ؛ًا ٠سمى دا اء٠بإذث أو  ١لىدأو

؛ة وة٠الة ;كون دي دي، ذا ا  الرة؛,

 في كرية٠لع ا ت بدا ظ دح ل ا غ٠لكز وابددان

 ة٠سق أفراده عدد فاغ ت، غده..؛؛ ا

 4،000 لحة؛رب ؛٠ه1378 م/1959

 الدارس وبغي وف-؛بط. تدي—ح

تحادي  اللعان إدرة ذت )الروي( ا

 ه1383 م/1 963 ءأم قح ا!بريع.ابت

 د ن؛  ا جيش إلى ول—تح حن

 لحرس ا صار مشده-؛ ،النظامي

كوعي ا  درى ا ا؛تشكيالت وب<لغل لح

ى اذرس دي. ا

ش٠ي٠>ج دوي ا جيش و'دط-ور

تحاد  ة ا؛د؛ د.ن ؤوة إلى النظامي( ا

 م/1965 مذن أفراده-؛ عدد بلغ

ف. أر رب ذن؛ د؛ ه1385 نآ

 ه1386 م/ 1966 ةس غدر أوا وفي

تحادي الج؛ش دان  5 ،500 يغم ا

 ولدوات عرف و؛:تكون ،رط وف، حة.لىي

 دذ؛ن1وة؛ ابة؛.ثر ة؛ادة :ءي وأدات

 ،في — درر ت وكت؛ب.ق ،٠.ككاث٠ .ر٠ وخم. ط-ق ز؛هذ؛

 ا"ذ-ارة من لكل واحدة ودروة

 المعغحة رات وال؛؛ ت لمواحال وا

 ا"مدادات ة_1وذ_ى؛ ة ط؛؛ ودرية

؛ة. !اعد. وف

تحادي الحرس اما  تألف فقد ا

 د„لمأحة ذب ى؛ ورع الذوادة مرف
ت ودرية ؛.غ٠خذ ءًا١تسا؛  ذواى-

لإلذ؛رة. وأءرى

 في !.بدء ا ن ك-ا نفها لعزة ا وفي

 للجيش را ذظه_ة !ذرانرنا إعداد

زادي  بداذلى دكون٠ ة الظ.؛ه.ي ا

 ا!في ابرطاني لجيش ا وأذظ.هذ !ذوارن

 في ذرع كه؛ آذ.ذاك، تحدم كانت

 م ء؛ رده لم ث مج؛ الوظ؛ئف ذهر^ب

 اهكل وأب إ ه1 386 م/1966

 دور إلى ا!ج_يطاد؛ين دور وادذذلى ،بمذ؛ذ

 الجيش د٠زري٠ت وتم ن؛٠المتثار

ت دلى؛ لد وا ؛دافع’ دن بدإد 4د١وا؛
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 للط.ائرات دة1والمضل ون اذا ود.لىاذع

  زات وا اذرات٠اوط ع_ن ء_دد م.ع

٠المتقرقة

 ،..ردات ذاذد أحهد

.اسدي ه، ذأدد أددد د.
 ٠:مو ول لعسكري١ لتأريخ١ : جدي ن؛ ساطازا : وراجع

 دارالعودة٠لشعذالثاذيت م1967 _ 1839

 ركناذاجي ع-قدم م.!988 س-ذة روت ر؛ -
 ذي لوطذبذ1 لحركة1و لجيش1 ا ذول: ءاي

 إدارة مطابع ام، 969 -1919 ادو
 إذذوادل الم*ذوي توجمه1وا مةدداا اودؤون
)د.ت(. ء صة؛ا — المس.لحق

ن١جضع

 وددن ابء ون٠وسك الجدم يفتح

 رو ، زرادوت( وذوز، وألفا ج.مه٠مع

 في ع٠ق٠ت كاذت ديخة٠لم أري وع رو

 ودن مدي ل ردع مده؛ ا مل٠يح فع مح.

 ف ٠د.م_خ *-رف٠ذ ذف ا٠ك في٠ل ا ود٠ع٠ل ا

 نى ا د دم أ تال إب، بمحافهلة ز( جي-ثسا

 م.دن من مديذ-ه ز( -درما ع صشة٠ل ا ني

ء ا٠ه٠ق٠وف ء ا٠لم٠ء ا٠١م ي-زل وم ، ن إدم ا

 زرج ها٠ومح اسراء،—وش ر وثم؛

 حمحر ن٠م خ-لمط سكشه.ا لق.رامطة،1

 تذ.سب ؛واد لهرا ورى منه-؛ نرب ل ول

 والصهيب. وبدر ح-جر مثل إا;ي-ا

 ك_كعا ه٠كتار٠ في افادي وبذ^ر

 لعفل ا بن ءل أن ط-كة ا٠ب٠ال رار٠أم

ش/268 ذ.ة٠س المدي.ذة ذه٠ه في ت.ق-و٠اس

ذت م.881  كز١مر أرم من شان٠جي ك

 وصذا'ءتها، "رجات٠٧المذ كه٠1وحي إكاج

 كر ٠يل ٠ألحيثمادية ود در ل ا ااا، I ~‘~٠; وإريح"'

 رب٠ؤ يلدة ن ا—ش٠ي٠"ج ؛-أني^-ر٠ء ا

فدطبة.

اكرودئ.ي ءدي مدذد ٠د

 درةجز ص.ذة اإ.ي»مداذي، ال^-زا دمد٠م أدو :لدراجع

 وع٠ك ا إي ء ٠ساذ د٠حم٠م ت-ح-فق ،لمربا
 الله لبء ا-و م،1990 ،1ط لدواذي،١

 ف٠ابطذ رار—أس فأل٠كث ع ادي٠اصم م.حمد
 راسات-1_.1ا م;كج القراط_ة، واؤأر

م،1994 ،ء صدد.؛ ذى، لبم ا حودث٠—وال

 لدا٠ط رح م ج م ،ري ج ح لا دن -ح م ؛22در

، دوع ا ءإي دل ح م اتحقيز دا، ودآدل ١ليمن ا
-ر، وال نلطاعة الماذب-ة ال.حكمة دار

م.1996 ،2ط تواء،

اليهن ٠جيولوجي
 ح؛ه لج؛ولو ’ ح-ه لذ؛ ا لرن ١ليمن ا تخذل

 ره الجذر به٠ش ٠ب٠جذو في زا٦متم ا سووع

 ومتحغ ذ,عيه نيسة١مل جعلته أ]عرسه

 ر.£ن دا—ل أ رن ر٠كلشت دل ا حب و٠ج.ي_ول
 ٠ واذحة  رضا ء-زوم ني حثذنوادا

 -وح٠وض د-ب مز٠لحت ا ا درن وياني

 ك؛هها ودرا ل-صخردة١ تجا ا دل و دف م.كا

 ددت ا٠س لى أ رزة ل؟.؛ ا ية٠لجيوكوج ا

 رن در كث ;ر٠ذف ص  رص ا ء ما عل

 ب.فش.أة تعلق.ة إ ا لجيولوجية ا ه.ر لظوا ا

 الجزي-رة سبه رذطقة ى-خور طور7و

 دا"ضافة انجاورة، تاطق١و كرسة١

ه—،ب.يع٠ط ت’ذروا رن تمن-كودد لر_.ا إلي
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 المؤدمات م.ن ك.ثير م-ام اهت حزبت

والعالمتة. العربيةو غلة١ والثركات

ن ادبه فيزيوغر|فية

 مناطق إلى؛. ث اذيمن تنقم

*ي: ة رسمي بزيوغراف:ة

 امةعذي٠تم الكاولي: لهلا - 1

 داب من الممتد دلي السا والسها

 العمالي ث اك.، حدود حق المذدب
 إلى يلى٠اا.- ٠هغ م ي٠٠تف ن ك ومم ذروًا،

 المالص.ق الجزء وه-و ا ول: زأين٠ج

 ولجدر دن٠ء لجح و  حمر ا ر٠ح٠ب٠لل

 لجدرة رسوب.,ات ءلى ودنريدلى إ*رب، ا

 ولل.ع.صر اذذ لي ٢الوص  واذر تاب.عة

 ،هواة رسضور-يات ها٠تخ.ظب اءي٠الرب

كاذدة ااصت,دور وظي.ر  في ألح-ديتة ا

 مذطق.ة ءذد حا١ ء-لى ذه أحذزاء

 اه—اتج في يشع وااذالي: ءلي. در

 دلبة روبيات ءلى ،ويحتوي ءلى الدا

مة٠لم-ه ا يان۵لو ا م-ن ال_ع_ديد م.ن آد^ة

 في غيتوتخ لجبال١ نمذ حدر٠تت وادفي

اداحلي. السهل عذ|

 م_ن دد وتم :ة الجلى الهضبة - 2

 در ااب ح-ل ني-ا ء-لى ^ة٠رد٠*٠اا المن-اط-ق

ر  بمحاذاة الشرقية المنطقة إلى ا

الحالي، الربع في لقاءدية١ دراء١.١ااح

 به ال ءلى ااة؛ دور٠.٠٠ااح من وتتكوئ<

 الص_خ_ور ن٠وم ،ربتأ٠*٠اا اط-درع

وجب،ز وي.ن٠لت.ك ااشاب_ع_ة .ورية٠الرلم

 ي ورا٠الجي ة-ن وللعمر لي،٠رع٠ال

٠والخاش:ري

 بدأ٠ت :ة لجب ا الصحراء - 3

 ذرى ي ا ف،ج لى ك ئ ي ة ليمش ا ء ا ر لعمحن ’

 سش.وح عد لج-ب-لة 1 لمنطقة ا ب ا٠ه-ض

 بر ًا٠وذرة شما د٠وتمت الجبال،

 رم-لمة دالميا في .ا٠م٠ب .*-ة—*I شا ونحات

 س و و ن ء طه-إلي اذ ا وا^لورء سج-بع-مين٠ل ا

 ة لء ا  حدة وا والمهره، حضرهسوت

 اوربع في ةيالعظ الرمال دنارات إلى

 اورمرة ن ا دب ك ل دا دذمدز وااي ألجن.الي،

 ل راوردا ن وا؛.*رو اأ„طح ءلي اا^؛امذ

 مع ا؛-ذزة.ة ذب ان ولىا.ود المت.حركة

 في ة٠للزراء ال.صالح.ة ..ة الذر ت.واجد

 هذه في ويوجد ٠مذ-ها عديدة بقاع

 ذزن ا رض ط?قات ويرت ؛الهازات

في الحال و٠ه كما لجوفه ا ه إلى ا من

 ارم--إل١ ت٠ولمد ،رلىذد*■٠برهاب لا زة٠رلر

 المنجذرفات ن م, ت طبة-ا دقع وااك,ددان

 وطبق.ات صنور دها٠رع ثم ،النهرلى

نمذ ود الحري لحجر١و ا؛طذلى موذ

11 iicgaigjl935 ذ.ألة٠ا؛



لىبذ.ر ا و٠ط٠ت ازي دح لم ا حبكات

 ن٠م.ك_ام ءل نحدوي اكذي لي٠رم٠ال

 مذط.ة.ي في ل الحد؛ و٠ه كما ةرول،٠الب

 ه٨ءط درهدت كم-ا ي٠وشئوةخ حمص-اؤر

إذكاورن.’ ٠لمذطقتترك ا في الحذر ل أء

 1تحتله ازي ازواسادن حذة ادسا ه.ذه
2كم 536000 نح_و تبلغ ارمن

ث٠ر د ا٠مر از:وزوحذ:ذ حليع;,ها ا٠كشكر

 دي: ةور١ادم لزن ردية ت وحذرا

لذاردة ا لة؛ءدة ا ور٠ص.خ وحدة - ا

زن. وا؛تذم

ة. ازردمدو الصءؤور وحذرة - 2

 ري.دن؛ ا ط اك؛ صخور وحذرة - 3

ردنازر؛ زق؛ءرةا د.ور٠ص ي٠تغط

د، ل ا م.ن *.ة٠٠د.؛م اطق٠مت واإ:^ولذ  د

 حذ^ث الحذ-ية الصخور أؤرم ر وكر

 ؤب ا٠م دهر إلى ا٠تملره يرجع

 وكسمى (Precambrian) الكمرري

 !-ص,.ءحذ-ور ا ه و-دلى . ة ء-لى ذ_؛٠1 ا ور٠خ٠ص٠ب

 ن٠م % 75 و٠نح ي٠ط٠غ٠ت ية٠وب٠رس٠ال

 هرن 1ءمره في .درج و ن، ال ده“مسا

 دى (Cambrian) الدبري العمر

 ويطد.ق (،Recent) ث د زلى ا العصر

 (Cover الدطاء صخور عليها

(Rocks، ص.خور تغطي أب حة.^ث

 ري زر؛ ا النشاط وحذرة ؛٠أه ؛ءللة.٠الذ

 5 000 0 بحوالى ذتدر ت٠اح٠س٠م وت.غ.طي

بركايدة ور٠خ٠از_ص ل٠م٠وت-ش م٠ك  ا

 وكت٠ذ$ اد,ي ذ.ثتحة 1 و٠إذ٠ا ت خال واإندا

 ابا*ء-ر أخدودي انفقاح بداية هرع

 لعصر ا ة )د-لىا رن٠ء وحذلجح ر٠ حم ا

في( ازرلحث. ال*ركل وحذق ا

 هذه ت نا و—مكا ل٠تمت هر-؛ ة د وعد؛

 لعمود ا ية حر لصة ا ت ا لوحذ-ر ا

 ءم وص—ي لذي ا ن٠٠ل٠ل لجسوأوجي( ا

 (Stratigraphic الطبقي 1كت_ابده

(Sequence الجوودة؛ ب ا دن؛ عرر 

 ؛؛}*.حدود ا!-*.فدود ١هذ ورف ااذاما؛؛؛،

 (Geological Column.) الجيولوجدي

 م.ن ادوحذرات لهذه وى.ن يلي م؛ وني

م  )أي عمرا لجدث ا إلى ا ى; ا

 إلى الجيولوجي( م-ود٠اص أذر ن٠ع

يهن1.1 دوودي سود ال وهدف

 ارفدن في ة ءلى زق؛ ا صاًلحور ردكاون

 يلذراذثت ا ؛لي٠)ه. رية ن؛ صخذور لرن

 وص-حور كتلم< لبججم.ا ا و :اذدت ل وا

 ذ-رت لجما وا سى د ا ذ.لى٠د ) لة ذ-و٠٦مذت

ذ:و:ت ت٠والشيس  وادرحذام(. ،وا

 م ؤر أ لصخور ا ره—ه ةة_؛

في تكاودت حث ،ؤذة ا اؤصدور
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'ن اد جيولوج:ة

 ين٠ب <-؛٥ ي ،ي ر٦لكم- ا دل هزا ده_ر

 أن ع٠م ،ة٠ح٠س مدون 500 و 1000

ئل هذالث  وج.ود إلى تحدر جذيده د

 ن٠م أكار إلى رشا—ء-م ي.صز خ.ور٠ص

 الصخ.ور تسمى .ح.ة دون٠ه 2700

 ور رخ ب هر٠ا زك د أدذاء ١تكوذح الفي

 (Basement المعقدة ة لى—القاء

(Complex ٠

 إدم-ن ا في ة ءلى ازى صنحذور تمت-د

 المرب؛ رع ازلى صغذور ر٠ا.تذاظ شما

(Arabian Shield) الع.ربية المملكة في 

 مك.مال ج-زءا ر٩يعت والدي ،*-ودلة٠ال-

 ازني (Nubian Shield) النوي ع

.ح_ر خ-لىود' ب_واسطة ءنه انفصل  ا

في. !.*.صرا ة٠ر_داي في رر ا  ز٠ود ا

 في ذ_لىة٨الم ة القاءلى حور٠ص إن٠ف هذ؛

 -ا٢ أ٠وك ذكودها ذن ه ت تدرف من٠ز ا

 !دركات اغ؛،تلغة ا ط.وار لحء ل ودن

 !درع ' ورخ داوء طة رد ة٠التكتوذ

 ول—وغ وه—ذ-ش إلى وبي٠الح - ربي—الع

 اء٠اختغ في ابب كان إفإدممب

 لصخور ا ذه٠ذ  حعاه ا ت لصغا ا

 (Granitic ^رانيتية محذوذات وذكؤن

(Plutonism من ط وام* ط_ق1ت_ في 

 ٠بظهور و؛ذدك وارهن، اذعري الدع

- شمال اتجاه ذات تجررة صدوع ء-لىة

التصدعي( نج-لى م ذظ( تل٠)م رب ء

(Najd Faulting System).

 اه-اة—١مخ يماك-ن هدة 1٠ء وره ورغ وم

 لك٠بت ن٠الم في ذاءلى؛—ا! ص_خ_ور

- العربي _لىرع وذ-ة٠الك ظور٠ص-1 ا

وب. ا؛

 (Basement Rocks) الذاءدة هنذور ذوزيع

المدق_دة الة_اء.دة ص_خ_ور تظهر

 ين٠ري كتا-تنن في م ئ دشعل

 ،شا-رة - د-ازب ح_وزن يفصلهما

 الغربية اكماب الكدلمة ى:

Northwest Block)) الجذوب لكتلة١و 

(. (Southern Block

 ارة٠االذ.* ة٠الكذل دخور رشاب

 دول زظهر ادفي اذنة.اثف ا'".ا.رب

 دن شرة-ا تمت.د وادفي ة٠حج مح_افط-ة

 ذظة 1مح دول ادخري لي ادده.؛ الذ-زء

 افظةمح في ثاروين رأس وحذق ةصعد

حضرموت.

 لج.وبية ا ال.كتل.ة صخ.ور ها أ

 من بادخرب تظهر ادفي شف1المك-

 ؟اتجاه إ٠ة: وادفي دارب، ءذاذ_ظ_ة

 البيضاء محافظة إلى ا].ذرفي الجذوب

 لتشمل ذ-ري-1ا بى-وب ا ر؟اتج_اه

 في والحفد ود-ودية ولودر مكوراص

 أدرى رة٠د لتظهر أ؛-;ر' محافظة

رني ال الجذوب ني كا  دن بالة.رب
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 ت_ق٠ء غرب ل شم_ا الواقدة ق٠ط ا٠ص وا

 ق٠ط لما وا وه٠شج ة٠ظ٠ف غدا في ودبان

الجذوب. في ذ*ز م.ذيذة حذول اوواة*ذ

 في المعقله القاءده ور خ ص ;كون٠ت

 من د-وء-ذن من الكتلتذن هاتدن

I رة٠ حز I لبدلة٠وا |لمتوازية خورة٢ ص إ 

 تتك.ون أحزه,.ة : ض٨لب ا ؛.عفها دح

 تح.ولة وبركائ.ية رمدودة طوز٠ص مز

 لثست ا ة٠ذ٠ح٠٠س إلى ة-ا٠واط تحو

 وأد-رلر-ة (،Greenshist) در— خد ا

 ة٠ومتاح-ول دارة ور٠ح٠ص لرز تت-كلون

 ومجماتيت ونسى ا؛ت—راد—ج )

 درج_ات إلى ت٠ذع.رض واسغب.و!ت(

 زاوز د٠وق .ء.الة إلى ستدن و٠ مع تحول

 ١كبا ا ر٠ت ظهور ت مادا—لع ا ده٠ه

 زرب ج - محدال تجاه’ دات ده وج ل و ج؛

 إلى لغركة1 رة اؤد؛ ذق ت دك ا أحزم.ت في

 حذذون’ في زرب حوب - ذرق ل 'لى؛

 ؛.رور إلى با"ضافة الحدوة، الكتلة

 درج ز ١ذ ' ذه٠ط حلرن ؤ؛ زن حراد ك.تل

ة٠لحرك ا د دع — ت خال يمتدا ت.سمى

(Post-Tectonic Intrusions).

ل ومن  ةيالحولوج رامدات ال -تد

 ط-ور٠٠ى وذذ.وذات ءل لت٠أجري ادي

 بدن را ارمزن في المقدة الذاعدة

 تذي؛ ر ودن؛ ؤدها ذذأت إفي’ لحولوج-ة ا

ع اذو ا أجذزاء دذية في جدودة ۶؛ا تدك

 ، .قنثم. ا ك م م٠قسعي ت أم,ك.ن ذف ن م،، در ل ا

 إلى اد^مز في العقدة الذ.اءدة ص-خور

 مدب؛ ؛. ث (Terrains) أفارم ى

 دددة في دكاوذت أنم؛ أي ذاري وعشأ له؛

 لىم٠إذ وه-ى (Continental) ؛-,ارية

 (Najran-Afif )عفيف( وان—ثم

Terrain) س ب ء رم—وإف Abas) 

(Terrain انحفد م وإذلى (Al-Mabfed 

(Terrain، ا$خران ؛ل٠ا"ذلىه أو-؛ 

 الى-زر ص ذوا أ دذ.ة في تك-وذا د ذق

 وهما (Oceanic Island Arc) نحترن ا

 (Al-Bayda Terrain) البيضاء إندب

(Al-Mukalla Terrain.) ادذاج وإلى.م

 مختصر وصف لي—ي ا—م وفي

 لهذه والزكيبلى الى؛وإوبذ اةىر٠۵ذ٢ا؛,
 الجحواوح,ة: م ا ذال

 ذاءدة ر١صخو دم أة؛ا

)ءذبف( ذبران إةادم٠1

 م٠"؛لى دًااد وء ا م٠ا"؛لى ذا٠ه دبر

 من لجؤون يازن ن ز-مود ا في ءذدك

 لشيست وا دسإد وا ألى.راذحت ص-لمح-ور

 ح-راديتبة متداخالت إلى يا"ضاؤة

 ثلم ذاذلىالبر خور٠۵ال دن ت وذءاب.؛

ندريت ددي ا—وس—ل ا زلت ؛,-باا  وا

٠توالرايول
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ايدن ولوجذة
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اسن ة٠جتولوج. اليمن جتولوجبه

ءب،س أذددم .2

 لنيس ا ور٠خ٠ص ن٠م يتكون

 ٠صخور إلى اذ-ة٠٠"ض1د- وانجمارت

 إلى تالاد_رفت ورسولية ية٠اذ٠رك٠ب

 حذ.ة٠)س ادحول هرن و,طة.ة دراجات

 و٠ءام ذدز وقد ٠(٠خغار   ا لشيست ا

 درون 2,3 إلى 1,7 ب اؤذدس ص.خور

سذة.

المدذد إدم .3

 النسيس صخور ن—م يتكودط

 صاأخ.ور م_ع ل د دنا ا!ي وانجماتيت

معيبورت ن٠م وكة٠مك خرى’أ  ا

 م_.ن رقيقة ت وطقا لشيت وا

 )-رخام وا .زيت ر الكو

 إلى با"ضاذع والكنجلومرات،

 ح_ذ_ة٠س إلى ولت٠تح ة٠ذ كا٠بر صخ-ور

 ,ر ء ق_در وق_د .ر٠ض— خ ا لثبست ا

 3,03 إلى 2,73 جدوان( الرص صخذور
 ذه٠ه يض-ع ر٠م٠ال-ع وهذا ذة.٠س باذون

 ؤ( كشعة٠ذ٠م ور٠ص-ح أؤدم ور٠ازص.لئخذ

 عا.وم.ات٠م ت، كاكال ا!.*.ربي اودرع

الجتولوجية. أث ا ًاخر

ديفاء !قددم .4

 ذل م ية٠د رك.ا٠ب ور٠ىمةح ن٠م ون٠ك ت٠ي

 ت٠ازل٠ب٠وال ذ-درت  وا ولبت٠راي٠ال

سحنة إلى تحولت الي والعك

 إلى با"ضاية ر،٠ض٠ا خ لشيست ا

 وة_لى الح.راذ.يت.ية. ادداخالت يعفى
 عرمليات٠ب ا"ة.إ^.م ه.ذا صآخ.ور نأذرت

 (Faulting) وتصدع (Folding) ي٠ط

 الحمضية واطح٠ة٠اذ ن٠م ءدد وظ-ي-ور

 (Felsic & Mafic Dikes) والذاعدية

-لومازات ات٠مئ إلى تمدن واز.في  ٠ازكئ

ت دا ت الم ء~مر در ة وولى  الج.راد.يتيه خ.

سذة. لجيون 2,53 إلى 1,99 *والى

كا  دم !ة .5

 البيضاء إة_ل-م ي-شبه "ة-فيم ا ذا٠ه

 و٠ه٠ف ،ري٠ًاخ٠ثم٠لص ا ه٠ب٠ي٠ت.رك  ٠٠ا٩٠حي من
 دذل برك-اذية ص-حخور من تكولي ا٠أدف

 والراوليت الرركاب والبردغا اسط

 من ود٠م.د إلى ذ-ة1با"ف- ل.ازك، وا

 (Mafic Dike القاعدي القواطع
(Swarms سحنة إلى تحوك ازفي 

.ا خغ.م التبت

 ماهية عن هذأ ل سؤا يطرح وذف

 ا)-في العمسخور ومكونات وطبيع.ة

 إقادمذن ددن التالحم ة٠ه<.:طة في د دوج.

 بيئتين في تكرنا متجاور؛-ن

 .ثئة’و )ذارية مختلفتين جيولوجيذذن

 ءلى لإلجابقو ادط؛;(. |لجزر أذواس

 اوزوب صورة ل ا لتكت,مل اكؤال ا ه-ن

م  هنا نكتفي لة٠وج.٠الج.ي-ول ا ذا

مغ) ق اط ن لم ا 0ط ع.ث.ل ؛.ان ذة.ول 1؛.
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كوام دروز أو بنطاقات  (Suture ا

(Zones ءلى تح.توي ا!ذ"اب في ره.ي 

 ية٠الرس_وب لصن-ور ن٠م تتابع

 البازك أهعبا والجاكت،

 ،.ش_م,ة٠دم ون٠تك ١٠٠م وعادة ي،١اء٠اذو^

 لثيتا سحنة إلى ومتحول-ة

ءخخ  ص--طور ء-لى وي٠فى كما ،ر٠ا

 دن وحشود قاءية وة-وق تاعدية

 دن ؟ع لتتا ا ه-ذا مثل ح. ط ا!-ذوا

 ت و ولى  ا خور٠بم يعرف ل.صخور ا

(Ophiolite) . ات٠ذطاة ت.ت.لع وبمكن 

لتحام  صخور لم-ة—ود-ذ-اه ا

وذ.;وت  ذي ذ.طق.ة٠م في ن٠اب في ا

 ءدد وازفي الصاء آحافظ-ة٠بم - ناعم

 غرب — ب ٠جذئ إلى ذرق — ل شذا ياتجاه

 .لمنإو"ذن ، وهلىات٠ا!_كت مذ_ات إلى

 ه;اك !.و-وظ حي.ث جة٠ح دن ؛؛لقرب

 ت ;و وة. ا ح-ور٠ى من كتل ود٠وج

 X 5 30 والى٠م إلى مكثفها يمل

 شرى - لصدا ؛-اتجاه وتمت.د ر١٠وم٠كبلم

 (Nabitah Suture يطة٩ذ ؛:طاق لتلتهي

(Zone اا^*ود؛ة. في

ي و ادر الغط،ء هطور

(Sedimentary Cover)

 الرس-وتجا، طاء٠الغ ص.خور ت-غطي

من % 75 و٠نح ه عال أ نكدرنا وكما

 ،ن٠اليم في ة٠س٠ب إدا ا ذق ذنا ا حة ذما

 الرس-وبتق -لذور٠ازم وع شملت يهر

 ء.ذة لقا ا ور رخ ذ-وق زرسبت ي٠ل ا

 من اكداء محتل.غة ات ذلى ءلى ة ن ق عد ا

 في-اة ا حق-ب ثم القديمة لحياة ا -وذب

 ٠اؤذلة ة في.ا ا ردب ودق طى— و ا

 !ب Li].. ا في الغ-طاء صدور رتتك.ون

 ة٠وط؛ش ورد-لىة ج-برية ور٠يذ من

 ]-*-حود ا إلى لرج_وع ودأ وملحية

 ء1الذط ى.لوور أن نالدظ ا-بلىو!ودي

 تغرقةع كان أدأ في رتظه ا؛في ارسرب’

 ءزدًا ٠تشمز دط؛ة.ة ت.تمثل ،ل-من ا دن

 واكذاودن (Groups) اذهوء.ات دن

(Formations) دن مرتبة العخرية 

 أسفل من )أي ا حدث إلى  ندم ا

.أء ه( إلى ا!دود

 ا!.وددات لحذه وى,ف ^لي 1م وفي

 ما وبحب ا حدث إلى ا قدم د.ن

 رما ح-ث اردات، د* دن -ا ء ::ذرذر

 ظ بح. لم د_ي.ا ال_ك_ث-ير ه-:-اك زال

الىة.5" ؛ذرات

ةليهة1ا ة1«.دددب دور ت
(Paleozoic Eva)

 اليم.ن في ذب الى ١هذ طبذردة ردم

 دن ك-لى  حدث ا إلى ا ذدم دن

وءوين دوجي كوينتو بارغ ءة مجز

ره. ءك
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اكز، ٠جةولوجي ن ايم وجه -و

(Ghabar Group} ار ء دددوءة .1

 وء-ة٠مجم صخ.ور ف٠اش٠م.ك هر٠ذط

 انح؛فظات هرن ثددودة ذق هرذا في ار٨غ
 دم—أؤ وءتكل والئرق_ية لح_ذ_ود.ة ا

 س.طح ءلى هرة اوظا الر'سوبيق ر٠الصخو
 ت٠ترسب ا إم ث ح: ،ن٠اليم في  رزن ا

 ءدة ون.؛ ا ر خو٠.٠ص ذوو، فة-لى دوا 
 المبكر. اوكمبري ا ء إ أل ال.ةدة

 بع-غى مع الرملي لح.ج-ر ا من وتتك-ون

.الحري االحجر همن ط،قات

( Wajid Formation) وددد دون .2

 'طذة٠لر إلى ة٠ك ن ايكو ١هذ مءي

 السع.ودية لورب.ية ا ك-ه٠مل٠الم في ذ٠وجح

 ه.تاك له ٤لذمطي ا طاع ازة دوجند ٠حيث

(Type Section) . رىئرو وتتكون

 خشن رع'لي جرح نم اليمن في ورد

 قارية ة٠يئ٠د في ته سب در التي الح.سنيات

  وردوفيثي ا الم أثناء

(.Ordovician) ه.ذه م.كاشف ر٠ه.٠وتلظ 

 ر و٠خ٠ص فون( دبيا ذوا  لصةذ.ور ا

 ده٠صع وديدة لر.ن زة.رب لى اوقاعدة

 ذوادي ة الغر الة٠الشم وا ح-زاء

 إلى هناك سمك؛ا ز، ص ي حيث ،لجذوف ا

 أودم ءذل ها٠محعل ١وهذ ٠مبر 200 غدو

 لى٠ء ه-رة أظ_؛ ا ودلى—ايرس لصخور 1

جذزاء دن لغربيه١و الغربث.ة لدة ا إدم ا ا

ابن•

(Akbarah Formation) عنبرة ذكوين .3

يدم رذا تق٠اش  ءكبرة وادي ن •٠ ا

 من كون٠ ودت . دة ٨ ص رب غ ب حذو في

 ر١)تك نل وط ا )رن اوإون دائدة صخذور

 يذية(٠ط٠ال واذاذ؛دن ز.د.د ا أكا،سد ب.ه

 ء أئنا دلى جاز. بيئة في ترسب-ت الي

 وفي (.Permian) ي٠الرم الم

 ذواؤفذلى  عذور وهد ا هله تع,لو وب زن؛ ا

 ةالفرا-- ١ادذاطؤ في نجل٠وج ور٠صطخ

 ا ماكن في القاعدة ودخور

ا ءرى.

 (Mesozoic Era) وئطى1ا اذدداة دقف صدور

كن د؛ أ في لعخور ا هذه تغلهر

 عادن دورة وتاؤون ن م وم ا ^ن ة خاء

 والطذلى زبري ا ر٠الحجة صخور ن٠م

 حذذب ل خذ سمت ذر ادفي والمت?خرات

 ١هذ قي.ة ن وتدم اوومعوى. ة ؛ — از

 إلى ا قدم لر-ن ن—ايم في ز_.ذب ا

 وءة٠ومح-م كحالن ذكود.ن ؛ ث حير-لى  ا

الىرة. - ة.1لطوي1

(Kohlan Formation) ،كحآلذ نون ٠ 1

سم تبدا سمي  مديدن إلى نسجة ا

ص.سعاء غرب ل ش ة٨او.واة كحالن
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ادس لوجحة٠جذ

 لهذا النمطي الق.ط.اع ي.وجد حيث

 و.عخوز وتت.ك.ون .هلى؛ك التكودن

ن٠ك  إلى دق د ردش ر٠ج٠ح وذ٠م ح.

 ص.خري.ة وجالددل يباتبالح مت.وسط

 أرذاء ردة ة؛ بي.ئة في دربت أوفي رطن؛

 (Early المبكر *ي رر٠الج الدر

(.Jurassic وي-ن٠^٠ذ ور٠ص_خ تظهر 

 رة١٠ءحك نوي٠كت ذوى دواف-فا ن٠ك.ح

 ،د٠وجي لكا.ود-ن ن ة-وق ا٠قي٠ذواف و

 في ئرًا 80 ددون م.ا ا٠ك_ه٠سم وح ترا ود.

 200 إلى ودذردوت ور.*.لى؛ م_ارب

)كحالن<. صذع؛ء -ذرب ل1سم في متر

(Amran Group) ءدران دجدوءة .2

 إلى نعرة ة٠افي^.وء ذه ه م—س ا ي ي-ا

 ذماء ص. رب٠ء ال شم. ^.ران٠ء دي.ذ.ة٠م
 ص-خور درن أس-اكني ب.شكل ودكا.ون

 والحيخذرات وا!.طذ-ل الجيري الحجر

ت د.*ذر مع  الرملي، ازجر دداء
 ا]عصر ء رذا أ ^ردة ر^ةة في ت٠ترسب اذى

I أربع ونغم ر.٠|كأخ لجررا-ي 
إلى ا ددم من ي—ه تكاوبز

 عتين٠والس ودضي شذرة ا حدث:

. وه؛

(Shugra Formation) شذرة دكاودن .1

 ذلكا؛ودوذ أكاهر وكاون ا ه.ذا يع.تحر

،وذ٠ليم ا في رًا د؛ اد ن عمرا مجم.وءة

 في زذرة ة دددم الى سددة ،٩صثممميت ذي ودًا

 اذطاع١ مدك ل دئب ث٨ح أبين اذظة٠ء

 مزًا. 98 نحر اك٠ه_ذ له النمطي

 ىلخذ.ور من شذرة ور٠ص*.از ون٠وتتك

 بحردة بددة في ت رب؟ د متش.ققة جذثردة

 ذًاحذر. ا ازوري ر٠الدص ء أدن؛ لة٠ضح

 ة٠ش-,احذ لى٠ء -ذخذ-ور٠الص ه.ذه وتظهر

 درة ب سه,ول( ذشمل ليمن١ في كاددرة

واز-رة. وت وحذر وذ؟وة ودارب

 (Madbi Formation) مشدي تذودن .2

لى ء إ.-ط ا دن دن,-ي د.ور٦ص- ن٠تتكو

 دمدور وع المتداخل لصنائحي ا

 سات ءلىو ثري—لج ا ذجر وا المارل

 — بحردة ة ردئ في ترس-بت واوفي رمزة،

خر زورا^.ي ا الد.ر اء أى ردة٢'٠  ٠المت

 حدة دمسا ءلى لمدخور ا هذه كدف ود

 وشبوة اردب٠م تشمل كبيرة

وازرة. وحدردوت

(Al-Sabatayn Formation) سبدئ1تكودنا .3

ن—د ين٠ت٠ع٠ب٠الس ور—خ—٠ص دحك-ون ت

 ر لجب* ا و حري لصح ا الحلح ت ط؟ذ؛

 صخو> ’دو اداة ق ت كام؛ إلى دا"زاذة

 التيذرمبت الرمليواسل، الحور

 _ريا١غ أو ة٠حل٠٠ض مح_ريلة سئ_ة في

المذأب. وري٠الى العصر أثناء
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اليمن جيواوج؛ة الن جيولوحة

 الذكوين هذا ف مكذ سمك ومخ:لف

 غرب رال ي مز 200 - 150 من

 300 نحو إلى مارب - وصافر صن*.ا،

 ألمها ين٠ح في شيوة - اد٠ب في م_بر

 وب—ن—والج الدرفى اتج_اه في نحتفي

الثوفى.

(Nayfa Formation) دفا نون .4

 ر٠لحج ا من يغا٠ذ ور٠خ٠ص تتدون

 الط-ذل بع-ضل دع المتماسلق الجوري

 تنتمي أيضا الي ارملي والحجر

 هذه وتظ.هر المتأخر. مي١الجور ل.لعصر

 والم.سيلة وش_بوة مارب في ور٠خ٠ص٠ال

 أو اوخرب نحو اتجهنا كلما وتخذخي

ادرفى.’

المؤرة جهوءة۵لطويلة/1 مجدوعة ٠3

(Tawilah|Mahaira): (Groups)

 ذأدس في ودتا٠تك انجموعتان وهذه

 المعمد أثذاء أي الزمه اا_ذ_قة

 حيث ٠ (Cretaceous) الكريتا-ي

 طق الذ؛ في الطويلة مجموعة ؛.كوذت

 ترسبت ٠حارت في ددة والغم الشماب

 ية٠البرق المناطق في رة—المي ة٠مجمرء

٠الشرقية لجذوبية١و

خور ؛ذ^ون في اوطويدة 4مجموء ص

 حجر ون غربية٠وال مال؛ة٠ال-ش طقالمنا

 بعمى مع الحبيات خشن رسلي

 والطفل كونجدوورات٠اذ طبقات

 مجموعة صدور ددكون يذما وا؛.ارل،

 يق٠ذوب٠والج رقية ال طق ا؛ذا في المهرة

 ويمل الجيري. حجر من اودرب

 وادي قطاع في اتجموعة هذه سمك

 وقمت وق 849 نحو إلى المسيلة

 من هي ركاوين قة إلى هناك

 قشن ا حيد: إلى ا قدم

 وشارون. وا؛كال وذرك شياتروح

( Qishn Formation) قشن .نكودن1

 اط-ر ن٠م تشن رخوب م■ ون تنننكل

 مذرات الدونجلى بعدر هح لي٠الرم

 ةيكم وتزداد وادارل الجيري لحجر١و

 اصا كلما واسل الجودي الحر

  ال_صطذور ه_ذه ترسبحج .ثرتا

 عمران مجموعة صدور ذوق تواؤذيا

 ٠ر٠الملبك الكريذأمي ر٠العم أثناء

 حدروت في ذور١ادص- هذه وتنكشف

وا؛*رة.

(Harshiyat Formation) .توزدرذدات 2

 دن التءوين هذا ر صد تت-كون

 دع-ض م-ع الرد-لي ر٠الحج ى--لد-ور

 ترسبت اا'في الجيري والحجر سل

ط. التوب -ي٠ريذ-٠٤ ا الع-صر أثناه
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 ت٠مو ضرح في لص-خور ا هذه ودذكادفع

 لذ.مطي ا الغذطاع دوجن ث٨ح والم.ه.ره،

الكال. قرب اه

(Fartak Formation) ذرتك نون .3

 ص-ح-ور م.ن ذردلدج ص_خور ون٠تتك

 الرملي و'لح-جر طفل ال مع؛-*-ذر جاردة

 نزة في رقة٠الث ذق لكا ا في ٠وترسبت

 ر٠وتظه حرشات. ٠تكوين م.ع متقارب.ة

 رموت١حغ في وح٠وض٠د ور٠خ٠لص ا هذه

٠والمهره

r Mukalla Formation) اعكال تودن .4

 مل«يذه ٠من إ.ذكاولحز ا هذا .*٠٠٠٠١ دق اش

 ذه لذ^.طي ا اإذط'ع دوجا- ث٨ح اكا ا

 الحجة-ر ذ-ور١ص م_ن ويلت_ك_ون هتاك.

 هع لخشذة1و وذة٠ألحش المتوس.طة لي او

 في خ-اص-ة الحري الح-جر م-ن كمية

 ي ي* تا ر٠دكا ا صر٠لذع ;فى٢تذكم ،إطدمرق ا

 هذه و٠ط٠وت ر.٠والمذأخ المتوس_ط

 ذكاوين ص-خور ت.وافقيا  خ.ور٠ال.ص

 م-ك-ادنيا لتظه-ر وذرذك ح.رشيات

وانجرة. حذرلروت في وح ؛وف

 (Sharwayn Formation) ذ.أرودن تذودن .5

ث -دلى أ زدكاودن ا ١هذ ص-خور تعدم

 في لوس-ط-ى ا ة لحا ا ذ-ب٠حذ ص_خور
 خاء أو ذرسبت ا۴إذ ثع٠٠حي٠ ،ن٠الم

ذكون و المتأخ.ر. ال.كاريت.اسي ر اأ..*-تب

 الطض، ؛-اض مع حري حجدر من
 من زاء ا د بعض في وتظهر

 غير أنه إ ،والى-رة حغرم_وت

 ط-ق 1ا>!ذ ذي ة1!طود بدوءة في 1ممت

والغربية. الش»اا.ية

ديدة ح II هذب،-حياة ه،.ذور .3

(Cenoioic Eva)

 ة ض؛ لمة ا ا-لحاة >ذ.ب ص.خور رتتتش

 ن٠م وا!.ضد ى ا!.وسط ت غذ,'نظ.! ا في

 إلى  قدم ا من طبق-ة (١—رذض البالد،

 ومج-وءة ح.ضرموت مجمو'ءة  حذث ا

 -ب ا!-رو إلى با"ضاذة ،الئحر

حية ل أ  في ا!؛.  للعصر التابعة ط

راءي- ا والعءس

حغدرعوت هجهوءة .1

(Hadvamout Gvoap)

 م-ن انجموط ه ها سم_ك وحدبرا

 8 ! 8 إلى شاروين رأس في ذمرًا 3 5

 ت1اغالذ-ظ- في يلة٠افل وادي في هارًا

 عة٠ءلىب ل ورشتم والذ,رقة طى،٠ال.ودي

ل ت-ربخلم ن٠.اوي٠ذ-كا دي—ي٠ء خد

 من وه-ي ون، وا اتوسين اب

 رددد ، ع-دج-زير :  ددث ا إلى  ذدم ا

 ورص، وجزع، غو، ر—ا! وأم

و ال ءلى ي٠وه ،-ذ-ا-ة و حبة و

' ني:
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ابدن ٠جيولوجين ادم ج؛ولوج؛ت

جزير|عد ن و ن .1

(Med١7.ir Formation )

 رية ة الى اددكاودن ه_ذا سع-مية ٠تعود

 ذرقء سم-ال ق٠ال.واقع ع-دج.زير

 ٠للتكوين ال'مطي دةط'ع١ جد٦يو ح؛ث

ج, لح 1 لرن ر جدر مد ور ص-خ وتتك.ون

 د سي ا كا دا ل'دي ا و ار ع ص ا م -ح 1■ ا .لي ر د ا

 في ن ن ر نير بيئة في ئ٨ترسج ادفي لحفيف١

 هذه 1—كذلع٠وللذ ٠الباا؛ومحن ء-هد

 ل٠ع_ث محدوده ن٠اكا٠اد في خ-ور٠د-ص ا

 تدو هذ؛ك سمكه.ا للر.لي ح؛ث ء -ا ند ص

مز. 200

(Raid Formation) ددد ذذودن .2

 من ال.ت.ك-ويوت ١هذ خود_ ص ذذكاون

 والمتبخرات الحري لحبنر وا الطذ-ل

 .الباليوس:ن ء.هد ءذا أن ذرسدت دفي ا

 ءلى قابلة د-ذاطق في عك.اشغة وذظ-ير

ادرة. اداب اكواطئ

ادرندوهة أم ذدودن .3
(Umm Er Radhuma Formation)

 د.ن كوير•. 1ا ه.ذ ور دن تتك-ون

 الجبري الحب:.ر من سميك.ة طبقات

 ب.ع.ض دع وال.دولوم.اي.ت ا دذد.وري

 نيررلى ئ.ة٠د. في ت٠ترس وادفي فل اوط

وظ،ر سذن. الباني دد ء أذذاء صيرا.؛

 ذرق في .ت ف? وا ؛صورة ة٠ش_غ ا٠ك٠ع

 ؛.ذرب ودا دوت محغ عيراذفدة في د;؛ون

 ول أدين. ة فظ عيرا في وءتذق اغذذد دن

دل  طق إذا ا في كاون د ا ا ط س.م است

 كا.وين ت ء صن.*-؛ ذرق ل ^،ا قدة زوا ا

أعاله. 0 ذكارذا وأن قبوس مل-جزير،

نم Jeza Formation) دزع ذدودن .4

من جزع ذكوين صحور :كون٠ت

 ط:قات ؛.ادض دع حي٠الصغا ال.طعل

 ء ددا أ تكاوذت وا؛في لجدري ا لحجر١ نرن

ا؛؛كار.  روسيوذ. ا ٠ءهل

(Formation Rus) رص ن و ن 5

 من رص :كويى مخور "دلكون

  لغر دع ت—وا ثم-دراي الجبس

 ذري—اه لححر’ لدن طنات

 الطباشيري، وائارل ت٠لح دإودودا وا

  ياوسين ا د٠ه٠ء -ا٠أل.-ض ع٠تت واد-في

المكار.

ذب د كن١تكو .6

(Habshiya Formation)

 د.طذلى 1 دن ح.بثية دذور دذكا.ون

 اد.ردبى بءر٠اءت_ د.ن دات ط. ب-عغى دع

ط.٠ا.لود تر  ذو ا لعها_ دذدمي اوذي
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ددفعة تكودن .7

(Mayaja’ah Formation)

 لح.ج.ر ' دن ميفعة ى-لذ.ور تت.ك.ون

 فرم ا والمتوسط الناعم الرد-لي

 ،'آحافير ءلى ومح;وي لط-ي' لحجر١و
 ز دوب   ا ن—خ ء في غا د أ و;ة—ت_ك

 ذا—ه ف—ن ا—ه_ك وتظهر المذودط.

 ء-.اذ-ظة في نحددوا م.يغ.عة في تكورن٠اا
أبيى•

نمShihr Group) ذدر1ا دبدوءة .2

دور وص ا يع حم نحموءة١ هله .ل٩ًا- ًا

ن والظاهرة والميوسرن ا وردوس

 ج دل لي لثما ا ذب لج.ا ا ط.ول، ءعلى

 رية٠وبح تجرية رواس،ب وه.ي عدن.

 م-ن سة٠متجاد غير ر٠صخو من كاوزة م

 لى٠رم٠ل ا ر٠ج٠والح ت وملمرا٠ل٠ونح٠ك٠ل ا

٠الكربوئات خور٠ ض و واوطذل

ب .3 ءي واش الثالذي ي٩الدصري روا

 ادني البركاني، النشاط تملل

ع في تسب،  من كب.يرة كمع.ات اذد

 أدشاء ارصن في لبركاندة ا ر ر٠ح ص—إ ا

 تميزت دوء ه ات ور ثاللي،٠ل٦ ر٠٠عم٠ال

 ا—له -تدعر نع ي درس ة٠ذب'٠ء اه٠ي٠م ة٠ببيئ

 هذه م.كاش-ف ر٠وتظه ن؛ردة. رواسب
 ب~يضى   ا ا٠لوتج٠ي بزة م م-' ب٠م* لروا ا

طعة.ات يئة٠ه ءلى ر٠ حف وا  حم-ر وا

 ز تشا د  ا .تييردوذة عدسات أو ههمغطعة

 ذريق عل البركانع؛ لصخور١ إى ل خ دت

 كرا الحدددة. - ء ا وصنع لوز - ص.ذعاء

ل٠ال لعصر ا ل خال وأنه  ه.د٠)ء ث.

ع٠لم ا ور٠خا ا*يك بمحا٠س ر٠ت (وسين٠ي٠لم ا

 مذطق.ة في صة1خ ص والجع ا!-صخري

 ر اابد. ل ساحة ءلى أدواقع.ة ا!صليف

ر. ا

 فإتج.ا اارداءي صر٠الع رواسب أم

 وحج  فدر’ ا!بدر ن ردا في زذذدر

 وجزر وس؛حوت ا،اكا وسدا>ل ءدن

 ة صعد و صعاء أحءواض وفي القدر

 وزذكاون الحالي. اربع1و ومارب وددار

 ة اإرجءانع اب د.* ا! لرن مدبااروا هاذه

 ن را٠م٠٠ك جزيرة في ل لحا 1 ه.و ا٠م٠ك

 ر ا ب؛ ب٠٠ررواس لرم.لية I وااكذبان

.طق ذنا ا ن رقع في الذاطة;ة ٠س اروا وا

ذاري ادذشاط مدخور

(Igneous Activity)

 الجزد-رة ه٠ب٠ش منطقة تعرصت
 أ؛:اء العهذ^ة ا رازي هايف دما ال*رل^ة

 -صر و ا )دداي,-ة الحديثة ة يا—لح ا ر ده

 دج وادع ذ.اري ؛خاط إلى اذذ في(

سدلى شاهقة ات مرزن* زكاون ء.ذ^  وس.

 |متدت ة د اليرى لمخور ا هرن طوؤلمة

ف إلى  ةيبق إلى تصل1 اذكاثإوزات آ

ءرب ذوب و ءرب فرة اوا ا ابلدان
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اليمن ج؛ولوج؛ت ن٠اا؛ جواوج؛ة

 أثدوردا مثل ا حمر البحر مذخغ-ضى

 ١هت استمر .وإرددرا صبرم-ال—وال

ري ط اكذا  اءي ر ا رصالع خالل ا

عمص حق و  آن المعلوم من الحاضر. ا

 ؛.داية هع دزادن اؤذاري النثاط هذا

ح  والبحر عدن خاثج دودي ؛ء اذذ

ا حمر.

 لجيولوجيا العمود إلى و؛الرجرع

دظ (2 رقم ى1)شك  مخرر آن ذ

 ذ-ذلمل اليم-ن في اا-ذاري ط النذل

ل ا)-*-صر بركاذ-يات  الم*.ثلة الد

 (Yemen اذيمن ت٠بركالى ؛*جموعة

Volcanic (iroup) ز ومخو 

ت ا.)-؛-دا  Granitoid) ا-يلذرابرة ز

Rocks) الر؛-اءي ا)*,تدر وبركانيات 

(. (Quaternary Volcanics

 ):ورد.*,ات ء_رف_ا ي-لي وفي*(

ا)صحور. ذه ه و-خصاتص

حر بركاذيات  (Tertiary الثاللى ا
Volcanics)

 Yemen) اليمن كاتياترب مج*وءة

(Volcanic Group

 الجيولوجية المة-اوط,« إلى بالنظر

 ا)بر^-الىات هذه ن نح-د ح-ة٠الم-وض

 أئر إلى ذصل *ة ض وا ت ح( $ا٠م تفعلي

في وتاركز 2دم 50000 من

 ذ١عل الةوبر(< ة الثمال اه-افظات

 هحطقة همن ر ذتن؛ ا ١هذ ويمدد ن،مالي

 دًا جذو عدن م.ذطقة ■ى ح  شما عدة٠ص

:را رسين حفاين في

 هذا ي٠فط٠ي : رة ن.،-؛ حق-ل .1

 طق1وا؛ذ ش.هارة مذط.قة اركاني الخل

ذا. المداورة

 وي.غ-طي :تعز - ص.ذعاء حقل .2

 مد ين الواقدة المناز الخل دنا

 ق٠هذاط إلى جنو؛.ا رممند وتعز وخع-اء

عدن. وشمال وااماد ر١مسيم

 بركانيات تموزت عاترة ب-صورة

 صخورها، في الواسع بالذنوع ارحمن

 تمة٠^-وا-وجذ٠اتلذ الدراسات دا.ت دت

 المناطق -ن٠ كث-تر ءلى ج.ريت زفي

 ا٠يه٠ف ل٠٠ي-ص فى٠ال تالع، _ة٠ص خ.ا ندة—اادم

 المن ات ذي برى صح-ور قطاع مهال

 وسمارة ثعؤارة هرذااز مثل أؤصاه،

 م.خظ-ه.ًا تعاقب هناك بآن ومناخة،

 الصخ,.ور ذوءح-ة ث٠حب من تذمريرًا

 لمذاطق١ هذه في لوحظ ذ.ةد ركاندة. ال

 تتكون البركانية ااصخذور طع ون؛ بأن

 في *ب الةرك_ج ءدي-ة ة_؛ د_ور٢ص_ م-ن

 .طة٠مذوم صخور إلى رددرج ثم ا سنل

 حم-ضحة -خور٠بص وت-ذكهي ١الحركيب

م_ن الدددد ك وهدا الركيب،

هذيد سهءق٠ال 948 ا



 كادات٠رر ءة٠مجمو كون١ت إي 1 لصخور١

ذدزاي - بازلت٠ال :مذه.ا من٦٠ال  - ت٠ا

 - الرايورت - الزارت - الداس:ت

والزجاج لطف ا - ئ٠ج.،ردظ ا

الرص.

 ور٠خ٠ص٠ل مقطعا ا٠ذ٠كبع وإذا

 نم كل٠تتث أب ٠نجل ارهن بركاس؛ت

د ؛زلت—الب -ور خ ورغ  ت—ذزاي —وا

 في الريورت من وقليل والزانحت

- ء ا ذع ص ذل ح ن م الجذ.وب.ية طق لذا ا

ل شك٨د ء صت.؛ وب وب؛ط في م؛ دم ب أ،٠رعر

 ودادة في واذددزدت تية٠زل دا دوح ط هرن

دور١محد م,ن ددادع دإك يع,لو ثم لقطاع١

 "ن "ي ٠ اشة. ا لو;ن

ءل س ا إف ا ؤت 1يته سياق ام ومحلى

ن٠ليم- ا دت ددا كا٠ ر٠ب ور٠خ يني م خ~ذا٣ .ت٠س ا

تزيين في ب-ل فقط ء ارذ؛ في رس

 دق ة داغ أنخ نها يأزوا الب؛نى ت جذي.؛ وا

 ز٩مم. ز١طر دات ر,مذيه ا زل إذ؛ ا غدت٠

" "و طغا  دذوع بفضل وذلك ؛

 ب لذ ا ارمن ت نيا در؛؛ دور ص ن إوا أ

واراعية.

 الصخري إذذوع ا ا ط م.س

ءلى دددل أن مم.كن٠ ارض ت ذ^؛ رر؛؛

 يذ.هذل الذي لى رميا إ ا تركيبه.ا ع دنوئ

 .م ج-م ٠|٨ ل ا لى، ؛٠٨ ث. ه مي٠ر.س ا٠م وجذ.ود٠ب

(Bimodallity.) ا]تجمع ؛ذادة وصذذ 

 حد توا كع_ي النارية لصخور ا في

قاءدي دريب أو صده دات اإصخدور

صهة دات خور٠ص عع  (Basic Rocks)

وه-ذه

ءن اليمن كن درا صدور ذز د.ة٠ازص,

واووة ر ]-يره ا فى لهد؛ ة٣اإث.؛ دإك

ركاذياتب ومءا العالم دأدان د*نل( فى

ذقط(. )ذاءذية ؛؛إذف ن زالدك؛ ا

د..؛ط٠*٠ا) دأن ؛٠رذم٠ء وع٠ب٠س ا ه م

 ارض في بدأ ود م ء.؛ كل٠بث ازذ؛ري

لى، ر٠الدص وذط  إلى يجرذ؛ وه.ذا ادذ

 إ.طذق ا *_ه.ر ل ا دو م؛ ده لرضا ل ؤا٠سد

 ع.مر واز ن؟ رم ا ت ذ-يا ورك-؛ ور خ٠لص

 وتة-؛ ضن٠بالس انحدد هو المطلق

دقيذة. محت?رية لتح؛رل

 .ة٠الحذاص سات ا]ذرا وإذ هرن م ر ول

 أن إ الوركاي؛ت، ه-ذه أء-هنر٠و.

 أن ء.لى أكدت قد ا بحاث ض٠دع

 للطفوح السفلى الطبقات ر ءه

ة  درن  البازلت  ذ.ور٨ل ارر؛.؛ذب

 الغل المعرقات ء؛م ورون 31 ن٠ء

طمذ؛ت1ز م ء؛ ورون 18 ءن دنل و
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ن٠الي ح؛واوجةة ن٠٠ال؛ جيولوج.ة

 اخ.ر معنى٠ب ت.1البركاذع ذه٠٠ط وليا1ال

 نشاطي-ا ؛.دأت ن٠اليم ات بركاد إن

 ول ارم؛( م-ذاطق مز( ًا ض دع ا٠وءطح

 ه_ذا ر—ه٠در.ت I ثم ،م دا رددون 31

 محتلغ.ة أنواءا طييل الذاري اكثاط

 1 8 ة؟.ل توقف حى صطخور٠ال م-ن

 ا بحاث ضرا٠ع٠ب ٠ا٠تقرس عام ليون٠م

 ذأما انعداءأ ك1هظ- أن ءلى نؤكد

 دس ا٠م الفةره في اثمرذ-اني ط !-ندما

 ء-ام م_ليون 11 و م ءا ون^1ر 18

 اددات٠البرك ب.عضل ءل عر حيث

 رون—م 9-11 دن ا—م ر٠ءم ذات

 ذوب ار—اك ل٠جب ان٠ب.رك في عام

٠ء1ا^ ماذطقة

ت1لمتد1 دراذيية٠1ا خ
(Granitoid Intrusive Rocks)

 ادخاري انشاط روى ا$خر النوع

 في لثاللي١ لعصر ا ء أذن؛ حدث م.ا و٠ه

 إلى ح-يذه في دد—ص ب لم ذه٠لك إفى?،، ا

طح  ويتمثل ٠ا عداى في دور د ؛ل ا

خور ط كدرا ا ١هذ  في دورت د رره دا بص

 نسميه م-ا وكذوذ-ت  رض ا ط)ذ ؛٠؛

 (Plutonic Rocks) وة الة خور٠٦صذ٠بال

 ت  خ لمت.دا د.ا 1هذ ده عل ط.ل.ق٠سئ درا أو

سؤال ن زنه ا إلى در ض وقد • ذذة ١لجر ا

 ذد ور٠صظخ٠ال ه_ذه ت٠كئاذ إذا : ه_و

 ؤكذأ ا رض حدن 1؛- في ذاًاة-وذ-ت

 ؛-ل ا رض، دطح ءلى اا؛وم نجدها

 دل م ره ءا  -ا٠ج .كل٠لتث دردذع ؤد و

 ل وض حفاش وجيال ة٠رمم جيال

 لبج إلى "فاذة دا الجرانيتية -*ردد

تعز. هحطقق في ى؛ر

 وجع.ود بأن ادذول يمالن ولإلجادة

 بس.بب ذان اك.طح ءلى ذور٢لص ا هذه

 ل م. ع ت زؤ ا س.م.م.ره٠ل ا ادع.رية تا٠د دررا ء

 ذه—ه ف—ك.ش ءلى زم-وك ل ا ررور مع

 دور إلى "صاؤة ا٠د ١هذ ،ور٠،خ—ال_ص

 ادي الداخلة ا رض.ة ات٠رك٠الح

 هذه ورفع اذدذاع اءدة—م, ءلى ذه^لى

 | رضة اؤئثرة طور دا هرن ذ.ور١ص*.٠ذ ا

اكطح. إلى

 حوز لصة ا ه.له أن٠ب زو-د.ظ ولقد

 ال٠اض أحزمة تشكل الجرسية

 الدر  خءدود دام٠ا؛ تجاه٠ل اذوازدة

ضانة ذا٠ه ا ثم.  تواى إلى با

 ادارة واانوا ذور٠اك. موذ، د د ل ا

 ل-صخور ؤ؛طم-ة ذرة دب ة٠هي ءلى

 رنح ؛دة—م.س الجبري.ة ه.ران٠ء مح.م.وءة

 ري حذرا غدول س_ح_ذ.ة وتك.ون  نجد.ثر ا

ه.و ك.^.ا ؤلى^.اس،1 لر.ذ.طذ.ة ط.ول ءلى
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اكن جيولوجه

 لتلردق ءل ح.وث منطقة في ل دا ا

صعدة. - ن١ءمر

 ل.كن لصخور١ هذه أنواع تتعدد ود

 ت—خ دا٠ذت ا صخور أنواع أدم

 نيت را—لجن ا هي نيتية را لج ا

في الحال هو )؛حما وردت ذود لجذرا وا

 ه.و ما٠ك ) واكبياذ...يت صور( ل٠جب

 جبل ذرى ة٠ل ا٠٠ص منطقة في ل 1لح ا

 تت.مز فزوبت.1و رت لذون؛ وا صور(

 كامله٠ مة٠ش٠لخ ا ا٠ه م ج رعب■! أ٠ ب ر و حح ص ل ا هذه

 جةسذ أ ءلى ^توي ود ن؛ را٠ح وأ لور٩لت ا

٠بورفثرية

 ت خال ا ند ا لهذه لمطدق ا ل*-مر ا

 ت٠اكرام ددبا٠ح شية٠ذ را٠لج ا

 في دهؤودنا ا٠٠م أ٠ب مدؤءرا ية٠ج لو ٠لجيو ا

 22 إلى 25 ين٠ب وح درا ية٠ذ٠زم فره
.تقريب تة٠س دررون

 س-ط-ة ’و٠ي ة٠-اء.ي "ذع ا ت دوحن؛ 1

 لى إيجا؛ هص.ؤذرات أء.طت ر حج. ءداد

 ليج طق .ا٠ت غى٠ع٠:٠ل شادة ت راءا ذن

 إلى محداج ت ازدراء؛ هذه ةن١لت ،صحر

كيد من مزيد  يائيةمالكي إدل احوالت الت

 ء.لى توحت ا ل.فى ا الصخور ت ود؛ لمهة

ا"ذماءلى. الشاذات ذاك

ءي الر ر٠۵الع ت1بركاذي

(Quaternary Volcanics)

 ٠لعمر ا ت نا بركا صخور عذت تتم

 عصر5 ا رتع ردا رك؛ ب حور ص* ءن راءي ا

 رمن( ا ت ددا كا٠در وء.ة٠مجم ) في $ لذ ا

 حدث ، 1وحوده ل ة؛ وأن, ؛ط؟وءراؤلى

 لحارط شكالى ءلى إم.؛ ذوجذ-د ا—أنم

 ن ضو ا و ت ذوه؛ له.ا سركزدة رة بركا

 شكالى أو ن1الحص_ حذوة نشيه عادة

 درنات ذ^ل ءلى وإما ،(C) فرح

 ير رمءك ذات س.عة وا رذلى با وط.ذوح

 ازوحود الممغ دو اودارى ١هذ كبمر.

ر٠عم٠ال تعين ط-رق وكن سداترا،

 أن بدن الذ^اةي اصل٠الغ يه المط-لق

 أو $ثي ا العص_ر من اًاصزر دكاون

اذرباءي. ال.عصر

 في الرباءي ين٠الح براكين ذنتنر

 ك٠ذ.إ ح.ددت وابب.*.ة يمذلى مذاط_ق

 : ه.ي رئيسة ل حقو بعة٠س في ط-ق ذنا ا

- دارب وحذذل دران - صذع.اء ل حذة

 رذل رداع - ذمار وحذفى مرواح

 في ءلي در ودنفى شقرة ذ-ل۶ر ءدن

ارمذلى. لجذزر ا وة اذم وطن -غدا
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ن٠اد.. ج؛ولوج؛ت ارمن ج؛ولوجة

ذمار-رداع ٠طل .3 للحمائص صرخ ءرص دلي 1وفىم

احةسم ا٠الحقر ١هذ ص-حور ى ط دن من حذفى كافى لصذور الجووحة

ه.ذا دبر رعو د. ذم 2500 دحو تق.در الرداء؛ اذبرداذة الحذذول هذه

ل ة٠ذ |لركا ا.لذذول ل.تط دن ذل اه

لغوهات١ ى٠رعغ دزال هرا ح-ث إدس ا ءدران - هدداداء حدل

رة ا٠د اه٠ثم٠م ء-لى كوى٠تح 4اس٠رك١ل ا دا فى الركادن لصخور ا تتذر
سص.٠سع ةمغذ أمجذرة ه_ا٠مق ودكارث

من ؤدى٤ا الطردق جادى لة٠ء ، الحقإ
جم.ل فى ل لحا ا و٠ه ا٠م٠ك ، رس،١لك ا »

ثل' ا رج:ل اددى
- دغ.طى إبا ث٠حا ء.صران إلى ن.اداء ص

. كم 2100 نحو إلى تصل ساحة

ءدن دذلى .4 طدوح ه-ذن ءلى لصخور١ هفه د ح وذو

دن ءدد ءلى الحة-فى ه-ذا يجذوى ات٠دىوه ٠تتمبر ذ-ذ دركذا وعفاردط دازإذ-ة

رل كونت ادفى البركانية اخة.رط ن٠م دب-، رو ءلى وى وتح; فج-ره٠ت٠م
ورأس لصة.رى ا ءدن ل وجذ*.؛ ن زا

٠ الى ٠ أ ك ٠ اهذه كتكون لذددزد.ركالذ.1 ا؛-واد
اددات درك إلى رزم آن و_ممكن ران.٠ء

برى أم جذ.؟) بركان الحفل هذا
ال؛زلت -طور٠ص من أساس.؛ اذصخذور

رون. ؟زدرة‘ ركاندو ادفذاءى. زك واب رى ارورفى

دذرة دذل .5 رواح ى - مارن حذل .2

فى اه.ة.فى ه-ذا ت .ا كاذ.; ؛., دتركاز دوالى ذن لحن ا هذ| .خور٠ص غطى٠ت

رددذة د.ن دن-رى ،.ا العرق.وى ل را الركاتات هذه وص .2كم 1200

تكون٠ت وه.ى ادن، ظة٠د.مح.اف د.ذرة كون ود ٠عتحن٠اك مذ.خغ.ض إلى ذوقا

د دركانى اد٠رم دن ، ازدت.ية٠د وز وص غ-روطا 60 من أدن؛ر دن ه.ذل ا ه-ذا

إلى رث ذرة دادات رتععذى دن |مختلعة دواع ا ءلى ةدذ.وى صا دركا

حق ششرة مذدذة من ا)ذرفى لشمال١ والذكل  .ون 1 ح-ث ن م ل.ص-ح-ور ا

العذرى. الحدر ءلى أدور لرددنه وا-لىجم.
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ابمن يولرجة٣

ءلي حذل .6

 م> ا-دخل ا دن ؛راكين تعبر

 وه-ي ارمن، في الراك-ين دث٠أح

 ويية٠الرس الصخور وتق.طع فرقة٠مذ

دوسدن مر )ء لحديثة١  نملعص ا إلى ار

٠المتاطق هذه في ر(٠الح؛ض

الدحذدة لجزر1 .7

 ارمنبه اللي.زر يثسم.إ لحننلى ا هذا

 البركانرة الص.خور من المك.وذة فة ى

اراعية.

دة اادا اا.ذوااق ذظام

 لق الحفوا ليمي٠"ق1 النظام دن ردم

ث ووجود ءات:ومجم د

ا حمر. للودر هروازية ذواذق

 حم; ا البدر عل ءمودي-ه زق ذوا

ءدن. لخذًاج ية٠ومواز

هرع طع ومتق.ا دع دا ئاذ-وي نظام

ية؛. ادفواذق ا

 لت-كتونى ا الشكال أن م٠بعضه ويرى

 ءلى ر٠يقتع  اكنيدءات طول ءلى

 ذدوء إلى ارزه دع ا رات ؤقا ا رذاء 4حرك

 سالسش٠ى فوذوع ا حمر، البحر

المناطق غل٠ع٠ب في ة رت؟ ا البراكبن

 ، ن—لح ل—س٠س عل ادرة— ب—م

 ومجمدوءة ن ا ر٠ءم س_ل كساج اء٠واخت.غ

ن فجأة الطريدة  ازذوادق أن ءلى يد

ثم ذات  غرب - ذرق ادمام اه٠ا

سل ترس.ب ذ؟.ل البالد شكدت  س.

وداة. ط هره ع ب ارذدة الوراكائن

ذته ا هءدة اديدن دصخور لحدة ا

،هعيق .1 ادذاءدة ١لصخور قتصادية1 ا

 المعقدة العامدة خذ-ور—ى تعنبر

 هدن حورها٠ص تحدوره [[ ا ولى إركابزة ا

و رأت الخا ذرسبات  ورن صاد.؛. ا

 دلى لحد ا المعدذ،ة لخامات١ هزه مثلة٦

 ة٠واا.ذض والذه.ب كل وال لذحاس1و

 كدوم وال-بتا وبذت٠لك وا ر٠لقصدي وا

 دل م اإث.*.ذ والعذ.,ام.ر والغاددؤوم،

 إلى "ضافة با وا!-؛وريوم، اليور'؛-;وم

 والصخور المعادن و-عذر جسد توا

  س.بستومى وا م اذرء؛ هردل ااصناعرة

 دكا.ر لي٠ي م.ا وفي والشنجار. ؛^كا1و

 ومنادق لعدذة ا امات٠لخ ا  ه-م

.له.ا المضيهة طيرور ااقب ووع تواجده

 ع و|لذحاس التركل ت ما حدأ .1

 مغيبورت ا صخور في ذوحلى

ااخاء.للحة طع وااذوا ؛رو والجذ؛ والشيست
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نال؛ ج؛ولوجتن٠اا؛ ج؛ولوجية

 — ال_ش|ق_ات — ورة٠الحاع ق طا٠ذ في

 ،اري٠الهح ل٠ا٠ج ودط-اق ،ارة٠ذ٠الم

 ة-لىس، في ادرديرة وادي اق—ونعد

 ووادي لة٠المص ووادي طرة1ا؛ة. وادي

 الرج؛مة ووادي بدركا ووادي عمق

فظة في  ة ر دلم- إلى ءدد وازفي ٠تعز مح

 زام٠لح الج-ذ-وبيه اذه لح ا ءلى مكبواص

 ظ-ة٠مح-اف اشتهرت ك_لع-ا ء. لبرضا ا

 تع-ود اذفي ة٠قد,مم ل ا جها بمنا اء٠بيض٠ال

 كان حيث سنة 300 غدو إلى

 ن٠م ية٠رئيس ن تى — رتج خ *-ت ي امرة ادنح

 رصخو وس )اا£وار'دز( ا؛رو ءروق

 ما٠ك كدع دبو ع ع   وا ن يس ص وا لشيست ا

والغضة. دن لمادا ا جبل في الح؛ل هو

 في الحديد يوجد ذ:٠دي٠الح .2

 ف.فذ والبيضاء، مدة—ى ؤ٠ظ٠مح_اف

 راج٠ت.خ٠س دا ده٠صع ة٠لي.ذ٠م هرت٠اثد.ت

 ثمت وك ،؛٠ي د قتعرط ا بكم.يات ليذ٠لح ا

 ؛٠ل_ح— س ا عة ذا—ص فى م—ه—ه دروًا

 زات ودرا لزمان1 تذيم هرذذ ديوف وا

 داب ظذ٠اغالؤ ذه٠ه في كعدين ا آذار

 تمعدذ؛ت ,إواقع أدم وس ا$ن. حذق

 وقدامي ائدة٠الم ل٠جب ي٠ه الحديد.

 ل٠ب٠وج ة٠ل٠ب٠ء ل٠وجب رن٠الة لبوج

 م-ن ي.قارب م.ا هذًاك أن ما٠ك .وب. ا

في ذيد٠لح ا ت ا٠دذ٠ع٠م,٠ت٠ل ع و روا ذ.ية دا

 ك٠كل أهمها من ء، لميضا ا ف.ظ.ة مح_ا

 شرى وجنوب غ-رب ال٠سم ؛٠٠ال.واقع

 ل٠وجي رداح شل البيضاء مدينة

 بصذور ف تستضما وحميعه.ا دن، ذاد؛ ا

ا؛*ذدة. ءدة إقا ا

 توجدن - برل٠س0٠تذج٠وال دير٠ذ-ص٠او .3

ت٠الت ور٠خ٠ص في دن؛٠٨ا؛ ه.ذه  داد

 مدي-ة ذرق لة٠قها ل٠جم ل٠مث لجراذشة١

ووادي زدلى أم ووادي و؛-رط صعدة

. ؛٠وءره ،ن وروا

 في ذهب٠اؤ ٠اجل رنو ب:٠او.ذه .4

 مدن وادي أهمها م.ن عديدة م.ذاط؛ل

 روان٠م ووادي ح.ضرموت محافظ؛ في

 ^؛ ك هذ؛ إن ث٦ح, ،ة لى ص,.* محاذظ؛ في

 اوفي و؛لىهب قع وا٠٠م ءذرة ءن ل دق 

م.   ا ذل م؛ فرة في تغلتسا

 في دن٠ع وادي في هى اك ووجدن

 دوك؛٠٠ا — الوركاد؛ ص*_لخذ-ور—ا ا

 وفي ولة٠ح٠٠المت — الرسوين؛ وال.صخور

 ى*ذة في ل ط؛ ا هو كما٠ ارو ا ءروق

 ذوق رفي ا وذدودت دخور وفي

 ل٠لض.ة وجدت وة-لى والبيضاء. الحذ-زم

 لدرع ا ط-ق منا دق-ب؛ في اا،ر؛دن هذه

د٠ه٠م م٠ج٠ا،٠م ل٠ه'-ث النوبي - -ربي”ا- ا
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اا؛ه.ن ج؛ولوجيم ارهن تجولوج

واوصلو. ة واوزردة هدرة وا.وذأ ضاء د ا ا٠ا٠ج - مء_ران دزام فى الذمد

ذان ق٠س.م ما إلى "ض.اف ا٠د ذا٠ه

ذع ندوا ءدة تح_وى اءدة٠ق٠ال -ذورصئ

من واداء زية٠ال أحج.ار لم-كاش.ف

فى ى ني* ه؛ وحد.-از.وز درة٠لمدعو 1دا دد ا٠ص-

 ومنطقة السودان فى ى أردغ حز،م

دوو. دو أمءرة حذر فى أدو

ذات اتمت٠وابى ;ت٠المراذ أهمها الم.مادن تةرك.ز :المشه ادن ال. .5

تلك مدل الغانم؛ اخامة ا ا-وان مذة١المز ت١٨جم-ات٨الم ءروق فى ة٠المشع

ة٠صعا مذخغغ,ى دن د-اوذرب ا؛وحودة المعقدة ادذاعدة لصخور ة٨ط1اؤ.ة. أو

.ردوت.١?ض٠و وال.ضاء ز رد* وم^ة  ذرق جذون د.ذظذة فى دودظ و ى

ءوذظة لنى !-ودر ع-ن ول.الدب تعز

ى  ههدة1.2 الرسوس لةطاء1 ورن الدناى ا ان.

ة: ده او اودداة دذن صخور ايالفدزمة او.*ودن تنع,ى ا٠ع د-وا

ازرماع، .د٨٠وج خور٠ص تحذوى

ءلى زها، السفا  نمزاء١ خام-؛

 صدور فى عة لصنا ا لمز_وز٠د_م وا

:ىفه ادذوءة،

ى٠الذه مثل الذئطة دن إدا ا دع.غى د.م-ح.افظة ذ-ون ذردذ :ادرذوم .1

الظروف ةذ.واذر لم اوق والقعد.د.ر جة-ح ذرس ووادي زعت
ذا  *.ة٠لطا وذ.ظرًا اةذى.ادلح.ا. دف.

ذ-ة1ى. _ا۴فإذ العخور ه-ذه د.اد~.ة

 ر صدو أدو اذ-وذ*ة. دو-دوه ن ذ-لدزا

 الح_زد_ذ لى وذا مه٠غح ف-هى ترة٦ ند

ادطنة. راو*.ودن

.ل التلك .2 وا سو

 لتلك ا وجد٠ي : رتوالجرا

.. أما ال،ضاء، .محافظة فى ور وا

 دددة دن دووذرب .اجل-٠ف اذت الجج

حذوذبن ل ج: وفى ذاءم ذى وفى ص-عدة

طى:.1ا ن اك.. دا دق رهدخو و دح. و إفد دو

ءلى ملة در ا حالن٠ى ص-نزوز ىوتحت لمذا ال ع.ادن٠م ذواجد : الى.كا .3

ل واإشك واا$وط.ت لذحاس١ ت>رسسات ور٠ص*-أخذ فى صنان-ح ن—هين ءلى

وارورابوم. ة٠٠ه٠د٠لم٠م. ذرى ودؤ_ك 1 ت- آلم٠م٠احج١, ١ اا.
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ادس جدواوجة

 ن را٠م—ء ة—ء و—م—مح صخور تر.ا أ

 زنك—ال ات٠تم.ع_دذ ء-لى نتحوي

 ءدد في والباروم والندضه ؛ص٠واارص

 في لجي.لي 1 قة٠م.ذط أهم_ها المذاط.ق ن٠م

 ران ء ص.خور أن إلى وه "زا ودا بم.

 د١كمو واسع اق—نط وعل تستخدم

 خام،٠والر )اوذورة( الحر وإذداج إلذاء

 ^-ب روا ء-لى اضا حبل تن ب؛ ف؛

 ب٠م روا ثل—هض حررى أ ة٠دي اقتصا

 صافر في ل لح-غ 1 و٠ه ا٠كم الجبس،

 خدم٠ت٠نم ثا١حب ، بى٠ي٠وح لغ,.رامى وا

 في ودنءل -؛، دذا ل ا أءراض في مع_ظمه

 في اؤال وه ك.دا ا"سمنت، صناعة

 ل٠اج٠ود ران٠حر—ء مصانع م_ن كل

 محور وعل ،٠وحغرموت رق٠والمذ

 ء2ىغ. ي.عم.ل اوذي الصخري لملح1

 في ل.لذع.ط ؤنحرإة لحردة ا لصخذ.ور٠إ

 ل_رمدة ا „ط-ور٠لص ا ك ومذ-ذا ، شجوة

 )حروض ذر صا في لط.ذ.ذ.ط مدة لحا ا

 دطدلى١ ور ورخ وءلى وذ-روة(؛ مارب

 في عط٠للذ المولده ر خو٠لص ا ل٦تعت ادي

حرلوت. روه و لرارب لرن كل

 وءة٠م٠نج لرلرلجة ا لومحور ا ألر_؛

 اؤ.زان تحوي فهي المهرة الطويلة/

 ح-وضى في ولة٠الج ه ل.لبا ي١لرثي ا

ور٠د٦ل-ص- ا أن ك-ما وعمران. ء صذع.ا

 ل٠تمث قدن لتحك.وين ة٠ع٠ب لتا ا ز.رلر.إرذ 1

 لر-ذطذ-ة ي لل.لحرول الرد-ي الخزان

 ن٠وي٠ك٠ذ ل٠ث٠بم٠و رورن، مذ بح ة٠للميل٠ ا

 ةيالجوف للمياه ادرسي اؤزان لمكال١

 لج_ذوكية وا ا؛-درقية ت فظا نحا ا في

 ذ-وي—تح لر-ة عا ودصورة ، شرزية٠ل ا

 ت طرن؛ ءلى انجموعة ده٠ه وز٠ذ١٠ص,

 ء صرن ل ذ..ة لر. لجذ.واص ت.ت.مز ملبة ر

٠الزجاج

االحديئة: ؛د ادد ددا- صخور

 دح—وا؛ س٦الج رواسب دج تم

 في بن١ايوني لع.هد الذايعة اوصخري

 رواسب وة.,دلك ،لعليف ا سععة

 البحر ذواط.ئ ء.لى السوداء ل زررا ا

 من تحويه ولر.ا عدن ليح٠وخ حم.ر  ا

 رت وا روم5ال مثل رقدلة معادن

 ،واناجذب، واد.زردؤون واإود.؛زلح.ت

 ة اؤم؛ حذب ب٠س وروا آح-ور٠ص م٠أه

قتصاد حوة I ال دن ديدة الح ة. ا

 شاط الذ هدذ.ور.1 ة.تصادية1 ا همية .3

اذي(ادبرو راذيت )اد الناري

 ارمن برىل.ات ود.ور ر١ذعت

ة٠القبم ح_ي_ث د_ن ض؛ .ذرة٠فة
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ن ال رة٠جتولو

 ور٠ي.صخ دورذت ما إدا ،دية ق,تصا  ا

 وا ا٠م ق_ب٠لح لكدة٠لع ا ءدة ا٠ق٠ل ا

 *-؛دن—ا؛ حيث رن جري—م٠ل_ك ا

 خ-ور—ص٠ل ا ذه٠ه ن—ك ة٠دي قتما  ا

 وأزواثم؛ وذرثم؛ ثم؛ دي؛ وذص-؛ ا ءوزت

 م.حخذمه ر.؛دة زه؛ حلت زفي ا

 ا ول الدراسات البناء. في لجئرة

 ت١المؤشر ضر رع ذاك ه أن ءلى ت٠دلل

 مرذ؟طة ذ.إزية دن د؛ د لوح) اله.مة

 ت تمددن؛ هرش ردة ا٠الحرم اثل غذ؛ ا دذشاط

 ذد^وني وا واوزرذتخ إزرق وا الذهب

 وي٠ت٠تح فض؛—ك كر. الخ-؛ نم ا٠ح٠ذ٠وال

 الع,ديد ءلى ًايمن ا ت دي؛ يرك؛ ور٠.محة٠ص

 الزجاج ٠٠متز ن؛ ا؛*-لى ر٨غ ت م؛ الخ؛ دزن

 موسحكأل٨ل وا ذ،١ي١لريو ا دن وه*؛ بيعوًا رط ا

 ا ءرى الطين,؛ والمعادن وا!.^؛ولن

٠رة,,5' اقتص،ادية أهمر؛ لهدا اافي

 ط لنشا ا ونا بز—يم ما م—أه إن

 و٠ه ال-زمكيه الذرة هذه في انى٠جرك٠ال

 ت ذي؛ درك؛ التاب*ة ابء رار وحذود

 ب;ركيبها بز ردم وازفي لي، اكال ر٠اإ.*.ص

 ا ه *ل مح م.ما المتذوء,ه وأدوام؛ ه؛ دج وكم

 ني د^لى٠دة وا ء دا؛ن؛ ب؛ ا س-؛ المواد ددن

ن س؛رق؛ أذر؛ كما٠و اردن. ذرلجب ب

 الباززت من وح يهرا حور لمب ا هذه

رود  اك*دد و,دطف الرايوت إلى ا

 اسذمحذدام إلى ؛أ"ضان؛ ١هذ ا لوان.

 في ؛٠ءاص ء ب؛ ا في ا حمر العلوب

 حث ه؛ ثم؛ مهل٠س ءلى قدن لوا ا اكأطق

 حرق ط؛٠واس٠ي لده ء الحصون يذم

 ط.ق لمذ,ا 1 في ,؛وجذود تردتدة ل ا الربة

.اغذاورة -دلى؛ دسا ا

 ء حذذوا ا غ م ر  أءرى حية د.؛ ن٠م

 اراعية والجركارات ا!يمن ت ني؛ درك؛

 ددمبز وط ردفي 1 الدرق ت ما ء؛ ءلى

 حذ يذوا و٠فه ،وروء.؛ ل حمر.؛ م.ن به

س  بكمي؛ت  محت.لغة طق مذ؛ في اا٠ ب

 صخور من٠ف وذزلث دجالد، ا سن

 ححا٠ق٠ل* ا -,-ءدم وي .ن ليمص ا ع ددا درك-؛

 طوهرات.١و لى لحن ا في ى.يرة ت ؛كد,؛

 نطاق عل ويقه٠ك ا ۴ؤء٠ر ؛.دأ وك

 ا ون ده ددمبز ؛؛الجوار دول إلى ,روغء

 لدن له أمن؛ ذذ-وق ءواص من !-*-ق,ق ا

 ة.د لتي ا  ءرى ا لذول ا في ,ق٠لعق ا

٠ب دوجد

 دص-محذور ؤذصص؛دي.ة ا ا هب؛ أه.؛

ليس ف.تتم.تل ا-لم.رانين؛ المدداحالت
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ذيمن

 إخان.ة ت١مؤشر ءلى ئها١احتو في وذط

 ط ازنهم و واك؟سش بدير2ألق صر ذا

 (Rare اوشحيحة ة٠ رضث ا والعذ.اصر

(Earth Elements، أيضا وإنما 

 ت نحاج ا واجبات ني م_با ١سذخد 

 .ا—اله—وأننحك ا٠ألواي بسبب والمباني

٠الجملمة الجراذية

 ى ء. الربا ر٠المم ب_ركاذ.يات أما

 ا٠ثم—ري١٠ك٠ل ا ت ردمم-ا٠ت ء-لى وي٠ت٠ت_آح٠ف

 ع٠يذاب ددن لقريبة١ ذق لمن؛ا في الح؛كرا

 ول—ئذ٠ في وجودة—؛ا ط-؛رة ا المياه

 مذطق-ة ل هرث عي، اورئ ال.ع.صر زن ؛-وا"ة

من يبةصلشح ا ال-ذي وجبل ض،٠ء رام

 ر٠ل-*لص ا هذا دتمحز ك-ما ٠ر د-؛3 ن ة٠مدي.ذ

نمار من ة محتلم٠ دواع أ دوجدود  البناء أح

 دات الى.,اززت ور٠خ—ص ن٠م نة ه٠لمك ا

 هري دا ا جسالذ مذ_ها اندذوع، لذسيح1

(Visicular) أو المصمت والذ-سدثح 

 صحور ي٠وه (،Massive) الكتلى

 دم٠كسذخ ودندك ة٠د٠ص٠ال ددده ثم

 ت س_؛ ا٠س أ ء د-( في 4سي ا٠س ا كصغه

 ف المذن؛ ر اضجع ص.خور ،٠وكدللث ني. لى؛ ا

(Abrasive) ٠حلغ كماده م٠تستخل الني

 هذه في قبر١ي ٠للحراره ازوذ٠ء ة د؛٠٥ أو

م اوصدور  ا؛تشف وذي ا ورت اذر خ

 سذور دن المدتوة اذص*طور في ؛وذرة

'اراعي. الج-كانى ادزجذاج

دي باري ءدد هحمد د.  القد
حردأش ح ادوك ءب صالح د.

 ت1برد. ذائد أدد أ.
دار اده، دم ادة) .د ء د.

 د سل. رددى ءدد ه.؟دوب د.
ي و ء؛ ر جب ءا-ي

 ؛- م. ا يادي، و خ. ص. الخرباش، ت مراجع
 ت1إ.إإراد_ ادي٠٠ء دار اي،ن. و-ح.ي.ة٠ول جي.

 ك.ث ه كم٠ك ام؛ 996 دن،.'،, والدذ-ر،
لثا -؟-راه-'م، إل.ال -اس، و -^.وردل  وع.ا

 ة ),رجم دل ء إواي.ن دا.1دوأ' ،.وردون ا
 _'ت—ازدرال د-ر'ن,. ، أح,مد ذاداج،

؛ 1992 ،36-21 در ادن، بوث،1و
Al-Kadasi, M (1988). Geology of 
Gabal Saber Granitic Mass, Taiz Area, 
Yemen, MS Beydoun, z, et Thesis,
Sana'a University, 332 p.; al., 1998, 
International lexicon of Stratigraphy,
V. Ill, Republic of Yemen, IUGS 
Publication, No..; Menzies, M. A. et al.
(1994). Geology of 34 Yemen, in the 
Geology and Mineral Resources of 
Yemen Mineral Exploration Board/ 
Ministry of Robertson Oil & Mineral 
Res. Publ, 21-48. Group Pic.; (1992) 
Geological Map of Republic of Yemen 
(1:1000,000). The Natural Res Proj., 
Ministry of Oil and Mineral Resources,

Republic of Yemen.
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دون د اد = حاذم آل

 الحادي = الهدي !؛راهدم دن د.اذم

دادي = هي1د1ذمدنأدهدا1د.

الحارث ددو

إلى مجبثمبون٠ي ، حية ون؛ يلة٠ق دوم
د نم ءم'رو دن كع-ب٠ دن الح.ارت  أو

 جب٠رش بن لى ر وز أدد ون ٠١ؤ هرذحج

 م٠وممه ٠ ن د ك بن ردد ون ردب ء اون
 بن ش ما بن  صفر ا رث لحا ا -و د

  ير ا الحارث و.ن ب٠ك.ع ن٠و ة٠رب.يع
 عديدة با.لىان |لمن وفي كعب. اون

 تجران في مذيا الحارث ذي دب ت-سمى

 |لخارث دي مديرة؛ وأشهرها وذريم،

 وم'ركزها ردعاء محا؛ظة دددودات م؛

 جه-ة دن ء ا ب.صذع ز٠وتتص ، ب-٠رضلدت ل ا

د رال:ها دن ًاا-ا ا ص ودت ،ال م ادش  ؛

 هايمرق ودن ن، وهمدا ب وأرح: م٩ذ

 غربيها رمن ،حديدى ؛-في ذ-ديرية

ادنان. د و ن1همد رة دد

 دري اك اه ءدد حس.ين ل.

 ا"كليل، الي-*.داذي: الد-ن دمد١٠م او ًا جح مرا
 دار | كرع، لميء دن هد٠٠م |لقاضي ت-حيق

 ٠محمل ئم،980 د،١بغد ،ة ء ا بللمط ة ري ح ال
،وة ذله-ا ن٠اإ^ ن١بلد ع٠م.ج.مو ًا الحجري

 لحكمة١ دار ٤ا"؛,وع علي م.حمد دةبق٠ل
،2ط اء،٠صقع واذذذر، للطت,اءة ماذيةيال

لم.996

غب٢ دن ارث٠؛1ا  و

 في كعب بن الحارث اسم ورد

 (660 )جام ه_و دذدي ذ_ة_ش
 يرء.ش در مرء إلى ة*ود والذذش

ع ،ابد-ن وح-د الذي ك..بر—'ا  وأصب

 ريدان وذي ب_أ٠س م_ل_ك) ه_و ه٠لشب

 ا ءوام دن—ب ة(—وء وحصرت

د. 330 - 285 دن |اتة ادر

 كعب بن رث ؤ؛ ا أن وزرجح

 ر ا؛-ؤ'" ه-لي لجا ا لحد ا ه-و ش_خ-صي

 الشهيرة كع-ب ؛-ن الحارث ب_تلة٠ل.ة

اًاب التاب: ! 

 ا دن )حرثنا -م“ ا اًاذةش ريذك - 1

 الكتابة هي وهذه (٢٠ع_٠ك

 ؛-ن )الحارث م المذرب
 واء-لى٠ة دب د_ًا تما كعب(

 في ورس ،لي-ة٠افح الك.ت.اب

 صن٠م ر؛ب٨اد ادب سب   ا لم_لة٠٧س.ل.

 دن ؛ن؛ب الحارث ينى

 ن—ا؛ رث اى د-ن أجدر ه-و

 بةراي١ال. ال.ذحجي الجد كعب

 ي ع لم ا ردون البي اًاكيالني

 لة٠للمص لةش،١ ه.ذا في بالذ؛ر

 ب ).زدن وا نزة دى وا ة ب-؛ ا

 وكان العش ه-ذا ياق٠ب

.ذه وزددا
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ب٠كث دن الدارث دذو كءب دن حارث٠ال دذو

 ب٠كع دن الحارت دذقئرة ا ب دس - 2

 إلى ء-ام-ر -واد؛ض وداب

 ط-نتى ؟-ري’ وبذو ؟.-ري( )دي

 ويعي ،جمغي نم مع-روف

مذحح. مزت

ن 1 اإة.ا وأن الذخع ش٠الذة دك; - ة

ارث—اطن درع ذ-وا كا_ا الذين
وحرم، '!؛'نمع من هم ■صه وصا

د.ن لحاردث ا م٠ء رو ع آح٠ ل وا

ءمرو د.ن يع١الذ. هو٠ث ،ج٠ىك

ادمن رو والحارث المنحجى،

المذحجى. عمرو ؛-ن كرن

كبور دنرع مؤسس "د ذع واول

 س.ع،د لرن م-ذحح ن٠م رووا٠ع٠م

 ذروع ٠ألىر حلى٠إ بعشيرة ا

دذحج.

المفاتان من أن التقش وذكر - 4

 الح_ارث مع اذوا—ئ الذين

 و؟رم من جاءة وسواد

مذحج، من ءوطي ،ءطن من

 ،سا هرن مم هالن؛:؛،٠ك رن ثم

 ران٠ب_تج لر_ذازل (٠له_ وكانت

 في استقرارهم دل وأحرارها

 بني ذن نطب أيض ر؟رم عبد،

 الك.هالذية،  زد ا هن ع-زيقياء

 :ي٠ل مجاورين أوض وة-اذ-وا

كب. ؛ن اطذارث

)الثرط( هذطقة قش ال روذك - 5

 ره-ب الة-أئد ادركي-,( دثرن!
 في وال-ذ-رط ، م —أدره— ف أوام

ا"لم.وف، يلي ا رم نجران أءلي

 من زن-رط وا ت ي افمدا ة_ال

قال: ا٠ك.م الحارث، بني ديار

 جه_ة ع-ن اءان٠د ذذب وء-نا

ران  وس-مى اذه.رط، أءلى في غ

ن:١وفير لج-وى ا سدن هرا
ذرى. واحده؛ ط،  ذرا ا

 الراث في كع.ب دن رث 1.4-ا وينو

 المكانة ذات القبائل من الدربي،

جعم-ازي، لسياسبة١  يل.ة ةتر٠عا و وا

رة اذ والدد  الجنوب ء.رب ددن ازكبب

ل. اادن ءرب ند وء

 ل ا٠جب من تمت-د ق—ا ا اره,(—ودو
 ادالي ا؛-ردح تخوم إلى غر؛-ًا ادراة

 ودار الج-وف راف٠آط وس ‘ ذرذا

 امة—اب حواز إلى جنوبا شاكا-ر
 ملك-اذت-ه_م في دوره-ا لها كان ،  شم-ا

 ويعده ا"سالم ذل لكبيرة١ التاريخث-ق

اودب. ؟زورة أمذاع ذر دا في

 ءار دا لد.حر.-ز-وءة اد-ذناث ب—وكا-ن

 كاسب بن ا-ل-ارث ؛-في اب—وآث

ذا  الشلل حي.ث لدن وه-م ،1٠ور؟ا

 ؛.ن كعب بن ازارث بذو النسبي:

)ن مالك ,ن ذل ج دن عان ا؛-ن عر
 دفي ورأس ج—ذن—م و—وه أدد،

اودان؛ن هم؛ذر ء وضة المزارث،
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ءب'بم ؛.ن غر٠)ج ادارثي دن الحارث و”ب

 رة٠ععط  سغار1 و؛,طون الدان-:؛؛. ءد

الءواح. بذكرهم

 ران٠نح كه ك.اذت الوثن؛؛ وفي

 وفي ،ة٠ك٠م ة٠عا-ب٠ك دف—ب كادبة ر٠أشعه

 ل ودي الرابع، البذي ومعر ا أواذر

 ءدذق ا ن دم ا لفي رية٩لحم ا الدودة دارة

بذو الح-ميع رأس وء-لى ان،رنج أه-ل

 فك.ان ة، دح؛ اف كادب، ادن ؤارث ا

 ع ق٠ي-وس لح—لم-ا ا وين بينهم ن ؛-S' هر-؛

 ر دواض ذي ب؛وس-كا ر٩الشه أر رق أرار

 وفي اتذريم، اوذرآن في ذذره ج؛ء امم

.ادرران؛؛ ذق وا؛وذأ .المذدية ر المرذو

 ادرمول إلى وفدوا ا"سالم وفي

 م-مهم وكا؛ت ،دلدن ومج-؛ مح-اوردن )
 دن ١٠د.ئه وأسدم اإ؛.؛هإ؛-:ة:-، ح_جذئة

 ءلى بقي من منه-*( وبة-ي ا٠أسل

 "-ول٠ل لر ا م ه إ؛؛ ز س.وأر ،ديحية ا

 ؛-ن وء-ه-رو وعدرمة وء-دًا )ذًا د؛

 ،نإ.ق ن؛؛.لم- ي-د ءلى دم—٠رأس ،م ٠-'حذ

 ءلى هددان دز ينجذران هرن دم لى امك

 وأسلمت : ل دن؛ دا٠وإ ،ءلي يد

 دن واإراد ءلي، دد ءلى ؛لمها مردان

 دن ثإوع وكاذت ردان، ص ن1بذجر

 وبعد قبل ؛-نجران دك ذد ن شمروا

٠الشهحر )اوررم( دوم

 -م٠؛٠أب* د-ن ك ادم الذذو"د-ات ولفي

 بذ؛ءدة كع-ب دن لح.ارثا دفي د-ن

 اطذ-ط؛ب ؛.ن م.ر٠ء ن زد-؛ رفي ، ذ-؛ي؛

 نم-ران، لفي ؛وة ؛.بية ء.؛دت

 ؛-في في السالح وكائر ارل، ودبرت

I ؛-بنلم-بد ا من وء-ذرهم رث لح_؛-، 

ءهم، ء,م أى ف,  إلى وح. هم إح.

وااد؛م. الدراق

ا#دداذي ء،.ي هطهر
 م ج،  صرت درم؛لمئ'س دن '.':ذن وش ؛ة :*راجع

ادي. رن الك-؛ر ا)-ب )؛(";^در؛ذ(.
 جررة رذة ني: يحددا د ا لو-مر ا ٠محمل او

  كرع’ ل'ي٠ء ن٠ب د م رح تحف.ق الدرب،

ام.990 ،1ط دوال،

 ءابد، )جعهر،ن الح؛رثي

 م762 ه/154 ت

 من؛.في ثم.رالى وذارس ذاءر ه-و

 د-*-رف  ، كف؛;:- بن رث د-؛ ا

 اه/54 م ء؛ ذوفي ولكنه ، ٠لر,-ود

دون؛—اد ردي٠دف ن—د و ي ؤ م،762

 ثقل، د-اءر و٠وه ، ؛؛٠د؛-د ا لى-ود؛ ا

 ا).فدول ط؛ذة لرن عط-وع مج؛د ول-كذه

 لدك-؛ذ-ة ل.ه ن وكا؛ والذ-زل. الحر.؛س-ة في

 م—لمه فردا دن ودو ،ذوه-ه ب-ين

 ءلى ص ;ذه,-؛ ظلم ؛ذل المعدودن،

ء ؛ ن م ة-؛ قذلى ن؛-حذ؛ ذبة، كا؛ اهر؛—ق
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ءاتة( دن )ج،غر لةارثي٠1ا

 وإلى إلى ,وه أ م وذا عاته، دكن قومه

 تذاط_ا وة.ال ، فنحره وذ-اه ئاف-ة ج٠كر

 ءلى ي٠مع ت ابكي؟ ذ,ياه:٠واا- الذ-وق

 ًا_رء_و وق—از: زالت L—هم ،ر٠ج-عخ

 زا يصئح.ن اء—وادن-. ذذظ-و، والذ.؛اه

 في مأتم رفى و اوجع كان دوم رؤي

 فر جع سر وس ٠يوعئذ ع'ن العرب

 : اتني١للةع معبذن لم،

نصعن اني اوه اوندب هع وافي ه

 ق روث رعم.كاة وجاة_اماذي ،جنين

دشث وأذى وراه-ا جست ء

 غلقا٠م دوني ن٠اكج وبات إوفي

ذ.ودء.ل ذارت ثم ،فلى-نى ألمن

 لزه_ق الذذى دادت د*وأت ا٠فل

ذكاد اودي إذارصا اوشاعر ذا و

 و وه ،بده طدف دوداع دره-ق دف

 .اص١۵اوة ذئذ؛ذ احة٠س إلى جرخ اوذي

 وأ؛;^ “زوجن-* ع٠ ز ا  ل ا دذاشد وهر

 وه عذدل أن دون هعفو س حر وس

في وهو جذن اذوت. د

 اذي ' ءاي هطهر
ىده-اذي، ا!،-رج ي  ؛ ذي ا ء : ؟ح درا  دار ا

 المغض.ل ءاي د. ؛ربا٠سو ؛؛روت، لغكر،١
دار ،م له-؛ أل-ي ردا،•ة ذرح حمودان:

ام. 992 ،دمشق ا دذروت 'اذكار،

964 ٠Iديهق.يغق هسه£ه

حمد(١ دن اح )صا اددارثي

 د( ٠أ إن )ى.الح الءارذي

م1994 ه./1414 ت

 ذاصر ن—أ"يرلى؛ ؛-ن الم—د ه_و

 في وباحث ،ذ.اعر ،مذذف ذارفي، ا

ل ا'؛-*-ي ا ا دب  الذ.هاه-ي ;ه-ا٠و

وة t منه  بذارخ ه,ء هلتذه_ا ا ءلى ء-

. قاذا وآذاب ن إدم ا

 )؛*ذو بدحارث وادي في ودشا ولد

 م-ن اوشرلة المنعوقة في الم-ارث(

 العأد_راء راف—أط ء-لى -ن، او

 ده ف ءذل ؛*دوي زلى في ،ذية٠اليم

 اودذ-ؤي واوتراث ذالد، واو ا ءراف

 اءاط ءره.ا تذتظ_م ،حرن ثقافة

ذات جتماعية او دة ا  ا

ةات. دوك ءن ؛;ر الذ* ل1وأشك او*

 ولع ، ؛الى؛* في ول  ا مه٠دعل ى ذا

 ر؛.تع 26م/ 1962 ر١٠سلتم 26 ذورة

 دالقوات التحق اه. 382 ا$ء-ر

 ة ري او*.*^ درال***ذ.ه اى في- -وأن ،ة ا"—*

 ي ال٠ا رد وكادت الحربية رالكا

 ني وكان اد*_ر,_؛ة، الدول، بعص

 م.ن رج لم كما ، المتعوق:ر• س سته درا

 مصر< - اوذاه.رة )جاد*.ة ًالمذوق دا

ا. شهاد ءلى حاها$



(٠أح«ع )صح؛ن رثي1٠اال أح»د( اح؛ن )دا |لحارثي

 تمر٠س. ذورة ءن ء ذا إد ٦ في رك ن؛

 ء.مله ى خ. ع.ن الجم.ه|وري وا!.ذ.ظام

 مع اذددب كم-ا لحيش،1 في ض.اب_ط

 يررتح هةبج لع ل؛عمل اساط ب.ع.ض

 رير٠تح٠ال ثج٠جي د ون؛ ،الوط.ن وب حذ

ل ط-؛ ابع٠الت  الءفاح ة٠ع.رحا خ.

 د ع وب البردطانى، اووجذود ٠ضا الماح
سذة  فةري٠ال ء-مله إلى عاد ل٠ا

   ؛ء-*-؛ وذاذه حق ودولى صذع.اء، في

له•؛ ورل ،محتل.غة رية٠ء„.^  إلى ز

٠ركن دد ق ء ردبة

ت ان٠ك  4؛-واذته-ا  ولى ا ه٠ل_ذش

 وطاذث اجتم.اء-ي ا!.ةا.لي ًاحيط٠ل.لم

 نآلحداث ا م-ن للك-تبر اته٠ي_ث ا٠ع٠وم

 ادراددة ذراءا* مم؛ ا؛.*.اصرة ذف وا؛و

 نافي وال الفكري ذاء ال في ا ذر ب.الغ

 فلم ا"رداءي، وداره؛ ته٠لعشخص

 رفة٠ع٠ع ءلى الذ-^وي شاطاه٠ذ ت.صر٠يق
جابة والتقاليد ا ء.راف  و؛سان ا

 وقصصأ ؟ارًا أء - ومروياب ذلى ا!.ن؟؛

 — وأشعارًا وأص-داة-ًا وح_كئدئت

 المنطقة في مذ-ها اك_ات-د وتحديدًا

رقدة -من من ا  العربه، زيرة والم ا

 وادزوادفي ًالعاميق و شعدار ذظم،، و

 ن وتدو يع إلى ٠تاد٠ام ب-ل ،ب٠ة.لح

 ي٠ذ_ذ؛ه٠اI ع.حي٠ش٠ال ا دب ودرامه

 راذلى؛ دراف ف.قدم المنطقة، لتلك

رعش دن ا ضر؛ هدلكو دل ١ز ودذة,رة

 الذ.*.ر ال أدك أذدم وًاحد د؛ن، اود؛

 الرهن ني س لذ؛ ا زال د؛ الني المروة

 روب٠ؤ ا ني ا٦ويرددو- ا٦ ح دنتلقدو
 أولى ؛٠طه ،ة٠غل—ل—احذق والمناسبات

 ك»؛ ة—د ودرا ع٠^-   ن مه.؛ اد.ًا٠اهذ«

رنية ا؛ذطةة قرائل ر أذد؛ دن ر;كب  ا

 ث ا أدلى في ذ;ك اوفي سن او ه-ن

ووطذ;ة. ح;ه؛ء^ة ا وقضايأ

 اا؛هن .خ ر بذ.؛ ه.:لما،.ه وكان

 -ة٠٠او-لىرال إلى اتج.ه أن الدريق وذرال

 شاط٠وذ وذكودن رخ ن في د واب,

ا م. قبل اليمن جيذر

 حادث في ذاحع ا؛. ته مو دال وذا

 ا ء.ه؛ل د.ن لعديد٠ل زه إنم؛ دون سرر

ذذتقها. ذروم ؛ان اوفي البخترة

 رب٠الح في دلى لزا ا : ذ_ه مؤلفا

 ام/ 990 ءام در ى؛ ذ_اب'ت٠وا؛

 ءام در د؛ اروادي شدو ه؛1410

 قبل اليمن جيش ه؛1411م/1991

م  ،4ذ دالفا ة٠قا؛ نمض )ورد ا"س-

 تاريخ نعرف و ءلجه نطلع لم

٠احدداره( ود^ان

اذحددوي ءدي دد دد
 ناصر(. ب-ن ٠احمل ون دحنحألح ال.حاردي جعح١عر

 - طامبات واله ال>-رث ي٠ف -ل ال-ر

 - ط! - اصوادي شدو م.)د.ن(.1990
 ر٠وب٠ت٠اك ها -ة٠٠٠ب٠ؤم٠م م_طابع - ام 991

 ٠)د ذألح٠اإ. واؤشر. ءة٠والطبا للص_،ئفة
إل، ار٠المث اازادل ب ى مة٠مغل :ءتدال*زيز(

آط.
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وة'ص( ،،وث؛ن حءدد لة،رثي٠اا رذاص( )ءدد؛،وث؛ن أارتي٠ا!لم

 وذاص( إن يغو،ش )ءدد رثي١الح

م584 تدو.

 *-رب٠اد ال.ش_عبراء م ء_ أ من و—ه

 ل١٠ر دد ورب ،دك٠٠٠?٠ال ل—ب٠ق ذيثن٠ليم ا

 دبرم واقعة في ارددم٠وق رث الحن-؛

 ادفي تي-م، ردفي ذود-ه بين لكالن،ا

 ،إثرى ء-لى ه٠غ٠حت لقي و ا٠يه٠ف أض

 ع.ربى٠ل ا  دب ا تارخ مصادر ونشير

 د٠ع٠ب م٠تي دفى نم ط-ل امه إلى القديم

 تذل ة٠ريق٠ط يختار يدء-وه أن أمره

 ا٠م ،طد-ه تكب ، أءط.وه و ،كريمة

 ، ء-رة-ًا له وا٠وؤ.طاد ادر ن٠م أراد

 ودرلى يذرب وهو يازف دمه فأخ-ن

 ح ؤ ا و من سعت ، ه لقصد ه—تف..

 ع ا ه فد ودذول لحال،١

بدا ئ اللوم كفى تلوماذي  أ

ل-يا ع دف اا_ا.وم ذي لك-م، ذ-ه-ا  و

م-ة٠ال أن ل-ا—ت-ع م—أد نفعها م-

شماب من خي١ ا-ودي، ود-' نيل

 ن٠فبل-غ ء-رض-ت ؛٠٠؛ را؛-؛-ًا ؛٠;٠ذ

ذ  أن دران من ندامائ ا د

 كليهما وا يهمين ك-رب أبا

اليمان؛؛ وت٠-دذ-ر بأءدى وقيس

ب .ي٠ؤو الله ج-زى  - د-ة٠ بال.ك-

ا-؛-؛ ال-مب وا$خرين صريحهم

 نهدة خيل٠ال من نب ت نانح وشئتلم٠ول

زوارا ازجباد انم ا ؛٠ه٠خا.غ رى د

 أبيكلم ر ؛—ذد ردب أ ولكنني

ح-؛ يختطغ-ن .؛ح٠اد.ر ن و؛؛ ب ا

 ب.صلمة داني ددوا ون، أؤول

ا~؛ر-.ا لي أط؛-ة-وا تيم أمع.ش-ر

 ا ج-حو٠فد نم٠اك م قد ذم لمئ-ر٠أ

؛.واة-؛-' د-ن -دكن ل-م أخاكم فإذ

 دآ٠-.ام— ت أن الله د ء.؛؛ أحق

ادهتاليا دين المعز ادرعاء ذ؛لبد

 عثمية ^.طة٠٠ذ مذ-يأل ع ؤذ—ح1—٠غا - وت

اذبت٠م٠ي أسبرًا ي٠قجل ذر م أن٠ك

رواكد، حولي الحي ئ ذا وظل

 - دى ليكة٠م ءحس.ى ت٠م٠دل وقد

وء-؛دد.؛ 4ء.إ؛. -لىد-ًا٨٠ ادرث أن.؛

 ال عحل٠و ادبذزور ذ.ذ.؛ر كات وذإ

ماذ-;.؛ دي حزن ذي٠وأ وهدي
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د(1خا دن س٠)الح لحازمي1 وداص( دن يفرث )ءب لحارثي١

 مطيتي لكرام1 للذرب وأذ-حر

ردائيا القينتين بين وأصدع

 ااقذا شمصها الخدل هدا إذا وكت

نيا بنا ة لقننا ا يف ٣بتص لبيق

 وزعتها ازجراء سوم دية وء-ا

العواليا على أنحوا وود بكغي

 أذل ولم جرادًا أركب لم كأذي

رجاليا عن نغي كري لخيلي

 أذل ولم ادروي الزق أسأ ولم

 ناريا ضوء أعدوا صدق رار

تدر بالك القصيدة هذه حظيت وقد

 ضمن وأدرجت الشهرة من

 إلى تسبة وذلك "اسيات"

 رها اختا الني نين دشما ا القصائد

 بعد اوضي، المفضل رالكيي ا ديب

 الباسي الخليعة عده اقزح أن

 به يجفل دما بالنظر م القح؛ المؤدي

ما وغرباذ روائع من ادهري الشعر

لذ*ر. ا هذا عيون بمثل٠ منها ؛راه

-م۵ا"د طيف1دال ء د.
 ليمني ا ا دب ذي اد*زب، الته عبد الفأر: : جع درا

الثاني، المجند الحكمة، مجلة _، 8 -
ص اد، 359 ا$خرة (8) العدد

 ،طرى٠با عبدالقادر ومحمد .235-231
 - 387 ص ص ،2 ح٠م ح، ط الجامع،

388.

في صعوة لقردة م—س  دو
 اثئب ذاع ؛ظرف همدان ناحية

 بعد ءلى :نع ’لقديم’ ددان بمخالف

 غرب شمال تقريب مزًا كيلو 30

 النقوش في دكر م٠مع  وا .ع صنعا

 ا )-رن مرة ن٠م أكر القديمة ة متي لي ا

 الثلث حاضرة وكانت ، حزيم(

٠ي٠سمعيخ ؛ساذلى د اتح-؛ دن حمالن

 )صمة كتا؟.ه في الحمداني وصفها

 عظيمة قرية بايا الدرب( جز؛.رة

 ززائرها رممكن ٠جاهب" آثار وا

 لقديم ا ورها—سد بقايا رؤية اروم

ره؛. ا؛ وبعفب

الشيبة دسدن الله ءدد أ.د.
 والق?ائل ادإدان معجنم ،لمق،حغيا ارراهدم جع:درا

 المؤسسة صنما*، الكلمة، دار اليمنية،
،4ط ،بيروت للدراتت، الجامعية

 ن١بلمد وع٠مجم الحجوري، ئمد٠عا ؛م2002

، كوع ١ عأي ل■٠محم *ضق٠ت ،رباثل.ها ليمن1

،2ط ضعاى اذية،٠اك الحكمة دار
م.1996

 خالد( ن٠ )اسن انازمي

م1820 . 1774م/1235 . 1188

 الدين ءز بن خالد بن الحن هو

في لمعق عالم الحازدي محن أي
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ذحل(٠ )ا)*-؛ن؛ن اددازديذاك( دن لمن1)ا االذازدي

 وعاوم والفقه والح-ديث در لكك ا

 في وؤ.لى ل ا ى دب أد ر٠ء ن؛ i لعرنم ا

 لىذ٠—واذ ب ا٠كا.ذ٠- دا ادذغل ٠ غ|ي يا٠ب٠ر

 اذتذاره ءم وارل ،  دلته_م.ا مهلى٠ و

 بتحريم م ز٠وج ا ؤواى، دن از*-ل_؛ء

 العم.ل لىق.^٠ل ت.رجح أن دمد ال.تقليلى

 ذذ_ه٠ل واخار ا دل-ة، ؛-ظاه-ر

 : عته.ا ، اإذوعبة ةل1ا>ل- في؛ حذارات ا

 عسالة٠ال لفي ةك——كبا هر٠الح دم٠ء

 حديث ح.ة٠ص أل.ت وذ-لى ،لجهرية ا

 وذهى عته، الله رذي لل دال ؛.ن أدس

؛-*.ض قاله الذي راب ط ا ء

 وأبي د_اد_إل مذدب وه-و ، ؤ.ذاظ ا

 وادلى.ازه ،ل٠حذل ن٠ب وأحمدلى ة٠حذيغ

 )الع-واص.م في اذوور اهيمرإب ؛ن محهد

 ؛-*-ص طه أذكر وفد -م(،١وا؛-ه-واه

 الذ.اس أدزم  نه ذلك، وة.ذ^ ءلم-اء

  الله ع إه وذاا.وا ذن؛ر، ا بم.ا لعمل١

 إ العالم ثذاره لماب لىحأ إا-زام يحن

 نال ذول٠ال ذل.لل٠ب -لى1اذذ يلتزم أن

 دن ؛راصة ذد  وؤالله ذت وى ؛.أس.

 23 ني العذه-اذ-ة ازلىو-ة جذود أحد

 دوذدو 16 ه/1 234 س_ذة ن1ل

 ة٠سح ال.زه-ر( )د..لىا.ق وفي ام، 81 9

 يونيو 5 ه/1 235 ثعان 23

م.1820

تحريم في ة—رسا؛ ا؛-؛ره: ى—وه

 ال_ة_ر ذ-رك في ة٠أ 1ر,-_ التقليد؛

 شرح لج..ي.رله؛٠ا ازصالة لفي ا؛.دان 1؛-

 زبل ا حاة.ا-ا( )عدة منظومة ءلى

 ا مثر؛ يلءإسما بن محمد ؛-ن الله

 ء توحي.د ؛_مذط.ة ب اشاو ا ذودت،

 ذلى ؛-ير: من إن ع ده ف وؤال .'وذيوب،

 جهلة من الله بعر وااضر النفع

 وإذا ور،٠أم شرك بث-ركون د-ا.مثن٠.

 بم٠فإ درذدءوا ولم ،ذا.ك زرر ءرذوا
 ءلى الدرر ذش ؛ أنم" ذرى' مثرنذون

.ذر.—ي لى ع. س دن مح.مد اإذميخ لىظومة٠

 ا"كوع ءدي دن إداءبذل ي !اذاف

مدر ن  كاوع' ء،ي ؛ن ل ني؛مداء اد ،راجع:
 ر٠ك٠غ٠أل دار ن،٠اليم ذي ع.اقله-4و -؛-م ال

ام. 995 ا، ط ت،٠اا الم*اصر،

ذمي ءضل( )ادن،ن ا

م1819ه/1234 ت

٠ .-ج٩جا- ن٠ب ي.ل٠.قء ى٠د دن م"ا٠٠للح ا و٠٠ه

 له بالعقه، رف ء-؛ ءالم ي<:٠الحازم

 ريد إلى رحز بره،٠غ في مذ-'رئ

 م■ب، ؤ نم ،العلم وط_ل ة٠رجع للدر

 رلقص ا وب وح درى ن ا وك ٠ يا و اغتتا

 ثر ء من ره٠ن٠ص٠وة ر—ع٠ئ٠ل ا ل—وي٠ط في

 ارن ذهب٠د دو ك.ما ب.مسافهأل تحديد

م—اذن' اذ جخ وإذده اذظذهري، رزم
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ءة؛ل( ين؛ن—٠٠!ا,ا الوازدي ءق;ل( ن؛ن )اده-؛ ازدي٠ا؛ل

 أا-زم فإنه ك٠كذل ؛د(،٠اإ* )زاد في

 انى٠ليم—ال انخالف في العلماء

 يى ر ودل ،الغهه نلم-ردس ءن .اع دن: ؛,ا

 ب:ذه وجذرى ءذه- ءوض؛ لحديث١ عالم

 د٠م٠مح ن٠ب ءلي ابن اف؛ن وبدن

 المثاهد ل و٠ح ره٠ذاك٠م لحازم-ي1

 ان٠ك ذقد ال-ذ.ر-ور، فوق والذراب

ما٠ب ستد ٠م ذؤك جذوار درى ز٩ا خ

 بن يحيى ؛-ن دحمأ المؤدي م #د-؛ ا ذال

 م #د؛ ا وحفيده ر،  زه؛ ا في إرذذى ا

 حاء بجواز ر ا ث-؛ في الدبن درف

  تمة ا ءلى والقباب المثاهد

 له ا؛ضجذ»( ءاره فأجاب والداء،

 إذ؛دتةةم دات ذ؛.رتم ' ع ل_ذظه ب_ما

م  وأنعالزه ا عظمين ا"مامين د

 ٠ ظذك زا : ة.؛.ذ-م أن إلى تمدران اد-ن

 جهال أص؛ ا عشين ا"مامين تبذين

 ر آخ إلى ا؛ؤدن أدثر ءز رويتمدوه دا

عكم؟  د1*م_٠اذ يد.زم  : ذ-أة-ول ك_

  ن ا"مامان هذان به ل ة؛ ا٠د اتباع

 ذوفي دن دح ا دم .دذا٠يتع لم ؛لى٠ذ. الله

 ثم ، زددت؛ ي.صح أن ر١غ دن العلماء

 جاء رد؛ I رس-وله ؛؛تراع أدرن؛ إنء

 الذين )؛ا؛لدذر زح وج ء-ر ذ.ة؛ل ، ده

(63 )ادور ا$ية أمره( ءن اذون ن؛

 اورول ؛م آذ.؛ )ود؛ سأبه ج.ل ل وؤ؛

 ذ؛د-ي-وا( عنه ذم عم-؛ ود؛ فخذوه

 ث، وأداد آدات دن ردم (7 )الحذر

 ؛ؤه-ن  " : I ة-وله ذلك د_ن

 ن؛ تبم هواه يك_وذ دق ٠٠ح_دك ا

 أبو فأذرج يرذ؛ ثرت إذا به دذت

 مرفوء؛ عده الله رذي ءلي ء_ن داود

 أداقة نشذذي؛تحريم د؛ I الي إلى

 الدرور، عند ا؛-صر؛ح د وإدة؛ ا!.ذرور

 في درذوءآ جادعه لفي ي ا]نرمن وأ-ندرج

 ا داة. دن ذاك عر و ذاك ءن التوي

 ءن -هوه رو د؛ جهال ذواذم وأ:د؛

 ه-ذا إن ذ؛لىوا'ب إلخ، ذرن ا؛-ؤد ادثر

 دن له رح؛ لعحة ص-ح ؛.ذ-دبث

 د-ددا ل 4صحت إلى دن؛ ذ.ظر و ،جذرح ا

 ه؛٠ذ بذ!.ك نن*رد لم لك..وذذ_ا ه ذم س أو

 العلماء اب.ض اغالغة وأن؛ تذرذاه.

 'ذإزام“ا و  ول ا ل٠تجه د~ذ؛.زم ذ

 دن رد ا"دام ذرء اف ند؛ ف؛م_ا ذاك

 أن ا حرهم غ و؛ذا اإ؛دي م را"د؛ ءلي،

 ا ذر، ده سندل ا ؛؛ I جذالى أ-د.دش؛

 ل٠ك أدى ؛-لى ،ك-ذل-ك ا در وليرى

 وصح ،إلرء د.ار د.ا إلى د.ي..ا„؛ راحاب

 ا ندر، عند ل-صح ولم لذ_دهذ؛ ت.د٠ء

فإنه؛؛ن اذ؛دي ءن ذاك زوي كما
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ءة؛ل( ذن )السدن يعالحاز ءة؛ل( دن )ادن ري اك

ريد وع م مح ث٠أحادي دن في ول رق

 ا٠وأع .ا٠ل.دي.ذ ي.ص.ح لم ه-ذا ع ءلي دن

 رف_اه٠ء ازلى!^ل ذل-ك '.-*-ز ول_كام٠ق

ه دا رت !.و ذالجواب وجهداه،  قا

 أبدأ اله٠ول.,ت.ق ا٠ليت٠ء ي٠غ٠خ دا دال

ل عادة د ك.ان وىكره_م،  في ا

 اا-وف-وء-ة ب٠ال_كت من دليل٠ال ة-ل٠ذ

 دأ؛-؛ دال مخ-ص وك-ي-ف ؛-ذاك،

 اومن في ًاا_ا ه-ل٠ اا ن ى ص_آح.يح

م أ؛طار د.ن ؛ثم وفي ام، وال  ا"د.

 ،ءدى ءلى دافي أوز خغطه ؛-ل

 ادايب ا حة٠د دح ذا.ك ا-صح و؛-;ف
 في اا..عدلل ؛.ان وءب أو ؟ ااذ؛ور

 أن *ر لغوا ذا هذا ذذور إذا ا در. ذذس

هاد، ط.ريق د.ن ذواز ؛-ا اذود  ا

ن دا;في وأدا دلح  ذ؛رة.وه اوذي ا

 هع مثددده ءذد به .هل٨ا ا كون٠ل انما٠ف

 وج_دذ_ا ق_ذ وهن-، اذوال؛ ءدم

 ال.في اذذقدم ث ذود ا وهو ودول، ا

ه  ف-ا اج حم ذواذم د.ا و أو . ذ؛.ر

 دايل. داج التجهولى ءر ا$مه ء.لى

 أذى وإذا ،ه_:-ا تجهيل  أة.ول:

 وحلى؛ ؛-،'-وان ااذول إلى ادهد-ا٠احذ.ي

 ،د،دا-ور  ذ-ه ،ء-لته ح-ور دأ ت-ه-ل ج ا

 الله ردول ء-ن ذا-ك ورد ؛..د-ا

( وآد_ا  في آ٠إم_اء ار٠ى إذ-ه :ذوز

ال)انء رفة مذلى دع لجبال١ ه-؛؟-ر

 غير د.ن ر  نم.؛ ا واوذضاجء ا نم.ار

م، آء-ر إلى ردهم ذ-و-ا؛-ر د  ؛-

 هنا .اذ اذا ق: و ال الله و؛ ذأذود

 ،ودناد مجته-ف .محن٠ق إلى ~مون.٠يتق

عتداد اذ.اني    ن-* ذأل ه.ا٠؛ ا

 وا ول قلده، د-ن ؛ إ  مح.كي

 اشكال فال نم-وازه قاذا. مجتهذ أ٠إد

 ادء_اء عر حجة له ى٠لي أده

حذؤاد،  في رذدم ردا أ؛ط-لىاه وذو ا

 دن د.اك وإد.ا ؛*.ارف.;*، ادل ه.ذا

 لم  ن* ذ*.ل بيا يبالي  اواوان أي

 دن هو اؤدي ادرباد ظ؛م ءن درتدع

؛  ااداه) ء ؛-لى عن ج1فض ذر اا

 ؛رأد* د.~..تذ.يد د.ال ذو آو وااذاد.،،

م كما  اذوك ادواني أن لي ذ؛رتم أذ

 ب.-ب* ااراح.*.ة ؛اذت اوذي المشه.د

 و—وه انة-م ارة *ضدهن ا ثر٠ء ن—٠ اه—د

( رت٠وذ؛ ددواذر، أحمد  ابم و

 ذاك ءلى ،دإ٠يذد آن دووي آذ* ذ؛روا

 ه.ذا دة-رر إذا .لجع.ل ا د-ن ديدا اولجر

 .ادتدارة ءر دن ذعد د* I عدمتم

 عر دو^ر يلذ.إ.لم لم إذ* :ذواكم وأد.ا

 زح، ا دثر إمء.اءتآل ؛ن محم-ز ااد

واب الزمان. اتجر في د.هالى ا)ته  ذا

   ذا كا-م  إذا ؛.العكر ا در أن

من ءير دين٠انجت.ه ا ذن د.ن ٥٠٠نووا

؛.ن دى ا"رام ءى ورواية ذكرتح\،
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؛لى(٠ءة ٠بن )الحبن لحازميا

 أن ر٠ه زظا وا ،الى٠ت.ع إته ١ ه٠رحم رزة

 وذرف لهدي1) الم-ذكورين هرين ا٠"م ا

 لم.ا ويشهد ،نلطف في ه تبعا ن(٠دي٠ال

 ءده ن١ي لم ذه ف؛ I ا؛ذي در ه أوردن؛

 و مشهدًا ءذه الله رذي علي ا"رام

 كأبي الخلفاء من دمه٠تق من و ه ذب

 ا ءدار ا]ط^اء ءذ؛!طة هع وعم; بكذر

 التوارؤخ ]ح طا ذن ذلك يعرف لهدم

 أخرجه ، ].ترون ا خبر أب. حع٠

 لقرون ا خدر : وغنره البخاري

 دن الذ سمل ،دذوذام ا)-ذين سمل ‘قرفي
 هذه تجدث ولم ،لحدي-ث ا يلون-م

 ضى٠بع إ الدرى البر ءلى القبة

 الحاسمة، ئة Li ا ؛..*-لى ر معب سالطتين

 وأما الذواريخ. في مذكور ه.و كما

 حمن المسلمون رآه 1وم :قولكم

 صحح فقد II حسدن لله ا عند ذ-ي-و
 ابن ٢كال برن أذه الحلرن ن ه. نل الحذذ؛

 م كال من  ه٠ذ٠ء لله ا رذي ع.ود٠مس
 .هلمن ا أن وأيض I الله ر-ول

 هم ما رتم٠ذة ذلى الة-رون فر من

 ؛.ت ]ذين ا هون٠اذلم ذارن ؤذه

 ر د.* المد؛هلى؟ ء ؛ن؛ جذواز في بأذوالهدم

ئر: دن ا

 رسوله ذال الله ة_ال م-1ال-،-

ه فاجهد وا"جماع وال-هش ف

ف تصب م.ن و^.ذار  ل~ذ.اهة الخ.

 فقيه ذول وبين النبي ددن

وإكن ل،1ط وك اوواب، ىاتته

 اس,توطذ.ه.ا أن د دع ة ذلى ن؛ نرن و ل ثن 

 ء ا ذع ص م إهر؛ ذذ.وذ اهردد دم؛ ح: ]ث ون

إري.

 تهازة٠ب حمدود الشريف مدك ودا

 هذه ءلى دزل ولم ،درولى ء اذف؛ ا و$ه

 مصر نم راش؛ إدل خ لىم5 ىح ق'ل ا

 ذأغرى م1819ه/1234 سنة

 ا]واي إلى ح.ثاده بدنس ل.ه رجم٦ب؛ل

 إلى إره سذدءاه ن؛ ذذذور ا ني ].*.ة.*-؛ ا

 أو ؛دؤلي م، “ا ؛ظ.«ر فلم ءريش( )آ;و

 إلى ؛؛ز*.ودة له أذن ثم ره، ط لجذ.؛ يك.در

 بمكتوب؛ت مع.ه وأرذق له٠ءم دذر زددد

 مد٠يتع ؛.أن وأدره ،لى ر ام٠دة ثم ة؛ إلى

 إذزال في عى٠ت ويؤذيه إب "ساءة ا

 ء؛ ده..؛ ل قب ي ولم ،4؛- ب .ذا ا].* أدواع

 ذي في تذريب ذوفي دق له شافع

 م1819 ه/سمس1234 ذة٠س الح.جة

دل وكاذت د. ضم في و

 ا"ذوع ءا-ي دن ل إسداء ااةاذ،.ي
 دم ادع جر٠ه  كوع: ا ء-لي دن ماءيل٠إس *راجع:

اله*.الى,ر، الغ.كر دار اا^هن، ذي ولر*.افذله
م.1995 ،1ط دروت،
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ند ا ح

حاسد

ا م٠ه٠٠١ري و ل.شين ا ر ٧١٩ وك ء لح.ا٠ ا غمح٠ب

 من ردنيهورة ةبيل_ة دال. وحره ألف

 ١٠٠٠ ج.،ع’ رز، ش-ذ ا٠ح إلى تنسب هم-ذان،

 دن ج.ش_م ذا٠اب ا٠وهم ،بكبلج!ي أح-ي

 مالك رن هم.دان بن نوف د.ن ن١خيو

 بن ت٠يع٠رب بن أومدة بن زيد ابن

 ءذرو ؛.ن زيد بن اككع اس الخيار

- ان تجالن دن ب

 : 1دطول ة رب* أ إلى وددذم

الك٠م بن رريم إلى نبة يمي٠صر

 د اج ب ها٠م.«. نياع٠$٠أر ة٠ًا-.* إلى م—د٠لمق ود

ووادءذغال. خمرخ؛ي

 رن رف لخ-؛ ا س_م ب-ا ت٠ي٠سم خارفي

ون.؛ء.ط كذ؛ذط ومنها وهب دن عمرو

رورود. الردة

ا؛ن رحب ا لميم٠لعع 1 إلى لمبة٠١٠٠ر| م-ي ء.صي

 وفضل جبري م—وه ل٠ع٠٠س بن ءذر

٠بى۵وقبي ونجني

 , ٠ عد٠ا*.، دن عذر إلى ة سه: ^۶ذر٠ء

دافع.

 ؛ر—الدي لى لهمدا ا حة-دد لى٠وة

ويلدهما بقوله ة٠والبكيل ة شدي اطن.؛

 وصطه ص،أاء يى٠ب وا دان—همد

.لح؛شد غربيها٠و كيل٠ل: ا ه روي ث

 ء_صر في -يب.وان مديدة وك*؛ذت

 مئ.ذ .*-ظمى. ا دد ح؛ كذورة م.دالى٠اله

 تش.ك.ل اروم ودق القديمة العصور

 ت لتج„معا ا أدبر ق ورك دد د؛ قبيل,تا

 المرت.فدات طق 1مذ- طذذ اك؛ القباء؛

I أئر وتل ابرن، في لشمالة1 ة٨لجبل 

 دد د؛ ه دل احتفظت عام أذذي درن

 ددوث مع ، وأراضذيا ها٠دش،ذصيت

ت ٠بعضو  البسيطة ت1والتفر اكدو

الهذاذة. الزهسذدة اذذرات في

 كبل٠وا حاشد .ود٠د.وج كان ل.قد

 ع;ي اء٠ذ_ع٠وص دسعدة* مدينني دن

 م.هما دورًا ن دد؟؛ جعلهما٠ ي ااذفل

  ذؤرخدون وا ال.سياسية، اة لخب ا في

 ه مانجلث ا المذ؛طق ريخ دا داول بمكذهم٠

 قبرلني ن—ء ديث—لح; ’ دون ذحة٠إيم ا

 ردذهما ٠رطت د٠لق وبكيل، دد 'دا“

 ة٠اغذتلغ ربى_ة ؛٠ال الرحل ر ء

 الغالب في ون وتدا م ون؛ ت ة-؛ ءلخج

 ت راءن ى حدوث ن٠م ؛٠—لرغ ا وعل

 وهذه ، ذ_ة٠ئنختل ا ور٠ل*.ص* ا في ييذ.ه.م.ا

 ين٠ب ث هدد هئ عادة ت اكراء.؛

وة، لقبملتين١ هاذنن ٠نحل أذأ إ ا
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|لهمداذي( الح.سن رن هيم را )ا لىي٠|لداه حاشد

 ءدو أي زن دان٠وتتح ن تجتمعا

 ا ذن حك-م ت ا فجى وفي خ-ارجي،

 ب.ك.يل م.ن ك-ا احتفظت يةني٠الزيل

 ن فذذا ،ل دقال ني ا من ؛نوع ٠شل وح؛
 ئة-ام ررن بى-؛ ؛٠ع غالب ا ذن

يد، هاذين اناء دن ];م ا ؤ؛  ا

 لى—ف حم-رح في ا—-م ٢ وا—ستعاد. وا

 ذبرة وفي والدصيان. التم-رد حركات

 كن١يتم م تل؟٠لليمن |لعتمانى ل ٦٨حت  ا

 فرض في ا ذراك بجح لم بل

 ر٠ب-عغ عل م٠وذه٠دغ ط—بو ١١٦٠ر ظ ,'ح د*

 مصادر ر٨وتش وبكيل. ح،شد طق ئ

 م1917ه/1 335 اديام في ^طاب

 راغ حاشد من تا؛ن المقا د ءلى بأن

50,000 ،  بذلك نكا؛ت تغريب

 ،لمذطقة٠ ا في كرية٠١ء ؤوة ر١ك ' إ دشذ

 ن وى المقاتا؛ن، د ءلى حبت ن٠م

 ومس.تشارون عدون دسا الكب؛ر للقادة

ركدل. ة بل دن

دمر وأ ل رجن؛ ل رذة ء-ملي؛ت تا١حلث

 في ل٠وبكي ثد "دأ إفي د دن مجدوءإت

، الوصدور  اء 1 غى ذب غة،1انخت ال.زمذي

 وة-لى كيل٠ب قبيل-ة إلى ا ولؤ٠تح حذ؛ذ_لى

 عند ت:كل ال_غعل اب-لىالى استخدم

 تحتدد اإذ*لى واسنخدم نهم ء لحديث١

 دددة إلى بكي|ل نبيلة دن سق-ل لمن

زن. ح؛

ل؛دزراءذ ح؛ش.د ؛ء ا ة غال لميع

 في م٠سه عدد ومل ذواذي ا ودرددة

 ح.فر الذك_؛ن م ومعظ ا!ذ-^-؛رة

 لذين١ ل?.دو ب.ع.ضى بدحثح؛ء وؤروذون

ة رق؛ وال لثمارذا .ي ا ر في

الجوف. إلى ’ودو

روسي الع ءلي هحعد د.

 ٠محمد الدرب، رة جر ميرذلى |له.مداذي، لراجع:

ها، ل ئ يا وق |ليمن دادان ع٠مجم بة.ري،١ء١اًا,

 دار ا ذرع، يل٠ء د م لالجن ت ق٠ي ق ت-ح ،1ج

 ام؛996 ،2ط صذ.ماا، ليماذية،1 لحكمة1

(E.I) مي.ة٠ا"س .وءننياز*دو ريذتز ،ج.1ج

 ط ،267 - 266 ص كدة، الغر غة٠بالل

1987.

راي لحأمدي1 الهس;ي( ااحسهن إن )
م1162ه/557 ت

 ديمالح-ا الحين .دنى إ؛-راهي-م ه.و

 ومن ء؛لمدة "مع-؛ ا ة دء.؛ دنى ،ل.لىس 1

 د “ي ء-لى ٠تذللم ،ليم)عا في م٠ر.ه ءلم-ا

 م-؛ استوء-ب ح.ى اتحذطاب الغطان

 ذماله زاد ثم العلوم، من عده

 ه٠خله ثم اإ.وادءي، لدؤدبا ن الداء

الدعوة. في

 ده ق؛ ل ح ؛ية٠حم في ء سن.*.ا في اس.تقر
س *.لى-ز ٠ه ؛تمي.ين٠الح  ًا٠وم.كرغ الي

 طالع  ا و االىء_؛ة وتأهيل للدعوة

والتصنيف.
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ابراهيم( دن )-*اذم الوامدي دا؛ي(٠|اه الد؛ن دن )إبراه؛م الحالدي

 أدخل من أول الحامدي يعتبر

 |لمؤلغات في الصفاء اخذوان ذراث

 يرس_م أن -?-اول كما ا"سماعيرة،

في سماءدةا" وة ء و ج-وه ن2ويب

 ة٠ماا د-ي ع-ورا ح اذيم-ف طوره.ا

 الحدود ومقابلة والمعاد، اردأ

 ال.ديذية للحدود )العقول( ا"بداء^ة

 ددن 1كه .واا-دء-اة. وا ء، وا را،،

 وزت دى ا"سماعيرة -ءوة او حقيقة

 والتقص^ر ااخا_و اعتقاد ذه كان

 ءلى أيامه ر آء إلى فال وذل ،شائعا

ذ،  مات حق ا"سماعيلية للدعوة و

 ه,؛.وو55 7 ،د--.ان٠ث في صنعان( في

ام. 162

 Iره٩وا'ك 1ده دلى مؤانات عدي( ؤه
 )كر كدأره اذيمن إسماعيل؛ عند -ردن

حديذًا. طع وذلى الودن(

م II لى ءبدالهلك ددب د.
 ج؟ ا خبار ءدون ادإين: عماد !درس مراجع:

 عمارة خ(،)1 ج خار—ا ن ة—زه—ون )خ(،

 ؛ي -‘المن؛- 'دس: ن ال تاريخ ايمتي:
 ءاي محمل :ق م ق ح ن ،د ور مذدأ( ارار

م،1979 مصر، العدم، مطبعة ا كوع،
 والدعوة الصليحيون لىاذي:٠ادي-ه ن٠ح.سي ٠د

،؛روت الصر، دار اليمن، هي لغاطمبة١
ام. 986 ،3ط

المراه؛م( إنى )*اتم ي٠مد .

م1200ه/596 ت

ءلمائهم، ودلى امءاعدلي ة٠داء هو
 ممارس٠و ود ءد , ر رحث باء ت.( في ءاش

 ن1ك إذ والدعالى، أممي٠٠الع النشاط

 بالدولة(. الدعوة رواية إلى يط.مج
 وير لكئه٠م ؛.أن 4ذ_شاط أغر وقد

 !ذاك فدخا ؤوكبان، >صن وكئدان

 ارامي اتم٠ح ؛-ن علي مع حرب في
 إلى وخروجه الحاهدي تبزيمة انتهت

 ونشر للتأرف تعرغ وهناك حرازخ؛ي،

 ا"نتاج غزير كان الدعوة. علوم
 الم.كاهيم ٠مز مر٠كث وأخذت ،ءميقه

 خصوص النهافي، 1.٠شكل تأخذ معه

 في ا"سماعيرة بم_متذدات يت.علق ا ذيم

 تحت ما وعالم ا"بداعي الدالم تكون

واب د واذف القمر، فلك  )ا

والنار(. وا-تلذذة وا!-مقاب

 الظاهرية المؤلفات من العددد ٨!.
 ه_ذه ويعفر )اتأويدة(، والباطب؛

 وأندر أهم ن—م مترر—ن ا فرة

 )كاوشموس ا"سماعيلية الخطوطات

 دح مفا و) الذحذ-ا؛ن( و)تذسه رة(٠الزاه

٠وغدرها الكدور(

ساا.م ءبحالدل.ك حب د.
 ونزهة ا"خ-ار ون ء الددن: ح1ءم إدودص دراجع:

 H. Corbin: Histoire de la ؛ 1ج ا"فكار،

lvanow: A guide to Ismaeli Philosophic 

.Islamique
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ا|حانم،

 ،١وتغا٠حضرم ساحذ؛ ء.لى لرذدة

 ، ٢٠—S 3 0 و٠حذح ب;ي ثد ا ذرفي

 يت٠سم ا٢إ ندل ’الديس ذوبج٠وج
مي  المع.دذية اداء دذادع إلى ذظ.رًا بالح

 سابق وكات بها.* '؛'وجودة ب لحن؛ ا

 تخ١تعرغ ا٠۶أذ إ )ءط؛ر( م نس دا تع;ف

 ة٠م_لس  هسالي ا أنث؛ ثم للخراب.

 نع بادن تدو دعب ءلى الحاب دي اى

 ن—م ع—وض—م في ،ديمة—لة ا ا؛ديذة

 )الظهار( لم درف كان اكاحل

 السفن وكاذت السادي. ال.ةطع أي

 حاحها  ذ.ذ ر الغلي؛ ه-ذا في ذذف

 ء-لى ا هالي ودط)ز الدرب. راء دن

 )البالد اسم الحال؟ة الح.امي ردي،

وقية(.  هرن ؛.الذرب ذقع أدا وءم ا

 هرن ؛ه.دها٠ذاث  ذن إس ا فإن ا]شاطئ

:دادن ددن مختعية٠  نها ،الحر عض

 إلى ورقع ااذلى( >جحى يسمى أددى

يس.مى وة؛ذ.^ي.^.ا ا"ذدة، من الغرب

 ودوالى .ا٠ذرة-ي إلى ع ون )ازة-ارة(

 ذر ؛درا د٠تمت السمال إلى دي لحا ا

 والم ا)-ذرة ول٠ودة يل٠الذخ

 في—اأ ال.ذارج.ي.ل جار٠وأش ول٠والبق

 حذدهد-ا ا غ م-و »M ن وعون٠؛٠د.ذ د-رف تمدذو(

ر٠ا$ذ ى٠ولح-^ (ربغ٠اشعةح٠ب ان٠ي٠ع٠م)

 أن ه-الي ا ودزعم حادي(. ب؛ )مران

 دن فع د؛ دي ا لحن ا عون بماء ل غتسا٠ 

 اا.كا؟ر دنصدده وإذا ،الرذور دن ادوات

د وأهل البردة، النوادي ن٠د ا]؟

صاح. كل٠ فده لون٠يغع

 ءدد ب الحادي؛إتم؛ ئتي.رت ا و

د.ون ا خورة من  ا]-دن آح«ري.ين٠ال ذ

 الجدو؛-؟ن ابدرية ة ح ا ا عماد ك.اكوا

ح :رؤم نذكر خ، التار عر  ا؛.

 ه/ 1 2 ة 1 )ذوفي يع باط؛ دالم م«-*؟د؛ن

ح ام(، 845  ءوض؛ن ا)*؛ذري وا؛

 ه/1 333 )دوفي ء-روة ؛-ن د—أحم

 دد—* ء عمر حين وا؛- ام(، 9 15

 م(،1942ه1361 )ذوفي ؛.امالح

ح  )ذ.وفي .ددد ء عوض مح_مد وا؛.

ح م(،1 939 ه1358  محمد؛.ن وا؛

 سعد الله وض باعاد، الله بد

 رك ود؟؛ كعيق.ا ؛ذند.-؛ لم وم*؛ ،ن جين؛

 ،بعرف ءلي لم وس-؛ ،د.ر ء؛ ب؛ ء-وض

 ن٠م٠د م٠ره٦وغ دي،الكاسا 4-حى.؛ رأم.د

د في راع دورًا لروا  من، ال ذ٠د.

 لحذط ا ؟رون يسب ١ض ؛_؛الذي-ن م٠ي٠ذ

 والحدد الشحر ي.؟ن القديم ري لتجذ.؛ ا

 وبى٠وجخ وذرفي ري٠الع ليح—واذ

 دي لحن-؛ ا أه.؛لي ن؛-*"ض وكا-؛ ، أفردن؟؛

وذرفي -وت حدر صدن يتاجرون
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 والسمك كالماح ساح في ،با أفريق

 وزيدت غ|ة٠والصي ف٠غ٠انج وح٠ل٠الم

 مي الح-؛ كانت كما وغيره. السمك

ذط ؛.نطة  للهجرات ة٨الردس ق٠ا

 أزهرذة مذن - هنموت حضم  بناء |لواسعة

 ذد٠واله أوردديا مهاجر إلى - غابرة

 لمناطق. من 1ه وء ال-عربى والخا؛ج

تاريخ-هم بر يعالخا دألي أ اشتهر وقد

 دمرنون م وه اؤبحرده، المذ^درة ؛روح

 المدف ذوو بمبأ اإ.شحر منطقة في

 مالح |لخ_ام_ي ا؛نى أن أي ،ا ريع

 و-اجر وفالح سم-ك ود-أذلى ي لم.

 :.ذوق ك.مالح كغاءت.ه أن إ ، ر٩صغ

ا خرى. أادقلددرة دؤهالده

 ءة ؛-.ذممنا لح_ام-ي زت٦تم ذد.ك وإ

وادواء-ي الغن لمد وام اء٠و؛ق

 -لمع و برع وذلى ال-لم-;رة، البحرية

 اذادة، المذاعة ذلمك في اذامي أبناد

 الدهيرة. الغن من الع.ديذ يذاد وتم

 رن ؤة ًا د::صذ, إلى الحامي لي1أه وكان

 ر و ط .. ء-إء-ون٠ل ، ( لمذهام اذ-جري

 ؛.أ؛لمر در9 الشراعية ذن-.5ا دن تجار؛ًا

 وقد .؟،در. ورا مح دذة ....ق1 ين٠خمس دن

 ءة اإرن داك ازدهار في اكد:ذ عد ر؛

)اذون ذلك فاعدها الدردذة،

رام عل لمف(١  ابء بعمايات ا

 م ب وال وا"صالح والتشييد

 اك إذأن الغن، لتلك واكانة

 ف;ل ءدد في إ نتوفر  الخاص؛

 العربدة، الجزيرة بوادر راذئ٤ا دق

 لهذه أبنائها دة وإجا هدهارة إلى إضافة

 أهالي ب٠ل-ع وذف .Li واتنابم اإرذذ

 اله.جمات ل حس في رائدًا دورًا امي٠الح

 مواذئ عل الهولندية ثم او-ر-عارة

 العاذر القرن في فى—الدم الجدوب

 يمثلون كانوا اطامي فأهل ٠الهجري

 اص بحارة من ا كبر الجزء

 رذة١القر ذناوثر ذت1ك ادفي الثراعثذة

البرتاليين.

 في شاركوا الذين نم ا،.ادي واه.ر

 ا٠٣٢ رعث اافي العسكرية النجدة ذقل

 إلى لكتعري١ الله عبد بن محمد ن1الساط

 في لالشاراك ذري الظ؛ مرجان ا وثر

 البرتغالي |لغزو ضد عدن عن اادفاع

 ا ستاذ قال م.1516ها922 سنة

 ورغم : رف٠باهط القادر عبد مح-ماد

 ءلى لها تعرضوا الفي اسرة ا خطار

 ثم ئ البرتغال الذ-راصدة أيدي

مجوبون الحامي ذلى ظ-ل لهولعديين

 ءايج من ذراعية ال بسفنهم آحار٠ ال

ومن ااسريس خاثج إلى خال ا]ب
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)حصن< ح.ب

 هريذاء إلى آف.ردقيا عدذوب ذادال دارف م

 حذي لمال ا الح-ط أرقوا ودذلك ٠ال.صره

 - )مقط مخ-ط افمروف ■دبر ئ ال

 لتجارة٠ل م.غتوح ;؛(’انحاءع — ااشحدرع;؟

 ١عالخ٠ل وا ررب٠كع ا د —ر جق_ورب دن د

٠الخارجي

 بعاذلمة لحاعي1 م;طقة ارد.طت رقد

 ا)-.ذين اليافعية، الكسادي( )آل

 عاد؛ 150 ؛.رادن ة ق ظ ادت حكموا

 -واددن بع.د حكوعته.م واذ;بت ، رذذًا

 )آل ح_ك_ام أذراد أد.د مقتل

 بن الله عد ا دثر ره-و اا.كادي(

 ه/ 1288 ,--ذن نح.و )الدادي عيد٠س

 ”اصرة 'شمى وفي ;ذروًا. ام871

 ا ذرية دن طاذذذ ادى لحن دا أن

 ا-لراد، ءدوي بن الله عد بن -الم

 ا؛-ن زلي دب الح"؟ ذرية من وآخرين

دل جل محمد  من ؛—وذأ ؛احن، ا

 بادل وبعفى ؛كر أي تخ الذ آل

رم.,4اذ

 من لجنة أن إلى ا"ذارة وتجدر

 وات—.-.1ا في ه-ذ-حد-وا ا ؤد ي ع ■لحا أد.ذاء

 اب-ري لنراث ا ب_إحياء  حدثرة ا

ذار دن و؛.ان المنطقة، في الذ-*ي و

 للزاث اذادي عتحف1' إقامة ذاك

 فتتاحه١ تم والذ.*.ي"الذي ي ادتم

 أول رهو م.1992 ه/1412 سنة

 ءلى وددثز ىمتخصم بحري م:حف

طاذ.1ة من٠ال ديصع

 دذدخي أددد م دراه؛
 و|لقبائل ليئلىان1 .عجم٠ وذي،٠,ذ٠ال ا٠إ؛راهي- جع: درا

،4ط صءاء، الكدمة، دار ة، ذب م ا
م.2002

حب)حمن(
 وابء اسة الحاء غتحب لخجج

 قديم ادروف ه-و النددة، لوحدة١

 وداذل رءين ذي ;ر اك; ا ااذ;ل تدصرر

 في ؛ت ذا أشم في ءا ب-ل٠ج وه-و ءزة.

 ء-لى يطر ن -مدا د ب.ل٠ج ة٠بوح٠مج

 معاقله م-ن وه-و وأرجائ-ه 4واة_٠أج

 ليمن١ أةل٨د أمنع دن إذه دل ااذرة.

 د؛تأ وأبعدها دردش وأصعبها

 ؛ذ^ر ثؤرة. وأئرها دذظرًا 1رأذذ.ره

 دن والعذر واا.«.ود )دب الهم,دانىم;ي

 دن >ب لب)ج و .ورة(٠الذ الحعدون

رعون(. وذي اا*ود فعذ

 ..ي-ورة د ق-ذعة ب.أذه د.ب ويادرف

 رط-ا بأ٠س وا>-ي من اليمن ؛أرض

دن حل ودب ية.٠الح ذا ل وذأ كورة
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(")حصز دب )دصن( دب

 ىة.٠اؤقد ت٠سم وباسمه حض;عوت ة٠جه

 م٠راس سمي: ب١ح أن .درى من ع-تاك

 حب. ، -ده. إه وية-ال العلد(م، دب

 ؤده جالت وسا وسد.;;^ ح-ب  همدة

 در ءلى وذاتح دذاوم ؛؛ن ثأحدا دن

 ر ازدى ض المتعاقب.ة الزم.تية العرات

 الذاريخ كدب داوك ذذد ا"سال،ي،

ا$ني: في وذزها أخءذارًا

 رن—اأخ في ب—د من—ح يذكر

 ام( 107ه/500) الهجري ن٠الخع
 ها اأيبنا الحصون ضا-من من بأنه

ا؛ت،دكر. ذظ?ر وهو جمه٨س دن دن—لح ا

 اه از ا^ى.ون ض-من دن وكان

 اك؛دة حكم أدناء اا.ىا؛لد؛ة ا-زإوأة

 ودمد .الصابحي* أرد ؛-ذت لح-رة٦

اذذ.ة-ل ام، 138ه/532 ء-ام وفاتم-ا

 أبب( ؛ن الغفل ؛-ن منعور إلى

 ه/546 دذة ادتاء.^ ازدي اتجركات

 ع٠و أ—س دن مح.مد زاداءي ام، 151

 أزف اة-ة٠ده ا ءرى وال-!ؤل ا؛.دن

دددار-

 مهدي ا؛-ن إلى حب ح-مس شل ا
 أداس ي وه .له٠وح ازآ.عك.ر وأدوال

 ول٠دء دع ٠ ا؛لد-ي—٠۵—اأ ذي ب—ل ا؛-ذلن

 ه/579 --;.ة ارمن إلى تين* ا

ر اكنة ءلى لذكتين٠ قبض اام،83

 اد؛.:ف 185ه/581 س.ذة ودط

 ؛ن راد لين فتتحه١و بح حعن ءلى

 دب. حدن د-ادى الزربدي داتم

 دفى ءلى ب واط ا؛اء ذذد ؛ا إذه ل وذأ

ا دوو( ان .أط٠—زا لحصن١ ا.؛وا٠د ررع

 تة٠س وذلك ة٠ذح د.ن ر؟ع أن

 الدولة حكم وفي ام. 186ه/582

 .ولي اذر الىاه.د ا؛؛ك ٠جهز ازروب

 عكرًا م،1331ه/731 سنة

 لعده ض ولى ۴ح صنح ءلى ستولى١و

رة. اط=ه.ون ؛ة;ة ءلى اغذ

 س.ذة ازطاه.ردة الدوأ.ة حك.م اء وأد

 ءلي الهة.اه-د ارب ص م،1463 ه/868

 ةذ؛رًا رب وأء ؛.*.دان أه.ل طاه.ر ادن

 دمن ادرة٠مح وشدد (٠ذراه د-ن

 ام،-16 6ه/870 سنة وفي حب.

وعره. دب -ددن ٠الح؛هد تام

 في ارمن إلى ا دراك دخول ودع

 ر٠جه م،1561 ه/968 سنة آخر

 ؛-ن ك.تلدر٠إس ا دبر م-ود٠مح ال-اذ-ا

 الحد د_ن ط-اةف.ة ازك_ردي _ام—ح

 ؛ن ءلي الفقيه داردة اللطار

 حى.ن ى.اد-ب ازذظاري عبدالرحمن

حب.

 خيم ام،297 ه/696 سدة وفي

اذت ح وآ ح_ب ذرب مح.م-ود ن؛د- ؛
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)ودن( حب )ومن( حدب

 ،ذب ج( ؛ل دن وب ن يجه. ء~عاكره
 ذ|هكب٠ال ع دح رًا1_٠حه اصروه٠رح

 ري اط.( ددن ح ط-) ا ذذ-رر ب. وا

 إلى شا1ب محم.ود وارذذح ش-ا را ومح_م,ود

 دن فه د.ا يع حم ءلى ستذولى ن( طذصن ا

 ك.ل أن ر.مد ذر ء-( زنوا النفائس

م.1567 ه/975 سذة غدرًا التغاري

 اءرم في ام 567 ه/977 سذة وفي

 ؛نا ءلى ه ء-( آ ر ق ط الم جهر متها

 دب حمز إلى الددن ذرف م #دنا

 د*.* وكان فده وتحه.ن ذه٠أء الذي

 حاصره عندما اء-و,'ذه، دن 700

 ن—ح الوزير من بأمر باشا -غرام

 وأحذاط ۴ح ١حصز ءلى وحنط ، راثا

 تحت ط والعطا "الخيام" ودرب

 الكبار ذع ؛-؛لمدا وأولى حب. ز صه حذ

 دن الىافع1 وأذذلمته *نكار، واو ت.عز دن

 وذإ-ك اوترك. وه-زم والذم ر٠الك

 وعلو وارتفاعه ه٠اال_ك٠*٠م ت وؤ _ا م- أ

 نر  حذذه '  اه عبد ود.ا .وره٠۵٠؛

 ذه٠لحة أ إنم.ا لوك،1ا. دن أ-ود ؛،.رًا و

حتيال ب_الغدر ثره وء ؛.اد؛ محم.ود  وا

والكر« لتذيعة٠- وا

 ل.ر٠اص م،1570 ه/978 س.ذة وفي

وف ■I ■H ح ر٠إور^ ا ر٠د, ؛_أ ؛٠ د _ا ؛ م را٠٣٠

 كابال ره ٥؛ وا لحصن1 حاصرة٠بم

 رج. لحن.؛ دين رود دجا ا أهله إلى ل رعم

 ءلي يمذدمة كانا ددن رج-لن أن ا٠كم

 در اسء لع ده ء؛ خد اوددن ف ذم دن

 وط؛ع .**,.دًا هض كأل١ ه و ونا الرك،

دن ^لي إلى ودخولى نصالح ؛-اذ-؛ رام٢
 ووة.ع ؛.ذ.ًا٠م خ.ر الذي الدين ذرف

 لع.س.ك.ر ا .د٠وصم.ه ،دار٠و ا في ص*,راخ٠و ا

 ماذن؛ الحص.ن داب ءلى دًا ن وكن؛ ل٠الجب

 لىخء-ل٠ذ شا يا ؛م٠؛_ره م—أمدب نذر،

 ،ده ف ا دم وا٠وأحاط ن٠الحع العدمكر

 لخزائن’ من يه وحذدوا دن وألحذ-ذوا

واوط*؛م.  ساط وا وا دوال

 حب ن حص أهمية ءلى ددلل وده؛

 حدن اووزدر ؛؟ل دن ١هذ ذتحه ؛.*.لى

 دم؛ فدن ال ملكة٠ع حمع ذتح أن ن؛ دا

 ب العشد؛ للطنة ا أدراء يز.ت ك.ان

 ن ويلدا ن .وحص ة ءلى دوك ءلى وزاد
جذلىدلى . ود  فتتًاحت ت ودى؟؛ وذرى

 داسالمة الله ءدد دددد د.
ء.^ل٠.٠إم : جذع درا  ؟إدان ال ،رع  ك ا ؛.ي ء. دن ^

 ؟مة ادط الح-موي، وت ياة ءذد ة م.اني ي ال
 ة٠مكت الجذديد، ل ا].جي م.كتبة ال.ث.أت,ية،

 ه.لىاذي٠ي٠ل١ ام. 988 ؛.؟.روت، ال.رد؛لة،
،اؤ*رب 0جزير صفدن ،مد ح 1 ا؛,ن من٠لح1

حمل ا٠لحقتؤ  دار الدوا]ي، ع٠ كو ا إي ء م
 الديجع م.1974 ه/1394 اليمامة،

 يأخ-ار ا]*؟ون ذرة ءإي، رن ن٠ءبدالرح
 د٠عحم ده ء وءلق 4حقق ا]ميمون، ن اليه

اودة، الدعة الدواى ا كاوع ي٤ء
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م،٠الةاس رن ين—الح دن حيى٦ي القاهرة.
ذي،1اربى دةطر١ أزار ذي اذي ا ع ءادة

 اح •ءجل.اودت س-ميلى د. م—ي ونذلى ق تحق.ي
رادة، هحصطغى مح.مد جعه١مر ادور، ء

 للط-اءئ لعربي١ اوكاب دار اواني، اودم
 ذجم ٠ام968 ه/1388 اوذادرة، واوم،

 أنصار ذي لمغيد١ ،ءإي وته ب رة امء الدذن
 رحم.ل ه ي ءلم وءإق ققه٠ح ورلى، صذاداء
 نية اونا ال.صة او^والي، -وع ا ءدي

 ى.دذ المجاور، اين ٠ام976 ه/ 1396
 الححاز، ض٠وبع ومكة او-ن د٠٨؛.

 اءلمن-ذى المتبصر، ذاريخ او_بىهاة
 دار شردة ،وفقر؛ن وسكار٠ا س.صىحيحه-ا

 ال؛؛د.ذ، اللع.، ،؛؛ووت وددان، الدور،
 اوددن ذف رواؤي٠الذ م.1686 ه./1407

 اودح في اربى')ي رؤ(٠ال ادهلى، ارى حملى٠ه
 -حمد ل»ا.ه ء.لىى أشرف ،لمشم-اذ.ي ا
 ، همة ا A - ا ١ دار رى مخش_ورا ، سر -ا٠ل ا

م.1 967 ه/1387 ا ووى ذ٠اود اراض،

ن ال ق دطيور٠ = بي١العر ،ري ادد

حبان
 لموحلة١ ابء وتش.ديذ ء لحن.؛ ا دذدح

 ا٢ ذه٠ردي اسم هو ،ودون لغة وأ

 في دع ي صها٠م ا ل٠تحم ة—زري ل—م للى.رك-ز

.شبوهع;ة وادي

 ب.الصذ.عة ؤديما انبح هرذدذة ء-رفت

 ءلى تعذلى عالدة ردوة ءلى أبدت وؤد

 ز١دطر الزدنة ه.ذه ددمبز ل، ا ع ح وادي

 قذ^.ون ث٠حي الم،ز أري ده ا دده؛ هربا

 لطثن نم ادبة ؛توب من ب؛ت

دق وا ط ده ا مم إلى ت-صل دق١طو ءدة دن

 دورة، إ ا حع م د تخ سم ا ن ك لمدا ا ر،٠دعع في

 الجذدران كال في ،ست.خدم زاذت وم-ا

 لم.ه.اهساد.ا أرم من ؛ لمنشآتها ال.داخلية

 -~ى٠ذ.7 زني أ ن دلى ماس_ًاج-د ا ورب

 د—حم أ بن لم يمد-؛ لشق.ي_ه ا إلى ه٠رت ؛٠تتم

 م،1747 اها160ت-ة ني ر ادى

 من يربك دد دع دزءر مكت؛ة ن1حب وني

 اض هيالعق أودب اذفي ئطوطات١

 في أبريق بان اؤش بر، محمد دن

 أؤدم دأريخ رجع و م 1 8 ه./ 1 2 ؤذرن 1

 اىبع الذرن إلى غذط.وط.؛ت1 ه.ذه

ذام. الهى

 من باأع-ديد ن حذ-؛ هزذدذة شت.هرت ا

ب كحي؛كة الحذ.رف  ورذاءده,.؛ س اا

ى ؛ل-؛وز٠ة  )ا غدذ( ت فا وا

دة بس و ا طذ؛ل. و ا

 مدماردة تحترة ن -د.,-؛ مدينة وت.ظ

 بديع درأ دا٠ذس- وا تالؤم.ا ذظهر درة ن.؛

.م؛ غ:طه 1 ابة مع

 لشرب ؛٠د ردع م.رة ا٠ء ة.رب ن ودلم؛

 ء اطن.؛ ب.فم ن وم.؛ ۶ ردا مدينة لرن

ر حد.؛ ء آل دن حة.رد.ب ءزد.ة هن ة ؛.دلى
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 هي رداع ة ن ردي رز ة٠ ري٠لق ا وح-ان

لهمدانى.1 ءذد 1ره5ذ ورد ا]ق

 ص.قات ٠ذكر ء.ذذ افرداز، ول٠يق

ف  ه أوفل كان مارر دفي ئد

 ىسبو دن دممح ي ،•'ار’ ثم انمللكو

ب دن الح؛رث بي اروم هو ثم هيخا

.٠كب

 واد ن ح_تئ إن ة٠رم٠مح ا٠ب ل وف؛

 لى٠ء زرع—ت قرى تده وتج;و٠بحخرم

 ول ء و ا.ار ف-يه ن٠يك ولم ،لمط.ر ا

 ده ق دف ا إليه.ا ذب ا؛صدعة دلذ.ته.ا٠وم

 لمالكي١ عمر ن٠ل محمد ارن دالرحمن٠ء

 ن٠م ا٠ل.ث ا ا!-زرن ء فقها من اني٠ب٠الح

 لمصذعة١ سكن أددور تزن أطه آجري٠اغ

٠ًا أرض ب رضه وإليه.ا ا ٣٠ ودوفي

 الحذم؛ني، إبراهي_م بن ء-مر يخ٠الث

 كان م،1 587 ه/995 سنة ادتوفى

 التصوف؛ نيوخ ن٠وم ب.يرًا٠ك ذًا ء.؛

 ا"س,رادلى در ا!ن؛ ء-د رن محم.ذ ا!ديخ

 في حب.ان أهل رجةع٠م ك.ان الحذم.؛ني،

4سي يا ل.، وا فسة٠لم١و ذتة٠ل.دي ا ا!.دؤون

إسرائدل رورة؛.ي بق-رية "دوفي حق

م.1607 ه/1015 سنة وطنه في

ني ؛٠ ء-م ا ر٠م ٠ء ؛-ن ا م٠ه-م ادرا السيخ

ني.  وا دباء ا!غضالء من ؛؛ن الحذو

 أدبه م-س-اجالت له حذم.؛ن، ونفوراء

 رت ا وك ، ريه١حك مد؛ من كددررن دع

 ه/1040 ءم ن حب.؛ لدة٠ب٠ب وذأ

.ربردده؛ ره وو م1631

 آل رذة ؤرى دن - أيض - ن ودل

 م-ن لذوب-ي ا الشمال ذي دي—ه—٠

.٠ردعخا:

 دن دودية ددرن في وردة ن:1وحم

بعض ف.يه.ا .أب-ينم:ي محافظة أعمال

أين. ذل ي؛

 ريرح جب-ل أسفل حبان: ل ودن-;

.٠الضالع في

 رن ق.ري-ة — |لح-اء م٠يق - .أن ود

درة. وأعمال "-ألك" -وكز  "دقع ا

دة ذوق ا]درق. جه-ة در ا

 ضالعقد أده.،. دردم
اداروسي ءاو هدهد د.

 ةرجزي دذة |لؤمداذيع اًاحآلن دممح ادو : جع دوا
.رن  ا كا.وع ء.لي ر-ن م|حمد د-حقدق ، ا

 ع لحجري1 ل٠عح م؛1990 ،1ط وااي،٠١ال
 هحمل تاحة:ق ،و;يأثلها ليمن١ ب.لدان ع۶مجم
 اءة٠للط ايمائية، الحكة دار وع، ا ءاي

 ٢٠ج ع م ام؛ 996 ،2ط ء،1صحع والذث.ر،
دان المدذي، إ؛راه;م ارضية، القبائلو ا

م.2002 ،4ط اء،عصح ,اكادن، دار
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(٠)ححت اامذ.ة شت(٠)ح |لححة

)حبشت( حشث1ا

ق.م( لسادين اذرن - للذادن )اذرن وهبهن لدسة

 شة٨لح ا ددن ت1العالق ذ؛ريخ ود٠يع

 وبداية اؤثامن ااذرن يا؛ة الى ن واا,
 ,*سواحل بأن م. ق. المسابع ادنرن

 سبأ ة سرطر ت١تح كادت ا فور البأح.ر

 تظهر نقودا لنا ذرووا ا٠مكربيه وأن

 الوقت ذدك في كانت م-ةا١ت ؛-أن

 المؤن ه.ذا وإلى لحوازر. بل عامرة

 حر٠ال $لسبئيحر ا ء"بور ردغرا ممكننا

 وذنل الحبشة. الى م٠ووصوله ا حمر

 مجا موقع ني ليها٠ء عبر التي النقوش

 اكسوم غرب لم 30 يبعد ذي٠ال

 الحبشة شمال تذراي منطقة ني الواقعة

إدا ددن أن ح  مدينتي ن١سك من — ا

 م.ذطقة في قاموا١ ؤد — ن و-وده؛ رب ئ

 فعل كما ذم تجارية مح-طذ ألد-وم

 -لم_زي_رة ا شمال في بون ذع، ا دك بذ

 خالل من ر٠و؛ظه العال. في ااحربدن
 وعرن الملك بان )مجا( ذشوش

 مج-ا ع-بل٠م الذي؛-فى هو حيوت
 والى٠۶ في سر-ئين ئرن يئا ة٠رك إ ب :

 لتصميم ا ويعذب م. ق. 700 م يا٠ا- ا

 في اًايحة المعابد حبد1ا لهذا لهذدسي١

 براذش عهد٠م دى-ن وطد؛ الوة-ت ذدك

؛ع رن٠ازذ الى بناؤه ؛.حود اوذي  ا

٠م ق-

كد٠ي11 اصوح، 982

ر علما* يتفق  بأن وال.قوش ا$؛

ين هعم البئيحن  ا ددددة أدطدلموا ا

 القوش من ويترن الحبن؛ الى والخط

 وفي مجا معبد في عليها عار ادفي

 المسيئيين بأن  ^-وم انجاوره لمذاطز١

 المقه، أي آلهتم أيض أدخلوا ذ٠ق

 وود وءذنر دمبأا لممدكة ا.رةح.ي ا بوح دع ا

 ا$لهة رعدان، وذات حميم وذات

 السبذدذ النقوش في المذوورة !.رسميةا

 أن الى ئ ا"شارة بد-ز و آذزاك.

 عذن مهما معبودًا كان وير٠ه "له ا

 واضا الحبشة الى أذوا الذ؛ن جيين١

 معبد ذه بني وقد انحليين المنكان عند

 في ظؤر وقد أشوم. غرب شمال في

 لرسمرنا $لهة ا ١ضمز لعبئدذا لذة.وشا

ت أوش في سبأ لمملكة حتما  بعد ا

وأدخل الحبشة. إلى ايبين مجي*

 د٠ففج و٠لمكررح ا م نغزا أ؛.ندم بشون ل 1

 ماؤرب و دعسزت رب٠مك لقب

 ء_لى ؛ذل ما وه_ذا وسب دعمت

رذ-باط  الحثه ؛-,ن الوثيق ا
 القرن في وسبأ دعمت قبيلة وخصوص

كر م. ق. دح ز ا  أ؛-صا لنقوش ا و

لمون. اسم ذور دون ك" ]ذب ا

ذ ؛ت.لمق ف.يما أما  النقوش هذه ؛

 ولى ا مجموعتذدن الى تصنيفها دل١فيم



( شت٠ح ) دجثة ا

  وعدده؛ ل?ئية أ النذوش ما تم.ا رده

 I نخددص ب واذن؛ ونص دق ءدرة ءن دزدف
 طثذ؛٨وت جده ل ا لغة٠ل ا ءن كس ها٠لغت

 لحب.شة ا شمال م.ذطق.ة ل.غة ءن ورة٠ص*

 ازوفت ذدك في العبوده آذتهم وءن

 القرن الى ن٠الذام القرن من أي

 ءي:بى ،هم٠يعع هرش م' ٠ق ادمى ال

 غة٦ ^أن ۴الذقوث ء دا ء ودرى ودرو،

 ير٠ى ح.د إلى ة٢٠المشا ل-ذ-وش ا هذه

 السكان ذذا كهارت وادفي الحت للغ.ة1

 .ة ر لم* ا للغ.ة ا ء.ن ٠تخ.تط.ف ا ن مح ا

 وم٠أكس ممالكة ون ن, د ذي افستعماة

الميالدي. اإ*بد ذات ا ا]ذرون في

 عالقات ء.ن درو ما ك.ل ه.ذا

 ا ولى الة.رون في الحبشة مع اكرن

 ي.وج-د و س.ب.أ مملك.ة داردخ لرن

 ا]في حاذ لمر ا ءن مداومات ادة لددذا

 الحبش.ة الى السبئين -ون٠وص تلت

ت أن ويظهر تصا  اليمر دن ا

ل انقطعت ذد ة٠ش٠ب٠والح  عدة خ.

 الى م. ق- اؤامر القرن من ذرون

دي  ول ا اوة.رن  هذا ب ر والة - ادد

 لحبشة ا أرور ر٠ذكا ب ا—زي هو

 ادي ذدية٠المس الذذوش في ش  حب؛ وا

 في ارحمن في أثردة قع هروا من ا وصا

 ال؟^ر ال؛شون ه في ر ء ادذي لووت ا

نم — سدفي هركاربى د٠ه٠ء في أي 'حمر ا

 ق.م ادادس القرن الى ا]ةاهن الذرن

 ط٠ء ن في ؛٠هلذ نذكر أن كا د٠ب 

 في اتداول طذ.ط 1 سيصبح س_ذد٠لم ا

 لموك هر ء.هد برن وص.لتذا ]ي ا لذ.وش ا

 هد٠الع فات الفي لذرون ا في ألمدوم

 م.( السادس - ا ول )اوذرن الجالدي

 ١هذ يوم_ذ.ا ق٠ح مذداول لحذ.ط ا وونا

 ]ذرن ا منذ عاده أدحذذت ت رعدد مع

الميالدي. اذراع

 يالدي( ثألث؛وا أسي )ا$رذين لبساو لحبشة١

أرغرا٠ك الحبشة -م٠س ا ورود م.؛ أ

 دة ئ٠٢نم٠ل ا قو،ثى ب ل ا في لكان ومم, رفيرلة

 ني ادة؛ وذرن ا م.اية إلى لم*ود واط.^ثري^

دي  طرق دأن اوذول عن يغر ار

 ذن م تدرمجذر.؛ مح.ل.ه ح.ل ؤد واؤلى٠ادذ

دي ا ول الدرن  ق٠الطر ا؛؟.

 ر وارده؛ وء٠ذذ نح.د ولحنا . ري٠د٠ا« ا

 ال.بح.ر ن~-واحل ءل ارض ني المو'ذئ
 ن وءلى هشأل واذناء وزع٠ك_م  حمر ا

 خور٠و — لمرفي ة )قذًا( ق؛رى - ءلي ود$ر

 ءلى رًا حذ.؛ ن .؛ ء ساطنة في روري

 نذس وتالدظ الدرب. جدر سواحل

 في  م.ر ا الب.ح.ر سواحل ءلى ء لدي ا

 لسواحل اذذتجل ا رشي ذب الم؛

 ور—ط—ن يفر ا—م وه_ذا ن—٠الي.م

قا ا ين٠ب ب ب وا اكجارة ت لد.
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)حيشت< ثة٠الح )-بدت( ويشة٠|]

 لذ-رن ا زه م را عتم؛ ا ن٠ليم وا ة٠لحبش ا

 البي الوقت في أي الميالدي، ا ول

 لى٠ء أ؛.-.وم ة٠رملك يه٠ف ه.رت٠ظ

 في وذوك لمذطقة١ في سية الدا اداح؛

دى  ول ا اذرن ا ط أواسه  وذمدف ار

 بد.ر ’ دئ -وا٠م ءر لد.اج ا تح.ارة دان

 ر ازده.؛ في م.هما دورًا لعه،ت ر٠ حم ا

اذووت. ذاك في أدوم اكقمم

 ادفي لحذية١ النذوش من هر٠ي.ظ

 بأن الميالدي الثاني التذون الى ذ-دود

 ادفي ت ادراء؛ استغلوا ا حماش

 وردي كل٠وب.ش وع ا في نم.ة وا ستت ك.ا

 ت ادراء؛ هذه وأدت وحمعر أ—س ددن

 في ش  حذ--؛ ا ز٠تمرك إلى رف٠٨ذ_ كم.؛

 اوذ-رل في سدة 75 ؛رب٠يذ م.ا ة٠بم

 الملك م وف؛ دي، اشيال الثالث

 ودي{ أ ب٠س لل ل م تهذب( ر٠ي-اس ي، ئ٨ لح.م ا

 م٠وأمره دش ا حذ.,*.؛ بمحارب.ة رددان

 روالى في ذاك وتم اليمن( درة ه*؛ عل

 فإن س_رى م_ا٠وك ،م270 -ام ال

 ارمن الى ثاب سدودون اش٠ا ح

 السادس القرن من ا ول ادردع في

دي  دن لمضطهد ا ن١اكحي دن ها لمة ادد

 ودي—نيب ري٦٠م٠لح ا المذك يد لى—ء

دذأر. سار١ يوسدى اؤأدذ^لىة

كأرض د.لمحبشة ذكنو أؤدم يعد

 ءدد حتى ل-ئتة ا وشى إ:ة ا في كمملكة٠و

 في حك_م الذي سب ملل.ل ئان٠خ ءا؛ن

 ني؛—اد؛ الة-ون من ا خبر رد-ح—ال

 _ساسية١ا ا وزاع كاذت الميالدي،

 أن فبع-ذ ،-ن ر مد؛ وقتئذ ن4ر ا في

 -م٠دذ ا م.وت ض٠ح ة٠لك٠م٠م ت ف-در

 ،ن ذب كة ممد أرازي نرس ا كبر

 ر٦حم ضد وت٠حضرم هرع ا ،م دنرت تمة.؛

 في ،سجا ديرت ى لوزت ا ذ.ذن وفي

 لرع ،أ٠ع٠س لر-؛ك ان٠ي.ع ن ؛٠ء.لمه عهد

 ش..ة٠٠لح ا مللل جدرت د٠ء-ه في ة٠لحبث ا

 ه.ذا ونف,ل وثر ضد "دروبا ودنن؛

 في وحدوده.؛ الحبن"؛ ذذتع دف الحا

 للجحر -دلى؛ L-Jا طق لمنا ا في رمن ا

 لم اكدأدف 1هذ ودكان ي؛مة في را حم
 اوض؛.ن دمر عهد ذفي   طود ردم

 ا ول ادريع في حكم - ن بف؛ علهان

 ۵وجو ؛دأ - ار دي ادذادث اإذرن دن

 ءلى خطرًا يث-كل اليم-ن في ا حاش

 - ث٠لم ا ه-ذا م فقا ، ؛٨٥ وحمور سجا

 د 'بني ردلة٠كا٠ء** ت أج ٠ م ٠جخ - ر٠وذ ا د*.ر

 في ذ_ده_م د-؛ نى رأ وم-ن ذى ا' م-؛

 ه.ذه عن وح والمعافر ة ادسرا مذ؛طق

 في  حباثى ا .ذمار اد وذف ت٠الح-مال

 دن لمس وطد مؤدا واو ر 'إيم داخذل
 أحاد م-ل ويظهر ذر وا م؛ سبأ

 أ٠ب٠س ن يأ وذ-ر ا درر لمللل ا شر نذو

رير درع ؛٠م ت٠وؤ في تحالنت

تيه0ي11 لهاااه£د1 984



)ج:شت( كنيشه٠ال (دت ح: ) ة حبة ال

 اش٠ب٠ا ح أن ر٠ها ظ لوا ح-غرم-وت

ذوا  ولدرذا أيض.ا حم.بر ن ي :؛ددون ك

 م-اللث م—ي.رخ دحط، ث I خ ع- ه ء ن—ه ذاقثى

 دأن كر٠يا — اودر ر دع عد٠ب حك-م - س?أ

 الى *-ذارة ل—أرس ذد أوتر ثعر

 ، وم—كس وأ ة—ث٠ب٠لح ا م_لك دج_درت(

 دلث ومم لح.شة ا ددن ت’العالقا وكاذت

 الثالث رن٠ااط أوا^_ط في ن٠الم

 ن و ًا٠ط ارب بطة٠لرت الميالدي

 بين آذذاك قاتمة ؛اذت التي دادهزاءات

 آل ٠ء-هل ذذي هروت. وحضا وحمحر سب

 في م٠ك٠ح الذي نى لدًا ا بنصب ذرح

ني ادربع  انجالدي الثاذث ادذرن نم ا

كداش ؛.ان  ين٠متمركز  حي.ش ا أو ا

د ح-د ١ ن وى ف-ر الم.ع.ا في  دي جا٠الذ أو

 ١١٠۴٠ دأ لذقوشا من ويظه-ر ليهم٠ء رياس

 بأ٠س ٠ضد وحرج هرع متح_الغين ذوا ى

 الحميري المانف مع م ون؛ ءلى نوا وى

 آنذاك نه لحن؟ ا ٢٠يجك ن و؛ا احمد٦ح بدر

دوذس  لخ من ورف وزر، د

 ذرح آل لدا ا٠تركه التي الذة-وش

 أ ب ددن ال.عالقات دأن ني ادة؛ محضب

 م وة-؛ تازمها أوج في كانت ورير

 في ك.ري,ة٠٠٠٠٠ء. ت اج دم ؟-ذي٠لس ا ء ؤ ذف ت ا

 إلى اث لل ا رجرع د٠وءد حمير زي أرا

ذن المدارك هذه دى٠إح ع٢م صذعاء

 أحزاب ،ومعا لذجاثي١ ولد )جرهت(

 رهم٩غ أو اشبا ح من أي ح:شت

 و؛ان أ سب ضد هجوم دبام أدل نم

 حمل٢ شمر٠ صرة هنا |لهجوم ه,ذا هدف

 في يدو امك الذي؛؛ن ري٨الحم لملك١

جي لمولمف ا ورد صدف ف ؤ هرو  عل ا

 وحلفاؤه جررت وحرم المدجوم ه_ذا

 من ؛.الرزم |لصدامات هذه ت۶وجا

 ردن رط ر ذ.ت ى ادي اذم ا اودة ادف

 ومع-هم ش1ا حم ن و؛؛ والح:شة. أ ب

 نجران نجاذل آذذاك ذدون رط لحدا ا

 ذوذر ستمر١و ،ب.أ هطوك ءلى كدرد د؛

 ق٠ح ش  حذ؟؛ وا أ ب ردن ت ؤ؛ الممال

 آء."ر ثمب—رح—t: :اأس رب؛ ذد.أ يد—ء

 الحميري ًالك ا ر٠ءاص اذي ا سب ٠ملوك

 ا حباش ت-ابع وقد ب دادر

دط ليم-ن ا ءلى دا الى التغلغل  رة وا

 وذد-لمف ' حم-ر ا لبحر ا ئ٠مواذ عل

 دن منطلقين حر حم ذي أرا ره٠٠و ا٠ح٠م٠ب

 مدينة مد.ارف الى ووددوا فر المعا

ر  ذذوش هرن وداهر ر٦حم ء.اصمة ظع

 ون زث ادنا اربع في ؛رب نث؛ هد٠ء

 سجأ دآن - الميالدي الذادث الذرن

 ه_ا وهذا س-لم. دن حا في كانتا وحمير

 رسيا الحم-حري !لك ا ء-لى سيهل

 ارهمبوإج ا حباش محاردة ءلى ذع-م١ح
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)ردت( الح؛شة (٠)حشت ل|ويحة 1

 ني ذدك وتم ايم-ن ع-ن ال-رحي-ل ءلى

 ر٠سم ع٠وت_اب ،م270 ع_ام٠ال حوالى

 ا ت ?.ا ق ل ا اربه٠حح٠دم أبيه ة٠س ب؛ رءدش٠٢

 ى_2 ش حب؛   ا اند—دس كت ا٠ك لني ا

ذر. اددا وفي( حلثمة١ ٠طق اذا ا

 ادس ددن كاب ت ة؛  ا دذدطع لم

 هرن ا حبادى حروج’ بعد ة٠ش٠لحب وا

 ال.رار_ع لذ-رن ا بداية ذفي ،كرن ا

 م—ع٠ذ—۴: ودر ال كرب د—نح دي٠ي٠الم

 موت حف٠و دان٠ري وذي س_ا ملك

 أرض إلى ي-ا٠رسم وفدًا ل٠ري٠ي وهنت

 ذا٠ه جذح ر وقد  كسسوم وا لحك..ة ا

حبثي. وذد ولر*، بسالهرة ًالوذد ا

 ألضوم لث م.ل دأن كار ؛٠د وانحذددر

وا ر لط٠٠س ازفي ٠ر٩ ع ل ١ د-.وا لم ش.ة ب لخن وا

 القرن في اليسن حل١سو ءلى ا٠فه

دي ا ل.ث ؛.ا٠ذ ا  هر.ن ل.وكه_م٠م فنجد د

 السادس الى الميالدي الراع رن٠اد.ذ

دي ي )عزانا( وأشهرهم - ار  ا

-ط و، حكم  الرادع ن لذر ا أو

 ''ملوك أنلهم يلقبون - اصالدي

 وط وردان وحم--ثر كسوم أ

شب هذا آن ونجل. وسلحين  في ا

 وبم.كذذا ،ة٠واليوذ.اد لجعزية ا ذة-وش٠ال

 بين لتميز١ اذخددة ئذ.وذر ل ا ل ض دش

 سوم٠أك وبدن لم.كة٠ومم كارزى لحب.شة ا

دلموكهم نجد ولهذا ومطك.ة ك.م.ديت.ة

 دد.ت ب ج ل-وك٠م أنعهم دمدمعون

ء و وأكسد.من  ز؛٠ء ون٠او.دارس. ل ي.ذ

 ت٢المم في أماكان أسم.اء وجود رة٠ظ-اه

 رأس دغل حبش ا-دنر تتغمن

وادي ؛حبثي ل—ب ج الحبش؛

 س,وجبرد ة ل٠ء له_ا ا ، وش—حج

رن ي ض ال ني ض ا م؛ ك ا  ا

دي؟ واوادس ٠الى

|لميآلدي( الال.ادس )اذرن ن۵واالح ة٠الحدش

ه ذكرنا وى ثى ذإن أء  ا حذ

 اورع في اودس الى داذدة رجموا ؤد

دي السادس اوشرن مرن ا ول  - ار

 ا؛-وك في - م525 *~؛م٠او دوالى ني

ي زاء-؛ ذت كان ا  ط,ة٠د-^زذ ب-ين ت ا

 ن ٣٥ وا؛*روف .دد؛ ة وم في واودرس

 وحيد ال ذن يا د د.؛ن اشسذدية وذوثى ا

 دملكة الرمددة زن اودي؛ أصبح.ت ون

ني النعف منذ حمور  او.ذمن من او

 الربحية ت٠ح٠وأص.ب ٠ دي اد ا بع درا ا

 حمور منكاة ل د لرسمية ا ذن ي.؛ ا يضر.؛ أ

 او.رابع اوقرن هر.ن ني اون؛ لنصف ا هردن

 ؛٠٠ي.ض أ لسيح.ية ا ■أ ** ؤ ١ r ; - وك وأ ي د ؛؟. ا

وازن  منذ وم —أكا لم.لك.ة لرسم.إذ ا ا

.ط دي ورا؛ح ا اوذرن أو  ق واء ار

 ذددمرت ا و يذ۵يو د ا 4اودي؛ذ حمرثر هراوك

اوذرن في تد.ي٠م ر بش.كل ؛٠يلف ا ة ي دح عس لم ا
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)ردح،( شة٠لح ا)حثت( الح«شة

دي السادس  أي ”"رص ن وك؛ اد

 فئ، اندحرك د٠العبو 11 "الررن
 مهم دورًا ل.عبت سزط.ة أن ظهر ولح

.دإدران ا؛رور دون الهدد الى باذرة

 ازفي رة د د ببم لم ا وثج٠.ق٨٠ ا رى م و٠ولح؟.لم

 في ئش٠ا ح تدخا بآن تذا٠وصد

 لوثيق.ة ا حمالب فم.ن أق أي ليم-ن ا

ددن صراع’ا ن م وض اوروم طرة1 ا مع

 وادروم جهة من واددحدة !;بردية '

 ن—ول أخرى جهة لدن والذرس

 ءلى أذرت الراعات هذه أن زح لوا ا

 لذرن ا أحداث عل رخصوص ليمن١

دي. دل٠ال

 لح_م_حري ا اللك أن دو—ويب

ي لحهذ.ر مع.ديكرب  اية۴ذ أفي كم١ح ا

ذر رن ٠من ادذاني ا  دان السادس ا

 دحيلى لالس أي ب-رذطة الى آحازا٠مذ

ون أن يع.د د سم لم ا لرن ٠وكمر  ه ثر — لح^ا ا د

 ددومح،، في تدخ.لت ذد دة ا ح-ه اذي

 ءن ذتح وؤد حمبر. م.طكة ءلى ملك

 لح 1مص مع الذوافقة ر٩حم م.لوك سة٠د 1سي

 سياس،، ل ل ردو هرا ءلى اذن غذ؛ وا زذطذ٠د

وك يتبعها ن كا.؛ في٠ل ا لحذرة ا  رحر د

ضء ذوي هودي ة ا  القرن في - ة٠ا

 انقالب الى - الميالدي الخامس

 220 منن ؛ ا بين مرا به م ن؛ ءلحكاري

غذذ ا ازدى رثأر ؛ر٠أم لحول*د_.ا 221 و

؛ة كال اهلك دئب ضه’  ؛د ا)

 دان—ري وذي سيا ك—ن—م من

 ط_ود وأعراهو ردنت وت٠وحذلفرم

 ؛-أن النوى من ويظ-هر رباط'.

 روخ، جذ؛ذب الى وذذوا ود اليزنحن

 ومدد د رقكاون أن المستبعد. ٠ذ٠م| وسم

ن، عائلة ٠مز  الملدن، يرذا وقام يز

 - م:، لدم ا في ح،٠ي٠يح٠م٠ل ا د ضعلها 
 يؤدون نوا كا.؛ ين از وخمسوص

 حت ع ب ا ت ل وا ح٨للمس ازواحذدة طلييعة٠ياإ

*-طورلحذن أن ولح؟دو لب:زكظة  ازددن ا

 ن٠م .موا—'*-؛ ة-د نجمن 1 في ا دس ؛—كا

 دذت ي —.مم ا .مدمطلحو لمك لم ا ت ا د ؛هط٠ز ا

 ه٨ظ لدا ا اإ:؛طق دذآر ٠لحوسد ت و’

 ح,-ث حر جد ص.مة ا٠ء ر ؛٠وظلذ ونجران
 بمحاررن ًا أرض م وة؛ كذ؛سهم أدرق

ين ا حباش ول  ر1ظذ في كانوا ا

 ن٠الذي ومن - حرق و,أ ٠وقتئذ

 في كا.*.ب دن رث لحن؛ ا نجران في قتدوا

 وذء *روم’ا ن٠م ه٠ت٠وراء 523 ة٠ح
 الى ا دداث هذه أص-داء وصط.ت

 ك آذنا مجكمها ن ؛٠كا -في’ا نحذن بيز

 - 518) ا ول ن جدن-؛ "محراط-ور1
 فطك طويأل ينتظر لم الذي (527

 )إل ب كا.؛ آذذاك الحرشة ك٠؛٠ه من

 ؛-ورًا، السكري بالتدخل أصبحا(

ءسكا-ر؛-ذ زذ٠-و دي جا٠لذ ا ف_آرس_ل
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( ردت ) ال|بذة)ح؛شت( |لحبشة

 ءدرت ة١زدط د ذا٠سغ تتضمن ض:خمذ

 وولى ٠الحذلىب ب.اب ء-ذلى ر حم ا الدر

 برفى—حم زي أرا بثو،٩ الح ا يثن٠لح ا كذ-ح ا

 الؤه الحمتم.دري.ة القوات ء.لى تتصر وا

 ذزك وتم وة_أر، وس.ف٠ي وذوده؛ ن 1ك

م.527 و 525 تة٠س ددن هرا في

 ن٠الثام برح٠أص ردأر لدا٠و.وس, ة٠له٠٠ر٠٢:

 ل.ح:ة ا دت٤٠ى وأ لحبشة١٢٠حك- تع٠تح.،

 وت.وجت ارمن في الرسمية ة٠اذ٠دي٠ال

 العقيلىه ديحي ا ع و ثم أ سم.يغع ة بش لح ا

 ك_م٠ح فرة ووكن ارمن ء-لى ًا٠ك٠ل٠م

 للحبش.ة تادما ن 1ك ااذي أثدوخ ععيسم

 سكري اك الذ.؛ئد م ا٠ذة ولحأل٠ط ذ.لىم لم

 شارك الذي ابرهة ا مل الحيثي

 ف٠ل_ومم فى-د ة٠العسكري لحما-ة د-؛
 بذدك ومعدذًا مذغردًا م٠الحك استالم٠ب

 كدسه غذذ وا الذج.اثي، ءن ده  دق س ا

هداوك ن 1ك اوذي طول1ا للف1

 ن ا لى—ري وذي أ ب - ملك حمدر

 طودًا ؛٠رامب٠وأء وبمدت وحفرلر.وت

ة٠وثماه

 ذاد  ء.لىدًا أدره؛ لط زرك وؤلى

 ذذش وأطوذًا أش-ي.ره.؛ دنذور ا ن٠ه

 بسذذ اذؤرخ (541 ردوار )ر ارب٠م

 ت رم.ي.م.ا ل ا ذده دبرد حيث هكم8

و'لطذوس د.؛رب زد ب قام ادفي

 كذيسة٠ في تئذيح ا م-ه ا ق أ ادفي ادددذدة

 سة٨كذ وفى دني ا هو وًاورهذ ردب، م؛

 ٠له ءاص_م.ة اغذذه-ا ادفي ءد-ا مت في

 ضااع٠إخ اضا الحذنتش ه_ذا ر٠وو.ذة

 رد بقيادة ثرق٠ال ض ا ءرد اره؛

للسذراء وا،بى.تقنجاله لكذدي١ لذة ون

 ذينجا مان أذ-وا ال-ذيس والوذاود

 شمال ومدرك اد.روم صر و و الحوشة

 أد.رهة ول -ى وذلى ٠ة *-ر٠اد زيرة٠لج ا

 لعون ا ط ؛.ذنن دا ا حمور نوك كمتم

 في ة ربح—ال* الج_زي-رة أودط مل

 ة٠ع٠اب٠ت كانت ادفي ونجد الحجاز

 رع٠٠الخ-؛م_ اد.ة_رن في حمدير لحكة—ل

 المنهورة ه٠ت٠مطل٠مح م ذئا دي لحيال ا

 )نذش م552 ة٠س_ذ في ة—اد—لذ_؛ج1و

 الح.ملة ه.لىف ن وة؛ (،506 ريك.ماذ.س

 وقد لى.٠ش* لى٠ؤرة إخضاع دن العسكر

 مع ج:ل أب وض؛دة أدره.ة وثليج وصات

 ودر ووذ^؛دة وء  كذده دل ذبا .’هدو أذواد

 سدد قباذلى من ال٠٠رج ع٠م حمن ابرن

وذربان رخ٠م ذي وادي في نجد إلى راد٠ود

 الدائف ذرق ٢٠ى 130 د—ًا_ع٠ت اد-في

 الحذ.'طق هذه في ًادرهة ذوات وأخضعت

 خددن ب ه٠٠دذ.ف. رهة ا وقام عارر. وفي

 ط؟؛ن هروقم في هتم*,لى ذل ة؛؛ لى ف. ءلحدروة

 ءلى واقدذ٠اد ماسل_ وادي من لقرب ول

ض درا ا غرب جنوب م٠ة 200 ل.ع.د
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 مريفهان بأر سم.ال م مك 420 بعد وعل

 هذه كر٠يل الذي الدذ-ش ود جذ و ن مك_ا

 الحملة هذه في درهة أ رك ون؛ ا حداث.

 سعد ،٠ء كندة، ق.بائل مهن رجال

 تك.ون أن تب.عد٠الس دن وددس ويرراد،

 تذكره.ا ال.فى نفسها دي لحملة ا هذه

ء^؛رلحون ا!س؟ة لصادر١  وا؛هروذذ وا

 رها5النيذ' "لغيل1-أمحاب دم

 وتذكر ٠الغيل( )سدورة لكريم ا القرآن

 في ألة.دوم وم٠يكس بأن الصادر هذه

 ده أب ردز م٠الحك م٠استل ود ردة أب نقث

ف:ة ذلى د لديدا وإدس  دلك. ددت ك

 ان هو لذذوش ا ل ز يرن ذع.رفه ما وكل

 عام ح.ق  ذل ا لى٠ء دام أبرئ م٠ح.ك

 لد؛*.ا .ؤرتمح٠م لد-د٠ع٩٨م. د.ق,ثر ر٠وآء م5 5 8

 - 559 سق.ة جت وم٠ه ذ٠أل.ره ذ٠ه٠ء د٠ع٠ب

 ءن ذدية٠م ذشوش لدرنا ولدس م،560

 ع ئ لياعيتيا ا في سن ا الى اهرس ا وصدول

 ءن رضا معدوها وكل دس لسد,؛ ا ا؛ذرن هرن

خودة المرحذإذ هذه ا"خذ؟؛ردنن. ءن م

  صل ا الحندي أدرهة١ كم١ح داذاتهاء

 ءاص كل دش مر لوكم م تهيتي

 كل بد ديمة ة-5 ا رحدن ا زك تر.ما وءي.ود

 1400 رب رذا م-ا دامت وادي م ءن

وتنطوي م(560 ق.م. 800) سه

 ت وذ*لمع_( .درة‘,,. م,. وش ذط

 ا]يمذي وابدوث الدراس-(ت

م؛*ضئ1990

حات من مدته بذلك  صف

الدرقة. ا)يمن حضارة

ال ذاريخ ذي ا;ي ا اي ء ط-هر ل-راجعع

نارخ

ءردش هذير د.

ن،مي
 م-ركز عاء

اوداذدق، الط?عة

ذو يوسف٠ ا"رن(ذي ي

 ،لعغ.اف ا عسة“مؤ ،ل-ض-ت ا وسوءة اؤم ، ص نوا

 - 103 5 ص صذع(ء ،ذى  و ا اًاطبعة اًاثقافية،

 ابن ذاريخ داةقيه در اذ(بدا ٠عحما ؛1036

وااذخر، ت1لللراس لعرليغ١ فىعة٠المؤس ٢٠القدي

 ري-حدان وك يه٠رافق عااى.د ؛2 ط روت ي ب

 رؤدان مج.لة ،ال—المب* ذذوش ة٠أهم ن،رو؛(

 مد٠ح٠م يعوسف ؛29-9 ص 1 980 - 3

 .-ن—*ود ليمتتة١ وءة٠الو* أ؛رهة ا)ته ءدد

 35ص صنماء ا واى ااطبعة العاب لعغيف1

- 37.

 ن(٠ح بن )اد ادني

م1886ه/1304 ت

 طوي؛نى دنى؛-نى ؛نى 'ى ' وه

 عدويي من 'زذي )آل ني لح• ا أحم-د

 أبي م٠'حذه إلى ب،ون٠س—ذ٠ي .رم.ورفغح.

 الملذب ).*دوي ا ء؟إا].رليرن دن ربك

 ع-ن دخل صن أول  نه ؛بالحاي

 وأذأم لحبشة،1 إلى .الحضارمت ا)*اويين

 إلى ء_اد ثم سنة، ن٠ء__شري بها

 حةس تريم في وذوفي ،ح-ضرمبرت

ذل Li رجل وه-و م1453 ش/857
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دح( ض؛ دن ين٠حس ) ح؛شي1|ل م|حط( غ يع )ًامتة حبشي٠ل ا

 نثر في س.اهموا اؤ.ذدن العلم.اء وس

 سرق ب شو جع. في ية٠م٠ا"س لدء.وة ا

■ ا لم٠٠لم٦ولي رل أ ب دع مدا فل؛ في ودوفي ، ًاسيا

 دطرف1د ءدد|لةادر د دحم
حمد : جع درا  هع ا ج :هع ًجا ا »امطرف، ٠ءبدالقادر م

 ن“الي إلى الم،ن ،اجرين٠ل1 أء"م دل
،،٠صذعا كتاب،١لل لدامة١ ينق إها هم،٠وقائا
م.1998

 (٠محم، ب;ت )آمدة ي٠ااحغش

م1915.بدد 1844ه/1333 .د،د 1260

 دن ن م ٠٠٠ رب “ دن |محمل نع ت ب آم.ذ.ة وخ ه

 ل*لويين ا لدن ثي٢لح ا ح٠س إن الله ءدد

 ولدت ٠.ة٠٠إسالهر داعية ررن: الحذف..؛

 ون٠سيئ ديق_ة٠م٠ب تعليمها وتلقت

 بدل ف-ئ ودت و وت(٠٠فرم٠)حذ

 ءلى ٠ش لحد' ا ،برم ص؛ ف ا كدق ا ء-لوي

 ورت مدا كير - ٠فق - ا؛*ممن( )وتح دب ى

 -ة، اكدر عحك_ة إلى ا٠ه٠زوج ة٠برفذ

 ء-لى الدراسة روع زىد٠الم وأزذت

 ع٠م س_اذرت تم .وزوجها I—ولده

 ت٠م ن؛ ث٦٩.ح نيول س،تا ا إلى زوجع-^؛

دلة اودءوة دذدر  ط  وك ا في ا س-

٠ريكث خذنو ا1م واد„هح ة مم لزك ا دده ا كس ا

٠وبعد زوجها. هع لحجع'ي إلى وءدت

 نركيا إلى ءادت ب.لمحح زوجه,؛ ة ون-؛

 ر٩ث٠ذ. ووادت ، ؤه؛ ل-ت؛ ’ م—يقي حدث

ول. د سد؛ دا - ودوذدت .هذ؛ك ودءوه ا

ذادر دحهد هطرف1د ءبد
جداهع اذاهع: >امطرق ء-لىاوذادر ٠محمل : جع١مر

م دل  بن١ !إى صين٠ال ن اسامر أء
*اء، رط دإكاتاب، ة ا ال ;ذة٠ال وقلمائله_م،

1998.

 ،لح(٠ سدن )ح حبغي1ا

م1986 ا 1899 ع/1406 ا 1317

محسن ترع ئلحص دن دن هو

 د شبام في ولله٠د لحثي ا

 اللذ.ة في مثارئ وه :٠موت حف

 في ء؛وة٣ إلى جذر ه؛ وامخذديث، ة ل*.ر ا

 رس وم؛ ،ورزوج حبا تقر٠اس ف أندول,دب

 ة ر اطة الجم*يات في واغذرط الدارة.

 للجالت؛ت !.*إما دذدر ت*فى اذت ك وفي ا

 سئ.م ثم ليالد، ا ذ-زك في ة بم العر

 ر ؛٠*.ه٠ت  ا ؛ط د ب ,.ب.٩ل وك ه.ذ؛ ء لبقا ا

 ،ا٠مه٠ف فدذداآ —د ا عل الحولندي

 موب واتجه نمليا إلى الدودة وقرر

 رذرموت ى—مخ  ن صمعاء،

 ح.ك_ون ؛د-ة٠٠حم ت—تح نذ انن ان٠ك

 ٠الحددبدة ووصو نم؛،’البريد عدن

واستقبله م،1 929 اه/348 سنة
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بئى ح(لصا ؛ن لح-؛ن لحثيا

 ك_م حا تددى ا"رام ادن مح.مد ا مثر

 واست.ذر % ء صنعا صد ة ثم لحدل.دة،

 ره فض-اق بال.تجارة، واشتغل ، ١٠٦:

 رن كتغي٠ي ك.ان  ئه تج.؛ره؛ الض٠د

 درى ل-ذ-ا ا ع-ل ج رم.؛ ،ز ذل ا د_؛ ۶ال.رب

 فذك؛ه ،ءذده رن !ادراء على لون٠يق

 فارذإعاه تددى ا"ر؛م إلى ؛ر٠الذلجء

 ك يتهمون جار اا إن : ل وة؛ إب،

 1 حد لدي١وت 1 تانضرار ئدى لمد٠دأل

 _دذع ه-ا ء-ب ًا؟.؛ب٠ة ؛ ٣د.؛"ذ. س

 ر-ن لقايل د؛ أكتفي أن رن زندن ا

ذات آكل   ذفي ذاك اردح،  و ا

 رن المزيد إلى أحشاج حق أدن

ك  ا"مام: ل ففال المال، ء

صار دق "-.واذ تمذر ولم ؛-أس،

 ددن ؛٠سيم ، ؛ء٠مع٠سا ص في مشهورًا

حورار اصن طبق|ت  اوردن؛ادوا ا

 جديدًا مصدرًا ه٠ل٠مح في دون٠مح

 م-ن ر كش إب ذرد ؛.انت إذ و$خبار،

 وردة٠ل1و اإى.رية العربدت ص.حف٠ل ا

 هتكعسا ا۴قراء: في فيج.دون ن، والدراو

 ذعوس-هم في تلح بذ ا٠ءم ل.لتعيير وام-*؛

 ,إزري التحلفو ]دحردات ا؛كبت من

 ى٠ق٠مطح داره لت كا ؛_م.ا ؛ن٠الي,م٠ب

ذة٠ألسات ع٢م ،رس ا إلى ا؛-واذلدن

 وكان ،وغيرهما وعراقمين يين مص,

 إدم.نى ا ب شب.ا٠ل ا كذلك ٢٠ ٢ ط٠ل٠ت٠مخ

 شءردين من ال*.راق هرن العاذدون

 أن إلى ل اطة-؛ مرت٠ذ٠م* وا ،رهم وء

 س_ذ.ة جي٠دي.ن٠ل ا د حم.ي, يج.يى ا"نرام ل ت ق

 أئر وحصد م،1948 ه/1367

 د٠أحم _؛م٠ا"ه سدف ب ا٠لشب ا ء دؤ

 ثم دء؛ شم ؛؛دوا /٠٠٢  ،دم ن م م ذن؛ د ا

 ءدد ا"مام ررة؛م*.ة اذ.دب,ذوريه ذ.ةورة1

 .نني٠الدر حمي-د الوزير أحمد بن الله

 رجدب 27  حذلى ا دوم ء ؛صدن.*؛ ووذاته

م.1 986 ابريل 6ه/1406 مط

 ا"دوخ ليء دن إسداعدل ادذاضدي
 وي ٠ومعاةذ دم ال* :جذر ه  كاوع: ا ل ء إسر : دراجع

طا، ،؛؛روت ،رالمعاص إذ^ر1 دار ابن،
م.1995

عيددن ادددذي ذحاح = ا"دول( ح1ذج )

يش٠ح
 في مدد-رية فكون ف.غتح ب_ضلم

 ة ن صا د إب ه رددن دن اأظ.ربي لشمال١

 ح بثرن - )ظلمة( مركزها كم، 42

 .ل٠لدذ 1ج-بلدة ر.ذ.ط.ة.ة وهتج — ة-^ون

:رذي؛ ا"دارة، ا؛را؛ز دن ءدد ءلى

،ن دب زن*؛ ا ؛-في ،عمقة ج-بل

 ب، ا!.*ة؛ ذذ;ل ذراء غ: ، ج،ل ذر، د؛

ق، النرراءي، ب، ا؛.ط؛ وادي ا
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البل

رة،  كومان،٠ لتغادي،١ داءة، الجعغ

 ،او.صدر ال.شيرق، ،فد.زة وطئة،٠ال

 ٠ت٠»٠دين٠والع ح:يثن لم٠نكا٠و ٠*.ي،ًاا٠ل٠ث و٠د*
 )ذي م٠باس دفءًا دنءى ٠السغال وذو

٠الكالع(

 - ب۶يئ٠ي٠لحا دذو ا٠ه٠ذ٠ك٠س ٠٠لل ن وذة_؛
 ن٠م وه_م ،_ا ه إلي وا٠سس٠ف — إرب أه_ل

 من الفي المشهورة م-لحح ت٠بيل

 رت ا—ح وكل د وهدرا س٠ت٠ء : دطونها

 ت غب أ وقد .وغردم ال.عشيرة د٠وس.ع

 تحرن ء لما٠لل 1 م-ن بة٠نخ ة  مر 1 ه.ذه

 ااددن ش-جاع آل ح م٠وع-ذه لحصر١ عن

 ني في٠الغ وآل ال-مالي، ';ف ؛-في في

 جباة ذي ني ات.صحف وآل ، وذا.ز إب

 ة رد—ة م—ه—ح—وم اد-ا*_ذ-ال. وذي وإب

 بامم ؛—المعرون .اب—وى درف

 ونح مط " اؤرف” -كاذوا شة(،٠)الح

اضبذري. اذراح ااذرن

في سلدار ذل ب من ح دش ب ح وذو

 ا؛-ل—ن دن يذةحا-ررن - ة صا لالد

ر.١حم ؛ن اء؛٠ةخ

 دن — _ًا٠ض ا — ردش وذو

 أرحب. ؛ن ان٠سغ دن ،ى؛رة فأذل

.ان. غ مع درف في دذازطدم

ددقطي1 أددد هلم1إبر
 ائل٠والق اكودان عجم٠ه ال.مقحغي، براهيم1 جع١مر

 ، 4 ط صخال_اء، ،م.ة٠اذك.ل دار ،اليمنية
م.2002

حبيل1ا

يماز، جغرافي ح٠ا٠ط٠ص٠م يل٠ب٠لحوا

 ذدرج مزروع ر ء "؛ع ي ؛ديم،

 كمح تدادًا اهد د؛ ء؛ دكاون أءلى، إلى

 دأذه )الحل( ددالى ا صفحوب . لبج

 المصطاح هذا ورد وذد )ىلجدوب(.

 القدبم.ة، كندة ا لذقوش١ في الج-ذ.رافي

 الدربدة ط.ذ ا جم ماما في نحده و

 وازع٠ا؛ أن الؤك.د ودن الفصدى.

 ن٠ليم ا في (يل٠ب٠ؤح م٠س ا٠ب روفة—*—ا؛

 ب.ما دة٠التضطريس حي.ة لذا ا مان تتصف

ه  الزمن م-ع ذت٠٠واخ ، آنف ذك_ر

٠)حبيل( م مد ؛؛ د*رف

 ن٠اليم في ث_يره٠ك واذع٠م إث ا٠ذ—ه

 يل(٠حالحه سم لى اروم فى—ح ز.*لرف

 ذرق جنوب أرذم يل٠ب٠ح : ا٠ه٠ذ٠وم

 إلى ن ؤد ط.ريق ء-ليه وكات ،ؤخقلبة

 انحددة ل وحبي ،شج.رت وة.لى ۶ما حض.د

 وحجدل ،كادس في ذعر ل٠ب٠ج ذرفي

 ركز٠م م.ن ة.ردذ ،عز٠ت ؤرؤب مان٠ل٠س

 وأعدال أ؛-وادم ري.ة٠بسدد ب لضبا ا

 سل.مان ازدخ إلى ذسبت ،ًا*ز محافظ-ق

ء أ-دلى هيماإبر دن  بع وسبا ا اوذرن فض-

 ادمارفين، ء1الد_ك ورن افجدري

رو؛_ة٠اذ* وقبته وزرمجه وره وفيها
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 ن(. كما دذثخ ا ب)قبة هذا روهقا حذق

 ن وا٠ءا دن د حم. أ للذ,يخ ص; هرع؛ وهو

 ج— لحن دن—ب لحبيل وا وص_ليذه

لحجأ ذاع ز د والح.بيل والثهيب،

 ص-ر، ل7ج من اددراخ من بالقرب

٠خدير ددذة ذرفي ذن الخة؛ ل وحبي

 من إداري مركز جبر: وحبدل

 لحذج. محاؤظ.ذ ل حض؛ ءوأ ن ردؤ؛ هرددردة

 ادة ف, دس إة تدا سطة٠مذب 4مطق في ٠وهو

 اب^ًاىيذ الجهات كل نم تلغه.ا دةج

 إسدندإفي ردق ط وس.ض؛ و وال.غرءية،

 الذرق إلى لغرب ا ن م. يمتد دي.ث٠ح

 به الزرا أرضه ز وتم.تا ك.م.50 بطول

 3 0 حنة؛٠٥ تغ-طي ويري ،ها٠بخصوبت

 ءددًا إركاز ا شمل٠وي مربعا. هرًا م كيذو

 وفي لقمم1 ءلى دذدشر ازفي ادذرى همن

 ازفي م٠لي ن سح!. : م-تها ذذكار فوح، ل ا

 وايحيط السدوم، جذلى س-طح عل ددف

 ب؛ زرا أرض الذربي ل اصا ا س ا٠م
 ومن طار،٠ا م ه ب؛ لى٠ء ت.عذم-د

 من واسعة >ة ربدا الذرني لجذوب ا

 وا؛وز الجواؤذ بأش.جار وارفة ددن دس؛

؛-مون بمياه ذروى يهو لمانحو،١و وا

اليذابيع< ون ء وبرن اذوسم.ية ر ا ط؛

 اا*ام مدار ءلى ينضب  ,افي

 15 اه ذو اا.م_؛اخ ردم وادي ق-كاة في

 الحمدراء، ودردة ادوءرة، قرية ثم كما

 ورن ن، رؤد.؛ وؤرية ن، ااذد ورن

 وردة ادواديذن، ن؛ب وذرية |لحجف،

 ودررة اد-ذظساء، ذ٠وة_ر^ روم، ذي

|بطتة،وغيرذللئ،.

 نم إداري مركز ادريدة: ورل

 .جلحن ظذ ؤ محا وأء^^ل ن ردؤ؛ مدؤرؤذ

 حبرلى لج درف—ال راه:—ة ين٠ب ن—ولر

د ش.دذ.ر،  بالد أيب، ري،٠ال.ل ر

 ،ين٠لم ا—ح وادي سادل أ ذري، لري ا

 ج_ح-ف ذة-؛ب،—اذ ردد ،ر٠لروة

ذعيم.ة، ٠لىلم نحالن، رل الى.*دفي،

.وعره؛ ،إاس١ ص:ذةذ ،الم*دي

 ذرى نم وردة المناى.رة: وحبذلى

ب.الحديدة. اذذصدورؤذ مدرن

 درة كاب. فيرددذة — ل؛لذا:تدة - لحملىحن١و

 لت٠ه٠ش ن، ردن؛ ديري.ة٠م ء؛صمة ؛٣

 د٠ه٠ء في ن—واس,-* ذملراددن٠ ن—دا_ض

 د-.**لى٠ؤ إداري مركز ي٠وه زة.٠اا-ود

 ، اط.^راء : م.ذ.ه؛ دذكار ؤرى، مجم,وء-ة

 ب ثد ،بجبر ،ر٩٠لثم ا ،يد٠با٠ء جذول

، للج;-حدن ا ،ؤد_ء-ذ ر آد؛ ي.ها٠وف ن دؤوا٠و ا
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4حجحخة

 ااذنب، حبيل٠ ءثمان،٠ أهل ءة،1خم

 وغور د،٠اكج اله-جرة، ادرحية،

ذلك.

 الصءوي محدد ابراهيم د.
المذدذي حهح1 يم۵ابرا

 جزيره ردة : ال.همداذي أح.مد بن مض الح : جع١مر
 علي بن ط ع ازذأضي تحقيق العرب'،

 انيمامة دار ا وذى، الدعة -وع، ا
 هي اذة٠ي ًالغاظ صاوي:١ا إبراهيم ٠لم974

 ام 98 7 برإدن وذذوان، الهمداني مؤلذات
 وااشاذل دانلبنا مددم ؛>با لنياذدة(

اذكلمة، دار حغي،٠الذ إبراهيم بشة،١
٠م2002 ،4ط ص.حعاء،

حجة

 الشمالية انحافظات إودى ي٠ه

غرب ل خمد-؛ وتقع ابنية، ورية٠للجمه

 من نواح عدة من مءرنة ع؛ء٠ذ٠ص

 وكخالن، ذ،٠بة٠ح تذن، أهمها:

 ،وونحة والد_اه-ل، بشة، واد-؛

ومدينة وحرض. وذجور، ،ةوقهار

 ن٠ء نبعد ،فظ-ذ ؛٠دا ء-اصمة حآج-ة

 سطح ءن وذرذفع ،كم 12 7 صذع.اء

د إحدى وص هرر، 1900 ااجحر  و

 دن ملم أ وز حجة إلى ١٠٠٠كسم ت ددان

،شد ؛٠ح بن ر٠—٠جس بن رد*د بن از، عل

 لجاهلي١ : أهمها حمون عدة وفدها

 ٩حج طت ار وؤد وااذ؛هرة. ن ودد؛

 اامذ رخ ن؛ في هامة أحداث دخالؤ-ة

لجأ اا-في ازقاءدة ؛؛نت فقد المعانمر،

:"’...:ب٠،

ح،جة صدددة رورة

دلجدهII لها،ه£ة1 994



حح

ة حج حافظةمل ا"داري ارتذسدم

 عند الدين حميد أود ام٠ا"م إيها

 ومنه-؛ ش،1367 م/ 1948 ثورة م ؤدا

 ،فتحه.ا ثم صن*؛ء، حصار إلى اذطدق

 الدستورية، لحركة ا ووأد ونهبها،

 شا ة بعد ليم.ن ا ر را۶ أ م.عتقب دت ركا

 أعدم وفيها ه،1367 م/19لي8 ثورة

 حركة ل رجل؛ كبار ذ۴سج أو

درار،  الله عدل لحذركة ا م إم؛ هم ومذ ا

 الله وعجد الوزيرة، أحمد بن

 ،مري٠ف ا صالح ومحمد ، ٠ل٠ك ا
 الدين ومحيي المورش، وأحمد

 وزيد ،ي٦ل~ك**ا وحسمين ، ب٤٢ري٠لعلذ ا

 إبراهيم، ق٠الح وسدف ،كيوذي٠دوس ا

 وأحمد ،وتب نى "رسا ا )رحمن وعبدا

وغير الغذئل، مد٠ومح انررنى*،

ء  وأخيرًا ارمن. أحرار من هؤ

 اغنلوع ام٠ا"م سالن حجة اذت٠ك

 2 6 ثورة م ق-يا بعد لب_درةئه ا محمد

 ا$خر ردع 26 م/1962 بشفيزدر

 الوصول في أخفق ولكنه اش، 382

 المدينة. لي أه؛ استبسال بغضا إليها

 للنظام ذيعا٠م 1حصت المدينة وخلدت

 شنها اذفي الحرب فهرة الجمآ-وري

ورة. ءلى "ماميون1 ا

ادوادعي ءدي أد

 ارلجن ؛.إذان دوخ ليرج الحجري: مذ٠ح٠لي :دراجع
 دار ، كرع ا علي ٠له٠محم تحذجق ، ونباثلؤأ

ندف، ص شر،لذ وا للطبائ ندة اليما كمة٨ال
،دهي١المق أحدن إبراهيم م،1996 ،2ظ

غ،مالكلم دار ،ال:معة دل ب وا اللدان ع*جم
ات،٠للدراض الجامعية ة٠الؤسم صد*؛ء،

م.2002 ،4ط ،؛;روت
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جرح حرح

ر٠حج
 في عظيم واد فسكون. بفتح

 ز,ن دح ء-لى ؛؛ب٠حضرموت ساحل
 يع.رف وؤذ ألمكالاًلي، رب ء عارًا لو٨ك

 واد_*ة هذطذة وه-و مدفع. وادي باس*-م

 إلى مدا وميغع يبسل من تتدتم

ك.لو 200 ًاطول ،ج.ت.وب.ًا دل ا—اذ

دق.ريدًا. ٦عبر

 د.ن تال في 4ط_ر؛ة- اروادي وي-شآلق

 اذربدا ،در ال في يص-ب كل ء.واذق،

 ٠توجا اددداده وءلى .الكل_ا رأس دن

من _*_ة٠واس دات L ا—۴٠ ة-رى

 داة لح ا ذرر د ديث ادزراءة  راذي ا

 والمم اا-ذرة ود-ة-ول ة٠الذاذ

 ٠د-تذ"مل نوادت ق دن ذروى ادؤ اطح واذب

 تنقطع. ١'. ون وء يذ-ادح من 1د-اءه-

 أطلق فق.د فه.ا الذخ:ل أذ-^ار وزكايرة

النول". "مدرة ادم عغر٠ال ءليها٠

 أخصب دن در وادي ويعد

 ماء، وأكهره؛ دذردوت لفي ى المناه

 لى ١٥ ن. ق.د ج,دًا دارة ع-اء عيون وف؛ه

ن. درح_ة إلى  ب_ل_دان وأه_م الذ_

اذوادي:

 ادذارة، ،ب-ذح ،كل-مدة ،كق.ذة

؛ون، ،ءلي ادذط:-؛-^ حوط؛ المذول،

 بار؛دلى، ؛.ارة دداط، يبعث، ،قثن

 د-ن  خترة وا ارة، ازها ،د-وه-ون

 د.اةة غذو ي-ا ون؛ ؟ة ١۵المن اوادي’ دواحي

ذناادة. ءن

 وقاذلمه حجر ذوادي ؛ذال ن وكا؛

 بن وه.ب إلى .ة د وه-ب( )_ي ،جر٠دح

 ب-ن -ئن ر  ؛ ا د_؛ماو؛-ة ب-,ئ ا-ل-ارث

 د,-ار ثم اإ).وك، ة.ذ.ذة-ا وه-و ذور،

 ق;ل ثم ازهرن( )حجر ه٠ل ؛-ذال

 ، ة كذد د-ن وة-لى-م الدغار( )د-اذر

 في الماك ءلى الة-ال-ة اذت ك فكندة

الىية. هذه

ه,-ن حدر ؛-$د د-كا-ان وغل

من بم -؛:-ان نم وه-ى دوح ذلى ة.:.؛

 ا؛ل و مذهأ ذرع و القرزذ، حقدروت

 وازذظ-م وا؛.راذ-إة د-»-ة والمن-؛ د.ا<١. خ-

 وآل -ى٠داة-ط_ وآل خشوين با وآل

 ا؛^ والك ،اندجري وآل ،?ى '

 ازوادي ه- وإلى ا؛-اذ-ح. عبد وآل

د في -ور( )ا د ق-اذلى تنسب  ؛-

 مرن انتقلت ق.د وكانت ، ز.ج-:::-

ا؛ذطةة. ه.ذه في وكاذت ٠دضرهوت

 ذي ة-.اذل م-ن - ًا١أ؛.خ - وححر

 ؛ن ح-جر ؛.ذو وه-م ٠حمحر دن رءن،

 بن زيط دن يريم- واس رء-ذن ذي

.اوية٠م 'ن ق؛س ؛ن عؤرو ادن س-هل
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 ب““ي ة-م إر ٠شمس د ء بن جشم ا؛ن

 في بنا وادي أهل الى؟_ري( )آل

 أذي! وة ا ال.سارة اذؤرخ ا،٠مذه ، دة ا

 دداب مؤوف الحغذري أحمد رن د٠مح

 ب كتا٠و اليمن< دل ا ودب ن دادا مجم.وع )

 دن هد.؛ بر غ و (ص.ذعاء دد دس؛ ريخ )د؛

 عل ك؛ن أن* ءلى تدل ألني ا؛ؤلذات

 ان’ ؛ذاريخ ا"د.'ط؛ من ير٠ك ذدر

 س،ذة الله ه دون؛ وؤد ، ئ؛ه؛ ؤب؛ ؛ب وأد

 الرئيس ه٠شقيق ثم م.1960 ه/1379

 أرد ؛-ن الله عبد العالمة زي ا!ن-؛

 غ-يلة دوفي ذل ن؛ لم ء؛ وه.و الحذجذري

م.٦٦ ه|١ل9٦ ;■ف،

دف قبائل ع-ن وحجر:  ا

ركز٠م يبدف وباسمهم ، ءلى!

 و|ءمان ،رثدة مح ا م؛ليرية ' ه. )ح.جر(

 ؤرى ة٠وء٠مج-م م ض|ي. .٠حجة مح.اف.ظ.ة

:ها٠أهم نم

 ، نمالمح ، ممروو* . ز٠ب٠ج ، ج٠ ه.ي ننم ا

 اخالي، ل٠ج ذ.وس، ؛-في اومادة،

 لي و ال آل ورؤ،؛ذي.م اوذ؛هرة. ن حص

ا؛ارعي. وآل

د في واد واحبذر:  دن لم د؛ آل ؛

 ؛ف٠ى رر-ة٠مدي ني ر٠؛ك٠ش بن ة٠دهم

.صعدةًاأي ذرذة م بشارق

 ارل.ة٠ء - ت ا٠ح٠ت٠غ٠ر - ج.ر٠ح وآل

 والسود ٠صنعاء في ع_روفة٠م

لة ن—م درون٠ح٠يق ، ي٠ع.دةئ٠٠وص  مد

 ٠محمل دن ٢۴م*"’1الق ور٠|٠لمذع ا دن لحىمعتن٠ ا

لة من  أبي ؛-ن ءلي دن اؤس د

 د)د^ر( اذب ؤد ج.ده.م ن ونن؛ اب ط؛

 ؛ن د٠حمأ أ دثر I وه_و ، .ت.هص.م ل.كارة

 ا؛نذول ب اذا ا ادن لحس.تن I روع مح.مد

د في  ه/1094 "-:-ة البيضاء ؛

 )مجد ينسب وإايه_م ام.683

بر( ك_؛هجنم ودن بصنعاء. ح

هة لكريم١ ء،د بن احمد بن يحيى ا

الفضالء العلماء دن ن ل.؛ جر، ح

 وذولى زوع، وا لزهد ب؛ حم المشهود

د في ت(٢)س؛قآل عمال  دق ه-*دة ؛-

م.1959 ه/1379 .:ة وته

 مذط.ذة — ف-كون م—؛-ن' — وحجر

رب في دردة، ؛وادي  من وي؛ ت لج ا ا

البترول. ت -ذاد؛ ي؛ ة; - ٠ وة7ثل ة دد

 .٠ااضالع دل ؤرى دن والحدر:

في ال؛أغ ؛"ي ذرى دن والحلجذر:

٠ص.ذعاء ب.مغارب ندب إدا ا الجه

 من ا دروه ركزم في رادة : وحجر

إب؛:ب. محافظة وأءحذال سبرة اؤ هرددردة
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خبر حجر

 من قذت هحطق.ه فى ردة والح؟ر:

 ص ظ شاف ال٠م٠وأء دددده ردة٠دي٠م

.٠مارب;ث

د ؤرى من والح-جر:  ازوافي ؛-

 العرب في حبثي جدل بمديرية

ذرأ. من الحتومج.،

 رل ربوة ءلى ذمر از؟ر: ودار

 را_ذعااء سم-ال ،ر٠ه٠ض وادي ط ومد في

اكيال. 10 ؛نحو

 في ا صل - أيض - الحجر ودار

 ون ؛دنه ع.ا ذريتنم؛ب ولدار حل غحس
 د د_ام مذرًا ؛.ان اوة-اه-ره، ن٠حص

ده. ٠بع.د رع-ن حمزةب؛ب بن الله ءدد أو

غءراب. الروم وهو

 الحدا؛:- في مومع : ر زبن ا ودار

ان. دمذ.طقة ذ^

 ا حءوم ذرى من الحذا?.ر: ودار

 افظة٠مح وأءمال ،١٨—؛ااشما ب-مديرية

.٠تعز

 في أذري ووقع حميد: ؛.ن روحج بر

 دم 14 نح-و دول ءلى ،٠بحان وادي

 الجهة إلى ا ذرية )تمكا( ة٠لس٠م ن٠م

٠م.ئها توبية٠لج ا

 ع.يول٠م وواد وردة : عيد٠ر وحجر

 ارات ال رؤى ط ءلى ردان، رمديردة

.٠كوى-ان م ا شه إلى ء، صدادا دن

 ال—ب—ء ة-رى ن٠م *٠رشثل ودجر

 درى سم-ال ،دم مديريه في بر٠غ’ء

.٠صذعاء

 ؤوطبة ترى من :عدوان وحجر

٠٠وح اا.ضا دن ه.ةرإة ءلى

 مبر حل في ة ر :يهالع جرحو

ا؛وادم.

 ط_ارق في بادة اللعر: وحجآر

 وادي شم_ال٠ العرر، حعن

 دلL.—ق ر؛-ز—م ا ده—ف ٠ ح؛ي رت ح-فرعبر

^*ر.٠۵اإ

 العلون من : الخجذ-ري وآل

 .كخون—ص .لل-شري آل من ، ارم—لخخ

 منهم دوءن. وادي لفي )ا-لةر.د:ذ( ادة

 ألود بن الله عبد ؛.ن أحمد العالمة

 بن الله ءلى ؛.ن بالحجري ؛-مروف

 الخراص -ري ء ؛-ن ؛الرحمان ءلى

 اذذرن ءلماء ن أء دن ؛ان ا-اذفري،

 ر د؛ .-و ’ ردذهم ه^ري.’ حر الحادي

 لى آ-? دن الله ء-د ؛ن ءلي ابرك أحمد ؛ن

 أهل ن٠م ن كا ري،—ا"ل-ذ زيبري ا

 *-.:.ة ذوفي ،وائعرادة وال-ك ادغفل

ام. 743 ه/1 156

ا؛مقحذى اددد إدراءدم
 ذل واذن.؛ ال.ددان جر م م اوءضدذي، إ؛راه^»ا ا جع درا

 ،4 ط ذع-اء،٠ص الكذم_ة، دار ذ.ية،٠البم
م.2002
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أح».د( دن الله د٠)ء ي |لجج أحمع.( دن الله )ءد حجري1ا

أح.مد( إن الله )عبد اسأري
م1977 إ-82٧ه1397 . 1236 ل3ح

 ب.ن ءلي بز أحمد بن ادته عد و٠ه

 له ،م ا٠ء . ري٠ج٠لح ا ثذى٠م ن٠ب لي٠ء

 ،ربية٠لع ا لوم٠ء ضى٠ع٠ب في رك.ه شا٠م

 ه٠٠٠مف في زق أ الحديث. في ومعرفة

.كذهسوم مه٠ومطع

 عهدي-ن٠ل ا في كم.يرة ب نم—ص ا٠٨م لمد ن د

 في كان د٠ق٠ف ،لجمهوري وا ل.ك-ي٠لم ا

ت،٠للمواص وزدرًا لملكي١ العهد

 ذمروف با ا ور نه لج في وًا ءف وكان

 حزم فابدى المنكر. ء.ن ى٠ذه٠وال

والمفم.دين، بثرن رما ا ء-لى وص.رامة

 الذساد أه.ل ءلى عذاب س.وظ ن وكا؛

 لحزم١ ١هذ له أوجذد وقد المنحرفن.

 سه ذاله.م هكن جه في خصوم ددد دش ا

 لدى ده ؛.أزروا الدرعي، دلي العقا

 س;ة ؤذورة با ة.؛و.وا ٠لالين ا ط با ؤف ا

 وأرادوا فاعقل، م1962 ه/1382

 ر شد؛ أ هرن 4أذ بلءوى سذه م؛ ذدق؛ ا قتل.ه

 واذت٠م ه٠ل أن وح لملكي،1 العهد

 وطكية٠ل ا القضية و.ؤازرة في مشهودة

 من لي.؛ ولكنه وإخالص، بصدق

 س.ذوات بض-ع عتقأل٠م دي وب م،١مكره

أذرج ثم ،ىالحشغ في ه؛ ؤف.؛ أئره؛

 زي ذن ل ا فل من وبتف ٠.ه٠ذ٠ء

 رددس ا"رداف• يحدى بن حمن لي ا مد

 كة٠الممل إلى دغر ب؛ لحمهوري١ نجلس١

 ءي ون ردأت ذما٨ح السعودية ةيلعرب 1

ء ءلى ادادة ل لحم الخور  اف ا

 خت٠رس أن د.*د لجم.هوري ا ل.ذ.ظام

ت—انح ع حمي وباءت .،ه٠م دا٠ق أ  أو

 عن ثم باونذلى- ه علي ذإقضاء ة٨الملك

 ودول ت٠—لك_و 1 في ولى,من سدثرًا

 )-ممل 1 ١هذ في ي وبة ،ل.عري ا لحذلميج 1

 في ءفوًا لشورى ا مجاس ره ختن؛ ا حى

 لمذعقدةاا جل;ه في الجمهوري ٣انحذ
منة ا ولى جادى من ا ول اروم في

 وعهد ام، 9 72 و يود 12 ه/1 392

 ني "ربا ا رن ءبدا زي )-ذف ا إب

 دي 25 في ء )وزرا ’ سه ر؛ كيل٠رتش

 31 هالوافق1392 سنة القعدة

9 في ستها له ؤ؛ أ ثم ام، 972 ديسم؟ر

/3 /3 الموافز ه1394 ذة٠س

 لس٠انج في عفوًا وبدي ام، 9 74

 زي الذ؛ ل متذ.قا٨ ا أن إلى لجمهوري ا

 نجلس١ سة ؛ر وز ني  رج؛ ا عداذرون

 جادى 21 سيالخم دوم الجمهوري

 دوندو 13 اذواذق ه1 394 سذ.ة ا ولى

 الدولة ذ٠رذ؛س ولى٠وذ م،1974 سنم؛.ة

عون٠ف الحذ.طي د٠م٠مح ن٠ب إبراهبم
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د(٠أح ؛ن )«حمل حجريا٠ال د(٠أح ؛ن الله )ءب حجري٠ال

 ذخابات،١ جذة1ل ا—رب ل.ه |لمةرجم
 القفاء مح_لس ة٠اس٠رئ في ه٠ل ًا٠ب٠ائ٠وذ

العالي.

 ']وزراء ردن ه ردع إذدن إلى ذر ط

 ات.ل_ك ]-زارة ءبدالغ.ي زي.ز٠ع٠ال ،اف ء

 ادذي س.عود آل ءبد|لعزيز اب.ن ٠ذرالد

 ؛ف ;ذكا زن.إب ا مرض دن يع.الج كادخ<

 لحمدي1 ٠محمد ؛ن اراه;-م اارس من

 إلى اووزراء "س٠٠رئ فاد ئه٠ء ذاده

 لندن في ل-ه ادآررم ي،٠ودق طء،٠ىذ.

سئجه ج م I و  *٠; ولحذت ، والع-

 اوي(٠1ؤ-لمذ- ال.شالث ه٠ات٠زوج دى٠إح

 ا$غء-ر رقع 21 ا حد ي-وم فخرج

 ط لى ابر 10 المواذق ه1397 سنة

 إحدى وركبا روجه، وم-عه ام 977

 ن وى اليمندة، الغارة رات دب

 ر اوور الحمادى ءلى الله بد٠ء يقوده.ا

 رجنؤ ده ذنم ن: دارة—اذ في ذوض ا]

 رة 1ا]~؛ ؛اب ذذتح 4حركت رصد٩ي كان

 4-.1ثدن دن الرلد.الى ءا؛*< وأطإ.ق

 ر ال.ور لك وكن زوجن-** رذذل نقتله

س غمار في ودخل المفوض،  في ا

 ختلف ا وقد رك( دأ رد )ها حديقة

 ه.و ومن ذه٠ت٠ق ب ا٠أس-ب حول النادس

ي ذم؟ وراء كان ا

يوم ذاري—اد في ه وكف—م وكان

 س_ذ_ة اغة-رم لرز رادع—اد س٠ي٠م٠لخ ا

٠م1917 أكاودر 20 ه/اإواذق1336

ا"كوع ءاي دن أءل !سده القاخد.ي
 ى5 وله عا4 و *،م ال ٠هجر ا كوع: ءدل إسدهدا *راجع:

،1ط ،ى؟روت ص.ر، |لمئ لغكر١ دار |ليس،

م.1995

 ,أد( دن د٠)هح ادري

م1960 , 1889 ه/1380 . 1307

 ومؤرخ وءالم ب٠رف ذاص ه-و

 رأسه ه~ذط في ونثأ وزد وذى؛.ن،

 ق.ماء ن ني ذوادي د.ن ذرع( )ذي

 ذمار في ودرس تعغه ثم يريم،

 ‘ذا'-* في ذولى ازفي ■ريم وي وا ه-ذوم

 د-وان رئاسة ولى—ن ، .ب—ن أوذا

 ا"د.ام حكم أذ.ام العامة انحاسبة

 دع |ذتدب.ه !..ذي ا ٠اكين .د٠حم. بجدى

 -د.,ن ؛د ل ا المة.لىيدة ذب ذا

 مكة في مؤ ور—ؤض ر د لقا ا عبد

 اه-/ 344 عام بالحجاز اداص

 كم د. عرو س ادن كءوة دددة ام 926

 في م1933 ها 1353 م1ء_ اونده

 ملك ا ول ذ؛صل ك اذل إلى د-ي-د.ة

دى ا!--؛د الزيل_ية ءادلى مع اددراق
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جورح حمد< دز )ع.حمد |لحجري

 عام وبعد الكبدي. اذ-^.وة حم.د دن ا

 بعفر امتتمر م 1948 ه/1367

 ،داسب.ة برئامة ء.ملله ني اذوذت

 د.ة.ره إلى عيه٠يحل حم-د ا"هراه وكان

 ء-ام وكلفه ستتثارته. ؛تعز

 في اليمن بتمثرل م1954 ه/ 1373

 ،بأمريكا عقد اوذي ا ديان مؤتمر

 كما باور. أبر بالرئيس ه.ذاك ى وا

 الجام-ع-ة ج،اء.ات ا ؛-*غر لفي نارك

 عرف ٠لمية٠الع رادامع اًا-*لر؛لى

 دع والهزاه-؛ وا!-:.واذح حة1بالع.ر

 والمعرفة م وط ا وززارة الكعب و.1ء.

 وأناب فرتته وجفرا اًا;ه.ن تاريخ في

 ليممت ا بلدان )مج-موع فألف قبائله

 بتحقيق مجلدين في طبع وقبائلها(

 عام وع ا إسماعيل اخي—الة

 كتاب ول م،1984 ه/1404

د بعنبي ٠ا!طبر )ساجد

 و)خالص-ة ،ام 94 1ه/1361 عام

 ؛تبها وحددذًا( ذب ليمن١ تاريخ من

 وطبعت م1944 ه/1363 عام

 ررس;ة !طائرة حادث في ذوفي بممر.

 ا ربعاء يوم موسكو دن مذربة ءلى

 17 / ه13 80 ستة صغر 26

برئاسة رذلى ضمن م1960 أغطى

 الطد.ري الله عبد دن مح.مد ا!.نازي

 م-ة٠ء-اص بكحرت إلى ط_ريقه في كان

٠ الشعبية سدن ,

٠ااهه الله ءبد دسون د.
 دار واليمن، ).منار’ العمري، حين د. ح مراجع

الحجري: مدد ام؛987 مررا، الة.^ر،
 محمد تحة.يق ،دلها وب ارمن باذان مج.موع

 المطح؛عة اليم.آذدة الحكمة دار ،ا كاوع علي

والنشر.

ليعن ,ر ظ1| = الحجل

اليمن إ اسيور = الجبلى الحجل

حجور
 دددذة ل سم_ا ذقع ل*ة وا منطقة ه.ي

 أسلم-م ؛ن >جور إلى رذا„.ب ، حجة؛؛؛

 بن جذم بن زيد بن عدان ا;-ن

 ل لجر-؛ ا من سال-ة وه-ى ،ذلى ح_ا

حجور وتنذم الخصيبة، الوديان

دة أضام: إلى؛

 لجزء ا وتدمل الدام ^-جور -

 بلداها وأشهر حجور، من ا!دنلي

 وذشحة وكشره والجمإعفة لم٠ء_اه

 م "د؛ ا سجون دلى فيها كان ا!-في

.٠الدين رد أحمد

 ته بلدا وأشر ليدن ا د^_ور —

 ةط-ة عق-؛ ت دب؛ دلى إح-ى .;ت كب

ة؛;؛ ح؛
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سن الغذ

 )أبي أو التغري حجور -

 اكئاهعل بلدابا وأشهر منصور(

 ودن إحدى كانت لي ا بشة وانحا

ااظم.

ن س حجور د وتمحت  مررء بن خو
 محافظة في   شما مر( ء.؛ ادن )ويقال

 ، جنوب حجة مدينة قرب إلى صعدة

، تبامة في ب وتتعل  غرب

ي ره اذياه، رودرة خصيبة وأراضيها

ابن. أراذي أض دن

اووادءي ءلي أحمد
 اليمن بلدان مجموع : لحجري ا محمد مراجع:

 دار ،ا كوع عاي ،جمد رحقيق ، وقباذلمها

صنهاء، والنثر، باعة للط اليماب الحكمة

المقحفي، رعدد أ إبراهيم ام؛ 996 ،2ط

الك،لمة، دار اليمذة، لقبائل١و لمدان الم معجم

ألمدراسات، الجامعية الم-ؤسة ،دروت

م.2002 ،4ط ،بيروت

الغذ

 سمى ك.ال-ت يافع-:؛:-، في منطقة

 إداري مركز وه-ي )العذاق( قديم

 ،؛كر بنو : منها ، ؤرى عة مجت-ر ،٠يشمز

 ء،1الحهر الذراع، ،لحصن ا ،ة.ة ء. 

 رشان، وادي " قريضة دخيل، ا

 ، عرب ، عيل دار ،دبر

 جي، نحا ا الفيض، ،حس دى

 الجذاب، العواكب، المذر؛.ة،

ذلك. وغير حي، لمما ا

 تفعيائص د٠الح منطقة وتنفرد

 حث ب، ث طبيعي رجال ة سرا

 في خاص.ة ادزراءدة ت 1لمدرج ا تنتثر

 عن يرتفع الذي دخ٠ث٠اد )ادم( جدل

ف أربعة ابدر طح ب ؤدا آ

 من عدد "قامة ا!-تخطيط ويتم

 طار ا د-ياه لخزن المائدة .زوا-أز

 داردة حواجز خم.سة ومنها الزراعية،

الجرادي وغرل صناع قرى: في

.وغيره.( والثعرة ن ورل؛

من با!.عديد ازر مذطقة وتشتهر

 د مر منها والتارمخي.ة ا ثرية قع اأوا

 وغيرها (ره، )خربة ر قطذان( يم .هد

 البعذات زارا ازفي ا ماكن من

 وأجرت حبرة  وا اغة_ا؛ة  ثرية

 تمهد الني ا ذرية الدراسات عليها

 إلى تعود ذع موا وه-ى فيها. للذذتيب

 ر؛-ط ويتم ،قبنا رد.ا أومان درزة

 بعدد المناطق من بةيره.ا اف منطقة

 ومنها ،شقها ؛تم التي الطرؤات من

 ؛وبط ااذي اف - ذاءم )ذي طريق

 سدتم كدرا ، ؛-اف البيضاء-:؛:- افغإة٠مح

 - رخالتة خهالقة، - ر؛و :!ريق٠ ربط

لغدل. - رءمالح وطرذق ؛؛^ر بني

: لحد١ منطقة قياة؛ ودن
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الخذا |)حت

 أي - المعقلة رنم البكري، آل

 وفيهم الدواؤدي، آل الرئاسة؛

 ، ف٠لحوس وًاهل ، محم-د هر ح دن لهخا ا

ءج■ هل و ءرض، وأهل

،ن ذطنا ،ي لجباا ،م—ره ديا ن٠وم

 في بري صا ؛لخلقة ا ،ء ا لخمر ا ،لنقه ا

 جوهري الحصن؛ في حمنى ىبر؛

 جي؛ ض وا والدرب ريثان في

 الجابري وهم - محيد أهل - ح-ري

 ه-لى۶  د—؛ في في  —واطة ي—نا؛ وا!

 ؛.و أهل سناع؛ في عبدد أهل اب؛

 أه.لى - فريد أهل دان؛ وادي لني بكر

 وفريضة الجبانة في علي الثيخ

 لفي الحرفوف ه-لى وستهم وخيلة-.

 مروة في اجارقا وأهل -ناع،

 ،'؛-صداح في سع-د وأهل ،والمركغى

العل. في ذ ح وأه.ل

 بعفر أن إلى ا"شارة در—وتم

 الح " مديرية في ا؛ةاطين يافع فاش

 وهم ي، الى ؛ذب: م—اده ء يطلق

؛ د من عمار م-شايغ ي د لمة آل ير

درة. ا

لمقحغي1 أددد م إبراه'
 دل لقب وا البلدان معجم ةطي،٠ال راهيم ا دراجع:

م2002 ،4ط مقعد،٠ ،الكلمة دار ارضية،

اسدا

 ربع ،مشهورة وقبيلة ناحية هي

 لج_خب ا في وتقع ذمار، فظة محا

 ، يلمومازًا30 مس.افة ءلى منها االمرفي

 منسوبة وهي ٠ررالجة ذة٠مدي ومركزها

 وهو مالك، بن مراد ابن 'اليا٠ إلى

 يشجب بن زيد بن أدد بن )ذحح(

 كهالن؛ق بن زيد بن غريب بن

سبأ'.

مخارلى، عدة الحدا حيه نا وشمل

  عماس وا لسديس وا لكنتم ا :هي

بسم؛ لما وا وعبيدة والصهيد وثوبان

 بخعت وبنو زياد وبنو راجة و ومخدرة

 ركل حافة• بني ومخالف وكومان

 وورى بلدان جلة يسمل مخالف

 جيعها ومياهها وجبال، ع1ومز

مارب. في ;**■،دل

 حميرية قع وموا حصون اطردا وفي

 ؤ، جاح(حبدنون ٠منها مشهورة ة٠أةلري

 في الحمراء( و)اوذخلة ثوبان، مخالف

 م عا عر وفيها ،زكميم ا ف مخال

 )ذرار ثال٠ة عل م1933 ه/1350

 نحقوظ ا ريدان وذي ب مدك عفي(

٠بصذعاء ااوطني با؛تحف ا$ن
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ط.اهر( بن )ءلم.وي الدذاد الخذ|

 مناطقها بعفى وصف وقد

 بن علي المشهور الشعبي عرها شا

 ينسب منها )برذون( وإلى :أة.’زايد

 عبد ا ستاذا ريالكب الراحل الشاءر

الودوني-:!؟. الله

 ما — المؤكدة ر ء — ا خبار ومن

الوزير ابن المؤرخ الحدا عن ذكره

(1045 -1635090- 

 الحطوى طبق في ذكر الذي م(1680

 م(1636 ه/1046 سكة )حوادث

 مذهدب عن الحدا خرج وفيها '

الزبدية" مدى إلى الشافعية

:  في أثر الديار "ولتقارب مضيف

٠القغبة" هذه

اسدري انه ءبد دسون د.
 مركز الحلوى، طبق الوزير: ابن مراجع:

،ء رندا ،اليمني والبحرث اإدراسات
 بلدان جموع٠م الحجري: محمد ام.985
،وع  ك ا ءدي م-حمذ تحدق وقباذلها اذهن

والنشر، للطباعة اليمانية الحكمة دار
م.1996 ،2ط ،ئعاء

 طاهر( بن )علوي الحذاد

م1962 - 1873 ه/1382 - 1290

 الله عبد ؛ئ طاهر بن علوي هو
ذقده :ي٠اءخر العلوي الحذاد الهذار
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امى( بن )مجمد الجداد ط'،, بن )ءإوي ءلالد٠اال

 وادي من أتدون ديتةمب رك رمؤرخ.

 مه٠تعل ر-ل_ق-ى .-ح؛ي نى م-ر زر - مج دوعن

 ثم .دادكالج;؛ ذبر ومكث ،دقيدون

هءى الشرق إلى حر ه-  ؛-؛ن وتنقل ا

 في ستذقن و المالدو. ل وارذ:؛ ذدوذدط

ية  الماليو، أرخبذل من حؤور، و

 مؤلفات، له ٠ ا۴٠ الغتيا ولي حيث

 ا"سالم تاريخ إلى )المدخل منها

 تاريخ )سودات و  قدى( ا  رق با

 الغدن( وجزائر باندونيسيا ا"سالم

 علوي بن عبدالملك آل )تاريخ و

 في )الشامل و ،لة رسا (١٠٣.وا

 ريخ لشما ا )جني و حضرموت( تاريخ

 و لة، رسا ، (ريخ لتا ا في سئلة أ ب جوا

 جر( لمها ا ب٠مذه في لبصائر ا )إئد

 جد ٠لحسيني ا عيسى ابن أ*رد وهو

 جذر لمها با الملقب بحضرموت ا!طويين

 بن أحمد مناقب في ا لماس )عدود و

 ف.يما الفصل و)ا!شول العطاس( حسن

 من والعب وق-ريش هاشم !؛لمي

 صغيرة، )ف؛رى( ر ،جزآن الغفل(

 )|لحالصة وكتاب )الفلك( في وكتاب

ذدها ذكر العاب( ا مارد في الشاب

. وعرها ٧ شيوخه دراجم

أمطرف د دأذادر دددد
 ع٠جا عت٠ل.جا١ باممإرف، ٠ءبالقادر محمد :جع١مر

 ال؛من :؛ن!!ى—المتت ال-مهاجرين أعالم شمل
ض*؛ء، ،٠للمكتاب العامة الهددة م،٠وبائله
1998.

 يحيى< بن ح ز،دم حداد1ا

م1988 - 1923ه/1308 - 1243

 لحداد ءلي دى؛ن ؛ن محمد ه-و

 وتشأ واد ومؤرخ وأدذب ‘رذذ:* قاض

 ااي )إب( أسره رأس بمسقط وتوفي

 ن وكا ،ء لقفا ا و لعلم با ستغلت ا

 مدرسته ،المدينة ذي قا ، ل-ده وا

 وعلوم وآداب العرب درس ا ولى.

 )المعاين( مدرستي في والفقه الحديث

 مدارس أشهر من وكانتا و)جرافة(،

 دونه ن٠م وكان ا"سالمية، إب

 عفي بن محمد ني القا المؤرخ ة٠م ا!.عال

 اذل عمره ض العشردن ولفي ا كع.

 ستها بمدر لتحق ا و تعز إلى

 أساتذتها عل رج٠فتخ ،  حمدية( )ا

 رد ا سناد الشهيد منهم ن دا الذين

 العالمة تعز وحاكم ،٠الموشكي

هد ا—نج ا ءفي بن د محذ ذمي لقا ا

وآخرون*
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حذة دجى( بن )محمل الحد|د

 حميد أرد م ا"م-؛ أردا وعندما

يين*  م1948 ه/ 1367 سنة في ا

 بين من اختاره ٠الملكي( )الديوان

 ؛ر٠سبتم 26 دورة ذام وبعد أءضائه.

 ه1382 ا$خر ربح 26 م/1962

 فعين ،ح.كومية ص_ب مذل عدة شغل
 عام مطلع ني لألوقاف وزيرًا

 ني عضوًا ثم م،1964 ه/1384

 دى تا في لمكون ا لوطني ا لجذطس ا

م.1968 سر ه1388 ا$خرة

 وعام والزاهة ضع لتوا با عرف
 بالتاريخ مهتم كان كما ا خالق،

 اليمن )تاريخ كتاب: قوضع ارحمني

 ن—اب ر)تاريخ ا"سالم( قبل

 ا؛.عمل نرك أن وبعد السيامي(،

الذر الموسوعي كتابه أب الرسمي

 في وص_در لليمن( م ع_ا ا )التاريخ

ه. 1406 ا م 1986 عام أجزاء خمسة

 من العربي اذؤرخ جا؛-زة نال

 22 في د ا د ي.بغ دع.,رب ا حن ؤر د تحا
 ا$خرة جادى 23م/ 1987 فبراير

 ه )وئ ا!.دودة منحته كما ه،1407

ستحقاق  في ا ولى( الدرجة من ا

 )ستمر وفاته التالي ا!*الم
 تقديرًا ه( 1410 م/محرم1989

 العلمية طهم-ته٠بف واعراذا لج-هبرده

.وا!وطذتة

ال*.ه.ري الله ءدد حسدن د.
 النظر نزهة زبارة: رمى ٠مح.مل بن ذ٠مح مراجع:

 ونشر تحقيق ،ءش.ر الرابع اذخرن ل رح؛ هي
صننء، تي،٠اب  بحاث١و اادرانت دركاز

 سنة مولده وب 608/2 م،1979 ،1ط
 أثبتناه بما واعتمدنا ٠م 1917 دا 1335

 عبدالرحمن ةور5اك' 4وئضة أدذاره معلومات

 يرم مراب لن صو الحداد، ابى بن
 2 ه/ 1 343 صنة رة ا$ء جمادى 7 ا'جمة

 في وهو ونته وكانت ام، 925 ير ب
 ولم ءرذه كم.ا ءمره دن ن والم الدامة
رة. ر اذرحذوم ر5ذ دما لمن١ يذنوز

حدة

من عدد صن*.اء مدينة عل يطل

الجال غوحسو م $ى ا ءلى دقع القرى

 هرن بعة متتا سلسلة ا٦ًا تحيط لتي ا

 ومنها الغربي، الجنوب إلى الغرب

 وسنع وح-تة ن وءطا ر ص—ء قرى:

 وأذين بؤس وبيت سبقنان وبدت

 خالف تابعة ؤرى وكلها ،وتيفي

 بني ف٠مح يمى ذي—!١ )حازة(

 ن ا؛-بستا د بال ثبة حذ لنا دح لتا ا ب شها

 وكاش صنعاء. قضاء من ءطر( )بني

 موقعها في مهة منشا ا؛.قرى هذه

 وأشجارها صيلها رء؛ وطبيعتها

 هذه هرمن واحدة وحذة .رغيولها

 كم 5 نحو صنعاء عن وتبعد القرى،

 إحدى وكانت الغربي. لجنوب ا إلى

 من شهرة  كدش ا صنعاء ئذرهات

يدى عظيم غولى ا ٢٠ وكان ،غيرها

006 1 ٠IIنيف هسهءق



ح.دة حدة

 كبدر ماء( زان٠)خ جل وما ( م٠)حمب

 على الماء يورع ثم الغيل، تجألبما،

 قاعدة •;ب • يح المزارع و جاز—ا ش

 ٦١■ ظ دن الكان ؛-ين عاثبها متعارف
 عاته ئ وعدد ومواعيده الري أدوار

الغيل. ء ف في كين٠المشار لكل

 س*.ة ا و كمة أ عل لقرية ا تقع

 '؛-درجات جوانبها عل عد تتصا

 اذلحور ؛؛شجار المزروعة "المشمش"

 مزارع إلى ؛-؛"ضافة والوذوق،

 من الممتد القاع في الواقعة الحبوب

 قاع من جزء وه-و ا$كام، سفح

٠ ء حممنعا

  ، قريب وقت إلى لحدة نت كا

 عامرة اكندن من لعذر ا تتعدى

 ددفق جارًا غيلها وكان با شجار،

 عجن من كدة ا ل طوا اكذب ء ؛-ا با

ك. أعل تبع ا

بهاج بل

 حذة!؛رمتنى جئت ولما
وبيتي أهرى من بين وحك

 ني آرا ن—م أكح_بطب : ا٠ه—ل فقلت
 غيي نزق قالت: ايلم؟قس

للغالل ء.ظ.أم ون ط.؛* ا٠٢ل ن وى

أره يزال و ء ا؛؛ دفع يقوه يعمل

،  ؛هرالتا في أخذ الغيل لكن قاتم

 د كا I ٦ ح- نذ *.١.ملبي ا من ٠خ را ا .ي.م—ف

 ولم الحاضر، ا!.رةت في تمام ينغب

 من يخ;ج ف ضعي وشل -وى منه ق ي؛

 ل_ثرب يكفي يكاد و العثن

 الباستة  شجار ا فجءت ،الكان

 ء.لى والواقعة الزن لمئات ة المدو

 ثباح ى وردت المرتفعة ت ح-؛ المدر

.اذبالة

 المنتزه ه-ذا اندثار في لب وا

 الجفاف إلى يدود المشهور التاريخي

 عدة البالد، على دوالى الذي

 الجورة ه الى،' درع وإلى رنوات،

 تم ازفي ا$بار من المضخات بواسطة

ت طرها رتوازية با$  إلى ا

 ىذت ا!في القيعان في كبدرة أعماق

 ؛-وق قدة را!وا ،العيون ه-ذه تغذي

 ا خرى وا!-قرى حد م آى مذوى

لها. اشابت

 القرى من لعدد امم ولحدة

:مدها وا!*زل

 دن الحار وادي في عزلة حذة:

 بناحية عود في وعزلة ق-يس، ؛-فى

رريم. قضاء النادرة
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الدمن دود ح المن حدود

 جبل قرى من غلس: ودنة

. يم در ذضاء ال.تئه ةتح حياج اض

المطل صرر جبل في ذرية :وحده

دركات ة-اذد د٠ة
 اليمن بلدان ع٠مجمو ع الحجري محؤ.لى : مراجع

 دار ، كوع ا علي محمد تحقيق ،ائلها٠وف
،ء صذعًا ، إدروا عة لدطم.ا اإدماذدة ال.حكمة

م.1996 ،2ط

ادمن ردود
 الجغرافدة الوجهة من ارض دد

 من يتجزأ  جزءًا والجيولوجية

 كانت التي العربدة رة الجر شبه أرض

 جند ؛؛.سماة القديمة القارة هرن جزءًا

ند  وكانت ،(Gendwanaland) وانا

 بالقارة مت.صلة العربده الجزيرة شبه

 وضبة الغرب ناحية ن٠م  فريقية ا

بمب—وبسر كمسرق ا ه٠حعحر٠ دا ن٣م ن إيرا

 حدث لصدعة ا لتكتوب ا الحركات

ذ-كسار  بفضله لذي ا  خدودي ا ا

 الجءزدرة نفعات وا  حمر ا ابور ذكون

 وارتبط ،رذي  فر ا ذب لجا ا عن العرب

 وارط ا!.عربي بالبحر  حمر ا البحر

 في مكان أصغر خالل من الهندي

 باب ضيق٠)م  خدودي ا ذكس*_ار ا

المتوسدط با!.بحر ط ار كما المندب(،

 حفرت ا!.تي قناة!!.سويس خالل من

رن منتصف في عثر. ا!تاسع ا

 لجزيرة ا شبه ني لهمدا ا ف—وحئب

 البالد اأفضل٠ با!قول: العربدة

 إلى الشمالي  رخمى ا ذق ض ا؛دورة

!-في ا الجزيرة وه-ي اثمى ا الجزيرة

 ع تقط )ماروى( بطليموس يسميها

 عمران من رم، أقا أربعة عل

 : فجنوبيها الخامدى، إلى ا؛-شمال،

 :وغر؛يميها م ا!-أما : ليها وشما ،اليمن

 إلى حل وا“ا؛ طردته وما ايلة ذرم

 وذرقيها مصر، ط ويطا لقلزم ا

،لرصرة وا وكافلد.ة والبحرين ءطد؛ن

 نجد وأرض افجاز : ووسطها

 ا!-"رب جزيرة ى و واومروض،
 شائع كلها في العربي الدان  ن

د سم_ت_ت :يض ودزول  العرب د

 ا٦٠ وا ب.ار البحار "حاطة الجزيرة

 مثل في منها روا وف 'قطارها من

البحر. حزا؛ر من الجاذرة

 تحديد في العرب^ة اذص.ادر دداسئ

 ذ.ة.  يذكر ؛.:.;;.ة فابن العرب جزيرة

 دا ل_عرب ا ج.زيرة ط-ول أن آخر ء-ن

أذى إلى دو-بى( )أبي حفر برن
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؛هن1ا ح.دود ا)؛هن ۵حدو

 ددن ى فهو ال-عرض وأى )ارهن(

 يذكر كه-ا )الماوة( إلى رين(١)ي ردلى

 أدن ١طوله أد-ا ا ص.معي رواية عن

 ق( إرا ا )ردف إلى أين( )ءدن أذهبى

ها وما جدة دن عرضها يلها  من و

دد؛م. تمذوم إلى ارر ساح:),

 ون لجذراو وا ا؛-ؤرء-ون ف خح-ل ا

 أبرز ودن الجزيرة تقيم بئأن

 رأي ؛.لي: د؛ ذ-ب 1لج ا هذا في ا$راء

 زة إلى يقمها اازي افالهلىالى

 ونجد أاز٠رالح امة٩ذ أقام:
 ورأي واليمن؛ والعروض

ىطلذ-ري  من تتكون ؛طره رهي ا

 مكة دن دكون الذي الحجاز قمين

 وارمن رشها وغا هه رها وا لدينة و

 ومهرة ونجد ادة—٣٠ ٠ ؛لممر اازي

وسائر ضعاء و؛_$د ودضرووت

 الذي المة_ددي ورأى ؛ رذ-ها

 الحجاز هي ك-ور أردح إلى طها

 نواح وأر؛ع وه-^-ر -ان وء !تمن را
سحار ف حذ..! ا ه,ي  رمامة وا وا

 به دا ك في اء اذلى ا ؛.و : ذول ود ؛ورح

 ئ اًا.*-رب "جزيرة البلدان تقويم

 وعروض جارحو ونجد تبامة أفام:

لجتوب:ة الناحية فهي تهامة ذأما رممن

 ةيح ااذا فه-ي نجد ما و. الحجاز، دن
 وأى وا!-*راق، الحجاز برن اافي

 ااتمن دن ؛غيل جبل فهو الحجاز
 المدينة وفرا* بالشام يتصل حق

 !؛هادة فهي اا.*روض وأد.؛ وعمان،

 يشتمل فهو ايمن رأدا ابرذن، إلى

 ومهرة وعمان نملي ا ونجد مة دبا ءل
 وء-دن ءLص-ذع وبالد فرمبرت٠وح

٠اليمن ،—دف محا ذر وم*.؛

 للجزيرة ؤر داج ١١-إ٩ة ًا ويوجد

 والحجاز والشام ارص رهي ا!-عربدة

 الكعبة يمين عل يقع ما فارمن

 والحجاز لها شما عل يذع ما والشام

م. ك؛ وا اليهن ين ج;ز لحا ا و٠ه

 عل يقوم ا$خر ؤ ا!خال والتقسيم

 للجزيرة الجغرارة لطبيعة ا أساس

 لعربرة ا هو: لتدسدم ا وهذا لعربية ا

 ة والعر الحجر والعربرة السعيدة

وة. الصحرا

 وأجزاء موقع عن الحديث إن

 ومعيد ضروري عرسة٠ل ا الجزيرة شبه

 ارمن وأجزاء وحدود موقع لتحديد

 الجزيرة شبه أي الجام إطاره في

 اصادر ا اختالف وانعكس ،العربذة

الجزيرة بشأن ا"سالمية ة2العرب
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ال؛من م.دود ن٠ا؛؛ -ودود

 م - م. 1ك |._ًان ■ أي ارمن ءلى ية٠ر؛٠الع

وأشام. وحدود ودوبع

 الكتابات في اليمن سميت

 باعتبارى ا!.عيدة ;.؛ة!.وربا رذ ا!روما
 في وخصو؛-ة اء-فرارًا ط_ق لمنا ا أكهر

 اشداني : يقول وكما ، جررا إطار

 لكهرة الخذراء ارهن سمبت
 والبحر وزروعها وثمارها أذ^.اره؛

نوب—لج ا إلى لذرق ا من بها محي.ط

 اب'. إلى راجع

؛.عفر في وردت ""يمن وكلمة

 أي -هال٠الة كل.م.ة ود*.ي؛ اذ*عد ثر ذو د

 لحذوب١ دعني  رلى وا ونامت( دممذت

 هذه ود-ن الثمال، تعني والثارة

 ا داري اكذشقه معيذي ؛.قش !!-تقوش

 وه_و (،335) ا!رقم وت ه-ارذي

 بين رقعت حرب عن يتحدث

 الجذوب ين٠ب أي وذ_اد-ت( )ذ_ءت

والثمال.

 في أيغم ااكلمة ه-ذه وظؤرت

 ها عهد في سبأ لدولة الملكي اللقب

 شمر الملك حك..م ؛.داية ومع ا!را؛ع

 ب.م 300 ءام نحو في أي تهرعش

ذب و؛.ص  سبأ )ما.ك هو الملكي ا

رممت( ت مو وحفر ريدان وذي

 ،ااكا.هة له.ذه دع-سير م-ن هر٠ك ويوجد

 مدذوبي ءالجز تعني أمأ ذرى فاابعض

 ول٠يق هن لث ا وهم ،دمن ا من حملي لما ا

 ل٠س_واح يمنت ب-كلمة دو فص ا ا إن

 يقول: آخر رأي ويوجد ،حضرموت

 معروف غن اايمن في ماين قعلرو ا٢إ

 منذ لسبئية ا الدولة ح.كم ضمن دخل

ك تهرعثر. شم-ر ا

 معق حول أءرى آراء وتوجد

 يذسبها فالبعذر يمنت، أو يمن كلمة

 بن يمن ي؛ لقحطا ا القبائل جد إلى

 إلى نسبة أو قدار دن يمن أر قحطان

 أي المشرفة الكعبة من اليمن ددوقع

 والبعفر الكعتة، يمين عل تقع  نها

 يمين عل ليمن ا إن يذول: $خر ا

 ،إليها الناس من لذي أو لشمم ا

 )مروج كتابه ني المسعودي ولخمر

 ا$راء بعفر لجرهر(١ ومعادن الذهب

 تنارع ؛.القول: يمن كلمة معق بشأن

من ١ ه ؤم* ميته٠٠٠٠٠وص ن٠ليم ا ني سر لنا ا

 ددن حاجز  نه يمذًا سمي إنما أذه زعم

 عز الله أخور ما نحو أشام وا ليمن ا

 بح; بدن الذي البرزخ عن وجل

 وجل عز : ؛خو اروم وبحر القلزم

حاجزا(، ارحرين ؛دن )وجعل
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ادن حدود |ليمن .ودود

 يمن سمي اليمن أن رنم من ومنهم

 وهذا ،ؤمه٠لش شام م إلما وا بنحذه

 من ومتهم تطرب، إلى دعزى تول
 اذذاس  ن يمن سمي إنما أل رأى

 تامن ببادلى لغانم تفرقت حين

 ليمن ا وهو لذصم ا يمحن .١ ه بك.* صع

سم. ا هذا له فوسم تشاءم وبعضهم

 وهو جنوبي بحري حد راصن

 غربي وحد العرب، ونم ءذن خليج

 بري شرفي وحد ، حمر ا لبحر ا وهو

 وحد ،نء-ما خليج يالمس وبحرلمب

 العرب إلى الذرق من يمتد شمالي

 وضعه ويتغير بشأنه مختلف ولكنه

 إلى تاريخية مرحلة من جزي أو كاي

عهد وهن آخر إلى زمن وهن أخرى

 لك ,لما ا عهد منذ آخر إلى يدي سيا

 ا؛.راهن عصرنا وحق لقديمة ا محة٠ل ا

 للجزيرة الشمالي لحد ا ل كحا له وحا

كلها. ة الر

 الثالثة ؛.أجزائه الشمالي لحد وا

 بي اإنم الممالي وا الذرفي الشمالي
 أو اتساع ورسمه  وط ا والشمال

 ن اإنم الدحاإذات، أو الحذروب ضعا

 الكيانات أو الواحد دري ددا ا

المتعارضة ل ا؛صا المتعددة، السيام؛

 في ويذم تم هذا وكل المتوافقة أو

 لمستقبل ا في وسحم زر لحا وا زى لما ا

 ببعضها مرتبطة دوار ثالث ر إط؛ في

 دول ودائرة الدحدة الدائرة ا!-بعض

 ودائرة العرب؛، الجزيرة ني الجوار

 الماوي في قدمت الني لعدى ا الدول

  ولى ا الدائرزن إلى يذة٠ع٠م الح٠لص

 في وتسعى عت—س أو ، نر؛ لثا وا

 مصالحها لضمان والمستقبل ور لحا ا

 لوجود الحاجة دون الدائرتين في

٠مبادر عسدكري

 )عهد )المديم الذ.اريخ تي الدمن حدود أو":

الدشة(. المتالك

 الممالك ردن ارهن حدود توزعت

 ٠معمين وهي س م الخ يمنية ا

 ٠وحضرموت ٠وقتبان ٠وأوسان

  رض ا بالتدريج بدأت، ثم وسأد،

 دولة في تتوحد الممالك كل وشعوب

 وبدأ حمير دولة م٠بام عرفت واحدة

 واستمر ق.م( 450) عام التوحيد

م(.400) م ء؛ حق

الذدس ذدة اد الممااك ءهد - 1

 في برزت ماين أن ادحضى يعتقد

آراء وذوجد الميالد قبل ض؛ الثا  لف ا
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ن II ح.دود |بن ردود

 أن أي عحت٠م دادة مج ول—ق٠ت رى—أخ

ج_اوز  ؛-;امها  إلى 500 حدود يت

 المعيتيون م أذن وقد ق.م. 300

 مارب ش-ال الم_وف في م—مدكذه٠م

 وأهم خصبة سهاذة أرض وه-ي

 الجوف وفي ذاب،—م وادي أوديتها

و( )فردا ٢٢ ض; لعدبون ا سس أ
 د يثل مدها أخرى عديدة ومدن

 ونذق. ورشن ؛-راض-:؛:- وتعمى
 ه-ق٠)متغ الهمدالى يقول كما وف لم و

 دررط ل لجبا ا ب-ه ي-ط٠تح  رض ا من

 م وملى؛ ل وشما ا دز واللون لشعف را

 أرض إب ردي الجنوب. نم يام ثم

 اوذي الحذارد وادي منها ورى أودية

 أودا عزتلغة ذروع من ق;ه مسا تألى

ن غالف ٠صتعاء( ذرفي خو

 ط-رلحق ءلى ت نحط.ا I ئعذتبون ا ش;د
 وأذشأوا الجزيرة ل .ا ق نحو التجار؛

 سكنها مدن وه_ي استوطنات ا

 م—ه٠م-م-لكت ح-ود زج لمع-ا تبون عر:—ا ا
 ٩اليو واسمها دوران مذذ-وط.ذ.ة وم،تها

 ا!.ار؛;ذ. الجز؛رة غرب ال٠ش في  ٠٠! ا

أوسان - 2

 أن والنقوش ا$ثار ؛*ض تظهر

 البداية في ؛.ان ا ومالى الثب

عنها انفصل ثم لقتبان خاف-*؛

 من وذلك مستقلة مملكة وكون

 ق.م. ا]ثامن اذخرن حدود بداية

 ومته مرى وادي في أوسان تامت

 مرطردت ث١حي ].توسع ا في خت٠ق٠ذطل ا

 ا]-*ذرق باتجاه متنت وا عدن عل

 ح_ق ل ش_ما٠ل ا ه تجا وبا أحور حتى

فر  ن  وف ن ؛ف حادًا. جرية١الح المع

 رذ؛رت ا ضني اكاحل ءلى نفوذ

 سمى ؛ان أنه لدديمة ا!كاب ض٠د.

ا$والى. باكار،

 أن ل.ذوض ا بعفى من يس-تذتج

سذ;طان  إلى ؛هود ن ة:؛ا دواقع في ا

 قبل عثر اؤادي أو العاشر القرن

 في ؤب_ان م_ملكة د-ت ذا . دا_;لال ١
 .?-ة؛ بدت وأ ؛;حان، وادي

 الممذط اكاحلى ط -نر؛ ء.لى ك;طر

 إلى وراءه دا دق ااذدب ؛-اب د.ن

 ض اوذاني الذون وفي لثرق؛

د كل ءلى قتبان سلرت الميالد  ؛-

  ولى ا ا!*اف ؛اذت مراد.

 هذه حراذب وتوب ء!':-( )تمنع لقتبان

 _ررف٠الم المءان في ط٠ه لعا ا

 وبعد كحالن. بجر ا!;وم

القباذ;ون -ا', العاصة ذ-راب
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اايمن حدود ارهن ودود

 د٠حم بن هج-ر في ذ.ية ثا٠ل ا ءاصمته*

هع لم٠بح مرخة. ؛وادي

هتمام ا!.قذياندون تميز  لجأرةL؛ دأ

 ولذلك ،م٠م_,ه..ا_كته وض-ط٠ذ مج_ك_م

 ردى ..ذوا غة٠ وتد لطرق ' ؛دق ه,ذهو

 ؛..*.روفا ,لذجاري لعاذون ومح_ها

ن بقانون ي اكجاري قتر  حه ا

 !-عاا ودرى هلل شهر ادكك

مأدة. 12 في ررذيه بسون ا"نجلرزي

حشردوت - 4

 الزاوية في حغرموت$ سست ن؛

 العرب، ;- د ممن ة الذر لجنوبرة
 وده؛ دلى تحدين في ؤر-ندون ط I ف,1-ئدلى و.

 ة ا؛..,ه؛ مرت ح_ض ن و -دد ق_عى

 إلى غرب-ز ء-لىن د.ئ لكيرى ا ر.وت >ض

 الهندي ارط برن ود.؛ ذرؤا عمان
 رهذا ،  شما ا حقاف ورمال جنوبا

 .^فرروت يعرف م.ا يثمل كحديدا

 وا؛.أوة حل اكا ودضردوت خل ا!,دا

 الفضلي ويالد وا!وا-وذي وظفار

 وا ءلي ا سفل والعوالق ويافع

 ش-ب لح-وا وا لحح عدا ما والعواذل

وعدن. تضمها وما والعربي

 هو حمدوموت من ا كثر والجزء

أذه )البراي.ت( لم ان يرى الذي وادتها

 لجزيرة ا طق منا بب *أ معن ن كا

ستيطان  الورونزي، ر لعص* ا خالل !.

 الوادي ذلك يكون أن نحتمل ا ومن

 أن بل لبذرية ا الحياة عرف قد

 ٠ ن٠ليم ا ن٠م لغربرة ا طق لمنا ا تعرفها

 البحر '*داحل ن٠ء الوادي ويبعد*

 ح وتة مهرًا( كيلو 165) نحو العربي

 لطرف ا في وينتهي الدرب في بدايته

 دبلغ ق٠٠حي البدعددن رملة عند الدرفي

 ةسلخم ا وز رتجا ركءه ددى أوصى

 الوادي طول ويبلغ مهرًا.. كيلو عذر

 في إب وتنضم متر كيلو (200) نحو

 الفرعية  ودية ا من لعديد ا يسيرته٠

 المعروفتين الهضبتين من القادمة

 .لجنوبي ا لجول وا لي لشما ا -بذول با

 هود لنبي ا بقبر ا؛.*.روف المكان ويعد

 نحو الوادي يتجه السالم عاب

 طريق ءن البحر في ويصب الجنوب

سم وهو ادلجة وادي  ذطلق ادني ا

 ارادي ذلك من ا نم الجزء عل

.مص*.ب دق لكمدر ا

 إ ادس حضرموت وادي إن
  ا طراف مرذ مترا مملكة من جزءًا

ازدهاره؛ أوج في كانت أبا شك
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اذيمن حدود إيمن ا حدود

 رقه اليمنية الممالك أكرر إ٠مر هي٠و
 إلى ءرب ن بيحا مشارف من مددت ا

 ظفار شادلمة ا٠شرق ء-مان دود—۶

 جزدرة إلى لبحر ا ر ء وامتدت ، كلؤط

٠سقطرى

  ولى ا سوت ح-ف ص.مة ءا ذت كا

 في قنا ء ميذ؛ هو الردي لميتاء١و ذ.*.ة د

 الئص_م_ة أصبح_ت ثم علي، بئر

 سمي ر ظن؛ في ء ي؛ لها ن وظ؛ ،ذروة

 سع أي حق ولت وفي سمردورم

 انحررت انالدي الرابع القرن باية

من الحرفي الجزء في حفرموت

د،  اصة ا;-ع ي ه دي.ام ت ح٠ص ر اد

التجاري* وا!-.وق ء ؛;ن؛ ا !شدر وا

سم؛-5
 ا!_ة_رن ح_دود في سج تأت

 الكريم القرآن لها وأذرد ق.م العاذر

 دن ب.كثير اسم-ها وورد ، ؛؛سم-،-؛ د.ورة

 الكالذكت.ة ت الكتن؛؛.؛ في ا!تفخيم

 ا!طواف كذاب ومنها ا!رود-؛ب،

 وظء؛؛؛ت ا ريئري البحر حول

 لق ا ذدة الرود؛ لى؛.ة ا ة.ق نم اسئرا؛ون

ح؛!ود ا!؛,ونم ة؛ده؛

في وحدوا ارخيين أن دتتقد

 الذ-ذوا حيث اي-؛ورة؛؛رب ا رض

 بدن )د-رواح( ا ولى حابا-م

 وردوا رب ئ جنوب الواقعة التالل
 قاووا وأ المقه، لإلله رددسدًا معبدًا ب

 من بالجبال ط ه؛ ا درواح وادي في
 ما ثم ابه، إتخزين مددًا ناحية كل

 أقالض.وا حيث بمارب اهتدوا أن لبثوا
 آخر معبدًا أقادوا كما الشهور لسد ا

 الشهور )أوام( معبد وهو للمقه

 ح-لت الزمن وبمرور بلقيى رمحبم
 لهوك. عاصمة حمدرواح محل رب ظ

وخدد مرحدة دًا: ثا وودها ا

 نقش باسم معروف نقش جلس
 وكنبه صرواح في وجذ ،المدر ا

 بداية ني ،سبأ ذم حا وتر ال كرب

 واحد. مي ب إطار في اليمن توحيد

 يعود الذي النقش هذا وتحدث

 معارك عن م٠ق (450) إلى تاربى
 إفي ا طق لمن؛ وا ن أوسا ضد أ سع حاكم

 أرفس ومنها طرث سع تحت وحدها
 ا ودية حارًا(، )الحجرية المعافر

 اصحراء وا لبحر ا ن بع قعة اوا ا الذرب

 من القريبة وردان ميفع أودية أي

 ورملة حضرموت وادي مدخل
 ة ا-بنوبع وا ودية وا!.سهول البعذهن

والمرتفعات ودسذة ون لحج في
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ن٠اا؛ *.دود ن اد *.دود

ب-ظ بما ءرف وما فع ن؛ ني لوسعاى

 وادي إلى حج مذ ومرو حمير برو

 كل وباختصار نجران وأرض نجتزف

 ؛ذي ئ ءدا ما ببأ طة٠اتخ ا راضي

 ب’كر فق حلب وذدبان موت >ف تحت
آنذاك. وذر ال

نتصارات وبعد  سجاها الني ا

 أجأ لملكي ا ألمقب ا تغثر ر٠لذع ا نقن

 ملوك دولة إلى وسبأ مك.ربي دولة من

 حدث ق.م. 115 عام وفي سدد

سم في ثان تحول بأ الملكي ا

 مقطعون من يذكون أص-بح حتباث٠

 أن د٠ويعتة ريدان( ودي سبأ )ملك

 من وجزءًا حمير ددذة تعني ن ريدا

 نفوذ ضمن دخلمت ذعبان أرض

ولة  العاصمة وتحولت الجديدة، ا

•ايريم ظذ-ار إلى سأرب من

 ثالث تحول حدث م300 عام وفي

 حيث سبأ لدو لماكي ا للقب ا في

 )ملك مقاطع أربعة من وكون أصبح

 وحضرموت ريدان وذي سبأ

 ألحقب ا في لتحول ا أ ودء ، وتت(

 حبرءش، ر٠شم الملك عهد في الملكي

 ة ليمنتب ا لنقوش ا في وردت كلمة رممنت

ذهني وكاذت ،ات٨ث بلذلحمة مقرونة

 تعني لجديد’ اللقب في وهي الجنوب

 عل اسة الواسه حرة ادا ا جزاء

 ثغور وا نئ لموا ا تقوم حيث لبحر ا

 شمر أن الظن وأغاب قنأ باء ومنها

 رمورت٠حد ب٨يسا آن اسذطاع رءث٣٠

 فذها ومنا الساحلية ا-ذ.ذوبببة أح.زاءها

 مجكم أن استطاع دن البحر، ءلى

 حذ*رموت حاضرة عل قبضته

 تبة٠لغرد ا طق تاذا وا توة٠ش ستبة٠تتب كج ا

للمملكاة.

 ث دلى م،400 عام حدود وفي

 حيث الماكي ألحقب ا في جديد تغإل

 ريدان وذي سبأ ملك ب) يعرف أربح

 دم۶ط وأعراب وبمنت دوت وحدر

 ألحقب ا هذا حمل من وأول وتهامة(،

 كرب أب الملك هو الجديد الملكي

روف أسعد  الكاش، أسعد باسم ا

 وتهامة( طودم ؟ب ا عر )أ عبارة وإضافة

 ضم عل د الملكي اللف إلى

 خلفها الممتد والهضاب لتهاثم ا

جاز، قلب في واأضاربة  عهر والهد ا

سم ده جاء نقش ءلى  الماكي ا

 ل شما في متقدم موضع في لجديد ا

 )ماسل باسم يعرف ة العربتب الجزيرة

بنقش الشش هذا ويعرف الجمح(
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المن حدود اصمن حدود

 ا!.عهد هذا ومنذ (209 انز٠)ريكم

 آزال أو صفداء إلى العاصمة انتقلت

سدم و٠وه القديمة. لصذع؛ء الداريخي ا

ستعراض خالل من  ا؛وجز ا
 القديمة الم-ه لك لمما ا لتأسيس

 التدريجي لذوحود ا حركة ثم ومواقعها

 يمكن الدولة هذه وحدود ؛واقع

ماجات اطذروج رة: با ا

ول مرا :.اسسنه  في لخطدسس ا ا

 ند-اط في جيعها واسركت الوديان

 لبخور ا رة تجا وهو حد وا اري—تم

 برول بمثابة كانت ا!ي وا؛ر واللبان

صر  في عليها ا!طلب دة آذذاك ا

 ب  ب.؛ م الدغ وبالد والغرب الهند

دددة.

 ظفار من اليمن ود دد امتدت
 وجزيرة ا رر البحر حق ذرق

 وغيرى وزقر رحنيش وريم كمران
 البحر ودن غر؟ًا، الصرة الجزر دن

 أرخبرل دن ح-؛رره ود العربي

 أعالي وحفى عدن وخلح سقطرى
 الح-جآلاز درو دق أي شما  الحجاز

 وذكومت ،والجنوبدة رة ك.ما ا ثم والتها

 ت ومحطا ت مستوطنا ز لحجا ا ة.رب

 الساحل حدع ا٠لل زة،٠يم تجارية

لذلك وسمي ايمني للنفوذ ا فريقي

ني.  وم*؛ ا حل ؛ ا باسم

ث تناوبت التوحيد عهد في ؛.

 المالي اللقب تحت اتجن حكم قبائل

 450) م ء؛ منذ دررات أربع المتغور

 وهذه م.40 م ء؛ قرابة وحق ق.م(

جادل  وردم؛ وبور وهمدان سيأ هي ا

  مر ا نهاية في لحمور الغلبة ت٠كاذ

 عند !-توحيد ا م;ح-لة تردأ ودنا

مر، دولة عهد٠ب المؤرءنن

 لملكية ا سة لرنا ا ع١صر بيب

 وقبائل عراب دن الكثرر ونزوح
ي اللقب في الواردة د.ة ؛۴وت ظودم  ا؛

 الوضع ازطرب مس اطن؛ ءلجده في

 وبدأ ، لسعيد ا -ن٠للم ي ر ٠٠_غ ا

 و أكسوم دو من ا حباش رب٠س

ن أن اتجفر ويرى اليمن،  سال

 بنيين I جرذن المها من نم أكوم

ين  أوقات في اليمن غادروا ا

ن، ضر مع ندمجوا وا مخذ  الجدي، ا

 رته حفد؛ بابة في المن إلى وعادوا

 الرومان كان ش  م؛ ا وخلف

يالة ومعهم  بل لمن؛ وبا المسرحية، ا
 نهاية مع أي ليهودية ا انتشرت اض

 ديانة نتشرت ا اتجني لتوحذرد ا عهد
تدريجي وتقلصت "لهية ا التوحيد
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اكن *.دود يمن٠ دود٠ح

ءة عبادة ءلى العاثمة الوثذذة الديانة  د

 والقمر الثمر ; ف_لكية ام أر
ً البالد وشهدت والنجم، ىراء

و مح ي
 رمحروة عرف رفدا دوج مسي،حتا وديا۴ت

 رق|وص الكريم القرآن ذكرى التي نجران

 النار  خدود ا ى أصحا )قتا تعالى

 الحادثة هذه وءرفت الوقود..( ذات

 النصارى قة )بمح* المسيحية إكاب ا في

 ليهودية ا تقمعن يد عل نجران( ني

دواس. دي دوسدع المللثط

 العربدة به كتا في فقيه با يقول

 الملكاي اللقب تطور )إن : السعيدة

 للميالد الدعة القرون في ة٠ص خا

 ازرد ا إلى أدت اذتي الحطوات يعكس

 الجزيرة ه ط ن سكا بين التقارب من

 ٠رهل لذي ا ا مر اديهم ود صيهم قا

 في لعرب ا به قام الذي للدرر

تالم.  هل : أيض ؛-افقيه ويقول ا

 إلى العرن عقمم1 أساس ساك

 الخ-ط نزع وأين وجنوبدنن اثين ض

الغريقين؟ ددن ا!ذكز

 نجران أن يرى البعفر دان إذا

 ر نتشا  لثمالي ا لحد ا شكلت

 وإن لجزدرة ا لجذوب الزراعية الحضارة

الجغرافيين عند يذهب اليمن مفهوم

 كما شما ذلك من أبعد إلى العرب

 رجدت )عدنان( إلى تبت قبائل أن

 اءتداره بمكن٠ عرض خط في باط في

 موازي الجغراوة اليمن حدود ضمن

دهلك. رة٠لحزي

 فهم في أهمية ذات الحقيقة هذه

 وعرب ل لشما ا عرب ددن ت وا لعا ا

 ك هنا كانت إته حيث من الجنوب

 وهدا رض( هو ما بدن تداخل منطقة

 قدة ا الجفر الناحية من )شامي( هو

 هو وا )قحطاني( ه.و م وردن بحدة ا

النسبدة. النام؛ من )عدناني(

 مع اليمني تداخل موضوع إن

 الشمالي مع وا؛توبي مي لثا ا

 يستمر سوف العدناني مع والقحطاني

 اليمن حدود ء-لى ؛ظالنه ';؛لمقي

ا"سالمي. العهد في اكادة

 وأقيال تبابعة إلى سبأ تفرؤت

 مع لصراع ا واحتدم وأذواء، وأمراء

 في الغرس محلهم وحل ا حباش،

 هذا كل ن وى ،دحين ط-ق منا بعفر

 خو ل- مهدت لتي ا مل لعوا ا دن

 دولة ودولته ا"سالم في اليمن

ا"سالب. لخالفة
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اايمن حدود اليمن حدود

ا#سالمي سهد في الزمن حدود دالدا:

 يةسا٠لحذ ا ا"سالم ذيون٠ليم ا ذق عن ا

 موع الثالث العقد مذن ،سلمية بطردقة

 البيعة :ر٠ء الميالدي، السابع القرن

 وأذواء  ذيال والجماعية الذردية

 عبد برر محمد للرسول رحمن ا وأمراء

 من ارهن وأصبحت ■I الله

 وشارك ا"سالمية، الدولة مكونات

م.ت ا العتوح-ات في اليض|يون  ،ة٠"س.

 ط-ق لنا ا في ,١ ه ت م لبعفو ا محقر وا

 رم-صر راق وا الشام عث.ل المغتوح.ة

 وأحياء د.واطن ها ذي وذم وا؛خرب،

٠ باسمهم عرفت

 دلى ا"مال الخالذة دولة وقسمت

هي: أقاليم إلى.بالثة اليمن

 الجند، مدينة إلى ذلى لجند ا إ؛لىم

 رالي ؛.ناه ا!.ذي دجد ا فيها ويوجد

 من رهي جبل ؛ز معان الخالفة
 صنعاء إقليم القديمة؛ العرب أسدواق

 الني المعروفة صنعاء مدينة إلى نسبة
 إقليم ؛ل آزا قديم تسمى نت ك

 ال.والجع ن لمكا ا إلى نسبة حتدرءوت

 ويضيف ،حذضرموت سم با ا؛.عروف
 إقليمين ا قاليم ثالثة إلى البعض

وكندة. تامة هما اخردن

 والجغرارون المؤرخون ورم

 ارف—ه عدة إلى >ن—ردم ا لمساسمون ا

 ون٠سك ارمن أن إلى أشار فاإيعقوي

، رثمادن أربعة من  ررزء-ها مخالف

ف، ءارة إلى ذبة خردا ا؛ز  طرق ر محا

 مخارف ذكر إلى لحموي ا قوت يا

. رن ود سنة فجعلي.؛ ن رم. ا

 فة لخال ا بعواصم ن٠ليم ا وارتبطت

 المذورة، المدينة ا ردح، ا"سالمية

 سنة ومدن وبخداد ودمشق لكوفة ا

 سة ى—ح م8 1 9 الموافق ه204

 قيام اليمن شهدت ه923 م/ 1 5 1 7
 عن إداري سذفلة٠م إسالمية درنة

 مع ن ولك ا"مالص؛، الخالن؛ صمة ء؛

رتباط حتف'ظ ا  وعاد .].روحي ا با

 عهد في "ي ب را ودي - حد رب ا
 هرة لقا ا صمتها رعا دلى الغا لخالفة

ولة عهد مم  وعاصمتها ا يوذلى ا
.أيض هرة لقا ا

 في ظهرت متقلة دو وأول

 ه_ي أدون—ا؛ ي ذا؛لى في اًايمس

ولة  متغان دو وآخر الريادلى ا

و كانت  انتهت التي الظاهرية ا

 م/1 538 !حدن ٥؛العثما باحتاللى

 ء ألله؛ بذلى إلى توغاوا ومنها ه945

ا ءرى. الدن
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ن٠اا؛ حدود اسن *-دود

 لدواة ا!ذ.درلحي ج—ا'در أدى لقد

 عهد ني خاصة ا"سالمية، لخالفة

 ا دوية ن٠والخالفت الراثدة لخالفة

 لت.حديد جذة ى ا ظأور إلى سرة والعبا

 ذة لخا$ ا اء’—وأج بم أؤا حدود

 اذفي الدرنات وزب ا"سالمية

 ،  طرأف با الخا$فة مركز توصا

 والممالك المالك علم ظهر ولذا

 والرحالت البلدان ٠معاج وء-لى

 ه~ذا في .ب وكح ، والبرية لبررية ا

 مثا ت لمؤلفا ا ن٠م لعديد نب لجا

 م/897 دنة ا؛ذ.وفى اليعقوبي كتابات

 سة لمتوفى ا لمعودي وا ه،284

 سنة اشوفى واغمداني ه،346 م/957

 اذذوفى حوقل وابن ه،350 م/961

 ا؛ذوفى والمقدمي ه،367 م/978 ستة

 اتجاور وابن ه،380 م/990 س_ذة

 اذوت و ه،600 م/1204 ستة ا؛ذوفى

 ه626 م/1229 سنة المذوفى 'لحمري

 م/1418 دنة المذوفى والقلقثندي

ه.821

 العلماء ؛.تابات وزت وتنا

 *ذود وغيرهم ا$ه—خ ؛-ن؛-ورين

 ا"مالهر-ة الخالونن عهد في الجمن

 واختلف المتفلة. دولها وعهد
 دو: ا ذر الجعفر واتفق الجعفر

وجه وءلى الحدود هذه مار

 اانذرفي الشمالي مسارها لخصوصر

الذربي. والشدالي

 في ااد-من *-ذود تعرض ذوف
 المصادر إلى امتادًا ا"مال-ي العهد

ددة العربدة  للوصو محاولة م* ا"دأ
 ١غر—ب-ع من متنتج وس-ط رأي إلى

 من كبدر زد ء عليها اتذق افي ا ا$راء

العرب والجغرافيين المؤرخين
٠ دلمان ا و

 مروج 'ا كتابه ني السعودي يقول

 حدود حيرول الجوهر ومعادن الذهب
دلي: ام ابن"

 عما حده عردضى طودل بلد ن أيم ا

 بطلحة المعروف الموزع إلى مكة يلي

 إلى صنعاء ودن حل،١مر سرح الماه

 تسع ،ليمن ا عمل آخر وهو ،عدن

 سخ فرا س-ة٠خم من لمرحلة وا ،حل مرا

 ول وادي من الثاني رالى ستة، إلى

 وعمان حضرموت مفارز بين ما إلى

 لث لثا ا الوحه ويلي حله مج عثرون

 بحر أنه ذكرن-؛ ما عل اليمن بحر

 ذلك وجوع والهند لصرن وا القلزم

مرحله. عشرة ست في مرحله عذرون

 حدود أن إلى لى لهؤد-دا ا ر وينج

 بخط يبدأ العرب جزيرة من اليمن

 بدن ما حد إلى ورين عمان دن
الهجير *-ذود فإلى وابماية ا!.يمن
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ن٠ال؛ *.دود ال؛من *.دود

 وكنتة، جرش وآيار رتثليث
 — عر شعف ءلى الراة في عذح-درًا

جبر إلى حجدم أم إلى يامة إلى

.٩حمض دن بالذرب س٠كل ًاه دذال

 يلي مم-؛ اليمت حد البكري ومجالى

 له يقال الذي .-مد“ رني رمل '؛خرق

 -.وادلى إلى ارهاط من ويمدد ،يبرين
 جد ط*-لى الذرب ردن رد.وت١*-ض

 طدحة من الثا!-ث والحد عدن إلى

 أعمال دن وهي ذررق إلى الملك

 فهو الرابع الح-د أما مكة

رب. ود؛

 ايمن *-دود 'ن حوقل ابن ويرى

 ء-لى تنتهي حق لرين ا )من تبدأ

 ئف اس ر٠ظه ءلى ثم يلملم ناحية
 فارس بحر إلى اليمن نجد إلى ممتدًا

انجمن(' ؛*رفي

 حدود لحموي ا فوت يا ويجدد

 ءاده ى1شتم ا وما ٠داليمن لق.ول با انجمن

 ثم ن نجرا إلى ن عما بين حدودها

 إلى عدن إلى !-عرب ا بحر عل يلتوي
 من فينقطع ن عما يجتاز حق الشحر

 والبحرين عمان ؛.;ن رونة بيونة،

٠ ( لي.من ا وع م ؛^*ونة وليست

أهل )قال انجاور؛ ابن ويقول

 برهانه ءلى والدلثل يمالى؛ مكة انجمن

 وف وسلم عاثه لله ا صل لنبي ا وول

 وط؛ شأم ط؛ وقال: المتكا عل

 تبامية نيحة الطائف أهل ل وى ،يمن

 يماى بل٠ج وتباط نجد ددن ما  ن

ود  فهو منه غرب ما فكل ا عظم ا

 ل وى نجد، فهو منه شرق وما تبادن

راق أهل  قال الحجار، أرض مكة ا

م الطود إن انجاور ابن  عل ا ء

  نه ؛.عينه الحجاز هو الوحه هذا

 إنه ويقال وتهامة، نجد برن ما حجز

 ا!*رب وأر ايمن. إلى متصل جبل

 دكة عل تشتمل لتي ا ز لحجا ا ددن

 ونجد نجفها ولحا مة نجما وا اددنة وا

 في ورس بالبحرين المتصل الحجاز

أصح و مده أطيب ا قايم س-ائر

 وايحدن الشام ن دوبا وه.واه. جوه '

 اا^^_ن. وغبد مة تبا ءلى لة٠وافشئم

 و؛- د وضردوت ومهرة وعمان

 يم-ن مخادف وسائر وعدن صدعاء

 فهي ،ن ر“ل ا *-ورد دن ن كا ذما

 إلى تتهي ىح ؛لمما يةحرا إلى دتهي
 إلى الي^ن يجر إلى ممتدًا ذف اطا ا ظهر

 فدكون ارهن من شرق رس ن؛ مجر

دزهاء؛إفي غذوًا ذلك العرب(. ؛.
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|ليمن حدود |ليمن ح.دود

ي-ن—ع دفي د٠م—مح ثل٠حلا اافي ر ع—ولمي

 والم-ؤرخين الجخرافحذ آراء شكري

 )م.ا كل: ب'!.قول ابدن د٠حدو ح-ول
 إلى ا٢قار ودأ تثلدث ا٠خدغ ار٠ص

ه؛ وما ص_كع_اء  إلى البالد رن و

وما فيدان—وء ر—ح—!دوا وت—ح_ضرم

 ،ستجود وا التهاتم وفيها اليمن سهما
 هو وم-؛لمه كل-ه ذلك تدمع وا!؛فيدن

 ؛ د )ء~؛ر(  زد ا دراة تبيلة، دراة

 فزان و؛- د دندج وو د خثعم
 نجران، وا شعريحن، وءلمثفي رححك.م

ف ف صنعا،، مح_  ابى، مح_

 مهرة الشحر، د*.!ء(ا ،دضرموت
 لجزر من ال-عديد ا!؛فيدن م ورض ءفيد؛ن.

 فرسان ،ده.!.ك مثل ا حمر البحر في

 ،فاطدد-ة جزر زفر، جزر ران—كحد

 المدخل عتد )بريم( ميون جزيرة
 البحر وفي  حمر ا !-صحر الجنوبي

 موريا وكوريا سة.ط-رى حرة !-عربيا
ومصيرة.

 من ارض تنقم لذلك ووفق

 أدام أربعة إلى لطبيعية ا الناحية

هي:

سمان وهى :ك.احلمية1 السوول - 1

ن٠ايم٠ل ي ع;—ل ا لي٠ح لسا ا هل٠لس* ا

 الغور؛ أو تبامة باسم واشتهر

سهل وهو الجنوبي حلي دا ا والسهل

 ذرقا 5 7 خط بعد ويتصل ضدق

 الخالي( )ا!-ردح الصحراء برمال

 عدن، ساحل أقسام: ثالثة ويشمل

ظئار. حزى 1س ،وت٠رم٠حغ احذ-ا٠س

دة اب المرذفعات - 2

 ل-لن ردة دغر ا ت إرتفعا ا إقليم - أ

 طببجية وحدة ويشكل )دروات(،
 ا!.طائف مشارف هدن تمدد ؛.ذاتها قاتمة
 جبال وتغم بحيلة( )مدراة   شما

   شما 20 خط عند  زد ا سراة ر ء

 عدن في ن شمسا ) لعر ا جبل إلى
.) حوب

 لليصن الثرب المرتفعات - ب

عمان. ورنعات

 نسبتها علف و ارض ذرق وتقع

 ذكل وتأخذ ،بقة د ا ت ا.ارفعا عن

 وتمتد ؛إم 4000 ارتغاعها هضبة

 رأس دن عمان خبج لماحل دوار

 بور ا ساحل إلى الشمال في ير٠مستا
. الدربي جنوب

دة اد الوضاب - 3

 اليمن لمرتفعات ا!.*ذرب لهضبة ا

 نجد در ا؛صا في يسد.مدى ها أو الذرب

٠ الذهن

.ومهرة حذضرموت ب هض
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اذيمن ح.دود اذيمن ودود

،د د 1ا صدراء إذلزم - 4

 الهضب.ة ذرق دقع واسع رم إة وه.و

 ذرق ل ا—وسم ليمن ا ن—نج ليمنية ا

 وغرب وع_هلرة ح-ضرعرت ه_ف-.اب

 وغرب الذرية اليمن ات—م_رتغع

 ءلى اإ-واوعة ليم-ن احلتة٠٠ال يول٠ال

نمج١يماد اءر ز ابك.-ا اقئيم ٠ -٠٠١ ة د و لخادح ا

إلى:

 من وتتفرع لصهيد ا ص_حراء — أ

اليمامة. تاحدة من الدهناء

 هض.ة شمال وتقع ا حقاف — ب

كشدرة ورمالها ومهرة حضرموت

وغزدرة.

 '؛ثمالي الجزء وتشكل وبار - ج
 وحدودها ليمددة ا للصحراء ا!.ذرفي

مسة واإد.؛ يررين رملدة لشما!.دن ا

وابحردن.

 ا"سالمي .ر٠العع في لمن١ حل إن

 وعهد ا"سالمدة فة لخال ا عهد بشطريه
 ل حط عل ثابذًا دكن لم المستقلة الدول

 الخصوص وجه وعل ا حوال من
   شما بالتمدد يدهر ذ-هو لشمالي ا الحد

 ا مر ذا٢٠ ويرتبط جنوب لتقلمر وبا

 ا!جحري لحدين ا ني تقلص أو تمدد

ليحري وا ن ء-ما خليج عدد لنرفي ا

 ا ور وط'  حمر. ا ا!-بحر في زخري ا

 متعددة و سباب مرات عدة حدث
:ما  منها

 ؛.دام مع اليمن لحدود تمدد حدث

 اادص ودخول ا"سالمدة الحالوة دولة

 ١وهط ولحالدذ-ها أقاليمها م-ن—ض

 ضوده في الذي س  ث ا كان لوضع ا

 العرب لمؤرخون وا الجغرافذون رسم

 ني ث ا اذخرون في الدص إقليم حدود

الهجذري. يع را وا ئ!ث وا

 نحو الشمال ,لقبائا تمدد حدث

 ل لثمما ا نحو الجنوب ئل با٠ولق لجنوب ا
  ئل لقبا وا ء ط وا ارعي عن بحث

 ظروف وساعدت الحدود. تدرف

 الخالفة عاشته الذي التفكك

 ثم العباسي العهد باية في ا"سالمية

 إحداث في التتار، يد عل سقوطها

 اليمن بين للحدود اضطراب
 مع صة خا ن وعما ونجد ز لحجا وا

 في عديدة سياسدة كيانات تكون

.لعرية ا لجزيرة ا

 حدود إلى عودة أو تمدد حدث

 ا"سالمية الخالفة عهد في ادص ا

 مسمتقلة يمندة دول يثوء د٨٠ء ون!ث

 ودات معفل-ه آو كله !-ليمن حدة ب

اقتصادي أو مذهبي خارجي ارتباط
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اايمن ح.دود ارهن ردود

 سنة )من لعليحية ا الدولة هرشل

 -438 م/1138 سنة إلى م1047

 ضة )دن  يوم؛ا والدواة ه(532

 - 569 م/1229 سنة إلى 1174

 سنة م.ن سدولدة ل ا والدواة ه،626

 - 626 م/1454 سة إلى م1229

ه(.858

 ردة لعرا ة لجزدج ا إلى الع.تماندون جاء
 ، عر السادس لذرن ا في اليمن نهرا وم

 ودول إقبر. حدود رمم وعادوا
 من تمكنهم ;طريقة لعربرةا لجزي.ره

 جاء ثم ، لحهم معا ءلى ذظ وغ؛ البقاء
  خرىا ااخرب ودول ا"ريطانرون

 ذهنا وبحاره؛ لعربرةا الجزيرة إلى
ء د وأء؛ تفاق هؤ  الدولة دح با

 ١الحكا ءلمم ءدم أر لمم و ،ذ؛ة لعما ا

 برة لعرا الجزيرة حدود رسم ،مح-فن

لحهم. لمعما وذة؛

صر1وا؛.». الحدوث الذاريغ ؤ الدهن ددود رابعا:

 القرن بداة منذ لدنا حدود — أ

 م’لحر ا ة٠ي ثم؛ جل—وح ءث بعر لد؛

ه.1336 م/1918 ا ولى اكا؛;ة

 مذة ليم> ا نرون اضا ا حتا ا

 ونح اليمن في وظلوا ه945 م/1538

 م/1 636 سنة حق أي عام مائة

رحمن ا ن درو لعثما ا در وء؛ ه. 1045

 دهم ضد ية٠ليم-ذ ا ودة ا؛ن؛ ثردة ب

ابردة. ا"دادة بقيادة

 الجالء بعد اليمن توحدت

 -د اذو ٠ا"د؛ حكم تحت لى العثما
 رعد من دذذ-؛د و الة؛'--م رن محام.د

 . ءذ. ااشادن ا!غرن بداية رحنى
 ا!.دو يعهد ا!توحيد ءي-د وعرف

 ا!؛هن إلى ا!تمزق عاد ثم 'لقاسمية
 في؛.ارمان  ط ا ا"حالة وود-ى

العرب( ؛-$د ٠)وىف ؛.:؛به في ردو ذي
 ه 1186م/ 1772 سنة محدر لذي ا

 هذه وفي : !.ذول;-؛ ااتمزق ه-ذ *خر٠؛
 كما مرتعدون ء-ذلحلدون ء مر "$د

 ؛-$د من درى طق ئ؛ في معهود ه-ر
 !و أذضدل ا!-وضع ؛؛ن وزبه؛ ،!.*رب

 أقل ".راء د ليال ا هذه يحكم ؛؛ن
 والمثيخات رات "ف ا وهطه عددًا

البون. داخل ادقلة

 ، هذه التجدزئة !ة ح؛ في ارهن

 ا؛غرم ا-ل؛؛م ذتع التي اذ:طة.ة رهي

 تحكم وه.ي عدن إد-؛رة صذ-عاء؛ في

 شخ قبل دن -.نين“ بضع منذ
 أحد رذكمها ن كو؛;؛ إد؛رة مستقل؛

 رفيي؛ ربكيل دلى حذ؛ ؛$د السادة؛

 مثا،خ ءلى؛ تتبع و"ى ن دلى
 ءريش( )أ؛-و دتعقة ؛ مستقلين

 إقليم ا ذراف؛ أحد ريحكمها

ز بى.؛ وا عريش( )أ؛و برن كبرر
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لتمن١ م.لىود ارض حدود

 تدعى ص-خيرة مذ.طقة و، دبل ا ويقطنه

ن  ؛ مشابنها ولى صعده غرب خو

 م٠مجك لق ا لى.عدة بع ود ار٠سح هذطقة
 ءارج ولكن اروم المادة أحد فيها

  حد؛ بفضعون  شيوخ صعدة

 ولى ان٠قح_ط إمارة نجران؛ إمارة
 حية نا المستقلون؛ شيوخها اض

 أحد مارب م مجك الكبدر، الجوف
 والصحراء القرى أما ا ذراف،

 ؛مسم-تقلين اشيوخ نجع I h ذتخ ا٠ط لتابعة ا
 ذ^خها ولها صغيرة منطقة نه-م

د ن خو ؛لمستقل ا  عل صغيرة د
 ولها صنعاء ذرق جدوب من أميال

د ؛كمها بد لذي ا شيخها  وع يا ؛.
 لذين ا المستقلون ذدوخها ولى

.ا۴يجكموذ
 اضء يجد أن جدًا نحتمل ا وهن

 من ذكر ما عر أخرى صغيرة ض أى
 حكاهبا أيض ولهأ ،كددرة اب ألى

المستقلون.

 لجزء ا ور٠دب٠ذ كارسن حدد الهد

 االهرن في ارض أجزاء من  كير ا

 ذكر عن غذلى ولكنه عذر الثامن

 آل كدولة الجذوبه ا"مارات بعض

 ر وطفا والمهرة حنارموت في ر كش

 وبالد والفضل لق لدوا ا ت را وإلى
 ت نا لكيا ا ن—م وغيرها  ميري ا

هذا تدارك ولكنه ، 4رمذد ا سرة لسيا ا

 المذكورة  خيرة ا بعبارته لنقمى ا

الدن تمزق زلى ؛-;;-ور رصف ودل
 واف.طراب لمءدة اقا ا ادولة ا ر نهيا ا يعد

 الجزذرة في السياسة؛ ود لى ا وتداخل
دة. الر الذئرة هذه ي لعربدة ا

 عذر من اإنا القرن نهاية ومنذ

رن من الرابع لعقد ا وحق سع ا  ا
ربي لمذرى ا شهد دي ا؛د عشر  بما ا

 عنيفة سدة سيا ت ا ٠ه رمن ا فده
أهمها:

 ا ولى السعودية الدولة قيام -1

 ه1226 - 1 158 م/1811- 1745

 للحركة امتداد من ذالها رافق وما

 نجد إلى لسعودية ا ودولتها بدة الوها

 وكذا وا حاء، وعسدر والحجاز

 وبالد كربالء ععلى ات٠هجكم من

الشام.

حتالل - 2  رلص الفردي ا
 ا حمر اجحر ا نحو للتوب كمنطلق

حتالل ا دن عن نتح وما والهند  ا

 من بريطانية فرنسية حروب من

 -1212 م/1801 وحق م1798

 عن بلدون نا جالء سنه أي ه،1216

مصر.

 عل محمد مصر والي حروب - 3

في ودولتها بدة زوها ا الدعوة ضد باشا
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المن ح.دود ن٠ال؛ ح.دود

 وا!يمس والحجاز د٠ونج الثام ؛- د

 م/ 1 8 3 5 سنة إلى م 18 11 سنة دن

 ءلي محمد محاول؛ ثم ه1251_ 1226

 عربن؛ دونة إة؛د.ة إبراهيم وا؛.نه باذأ

 ط.ق ود.ذا ن وا،-يودا مم في م.ثرقية

 دن حررها التي ا!.عثمالي النفون

اذوه؛بي. ا'لحكم

 ا وروبي اوتريطاني اكشاط - 4

 حدود إلى ؛اثا ءلي محمل "عادة

 الدولة صاللذ على ظ لحفا وا مه

 اظرف؛ توذر حين إلى العثمانية
ك لتوزيح ااذادب اكراسمي  وتم ها٠د

 سمحة ذدن مؤة.ر ذرارات ؛..موجب ه.أ

ه.1256 م/1840

 المترفة اث  ى ا تلك أدت وص

 الراب والظروف ا ح.واء تهيئة إلى

العربي. ااذرق لخارطة يد٠جل لنر؛ب

 لخارط_ة . هذه ح م- م_ وبدأت

 سحة عدن باحتالل با!.)روز لجديدة

 الحماية وفرض ه1255 م/1 839
 اذكراذ-ات معظم ءلى البريطانية

 لخايج وا اذبن جذوب في دلى .--را—ا!

 إلى لي العثما لذذوذ ا وءودة ا!*-ربي
 آل إماراة دن بدءًا ارمن ال—سم

 أبي أثراف وإمارة عرو في عادغى

 م/1849 سنة تهاد؛ في عريش

سنة صنعاء باحذ ل ج ذنتها وا ه1265

 إجذراءات وودك ه.1289م/1872
 لجديدة ا لرادلى ا ارط_؛٠لخ ا ت_رت_يب
 ا ولى العالمية الحرب أثناء دورذلى

 د_ا؛.كر - تفاذلى لى ء-رف ما ... ؛.ذو

 دن؛ الغرذ*لى — ذلىذا ي كررا ر ;.رلة

 جرى بوجبها ايتي ه1335 م/1917

 ذغوذ ق .اط د إلى ال.ربي ؛اذرق ذوزيع

و ؛تن ;ن- ا

 احتالل بعد نجلرز ا رم لقد

 الخارطة ه1255 م/1839 محة عدن

 ء-لى طاق وأ اًا^هن لى.ذ-وب ازيادلى

 ي٠ از. المصطلح المة-ارطة ه.ذه

 ة لغرب ا ذلى ومحميا )عدن في لجف;'
  جزاء دن تذكون ي وه - ( والشرقية

!لى: !ذا ا !ذوادي وا

هنئ وتذذون ءدن ذهذرة٠هلء

 لة دا ا ا عند وه-ي القديمة عدن

 )عدن شمين إلى تتقم لي اذرلى، أمين

 ى وذرء د؛ لى؛ وا والىه.ون( لفحم ا

 ت او؛-ذا وا رة لتجا ا ء.دن و ، ي ه أعوا ا
 و٠وه دكر( )ا أي ٠كمم وتدعى

 الىز؛رة دره ودنطقة ؛ كرر ها٠ رعفي

 تشمزئ التي ادهان( )جرلى الحماة

 أحمد برر خور و احسان لى جر

 ذشمله د.ا وكالى فقم وبندر ير لغد وا

يدن موانئ دن البحر شواطئ
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اليمن ح.دود من٠ال حدوه

 ثراء وثم فقم. وبندر ال-ذكور الحذور
 العقارب شيخة٠م من زيرة٠لح ا هذه

 م/1 869 ا؛_ري_ل اذلهاؤ;ة دموجب
 ادفي عثمان والثيخ ه؛1286

 رموجب دل العم؛ لزن ز نجذ  ا دنراها

 م/1882 منة معهم وقعت ات-غ-اقيت
 )دار  مير ا دار وأصبحت ه1299

 لحح بين الفادن د—الح معد(
 لعدن ا"نجرز وذم ؛عدن وحكومة

 موريا كوريا وجزيرة ميون جزيرة
 نيا اثريطا مقط حاكم ها ا أهد إبي ا

 المنتثرة ا خرى الج-زر ؛-*-ض اوكلذ
ا حمر. اليحذر في

الغربدة عدن ة٠ محط

 1 7 من أكهر ٠-٠-ة_ هذا رشمل

 سلطنة :أهمها وإمارة ومثيخة سلطنة

 لعوبلي ا ومشيخة والصبيإد-ة سدلي ا
 المفلحي ومشيخة ا ميري وإمارة

 ريافع الذلي ويافع العلوي ومثيخة

 ودثيتة الفضلي وسلطنة العل؛

 العليا والعوالق الغل وا!.عوالق

؛تعدان. وإمارة العوالق خةيومش

شرقية1ا عدن محمدة

 من القسم ه-ذا وتكون

موت وحضر اانعبطي حفرموت

 ة_ثن ) ةو—ه—لما -اطذة و ي ر لكثم '

اؤواحدي(. وسلطنة وسةطرى؛ة؛

الحذ.ارط؛ العثمانيون رسم وبالمقابل

 ب) وضح٠وي ليم-ن ا لشمال ة٠س لسيا ا
 هم قائأل الخارطة هذه مالم مصطفى

 ا٨سياس تعريش ن ايم ء.رحو من أول

إلى د  ظلت حقيقة كور. حد ن

 والشمااة الجذوة الحدود مثكلة

 أن إ - ما حد إلى مضطربة لليمن

 اا*طمة ااظروف إلى يرجع هذا

 القاذة القبائل طبيعة وإلى المفطر؛ة،

 ع_فى٠م تعرف  ادفي الحدود، ءلي

 قاذة المشكلة هذه ظدت وك ود. لى

خلق اشد يحيى. أ"مام عهد إلى
 من ه1289 م/ 1872 ستة العثمانيون

ة ليمن ا  أربع إلى وة-^وه؛ واحدة و

 وصوره وصاء:- ت*ز؛ًا؛ ح طت٠ف دذص

 صذطء. في ااوالي وسر والحديدة؛!؛،

 نى ء ف.مة٠أة إلى ؛٠مذ ٦٠كز قمت وفد

 دعز اواء فكان فذن؛م، منها كل رأس
 الردرن؛!؛، إب؛!؛، ق-ضتق إلى مذم

 ولواء ،قعطبة اخاء-:!:-، ؛!:-،لحجرية
 ،حراز جم؛ إلى مقم ممنعاء

 ط رداع-:!:- ، يريم-:؛:- ؛ر-:؛:-،—ذو ،د.جة؛ة؛

 تدم كت فلة-؛ مر٠ء أما عمران؛!؛،

؛.ينما القنفذة، اطع، ل وس-؛ ،أبها
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ابمن *?.دود“ اليمن حدود

لخدر

 ،ردد م زد ًا الحديدة كاذت

 حجور، ، ٠ربمة ،٠الزيدية ،٠ للحية ا

 عريش. أبو ،٠ ؛.اجا ،٠الغقيه بيت

 إلى تصل م العثمانيين يد أن حة-يقه

 و وشماب ا عل |ثمن ذرق

 م؛ي رب دا فظلت  سلغ.ا ريم.ن ا جذوب

 ذا-ه٠وة زة وذبا انج;ي وثم و;ي ة ص_ع_د ر

 ة د ,.ع، ائا٠ب٠لق ا لزن ح.وله.ا وما ، ء.زر

 وذر وأرح~ب وبكير ).;-.أذو( مدل

  لة ا سلطة تح-ت وأمثالها ، د؛ن

 في اطخل وكذلك انحفن والمشايخ
 ا مغل ا!يمن في البات. أرادي

ن. ف ء لمذهمرة كايعة

 في ا ثم ادا-ي الغون كان ص

 الحرب ء واثنا داى العر؛.;ة الجزيرة

 ذيئن وائما إترريطانيين ا ولى العاثم

 حوارات لطرفذن ا بذن وجرت

 تهدف حربه ات٠ومذارش ق دددوداسجح

 طرف. كز نذون مناطق تحديد

 ت واصداء ت زا لحوا ا هده وتوجت

هما تجذذن الخا ءلى اذوقح با

ذغاثم - 1  ثم ادسا ا"نكرزية ا

 والمناطق الفارسي لحليح با والخاى-؛

 يرلذو من 29 ني والمؤرخة نجاورة

ه،1331 ثعبان 24 م/1913

 الحدود خ.ط ددت٠ح ب تفا ا ه وهن

 ونجد ا حساء بدن الدولتين لنفون

 الربع رص,حراء الخاج سابر وددن

 ٠هط في ادود خط وعرف الخالي،

دغاثم ا زرق. باتحذط ا

ذنا - 2  ادماثم ا"نكليزية ثم ا

 12 م/1 9 14 هارس 9 في قعة ؛لمو

 رالمصادق ه،1332 ا$ثم ربح

 ب رح 8 ام/914 يونيو 2 في عليها

 لحذط ا قرة "ذنا ا هذه وحددت ه1332

 النفوذ ق هل منا بين مل اخا ا لحدودي

 ل بثما يعرف ن كا ما في ني العثما

 دا في "نجلرزي ا اغون ا طق ودرأ اثمن

 حذي الموا ا أو ن٠لتم ا يجاوب يعرف ن كا

.كسع ا

تغاثم وارطت  با رلى الغارة ا

 لحدردي الخط د م_ت_دا ئ ءف بما

 ط-ط ا مع الصحراء بر ثمقاطع
 رفق واارسوم  لخليج اذار ا زرق

 لقد اه، 331 م/1913 ستة تفاذة

 ؛غون بين الفاصل ادود خدل سمي

  ب من لممتد وا اا^^ن في لدولت£ن ا

 الخط  سم ؟ذا رادي وحتى اين

وتدان خط أما  زرق ا  ديدأ ا!-ذي ا

الشرفي الشمال تجاه في ؛تا وادي من
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ال؛مى حدوه ابن ح-دود

 عرف فقد لي الخ.؛ الربع ص-حراء في

 لون٠ل ا لهذا ح٢وأصب اليذغس.جي لخذط با

 ؛^ن اط.لىود ت بدراء-؛ في كبذرة أهمية

اكر؛^ة. الج.زيرة شبه دول

 ة العثماد ا!-قوات اخترقت لقد

 ب ال-؛ ارب ء أل؛ ا زرق الخط

 الجزيرة شمال في أو الجن في ا ولى

وات وملت اليمن وفي العربه.  ا

 إلى أي عدن ؛ستعمره إلى ب لعثما ا

 ش_عبان في ن ن؛ البخ مدينة

 غادرتما ثم م،1915 يوليو ه/1333

 انتهاء وحق لحج في واستقرت

 غادر وحطها ، ب؛؛ وهزء-ة الحرب

 ن-؛ ؛_؛ *هيد ءلي لى ل؛ ا ئ-د ا!-ة-؛

 الجتوبرة ا"مارات وبقية لحج وان* وة

 وسلمها سيطرته ت٠تح ادفي؛-؛:-ت

;ئط؛ذ;؛. المذتدرة للدولة

 -1918 اليمن حدود - ب

ه1410 - 1336 م/1990

رة، الجزيرة وشهدت  نبدل ا

-؛ طسب١ ء وأل-؛  وبعد ا ولى ب ا

 وهيالد ا-.;ةيس ت ان؛تك وفاة ، ئها 1اتته

 -;ة ل;، ا ت ذا . ا ت٠وتذ؛ذف أخرى

I ،لحديثة وا القديمة ت الكيان؛ ن2ب

 روب ط ا حد إلى ت قضا لذنا ا ووصلت

يانات هذه ؛*فر بدن  هذه ت1رشم ا

الدهن- لحروبا

 ت٠ذ.أس_ اافي الشطرية لحدود

تغاب بموجب -ذو ا  عثماب - ا

ه.1332 م/1914-ذة

ل؛ النفوذ ;؛ننهاء  شمال في ني ا

؛لك-ة وقح-؛م ا!.;^ن  سدة اليمدح؛ ا

 الحدودي الخط برز ه1336 م/1918
 ة ن؛ ؛ ا بموجب ا؛-رسوم  زرق ا

نجلو  م/1914  ءل.؛دة - ا

 ومثكلة خالفية كقضرة ه1332

 نية ا!.؛ريطا لح_كرمة ا ددن ودية دن

ة. والممالة ا

عتراف يجيى م ا"د-؛ رفض لقد  ا

 ططنى٠الري العثماني الحدود بخط

 عدن في ني أوريط؛ ا بالوجود إنالي وبا

 ا"مارات م حكا ودءسا نحميا'ت وا

ء إلى الجنوبية  ءل بسيادته اف ا

 الضالع، إلى ته ذوا ودخدت ًا٠أراضيه

 االحجائل بعط وساعد وحرض

 وبعض 1برلحطالى مقاولرة ءلى الجنوبية

دلهها. لحد.! ضعة اط لجنوبدة ا رات "ف ا

 ا"مام ط نشا نيا بريطا واجهدت

باستعادة ودطاليه ا طراف في يحدى
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اكن حدود اإدس حدود

 رأكر الجنوددة وا"مارات عدن كم١ح

: ومنها وسيلة من

 وغير المباشرة الحوارات إجراء

 تقديم ؛يجيى ا"مام مع المباذرة
 يحدى ا"مام أعداء لالدارسة الدعم

 لحديدة ا مرناء تايمهم ندك في ا٠م٠ب

 باية قبل ب بريطا احتلته الذي

 عل ضغط كورقة وذلك لحرب ا

ض- ا"مام

 عبر العمكرية القوة استخ.دام

ح  رز بع لتدمثر لبريطاني لجو ني-
 لمملكة ا!تابعة ا طراف وذرى ددن

 تجمعاف ؛-*-غر لضررب رك.ذا م '"دن

.وا!ذرى ادن هذه في ار.عسكرية

 في طائفية فتذة "ثارة العي

 خا$ل من دى ا"دام ا٠حك مناطق

 صحاب دق اغيرذرة ت ا؛,نذورا ذوزيع

 سيب وتحميله*{ أزيدي ه-ب اذن
 لثافعية ا ا طر؛ف طق دنا زرب

ا؛ذهب.

 مغادرة على مجبى م ا"د؛ ر ام؛
 ه1346 م/1928 -ذن الفالع*

 في ؛٠و؛ذغوذه الحدود بخط عتراف وا

 خال دق ذلك وتم وانحمات، ءذن

 في ء رذ.*-؛ قرة اتن؛ ء-لى م "د؛ ا لوة.تع

شوال 26 م/1934 سنة فبراير 11

 )معاهدة ؛؛-م وعرفت ه،1352

 اليمن ب؛ن دل ؛4؛ ون !.:.لدا وا ؤة .صدا

 م "د-؛ ا اعتراف جاء رقد (وبريطانح؛

 ه1332 م/1914 مجدود بخيى

 نحميات وا ءذن في ني ط؛ ال ربالنغوذ

 دن لثالثةا ا؛_؛دة صيفة ق رنم ز-

هدة لمحا

 خط نبي ح؛ ني ا دوال وهدات

 بعض ظهور مع نبي الحدود

 ؛.;ن مه اب العالقات في التوزرات

 لم ولكنها وبريطانيا، اليمندة المملكة

 الحدودي الخط رضع ء_لى ذؤثر

 ، !بذ^ة ا ؛_^_؛_^_ة ا وسقطت ا ررق.

 آيل الجذوب أرض بردطال؛ وغادرت

 حدد ي اذن اه_دة٨ا؛_ زمن انتهاء

 رياح نت ة؛ لي وبا!ن-؛ حه ؛.أربعين

 رض من أمرع ا!؛هن في التغيير

 دة.؛ ت ون.؛ مذن إجراء في لطرفينا

 حدود *-*{—!-ر المعاهدة دنة ء رده؛ ا وة؛ني

٠ برنهما ئ-ة ما

 أخرى مرة  زرق ا الخط رعاد

 عناوين في الصدارة موقع إلى
 في لسكرية وا السياب؛ ا حداث

 المملكة ذوط— ؛-عد ون!لمن نيمنا

 العرض الجدبورية وزأمرس '!؛'مددة

م/ 1962 ذن سذم 2ة دذن مشةيال
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|ليمن دود٠ح ؛هن1ا ح.دوع

خر ربع 26  ء٠وج ه1382 ا

ذوب -لا أرض من ال-يريئ-اتية ااذ.وات

 مذن الجنوبه '!يمن ج-ه-ورية جى“وتأ

 ثعبان 27م/ 1967 ذ-وفبر 30

 اطذط وإزا!.ة ا!-وجذوة سم ذرا ه. 1387
 ومرت الشطران. ت-صارع  زرق ا

تجاهين في  زرق ا الح_ط ذوق  ا

 وا!عذاصر الة.قيلة وا مدحة لجيوش

 - وذئ ذاك. أو ا!طرف لحذا 4٠الم*ارخ

 أعنفها ن وى مرة دن أش -وة ا

 ه1392 م/]972 سنة حرب

ه. 1399 م/1979 ة سن ودرب

 باية  زرق ا الخط دراما وانتهت

 وذأدرس ٠الوطز درنبتو وذاك سعيدة

 ارمذرةا لجتمهورة ا وددة دولته

 م/1 990 سنة دايو 22 يوم د.ر.يلد-ة

 محاولة وفشلت ه1410ذ-وال 26

 م/1994 عام الخط هذا إحياء

ا بد. إلى واذتؤى اه414

الغريدة الشماادة الدمن ددود

 في كثررة أد-داث تفاعلت اذن

 القرن من ا ولى ااسنة في رة الجذر

 ث’حء_دا انم هذه وساهمت العثرين.

 حدود ردم في بينها ما ذي بط لترا وبا

يعرف د؛ أو الغربرة ارة ااى اايمن

الحجاز. أرض مع ارض بحدود

 عثر دح ااى القرن باية فذي
 في تأمت اا-مذودن اانرن و؛-داية

 ا عسير م-ن أخرى وأجزاء ٠صييا
ولة الدوا-؛ ومؤسس ا"دررة. ا

 ني ء ؛.ن محمد ه_و ا"دريسرة
 "دريرة ا الدواة روت ، ا"دي؛؛؛-

 ني العثم..! الحك.م هع دروا ، ء دن

 ني الوريطا الدءم من سذنادة وعرر
 ا ولى العالمرة الحرب أثناء لها

دارد.؛ ذوع بعل ■اص-ه خ و  ه.لىذ1٨د ا

 جدادى 15 في بريطانيا مع التحالف
 سنة ابريل 30ه/1333 - ا$خرة

م.1915

 بعد ر-*رة " ا ولة ااط وأصبحت
 راذًا ا ولى العالمية اذرب انتهاء

 بريطاذرا ردحتها .به م*قفا درا درا
ي الحديدة ميناء ا-ه ا لها درق ا  د:.
.لجيرب ا يرذ ب' ؤررلى

 ه1336 م/1918 سنة باية في
 في اايمنرة المملنذة ة-را عن ن أء

 اليمن في العثماني ا!ذذوذ مناطق
 وبادة ع٠ئ.رر— ء. داس.ت.ثذاء مألي ث.Iاا
لحديدةج;ي. ر

 وه_ي ليمنية ا المملكة ولدت

 "نجارز ا : ذياذرن برن ورة—ى—ء

 في وا داردة الجنوب في ومحمراتب(

 دواذئ معظم قبغتهم وءت ل !.شما ا
داك في بما ا حمر البحر في ليمن
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ن إيم ا ود٠حد ارمن حدود

 ا"مام ءل كان ولذا الحديدة. مدناء
 الصعب !وضعا هذا ةه- واج م

 توحيد دة إء-ا أجل من لحفاح را

٠ ن لدم ا

 الحجار في دولة لألشراف كان

 المكرمة مكة المقدسة ذي  را ا ١٩ ض ت

 ده اد س ل ا وتحت لمدورة ا والمدينة

 ا"نجليز لخوف وظرًا العثمامية.

 من ا٠معه المتحالفة ا وروبه والدول

 المسلمين رع ني لعثما ا الخارفة دعوة

 إلى ز "نجل ا س.عى فقد رم فد للجهاد

 هذه مثا معول ل "بطا مبكر ء إجرا

 في ا شراف باستمالة وذلك الدعوة

 العثمانيين، زد لثورة ا ن "عادًا مكة
 ٠لشريم ا عد   نجو لمذطة ا ه ط ولقيت

 ت اج—س ا وم; حوارات بعد حسين

 — حسين ت سال ا ٠بم فت ء

٠هون 1مكم

 القرن من ا ولى السنوات في

 نجد سلطنة تاسست العذرين

 السعودي ا مير يد عل با وم.لحقا

 آل رحمن عبدا بن عبدالعزيز لطموح ا

 بدخول الدول وبدأت سعود،

 سنة ض لريا ا سع.ود آل عبدالعزيز

عل السيطرة نم! م1902 ه/1320

 مع والقطيف "حساء وا نجد معظم

 وحاربت م،1914ها13 32 ماية

 الثالثة الجديدة السعودية الدولة

 .رذ العثما الدولة القلدي عدوها

 سعود آل عبدالرحمن لعزيز عدا ووقع

 ة٠الحكوم مع، وحماية تعاون معاهدة

 26ه/1334 صدر 19 في ب الوريطا

 هطه رفت٠وء ،م 1 9 1 5 سنة ديسمور

 القطيف(، )بمعاهدة المعاهدة

 ما-ك ئب ذن المعاهدة ءل وصادق

 سنة يورو في الهدد وحاؤم نيا ؛.ريطا

 وبموجب اه.334 شعبان م/ 1916

 الحكومة اعآرذت هدة لمعدن ا هذه

 تشمل لعزدز ءددا سيادة دأن نه لوريطاا

 وجبيل والقطيف وا حساء نجد

 لهذه بحة لدن ا ذئ لمرا وا ن ؛تا ع وري

 مصنلحه بحمادة٠ والتزيرت ,؛.قاطعات،

 السادسة المادة وغت بالده. لح رمصا

 سعود ابن يتعهد ن ؛ل المعاهدة من

 يمتع بأن قبل من والده تعهد كما

 أرض في تدخل أو وز ي كل عن

 دخ كا وأرض والبحرين الكويت

 المشايخ ركل حلها و,.-.را ن وعما ةط.ر

 أر إنجزا حماية تحت الموجودين

.معها معاهدات م٠غ الذذن
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ايمن حدود المن حدود

 سياسية٠ال ت ن؛ إنكيا ا جانب وإلى

 إمارتان توجد كانت الذكر السالغة

 ذرفي الج-وف في ا ولى مغيرتان

 ، ن شعال آل ء-ايها ر٠وسه.لمط م إد؛ ا

 $ل خاضعة ا مل في وكاذت

 - ض*ف فد؛ )ما,ةل( ني الرشرد

ذذصال ج؛ه-دت  والثاب عنهم با

 نجد )ذرفي أمبا في عايض آل "مارة

 استذلى وقد يا(٠ب٠ص إمارة وغرب
ء  الزك دن وتسلموها أتبا في هؤ

 ه.1337 م/1919 طة جالئهم حين
 ر ء في نفوذ عايدى $ل كان لقد

 م/1849 س_تة العثمانيون قوبى

اه. 265

 وأميره دي ص؛ كيان ز زك كان لقد

 بى المة؛ ذظره ررجهة .توسع خططه

 المداء ح-؛؛-ب ؛.إلى لجيرانه. بالتبة

 ،هؤى م "د-؛ وا ا"دريي بدن العزف

 من ينفج ن كا-؛ حين الغريف فإن
 ة الجذو حدوده ءلى  داربى ا جود

، حبها د-؛ ويعد  أن ويرى مغتصب

 ثيب الحجاز من يتجزأ  جزء ءر

 مع يعارض ١هذ ن وكا؛ ٠إ!^^ تعاد أن

 إلى ء-سير خم في يحيى م ا"د-؛ بةغر
 "دريسي ا أن ذلك ود*فى ،مملكته

الشماى في ذويين عدوين ؛؛ن كان

 ا!غرص يزبعان والجئولب

 ءداء يوجد ن وكا,؛ عله، ض نقضا لال

م "د؛ وا حسرن الشريف برن خذي

المؤمتين، أمير ب حول يحذى

 دن لذريف ا بين آخر وعداء

  ول ن-؛ -اود.— ؛ن عبدالعزيز  دير وا

 ب-ه يزبعى الثاني أن جيدًا يعي ن كا-؛

 إلى .وصول ن ن ل؛ ا الفرى,؛ وينتظر

 -وادلى—و المقدبى ذي  را وا لحجاز

 ء *يا ا يمكن  وبدوا ا حمر !-بحر ا

 ؛ذهى وا  ولى ا !.-*ودة ا !.دوبى عهد

 ؛ن عبدالعزيز ؛ن—وكا بي. دوه؛

 غد.و بذظره يرذو --*ود آل عبدالرحمن

 مهة له هب* ‘■—ت-—ل صا ،هيف ر ء-*؛
 حرة ن؛ دن ا ذراف ءلى لالنذضاض

 ينمر موف ذس اجزحو لجنوب

 الحجاز إلى -ولها٠و بعد درلتؤم ؛دن

دن حميد بن يحى ا"مام دودة و؛؛ن  ا

 لمذهب را بي لوه-؛ ا هبهم دن وبين

الري.

سادي اغورك ؛؛ون ابريطا ن كا؛  ا

 ة ا!*ر الجز؛رة أحداث م ؛حظ لحذذي ر

 وبعدها. ا ولى لمية اد.*؛ نرالح قبل

 الكبررة لح ا؛-ى-؛ الدرر ه؛ وعكس

 ومجاره.؛ ال*ربرة الجزيرة في يطانر؛ „

ثة وزادت ث ادن- وبوابايا ل؛-
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ابن -ودود اكن دذود

ا$

 بعن لعرددة ا لجذزدرة ا في نيا دردطا لح1مص

 ه1255 م/1 839 سنة عدن احتالل

 م/1869 السويس ة ذنا وافتتاح

ل ه1286  سنة صر—م واحذ-

 الذغط ظهور وبدأ اه،305 م/1888

 ا؛طفة. في ا ولى ا!حاب لحرب ا بعد

 بموقعها العرب لجزيرة ا وأهمية
 أيض كاذت لنفطية ا وروا في ا-ذخرا

 ة لمتحد ا ت يا لو ا م هتما ا محل

 النفون لدقوددى سدت التي  هركه ا

 ل وإحمال ذدريجي لمنطقة ا في الرريطاني

 ندك لها وكان وسرطرتها محله تفوذها

الثارة. العاب طرب١ دعب

 أمراء بين ت وضا الذنا أفضت لقد

 بينهما عنيغز درو إلى الجزيرة

 هذه شت وسا بينهما ؤدما خلت وتدا
 ب لشما ا لحدود ا م رسب في لحروب ا

لليمن. الثرية

 عايدى آل إمارة ددن حرب تبت

 ني حسين لذريف ا وإمارة أب في
 آل برن حرب إلى تحولت ثم ادتز،

 اتفتهت سدود آل وإمارة ءاي_ضى

 ءبدال.عزيز بن صل٠ف ؛,دلحة-ول ها أدد

 ه،1340 م/1922 سحة ابا إلى

 الحصول ؛-ضر ء-؛ ؛-ن رن—ح ول وئ
الذرت  دس ا عدو دعم ءلى

 ولكن أتها حكم ستعادة دن
 ءلى '.--*ون آل س;طر فق.د جدوى دون

٠ الدراة ء."* ا لك

 از اطة اخدم درتهم سعود آل ردأ

 ب_مار 5 في الطائف بدخول

 ثم اه. 343 صغر 5 م/1924
 م/1924 أكاوبر في مكة ءلى امذولوا

 رفي ه،1343  ول ا ركع

 تح-ت جدة أصبحت ا!*غم نفس من

 وفي زود. ؛ن عبدالعزيز حكم
 ا ولى م/جادى 1 925 عام ديسمرر

 ون’. آل ؤوات _ت٤دذ ه1344

 الم.ديذة إلى عبدالعزيز بن محمد دة ؛ذلى
 أباخ جدة سشوط وعثرة المتورة.

 ة حذن عيان و ؤه.ا وء.إ.^.؛ ئ ترك أذراف

سعدادهم ءوذازرحمن دن ءي.دالعزيز
 11 وفي الحجاز. ء.لى ملك يعته نا

 ا ولى جادى 24 م/1925 ديم

 راب ءذد تاص—ان اجتمع ه 1344

 ب-مك-ة الحرام المج;) من الصفاء
 وأطإذت البي*ة، ذ.ص وتال الملؤرعة،

 ل-عزيز ءودا رتذولى ،ط.ا.ةن دادة المدفعرة
 وأصح ان وا ء ا ذراف دن الوجعة

 نج-د وساطان الحآج-از ب-ملك يعرف

 دول ء-دة ف واء وملحقاتها.
 لج-دي_دة رالدرلة وإسالمرة ة أورو؛-;

 المملكة باسم حق سميت اوفي

العمودة. ة العر؛؛
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ئ٠ي1ا ح.دود اا؛هن حدود

 ه ذي دور د كانت اوذي تت اا- وفي

 كاذت ا!ط؛.ر السالغة ازروب رحى

 ؛دن ازرب يهو خرى حرب تدور
 ء "د.؛ ا وتمكن وا دارط. بحى ا"دام

 ا دارئ أرض في اخوض ا ض بحى

 يمكن بر الحديدة، ديماء واستع-ادة

 ء-لى نامية كاذت اذزيمة إن ا!-ذ-ول
 نعف من ٦كبر ضانم ح،ذما  دارط ا

 ن٠ك٠ي م ضاع دا إن ،لك-ابم٠م-مت

 با فر. ومع  ا أ٠لق ا
 الغرر ألحق مما وا خصب

 تعرضت اذفي ا قا"م ؛-إيرادات

للنضوب.

 بحى ا"مام ارات٠اذتص أدت لقد

 "دريسي ءلي ؛ز مح-مد ا"د ووذاة
فات ونشوب  ا درة داض خا

 الحجاز للك نح-و التوجه إلى ة كه زل ا
حتماء نجد ن وسلطا  $ل وتذان .ي.ه ا

ت سعود ذات انعا  مع وءا
 آل إمارة دح ازرب أ؛.ذاء  دارط ا

 مكة. ذريف مع والحرب ءا؛-ذر
 معاهدة س--*ود وآل  دارط ا ووذح

 م/1926 سدة أكذوبو 21 ذي مكة

 وبموجبها ه1345 $خر ا ربح 14
 لحم.-اية ا زت  دارسة ا أب-ح

 ه*اهدة في ا"شارة تم وقد اتحعودية.

آل ؛,;ن ط انجر القديمة را تفا لال مكة

 م/1920 سة وا دارط سعود

 ا ولى اذادة في جاء حيث اه338

 إن" لي:—؛ ما المعاهدة هذه من
تفاقية ذي الموضحة الحدود  10 ا
م1920 أكتوبر 22 ه/1339 مغر

 ا"دام ربين نجد ملطان ؛؛ن المنعقدة

 ذفي وا ظ ي ر " ا ءلي ؛'ن محمد ا"د
 هي ودن ز دارسة خاضعة تة-انت

 الحجاز ملك جاللة -.؛ادة تحت
 ذه ه وب—؛- وملحقاتها "د وسلطان

طراف عدم ^*في رهذا المعاهدة"  ا
 أراض من يحيى ا"مام صه ؛-ها

 لتالي ورط ا دارسة مع حربه خا$ل

 ؛دن دى للصراع نوي ب٣س فلهور

 حسب ل بحى ا"دام وؤئ ا"دريي
 م "ى وا لعزيز عبدا الملك ردن وإنما
لوب. وجه أصبحا اللذ؛ن ^ثى

 م*ثادة إلى الحماية سعود آل حول

 وكان ا دارسة، أرض عل كاملة
 أدت أسباب عدة بدن من ستي هذا

 آل حشم عل ا دارسة تمرد إلى

 ت لقوا ا بدن المواجه-ة وأدت سعود،

 هروب إلى  دارسة و السعودية

 إلى أي حرض إلى ا"دردي ا دب

 م "ى ا واعتقد يجيى. ا"مام مملكة
 يعني إب ا"دريسي لجوء أن يحيى

قيمة ء وادتها ارخمن إلى أرضهم عودة
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ن حدود ا ارهن ح.دود

 ضغط وورقة مكة هدة مادها' ومفعول

 سعود آل كان فذد *عود. آل ءل

 ث ي د■—ح جين وسم قوة أكار

 وكانت قودن. بأ**لمحة ومزود وءخفلم

 ومنهكة ضعيفة يحيى ام٠ا"م قوات

 القبائل من الكدير مع حررا ؛:ب
 بد  وحةلى.ة  دارسة. ا ومع ة ا

 دى م "ه.؛ ا لمالح رهي ذكرها من

 ءل لحص.ول I بإمكانه كان ذه وه.ي

 من ر٠مي.اث ١,٠ودء ؛لى حديثة لحة٠س

 ال-رقع-ة دغاب ا بموجذب إيطا'يا

 فر ه1344 م/1926   في معها

 بب١ هذا إلى اللجوء رفض أذ-ه
 التدرع جع_دًا ي_ا_ي ك_ان  نه

ري  في إيطاب ورء ا"يطالي ا

 ا"طرة أو الدغوذ غذت ؛ ده ٠وة.

ط!ب ا

 وعاء ارياض بدن وجرت
 حول بدأت ت وضا وهنا حوارات

 ا"دريي ا مثر *روب ع مو

 ،ل.عشل ا إلى الحدود بموضوع وانتهت

 مارس 22 فغي .حدث ما ا وهذ

 ه1352 ذيالح.جة6م/1934 حةس

 السعودلى العربرة ادلمكة أءلمنت

 وزحئدت .ه ]ددي ا لمملكة ا ءلى لحذرب ا

لحديدة ا إلى لتصلى لبحرية ا با ا ؤس

 مشارف إلى لرية ا تبا قوا لت٠ووصس

صعده.

 لح;ب ا هذه يرقبون "نجارز ا وكان

 ا"مام إضعاف ني يرغبون فهم بحذر
 ، دولته إزالة ويتمنون بل يحيى

 قب عوا من بحشون دوا ف لكذهم و

 طق منا ورب إلى لعزيز ا عد وصول

ت. نحميا وا عدن في نفوذهم

 اطرب ال-زءلجاء من ر٠لكث ا وددخل
 بة٠ليم ا لحرب ا ف "يقا طامن وا

 إدا وإيطا نيا ؛.ريطا وس*ت عآلودلى٠٠] ا

 لسعودية ا '؛.ملكة ذوات تقدم "دقاف

 ورحاخ البزة. لمملكة ا عمز نحو

 ي اط ا الواقع ] مر يحيى ا"مام
. لحرب ا ئح نذأ ه فرضت

 اطة ].*ما ا لحروب ا يماسملة أدت لقد

كر  في جديد وزع خاق إلى ا

في: تمثل العردة الجزيره

 في لى سيام* كاثئانات عدة إخفاء - 1
 وإمارة ا ذراف إمارة أبرزها اططقة

ولة عايصر آل وإمارة شمر  وا

ا"درلى.

ربدة المملكة ظهور - 2  ا

 لجزيرة ا في دولة كآكور لسعودية ا

دروب ذب لى إلى منحها وهذا العربلى
لم ل؛ وا بز؛رة في ؛::رًا دررًا بروب ا

حق. التاريخ في كاه ].*.ربي ا .['
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ن٠؛1ا *.درد اليمن ح.دود

 *ذود في ير٠ك ذ*ددل ددواث — 3

 ًاة.ل ت٠أصجح ^.ث٠* لطبيعية ا أتمن ا

 وذران ا]-شمالدة والتهاثم الراة

 المقابلة وا^زر اإوا؛ئ وبعفى وجزان
 حدود اق ط خارج  حمر ا البحر عل

 ربعة٠لع ا ملكة٠—للم بعة وتا ليمس١

 إودع ا هذ| ءلى الندى وتم ة. السعود

 الموقعة ٠لطائف ا اخاب في الجديد

 ة السعود والمملك.؛ اردة ملكة٠الم بدن

ه.1353 ءرم م/1934 ماذو في

لتفصيل با الرادعة اذادة وحددت

 من كل بدن؛ د الحدود خط
 أن عل نصت المتعاقدين، الغريقين

 لمماًلكتعن ا بدن الحدود خ_ط يجدأ
 برن صدطة لغا ا النقطة من رًا عدن ا

 إلى  حمر ا البحر في والموسم( )ميدي

 ثم ،لدررة ا لجء-هه ا في ة٠م با جبال
 الحدود إلى يذعهي أن إلى شما$ يرجع

 (عة جا ددنى ن بع التي الشمارة الخريرة

 الغرب جهة دن يقابلهم ومن

 الذرق جهة إلى ينحرف ثم والشمال

 )نقعة( حدود ددن ما إلى سدي أن إلى

 )وائلة(، لقبرلمة يعن٨د لتا ا )وعار( و

 أن إلى فريذح ثم )يام(، حدود وددن

 )عقبة و )مروان( مضرق يبلغ

ا؛ثرق جهة إلى ينحرف ثم رذادة(،

 إلى الشرق جهة من ينتهي حتى
 )همدان دن )خ(م( عدا ما ن بع أطراف

 )يام(. وبرن وغيره واص( زيد ادس
 ا؛-ذكور الحط يمين عن يا فكل

 عل التي ا؛ذكورة النقطة من عد لصا ا

 منتهى إلى ا حمر البحر ساحل

 فهو الجبال ت جها يع٠حم في الحدود

 عن هو ما وكل ،رة رما ا لمملكة ا من

 لمما.كة ا دن فهو ذذكور ا لخط ا يسار

.لسعودة ا لعربدة ا

 معاهدة ذف ا!.ط؛ معاهدة كانت لقد

 هدة معذ-ا أي فس  عرا ا *_.ددة٠لذ.ذ

 ا مني للتعاون هدة معا و حدودية

 ابلدذن؛ ;؛ن اذجاري و صي لدبلوما وا
 ب-ين معاهدة طو  دعا- فهي ولذا

 23 ء_لى توت٠ا* ة ء_رب_يتين وكدن د

دادة.

 م/1 934 هزيمة سارت لقد

 من لكثير ا خلق في ه 1353

 المملكة داخل اب-؛ة التفاعالت

 ة—رخ ..ع حرك-ة ؛رزت ومذه ،ا]يم.حية

 ،لدين ا حميد آل لحك_م ة مني ]ي ا

إلى لتمل رزن ا ه جذ ب وتطوز
ء ن - وخ بى ا

سرة هذه ٠مجك "ىط-ةا محاوزة  ا

 م/1948 راير في وذلك

دعب ازفي ه،1367 ا ول ربيع
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؛هن1| -*.دود |يمن دود٠ح

 د أؤرا عغ.ى٠رب تددى م "ى ا ضحنها

 حمد ؛نه١٠ ا مر امذئرار وتم أدرته.

 من ر٠الكث رؤوس هطع بعد بحى ا؛ن

 العفى جن٦وس المعارزن حركة ؟.ادة

ت وعادت ا$خر،  نظام تغيير محاو

 من أخرى سرة الظهور إلى الحكم

 ه1374 م/ 1955 سنة أحداث ل خا$

-ط*. أحمد قادى الني ا

 ليمنيون ا نظر شرة مبا لثورة ا ويعد

 فكه عليهم كقيد اذطائف ة اتغاو إلى

 قرة واذلها الحدود لة٠مشك وتداخلت

 السعودية المملكة موقعى هع الطائفى

 إلى البدر وهروب الجديل م ط ا من

 مع وكذا لسعودية ا لزج الحدود

 ؛-,ن آنذاك العاثمة الحادة الحا$فات

 السعودية. لعربدة ا لممالكة وا م_صر

 اب إلى قواب ءيومج مصر خلة ودد

 ة٠٠ذكحع ر٠إث على لدلمها ًاأا رس-أد ا هم

 في لثورة ا وصمود ه1387 م/1967

 اليمنرة لحن.ة وا؛صا ٠لسبعنن ا ار٠-٠حع

 ه1390 م/1970 عام العودية*
 حق معتوح ظ.ل لحدود ا ملف لكن

 م/1990 ء^م اليمد^ة الجمهوردة لتام

ه.1410

الحدود اشكلة خات تدا لقد

 رسمها تم الني الفرددة الثماب

 مشكلة مع ئف لط.ا ا ة اتغاو بموجب

 لم والني الدردة الشمارة الحدود

 العالقات وتوترت بعد. تردم

 ية٠٠١٠اليم ■ورصة ه لج.ام ا دن—ب ألهمدراسرة

 من أكهر ا!.سعودية العربرة والمملكة

 الحدودية القضرة وتعقدت ،م-رة

: هما أساسرنن ًالمرن عا يسرب

مارة الخليج حرب - 1  والموذف ا

 قبل من حسب لذي ا م-لمها ليمني ا
 ودول لسعودية ا العربية المملكة

ا!,عراق. مع كان أنه الخليج

 صرف في ل نغصا  ا وخرب - 2

 والموقف ه1414م/1994 سنة

 لذي ا منها لحرجي وا لسعودي ا

 أنه امنرة لجمهورية ا قبل من دئب

ذنصال. لصالح كان ا

 م/1994 حرب بعد وجرت

 سعودية يمدرة م_فاوضات ه1414

 عرف ما بتوقح نتهت ا م_ك.ثذة

 ن رمضا ق تذن ا أر هم( ط ا مذكرة ب)

 م/1 995 سنة دراير في وذلك

 في الوصول وتم اه.415

 ض-مني اعتراف إلى: هم ط ا مذكرة

 قرة تفا ا في ا؛رسوم الحدود تعل

السعي هع ه1353 م/1934 الطائف
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اؤدمن ح-دود ارهن حدوه

 الح.دود خط من الثاني الجزء لمعالجة

 الحدود )أي والعودية ا!؛هن ؛؛ن

 أو بالمغارضات الشرقية الثما!;ة

 سنة حدود الم٠مع وتجددن اؤعحكبم(

ا رض. ذوق ه1353 م/1934

 ية٠ئ ق—زح لحج١ ذلك ود-خذ

ون  المفاوضات زادت ما العذرين ا

 ب لجا وا دمم ل ا ذب لجا ا ددن ستمرة٩م

 ذية ادما حدود ملف "ء$ق مودي ا

 حاء-ب ؛-رز من ولعل الطائف.

 تعزض زادت 1وم اعزذت الني

: هى إ؟-جردة وا ة  ا المعاوض.ات هذه

خر الثأر جبز موقع تحديد — 1  ك

ة؛ ا رمدت ما حب حدودة نقطة ة ذ
ه'؛ف.

 ذذطة  زر الح.ري د ا مدو  ا - 2

ر. في سع-ودية يمذرة -ودودن ا

 الطائف اتفاقرة مع التعاض - 3

 ؤ؛ اتفا فقط يى أي ض متكا ككل
 وتجارية أمنرة وافدًا ؛ز -و-دودية

 زات ئ;، ا لليح-ذين وذوذر سرة ودبلودا

 لمملكة ا في رة لذج-ا وا مل٠لع ا ل مح.ا في

وة اًذ.؛ةاة وتدمر ة السعود ا  على ا
 د لجى طرف  ي الدعم تقديم ء-دم

بالعض  العاح أو ا$خر طرف

ءو الطرف ض-د  حدود داء-) من ا

رف ا ط  تكلل وقد ذاك. أر ا

ود ترميم ءلى تفاق با لحوار  ا
 في ودت الني ,’جدة-:؛ تفاقرة وذله

 24 / ه1 385 ا ء.ر رببع 26 ؛وم

م.1 965 اغطى

الشرذدة الشمالدة اا.ده.ن ددود

 الذرذرة الشمالية الحدود تقدر

 ربرة ا المم.اكة مع يمنية ا للجمهورية

 الثمانرة ا طراف بمحاذاة لعودية

 وثبوة دوت وحد المهرة نحاذظة

 ك_ان ما ذرق شمال أدق وبئكا

للطنة يعرن  ل و المهرية ؛

 القعيطية للطنة وا الكثررية للطنة ا

ن. وإمارة ؛؛عو

ود هذه دن ا كبر والجزء  غدر ا

؛.صدراء يمر أن بعد عاري لمتفق  ؛-

لي. ا الربع لمعروفة  ء ا نصحرا وهذه خذ

 ا لماني ل ادوحا رصعها كما

 ا رض 'هي هانز(: )هولغرتر،

 د تمحت التي شسيحة ا المرده ة و لصحرا ا

 نبه من الدروع؛ ا جزاء طول عل

 إلى جنوب ابن من العربدة لجزيرة

 خارطة عل وتبدو ،  شما الخليج

صماء قطعة وكأبا ااميع؛ الجزيرة
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ارض حدود ال؛من حدود

 ا٠ءليه سيد  أحد يعرفها  خالدة

 أو حاك*{  ي يبق وم ،سمود أر

 إبا عليها. حكمه فرض أن سلطان

  محيطات تضم واسعة منطقه

 ، والري الحجارة من لها أعماق

 يسمى الصحراء ه شل ح٣م وجزء

 في موجود يجر وهو في( إصا ا )البحر

 ويقول ل. ذريا من ولكن لحقيقةا

 ضاعت قد بأكملها قوافإ إن البدو

 الني الخادءط الرمال هذه فريمة
 ارض الخالي اربع ويؤمن 'ا ابتلعتها

 إنه السكان هن آخر )طراز الماوى

 ١سددمجج الذي,' ة لع|لمبما ا _م١يغني ر طرا

 ة ٠كبي  ءطاء الدادة ب مجتمعا

اركحزوها.

 لحددود ا ضوع٠مو٠ب م هتما  ا وبدأ

 الفود وحدمول د٠ب* قدة دتم ا لده إغرما 1

 ل خاد من حضرموت إلى ني لبريطا ا
 مع ت اهد ل.؛ ا همن سلسلة عقدها

 هدة معا ومنها لقعيطية ا السلطة

 ه1299 م/1882 سنة الصداذط

 م/1882 سنة الحماية ومعاهدة

تعاب ه1299  بين الموقعة وا
 م/1918 سنة والكدرري القعيطي

 الحشوة من برعاية ه1336
 مسة لحا ا المادة نصت وقد نرذ. بريطا ا

الدولة ذمول عل ب تفا  ا هذه هن

 بين الموقعة الحماية بمعاهدة الكثررية

 سنة لقعيطية ا لسلطة وا نيا بريطا
 وقعوها قد وكأمجم ه1305 م/ 1888

. هم اض

 جاء ١هط ني لورطا ا لتحرك وا

 للوصول ب لعثما ا ت و ى ا لمواجهة

 سرطرتبم بعد وخاصة موت حذ( إلى
 ه.1289م/1872 منة صنعاء عل

 الفرض ولنض !-تربطانيون وسعى
 يرة ارق ني نفوذهم مناطق تحددن إلى

 اغارة خادل من والخارج العربية

 مح الموقعة ه1331 م/1913 سنة
 ندودهم تحددد وكذا نرة لعثما ا لدولة ا

 تفارة ا خالل من اليمن جنوب ني

 سدنة في نرن لعثما ا الدولة مع اوقعة ا

 وحاول ش1 332 ما1914

 في نعوذهم امتداد رسم نيون لبريطا ا

 وجه وءلى ربحان والمهرة هروت حضر
 لجذوبرة ا ا طراف في لخصوص ا

 ما خالل م.ن الحالي الربع !صحراء

 سذذ اشارة في العجي بالحذط عرف

ه.1332م/1914

 من  ولى ا  رب ا العقود وفي

 أي نر؛ بريطا تواجه لم لعثرين ا لقرن ا

 في نذودها لمناطق لدسية يا مشكلة

 خاحم*ة الد,رفي والشمال اليمن ذرى

 النفوذ لمناطق الحاذية الدول جيع أن

أو البريطانية الحماية تحت قعة وا
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ليمنا حدود ابدن *.دود

 هو كددا 1معه قورة تعالوا حريطانيا٠ل

 ثم نح.د ذة٠وسلط عمان طذة٠سلل حال

.حذن ل.سعودية ا العردة لمملكة١

 خ_ط لحذو والخالف الحوار وبدأ

 وبعد أثناء الدرني الشمالي الحدود
  ساب مباشرة الثاب؛ ادة الدا الحرب

: دنها عدددة

 لخليح ا دول في ابعرول اكتناف
 ا مريكاي الدغون وصول والعودية؛

 دركات عرر لعربه ا الجعزيرة إلى

 رامكو؛ا ذركة خذفمة ا!-لرول
 العودية اها$قاتا في التحول

يات لصالح لى؛ لوريطا ا  المتحدة الو
 روزفلت لقاء بعد خاصة  مريكية ا

 البحيرات في سعود بن وعبدالعزيز

 م/1945 سنة وراير في المرة

تحا ه؛1364  في الغط وجود تما
 ء١صحر أطراف في خاصة حضرموت
 السيام؛ ا$ثار الخالي؛ الربع

قصادة  العاب نرح والردذ وا

 !دمنا ودنها العرددة المنطقة في ذي؛ لدا ا
  نشطة ا بعفى وظهور له وشما جذنوبه

 لالستعمار المعادية ثم؛ اواديكا

التريذطاني.

 في بريطاني مستثار أول قام

 ( امم نجر ا )هارلود وهو وت٠حضرم
وت ٠ء. جديدة عربدة وحدة سدس بدأ

 ودلك رمي(٠الحض دج؛ إجا ا رش د باسم

ه.1358 م/1939 سنة

 تأسيبى أغراضى أبرز من كان لقد

 ثم؛ لشما ا الحدود حماية دية ا!.؛-ا ثج٠جي

 وكذا ***.عودي زحف أي من ة وب دثم ا

 محبدية لحدود معام كزه١مر دكون لكاي

طذط ا ب جذب فعة لوا وا ودة ا!ف عدن

٠ ا!جذغ*س^ى ي٠ ’

 ني وريطا ا م هتما  ا من وتزا

 عدن نحميه الذرو؛ ثم؛ لشما ا بالحدود

 عل السعودي النشاط مع لشرقرة ا

 سنة عي لوشمري.ا الحدود خذط

 الشطات كلفت ه1355م/1936

 فلبي جون ق لمستن : عودية٠ ا

 فلبي( الله )بال سم ؛ط المعروف
 سى تأ في اخام الدور وصاحب

 خارطة برسم لة؛ لثا ا العود؛ الدولة

 لمملكة ا هع العودية للحدود مفصلة

 وقذى ، لنرو؛ ا عدن ومحمية ة بب ا
وادي في يودح ين—خم فلبي جون

 قام حيث ض لريا ا جذواب لمسد ا

 إلى ؛حدها توجه وة جفرا مدومات

 اودح وقعاع شبوة إلى ها٠ومذ غبران

 عاصة المكال إلى وصاب حق الخالي،

 دنه طا?ت وحها القعيطية، السلطنة

المكال. مغادرة وريطاوة ’ اللطات
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ليمنا حدود اليمن ح.دود

 رسميا بالغا ءدن حكومة ونذرت

دد لها ق.ةء أية وجود ذه ذطت  يا

 أكدت بل للمنطقة، بزيارته أو ذلي

.م.وافقتها أو عددها دون تمت أدا

 - السعودية العالقات توتر ازداد
 همت وسا ت لخمسينيا ا في نية لرريطا ا

 ا"ضافي !عوذر ا هذا في جدة ءرادلى
: ارزها

 ة—ب—ل مط؛ دد يطانيا بر وقوف

 وتبلغ ،ا!اوحدي بواحة السعودية
 2000 زهاء الواحء-ة هذه مساحة

 تعد تقليدي لواحة وا مربع. مأز لو٠كي

 إلى المتجهة القوافل ذحقاط^ع مركزًا

 الجز؛مة ذب من الدرني الجءب
 بالدولة الوادة لحقت د٠وق ا!.*.ر...;ة.

 م/1 795 سن ا ولى العودية
 جزءًا السعوديون واعترر ه. 1209

 اسثرقه المنعلفة ني ممتلكاتا_م من

 است-م-رت اهشلي ه-يمننهم إن و٠] ؤ؛ و
 بريطاب وطعفت .س-ذة 155 من ًاكبر

 فازة أن معلنة ا"دءنءات هذه في

 نحة إ تكن لم العودية السيطرة
 المنطذة وأن الحريمى، ذاريخ في ؛.رة ء(

 .د.-ةط وسلطنة ظي و "مارة ذ.*.ود
 أغطى في لندن في مؤتمر عقد رمم

 في واذر ه1370 شوال م/ 19 5 1

مام م/1952 سنة رايس١ف في ا

 لمناقثة اه 371 ا ولى جادى

 كل ؛ددت ولكن البدعي دوزوع
ذن؛ رتم المفاوضات.  اللجو ء.لى ق ا

 انتهاء قبل ولكن التحكيم إلى
 ات ود دخا-ت التحكيم إ-بذراءات

ط؛ ظبي( ;و )؛ إمارة من دن عسكر  و

 رذة في وذ؛-ك البرعي إلى مقط

 من وبدعم اه 374 م/1955
 ر٠ل أن لرريطانرون وزعم يطاندا.٠بر

 وأن الواط احتالل ني دخل لهم

 ظبي( )أيو إمارة قبل من تم ا مر

مغط. ة وسلط

 د 1تح ا !-تأمرس تحرك حدوث

 لى فدم* ك٠لمل ا سة برتا عرافي — سوري
 هذا من سعود ابن وارتاب الثاني

 ب-ريطاددا غ٠ص من واعترره النشاط

 وربما له، ة معاد طشمية "قامة؛علة

 في الذظر إعادة مها ها—م من دكون
دوك. حدود

 السعودية لعربرة ا لمملكة ا وقوف
 عمان أثمة بحركة عرف ما جانب إلى

 ن وسلطا بريطانيا ضد حاربوا لذين ا

 إلى م1954 ه/ 1373 سنة من قط٠مس

 اساء وبعد م.1959 ه/1 378 منة
 إلى تاديبا التجأ الحركة هذه عل

.العودة العربية لمملكاة ا

 ؛؛ن هرا حدود دوضع ذداءلى !ذلى

الئرندة ن ءلى يات٠رم١٠م٠ب ر_ع_رف

dcjmgjl الندة 1041



اؤدمن دود٠ح الجن دود٠ح

 مع السعودية ة العريب المملكة مع

 السعودلى العالقات زم ن؛ حدة ازدياد

 مع الخصوص وجه وءلى البريطانية

 حاول فقد التركي. مذ-كلة بروز

 ل.حىبمى ا كلة مذ ددن لربط ا ل.سعوديون ا

 ع٠موضو وبرن عمان دح وحدودهم

 فعند ٠حضرموت مع حدودهم تحديد

 يشأن ذق لحقا ا كقصي لجنة كيل٠تش

 ام/951 ة—سن البرهي موضوع

 السعودي الممثل سعى ه1370

 ليشما الضغط إلى سرن يا يوس-ف

 مع ة٠لك٠اف حدود التحقيق

 لمملكة ا وتبادلت ، رموهض ح

 عدة برلحط.انرأ حكومة دع السعودية

حضرموت. مع الحدود ذأن رسادلى

 م٠ك ني الوريطا رثرف ا في يوجد
 دوائر أربع دن لمراسالت من هائل

 ووزارة الخارة وزارة هي: ب برأ
 لحاكم ا وإدارة ،ت كتعمرا ا شؤون

 المعتمد المستشار وإدارة عدن في العام
 ا ول الصف في وذلك المكال في

 وتدور ه،1374 م/1955 سدة من

 محمية حدود حول المراسالت هذه

 ا؛.ملكة مع ن وعما لشرذلى ا ء-دن
 لهذه المقارح والخذط السعودلى لعربلى ا

 سالت ا؛-را هذه وأوضحت الحدود.

لتالية:١ الحادق

 دى٠ل وافرة رزية وجود عدم
 لمما-كة ا دع الحدود يشأن نرا ؛.ريطا

 لرن أكهر ووجذود بل لعودلى ا العراء؛

 الخط أو الرياض خط )اعتماد رأي

. (سءجي٠لجغ ا

 بين الحدود خط تحديد في الرغبة
 واقد؛ ركون ن وعما الذرب تحمية ا

 الحدود خط  ن العودية به تقبل

.ادعنس رعده؛ مع طع دقا ت للجها

 ارممي مشكلة استذ ل في الرغبة

 ت نحميا ا مع الحدود خط لتحديد
 لححم.م للتمهيد أيضم وردمما ثرقية٠ل ا

 :-تديم ثم نيكري ارممي موضوع

 ودي ًاخر نلركا في للسعودية ترضرة

 وأن خاصة حضرموت لرع حدودها

 عدة إ ودي تمت نية لتررطا ا ت  دي لمرا ا

 ؛.وض*-وع العسكري الحسم من أدجر

البرعي- واة

 العالقات عادت دبرت; وبعد

 صه وخا ن٠٠٠للزح السعودية ذلى لرريط-ا ا

 السعودلى - لمصرلى ا ت ة؛ لعال ا توذر بعد

 26 ا م 19 6 2 سبتمبر 2 6 ثورة م وقع؛

 دن عنها نتح وما ه1382 $خر ا ربح

 عسكري ودعم لمكر-ة لر جهورلى حرب

 لعردلى ا للجمهورية ذر لرجا مصري

اليمذلى.
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)ايمن -ودود المن -ودود

ى يعل  ر ذوو في لجذ.وب احق_

 وتوجه ه 1387 ن عيا—ن م/ 1 9 6 7

 رغ خ,اص_ة ،فيه ،يا!.يا ملظاا

 ادعءر ونح ه،1389 م/1969 ستة

 وغد. ودعمه؛.بانر ذق؛؛-ي

 المعادية ابارية للمنظمات المباذر

 نعما وسلطنة كع-ودي.ة دمماكة٦

 طق لمن-ا ا في ا وضاع توترت

 الثرذة، لثما!؛ةا الحدودية

 معركة من أئر  طراف١ وشهدت

ت  الجماعات لتوغل كثيرة وحا

 الدالمون إلى اليمن برلجذ ال.ارف.ة

 ا!.؛ورة ضد ة ي شعن ب.أء.مال م وا!ي

 أن إلى رًا مذو الوضع وظ.ا .ة لجذو

 تذرب في !كودتدة الوساطة لجدت

 الطرفين، سدن النظر وجهات

 وذلك با$خر طرف كل واعرف

 ا ولى جادى ام/976 مايو في

 ساع ل؛.زا الرى وزار ه،1396

 العودة لع.ربيقا الم-ملكة ة٢ءلي ربع

 ه1397 ما1977 سنة منتصف في

 خلى؛ !ذاا  وىا تمح م ولكن

■■■دن تح ار ستمر لجذوب ا في

 العرب؛ المملكة مع ت ا!-مالف

م/1978 ؛وذرو فغي .العودية

 أعدم ه1398 ا$ءرة جادى

 في جناحه وسقط ربح ٣لرسا

 التوتر وعاد الحاكم والحزب الدولة
-؛بق لجتوبي ايمن ددن أءرى درة

 .اصع.ودلة لعربدة ا ة احاك وا

بين ت قا  ا ددت أءرى ومرة

 ه/1400 سبدة بداية ذذ٠م الطرفدن

 الحدودي الملف ظل وص ام980
 من الحذنكام حذر بعبب رسمي مغلة؛

 كل وخذوف الحساس الموضوع هذا

 عده $خر ا الغريق مزايدة من ذريق

 المملكة هع الحدود موضوع وضع إذا

 عال أ جدول ضمن المعود ردة ص; ا

 كل انشغال جاذب إلى هذا ا!-دولة

 با!.صراعات عدن في لسلطةا أجنحة

 بالخالف اسة اسوة؛ لخالفات و؛

؛واوجي. ا

 لدرب ا الحدود الرابع: انحور

عمان(• ساطة هع )الخدود

 د تمحت لطبيعية ا ارحمن حدود كاذت

 ة ا!.يمنح لك لمما ا عهد في ر ظنا إلى

 ا"سالب الخالفة وعهد القديمة

رتباط هذا واستحذر  الدول عهد في ا

 في الحبوظية الدولة ونشأت المستقلة.

ظفار في الهجذري السادس لقرن ا دة ا٢ئ٠
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اايمن *-دود .ن 1' ودود

 حشرم_وت. إلى ذ_غ_وذه_ا محد ا ثم

 ة٠الدول وظية٠الح ال-دولة ارزت وص

 الملك دفع !-ذيا ا مر الرسوب

 من جبذ. إرسال إلى اذظذ-ر دولي ا!.ر

 الدولة ءلى ؤفبى ظفار إلى صنعاء

 م.1279 ه/678 سة ودك -وظب٠الح

 الحبوظي سلطنة أنقاض ءلى وقامت

 ٠لكثترية !.ةو !.لىا ذار وظ دوت ض, ح في

 ر-ة !لج.؛.ا الدولة دد في ظفار وب.؛ت

 سنة نجمها أفل أن إلى ا ولى

 الدولة وبقوط م.1718ه/1130

 حفرع_وت د.وزء-ت ا ولى ة٠الكشري

 تناكرا عدة ن ب-ي وظن-ار ة وارس

 ب-ط المناطق ذه ه تج-تمع ولم ب.٠سالل

 دونة يد تحت ه1130م/1718 منة

 نفها مرموت٠ح إن ض وادرة،

ستة كي-انات عدة مع ت-صارء-ت  سي

 لتيا الثاب ا!كثدردة الدوان منهدا

 مذن الك-ثتري محس.ن دن ءا!ب سها أ

 وا!_دو!_ة م1845 / ه1261 سنة

 ءوض ا مير أسديا التي لقعيطية ا

 سذة منذ  ول ا القعيطي ءوفس بن

 الكادي وإمارة م1839 ه/ 1255

 لقعيطي ا لح لص.ا ح ا;.تبى ا!في ااكال في

م.1877 سدة الموافق ه1294 سذة

 ءلى حمايتهم "ون لبريطا ا ض رفر
 مذن وذ!-ك والمآ-رة وحذرموت عان

 خل،جى و ،زدر لتادعا ا!غرن ادن٢

 حق خاصة ذب 'وريطاا الحماد.؛ فزة

 ت.وجد ن ا!.؛.أ;.ب !.*ابا برالح باية
 الثرب تتعاق؛اذ.لىود خالف.ات أي

 مح_ميات مع ء-م-ان لىود٠* ي۶ اذ^^-ن

 في اذدكلة و؛لىات !.درؤب.ا ء-لىن
 المملكة ظؤ-ور مع من لتزدا وز٠ذط.

 حدود ودغاطع نعودن ا !-مرب

 زم_ان سلطنة ود *لى مم ذوسعها

 مشكلة ؛.روز وكذا !دربا نحب'ت ا و
 لحديث لذا ق٣س .في ممي٠وى وا*ن
ادابة. ال.صغحات في ءذها

 أركان ون المراسالت رتشذر

 وء-لىن لندن في !وريطانيةا ا"دارة

 سعي إلى والبحرين والهند ومقط

 مع عمان حدود م! ترسي إلى ذع؛ ريطا د

العربدة لمملكةا ودع الذرب انحمية

٠ ع.ودية٠،٠اج ل ؛'

 لحدود البريطاني ا"عالن ء1ج لقد

 السعمودية ع، هم ة رقع الذ عدن محممية

 موالقاثم1955 ه/1374 ط؛ الصادر

 الذي عدن دم ا—ح رأي عل

 الحدود متغمن جاء ذكره سرق

مع الذرب عدن محمية ا وب
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ن٠اليم حدود اؤيمن حدود

 لحدود ا طع تقا ومنطقة سلطنة

 يجكم ولدن ندة لعما ا ل.يمذية ا لسعذودية ا

 عدن محمية في نى ا٠ط٠ري١٠ل ا لنفون ا

طلمة الثرب  تحديد يتم لم سقط وس

 إدخال باس-تثذاء الحدود لخط زح وا

 ولذا ظفار. إقليم زمج، حبروت

 |لطرضن بدن الحدود المثكلة ظهرت

 مة٠س في ^.ن ي ل ا جنورب ن سذقكا$ ا بعد

م.1967 ه/1381

 ا٠م بين الحدودية المشاكل تعقد

 وسلطنة ن٠ديم : يجنورب يعرف كان

 ياصرة٠س اهل غ- رع سبابأ دة٠٨ل عمان
:ا٠ومذه ة حدود $خر ا لبعفر وا

 قبل البريطانية الحكومة قرار

 نوبر 30 في عدن درة مذ؛

 بإعادة ه1387 شعبان 27 م/1967

 ءطن. ناطذة إلى لروريا كوريا جزر

 نوبر 15 ذي ا"جراء هذا تم وف

 1 387 ثعبان 12 م/1967

 موريا كوريا جزيرة موزرع وكان
 مفاوضات في شديد خا$ف محل

ستقالل  لقوميةا الجبهة بدن ا

 في جرت التي نية لوريطا ا والحكومة

 29 إلى 22 من لعرة ا خالل جنيف

 ثعبان 26 إلى 19 م/1967 نولهور

ه.1387

 لقومية ا لجء-بهة ا ن بم ثبمة٠لحم ا قة أعا$ ا

 المب ظفار تح-رير بجبهة رف٠ء رم-ا
 لشعبرة ا لجبهة ا سم با حق  سميت

 في ة٠لط٠لس ا نت وكا ،ن عما لتحرير

 لمنظمة ا لهذه لدعم ا كل تقدم عدن

$ ا ت٠ياح٠ص وأ رية بسا ا  وبعفى لم^

 عسكرية مراؤز ا؛ثرة محاؤظة مدن

 عسا ود »ة ه ■ .لجبي ا ت ميليشيا إلمدريب

 القومية الجبهة قيادة في الجعفر
 في لثورة ا وحدة إلى حق والحزب

.ن وعما ذوب لل ا

 برن عسكرية معارك حدوث

 تقدمه إذي ا لدعم ا سبب٠ب نبرن لجا ا

 ول ود للساطنة للمعارضرن ءذن

 أرضى إلى لجنوبه ا الغنوات بعفر

 بهة٠لج ا ص,ر ءلما م٠س ا تحت لسلطنة ا

٠ تمتة٠لث ا

 راع٠لص ا تعقيدًا  ب ا وزاد

 من المنطقة في الروس ا مريكي

 في ا؛وجودة ن إيرا شاه ت قوا ل خال

 وا سلحة الخبراء هرن وادشالى عمان

.لجنوب ا لحنكومة المندمة

 صه خا طويا$ ألموتر ا يستمر وم

 إلى قادوس السلطان وصول بعد

ا"صا$ب 4وةراءا ان عم ني السلطة
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ابعن ح.دود ارمن حدود

 زن ذر عدد ؛-ب إلى أدت اش

 تدن وفي .رزس.ة انعئ حمر لعنا ا

 ق دن-؛ I إلى لذوصل ا تم كاويتية ة ط وسدا 5

 وذلك ادادئ بادذاق عرف عمان هع

 تم ذلك وبعد ه1402 م/ 1 982 ف

ء  اطرفرن1 برن المذجادل اف ا

 ءلى ت را وزيا دذارذات ت ور

 غ إك-ن و الح-دود بشأن ل ء.ا س.خى٠م

 في الجنوب في ودواه ا بإمكان مت دك

 لىودة.4ا المشك-ل-ة حل التشطير ظ.ل

 حدودي خعل ءلى ق ذن؛ وا عمان هع

 بعد  در ٠ هذا إنجاز وتم ، لى با

 م/ 1992 منة في ذرة درا ة اوودد

 دع الحدود اًا.ذ.اة-;ة توقيع هثم1412

 رثم صنعاء العاصمة في عمان اطذت٠م

تفاق إلى الومول  ءلى الحدودي ا

ت مر أد-؛  أ ودرد الهثةر"$ة الذناز

زرار. و ضرر و رة او ا ذر

 ذنا؛ثة ا لهذه عاني ذة;ر- جاء واخد

 اوذري الكى'ب في ا"يجايرة و$ذارها

 ه1418م/1997 ل، عمان لسلطتة

 "وءلى يلي: ما فرد ورد حيث

اليمنرة .عمانرذ ق.ات٠الع مستوى

 حل في يجتذى نموذج قدمت فإنها

سقاء ب_؛ن الحدود مشكالت ا

 مناطقهما لى تح.و دن ن ودوان؛ وة.^ذت

 للتعاون هذاطق إلى الحدودية

 وجارللنحربين وااذواسل

 - ي لمما ا ون ا٠لتادا وسج-ل الشعبرن.

 فة ة؛ في ئطوذة خطوات ليوفي ا

 رم*{ ورن تفا ا ذوفع منذ ت نجا ا

 م/1 992 عام الدوارة الحدود

 اتاقرة عنى اذذرذثع ودن،.؛ ه.1412

 245 ؛طول لةرظ-ةا شدن طرق إذداء
البادذن. ط ور؛ دنرًا ذروو

د.اى.رة ءا.ي مد.،ا.ح أ.د.

 ،يعقوب ض حمد٦ دن الحن الههداذي، : جع هرا

 علي محمد تحقيق !.عرب،ا جزيرة صفة

م،1990 صدعاء، ا"رثاد مكتبة ا كوع،
 بن الله عبد دجمد أبو ،قتيبة ابن .39ص

،ة—ن كا ء. وة د تحقيق المعارف، ،مدم

 أنظر .566 /2ص م،1981 القاهرة، ،4ط

 ليمن ا ريخ تا ،در لقا ابد محمد ،ذنيه با

 للدراسات ؛!.عربية الزمة القديم،

 .34ص ،م 1985 ،بيروت ،لنشر وا

 هلن٠الي زكوين ،لم ا٠س سيد ،معطفى

 س.عيد ة٠مكت ،دجى م "ما وا اردمن ،لحد؛ث ا

 - 37ص ،2ط م،1971 الناهرة، رأفت،

 )النزاع عنوان تحت وشائق ملف م.»ن .38

 السعوديه العرددة لممط.كةا ددن الحدود عذى

الفارسي(، الخليجر وإمارات عدن ومحمية

/371) ١زف نية يعف' لبر ا الخارجبة وزارة

.62_61ص ة،صخا ترجعة (،1 14881

ه؛؛ الد ها،ة1 1 046



ا!ذ.ذ؛ذة الغذبذة

١مة تس>
HF

٦ك. خ رز
::ز- رب

٠٠!

٠لحديد1 صدي:ة ورة٠ص

اسيدة

 بينهما الدارن وفدح ء لحا ا .١ل.,ز

 ا٢ مدينة هي ساكنة، تميرض؛ مذناة ياء

 ودي اسمها، تحمل الني فظة انحا كزرم

 مدن وأنم أكبر الحاضر وفن؛ في

 الموانئ وأشؤ-ر أنم وداي تبامة

 الحديدة مدينة تقع عدن. بعد ة إيمني ا

 بعد عل ا حمر البحر ساحل عل

 العاصمة غرب جنوب كم2 2 8

 دة إنشاء تاريخ يرجع صنعاء.

 الثامن لقرن ا بداية إلى الحديدة

وقد الميالدي، عثر الرابع الهجري/

 الهرمى سم با ذاك—اذ تعرف كات

 بعفر في ذكره ورد الذي لحديث ا

 الرحلة كتاب مدها الدارمح، المصادر

 المرمى موؤع -*?.دد الذي بن؛طوطة

   شما يمتد لحديث ا المرمى بأن ر دن وأ

 هذا وينطبق كثرب، ٢رأ^ باتجاه

 لميناء الحالي الموقع على الوصف

 للحديدة ذكر م أذلى عن أما الحديدة.

 'أغامن القرن نبادة إلى فدرجع وساحلها

 فقد الميالدي، عذر الرابع الهجري/

 بأن لعقود ا به كتا في الخزرجي أورد

 في متسارًا أقام المكي صالح لشيخ ا

مركبه لرياح ا حولت أن بعد لحديدة ا

II 1 047 يهقله11 هئذ٠هال



اليددة ة الحذيين

 ديدة ا ساحل في وأزقهده ره، لرسما عن

 من ساحل بأنه |لخزرجي بعزفه الذي

 في ة٠الحديد كانت سهام. وادي سواحل

 وادي ؤرى من صغثرة قردة  مر ا بدادة

 ا حمر، البحر ءلى الواقعة سهام

 فدما كبدرة ردجية سبرا ا همي.ة أ سبمت٠كت ا

 في ماجد بن أحمد البحار ويؤكد ،؛ط

 عد لقوا وا لبحر ا صول أ في ذف لذوا ا به ئا

 ه/906 - 905 سة ألفه الذي

 في كانت الحديدة مديدة بأن ام 500

الرئيسه المواذئ من واحدة الغرة تلك

ااجمن. في

 الهجري/ العاشر ا!.ذرن بداية في

 في وباالمحدذف الميالدي عذر السادس

 ،م 1 5 16 ه/922 سنة من يناير ذبر

 ت ا قو نفذته فجدوم لحديدة ا ص;ضت

 وتمكنت ، لغوري ا ي ؛.ملواة ا السلطان

 منازلها .رت ود المدينة، احتالل من

 دق تحويه ما كل دبت أن د—دع

 بعد توجهوا ثم والقمح، ا خشاب

 وكان ، ن كمرا جزيرة إلى ذلك

دب  ر رفد بذلك رك لمما ا قيام في ا

 بن مر عا هري لطا ا ن للطا ا

 سمنى تبم جا ايحت با ذزوذدهم ب اوه.؛ عبدا

ذاب د ؛وا ا سيرهم لمواصلة ز لال ا ا

ين البرتغاليين لمقاتلة  ءلى كانوا ا

 منتصف وفي عدن. مدينة من مقربة

 ين ا وصا-ت ؛-ذكور ا اظرن ا

 أن بعد الحدب؛ إلى الهولندية التجارة

 كل في رية 1تج كز مرا الهولنديون أذأم

والشدر. اغناء من

 نت كا عذر بع --ا ا لقرن ا في

 بعد اليمندة اذوانئ أدم ؛؛ني الحديدة

 التجارة سفن مني؛ تبحر اخاء،
 حربدة أساطيل اا۴٠و الحج وسفن

 تصه.دير يتم وكان ، ندة خما ا دو

نى ت منتهج؛ من جزء  من  د $؛ ا ا

 الحديدة، ء دا ن٠د خيه ا بدت مدينة

  حدنا فيدا ازدهربت الهزة ا تلك وفي

 * لبالب ا ا٠٠فلك ٠٠تع ن أ وبعد ، لسفن ا

ن المراء ء اط؛ إلى القادمة  * لمها ا

 في المتمركزين ا وروبيين لقراصنة

 م/1680 سنة في ددفدعو. جزدرة

 الحديدة إلى ؛وك ه،1091

 اه، 1 76م/1 763 ستة في واللحية.

 إلى سور الدانمركي لة الردا ومر
 صغيرة قلعة في وأقام الحديدة، مدينة

 وصنها وقد كدرا ساحا ء.لى تقع
 غى رع ت بذي ،^ه٠لغة ا بدت مرناء بألمها

 مقر ذلك م-ثال الحجذر دس بيوتبا

كبار ومنازل الج«-ارك وم?تى دلى ان

؛ اد دههللة1 1 048



|اغتئذة |لغبتة

دشمودية

صيتاء

مد طه

الحديد لمحافظة ا"داري لتقيما

لمص٠خد
٩ ئ٠ ٠

رى
n دعسه سوه
II صبت هره

 من العظمي الغالبية أما التجار،

 عل مبذية أكواخ عن فعبارة دوت

بأنه ؟-ور نم ويذكر التهامية. لطريقة ا

 عل مطلة قلعة الحديدة في توجد

 يقع الذي صادق الشيخ وبأن ا!جحر

مدد حامي هو المدينة خارج قبره
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اديدة 1 اليبنة

 رلم.ك في الحديدة كانت لقد الحديدة.

 هرن ا٠دخله مهمة رية ي منطقة الفترة

 للحية ا مع وأصبحت عظدم مارك٠ا^

 ذحديرًا بة٠ليم ا نئ لوا ا وأكثر أهم

 لتي ا الين ت كم؛ ونقدر ،لفن

 جدة إلى الحديدة مدينة ممن صدرت

 بنحو ه،1192م/1778 ستة

 ول إنجدزي، ض 1 1859,5
 فزاة افتاح منذ الحديدة أردة ازدادت

 لغن ا ء-دد ن أ حق ا؛.سويسى

 رخة مد إلى تصل كانت الني رية التجا

ا سروع. في سفرتة 80 يلغ الحدددة

 تعرصت عذر سع لتا ا لقرن ا في
 عدد من والتدهور لالحتالل الحديدة

 سنة فذي ا؛-عسكرية الحسالت دن
 ا من دخلها ه،1224 م/1809

 وخرب وهدم ءسدر ون دما ى سدود

 سوى مبانيها من يبق ولم المدينة
 علي ثةلفي,--ا ومدزل لجعيثية سجل٠م

رة في علوي السور. ح

حتالل صرض-ت كما  ف من .
 صنعاء، إماه وقوات ذىر؛ة ا!.ذوات

 سنة ذي ادبركلت-ه اك_وات ت١وتمك-ذل

 احتالل من ه،1265 ما1849
 منها، خروج اضطرت ثم ا؛.دينة،

 م/1 872 سنة احتاللى وأعادت

الحدة سة٠ح ا ذراك اتخن ه،1289

 م-تصرفية مركز وجعلولى رم ء-دة ة؛
شيه؛؛؛ وبيت ز؛-؛لى؛ًا؛ من كهج تغم  ا

 وابي وحجور و؛.اجل-:؛:- وريمة-:؛:-
 في ني لعثما ا .والي ركان ، عريش
دلمة في يقدم لحديدة  كاتت اوفي ا
 ط_ة نحا ا ني ا لر-ن عدد من تذكون
 متعددة  براج ا تذخالمه ؛-ور

 أركان من ن٠رك كل وفي ، ؛-ق ذط-و:

 ن برجا داه لى٠٠ ني -ط-وا٠س ؛-رج لمة د

 وتتخلل ، لقذلمة مدخل ن يكذذن-؛
 مغيرة فتحات  براج ا جدران

 عن الدفاع في الجند تخدمها—د
دلمة  ذتعرض قد هجوم أي وصد ا

.

 اوذرن من ا ول النعف في

 لحديدة ا مدونة أصابت لعذرين ا

 م/1911 عام فذي عدة ؛وارث
ز ا و-ذ-هذ تعرئ ه،1329  و

ةا البحر  ران التهمت كما ،"يطا
 -ة ا ا ذ.ذر في دنة ؛-لىا في ذب حريق

ف  ذن—؛ ر—ح  عام رفي بيت، آ

 في المدينة سقطت ه،1336 م/1918

-وات ي دلى  ووهبتها لرريطانيةا ا

 "مام ا استطاع ثم ،-ر—غ درد

 م/1925 سذة اسعادي محبى
م/1934 عام وفي 1343
 اطعوددة وات حتلتها ه،1353

ةى;ر. ذي وو
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!لفذنذةة بذ إخذ

 بور ط-ةا٠مح لحديدة ا م-ديذة ك.ات.ت

 ذه ؛توفر كبرر ،'■وق وفا لحجر ا من

 المعالم من !.مديدا وبها ذيء ك_ل

 رج تدأ ن قلعتاو التاريخ.;-ة واذشآت

 ددا حا - بوطها واسلة لم_ديتة ا

 لي Li ا وقلعة - الجمهوري القعر

 ه—ئتا دس قام الذي ف مذ وباب

 ة٠سط ز ا م—.,... م ._و٠ حم-لوث ثري_كا ا

 أحد ويذكر ه،1225 م/1810

 L المدية إلى ذددوا الذين ;تن “!.ذرن ا

 فيها يوجد انه ه1253 م/ 1 837

 دن القالى إ ل اس متثفى
 ك-ما ،ي فرن. ظبدب دره ردد الدواء

 زار الذي بوتا" 'إميل الفرني يذكر
 بأن ه،1252 م/1836 ة دن لح.ديدة

 الجم;لة الشاهقة ها بعمائر ز تمتنا المدينة

 وأوسع أنظف هي افيا وذ-وارءلجا

 ؤد و ،صر٠م في !طاه_را دوارع من

 حيث المنشآت عغوني٠ب ا تراك قام
 رصع ه1292 م/1875 -نة في بنوا

 ن٠م رو بالقر حل "*ط‘ اا عل خبرًا٠ص

 م/1907 دنة وفي ،لوو ا ذرة

 ه ؛;.اا لتحل؛ معتدًا نشأوا ه1325

 ه،1329 م/1911 عام ني ودأوا

 كث;ب رأس من ٠حديل كة١س تدط بمد

 من وكان الحجيلة، ثم الحديدة إلى

زبدد إلى ذلك ؛-*ط بمد٠ أن .!-غارض ا

 ب٢صذعاء إلى ثم دار-:;:- إلى ومنها فتعز

 قعف أن غن رانأًا؛،٠ء. إلى وبددها

 م/1912 ئ ارمدة ذئ للموا اطارا

 في ا.!؛دأت دن عدد وتددثر ه1330

 تدارج ن٢وقلعتن ك-الجباذة لح_ديدة

 ؛نح الذي !نرنيا ك-ر٠والمعلس ؛.دينةا

 ؛-ان ذ!.ك كل ازالي ونلعة اهوسط
 ط-ريق بذاء ء_ط.;ة ;وقف في ًا٠ب٠س_ب

 سكام-ا دد ء ءن أدا ٠ دددة د لح ا انكة

 الفرطي فيذكر ه1257 ما1841 في

 ما وح ض؛ أنه دكاني هن دو روب "

 ويصف سم؛ 4000 إلى 3000 ين

 ا ول ق-.ه-تن إلى تذة-م سديذة ؛أن

 دن رالذالي اط.^,ر، د.ن مبانيها حميع

 ء-لىد ودلى وقد !-قذى،وا العلن

 م/1 892 سة في اذب -كان

 ألف 35 - 30 بين د-ا إلى اه 309

 ط-دلج-دة ا دي_دة٠م شتهرت ا .ة—ك..

 ودلماعة والنيج لح;-اكة ا ب_أعمال

 وأه-م ،ر_ة لفخا ا لي  وا ا بعض
 قائ ;ذال دا التي التاريخية معالمها

 - لقلعة را ا!بة;;و، مع بذا ا !.;وم: ا دق
 وق—وا! ، - حارًا الحم.هوري القصر

 تنقم مذرف. باب اتذلى د القديم
 عثرة ;..ع إلى إداري الحديدة ء-اذظ-*<

 سهل في منها عثرة -يع تقع مديرية

هما الجبال في يريئان ومد امة١ذ
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 مديريتي؛-؛جل ءلى تطل اذفي ع درع

 ء-لى المعللة رأس وجبل والخنة؛ًا؛

٠أد ى٠حبا مددردة

.ي و الد ءلي هحمد د.
 حهد٠م د. بطوطة. بن الرحا-ة انظر راجعح٠م

اصن، أر وا تثرقونساص : باذنه درلتاعبدا
ء، دسن*؛ ارضي، والبحوث أت—م لدرا ا درتذز
 ذي ا حداث أهم : بولدري ون ام؛ 988
صالح، عزي مادم ذرجؤة لحديدة،١ ذأريخ

م؛2001 صنعاء، ا!ذةأوة، العذ^ف مؤسس.ة
اللؤلؤ؛؛ العذرد لخزرجي:ا الحن ؛ن ءإي

 الدراس-ات ٠مركز الرسوب، الدو ذأريخ ذي
 ا$داب، دار صنعاء، اليمني، وجحرثوا

 ير محمد م؛!983 ،2ط ،بيروت
دك  أها عاى ).*دسنا ءاوذنا :المروذي عددا

 واروزيح، واونذر ءةللمطب اوذدى دار ابن،
ام. 990 ؛؛روت،

اسؤ
 .!لمربة جرف ه-و واذذزر، ذ.ر

 غيرها أو ن ١لبرا إلى بوط در ا ر ن. با

 ح. ؛ذأل: الحراثة. حيوانات من

 هو وحرورًا حرًا يدره؛ “أرذا 'إزارع

 أو واذن درورة، ودي نا ر د؛

 الزراعية ا عمال من الحرور،

 اليمني المزارع حياة في ا ساس؛

 في الزراعية ا رافي طبيعة بحكم

لحن أء-مال أهم ذك-ر رممكن ا!؛ض.

:دلى با

ارض ,اج , استن عذلى أو :

ر وتحد فى كانت إذا لمع-؛ت.؛ جديدة،

 أو منعطفاته أحد أو جذفي مذح عدد

 يرذون لبقعة ا د٠تح-د؛ ذ*لد ،عا؛.ه٠ش
 يثررون ثم ، لجداره؛ _ًا٠س ...؛أ *ء-ون؛

 ؛دا؛؛ نح_و اراب—ا! وبحرون ااضربة

 ما دع الزاب يشاوى حق لى-دار

 ويثررون افي-لىار يرفعون ثم ، ينوه

 حق وهكذا ويحرون، الراب
 الجدار بذلك الحا  ا رض شاوى

إب. مجرون  بم الحرة ؛سمى الذي

 -؛٠٥عذن  زب ا مجرون : ب ثا

 ما وي.صييها الطحية تربتها تتقادم

 ذهاب وهو )الذمر( يسمونه

 ا—فيي الزراعة لتحرار خصوبتها

  رض ' خارج إلى فيحرونه غ كندن

؛.٠٥ تخلص

 بما لجربة ا تصساب حرنما : ثالثا
 يثلها بأن امر، أو الثجير يسمونه

دل دغجرها أو الماء من فيها ما  ا

ربة ا وتنجرف الجدار فينهار  وهنا ،أ

 ويقومون الجدار من ؛ور ما يعيدون

 أحدثه ما ,ء لما إب الحرور أو بالحر

فجوة. مر* ف نجر؛ ا

:  لجربة ا ٠*—تتهج حوتما رابع

 السئات يسمونه دا أو ،ر بيا  با

،ت تا ا لملء فيحرون اءلمها بد
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الخن

 مكان ندها يرتفع حين وكذلك
٠ دب  سبا ا من ١-ل٦ل*|-|*. ٢آخ ودنخفذج

 نما -حب ا رضى مجرون : مس ءن

 الجلة-صعار |بل فيها يرمي

 يرميها حدنما أو - والحدى الحجارة
انحببة. الوادي رمال — لئؤسى با

:  تما م الزاب مجرون سادس
 لكددرة ا إري ا ت قنوا — لدروج ا ددنون

 لمرازف وا رب لمضا ا يبنون حدذما أو -

 من ا رضى لحماية المصدات أي

 أخرى. أعمال في مجرون كم-؛ السيل.
 ألوام وهو الحر، أداة هو واقر،

عه ضعف طوله خثدب من مدبتة  رتع

 حبال ثادثة ووسطه طرفيه إلى وتشد

 الحر عند الحراثة حيوانات إلى زبط

 محرات. اب: وجع والحررر،
 لجرف الجديدة $لة ا ظهرت وحدتما

 في يسمى الذي )البلدوزر( لزبة ا
 أطلق افة(ر)الج ًا٠باس العربدة ا ذطار

 )الحرارة( اسم بعفوية الناسى 4علد

 وللمحر . سمها ا هو هذا ل يزا و

المعا في ذكر

،ني ا علي هطهر
 ذي اليدذي الدب ا"رياذي: عدي وطهر مراجع:

 من خاصة مغردات حول واأعراث اللغة
 ،دثق ،العله^ة المطبعة ، |أيمحية ت اللهجة؛
٠م1996

 ئا١٠رس—ل ا مركزه م—س وا ء ضما٠ة ٠و٠ه

 صنعاء إدن اًا.طردق على الواودة خة هرنا

 م-ركز ذات مدينة وهى والحديدة،

٠ مدوسط ري ي

 الهمدالى ذكره أرض ف محا راز و

 باع٠أس سبعة يضم وكان )الصفة( في

 ءلميها رأطلق وهوزن، حراز، هى:
 أي اتتحررة( ار ٠حر ) ردة ني ا الهمد

 كذاك فعأل - ودى والحصدذة، اشيعة

 ،ى لمرقة ا نعبة ،دلمة ه؛ هقة شا ل جبا -
 لقمم ا من نجدى  عدد يعلوها

طحة  ما وتحدط وااوطد، دب ا

 والتمعحؤ، التقعر في ممعنة تهاوي
رتفاع نخفاض وا  غزو ويقدر .. وا

 بنحو البحر سطح عن حراز ل جبا
 تنمرع ومنها مز، وخمسماذة مز أاذي

 عرر لحنينة ا ثغر إلى ء صنعا طريق
 بن ا حبرة من صعودًا لثبة ا ذقيا

 نقيل من تجامة نحر وهبوط المهدي،

٠رئارة رب)

 أشجار تكهر حراز جبال رفي

 أنواع أجرد من تعذ الي الس

 تتعل أبا كما اليمني، اش

 روادي الشمال، من نزدد بوادي

وكرار، الجنوب، من بهام
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خران

راز٠٠ب ة٠الذك نصح

 غ وعبح وىب، ر،1ومس وصع.غان،

 حراز اسم الحميع ويجمع ،وشبام

 لقديمة ا ة مني لي ا لذقوثم ا وفي وهززن.

 باسم اخالف هذا يعرف ن كا

 (CIH 343 )نقش هوزن( )أرض

 ظة٠ف 1مح في ن حددي نا من٠ض إ^وم ا وهي

 وناحية ،خدة مذل ناحية :مدلعاء

 عزل عدة مناخة ناحية وفي صعقان.

 اروم إلى لقديمة ا أسماءه؛ ل تحم بعضها

٠ود.سار وهوزن لهاب :هردل

الحرازي( )آل من طائفة وهناك

 في لحرازي( ا )لحرابة وردة إلى ينشبون
 أن كما ضوران، جبا غربب آنسم

 في )حرارة( قردة إلى يسب من هذ؛ك
اذون. وأع

في إداري مركز رازي:ا وبنو

 ةخ؛ي٠ريم بالد من لحعفركةو;ب \ جبل

٠صذعاءم:ي محافظة وأءه؛ل

 الهقحغي أحمد إبراهيم
العذبية دسن اقم عبد أ.د.

 التعداد ٠مداذي٠لذه ال*.رب جزيرة صن.ة :مراجع
م.1986 نعام والكان اكن—لف لطم١

 م*.عجر دية(؛)با صا ال.شيبة الله عبد رمالة
الشوذي، إبراهيم ليمقيف١ والقباذل البلدان

٠م2002 ،4ط ذعة،ص اسة، دار
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حرض حرض

ءلم = علم الحرة

حزض

 من إعربى ا ى شما٠ال في د ووا مدينة

 ٠ميدي رناء من وبالثرق ٠حجة

 مع رة لشما ا الحدود من !غرب وبا

 إلى ا"خباريون ينبها السعودية.

ن بن حرض  بن عمرو بن خر

 حمير. ابن مالك

 ارية مددة ودي

 *تعرف نت كا

 )وادي باسم

وقد الله(، عبد

 تحت بر - ■ ء

 عل أغاضها

 مما حميرية آثار

 عل يدل

 رتبا حفا

 كم-؛ ،وقدمها

 ردع في لعبمت

التاريخ أدوار

 عقد حيث اروم حق مهمة   أحوا

 ٠ م .سال ن مؤتمرا ذيها

حرض وإلى الحجري: قال

 من ه ومأتا ،حرض وادي يئتب

 ف لح-ا ا بن عمرو ؛ز ن خو ل جبا

 حجور، ؛ د شمالي ومن قضاعة ؛.ن

 بالد من كثذرة أرادي ويسقي

 ا حمر. ر٠ح٠ال إلى ويغذي رض،٠ح

 العباس أبو حرض شالء ومن

 كمي٠لح ا لحرني ا محمد بن أحمد

ترحم.ه م1399 ه/801 سنة المتوفى

 الخواص(، )طبقات في الئرجي

 مجيى بن أحمد العباس وأبو
 لسين ا وفتح لميم ا بدم وى ئسا ا

ثم مفدوحة واو  لف ا وبعد المهملة
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تمر(٠)عؤ حرض )مؤتمر( *رض

 س_ت_ة دوفي الحروف، آخر ياء

 اادرجي ه٠ذرحم م1437 ه/841
 ب-ن منعور لمظغر ا وأدو ، ذ-ًا ا

 م1352 ه/753 س.ت.ة ا؛.:.وفى ح-.*.دار

 م-ن صله و " ق.الح ا!-ربذي ترجه

 الله ء و و ، ض در دددتة ال٦جب
 سنة دوفي  طرق ا علي بن محمد

م.1321ه/721

مة درض إلى تب وممن  ا!*-
 العامري بكر أي ؛-ن .^.;ى لحافظ

 التاسع القرن عدان \ من ،الح-رزي

 ربال )ء كذ-اب ره آد؛ م-ن و اذ-جري،

 جة٣)- وكتا>ب التاردخ، ني -ان(٠ا!-ز

 والمعجزات اررة في اغة_افل

 الجامعة )والتحفة وااشمائل(،

 من وغيره.؛ ( النافعة الطب ؛ذردات
المؤلفات.

 أودية من واؤ الغبياء: وحرض

الغدن. في عنة

طحغي1ا أحمد إدراهدم
 ن الباطل! مأجم ،المقحفي أحمد إبرا*جم مراجع:
صدعاء، الكلمة، دار اليمنية، ئلإدبااو
بيروت، ،ت .اللدراس الجامعية لة٠لمؤسسا

م.2002 ،4ط

)دؤددر( ض ح.ا
 !-فيا لدينةا س-م د.؛ لمؤؤر ا ن ه ي سع

 الجمهورية شمال في وتدع فيها عقد
ا ثم البحر --ادلى ذمالة اليمنية

يخيه11 ءت4ص٠ل1 1056

كم.30 ؛ثدو ءذه *د٠ت ااذي

دن؛ ذذيج-ق المؤتمر عقد ء ح.؛  ق-يه ا-

 ربع 26 روم ج-لى؛ في عقدت الفي
 ئ أغسطس 24 ه/1385 ا ذر

 بدالناصر ل ا حم الردس ؛.;ن ام 965
 لمتحدة 1 ا!*.رإرن وردة—لجم-ه .يس ت

 -.*.ود آل صل٠ف- الملك وبين )دم(

 لحل العردية العرض المملكة دلمك

 بزاتغاب وءرؤت ارهن دد-كله
.٠ح-ة(

ذناب نعت فقد  جانب إلى - ا

 ع٠تبص أن ءلى - خرى ' نصوص

 الحل وأهل '!وط-شمين من اددون

 وسعودية ممرية رقابة تحت لعقن وا

 التي ب ذنا ا ذلمك بنود لذذفين مشارى

 ف ددرر ء سنفذ؛ ا إجراء بينها من ن 1ك

 الذي لحكم ا نظام ويؤكدون إثمذ^ون ا

ضونه. ر

 يوم ا ولى جاظه المؤتمر افتتح

 منة نور 23 ه/13 85 رجب 29

تناب في جاء حسبما م1965  ا
 ءغبرًا 25 لجلسة ا وحضر ،لمذكورة ا

 سة ا—برة لجمهوري ا بب لجا ا من

 25و ،حي٠ر "ريا ا لرحمن عبدا خدي اغا ا
 سة برئا ا؛.لكي ذب لجا ا من عضوًا

الشادي. محمد أحمد



)مودمر( خز حذر )موتمر( حذص

 له جلة أول ني المؤتمر فى

 دون حا!ت ى ومصا عقبات

 أو لح حتا خروجه أو استمراره

 الجانب أثار فقد محددة، قرارات

 ذي بادئ أصر إذ مدها العديد الملكي

 لملكي ا لوفد ا يترأس أن عل بدء

 رفض وقد البدر، انخلع ا"مام

 عن وامتع ذلك، الجمهوري الجاذب

 حميد أسرة ع٠م الحوار في ركة *اشا ا

 الملكي الجاذب فاختار الدين،

 عمه أو ،مجى بن حسن عمه ه ستت إردا

 أن  إ ،مجرى بن عبدالرحمن ا صغر

 استبعاد عل أصر الجمهوري الجانب

 أحمد زر فا ،لدين ا حميد أسدرة كامل

يحن• لملك ا إوفد ردس الشامي د كدم

 ها٠وضع لتي ا ندة لثاا لعقبة ا نت وكا
 أعمال في للمدى الملكي الجاذب

 اسم ۶إلغا شاى إصراره هي المؤتمر
 أن وعل ليمش؛،ا لعربرن ا لجمهورية ا

 ذه٢٠٠ الجمهوري الجانب يتصف أ
 نب لجا ا ٣رب رد ن فكا * لصفة ا
 يتصف ذب جا كل بأن لجمهوري ا

 ذريعة نت وكا بتسميته. ومجذذظ بصفدلمة
 الجانب احتفاظ أن الملكيين

 اعراف يعني بصفته الجمهوري

 اجة-انب ورفض بالجمهورية. الملكيين

ره لجم- اسم علن خليتال خم'هوري

 في الثمب ؛ر إذا إ ا؛دمددة العر؛ية
 ٠ ء_رى أ تسؤجة ؛.قرر ا ء ستفتا  ا

 خماع  ا استمرار الملكيون ورؤض

 الجمهوردة "م ا إلغاء يتم لم ما

 الوفد س ردي وددى ،دمندة ا لع-رب-ية
 ٠أصر ك.ما ،نظرهم رجه-ة الدودي

سم. ء لنا إ ءلى رصو الملك  ا
 ددرح أن ا؛-صري الجاذب ول ودا

 اسم إس-ة-اط بأن *.ودي—از ل.لجاتب

 أن قبل ، ة ا؛دمني العرددة الجمله-ورية

ستفتاء دم  حكم ، نجداجه وت-ظهر ا
 تحمل دحأ يستطيع  مبق

 أغله أن ذاك إلى يض.اف ،رلدته عس.آ

دات فيها ؛.ما اًا*.الم دول  لمتحدة1 ا!.و

 العرب بالجم-ه-ورية معرفة  مرركية

 هيئة في ءف-و ض-ا٦ دي التي ؛■دمندة ا
 اليم.ن، عق-ط وتحتل ا؛.:.حدة  د-م
 إلى استادًا إ$ ذلك تغيير يمكن فال

ستذداء. ا

 صل في ا؛؛ك أن إلى دق ازورا ودرر

 إلى الجمهورية، ودب تن يردن ن ؛
 -حاب٠اذ- عدم من خرفه جاذب

 لم إذ المن، من المدرية الذوات
 من وكان ، —*_لم—؛ -؛٢؛انحا دجدأ

 أشهر ءشو ل خال ؛تم أن المغروض

 ءذب ويبدأ جدة اتغاب ت.وق.ع ؛.*إ

 جعل ا؛-ذي -ر ا ا؛نوقح، ذلك
عدة لمعا ا بإعادة تهدد ؛.;مر الملك
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كا :در ا ر(٠)مؤذ نز خز

 قطعها أن ٠بع-ل ٢وسليحه للملكيين

. رب ءذه,م قو

 ن-؛'ن العقبات ددك ذ-ب ج-ا رإلى

 ا"جراءات يجهل كان اس الرند

 ت ؤرا—ا؛ في عليها المتعارف

تها -لىا٠ر  فيها، القرارات ن قذ؛ وا و

 إلى لجم._ي-وري ا ؤد لو ا أشار فعندف

 ة٠طرية قزح وا ا"ح-راءات هذه مث-ل

 رفضها الذرارات واتخان ت٠!-لتصوي

اس. بالحاذ

 بعد لمؤلا تأجل ه ير و ذلك !.كل

 ذبره مقره في اطررنا دن كل فلل أن

 دية ال وأعدت رسمي، !لماء دون

 لرتابة لجنة دن ممثلها س-ح-ب

 واهى الم.شزكة، ن ا؛-.*ود — صردة .لم

 ءذوًا 20 من لجنة ؛تشكيل ا رر

 طريفة طيها وذعرض لبدن لجا ا نمثل

 ازفرة في الحكم نظام ر حين؛ ا

نتقالية. دن أي المؤتمر يحقق ولم ا

.أجلها من ءند التي 'ذراض

ت٠رذ٠ ذائد أحمد
دن 1 ب ٠ح ع ؛عيكل ذ;ر٠ح -حمد٠ :جع دوا  -،ن ذد

فجار  للدرجة ا ورام مركز ام،967 ا
ام. 990 ت ,اباهر؛ ؛م، رال

الفرنى
 ا-م تحمرة ا!في ا ماكن قعددت
 الواقعة ا!ذرى ها٠ وف "المرف"

 تضاف ما وغالب الجبال ط-راف في

ذك: ومن كان، اسم إلى

 منطقة في ؛رية حي: لززا ا حرى
لجذان. ل٠يح .زرن

 ؛.في سذطقة في ؤرية :عئاد٠ال درف
 آل  ضاةا منها ،آنس بحبل قفل

ا ضلي.

 ؛في في ة.رية :ءراس درى
 عنمر ب ر٠ع٠م درية٠مد »ت—م ر٠٠ذص

 كمذج٠ب ا۴م ذمار، محافظة وأعمال

 علي؛ن عبدالرزاق؛ز ة؛.في القثا

 ا"مام دربة من الله، حفظ
.ني ا!صنعا م هم ا؛ز عبدالرزاق

 مركز في قرية :وضاب -ذرف

 ؛وصاب-:::- جعر أسفل في جزان

 ء !.*لمماا م بأعان حا  كادت العالي،

ةى، بنى  " لها يقال واذاك الحب
 ند وكانوا ، " اقي درف

 !-را؛.عا رن ا نحو مذ_ذ س_ك_ذره_ا

 وإلى الميالدي العاثر الهجري/

 الشاعر مولد فيها كان كما يومنا،

 بي لوصا ا ؤم; بن ردني بن محمد
 لقرن ا أواخر في وذلك ني، همدا ا

اهجري. السادس
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ة إددوي ا اإجرف اب-ودة الحرف

 ب سفر في وردة : مزبك ف حا

 ل ى وازع صقع : ,مجثيان خذف '

 وهو ،١ى 27 بمافة لحؤث مدينة
 بن ؟رحب بن ن غثتا لمة قبع كن٠٧ني

 وبلدة خيزان وادي وت غام،لذ ا

 ،ني لتاا آل محر - ذفتح سر دك - ن عدا

.ن جزوا دي وا وكذا ،مؤ^لك ودادة
 اسم دل التي الفرى ومن

 في ئرى نالث إلى شر )الخرف(

 ، غيم بني حرف . هي ة مد ا مددرية

 'كوارق، وحرف الثمري، وحرف

ن—دنء وادي وفي زازج، وخرف

 وحرف ، ۴ءس حرف : مجد-رمودت*
 الداخبنه الحيمة في وقرية ،لضب

 في وقرية صنعاءأذا، مدينة بمغاراب

 وغير إضح،ا مرذز من ضؤذان جبل

كشر. ذلك

المقدذي أحمد إبراهدم
 رل ذقبا وا البلدان م معج لمفحغي،١ هدم إدرا جع: لدرا

 ،4ط ،اء٠ذع٠ص ،لكتمة’ دار اليمنية،
م.2002

اددوة الدرف

 ة دع لمعد ا مدب زروا با ل.يمن ا شتهرت ا

 والحديد !غضةوا كالذهب اخلفة

 الكريمة وا حجار والرخام والنحاس

ردخ، لتا ا ذلخرات في لها استغال تم الني

طن بزراعة اشتهرت كما  والذب-ة ا

 تدكل مجذ-معة لها٠ك وهي ،وغيرها

 ليدوية ا ت عا لصنا ا اطوير أساس

اغطفة.

ني* لهمدا ا للعالمة مدينون ونحن

 ستخراج ا عن لمفصلة ا ت لمعلوما با

ضة الذهب  وردت الني لحديد وا وا

ده في  ن )الجوهر اب٠كت ءارة ،مؤلغ

 )صفة وكتاب (،‘العتيقتين*
ذدذره — مد  — ك فهن؛ العرب(، جزدرة
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اؤددودة ٠الحرف اددودة حرف1ا

في الرضراض-:؛:- ني الفضة كدم

• !:وم ذى—ل الذي )بم( دالجبلي
 ة٠ري٠ا ث ترح-ا خ ا اكتشفت وق-د

 م٠ج٠ت٠الم مذدآت من ذ-ظاما لح-ديث-ة ا
 نتائح ودات ، مرداب دن—لثالث

 كانت الفضة أن المشع الكربون

 برن ا٠م ا؛-ك-ان ه-ذا دن تتخرج

ايالد. ا ؛*لى سع وايا السادس .ذرذرن

 منجم أن ي.ضا تالحاظ-ت رتج-لىر

 الذي صمدة ة-رب رغافة في دلى ا-دلى

 حق هستغأل ظ.ل ال-لىاني إ!يه أدار

 لوجود ونظرًا ء-ذر. ا؛ناسع ا!ضن

 فدر الخاه ا؛.واد من مختلفة أذوع

 ع ه ب لددنا دءواة_ر أن ادخريب من

 عات ادصن؛ ويءود ءلى ئل١ كا ءلىد.لى؛

 ا"تئذان. دن عاد;^ ب-لىرج-ه الحرب
كس  إلى ذ*ود التي - ا دردة ا ذى وتع

م٠ا"س قبل ما زأرات  هند-ة - _

 التفاصيل، ة ء ة ة-; را معدد-ارية

 النحت. دن دقيقة وأعما

 -ن - دواه.د ء-لى ا-د.ى-وى "مكان و؛-؛

صذ.اعات '٠ء- :،٠ ا_ ن !*ربي ا الثع.

 اليماب والذوف كا قمشة خ-رى١

 ذلك في العالي بالتقدير حظيت ادفي
ما ال'ل ء-ن يغيب   ومحب ,'!در.

 ؛.رب أبي اا؛هفي لملك عن ؛-روى

 الكعبة ك.سا دن أول ه-و ذه أس.ع-د

 ذزال و ا!؛.من، في متبرج وبقماش

 بداية دخن البارة المعددة ج-د ا٠ف

 د.ازر٠ا وؤذذا حق ا"سالمي ر ؛-*ه

' تقد  ذلك ءلى 1ة.؛ط*. )ديأل( برهان

المدرفي. ا"؛لىاج

 ا!ر*-ذرة ردة إد؛ 1 ا ءحد.،'ل بدن ودن

 — ا"سارة در٠تح رة ا٠ء بدرج-ة ؛-ذذ.ذ.ة ا

 النابعة ل  عما ا إلى — ى.ة دا ؛.ر.وزة

 ادطاه.ري، والعألى الرولي المعهد

 ءن نف ادخول ذلمدرار "مكان وبا

 ل ا—وأعم لنيح وا اخزل ا ء_ة صذ-ا

والخزف. ج والر دن ؛ه؛

وية اددد -درف انتعاثر ك-ان !.ذلى

ء_ى دود_  بوط_ه_ا٠وه ادتمذرة

 في اد--ائد لدولي !.تجاري’ وندع,

 كما وذلللى الم*.نة، النارش؛ لفترة.

 ى-ذاعة ط هرو و صعود ءاده يدى

 واضحالل ،والنيح الغزل

 زبيد مدينة قرب الخزفه لدلماعات

 ا"سالمية، !دور ا في انتعك !في ا

 ءلى عدن في الزجاج ءة صذا لللى وكن

٠ ٠ن اثا 1 سررلى
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بوية1ا |لحرف ابو؛ة الحرف

رممكن
 اؤرف م٠لجي٩تغ

ازدمنحدة الددوية

نمطين إلى

 تتن
يذتتة

المدن، ني

 الحرف وبين

 في اليدوية
 المناطق

الريض؛.

 'لراى ذي

 تركز الحدرية

 الددودة اؤرف

ا حياء في

 حز٠م—وس ،  سواق ا من جيه نتا" ا

 تبع الذرع من بدرجة؛جيرة

 سبيل عل - فهناك ، لتخصصامجا

 الحدادين بين خاصة فروع - المثال

 يصنعون الذين ين لسكا ا فرع منها:

 لألبواب المعدل؛ تركيبات—ا!

 رن لعبا ا وذع برك، لشبا وا

(ABBAL) في يتخصصون الذين 

 )وؤذلك الزراعية ا دوات صناعة

الزراعية ا دوات فرن إعادة

 ووسع ، (تح_دسذشا أو لمستعملة ا

 ويبدو ٠ تجيب .ا٠لجذ ا نعي رط إدن ا ذض .
 أولم النجارين بذن التخعى

 أغماد صناع م٠بيذه نجد إذ ، وضوح

 ا قفال وصناع )العنواب(، لجنابي ا

 ممن ونجارين )المغالق(، الخبية
 أ؛.راج أو الخشبة؛ ط ا مذن يصنعون

٠فة.ط ا!.عرور

 إلى: نشرر لردفي؛ ا لمذاطق١ وفي

تلنى التي ا"نتاج :أو 

 وسع مجال في الطلب منتجامجا

 كز را ا هذه وتظهر ؛.ساحة،ا

 صنع في للنظر ذعة نمطية جرة "نتا ا

 الراث تولى التي انختلغة ا راء

 بعض د إذرا "مكان وبا للبالد. المادي

 صناعة الفذة: دنه عل فقط ا مثلة

 الفقيه، برت في والنسيج الغزل

 ر الت بوادي خراب في الخزف ومركز

ن(، ومنور  قرب عزان أو )خو

 الحجرية ا واني إنتاج أو الطويلة،

رازح• جل في

 الحرف برن لتمير ا إن :نرًا ثا

 في وظهر القبلرة المناطق في الردوية

 الحرؤثون :منها فئرن دن التعايش

الذين القبرلة أفراد وهم المزارعون
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ة إيدوغ ا الدرف اايدوة الورف

١ش>غب'٠.ى٠.٠ئحججتح

«، ,'٠' '

ذه؛ز1؛

ادد:

م■•■■••

 ٢٠اكذاف جانب إلى يتخصصون

 والبناء كالنجارة معوذة بحرف بالزراعة

 بالمهارة ددمدعون  ولكنهم والحدادة،

 يمارسها التي والحرف العالون،

 القبيلة إلى ينتمون  أشخاص

 )المزا؛؛؛(، ومنهم منطقتها في ;درن و

 ا واني مانعي من م—1 وأغرا:

 والنتاجحن. والدباغين خار-ة، الف

 شمال في اليهود من تليل عدد ويوجد

 لفضة ا صناعة في يعملون البالد
والنجارة. الحدادة وأعمال

 المناطق في الحرف من وهناك
 وهي الذكر، تستحق هرا الريفية
 ل الذ كصناعة المدذلرة الحرف

 اكساء تمارسها التي والتطريز،
ارفيات.

 بون تشاتبا عامة بصور؛ ونالحذظ

 بالنظرة يتعلق فيما أشناطق

جتماعية  المهن أو الحرف، إلى ا

 الوضيعة المهن أو والحرف، ازدريفة

عن روج وجود إتجات إمكاب رغم
 ؛ثالا سرور فعلى ، إقاتمي الذظرة هذه

 المناطق في ذريفة حرفة الرناء يعبر

 في لمهنة ا ترتبط بدتما ،لجبلرة ا

 المضطهدة بالفئات رموت٠حض
لضعفاء.وا ؛ساكاسا عرًا: اجتما

 فندة أساليب مالحظه رممكذنا

 الواحدة، لردوية ا للحرفة مختاضة
 الخزافون، ذلك على مثال وأفضل

ء يستخدم تبامة فغي  أو العجلة هؤ
ب،ا  يشم أخرى أنحاء وفي ؛.دو

بوساحلة لخزفون ا لقطعةا تشكيا
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ة ااددوي !.*درف ا ادددودة الدرف

 عل م_سسافح< : )والجمع ا؛-سفحة
 عل أو )المتطعة(، مخروطية قاعدة

 أو الحجر من مستديرة ئح حمنا

 تختلف كما )دوار(، الصلصال
 ، نفسها للحرفة المستعملة ا دوات
 $ شبحا أ جون لنسا ا يستعما فمثأل

 )ا نوال(، المناسج من مختلعة

 ليمن ا أورط في الحدادون ويستخدم
  كورديون( )ا يشيه الكير من نوع

 ومجتما الهواء، بنفخو لحديد ا "حماء
 وفي مركي* تأثير  مر ا في يكون أن

 كير ضطة١بو الفخ يتم الشررة المنطقة

 المراكز وفي )منفاخ(. بعرط جلدي

 سم فريق كل مى ير الحدرية
 أو أفراد ينتخبه عاقا النجارين

الغريق. عضاء

 ,1 ه غ تزه أشخاص ل لثئا وا

 ومكانتهم رقا،ا--ب للمنصب

جتماعية  وظائف رمن ،وسمعنب ا

العاقل:

 القرارات تتغدن ءلى ا"ذراق - 1

 عنن ولمريق ا ءضاء أ عن درة وصب؛ ا

ءه ٠مجموءة( )واعده م٠اجتم

 بدن اوزاءات في اًاتحكيم - 2

بدن نزاع نشوب حالة وني اء.ضاء،

 يقوم مذلمعان فريقين من أءضاء

الوس;ط ؛دور ادعي الفروق عاذلى

جتماع إلى الدعوة - 3  إذا ا

قتصادي، ا!رفح اذى  قضت أر ا

 ويذم ، عده نرن لقوا وا در  وا ا

تفاق جتماع هذا مثل في ا  ءلى ا

 موزوعات جاذب إلى ا سعار

 ر عاد أساس توفرر لضمان أخرى

كافة. انجموعة أء.ضاء برن للمناكق

 لزى روعة ا لح م-ص-ا ية زء-ا — 4

 ولدى ذرى ا المنظمة الغرق

اللظة.

 أء_ف_اء من اة٠ًاب؛؛ تح_ص؛ل - 5

الغردق.

 يرنحا إلى صدد و ا ه-ذا في وذنرر

 تطبيقهم في المثال ل سبي عل صنعاء

 الخشب بتوزيع المتعلقة للقواعد
 أر بالذاوي النجارين ردن لمستورد

 م—ك—اكذح ويتم ءادلة، ؛صورة
سرراد ، ؛.ا  الشراء ويمنع جاعي

 لمذذب ا ؛.وزيع ءلى وتذرق الفردي.

 خزنه ردتم ،دنلك هكلغة خاصة لجنة

 اعة—حم تمتلكهما حفونترن في
 أذئم ا اذتوريع ل خال ومن اتجارن،

 القواءذ من طائفة ؛-وذر للخذب
ااداردن. برن العادل للذنافى أسا
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المعاصرة ا"سالب |لحركة اؤددورة الدرف

 وقذتا في ا!;)وية الحرف ور

ت الحاضر سزراد عمعة، بتحو  فا

 رضع ذيك*ا مدكا دصنئق ١ !؛-لمع ر نحم

 _ددهت٠- لروؤف في اليدوية زرف ا

 من أول ه-م واز.رضون ض، تذرا ؛.ا

   نهم ،  زدن ا هذه ذتائج تصيبهم

 استخدام إلى ل.لدول ا د-ن يتمكنون

 العارة للخلفة ًا ذظ الحدرة ا ساليب

ت  خرى، ذام,ة ومن زدن. لال ا ز$

  ا!.لجة ا؛*.رذة في الة.ص *ب—ب ذإذه

 ءندما المنافة م أد؛ -ص-مود م٠كت-ه٠بم٠

 دح وقد :وردة،—ا؛ ازلمع تواح.يلجم

 في ااتجاردن دن فقط محدود عدد

 وفي الجديد، ا]وف.ح مع التكيف

 -:خدا؛٠باذ وذا_ك ،ا"ذتاج زد-ادة

ت. ا$

 ٠ اس الج.وية الحرف ذروع أما
  التي ال.تتج.ات فهي بذزك تتأذر

 راكرح.ة نوردة—٠؛ ا!*-اع ه؛—تناف-

 ا!خروج ءذ صنا :دلى نفها
 والصباغة ا!ذخار ورذاءة )ا وطذ.ة(

٠اط والجح..

 بعمى ءلى دطر لبي— دأدر وه:'ل

ءلى - الجابي صناعة فذ.ي ،لجدف

دن ا؛:زادنى الطلب يؤدر - ا؛ثال ليس  

ء اذن:؛ ني ون ء^ر ا!ذرن ؤاج—ال قبل  

! ذات بضاعة ان:تذار في ؛:ذكار لحت*ية ٢

متدذرة جودة .

ل دوستا د.ولذر
دأت١ل ة.اذد دأدد -هة' دح

Dostal, W. 1972 Handwerker and : مراجع 
Handwerkstechniken in Tarim (Sudarabien. 

Hadiamaut). Publikationen zu wissenschaftlichen 

Gingrich, Filmin. Erganamgsband 3. Gottingen. A. &

HeiB, J. 1986: Beit age air Ethnographie der provinz 

Sa'da (Nordhemen). Osterreichische Akademie der 

Wissenschagren. Phil-Hist. Kl., Sitamgsterichte, 462.

Band, Beroffentlichungen del Ethnologischen 

Kommission Nr. 3. Wien. Sudarabien als Grohmann,

A. 1930, 1933,: Wirtschaftsgebiet. Schriften der 

Philosophischen Fakultat der Deutschen Uniersitat in 

Prag, Vol. 7,13. Bnrnn- Prag - Leipzig Wien.

 اادهددون ا"دوار = اليعديي رار٠ا"د درذة

سامرة ا"سالمية اعرة

دة رص-د بمكن٠  رب جذًاحة ر

دة !؛^ر؛ة  الجن في صرة ؛.*.ا ا ا"ر-

 ع لتجني ا هما متيين رين ددا في تتمثل

 المدون )ا"خوان لإلصالح الجني

 ودار ، للفية ا الجماعات و ( بق --ا

للمذدب ر ٦ح* ا ؛ة دو في ثل٠يتم عي—ث

 ارددن. ا دول ذي الهادوي

في ذتتالى ا كبر الني ا!ذ;ار أما

ح رذته اذي ا لإلصالح -يني-ني ا ذ^*ع
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العاصرة ا"سالب الب؛ |ساصرة ا"سالب |لحركة

 لحرى لعقيدية وا كرية٠لغ ا المدرى

 سن٠ح سها١س أ لؤ ا لمين٠لمس ا ن وا٠خ ا

 ه،1347 م/1928 عام مدر في اب

 خالل من ارض مع عالقتها وبدأت

 مصر في رسن لدا ا ا!-طلية ض عدد

 لها وكان رذات، لد ا عقد خالل

 ءلى المباذر وابي الذكري تأررها

 خططت الني التحن ا حرار حرى

 ربع م/1948 فرراير لثورة بدد ؛ثما

 ومساندة بدعم ه. 1 3 67 $خر ا

 مصر في ا"خوان حرى من مباذرة

 ت لشخصر؛ ا من لعدد ثها بد-عا ا عرر

 الجزائري ا"طالق على ارزهم

لى الفضيل  ثورة ورنشل ٠الورتا

 الحرء انطوى ه1367 م/1948

 ا"خواب الحركة قصة من ا ول

 تتثكل بذورها عادت الق ة ليمن ا

 ض عدد يد عل ر١مع في جديد من

 ك هدا الدارسين لدمندحن ا ب !طال ا

 وبرعاية ،الخمسمينيات عقد ر٠أواخ

 لشهيد ا ا"حة-رار أبي من ذرة مرن

د. الزبدري محمود٠ محمل ا سدان

 إسمني ا ر لن؛ ا أن هنا كر٠لذ دا وجدؤر

 ءط الدوام عل ؛.ان رذ ال في
 ا ثمة مع التارؤخ عرر  ول ا جهة الموا

أو ليموذ ا حكموا لذين ا دويرون لها ا

 زمن؛ متفاوتة فترات عرر منه اجزاء

 بن الهادي م "ي ا تأسيس مدن

 عام ١١ له دولة  ول ٠الحسين

 بن نشوان ومتن ه،284 م/897

 لحسن ا وأب؛ ٠ لحمرري ا سعيد..
 بن محمد بالعالمة مرورًا ٠الهمداني

 الح—ص والعالمة الوزير هيم إبرا
 ا دثر إسماعيل ابن والعالمة ء المقبلي

 بن ء.^.د ا"سالم وشيخ ني* لصنعا ا

 بحركة وانتها؛ الشوكاني* على

 حركات كانت ٠ ليمنيين ا  درار ا

 ذف ءلى ترتكز لإلمامة اذلهاومة

 بع المن؛ إلى والعودة المذهبي التعصب

 ودن .وا!-سدة ب لكتا ا موذ سدة  سا ا

 ة ليمن ا ن "خوا ا حرى سدندت ا هدا

 مرجعية ءلى لجديد ا تشكيلها عدد

 ء وجا ،س  سا ا عميقة رلجية دا

ع  م/1 962 سبتمرر 26 ثورة اند

 وقيام ه1382 ا$خر ربع 26

 النظام أذقاض ءلى الجمهوري الذظام

 أمام الواسدة ا$فاق يفتح ا"مامي

 عة لجما رط دنرا تنظيمي ن كيا ء بنا

 نمسها وجدت ا!في المسدين ا"ءوان

 سرة  سا ا ت لتوجها ا ارز في متفقة

 خاصا الجمهوري لذظ_اما وادة دح

 دن ة الحذذ؛ قذد ء.لى خإلموا الدن أولئك

المظن• ا حرار حركة ردوز
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المعامرة ا"سالب الحركة صرة اك*.؛ ؛ة٠ا"سال الدركان

 جل ا"ءواذ^ة لح;كة ا أعطت وك

 الرسمي ربوي٠ل ا لعمل٠ل اهتمامها
 هرئة عل ذت٠شك٠ت أن منذ ٢لحزم وا

 ن٠م ني لدا ا لنصف ا ني هيكلي تنظيم
 ل٠محلم )ءبده ة د رقبا دح؛ لسق-يتيا ا ءغد

 دراسته-*( تاخوا اذين ا أحد الحالفي(
 ا ستاذ من قريب وعاشوا ر مص في

 العمل في شاركت كما لزبرري. ا
 المتاحة ا طر خالل من السامي

 ، الوطني انجاس وارزها م^ذذاك

٠ الشورى مجلس

 في ا"خوان قادة معظم وءدئل

 كان حجث لتعلي( وا لزبية ا ل مجا

 ابار ت را ب وبدن بينهم الصارع

 انجال دلك حول أشده على اسفة

 المثروم؛ من !,**.تغادوا ا"خوان ًاكن

 في وواق*^ًا وشعرًا دستورًا ة٨ا"سالم

 والفكرية العقائدية رؤيتي.*( طرح

الدراسه لمنا ا خالل دن والفقهية

 فقد ا"سالب. الزيج؛ مجال في خاصة

 أحد الزتداني نجيد ا عبد الشيغم قام

 ة رفا بعد وقائدها لحركة ا أقطاب

 ه،1 389 م/1969 ء-ام ني الحال

 للمرحلزن )التوحيد( كتاب بتأرف

 تحصرن .يذف والثانوية ا"عدادية

كانت الني ا"لحاد فكرة ض ا جال

 للمد نتيجة الغزة تلك في رائجة

شزاكية المحركة الواسع العالمي  ا

 كما ٠ رمه.ها امد خ— غ ر-يبختا ركسرة وا؛.ا

 المعتدلين العلماء من عدد قام

 )الفقه كتب بتأرف الحركة وأقطاب

 والتهذيب( )الحديث و المدرسي(

 الذي المنهح وفق النبوية( و)الررة

 يحدث  قوى وا ا رجح الدرني يعتمد

 ء دشا وإ لمذهجب ا لتعصب ا نبذ يتما

 ب؛ إساد رؤدة وفق جديدة ة يمش أجيال

 لسن؛ وا ب ا؛.كتا ز تعذ-در موددة

 هذا بعضر تغدر وف لصحيحة*’

 نزعة هبرن ده حرر لما المنبح

٠ للتعاج.*,؛ لوجرة يم«يو أ

 "خواني ا م هتما  ا استمر رقيما

 رموزهم عغى٠ب اتجه والتعليم برةلز با

 غرار عل علمية( هد )معا "نشاء

 موجودة ت ى لني ا (علمية٠ل ا رسم لمدا )ا

 ؛تمثلا الهدف لعس و  تمة،ا عهد في

 والفقه. يد؛ الش في علماء تخريح في

 يصب ذاف كان فقد ا حوال كل وفي

 م هتما  با الخاص لتوجه ا نفس في

 )المعاهد أن إ الربوي بالدل

تخريج في تنجح لم العلمية(
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المعاصرة ا"صالدة |لحركة المعاررة ة٠؛حركةا"سالل

 أخرى وره—ص إلى وتحولت علماء

 تزيد أب لغارق وا العامة للمدارس

 ةيا"سا$م الربذة مواد بتكثيف عنها

 بتغرية. ت٠،١ت/ ا بل لعربرة ا واذلحخة

.لتشددين٠وا والمتعصبين ١التطرفتن

 عبدالرحمن ذي لقا ا عهدي ل وطوا

 ظلت ٠لحمدي ا هيم وإبرا ٠ا"ريافي

 ي٠١رئي د١بذل تم۴٠ درة "خوا ا طتركة ا

 لدء-وة وا سيديولوجي   ا لعما با

 رأدة فرة ل خا$ خاصة العامة

 واتعمت لها، ندافي الز نجيد عبدا

 زر٠والج بالمد السلطة مع علآلقتها

 الصدام حد إلى شا لم لكنها

 أن ذلك في والبب والمواجهة،

 انجتلغة العهود مع تختلف لم الحركة

 كانت لكنؤ-ا الغاصرل بعفى عل إ

 العامة. الذ-وجهات ني معها متفقة

 بالذظام ا"خوانرة الحركة عالذة لكن

 في يا"سةراتيج الحالف إلى انتقلت

 وفي صالح الله عيد علي الرئيس عهد

 الذي دا عبدالعزيز ياسرن قدادة ٠ظاى

 بداية الزندافي لعبدانجرلى خلف انذخب

 دلك ستمر وا ، ت نينلى اخما ا عذط

أن بعد، اليمنية ).وحدة ا بعد لف لحا ا

 لتجيع ا حزب دام عن ا"عا$ن نم

 ءلمني سيا-ي كإطار لإلصا$ح الرص

 عبد لذنغ ا بقيادة ب "خوا ا المحركة

ا حمر. حسدن دن الله

 لله ا عرد علي لرتيس ا ورث فقد

 الحزب ظام دع حادًا خا$ف رالح

 الجنوبي، لشطر ا في شراكي ا

 لجبهة ا تقودها ت با ظ ودرب

 لنطام ب الموا الديمقراطية الوطنرة

 الذطر من إوسطى ا المناطق في عدن

 اخوات ا لدى يكن وم الثسمالي.

ستعداد الجاهزية دن المسلحة  ما وا

 درب لمواجهة مؤهلة يجعلها

 الني العسكرية والمواجهة العصابات

 في لجنوب ا في م لنظا ا مع انداحت

 ا ول ربح ام/979 فبراير

 في هات٠الم-واج وت-ص-اء-دت ه. 1 399

 الكويت ق اتذا يعد زوس.طى ا طق لمنا

 الذظ-ام جعل ممأ ز٠ال_وط ذطري ددن

 لوطذية١ الجبهة هع رض يدقا صعاء في

 في ومشاركتها لمي٠م دل عن حث٠لل؛

ب اسة الحركة جعل الذي ا

 مواجهة في بنفها تزج زده خوا

 معظم في ة لوطن ا لجبهة ا ع٠ ددن

ذه٠ه عليها تسيطر في—ن ا ق—ط ا٠لذ ا
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المعاصرة ا"صالب الركة الماصرة ا"سالب الب

 مع ا"خوان تحالف وقد ا خيرة،

 ه/1400 عام منتصف منذ النظام

 تحقيق هرس مكن مما ،م 1 9 8 0

 الهزاتم ذًاخذت '؛.يدان في انذصارات

 اندحرت حتى لوطزة ا الجبهة تالحق

 ،الومدطى المناطق عشم٠م من تمام

 ص؛لح الله عبد عفي لربس ا أعلن فيما

 ام، 982 ه/1402 عام منتصف

 الني الجبهة ر حى عنا عن الدام العفو

 دلك ن وكا المواجهات في تورطت

 مرحلة ازشمالي النطر بدخول إيذان؛

سذذرار ا!.عذف. وبادة ا

 التحالف بداية هي تلك ؛.انت

 ما إلى ر٠ستم ا ا!.ذي تيجي "سهرا ا

 ه/1414 صدف ح;ب باب ددد

 ته حيق؛ ضعفت وإن م،1994

 ما مرحلة ل وطوا فعه. ودوا وأسبابه

 في ء ذر؛؛ وان ا كان الوحدة قبل

 ا"طار خالل من السامية الحياة

 النبي )المؤتمر في المتمثل الرسمي

 في بفعالية ركوا وشا العام؛!ؤ(،

 )ا"رلمان( ا!ذورى مجدس انتخابات

 وحصدوا م،1988 ه/ 1408 عام

 وعف مقاعده، من (٠ه/25) نسبة

جادى 1 في الوحدوي عدن ق اتن؛

 نورر 30ه/1410 ا ولى

 كندة معارضة قادوا م،1989

 أنه منطلق من الوحدة دولة لمذرع

 الخطوات لكن ،ني علما تور نسد

 فجرى ؛-رعة حقت تال ا!.وحدوية

 الجمهورية م وب؛ الوحدة ن إعال

 26 م/1990 مايو 22 في اليمق؛

 ر ستمرا ا رغم ه 1410 ل ذوا

 حتى لدستوره؛ ا"طدوان معارضة

 مجلس في عله لتصويت ة٠لحظ

 إعالن من عة يب؛ 24 قل لذورى ا

الوحدة.

 13 ه/1411 صغر 23 يوم وفي

 عن ا"عالن تم م،1990 سيتمور

 سيامي لحزب تحضررية لجذة تشكيل

جمع ١٠باس  جاء لإلصالح( منييال )ا

 قيادات ذ١س طويل لحوار ذذ-لجة

 والعلماء المذادخ من وعدد ا"خوان

 وفيما ،ل  عما ا ل ورجا والمثقفين

 ٦ حمر ا حسين بن لله ا عبد لثيخ ا ذولى

 ندمح ا فقد لجديد ا ب لحن ا مة زعا

 اؤتمر ا منذ حمدة خا إطاره في أ"خوان

 ا ول ربع ذي للتجمع  ول ا م لد؛ ا

 وتولوا م،1994 سيتمور ه/1415

٠ب بوي والق مييالتذظ ا!*-مل إدارة
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المعاصرة ا"مالص؛ الب؛ المعاصرة ا"مالسمة |ل*ركة

 ئ-ذ المعارف-؛ رهالح( )ا رؤاد

نتخابات وحق كامه  في الكدادخ؛ ا

 التي م،1993 ه/إبريل 1413 ذوال

ظ٠ب ن؛ رثا ا لمرتب.ة را فوزه عن سذرت

 زب٠الح ول ٠العام الشعبي المؤتمر
شراكي  إلى أدى مما ،٠اليمتي ا

ائتالفية ح_كوع_ة في شريكالً ه—وًا—د-ئد

 ؛.داوة ومع الثالثة. ا$دزاب

ب ب------ ذشبت لتي ا سرة لسيا  زدة ا

 سالم ءلي الر؛،س ذب ذا اعتكاف

 ا ول ربيع 1 في ء-دن في البيض

 م،1993 أغطر 19 ه/1414

 الحياد علي يقف أن ا"مالح حاول

مع واصطف ءاد لكنه ب,يز

 طريق إلى  زمة ا وى-ون ء-ند هؤة.ر

ع عند و ،دود—د  24 في الحرب اذد

 مايو 5 / ه 1414 القعدة ذي

- ح( دفع م،1994 ف )ا  ؛ا$

 القتال بهات—ح إلى عناصره م_ن

 ية٠لحكوم ٠ ة-5اذ.ا_ا* لقوات اذدة—-1

؛-وادو 7 ذي الحرب اية—م حق
 ه،1415 محرم 27 م/1994

 المدروع ر واندئ لوحده ا ر ننصا دا

نغصالي. ا

 لدذوردة ا ت التعديال إجذراء وبعد

ا ول ربيع م/1994 حم س في

 ائتالب حكومة تشكيل تم, ه،1415

 انتخابات حتى وا"صالح المؤتمر ن بع

 م،1997 ه/ابريل1417 الحجة ذي

 لمؤتمر ا حمول عن أسفرت التي

 تمكنه اذي ا غلبية عل العام الشعبي

 صفوف إلى فعاد منفردًا الحكم من

 من بمعوبة تمكن أن بعد المعارضة

 مجلس في مقاعده عل ظ لحذن ا

النواب.

النهج وصف يمكن عام وبشكل

 ى١٠اليم ع م. كل.ت-ج. ري٠غك٠ل وا اميr ال

عتدال لإلصالح  من والتوازن با

 اوهمني افيذتمع إطار في اندماب حيث

 أن كمما التكفير، لنهج ورفضه

 عرر لسلطة ا عل نحمر ا ح_ه نفتا ا

 ءلى إشارة ي ط دع .عه-ود٠اًا مختلف

نقالبى ذيج1!. رفضه  ا!.عذف ج ومني ا

 مشاركاته عبر أكده ما ودو لتضثر1 في

 العمدات مختلف في المستمرة

 أو الوحدة قبل سواء ة بع نتخا  ًا

نتخابات خالل من بعدها  النيابه ا

 وهذًا والنقابية. رانحادة والتعاوب

 شخصيات ؛..عفر تمداه المعتدل النهج

 حون ني لإلصالح اليمني التجمع

 وده ا؛ؤثرة الشخصع؛ت بعض تقف

عتدال هذًا من النقيض على بل ا
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يرة1الحركاةا"- ه؛ةالم* المعاصرة ا"سالب ا)لبة

 الدجمع داخل هردشددًا خ.طاب تعد إلمها

 دره ذا ا حد إلى دصل لم وإن وخ؛رجه
 هذه له ن ص ق ي هسا تنفيذ في

باذعروف وأمر جهاد هرن ت ا٨كخص ا

 الوسائل بكل المنكر عن وم-ي

اشاط.

 من ا$خر للجناح بالنسبة أما

ر بي ا  افراءات في فرتمذلى ا

 )أهل م٠س يا عادة المعروفة السلفية

ذة  الجماعات وهي والجماعة(، ا

 ءلى اكرعدة لمها منطلقا في تعتمد الني

 لألحاديث المبادر الظاهري الفهم

 ل ز ممض برنها لترجيح وا وية ا

 باعتباره الكريم القرآن عل عرضها

 دن من طلىالبا ايه  الذي الكنان

 رفط أن كما٠ خلفه. موع و دديه

 فقه مع للتعاطي عات لجم-؛ ا هذه

رعية، صد ا؛نا  ا ولويات، وفقه ا

 جعلها الموازنات وفقه ,!واقع، وفقه

 ر كش من دة حا ة سك قفته هروا تتزن

 الديمقراطية هال لمعاصره٠ا القضايا برن

نتخابات  الرأي وحرية وا

ياسرة وا حزاب  ا"نسان وذوق ا

 ا خير ني كوخها ورغم المرأة وحذوق
 تعذ؛ر لكنها فكري متوافقة ت جاعا

عتراف وترفض بدعة التنظيم ا

 حول منتظمة جاعات ^ولمها

 ترذض لطريقة ا وبنطس ت، دا قر؛

نتخابات حدوض  نراطرة ا!.د وتعتبر ا
 من ذغئق أو ئكئر إخها دلى ، كفرًا

 ينطلقون ذوا كا وإن حق ،لفوخها لجا

 دوقفها هو كما "سالمية١ الغكره من

لإلصالح. ًاليمني التجهع من

 دي ها بن مقبا ) ا!شيخ ويعتبر

 للتيار الشعلي المؤسس الوادعي(

 أبناء رن وهر اثمن، في '!نلغي

 هررة ا"ساد* ءلمومه داغلى ،صمدة محافظة

 ا!.عربرة لمملكة با لمكرمة ا مكة في

 في ه شذرا  ا بعد منها وعاد ،ة عود ا

 في ا!شهيرة )جهيمان( مجادثة ضلوعه

 لحذن ا دلك منذ واسذغر * ي ا لحرم ا

 نحو تبعد التي )دماج( منطقة في

 لعدة،٠ص مدينة ’ء* ممرًا كيل ٠رج ٠ءد

 بعاوم خاص_ة مدرسة فيها وأنشأ

يث نة، ا  الوقت مروز ودع وا

لم ني شهرته ذاءت  ا"سالمي ا

 ب طان درز للمئات مقصدًا وأصبح

 المراجع أحد يعد واليوم العلوم، تلك

 نقد ني دد  وهو مجاله، في القلرلمة

 ذعة !ربسرا وتجرلجهم؛آ خصومه

)الجرح ١ر٠لعل فهمه من منطلق
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مرة1ةا"- با)ه«۶ا) المعامرة ;ة٠"سال ا الرذة

 كة٠ادشار ٠يرفض أزه كما ، درلخ(٠لذع وا

 أغاب ويوجه ت با نتخا ا أي في

 ته دا ري "صالح ا لحزب انتقاداته

 أغلب في ويتغاضى الثعي وللتيار

 ت ا د رتقا ا أي توجيه عز ن أ حيا ا

٠ ذها١ورمو للسلطة

 من عدد خرج ت لتسعينيا ا ل وخلآل

 قادوا وأ ، عاده دءي وا٠ ا لشيفو ا مرن تاد

أكبر وبدوا صة خا عات ي
 رغ مع طي كعا ا تجاه   ا علل ا

 المج نجموءة١ خاصة لخا$ف ا قضايا

 الحدرية( لحكمة ا )جبه ت أندأ

ن( )اي؛ ؛حذوان ية٠شهر مجله وذصدر

 الذغد هجة من تحفف أن تحاول فهي

 باب ا ءرى ا"سا$مية ا طراف تجاه

التعاون. ءدوط هعها تمد أن تمة^ول

 في فهو الشيعي ر ي لذي با أما

 المذهب إحياء إلى بدف غالبه

 خا$ل ابمن حكم الذي الهادوي
 المنهبرة جدت درا وف ا ثمة. ور٠ءص

 26 ثورة قيام عقب عام ا—._ك٠كث

 ا$خر ربح 26 م/1962 ستموس

 الذهبرن أخمر وبشكل ه1382

 ني ا"سا$مرة الذورة ؤدام حتى الهادون

 التي ام 979 ادا 399 عام إيران

علي الرئرص عهد ؛-داية مع جاءت

 بتخفيف تميز لذي ا صاي الله عبد

 وإتاحة ءصومه ءل  منرة ا القبضة

عرارات لحرية ا من أكور حة ما  ا

 ترئى الذي التيار ومذي ،سرن لسياا

 من وي د لها ا اإ.ذهب ء إحيا لمية عمص

 مدارس وإنشاء لعلم ا ت حلقا ل خا$

 من عدد في تدرسه خاصة علمية

 با).ذات مت وذف اتسعت نحافظات ا

 عدت ف حدتث ،لوحدة ا إعا$ن ؛حد

ثار هذا الحرية أجواء  العرر عل ا

 حزبرة أدلكال خا$ل من نفسه عن

.عرة جتم.ا وا وعلدددة

 من عددًا أن ت المغارف ومن

 ذوا ا"سالدي لحق ا حزب مؤسسي

 ا"خوان اعة٠٠لجم ا).وحدة قبل ون٠يذتم

 دول معها خا$فهم وأدى طمين

 إلى المنهبرة دح ا)طماطي مسدًالة

 لحزب وتأسيسهم ها٠ء خروجهم

 سرة ب؛ جي-ة وا أدرز يعد )ذي ا لحق ا

دوي المذهب عن المعور ر )لمتر؛  ،ا

 ا سالرب من استفادوا ؛ذلك وهم

 أدائهم في ا"خوان لحركة التنظيمية

 وغيره لحزب ا ا دن وأءطى .لتنظيمي ا

-مية ا للمرجعية كبررة مساط  لد

علماء أبرز من عدد في المتمثلة
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المعاصرة .ة٠. الحركة|' ب |لحركةا[ اساصرة .

 من أدبر عرر ولوا حا لذين ا المذهب

 ا"مامة رة٠لغك رفف_هم بيان موقف

 با؛-ذه-ب ارتبطت لتي ا سه لسيا ا

 مه وتظا لجمهورية ا رة٠بشك وقبولهم

 أنم من واحدة وهي الديمقراطي،

تئار ون بدذهم الخالف دداط  ا!سني ا

٠ا"صالح حزب وبالذات

 ا؛.عميق لفكري ا الحالف ورغم
نبار ددن  دفة.ان ما كثيرًا أبما إ ن ا

 العالم في الصراع قضايا تجاه

 فلسطين ة_ضايا مثل ا"سالمي

 لهرساث وا لبوسنة وا ن !-بنا وجنوب

 وكثور والشيثان وكوسوذو

 من وغيره؛ ق ا!حرا زد والحصار

القضا.

 ءصور ذه أ التيار هذا رعيب وقد
 كانت محددة مناطق في جفرارًا

ء تدين نارمخب  للمندب بالو

 بأد ض.عف ء  ا!.و ا ذ٠ه لكن دوي لها ا

 ا"خوان؛ لحرئ ا وتمدد الثورة قيام

 يجاول التيار وه-ذا ،حبة حمسان " ا

فص هذا تعويض  إحياء خالل ون ا

ء ذعرة  بفرض البيت( )$ل الو

 في الهاشمية للساللة المتمين اسذفطاب

ض بغض البالد أنحاء كتل عن ا

 المتعصبين وذ-عى؛.*-ض مذاهبهم،
 م أوه؛ إشاء-ة إلى دنهم والم-تطرفن

 شمية الهدأ لة ٠لف بالمنتمين يجدق فذطر

 وز وتجا لفكرة ا حول نهم لتقا ا تبدف

 بين والمذهيية الذكرية الخالفات

 ل_ي ا للمذهب لمنتمين ا شميين ف ا

 ادنه.ب ا؛ختمين والهاشمرنن الشافعي

٠الهادوي ا!ض*ي

 عقد من !.ثانيا نصف ا وفي

 في دت ما دقس_.ا ا حدذت نت كعينيا ا

 إيا يقال الهادوي، ر التر؛ أوساط

 في له المنتمين يعفر رغبة ببب

 دوي ف ا لمذهبرن ا ددن المسافة ز٠تضيي

 ا خير ا ط عي٠وس خ خثري وا"ثني

 إيران، ني النظام مع العالقة لتعميق

 من كدر عدد !توجها هذا رفذر فيما

 مى 1س أ عل دوي لحا ا لمندب ا علماء

 من أكرر لمنهبرن ا برن الخالفات أن

.سي سم؛ بقارب تجاوزه؛ يمكن أن

 ههطذى طه ذصر
 ؛عامة: ا مصرع :فحرة أحمد حميد :جع, 1مر

اليمن، ذي ا"سالدة الدولة مدروع سقرط
ستراتيجية، للدراسات اليمني المركز  ا

 أحمد معيد م؛1998 ،1ط صنعاء،
 -ركز ايمم.;، الرب; الحركة لجاحي:١

 عبدالكريم والتر؛ للدراسات ا مل
 والحركة الملمون ا"خوان :دم ف'

صنعا*، مراد، دبة دك اليمن، ذي  حمرلية ا
م.1997
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م1955 دركان م1955 دركان

م1955 مكة
 عن تت-حدث اًا-في المراجع غاب

 قادها الفي ه1374 م/1955 حركة
 حمد ا"مام ض-د اائاليا .ز٠* ٠المقد

 حادث إلى تعزوها ال_دي_ن حميد

 حصلت حين له محطط غ.بر مصادف.

 الجيثر من جذود ددن تش_تبادا,
 لقريبة دزدان( ) في طبن لموا ا وبع,ض

 م #د-؛ ا ى'ن الفي ع-ز-؛؛ي(٠)ت دوفي دن

نذاك. ؛يه؛ ج.رذت احمل

 إلى أدى ث ا  حد تط-ور أن فير

 حمل ا"ع-ام أرفي عدري اقالب

 وتنصيب لعرش عن زل لذذ؛ ءلى
 ،عنه   رد يمن٨ز إمام الله عبد ه٨خ

ل ء؛ وخ.  ءلى ءلم- ا٠٠ذ ٩٥ قليل.ة ت س

 ،ددث ذا الرؤفي هذه تقثا

حقة ؛-ا حداث  في حدث 1لم ا).

 م/1 95 5 اقالب أن دجدن الحوبان
 دن عنه ي-شاع د؛ أ٠رغ_ه-1374

 العدراع ك-ول دد كا.ان - ضرته عر

ا#د؛م. مع لوط.في

 جنود دن م؛ءة بأن ة د لحا ا بدأت

 ن ذو؛؛ ا إلى ذهب )اًافي؛م"-ة( سرفي

 ه/ 13 7 5 سنة شعب,ان في تعز ارج٠ذ

؛خرخس هت؛ث د.ن نالحتطاب ام955

 حزضهمء فا لريتهم م لط.*؛ ا طهي

ة دن المواطنرن ب.ع.ض  في )النجذدة( ةري

 ءلى صم»؛ الجذود ولكن ن(، -لذو؛؛ )ا

 إلى ا ور ؛غى ن، ل؛ًا.ة.وة، ب حتط؛ ا

 سقط طنرن ذوا د-* ذاري ك ثتر؛

 ؛ذفي وذر ، ةذ;  الجنود أحد ؛-سه

ئهم واسجدوا دعز إلى الجنود  بر

 قبل من المقتول !لمجدي ليثأروا

 لجذ-د ا من وية فتحركت المواط.ذ؛ن،
 ءذ-د تعز إلى دوا وء؛ الحوبان، إلى

 في ًاط-وا؛؛ أن ;ط الحبس ءروب

 إلى اذادة هذه وباغت اذأر!ردلهم.

 اذذي ا مر ،-م۴- عقا٠ب در ذل ه ا#د

 ي-ةيها مخرج ءن للمب-حث رق.ة٠ال دفع

 اذذاومة ء-لى حا-ودها ؛-*.زا ا!.عرقاب،

 * ئبهم في إلى الجنود ؛ذفي واستنهاخس
 ومرح؛ ه.رج أوقع ة.د اذادث ن وكا؛

 تعز، غي( عر د) الجيش صدوف في

 هذند الجذ-د ة.اة.ذ ذًا.ك $لى ت ه.غر١ة.

 من مجموعة ود-عه لثاليا ا ًاحمد

 محمد ال.ةلر-ب خمنهم د-ن ط را—خ٠اًا

 وعند *رمجي—ل لم. ودر ،.ف ى ذدة؛

 د؛ ءلى.ي-م أنكر بالجند  يا اك ء حرا

 (V—ف-يه وخطب ، اذ-و؛-ان في ؛-.*-؛-وه

ليس الحقيذ-ي ٢ءدوه أن د-وضلد-آ
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م1955 حره .(1955 ٠حرك

 فر في أو ان،—وي—لح ا في الواطندن

 الذي ه) العوز وأن ن، لحذوبا ا

حتطاب إلى ألجأهم  ك أ من ا

 ل ورجا الدولة جذود وهم ا,أواطبن(،

 أن ظهر نقاش وبعد البالد. جيش

 للمقدم كددرًا احرام يكدون الجنود

 ويروى إب. قيادهم سدوا فأ الثاليا

 من نسخة جدب من أخرج أنه

 ءل وعاهدهم الذريف الصفحان
تحاد وا"خالص الصدق  من وا

 ف٠كش العهد تم ولما الثورة. أجل

 لتي ا سية لمم؛ ا خطته توده٠لج ال-ثالي-ا

: بذوده^ أهم من ن كذ؛

 أحمد ا"لزام خلع ن—إء - 1
 ،عذطك بد الله عبد أخه وتنصيب

 أحمد صالحية عدم بحجة وذلك

 نه وإدط الناس عن حتجابه للحك♦؛
الخذدرادت.

 القرار بزا ا"مام إبالغ - 2

 وعلى الجيش، وحدات ءلى وتعميمه
ء خصيات ل ا وير ،راتدايخ الطم
٠اإيمديه

 التازل ا"مام رفض إذا-3
 كافة من النار ?مره ءلى ذطلق  ي
والثقياة. الخفعة ش؛الح أسدة

غير ،لخطة ا هذه ء-لى لجمبع ف.ز

 مختلف اتجاه اتخن ا حداث سير أن
 ما واقع وكان ،ل التخطيط تم عما

 رواية وحب ذلك بعد حدث
 النحو ء-لى - والشامي لثماحي ا

اتالي:

ه/13 74 ثعبان 8 الخميى

 المقدم تمكن ام: 955 مارس 31
يا ؛ة من ا  واناء الجدش طم

رار عن أذراده  ند كانوا الذي ا

 ا"درء، انذقام دن خوف ءاده عزموا

ب' رقام ب قائد ا  بامتدعاء ا

 ء تعتلما د_ن ت لثخعيا ا از ي■ ك

ع لال يفع *اشا وا اط^ودة ءضاء و  جتم-

جتؤ^ء وحغم; بالعرضي،  عدة ا

 ،ن لنعما ا أرذ : منهم ت يا٠شخم

 عبل ومحمد ،ني "زيا لررن’وءبد

 ومحمد ، (ءدا دحني ,!شادي الته

 وزيد ،اوذلى ود—وحم الذاري،

يى رثي ،دي إشن؛ ا الته وعد عقبات،

 ودى زبارة، دمحم رأحمد ٠غيدا

 اج:ش 'ثر و ؛-اثا؛ رخددى ؛لكبي'
 لله ا عبدر ،-ذور ا محمد ،'—ع—ت—ئ

إلى واستدعي وآخرون. ي، ا ء
جتماع  الله عبد ا"سالم سيغى ا

جتماع وفي ا"مام أخذو  ظهر ا

 بيعة يتم, أن ا ول رأيان؛

من بد لليمن إمام الله عبد
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.(1955 كترح م1955 حرك;

 المقدم حدنه ما وهو ،أحمد أخيه

 نتمسك ا يرى آخر ورأي الماديا، ا

 م "يا ا يعلن بأن عية الذ من بشكر

 عبد  خيه الملك عن تنازله أحمد

 ارأي، هذا تجتمعون ا حبذ الله،وقد

 محمد الجيد أمير اتجتمعون وا؛تعث

 مي المماا محمد ء البرضا ديروأ ،لحذورا

 من زل لذن ا صك عل للحصول

 ا"مام، ب سذجا ا وقد أحمد. م "ما ا

 أن غير للتنازل، صك عل ووقع

 غامضمة جاءت الصك عبارات

 عن الحذازل٠ب ي-صرح ت إذ رمواربة

 أى، عما بالتازل وإنما الورش،

 إلى |نجتمعون  به ولم )ا ء-ه-ال(،

 وصول عند بادروا فقد ،المث د

 م إما لله ا عبد يعة مدا إلى إب لودقه ا

 الله(، عل توكل٠)الم باسم لليمن

 مباح ؤن ذب لثا ا الساعة عذد ودالمث

 وبدا ،روالي ا لتوقرت با لخمرسم ا

 بعد ؛لمحةا المشكلة أن للمجتمعين

 )ابن لبدر ا محمد وجود هي لذتازل ا

 تحرى واحتمال ،لحديدة ا في ا"مام(

 جتماع ا قل وع ،عاب بغا الحركة ضد

 را"ريالى الثاليا عل اقتصر

الله، عدد الجديد وا"مام ن لذد.ا وا

 بالحدددة البدر إلى وذل إرسال وذرر

 االممامي أحمد ومع.ه النعمان برئاسة

 القبض أو ا!.بدر "قناع  غيري وا

 ءلي بن الحرص ا مير وكلف عب،
 ءلي المحصول ء صدئ إلى ب ها بالذ

 ء وعل؛ ،اس—لعر ا  مير ا تأييد

 ء د؛ ا عند د ء؛ وذل صعاء، ن عر؛ وأ

 ولفي والمبايعة. التأييد رسائل حامأل

 قدم1ا ؛.مقر آخر جتمأغ ا عقد ء لمسا ا

 من مطمئنة  مور ا وبدت لثال؛ل ا

 كلة٠مش وظهرت خل، ا زل ا جهة

 ة.ل ادي انحتملة، الخارجية ا خطار

 الطامع يحيى بن الحن من تجيء

 المملكة .وة-ف٠ر ا"مازة، في الداثم

 عبدالنا?زر م ونظا ، اسع.ودية لع.ربتة

جتماع في رررتة م، في  إرسال ا

 إلى بجه دها٠ح ك.ان رؤود ثالثة

. "فاعه الحن

 1 ه/1374 شعبان 9 الجمعة

طورات :1 955 إبردل  حدثت التي ا

 عن كثفت ؛.*.ده وما اروم ه_ذا في
يا، -لحركة عادية ء مفاجآت  ا].؛.

 إلى ذهب الذي الوفد أن تبين فقد

 إلى م ن,.نا ؤد النعمان برئاس-ة ر ارد
ءه وأعلن ا]جدر  رصوله مذن و

حجة إلى رحل اردر وأن هناك،
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1955 كاة 1955 كاة

 من مجوبا في بقي من وأطلق

ء ب وكاس* ر،١ا حر  ك.بترة ة ءمجمو و

 ضمنهم: من ا درار الفجاط من

ل الله -لى ءو ،الرعيذي مح-م-د  ،ا

ذحال دن ونمكن العمري. ودن  ا
 واسحذه-اض ،قمره في تعز في ب-أسه

 البالد، وأعان مشايخ ود-راسلة

 س-ة ;رة؛ .ة ا!-عود إلى رؤد ل ا—إرس و

 د.ن ا"د.ام كن وة والشامي. النعمان

 ب لح.طن بخ.طه دشور ذ.وزيع سه٠محب

 إلى لى—ص،ع قد ه—ذ٠اب أن لناص ا إلى

 حوله، دلمتغة القبائل وأن ،دجة

 حكؤذ ا الذذام يع٠م٠الح (ذ.لى—ويذ

دزان.  ح_رك رر٠المضث أثر وء-لى وا

 د.ظ(هر  هتومي ا ري ا!*.ه؛ الذتخ

 وفي للحركة. ومناهضة لإلمام د-ؤلحلى

 للحركاة إدانته ري الر أعلن القاهرة

 واعتبرها العرب( وت ,حد إذاعة دن

 ذ-لك وإزاء أمريكية. د_ؤامرة
 ع جت_لزلىا ا الثوار عغذلى ت ١لذطور ا

 اك*كرلحون ن وكا-( ،إوؤف رس١كلى

وا-لم-دري، الجن(ي، حسين أئ(ل:

 يرون القمر وغة„.ن الدفعي، حمد

 حمد ا"د-(، قتل إلى المبادرة ضرورة

 قصره من إخراجه  ذلى ا ء-لى أو

 هذا أن إ القيادة، كمقر زه واحتجا

نقالب إم-ام رشدة عارضه الرأي ا

 حق بشدة، يا لثال ا والمقدم الله عبد

 إثارة في ذلك البدر يستغل 

س،  يرغم أن ءلى ارأي واستقر ا

 اهرش ا عن زل ذنا ا على ا"مام

 وأن ، فيها غموض  بصراحة

 فيها مرهذًا رسالة ااجدر ابنه إلى ركتب

 أي عن لتوفف او الله، عبد دنة ؛.,مسا

 الله رسا يكتب وأن مضاد. نشاط

 ابالد ومواطني أعيان إلى أخرى

 عبد  خيه طاعتهم, لزوم فيدا يطلب

 الفرض لهذا ا"مام إلى ورب الله.

 لله ا عبد لجديد ا م "ما ا سه برثا وفد

 ض لدا ا : ضسهم م|ن آخرون ومعه

 الجيش وأمير "رياني، عبدالرحمن

 لهذه م "م.، ا حجابوا المذوفي، مح.مد

 عن عزوفه لهم وزعم المطاب

 هو يروه ما كال وأن اللطة،

 والحفاظ اليمن، وامتفالل ,-تقرار

 ؛ردم الجددذ ا ا"د مرقا كارادذد. ءلى

ف  وقعها اذفي الوثائق دن الدور آ

 ء أئ في وتوزيعها حمد، د ا"د-(

 أحمن. ا"مام كان ذلك ل وخاد البالد.

 قادة علم درن المف(دة خططه يتغذ

تصال ن درة  دة سنناد( و دلجذو با با

ئؤم،  ن،  ء;( وا المشايخ سدةودرا ر

بالذهب لح_ة_;ل دن ة—ل سحم_( و.
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م1955 حركان 1955 كاة

 أن ويظهر المناتدب، أو والقود

 ٠قلل إنهاني ا التتازل ني حمد م-كيدة

 فاظ-رفوا الحردة نادة عل ا;طذت

 تدعيم إلى ءلى* المر.'ب إحكام عن

 سهل الذي ا$مر ،الجديل. لوخد.*

 المضاد بليره٠تلل كال٠إح م ا"د-، ءلى

 ثعبان 8  حد ا ؛وم خالل

 أن دون م1955 إبريل 2 ه/1374

. يجد عاذق

 لتالي دندن ؛-وم ء-مر وعدد

م خرج تسربه وبحستمة  من ا
 ة ردد سجانه ءلى الباب وفتح محسة

حه هر د؛ و٠وه  ء,لى رن ص.ارخ ،س.

 مما وذهلوا المجانون ت ذه ، حدون*

 ،اسوقف ء-لى ا-س-مطرة على ساعده

 بإخراج فمرهم الجنود وإخفاع
 ونقله*( القعدر من وا طفال الفاء

 مرهم و ، ن*.:( )صالة في ه قصر إلى

 فدع نلك بعد هم ،م٠٠حه س. م *بل ‘-ح
 القريب الحركة قادة مقر ء.لى انار
 عر مك-ان المق.ر ن وى ،ر لذى ا دن

 ه "د-؛ ا ق-صر د؛طرة تحت ١..م دم
 ا"د؛ ن وكا-؛ ، صر في ه-ر !.ن؛ ا وقعن

 دن ؛تمركز ا لجذود ا ل ت؛ ا قاد

 دغر ن كا.؛ الم*-,كا.ة اشتداد .وبعد فيها

 ر٠قص دن المذرران ضريتع الحركاذ ة؟؛دة

وم ة-؛ وقد مبر، قالع ودن م "د-؛ ا

 خارقة، ؛-.بالة ومجموعته الثاليا

 دد( لجد ا م #د-؛ )ا الله عبد ول وحا
مام أن إ اللم، إلى الجنوح  ا

 ن آدا٠جر -عرآ٠د..مم.م..ث لعة٠كا ذد.ك رذغر

 الجيش وأن ص-ة خ.ا ، لى لصا الكفة

 ني ترغب كهرية إلى ينقم أ بد
سالم،  دأ ا رأسها ء.لى وأذب ا

 فيوم والتخطيط الصمود ء.لى ذم
 آخر وفي م، ا#د-؛ ة_صر ء_لى مضاد

؛-اء ا ر ثم-؛ ذلك ن وكا-؛ - لحظة  - ]-؛.

 وقف ء-لى الدلى الحركة ذادة حاول

 دع هدنة وععل ر، دلما ا إطالق

 )محمد الذرض ذ-ذا و؛*غوا م، #د-، ا
 أن دي لثما ا ويروي الذاري(.

 حسب م #د-؛ ا إلى دذه-ب د ].ذاري
 بيته، إلى ودأ الحركة نادة قرار

 رت واثم.؛ الجيش نداءى ذلك ل ذ
 م ]-#د-؛ الجمع واستطم ثماد  '،-ركة

حمد.

 حمد م "ما ا م نذن؛ ا ن كا.ا لعادة وكا.؛

 دن كبررة مجدوعة ءد أ إذ دد دد  ة؛

 *نهم ن كا؛ ء لعك؛ وا والمشايخ ط اش-؛
 د—وأحم ، د؛ ._؛-١ ا كرد : لشهيد ا

 وائد ، لسمة ا وء_لي الدفعي،
 حم_ود العلماء: ودن مععار،

 در. ]ن؛ عر.دا حس.ين ومحمد ، غي لم؛ ا

 ، المطري صا ءلي المئايخ ومن

الخولي- وء-لي المعر، ومحن
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م1955 كة٠حر .(1955 كةرح

لن٠٠٠ح ا"عدام لميدان من رجع١و

 ونجا ا"ريافي- وعبدالرحمن الغفاري،
 المالزم منهم آخرون السيف من

 ع. ا ءلي محمد )آذذاك(

 أولىب تحعديد ر اادعس د.ن ى—وأي

ذ.ذ.ي ه،1374 ما1955 حركة فشل

 مرق الحركة قادة تمكن  ورن ا ارومين

 عل لحركة ا وحصلت ا مور، زمام

 كلها الجالد أنحاء في جدًا يع وا ردددأ

 من أن شك و بسرعة. انهارت ثم

دلي؛ ما الفشل ا ط عوامل

رام ة حدا على ا"بقاء -  وعدم ا

عبيه. الرقابة إلخكام

 مما للحركة لعرضدة ا البداية -

ارتجالي. سز في تستذر جعلها

 كل من ل؛حركة المضاد الموقف -

رار( )حرئ رموز   خمر ا وعلى ا

 الخارج، في ^ري—لزد ا محمود محمد

ءلى. ا لد ا في نعمان محمد واسد

 في م ا"د-؛ ابن البدر وجود -
الحذركة. في المطلقة ردده وح لحديدة١

شاي -  ؛.إدة صنوف في ت ا

 كل عند ظهرت التي الحركة،

الهامة. سه السر ا!ةرارات

 حجة إلى زوى-ول دن لبدر ا تمكن

ف ة ن; لى ؛-تحو وحشده  دن ذفي مذل آ

 في ق لوردي ا زدول با له ازف و ، لقبائل ا

 ا خصر رء-لى ا!-*ربي، اذرق

.كدودرة ا لعردلى ا المملكة

 م ا"م.؛ ابن الله عبد  مثر ا وجود

 المعروف وه-و الحره رأس ءلى يجدى

 الورقة بصالته ا حذرار( )حركة عند

.ز الذر بالدواذر

 حركة كانت فقد نزك ودع

 المبكر إخفاقها رغم ه1374 م/ 1955

 المعارضة لحركة جد لدذًا -ًا—در

 ءم يجالء *ظهرت فقد م، لإلف

 إمام(،—ب م إدل )استبدال ساسة

 لمبق ا ,تخفن همية وأبرزت

 ودو ا"مامة، ض.د ثورة  ي والمتقن

 ا حذرار( )الضباط تنظيم ا-نوب ؛٠

٠سشمحر !؛ورة ده إء عذد .؛جيد

 الوادعي ء|.ي أحمد

 اليمن : وي٠الثما ب نرها عبدا الته عبد ل جع درا
 عة روضا لدنويرا دار والحضارة، "نان ا

 ،3ص - التغيير ريام يحعدذاا مد٠ح٠ع احمد م. 1985 ،3ط بيروت، ثر، ذن را
ن في ابب واب؛ الجيش ا شول: ناجي العقيد ام.984 م.1988 ،2ط ٠٠ ا
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1967 ذودبر 5 كاة1967 ذوفمبر 5 ب

ام 967 نوفمبر 5 ق٢حر

 الني لحركة خبا التار هذا يقهرن

 لم.شير ا لجمهورية ا رسب ر ء قعسا بإ ١٠٠٠س قا

 وتشكيا ،وحكومته ل لسال ا نته ا عبد

 بديلة وحد-ومة للدولة جديدة ة٠رئاس

 عن لحتلنون وتوجه سر؛سة ذات

 لمرا-د-ا نتيجة وذلك ،سابقتها

 لدة متتا ولقاءات ت ي واتفا وأحداث

 الني ألخ.مم وات٠م٠اكم بها سدت ا

 م/ 19 6 2 س_ذة ة ليمض ا لثورةا تلت

 الوطى؛ المستويات عل ه1382

 لم.مزا فغي والدرب. والقومية

 آنذاك( اليمذب بده العج )الجمهورية

 منتصف بن الواقعة الغزة شهدت
 ا خير والربع م1966 ه/ 1386 ستة

 أوضاع م1967 ه/1 3 86 عام ذ٣م

 ذًا حدا وأ طزز لموا ا عل الوطأة شديدة

 من سده قا تعسفون ب وإجراءا ة مأساو

 والحكومة درية ا القوات قيادة تبل

 ا؛.*ثور سة درئا اإدمن في آذناك ثمة لقا ا

السالل، الله عبد

 لجمهورية ا ربب ر اك ا عودة فبعد

 أقيلت طويلة غيبة بعد ادهرة من

 الدستور، وعطل القاتمة، لحكوط ا

 وشكلت الجمهوري، الجاس اخي وأ

قيادة نرت وقا الدولة، أمن محكمة

 لحكومة وا ليمن ا في ا؛صرية ت اذوا ’

ت لة بحم  واسعة، ت ى؛ ومحا اعتقا

 من ص  شذ..( ا من لعديد ا واحذجز

 في وعذبوا الشريعة( الوحدة صر لعنا ا )

 الجايرات تديره كاذت خاصى سجن

 عدم وأ ء، صنعا في لمصرية ا لعسكرية ا

 ر١مع سجون في اعتقل كما بعضهم.

 اليمن قادة من نخبة بالقاهرة

 وصلوا لذين ا لعسكرين وا سين بغا ا

 لذرح تهذ٠وم٠حك م_ن بدعوة إليها

 عبدالناصر، جال للرئيمى  وضاع ا

 الدولة رئاسة في أءضاء برنهم ومن

 الني لحكومة وا الجمهوري( )الجدب

الالل. الله عبد المثور أقالها

 هج_مالت كانت آخذ-ر جانب ذجم

 تمولها الني والمرتزذة الملكية القوى

 اشتدت قد السعودية العرب المملكذة

 العسكري الصعيدين: عل ضراوتبا

 بدوره شدد لذي ا  مر ا ،سي لوأ وا

 والحمالت لتعسفية ا ا"جراءات في

 ا؛صرية القيادة قبل من العسكرية

لجكومة. وا

 رب٠لحذ ا وبعد نفسها لغزة ا وفي

 ا ولى ا يام في رائدة ا"س العربون

و من  عقد م1967 ه/ 1387 سدة يوذث

لحذ-رطوم ا في العربوذ لقدة ا مؤتمر
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م 1967 ذوفمبر 5 كة٦م1967 وذمر;5؛ة

 ا ولى جمادى 25 ذي )المودان(

 أغطرسة 31 ه/1387

 ا;.سعودي الطرفان؛ واتذق ام967

 جال الرئيس في ادخالن والمصري

 عل فيصل والملك عبدالناصر

 ارحمن، من ا؛.صردة القوات ب سآح ا

 وزراء من ج،ي دية ثعال لجنة ا؛ؤزر وشكل

 ن ;*ودا وا ق زمرا ا من كل خارجية

سحاب ب لمرا وا؛خرب  وتحقيق ا

 وقد ، ارمق؛  طراف١ ددن المصد-الحة

 وشعب حكومة ليمنيون ا رفض

تفاق في ورأوا اللجنة مع التعاون  ا

 ليمن ا سيادة من حمم نتقا ا لمنتذور ا

 ادري ب٠الجاذ لكن له، سفال وا

 القوات حب٠س عل فقته وا—بم التزم

 ض أوا في تم الذي المن من ا؛-صرية

 عدت تصا ححن في ،نفسها لمة ل* ا

ت  وحوادث ،يه العسكر الحدر-

 الملكية انجا^.;ع من؛.بل التخريب

 القيادات دفع الذي ا مر وارتزقة،

 ىطر الى لمم.ية ا لعس*.كا.رية وا ية٠س يا لصة ا

 فقررت ،ت عدا للمس*؛ أخرى ب أ؛.وا

 من ؛-ل إلى افبوري-ة ردس سة-ر

تحاد  والعراق ودر اكسوفيي ا

اد؛غدات. داك سب

 السالل الله عبد ا؛در الرى بدأ

 نوور من الثاني في هذه رحلته

 بزيارة اه 387 رب 29 م/1967

 صر شا عبدا جال سر زرد ا دلمة ودشا لمصر

 صنعاء إلى !.عودةا ءش حثه الذي

نعسها. عل ارحمن تعتمد بأن ونصحه

 بغداد إلى ومل ذرب. من ازرابع وفي

 منه معب. لحا ا وفي ،ذ_ه٠ذ !لمغرضى

 ;ته إة؛ صنعاء في وأعلن لحركة ا مت قا

 مجلمى وتشكيل ،منادب يع٠حم من

 برئاسن (راعجة )رئاسة جهوري

 ا"وفي، يمى عدارحمن؛ن القافي

 ي ا!.*.مر ن حس لغريق ا وعضوية

 رع، دأ وتم عثمان، علي د محم. شيخ وا

 أحمد ن١محس درئاس.ة جديدة حكومة

.ك.**ى ا

 م*لمقوم با أ لحكومة ا عالمت أ
 مع والصمالحة ا وضاع بتصحيح

 عل والعمل وا صدقاء ا شقاء

اثمن. ر؛رع في الالم تحقذق

 نفها دنة ا من تور نو ق 5 وفي

 عرف إدي ا المؤقت الدستور حممدر

 غته صيا تمت الذي ،نووور بدستور

 كان فقد )تجر(، دستور درار ءلى
ً لب ا٠لة ا في له تب مشا نصوحم*
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ام967 ذوفمبر 5 ة٢حر ام967 ذرفمبر 5 حركة

،  بوم في قاصرًا كان وإن وأحكام

 من ستور لدا نكاخج عن نصوصه

 فيما ودا خم ،لديمقراط.يةا حيةا

اك؛هرة. والواحات با-زقوق يتعلق

 لدولة ا سة رئا بشكل يتعلق ور

زربنمى منصب عن ستعيض, ’ فقد

 لجمهوري نجاس برب.، لجمهورية
 عدد وحدد ]دولة،ا رى'--ة يمثل الذي

 ددن دورية رئاسته وجعدت أعضائه،

 إلى يشرر ؛ أشهر ثماندة ل٠ك اده٠أءف
 ا وضاع نتيجة - الحركة أن

 تد - للحركة السابذك وا حداث

 رئاسة في عية لجما ا القيادة فضلت
الدولة.

 ،يدم لم لدستور ا هذا أن عر

 واجه الجمهوري النظام  ن ذلك

 وأشد فزاته أصعب صدوره بعد

 مقاومه وأعنفها خطورة أيالد-ه
؛ طذون ؛واا وقدم ، وصدودًا  نادر؛ أ

 عندما وذلك والغداء، الذضحية ددن

 قوى ل—ب—ق من بت ذجما ا دوت٠ت٠ش ا

 وحوصرت والمرتزقة، الملكيثن

 دوما عين٠س_ب ة صنعاء ة٠صعد لعا ا

 فك من يتها يا في م لدظا ا تمكن
ة. المعاد القوى وهزيمة الحصار

ي ءدرة ؛.عد نوزتر دستور وأ

 إعالن وصدر صدوره، من اشهر

 أحكام جاذب إلى - يقفي دستوري

 لشررى ا مجلس اسم بإلغاء - أخرى

 وإحالل نونبر، دستور في ورد الذي

ي الوطني نجلس ا اسم  تشكل ا

من الجمهوري انجلى ردس ؛خرار
 م/1969 مارس 7 في عضوًا 45

 وأء-طي ه،1388 الحجة ذي 18

 التذريعي انجلس صادحيات ؛.عفر

 محهروع وضع بمهمة مه ي جانب إلى

الداثم. الدستور

كور س٠انجا. أنح?  وع ث ا

 ه/13 90 رجب 25 ذي الدستور

 لمايمكن وطرح ام970 ستمرر 26

ء با ى رسم أن  دلجن لم إن الذي ستعت

ي بالقدر كان فقد عام  سمحت ا

ولة وأجهزة البالد إمكانيات به  ا

؛لذ،  شوال 29 يوم إعالنه وتم آ

 م1970 ديسمور28 ه/1390

 تم 4وإ-موجر. د، للد تمس دا دستورًا

 لس٠يج أءضاء وتعيين انتخاب

ي لشورى ا  159 من تكون ا

 سة رئا٠؛ لحكومة ا وشكلت ، ءضوًا

 لت ونا ،ن محمد أحمد ا ستاذ

 أول ربع 28 بتاريخ انجلس ثقة

م.1971 سذة مايو 24 ه/1391
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يى

 تجذل مع - الوضع سق_در وا

 ظا تحت - ورؤسائها ت لحك_وم_ا ا

 5 حركة عن اتح٠ال ثم. لدا ا دسخر٠ال

 ه1387 شعبان 2 م/1967 ذورر

 المقدم بزعامة الثاب الحرئ قدام حتى

 سذة يورو 13 يوم الحمدي إبراهيم

 ه1394 ا ولى جادى 22 م/1974

 وعلق ،ورى—لث ا مجدى ألفى الذي

 مجلس سج أ وتر وشن) ،لدستور ا

ومدي القيادة؛ مجلى سمي رئاسة؛

القيادة. مجلسو ربدن 4رئيس.

دركات قائد أحدد
 ذي الوطنية الحرى : عفين جابر د أحم :راجعم

 أحمد ام.982 دمنق - الفكر دار - اليمن
 ة ٠واك طبة .*خرا لدي; ا ق آفا : ؛.ركات قائد

م.1990 دمذق ٠ رالغك دار - اذيمانة
!الحرب اآلوهيون = ادهرب اآلوهيين درذة

الناصرية = !المدن تي الناصية الحركاة

حريب
 المهملة، الراء وكسر الحاء بفتح

 لذرفي ا لجنوب با ،وارية حية مدينة
 كيلومقزًا 90 بم_سالذة ٠مارب دن

 ذه٢ ويتصا )شقير(. جذب أسفل
 من لجؤبة ا وادي لها شما من الناحية

شرفها وسن عبدة ووادي مراد ؛ د

 دراد د جنوبيها رمن تحان حية تا

 ومركز كذدك. غربنا ومن ورشة

 ومن ،علي آل درب حريب ناحية

 أبي آل بالد : حبة لنا ا هذه أعمال

 وآل مظف وآل عقير وآل قلؤبف

غالي

 جناح آل وراد: قبائل من وفيها

 .واخطاوعة ذرة رالصعا ءشه ي وآل

 من الرملة في تعى درلب ومياه

 بع.ض حرب من ور ،بحان شالي

 ناحية نائل وم-ن وراد. ؛. د أودية

 لحام: أربع وهم عقيل آل حريب:

 وآل زته ١ مد وآل ئته ١ غيى آل

شعنون. وآل لحة إصا ا

 ها سما التي هي هذه ورردن

.٠بيحان حريب جغة۵ل ا في ني الهمدا

ن ه عال أ واد : ودرب  لخو

ن(، )حريب ويسمى ل إطيا ا  خو

 ٠-م(۴ذ )حريب يسمى لنهم وأسفله

 القديمة ارضية لنقول ا في جاء وقد

 )مدرن/ هذا بم حريب وادي نكر

 وتنتهي (.649) جام دش في حرب(

 عامر واد وهو ،الجذ-وف إلى مسايله

واأزروع. بالسكان
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الخريو دحرئو

 وواد منطقة : .;.ش٠الذرا وحردب

 بجبال $ شما تتصل ، درواح غربي

 (، يم *ريب ) ى يغال وك "يم"
 أب' كما با$ثار، ذة منطقه ي٠وه

 وكرة ا—تربته بخصب تشتهر

دزروعابجا.

 ربة 1خ قرية : فكج وحرب

 ٢١٠فى بلد نهاية في مهراكمة ضر وأتقا
, ؛دا ؛.في لذب ،ل ا لشم ا من

 أعمال من دا؛ع في قرية :وحريب

لحح. عاذط؛

 الله ءيد محعد دوسف د.
العقدفي أحمد إبراهدم

 ها7ص رى،بالك اذمن ح الودس ن٢ح مراجح:
.130/2 العرب، تاويخ ذي المعصل .72

 بلة٠ليم ا كن  ما ا ء ٠س أ : لشجبة ا تته ا عبد
 - القديمة اليمذب النقرش ذي ودطلئره_ا
 سجم )با لماذب(؛ م1982 ماربررج

المقحذي، ؛,رايم صكف1 دل والب ابلدان
.002 ،4ط ،٠،ة٠لكلا دار

الغريو
كر، العروس ازذإح  ا

 وجع ا$نق، ا!*روس بزة:والمر

 وجع و، حرا وأ ذى، غرا يو: المثم

 وحر؛.دات، غرايو، المرزة:

 في و !را ا يم حقد وي حرا ويقال:

و. حرا لجمع ا صيفة

الحاء بفتح هما لحريوة وا لحريو وا

 آخرى ابء وكون الراء ر وكس

 غرلجة صيغ ذاتا كلمتان وهما واو،

 ، ض ا ذنا لهجا وعلى لجةلعر ا اللغة ءلى

 مدلى )دلى(، وزن على أخهما صحح

 ولكن ،إلخ ”وصعر وكبذر أميى

 منتهية لغدنا في ؛لممة ق دأ أن لغريب ا

 الواو، ثم التاكن الياء هما علة بحرفي

 قواميسنا في لجةعر كلمة نعلم و

العرب؛ لهجاتنا في أما الوزن، تهذا

 غرابتها ا!خاس حظ فقد اليمض؛،

 فربا بذل حكاية بحكون أبم حق

 أخت عل لها عر حق ر كبة جهد

 شاعرًا إن يقولون حيث ،وحيدة

 بين ما وأعجبه عرس حضر دبرًا

ل فقا وانسجام حديث من الحراذين

 يعجز ت“—ب ه يحين من وتحدى

 نوله؛ إجازة عن الحاضرون

الفراوى حديث أحلى ما

 حردو *ن ن لين يا
من م أق.؛ مذي بعد أحدهم أن إ

 حريو، وزن على قافرة عن لجحمث ا

 تبامة ذ-تجات من لهجة في وجدها

 يزين ا!ق للشاوة إن حدث
r—أو رؤوسهم شعر ل الرج-؛ ا
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الحزم الخربو

 إ الحادرة رؤوسه-م عل يبويا
 في آخر اسم وللعكاوة الشعر، من

 ن فرحا وجاء القيو، وهو تهم لهجا

 : نشد وأ ،بددك أجذزت وقال:

تهامة ساكز ئ ون

 في الوحيدة الكادة هي فالعيو

 ولم 'حريو، وزن عل ادفي لهجاتنا،
ن. ءن دا سمع ثا

 ذى لحرا وا والخريون لحريو وا
 واذريوات والحرايو وا خراو

 الكلمات هي كانت وي،والحرا
لة، لهذه لهجاتنا في السائدة  ولم الد
 أو عروس كدمة يتعمل يكن

 فيما الحاصة بعفر إ عروسة
 ت بري شع أو فصيحة أشعار هرن ينغلمونه

 وفي المناسبات. هذه في المغناء ملدونة
 ن لكلمتا ا تنتذر بدأت ا خيرة $ونة ا

 العرب?؛، ا قطار بعفر ني المعروفتان

 أر وروس للرجل، الدرس وهما:
 )حريو( مادة وذآني للمرأة. العروسة

 من ير٠كث في مميفها بمختلف
ردذ. ة لشعر ا ت ا؛قو وا

 ذي ا علي طهرم
 ذي صم:يا المعجم ا"رداذي: طي طهر :دراجع

 من صة خا معردات حول ث لترا وا للغة ا
،دمث-ق ،لعلموة١ دعة لطا ،ا ت للهجأا

م.1996

اوددندون ا"حرار = الزمذدش ا"حرار حزب

شراكي = اكني ا#شزاذي الحزب  ا

اليدن ق البعث = ا#شتراكى الدردي ادبدث حزب

 اا.دسد.ذوري = الدسذوري الحزب

شدب1ا = شراكيI الشعب بدن

الشورى = ادشورى حزب

تحادي الوطني الحزب لوطذي٠ = ا

ازحزم

 وادي في إداري ومركز مدينة

 فزري: أحمد الدكتور قال د. الجوف

 لدوقع ظت٠ث حدددة مدينة اسم اؤزم

 ا$ن وهي القديمة، ""هرم مدينة

 المدينة ح رتة بالجوف. الحكومة مذر

 إلى مز كيلو نحو فة مسا عل لقديمة ا

 رائها ءلى رذطلز الحوم من الذرب

 فرية ني رهبا علي" آل "خربة ام

 المدينة"-كما-سدى أو" علي" "آل

 من جزء أعل على مشددة — أحيان

 دن وهناك هنا وذظهر ،لقديمة ا المديمة

 >جرية جدران أطالل الحددذذ المنازل

لقديمة ا لمدينة ا بوا؛.ة ل تزا و ،قديمة
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 ءلى معدان وبالمدينة جيدة. لة حا في

 يوجد كما الهنارل وسط في ا قاب

 الجاذب حاذ.؛ ء_لى ن صغيرا معبدان

 في فتقع ا$ثار أهم أما لها، الشمالي

 مر 300 نحو مسافة ءلى السؤلى

 وحفى ،علي آل ن٠ك دسا غرب ل شما

 في يقوم كان مغت قليلة سنوات

 ظاهر , مدخا ذو معبد ن المكا ا ط

 الجرانرت كتاب جت٠م مبي للعبدان

 ظر منا عليها لمنقوثر ا ة٠م—خ٠غم—ل ا

 - الهدخا ا ط وأطالل ،مختلفة

 حق تزال  - 4 نبب جا أحد ذاء سنت را

ا رض. ءلى راودة ا$ن

 ل٠٠ه لحزم ا مدينة ن سكا وأغلب
 آلى :ذ-ررءه-م ومن همدان قبائل

 وآل شرب'دن وابن علي، وآل العرافي،

 زامل، وآل ، عسكر وابن ،القهقوة
 ن، وروا وآل ن، لفقما وا كرر، وآل

 وآل ،مرعي وآل ،عرفج وآل

 ،ن وط وآل ، عايغى وآل ،حوذلى
.لة.ملي وا دي العبا وآل ،حمد وآل

الحزم: ذوادي في درهم رمن
 الشجن، وادي الخواط-رة، هران،

 ،لمرقعة ا ،ينبأ ،لعصالت ا ،لخربة ا

 السيل، ،الديمة حصن هراب، وادي

المنطقة هذه ف وذم الروضة. المرقبة،

 عن لتمييزها لجوف ا حزم ١,٠—س با
 هذا مل٠تح التي لمناطقا من عرها
سم. ا

 من وامعة أرض - دف؛ - والحزم
 في غيلباوزير* أعمال
 ن ودم؛ ؛اشارة ددن فيها ، ٠حفرموت

 "الصداع" >صن وفيها جدة، المسا
 العولقي ءلي بن الله عبد ا مير كان

 عذر لث اك القرن أول المتوفى

.ا.لمماء حن يع مع ا۴٠ أن كما ٠الهجري

 شبامج;ي مدينة شمال قرية والحزم:
 ل قا لخبة. ا جبل بس*.ذح ، ٠موت حغم

 أحدلمها : السة.اف لرحمن ' عبد المؤرخ
 آل من سعيد بن عون لشخ ا أن

 الذرفي الجانب في مسجدًا بنى ردادر

 عنده وبنى الحبة جبر من لجنوبي
 ينحدر من فيها رقيل وسقيفة سقاية

ن وكة.؛ حاجته. ؤضاء بعد شبام عن
 دارًا Lf ربنى الح-زم سكن من أرل

 بن الرحمن عبد بن حمد الحبيب ه-و

بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد
 الله عبد دن حسين ن—د حمد أ

 سنة في ذلك ن وكا دروس،—العب
 إلى يدعو ويقي م،1715ه/1 127
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عده( يزأمين٠لحز ا ءبده( أمين٧الحز

 . حمد أ ن٠ب عمر حزم ل شا و لحزم ا

بن عبدروس ادئخ ذريته: ومن
 سن.ة فىر ت ت. ا بدرومى—لع ا كن١٠٠حل

م.1927 ه/1346

طن؛-وادي قرى من والحزم:  ا

حضرموت.

 أعل في منطقة لثوير: ا وحزم

 كر ا درية مد ١مز صيعر٠ل ا ؤوة وادي

 رملة جنوب في تقع بحضرموت.

٠حزر

 تسعدى لعدينا في مديرية : لحذ.زم ا

لعددن( ا مادة )اذظر لعددن ا حزم

المقدخي أحمد إدراهدم
 وماثلوا ارلمدان معجم المقحهي، إدراهدم دراجع:
 ،4ط ص_ذعاء، لكنمة،ا دار ،رحيةا

 رج اليم ؛.إدان مجموع لحوبة-ري، ا م؛2002
وب؛لمها.

 ءجده( )أهين الحزمب

م1996 - 1963 ه/1417- 1383

 وك لحزمي ا سرف ,ده ء مين أ هو

 وتعلم إب، محافظة لعدينا حزم في
 اندمل ثم ،كتاتي:ها في والكتابة الغراءة

 ثم ،دارسهام في ودرس تعز مددة إلى
 الخدمة  داء صدعاء إلى انتقل

 الدراسة ومواصلة ا"لزامية كرية٠العس
عل وحما تخرج حيث الجامعية.

 د وتعبا  ا ل ا٠مج في لوردوس ل?كا ا درك

م.1 987 ه/1407سة
 بارز حذي٠وص اقتصادي كاتب

 دية ق.ت,,صط  ا حفية ص. ل ا ته با دكتا شتهر ا

ة٠س لسيا وا  بدء ن إدم ا في .ث

 أواخر ني وفاته وحق ت لجز؛ لثما ا

٠ ت لتعينيا ا

 في الدمي يالمركان ابك في عمل

ذون مجالي  والعالقات الماب ا

 د قنصا  ا بكلدة لتحق ا مذن مة لعا ا

 جانب إلى صدعاء جامعة - رة لدعجا وا

تا ممارسه  عوف ا هرن عدد في بة ا

٠ ة ي مذ ل ا

 ة٠صحيذ في اقتصادي محررًا عون

 عام مذن  سبوعية ا رستما 26

 عام وحذق م،1987 ه/1407

م.1994 ها1414

 صحيفة الدحان صالح دح أسم

 م/1989 عام في ا هلية "البورزان-
 مديرًا فيها وعما 1409

 لتعحرير مديرًا عحن مم ،رير٠و١ذ٠.~لت

 لمؤتمر ا ن ؛.ن طقة لنا أ ى دددا ا ج.عة٠ص

 عام عين أن إلى ٠لعام ا الشعبي
 كرسى نائبًا ،ام 995 ه/1416

 وناذم؛ أ"ةتوبر 14 مؤسسة إدارة ٠ ٣٠مجا

أكاذوبر. ها صحدفة تحردر لردسى
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ن٠اا: فى الجنبةه( عبد )أدين الري

ت ن٠م لعدد مراسال ء-مبل  ابد

 "ا ذق" منها العربية والصحف

 الذراع" ر فرص في الصادرة

٠٠" ه ' ٠"الوطن''ةالعماش'ة.

 والمثابرة. وابى ء :ذى وتمول؛ا

ع وسع.ق  عصامية حداة وعاش .ط.

نا تعلم  ألمعارف ممض لكثير ا خا

 فيها راى التي ا"بداعية والمهارات
 طموحاته ۶ وإشبا :ودن ا لخدمة   مجا

  ف-ي ا عمله براذب لى ن؛ ة.. الذا

 والعالقات الحابات مجال في

 الصحذلى وكى؛اته دي قحا ، ٩ومؤهل
,'!صودي. "خراج ا ذن أددن

 أن مجب المحافة دأن يؤدن كان

 لثعبا ل وآى تموم ة م- دكون
 ن٠ء ۶لدفااو انحتؤع مة١لحة- ود^-ذاذ؛

 لحب;-؛ وا بالمنطق وقضاياه سبه مكا

والموبىءة.

 عقبة في مروري حادث إثر توفي

 يورو شهر دن 12 في الضالع

 ردفن ه،1417 صغر 26 م/1996

إب. محافظة لعددنا حزم بدر

دز1ا ه عبد ي-1ء

سدغان = سدغان دى حسان

، افي، في 4.؛٠٠لج

1ذ.*.رية.ه-

 ذب ووظيفة إمالدي نظام ي٠ه

مي، ا التاريخ ها٠ءرف قضائرة،  س-

 ؛-.المعروف  ب ا ' فكرة عل م دبى

 أن ورءم - المنكر ءن والنهي
 م ة-;؛ مي ا"مال الدظام في ا مل

 أنه إ الواجب، تدا جيعا لناس

 لعصور ا بعفر في لها خصص قد

 كسم_ى خاص موظف ا"سالمية

ولي دمع م؛ كان إذا . تب ء'
 ذا إذا بالحبة( طوع )اذ: أو ا مر،

 .;ص ا أفي هلم.ا وى ، ف٠تكل دون ا٢

 في القدد؛ ا تم..؛ أ؛.ذاء ؛.*.ضر قيام دان

 آخر، م "د؛ رذذ م*؛ ا٠إع حتساب،
 في ا"مامة ذروط اكتمال لعدم أو

 ذه ه في :فه ب يدن ن وكا نحتب( )ا

 ذظام اختلف وف )الداعي(. د الحالة

 )انحتتسب( واختصاص )ازى(

 دات جذ-ها وا لعصور ا ء-تالف با

 الخفكام وذوء والمذاهب الفقهاء

ة ا"مالس؛. ابدان في والو

 م ذظا أن ذون لغن-؛ ا ء ءذى وي-ؤك-د

 ا"سالمية -*عور ا في حتساب
’المبادى إطار في ؛--بى كان ا ولى
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ابض في !اجنبةاذيمن في |لجذتة

 ا مر ءلى ذذوم التي سريعة العامة

 وجدب الم-تكر عن هيلوال بالمعروف
 كأن ولذلك المفاسد، ودرء المدالح

 قضاة بدن دن رون بذى ا٩ًا العاثمون
 ه-ذه لتحقيق ض_م_اذًا الثريعة

ظ ا هداؤ

عتبار( )المواءظ كتاب وفي  وا

 (98) ص الثاني، الجزء ،للمقريزي

 الدين تاج ؟ص درةا ذي ازف' أن يذكر

 الحسبة في ينوب كان االهداء أيا

 الدين ء ن لقاذيا عن با!ناهرة

 ذظ؛ه أن إلى دددر .وه-ذ ،ب—انحت-س

 ؛نا"نا نظام يقع كان امة

 لنظم ع خض ن ك.ا ذء أ أي ،ردة لقضا ا

 ٠أص ع ف -اره ءب' عي !-ن.ا القضاء

فروعه. من

 تخلو  الفقه دب ك معظم تؤاد وي

 ن دا—وب اط٠ ض ا مو ه ق م تحددن ن—د

 توافرها  زم٠اد والذروط واجباته

 لها ذ.رد العلماء أن؛*.فر حتى فه،
 في )قاء-دة ؤ خادن وكب ائ٠أمج

 )ت دعية ؛نا ا"سالم لشيخ ا(سالح

 بعنوان المطبوع م(1328 ه/728

 ؛.نعر الذي ا"سالم(، في )الحبة

ية ؛-أن ده ية الحبة( )و كو

ية ا صل في هي” والمال القضاء  و

 فيها يذزم ة درذي دب ودى شرعية

 )انحدب( أن ءلى والعدل، العام

 ر— د ا حق لمن -عا كوذ-ه—؛ حز—رنم

 ردس مما دذك.ر ء-ن لنهي وا ؛*.روف با
ة ا خداذمر ٠م.,  وأهل وا!.ة.فاة دو

 ذام وق-د ... ونحوه-م زودوان

 الشافعي الفقيه سمر في دظدره

 رارن ؛*روف دنرذيا ٠مح.مد ابن محم.د

 م(1329 د/729 )ت ا دوة
ربة )معالم كتاب بتألرف  أحكام في ا

 — ..ك.تب هم من يعتور ف.هو لحسبة(

 به وقصد — وع ا؛ون في لقلرلمة

 لكر^رة .;نءمهتد في 11 —... — غ ة ء-د.ا٠د.

 لدك لمم-؛ ا صر ء- في حبن أ زفي ا

 المهمة، ا"دارة ثف وظ؛ )دن ؛.مدر

 والطرقات واق ا عل يثرف ذكان

 وتطبيق ا!.*ادة ا$داب عل ويماذظ

ن  ذواب له ن ؛S’و .المرعية زذوا

 د—ج لما وا لثوارع ا طوفون د
 ذذا مات رالى؛ رب ١وا؛إ ق دواوا

رن, (. ا

 )الحرذ في ك-تب دا ه أقن رمن

 ،،^د.اد بة(٠الح )كتاب ؛.عنوان لة رد؛

 حمد أ بن د,ن . ل_لحز در لنا ا

أد م(917 ا ه304 )ت ا هور
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ن٠اليم ذي بة٠لحعئ ا

 وردم ،يدم !د ا في لزددية ا لدو ا ءة أ

 عدد يزيد  )البحت( الرسالة أن

 )نذرها صش-آحة عذرين عن با 1صفح

 ن أ  إ ( حذت سبم لروبور ا ققها٠ءة

 ثم, وا"حاط^، البق في دكمن أربا

 .عليها ؛.عد فدما !دمن ا زيد تعويل

 يدمم كما - لحبة ا وعما

 دق )عمل البداية في "''ا طروش

لجا فى٠يع ومن  بحقها وأخذها ؛.معا

 حدن وأ القضاء تمام عدي فهي ،قادل

رفة(. ا

 لحدود ا زمن ا ؟بو ويضع
 : قاذ  والقضاة الحسبة بين الفاصلة

 عن نصورها في ت لوجها ا وأدن
 قصورها فأحدهما القضاء، أحكام

ء-اوى عموم سماع عن  الخارجة ا
 في وى عا ا من المذكرات ظواهر عن

 الحقوق تر وسا والمعامالت لعقود ا
 أبا اثاب والوحه ...والمطاصات

رف الحذذوق عل مقصدورة  فأما ا٢٠ ا

ن تجاحدد ا خله يعتدا ما  فاج كر وا
 فيها لحا؛م ا  ن ه الذظر له وز

 ،يمين وأحالف بينة سماع عل يقف
 برنه بمعا نأ .^.ذسب٠للم ور و

 يمددا يجلف أن و حق إثبات عل

٠ قح دهي ءلى

 ءزدة يمارس انحتب كان وقد
 ا سواق ضبط في اليودب مهامه

 لف يجا من ءلى ب لعقا ا وتوقع
 لحما ا مال يدفع من وحما أوادره

 كان ما ونادرًا الخالفة. به للساح

 ا$داب يا !غضا يتصدون نحتسبون ا

والدين.
 عر ب لجنا ا السلطة مذلمة أ ومن

 كان التي نون ن أو ع بذ المقيدة

 د  ا بعض في نحتسب ا يمارسها
 عن )الجررني( يقوله ما أض؛ العرب

 ه/1232 عام رمضان حوادث

 عل مواظب وانحتسب.٠". م1817
 بجرح ويعاقب وبجارًا !;  ذروح

 وأقعد بالدبوس وا]ذرب ا$ذان

هم عل فة الكنا صذ-؛ع بعنس  صوا

ر". ءلى التي ا
 )أذوف( ف آنا نحتب ا خزم "وب

 ذوادي في ارزارين من أشخاص

 في وعلق متذرقة مختلفة وجهات
 ؛*سب وذلك اللحم دن قطع أتوخهم

 بما له وبيعهم للحم ا ثمن في الزيادة
. تمن ا هرن حبوه أ

 آخر: موزع وفي

وبات كبكبؤ في ركب ذلك فعند

طوف  لدبوس با ودرب ءة ب ا عل ي
 ؛.قطع ؤب ويعا سبب، نى د ؛.آ هذلى

ا ذن". بحة
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'يمن آي اجة ن م ااي ذي ة لد; ا

بقة ا مثلة م.ن ضح ودت  ددى ا

 ا٢ يتمتع ن ى اس الجنائية البلطة

 العربية البالد بع-غر في نحتب ا

حتالل أدناء خامة  لها. العثماني ا

 ماد معظم أن أيد؛ يؤذن مما

ها  كان والعقاب التجريم  يتو

الذرعيون. اة ل.قض ا

 سلطات اليمني التاريخ يشهد ولم

 رستبجرمما أن كما محتسب;ن ل.ل س*ة

 L ف ■* t ا ني تتم_يز ن٠ت.ك لم ؛٠م- للطا

ضر دع في ءا.يها كانت اني ا حشرة لو وا

د العردة. ال؛

 يؤدي ( نحب ا ) سنمر ا وقد

 ا قطار في - تغاوت ءل - وظيفته

ول وممكن القرون. ر١ء. ةيلعرب ا  بأن ا

وة( )النيابة  في - تتولى صارت الد

 دزاولها كان التي الوظيفة - ك٢اليم

 ب ادت ؛-اذوذ يجوز فال نحتب(. )ا

 ضرطن الحل ثل د ا من بمسأ؛ة القضاء

 امحتسب -،ا لحدص كان التي ذ^.ريم

 وبذلك العامة. التيابة طريق ء.ن إ

 مم ومن ، نحب ا ة—طرن و تكون

ب، حذ  مناط كادت التي ا
ايمن. في مادًا ت !ض أ قد صالحيات

العقدين في انحتبون نشط -د و

 في عثريلن٠! ا لقرن ا من ا خيرين

 فعدوت ب-ن وا برة لعر ا د ايال

 ب اكذا ا رعضى م ا ء-ذ ؛.إ تقضى م حكا

رتداد بتهمة والمفكرين لمؤلفين وا  ا

 نطر ا مما ا"سالمي الدين عن

 "صدار ايمن ومنؤ اذول ا ؛-*.ض

 لحد.-؟-ة ا نظام ء لذا إ ءلى ينعءر ر ة-را

ديم !.*.ادة. ا ؛ة الذ;؛ في وحصرها ا

مى. في يض مذر ذن ن وكا

 ب لذذ ا دجة ا م نطا ؛.لغي نذو قا

 بعد ون!ظ العامة ؛-ة'نذب في :يجدر

حتالب ذع أن  القرن ماية لى;؛ ا

 تكفير من .ن دو ومادت لعذرين،

 ة ط وأ,-.؛ المفكرين خاصة در لذ ,

 إلى ذلك أدى حيث م٠مذه لجامعات

 م دب لبعفر ا تدين أحكام صدور

 بينهم لتفريق ني خرىوأ د رتد با

ذلك. لججة زوجام-*-, و؛;ن

 ألمدري ا"، ءبد حسدن أ.د.

دجلي علي حسن د. أ.

 ذذو؛ة ا نم هرعا دذددة ;ة،٠ا"ل.. .وسوءة—ا). : .راجع
 ؛ي اب ..1976 الغامرة ننئرشي،

 ا *1403 ؛!دويت ب، بن ا"سالم
جتماعي التاريخ .(؛1983 د. ذانون، ا

 ام؛ 99 3 ابقاهرة، ف-رحات، ذور -م-د.١٠،
 ؛ن د٠٠مح بن عي الرب* )أبر الماوردي
يات لنطانية ا ا حكام ط حبيب(  والو

،ددررت ،صلدة I زكتب ا دار طمعة ،ددددة ا
(.242) ص 1982
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***.اثمان( بن )احمد اا^-:ي ن( يما سلم بن حمد١) |لحسذي

رياني = ا"رياني أحمد بن حسن  ا

ل أحمد بن حال.ن ا!  ||^-"ل = ااح

الومداذي = يمد|ذي.1ا أددد ب.ن ادسن

 ا"كاوع = ا"كاوع دن بن حئ.ن

 اكمري = السري حن سد دن دإددن

 الحازمي = د.ازمي.1ا خا|.د د.ن حسن

ف1اك.ة = اسقاف ءبد||شده.ن د.ن هس

 ب٦سه = شهاب دز ءإوي حسن

 عادض = عاذض دن ءلي د.ن دسن

 ا|هبل = الوبل ء.لي دن حسن

 الدعدس = اذدءيلر محمد دلالن

 !؛.خدحزاذي = أدي دددى!أضد دن )اهالن

سادمان( ن٠ أحمد١ سم،
م1171 - 1106ه/566 - 500

 محمد دس ن س_ذم_ا ب_ن د—أحم هو

 نل من الله، عل الشوكل ا"مام،

 الحدن بن يحيى لحق إلى الهادي
 في ٠ الزبدية الدولة أتمة من : الحسني

عمران بن حاتم أيام في ظهر ايمن.

 إلى اتاس ردعا ام، 138 ه/532 ,*حة

 رداك ،٠كير خلق فبايعه با"مامة ددعده

 متعددة ود-وائع وزرب ونجران عذه٠ص
 ء صنعا وأخذ اليمذ^ة، الديار من

 اللعنان وبدن بدنه ونثرت ، ٠١م-رت.ي
 أن ءلى اصطلحا ثم دروب، ي حاتم

د من ه دد في د؛ منهما لهذلى د.^_ون  د

 طذ-لى ب ا دع له نت ركا وحصون.

 ،ز لحجا ا في له وخطب حروب،

 رفي و يامه، أواخر في لسدى يا اصبب

ن. من؛- د مجيدان  كتاب له خو

 - والحرام الحالل في م ا حلة؛ )أدول

 الفقه، أدول في و)الزاهر_خ( خ(

 دو ا في _خ( دوفة ا حقائق ر)

والغروع-

اا-ادا الله أدد د-لال.دن د.

 الفكر ادر—م-ع الحبذي، محط الله عرد مراجع:

 رركز اليمن، ا"سالس؛-ي العربي
 لدين ا خير صدعا.؛ اليمنية، الدراسات

بروت، ادمال؛تن، دار ا عالم، ، الزرى
م.986 ،7ط

 أدمن ق طدور1ا = الددذى ا,دلئ.ون

اوسدا = غي السيل أده.د د.ن دلالن

 ألمرشي = العرشي دهد د,ز دسين

 د.ات.دد = ى.دد1د. ل سد حسين

ددث.ي.1ا = الحبشي هد.اا.ح د.ن حس.ين
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الله( ءدد ؛شت >حلل ح**؛ي٠ الله( عبد ذت . ال ح ) سيي٠الح

ردأذي الله ءدد دن حس-ي ر = ا  أني ا

 ا ءدل = ا هدل ءدا|.ردهن دن حس.ين

 كوكب1ا = الةوكد.اذي در1ة.1ءددا دن حس-ين

ا|حازهي = زه,ي1د1ا ءددل بن الحسين

 الحالي = الحالي ءلي دن حسين

 ا|.،,هري = العمري ءلي د.ن حسين

مس.هار = ابوهسم.ار ءلي دن احسين

 الودسي = الودسي علي بن حسين

م بن ي الدلى  الذاسأ = محمد بن الذا

الكبسي = ي —,'اد محمد ^ن ن دك.

 ا,لرتف.ى = دددى( دن )هحه.د الحس-ين

 الجناذي = للجناذي ه.ؤدي حس-ين

 ا"حعر = ر ا ده ذاهدر دن حسين

 الزين = الزين يحيى ٥؛حسين

 الله( عبد بئت )حال ا|حسذي

م1282 ه/681ح

 .ييسالح الله عدد بنت حالى يه

بن ءلي الددن شمس ا بر حظية

مر ؛-رأ درسأ—م ت—بذ ،منمي—أ ا مجيى

 ،لظهرة با يعرف بموضع نخالن وادي

 دارها وقذت بأن مكرمة به عملت و

 ووقفت مدرسة ذ-لكذها ١٠دت كا لق ا

 وخرجنت ومدرسة مدذس ءلي ذهايط

 من بااغرب بنته وزع٠م إلى برتها من

 المتصدقات من نت وكا المدرسة،

 من أخررني الجندي: ^غول ت نحسنا ا

 لها يفتش من أمر٠ت كانت أبا أثق؛.ه

،فدكمسوهم (٠٠به لها ويأني ، ددام ا عن

 لم من بتطور وتأبه إدهو وزن

 أن إلى داليا ا وط ، ٢مذهب معاهرًا دكن

 ٦٠—م—اله هل٠٠ ن—م وكانت ، "ذبرفذت

 اق: ئدى ا$بية. والنفوس العارة،

 تن لما اب-ولي الدين امد ا دور أن

 إلى اللزول ي.ريد وس^لىها ه-و ءذده_ا

 إلى كبت قد وكانت المظفر؛ اللهدان

 معها الرول عن يتأخر  نه سيدها

 وعرف مدرسة تجع.ك أن ة.;لى دارها في

  فف'ل: الدر أمد ا د بذلك

 ي-ذخلرا فدم د.روا ثم ؛..اطنها لجبر بأس

 من »=د ؛**لي  إ٠ءعي سما'ط ء.لى إ$

 مجز بعد رح-جت مثله. نظرائها

 وفعا ا!*.بادة ءلى وأقبلت ;دها٠

ءلي ووقفها تورت، حق المعروف
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ءم( دن )مح.مد ر٠خثي |لحتشة

 غع٠ع—ض ى—لك جند ق، وق ة٠لذرس ا

 م وءلى النظار ظ وسوء الوقف

 عبارة ؛-ذا ،بركته ا أقام م كا—لحن ا

الحدي،

الدسي حمح٠م اس ءبل
 فعماءر ا م٠ج٠ع٠ع . ميحبث٠لا بجإلم لتها عدد . ع٠جرا٠م

ام.988 ء،1صذع لحكمة،1 دار ات،ياب

الريدي = لمرتضى(1 )مدمد السيني

 حمزة = حدزة( دن )يحوى الحسيني

ا!غبكبة

 بالد في تقع تهامة ن دلى إحدى هي

 جنوب كم80 بدلى عل :.يق، لزرا ا

 ردي در ا لطريؤت ا عل ،لحديدة ا ينه دلى

 دعز. بمددنة للىخلىة٠ا مددذة ذربط الذي

 ابن ٠ لفعه ا بدت يريه دلى إدارًا وتبع

 التاريخية المصادر بعفر تشرر . عجيا

 انقاض عل أبت المدونة هذه أن إلى

 معالمها أنيم  ثرية. ا ل فشا مدينة

 ألمور ا ومسجذلى لحهمة ا مسجد  ؛.رية ا

 يبدو ما عل بنائها دارخ درجع وقلعة

 العذرين. القرن من ت اكالرب إلى

 ض; لحا ا لوقت ا في ة ذي لحسي ا مدينة تعد

 روات٠الخض أسواق ؛بوأ أهم

كبات إلى منها يصدر التي أغواه وا

 اللمدينة هذه في ويقام ، ليمبرة ا المدن

 ى وسبا للعروسه سنوي ن مؤرجا

» ا.لحسدذدة ن بمهرح؛ دعرف، ’ ۴الهج

 .لمئصورية ا بمديرية قرية والحسيه

 شمال٠ال في تقع الحديدة فظة بمحا

 وتبعد المنصورية مدينة من الشرفي

كم. 8 دلمحو .هاعن

 ادهرولئ.ي علي محمد د.

 اليمن مجموع؛لحدان الحجري: محمد :،.راجم
 دار ، كويع ا علي محد تحقيق وقبائلها،

صنعاء، والذدر، للطباعة رحمانيةا كم; لحا
المقحذي: أحمد إبرا*ب ام؛996 ،2ط

اتكذدة، دار ،اذددددة واأقبادل ابلدان م مسج
الحدراسات، الجادهية ة ادو ،ذعاء٠ص

م.2002 ،4ط ؛روت،

 عمر( إن عهد٠) خفير

م1318 - ه718 ت

 وذتح الحاء إضم الري ضطها

 من ة دلى؛ ا وسكون لمعجمة ا الشين

الراء. تبل ضلىة١ ادماء وشر تحت

 بن الله عد أ؛و الصوفي لشخ ا هو

 دبان قردة في وألى حثسر، بن أحمد

 بالقرب د الزيدية ألبدلة قرى إحدى

 أمغل في في عذر له يقال روضع دن

ا!خرن منتصف في دد، وادي
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ص.ر( دن )محمد ر٠حع صر( بن زمحم.د ر٠جحي

اب  دشر اكا الهجري/ ع٢ا

 ر لحشب ا بني إلى وينتهي الميالدي،

ح اشتهروا الذي-ن  وا!.;.ىوف ب-ال-ص.

م.ر بن دهل ؛-في إلى كرا وينتمرون  ء

 عدنان ؛-ن عك قبيلة بطون من بطن

 أكرر ا شاعر قبيلة مع تعد الي

!.دور. ا اه ددن امة١ة ؤراذلى هر٠وأث

 حمد بن رءم ن محمد الذقيه كان

 ورجا'ن الفقهاء سن رددن ا؛ن

وذ-;؛  عهادن في اشتهروا الذين ا

 الثامن ا!.ذرن وداية ا!.ايع اوقرن

 ءش وا!رابع شر ء اكا!-ث ا ٧غجريح

 ن كا؛ بأئ.ه لثرجي ا ونكر ،ددين٠لمي

 له؛رامات و؛؛;.ت ؛،'د عارف ءادًا

مثؤورة-

 في وانيتق.ر بر حشر ا؛نى <4ا!ذخر دم ة

 جنوب ال.ض.حي مددذة برن دقع دوفبع

، وا!ذناوص في بت له ودق شما

 لعقيه ا ببيت عرفت ا؛ذكور الموزع

 بدت ينة من بالقرب حشيبر بن١
 لشيخ ا في وحب ، ثرية ا حسرن

 والمعتقدون أتباعه بق به رك و

 الفقيه بيت ر يجوا ؛.يوت لهم يده  بو

وأصبحت تطورت لني ا بر حدع ابن

 بن ا لغقع.ه ا ددت رذة رمد تعرف مدينة

 قد ية٠لنسيد ا هذه أن ,بدو و ٠ ش.مرر٠ح

 الثامن لقرن ا منتصف منذ تحوإت

 الميالدي عذر الرابع الهجري/

 ٠الزيدية بمدينة تعرف وأصبحت

 قبائل إحدى الزيدية تبذلمة إلى نسبة

 الحشيبر، آل إليؤن يشمي لنيا عك

 ٠٠س ا وظل لع|.قيه ا م٠ل ا حذف وبذللثا
 حتى المدينة به تعرف اسم قببه

. !:وم ا

 في كالم حشيبر ابن للنقيه كان

 معرفته مدى يبرن الصوفية الحقائق

 أشعار له كاذت كما ،مع لوا ا وعلمه

 : منها نقتطف لذصوف ا في

مقدس نور الناس وبين وبيني
أرى و أراهم أن ل٠جم: جليل

 محفف بالعيان ثبتوني ذ-إن

 الكبدى سته ذي كان خيالي ؛-وهم

: أذوانه ردن

 أحد ذي تجد ٢!ليلى إذ

أحد الله و—ه ذل غيرها

 ذاكرًا ًذي ذاه وإذا

صمد معانيها ن٠م معنى ن ى

 أز بكالم كلمتني

 بد با منه الحال ل شحا ف
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دوما ر١حص

 ,'خر في ءم; وز محمد لفقيه ا توفي

 مدينة في م13 18 ه-/ 718 منة

 لحة ا٠ص ذرية خلف رقد ،لزيدية ا

 أبو وحفيده ،هيم إبرا الفقيه منهم

 ءم وز محمل وز ٠٠إبراهي بن بكر
 الذهاب" " الشيخ بامم عرف الذي

 ت ف لكرا ا من عددًا جي ’الذ أورد

 مدارك كان بأنه وذكر إب دعب ا!تي

 واط.كام ا مراء عدد ساس وثفاعته

 للزيارة مقصودًا وكان ،^خيولة

 ألمارة، ءقصود وذوره ء اكء؛ وطاب

 ًا٠ؤيذظ * صغثر ب. ض قرره ويعلو

 طق *!.نا وا لزيدب ا ب مدي* ن سكا

 كل هن .ثعبان 15 في لها انجاورة

 الشيخ بزيارة تعرف زيارة عام

الذهل.

العروسي ي٠ءا محمد د.
 وحضارة تارية العروص، محمد د. :مرجع

 الثرجذي ام؛998 الدجد، مجلة ،لزيد؛.ةا
 طبقات ،عداللطيف ح٣ر ًاحمد بن أحمد

إعزواص. ا

حذذش بذو

 لدة لعا ا ن ءو إلى ئنسب لمة قبح هم

 صنعاء، محافظ.؛ مدؤريات من وهددرة

 ثم مجباني دنصاة ، دنها ق الثر في دقع

من صنعاء ءلى المعللين وراش

 من ش ط-: بنو وتنعر ثرآتها.

 الحالرث-:ل؛، وبني ٢م ؛جالد ق!.ها

ن يالد وجنوبيها شرفها ومن  خو

 ردن - دنها ا ى.ل في وهي - العاب

 وشم وصنعاء. الحارث ؛جذي غربيها

 ،أقام ةذ ;ى إلى حثين بنو

 ام،٠رح ،لرونة ا معوان، ة_،'ن(: )

 ،مالك ل عيا ذ-رتر، ذي ، رقة ا

 هجرة وه.ي الهجرة، وش  ؛ذاء،

 الغر وادي ا—و-؛ الموذير، في—ب

 الرون آل بسز يعرف وكان ،لمشهور ا

 جزيرة صفة في ني لهمدا ا دنكر كما -

العرب.

الهري الله ءبد ون د د.
 جذررة صذة لهمداذي:ا سمنى لحا د٠محم أدو : مراجع

  كوع ا علي بن ن $ح.م تحقيق ،رب٠لع ا
:الحمدري محمد م؛1990 ،1ط لحذواذي،ا

 محمد تح؛ذق رتجاذلمها، ا ؛لمدان ع٠مجمو

 باءة اليماب لحكة١ دار وع، ا علي
٠م1996 ،2ط صعاء، ،دروازن

دومأ ااسبعهن حصار

 والعذر؛.ن ا!.سادس ؛.وه كان إذا

 26م/ 1962 سنة سبتمبر دن

 وهر اه، 3 82 ا$خر ربع

نوإ الثورة مدا —ق تاريخ  ء,

ال.شعب ؛.عتاق بداية الجمهورية،
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دودا عين٠الس -وصار دوما البادن ر1حص

سداد ض بمني ا  للتحرر ذة نطال وا ا

ستعمار، من  حرب ملحمة فإن ا
 تثبرت مرحلة تعد يوم صريعين ا

الثورة. ,ة واستدرار الجمهوري م1الذظ

 يكن م سبتمبر 26 دورة وقيام
 امتدادًا ك_ان وإنما المدفة، ولى

 نظاه ض-د السي الشعب لنغال

 القرن أواء.ر ظهر الذي ا ل يم٠حك

 ه(،284 م؛897) اله_جري الغالث

 ١هذ ألفي حق ذلك دط دع رققا

 سبتمبر 2 6 دورة م بقيا م ل-ظا ا

 ه،1382 ا$خر ربيع 26م/1962

ستعمار وزلى  يسيطر ظز ل_ذي ا

 تزيد لغبرة !ولجذ ا نع عزيز جزء ءلى

 الزوان. من ا!ذرن وريع ا!-ذرن ءلى

 دحدار الحيسدبقت ية٠الموصوء اا-ئ.روف

؛-' ٠ ٠ ٠٥ لصة-1ا

م/ 1 9 6 2 س-بتمبر 26 دورة ت٠مثل

 اهم إد.لىى ه1382 ا$خر ريع 26

 وه.ي ،لمنطقة ا في ل-ث-ورية ا ت لح-ركا

 في ديدًا٠ج منعطف ذ.كل وط-ي إنج-از

 والدعم المابدة و؟لىت لذا .ا٠تارمخه

 ة !.*رد; ا التحررية ا وساط قبل دن

 الجمهور..ة من رخ-اصة والعالمية،

شزاكل؛، والمذظومة المتحل_ة ا!ر;ة ا

 ريالى؛ ا دن تحالفا -بزت وا لكنها

 رج لى وا الداخل في الرجعية والقوى

وإسقاطها. ءادها لإلجهاز ومؤادرات

 عن يدافع ظل لدب ا كز٠ول

 ندة يمسا لجمهوري ا م لنظا وا لثورة ا

 برئاسة المتحدة برة لعر ا لجمهورية ا

 لمنظومة وا ،رر لنا ا عبد ل جا

شتراكية،  الحرب ى٠رح ودارت ا

 دريد ادة والملكيثن لجمهوريين ;؛ن

 ،متغرقة أداء في ت، خوا م* خمس عل

.ذرة وبذردذ ماددي ذرخسا إلى أدت

 من عدد عقد النترة هذه تخنا

 من لخروج ا ولة عذط بقعد المؤتمرات

 الملكيين بدن الدائرة الحرب هذه

 ن عمرا بمؤتمر بدءًا ،لجمهوريين وا

 ،٠خمر مؤتمرات: أعقبته الذي

 وكان الجتد، ، ٠جدة ،بت أركو

 الجمهوريين ;؛ن حرض* مؤتمر

 المؤتمرات، هذه أشم دز والملديين

 ،؛رأب جاذ-ب كا لتمثك وفشا

 في دك و .٠لطائف ا مؤتمر وأخثرًا

 ولت حا فد ت١المؤةر هذه أن

 مثا ومبادئها الثورة عل ف !ننا ا

 شق إلى أدى الذي الطائف مؤتمر

رت٠ظ حيث ،لجمهوري ا لصف ا
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دوما )سباين ا حذصار دودا اكادن ر حص-ا

 هرن لث ددا لرؤى، وتعذدت ت ى لخال ا

 حوار أي من فائدة  أن يرى كان

 ضياع يمد هذا وأن الملزيين، مع

 في خول وا والجهد، للوقت

 لصى ا في ت فا لخال ا مق٠دحع ت ها متا

 أن يرون ذوا ى وآخرون لجمهوري،

 ض لملكةا هع م٠رالتغاه المرونة استخدام

 وينهي الحرب ويوذف ء !.دوأا سيحقن

اكراع.

 عام منذ ة٠ء ^_ؤ_ا رت—ي— وظ

 ب)القوة ي ه1384 م/1964

 الرأي ذري زم وتكونت الثالثة(

ين الجمهورين دن المعتدل  درون ا

 السلمية، باذطرق الخدل إمكان

 الملكين عن متميزة سة ما ذتي-جت وا

 هذا معظم وكان والجمهوزيين،

 الشرديين الحارضة رجال من التجمع

 >ل ئب جا إلى وذغوا الذين ء والعالء
 ه ط نذسمت او ، ساح ة٨ليمذ ا لقفه ا

 أن يرى قم :قسمين إلى الجموعة

 من أفضل اسمي والخل الوفاق

 ل—ظ في حمسة خا ،رب—لح ا ر ستمرا ا

 الحفاظ مع ؛صرية،ا ا$-وات وجود

 ١,٠لقس_ ا أما ٠ ٠لجمهوري ا م ظ.؛ ا عل

 الوط الحل أن درى فكان ا$خر

ملكية و جهورية و ا ملم.. هو

إسالس؛(. )دو بل

 ماربوع1967 أغسطس في الخرطوم نؤتمر

هوذتائجه:1387 اآلخر

 لخرطوم را ة لعربع ا لقمة ا مؤ،ر عقد

 وكان حزيران، حرب مكسة إثر

غرة أعما جدول ٠ض.م.ج ،ضة٠اليم ا

 لجنة سثكيل ر قر إلى غر لمؤ وتوصل

 مكونة ا الحالم( لجنة تي)سم ؛؛؛;ة-::;-

 ق ١اصر ،ا!.--ودان عن ن مندوبا من

 أحمل. د—م—مح ة—س ردا—ب ،لمة.رب وا

:بءلذة٠ًا.إ. ا طه ة ه-م ع وكالت نحإذوب(.

نحاب عل ا"ذراف - أ  ا

 بن،١ نم اب خوات الكادش

 منتصف قبل ذلك يتم ؛ن عل

ه. 1 387 م/رمضان1 967 ديسم

 وقف ءلى ا"ذراف - ب

 خدمة رالسكرية المادية "مدادات

 ه—ردي—ع ...ل ا ربدة—دع ا ة٠ك—ت_مط ا ٠ز—م

ىلم-لكيحن.

 استفتاء إجراء ءلى ا"شراف - ج

 ده—ف ابديون يقرر عام شعي

.4رضوذ الذي م ا!:ظ.؛ ؤكدون و
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ب ر حذ؛ ا4يو ئ ا ما١يو اب؛ن ٠حصار

 ءدة ق-ا ذات وملة٦حلك تشكي.ل - د

٠المعية ا طراف جح من عردضة

 اليمنرة ة٠الياس للقيادة ل_كن )ولم

 م_ا ذا٠وه ق، ذن؛ ا ه_ذا في رأي
 - اليمنية العالقات في أ٠شرخ أحدث

٠المصرية(

 إلى ال.تالريقم;آ ة٠اللجذ وص.لت وذد

 28 م/1967 أكتوبر 3 ذي منعاء

 واك ه،1387 ا$ء-رة رادى

 ٣رئ_ي ورذخر ،ا؛صرية القر-ادة—د

ل الله عبد المشير الجمهدورية  اد

 ٠هذ وجود حدث وذد .دقاسلتها

 ط وث في عذفة فعل ردود اللجنة

 إلى ؛.مظاهرة مارت اذق الجماهير

 إلى أدى مما المصرية، القيادة بى

 ذ-خاص وجرح وقتل ر، االله إطالق

 لجذود ا بين ثئباك  ا جراء من

 وكان اليمنيين. والمواطنرز المص-ريين
 حو تجدى؛ ا اا.قر.ادة في منقسم !رأي ا

 درى فاتجاه الثالدة: اللجنة استةم^ل

 اللجذ-ة هذه اسذخبال من ؛-د  أذه

 هعها لحوار وا مرن موقف تخ-اذ و

 ذرول عدم ورى ا ذر، ه ي ا ما

 ذلك  ن إليها التحدث أو اللجنة

 إدولة )ا دول وار—ا-ز يعني

ا"سالس؛(.

 القاثلة المقاتلين ى-وات وبرزت
 هو ح ..إ ا وأصبح ، ودة مس,،  ..أذد

 الملكيون برن بما الحكم

والجمهوريين.

 5 حركة ة نتيج *ي لسح؛ ا لوضم ا

ه:1387 شعبان 2م/1967 توور

 :فريقين إلى الجمهوريون نذم ا

 ر۶تع الحركة أن ويرى متشدد فريق

 مؤتمر ت وتوصيا ت را لقرا تنفيذًا

ستسالم، تدفي الني الخ-رطوم،  ا

 على أن يرى العريق هذا وكان

 أعدائها. وجه في تذنب أن لجمهورية ا

 سيون ب ا القادة واجتمع

 التكتالت قادة ويعفم يون لد.ساكر وا

 كرون ا شق  وا صريين لدا كا دب لحز ا

 وعدم الصمود، وقرروا والقوميين

 ،لجمهورية وا لثورة ا في لتفريط ا

. ا؛وت( و أ لجمهور ا ) ر عا٠ث علنوا وأ

 عذب أنه إب ا"شارة يجدر مما

 ن ثعبا 2 ام، 967 ذبور 5 حركة

 المؤيدين لدى شك ثار ه1387

تحاد للدورة  والمنظومة ١الوفييتي )كا

 ا؛تحدة العرب والجمهوده شتراي ا

 على جمهوريون ا قدرة في ( معص —

الجانب من ت اهجما أمام لصمود ا
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دوهرا ن١السبعي حصًار دوما ل*ين حصار

 ]سالح با د "هردا ا جعا هرما الملكي،

 بل ، صاب أهبرًا والمؤن والذخيرة

 من '].سفارات كا وانسحبت

 رني سدغا غثر تبق ولم ،ص-م_ة عا٠] ا

ر. زا٠والج ا]دن

وى الملكي المدنى موذنى  ض الممادية( )ا

لمرتزقة١ قده ددا ا"حداث

 2 في حصا ما لملكيون ا فر

 م1967 نوزر 5اش/387 شعبان
 ]صف ٠ في حرج-ط- ق ذذشا ا بانه

 ،ق ندغا  ا هذا وأن لجمهوري ا

 ا]ذوات انسحاب إلى با"رافة
 الجمهوريين إمداد وء-دم ،ة٠ي ٠الص

 مسن لمؤن وا والذخا'ئر بالسالح

 النظام جما قد وروب المصريين
 يمكن ضعيف رزع في الجمهوري

نقذ؛ بهوان. ذه 1ئرق ءلمه ض ا

 الماكدين ددى رأي ذكون أت ركان
 ناب، ومدن مذًاطق احتالل أن

ل وأن كبررة، ذائدة له تك.ن د الجمه-وريين عل ا"مداد طرق رق-طع  احت.

 اوحد لحيار ' ه-و صذع.اء اص.اصمة
 — وستقعد ، وقف_1 أ لحم

غ-ا ب-ط فتقط حابات،  اح.ت.

ء ويذم الجمهوريحذ موا؛ع ستر  ا
السلطة. ءلى

 لذوات ا لملكيون ا ؛٠—ج وها

 وسقطت ،مك-ان نذل في مهوري-ة٠لج

 ودودرت ، كم*-(.؛ ن ا.اط كع_ض

 اقع او وا ت١المعسكر واحتلوا حجة،

 لم-صرية ا لذوات ا مذه_ا كس-حرت ا اق '

 صم.ة ا ءلى ادشددد الضغط ودد

 الملكيون أدرك رقد صنعاء،

 ذ~*ون ا المد والجمهورون لبق-ون نها ا

 ة٠ئراتيجي ا  هم-ية ا صم,.ة ا-عا ا ن٠ء-

 ء I بمنه انحيان لجبال ا ا-لالس-ا

 ذثخ-؛ وااتمر؛ز احتالله_ا إلى شعابقوا

 ؛ال.غة -ة أم ذات _واةح٠ :دلمة.(  يا

اضووم أر المدفاع

س_ةرانمجي ا.اتفررات ظل في  ا

  ك-ان صعاء، ءلى الهجوم رخاصة

 الجمه-وري، لعف تم-اس_ك م_ن بد

 كان، م.ا ره-ذا ،قوي موقف ن ى وا

 د:ي٠*٠اؤ محسن حك-وذ اسذ?دلت إذ

 ف-ي ل-ع-مري حمر الفرلح-ق ةممجكو

 ديم 21 ه/1 3 87 رضان 19

 الظروف .اواجهبة م،1967

 ه-ذه مهام أرلى ن وى ،المكرية

 ب لمة ا ف ا.اوة جهة دوا ،ى خكومة

 ٠ ه-ج-و ن.ركيز ء-ن لناذج ا ،البالد لفي

 في صنعاء العاصه ءلى الملكيين

"سقاطها. محاولة
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إوما ين اامع ار١ح دع -دبار ا دوم ن ي ا

قتصاد، السياسية ا"وضاع  وا

صنعاء حصار عتد؛دء سخرية٠ع٠1وا

نمالله:

السدا الوضع -

 ادوتمرات كل فثك أن بعد

ت ى وا  ن ب؛ للحرب ح.د ]-وذح و
 بدد صة1وخ ، والجم-هورن الم.لك.يين

 تشكات اش الثالب اللجنة فثل

 داد و اطة.رطوم، ؤتمر٠د رات ق; ضم-ن
 كت٠ي٠ ، ص.مة ل.عا ا ء-لى د^كتين هجوه

 في وض !ذفا وا لحوار با المنادي زب -نذا ا

 ي الر نتمر وا الجمهوري، العف
 العدوان، ودن لص-م-رد با القائل

 ورئع واحدًا الجمرع رأي وأص-بح

 ؛;ق ولم وت(،٤ا أو )الحمهوردة شعار

 إسناد غزر خ_مار ائدافعين أم_ام

 والصمود رط لح_ا ا إلى (٠ظهوره

 وأظغ-ر واحد، رجل وقفة اوذوف وا
 منعطف ش-كا سك ءا .لجدهوردون ا

،  الحاسة أن إلى با"ضافة تاريخي

 تت ا للجمهوريين لخ_ارجية ا
 "رادة اذ_عكاسالً ورثات يالمصداي؛

ن ..ب ا٠اا*.م ا ٣ول ،ة-عنن لمدا ا
 إلى أدى بتاغم والمارجية الداخلية
 لح-ارحة ا لحكومات ا آراء تغيير

وبدأ الجمهوريين، من ومواقفها

معهم. الدماطف

 يئس أن ;.عد لتفدعني ا هذا ء ا٠ج

 م لنظا ا استمرار من لبعفر ا

كل كذب لصمود ا ولكن ،لجمهوري ا

ض.

ةتم<- !اوب - 2 , ذهو.1وا دي1ا

م/ 1 962 سب.تمير 26 زورة ورزت
 نظام ه1382 ا$خر ربع 26

 معزلة' ؛-سبب متخ_لذا اقتصادر؛

 البنى وكاذت والحارجية، ية-ضة اؤ-دا

قتصاد ءلى تعتمد للبالد التحت;؛  ا

البدان;؛. اذزراءة وءلى العاذلي،

 الجمهوريين ؛دن ادرب وزادت
قتصاد والملكيين ، ا  !و ضعع

 ؛قدمها كانت التي عدات المد

I معرر( ه لمتح_د ' !.عر؛;؛ ا لجمؤورية( 

شين والمظومة اية. ا

 القوات ب كد،  ن وى'

مداد ءلى كبير أثر المعرية  ا

 لميحة ا ت للقوا مة وخا ، لتموين و.

 ق_طع نتيعد-؛ دن ن رى ، ليمض؛

 ، لطبع با صنعاء وحعار الطرق

 ا"مداد وى-ول انعدام أو قاة

 رتبي ف—ه. رهذا ’ لتمر؛. وا

 أن إلى با"ضان؛ للمهاجين،

 الجبال دن مدفعرتهم رززوا المنكدين

-م; ءلى ء"،-ا سيطروا التي
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؛وط ال؛عتن ار١حع دوما السبعين حصار٠

ستراتيجي تخزون ا وبه ،لسالح ا  ا

 ذاوقفت ،وسالحهم لجنود ا دخناء
 ولكن تمادًا. والتموين ا"مداد حركة

 فقد ،تتلم لم لصامدة ا المدينة

 لدتهم ما كل صنعاء سكان أخرج

 فعين ا؛دا عدوا ون سدي مخزون من

 وتحول ،يطلبونه نوا كا ما بكل

 مقاومة إلى العاصمة ابذاء من لكثير١

 ت لقوا با البعض لتحق وا ،ة شارس

 الرقابة وفرزت ا من. أو المسلحة

 ا سعار وعل التجاري النشاط عل

لتزام تحديدها تم الني  كما عبا، وا

مخفية. ا إطع ا درة وط نم

 لم ط ا عن العاصمة انقطاع ورغم

 ا خرى ت فظ؛ امخا أن إ ى الخار

 ا ساوة بالمواد الساعدات دفعت

 مختلفة. بطرق والرجال والذخورة

 إذ ، لكرر ا دوره المدني ن للطيرا وكان

 ا ساسية والمواد الذخيرة بنقل قام

 بهورة صنعاء إلى لحديدة ا ن٠م

 كان لني ا طر نخا ا رغم مستمرة

 الملكيين، درران من لها يتعرض

 بعض في ب?-ط ادطائرات وكانمت

ت  مفامرة صنعاء شوارع في الحا

ء-لى يعرون الذين الطيارين من

 صة وخا للمدافدتن، ا؛-دد ل إيصا

 فعين لددا لنسية با كاذت الني الذخيرة

دوت. أو راة قفرة

السكاري الوضع - 3

 م/1962 في الثورة قرام منذ
 فرة بدن دقومون والملكيون اه، 382

 بعض ءلى بالهجوم وأخرى

 ولى ا"مداد، طرق وقطع المعسكرات

 وبعد المدن، بعض واحتالل

 في ادرية قوات—اد انسحاب

 القوى انتهرت *-1387 م/1967

 الني ا!.ظروف هذه للجمهورة المعاددة
 ا؛-متازة الفرصة أبا تعتقد كاذت

 حتاللها١و صنعاء العاصمة "سقاط

 وحسابات ت را عتبا ا عدة إلى مسذذدة

 ا!ذرق عل العسكري التفوق منها:
 ا فراد عدد حيث من الجمهورية

 لخورة وا والقيادة الحديثة  سلحة وا
 بعضى احتالل أن ومنها ا جنبرة.

 عدم عل درهن قد البعيدة المدن
 الملكتين لدى السائد أن كما جلدواه.

 كان الذي هو المصدري الجيشى أن

 ثم ومن وغيرها، صنعاء عن يدافع
 لم شكل قد ادريين انسحاب فإن

 العاصمة، "سقاط مناسا وضع

برن الخالف جانب إلى هذا
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؛وما بعةن٠ال حص-ار دوهرا السببردن حصار

 5 ركة٠ح عقب صه 1وخ لجمهوريين ا

. ه 13 8 7 ن شعا 2 م/ 19 6 7 نوفمبر

 بد الملكيين أن إلى وبا"ضافة

 الدبابات بأن اطالع عل كانوا أنم

 لدى المدرعة الج_ذود ت قال وذًا

 صالحة فر أصبحت لجمهوريين ا

 شكلت العوامل هذا كل للعمل.

 الرئدسدة الدواذح للملكيين بالنسبة

 هع بالتعاون وإسقاطها صنعاء لحصار

 والمعنوي المادي أ٠وبالدء المرتزقة،

 المملكة هرن الملكيون دتلقاه كان الذي

.وغيرها لسعود ا ذمربدة ا

هذا في الجمهوري الجيش وك-ان
 وتدريبه تكويناته في صعيدًا الفلرف

 إمداداته ءطوط وخاصة وإمكاناته،

 وقف ذلك ورنحر ته، تصا وا

 المذرفة لوقفة أ نحدودة ا ي بإمكانا

الشعب. فئات كإ, هع د-اوتحاون

 هع اذشعبدة المقاومة تعاوذت فقد

 وشاركت ، هرن وا لسلحة ا القوات

 الساع وتوزيع ،ة٠م لحرا ا ل أعما في

 ،جة لحا ا عند ل لقتا ا وفي ،لتمويندة ا

الجيش ء صنع.؛ عن الدفاع في وشارك

 اليمن، أبناء كل من المكون الشعبي

 شارك فقد العسكري الطيران أما

 تجمعات ضرب٠ب قام إذ بقعالدة،

 ح-ود ا تكاتفت وهخذا المهاجين.

 داخلها، هرن صمة لعا ا عن للدفاع

 أبناء بتجميع لجهود ا تذت تكا كما

 الحصار خزاق ا خرى ت فظا انحا

الطرقات. وفتح

 الجنوة انحاذطات أن كما

)  ،لملحمة ا هذه في همت سا )سابق

سذذ ل تجعد  القومدة الجبهة أيدت ا

 8 فغي ،ل لشما ا في لجمهوريين ا

 القعدة ذي 9م/1968 دواير

 قوات من وحدتان اتحدت ه 1387

 فصائل مع لجذوبب ا الي? جبش

 رجال عفى لهجوم لجمهوري الجيش

 ءلى ن ؛دحا حدود على الماديين ذل ذنبا ا

 ذلك في المشركة، الحدود نقاط طول

 ا فراد إلى با"ضافة هذا التاريخ،

 صفوف في للعما لمتطوعين ا

 بعد الملكيون وحرر الجمهوريين.

 لإلمداد رةد-دًا ممدرًا لجنوب ا تحرير

 للتدرب هام ومركز لتموين و

ا جاذب. ا؛رذزةة وتجميع.
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دوهرا ين لسعا ر لوصا دوهرا ن البص ر 1حص

 الجمهوريين وذطة المهاجمين |لملكيين خطة

صنعاء العاصدة ض المدافعين

المالبين خطة أو":

 المرتزقة من عدد الخط؛ هذه وضع

 ا مريكي الجبرال ا٠رأسه وء-لى

 دينار(، )برب ل لجرا وا )؛وندي(

 شقرن: ذات لخطة ا رزه نت وكا

 ك۴تتضم ١سذ وكا ،ي وعسكر اقتص.ادي

 عمن والتموين "مداد ٠ طرق قطع

 أو إليها، الدخول مذح العاصمة،

 السريع ٠نقضاض وا ، منها لخروج ا

 والضرب العسكرية، ذع اذوا عل

 عل المدى بعيدة بالمدفعية الشديد

 ت والمؤسا وا؛طارات ت ا ٠لمعسد ا

قتصادية  ،لخدمية وا وا"نتاجية ا

 والقمر والكهرباء ا"داعة وخاصة

 عل ر لعشوا ا والضرب الجمهوري،

 أهالي بين الذعر لنذر العاصمة

 المواقع أخطر وكان المدينة،

سقراشيجية  ه حللي سيطر لني ا ا
 جيا هو العاصمة حول لملكيون ا

 نصب اللذان طويل او وجبل ن عيبا

 بقيادة الهوزر مدافع المرتزقة فيها

نب جا إلى هذا دينار(، )دوب المرزق

 ااعالل وبعض ظفار جبل احتالل؛

.مده لقرب ا

 ءلى اض-وم الخطة وتضمنت

: ت جها أربع من العاصمة

 قاسم بقيادة ثرفي محوز — 1

منصر.

 بن أحمد بقيادة فري محور — 2

ذردة. المواء وا لدؤن ا رد الحسين

 بن ءلي بقيادة رالي محوز - ق

الدن. حميد ب إبرا

 ناجي ويذوده لجنوبي( نحرر - 4

سقل. وقاسم ا!خادر ءلي

 الخراء من عدد محور كل ومع

 )المرتزقة( ا جاب المكريين

 الني المعقدة، ا سلحة مع للتعاما

 ، استخدامها عن الملكيون ٠يع_ًاجز

 عل للهجوم العام القائد ن وكا

٠ ل.دين ا رد حعس.ين ٠ ١ب محمد ء صنعا

 نتيجة يتوقعون لملكيون ا وكان

 عل لشديد ا لدرب وا ر للحكبا

 تذحل وأن لمدينة ا تنهار أن صحدلمذ لعا ا

 ؛.تحطيم رقومون ، قعاب؛ عة الجا

عدة ؛.مسا قها خرا وا ا؛.دينة دفاعات
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دود؛ السبع؛ن حصار دوما يجه ااسبع ار٠حص

ًةن المدين.؛، داخ.ل هرن  كانت المددة و

 عل درة وذأ ، شمها إطعام عل درة ذا

٠اخراق كل ض نفسها حمادة

 مم اغذا الطابور مع التعادلى وتم

 منه الملكيون يتوذح كان رذي ا
  ن للمهاجين، .الة ار المساعدة

 الغذذ هذه دن حذرين كانوا المدانعزن
 عليهم أملت دسما ها٠مع لرغوا وتد؛

 القوات وكانت والظروف، ؤف الموا

 وزت تجا كبيرة ة٠ج ها—ا؛ الملكية
 إلى با"ضافة ،مساح أذف الخم*من

ف بارة دغارب دا  ذظام-ي جندي آ

 كما ،ا سحة أحدث عل مدرب

الملغيين. الذ؛دة أحد ؟نزك صرح

 عدد يحن فلم لجمهوريون ا أف

ف أربعة يتجاوز ذهم المعاربين  آ

 وهرة لمقا ا ت قوا فيهم بمن جندي
ة ا  بدء شرد Iعوص—طش ل ا لجيثر وا رشعبت

 النسبة إن لقول ا ونستطينع الحصار،
 جهوري جندي أي (،7 - )ا كانت

 استخدم وند ملكيين. 7 مقابل
 دفخ٠٣٠ لنفعية ا لح_رب ا لملكيون ا

 ناطق أعلن فقد المقاومة، إضعاف

 ديسمبر 7 في الملكية القوات بامم
 أنه —اه 387 رمضان 5 م/1967

 للخروج ساءه 40 الجمهوريت يمهل
سدتعرضرن ذإبم وإ اء٠ص-ذع من

 وسائر وأذاعت نذرت كما لإلبادة،

 العرب من وعدد لذربيةا ا"عالم
 دد في اء٠اع٠ذ٠ص سقوط عن رًا أنم؛

المالذتين.

عسكرية1ا الجعهوردين خطة ذادا:

 ذادت المنجدات تلك إزاء

 دن اذرردةا الوحدات بت.جميع ا.ضادة
 ذرزعر 2 5 ي-وم فآص,-درت ،ح صنعا

 أمرًا ه1387 ن ذب 22 م/1967
 طريق من عقة لعداوا المظالت بعودة

 من العمر لواء ومحبت لحديدة،

 ا"جراء هذا دن اغ-دف وىن ،؛- 

 ءلى لتددوين و د دام ذطع ذن.ادي ه-و

 ومن ،حية نا من اوحداتا هذه

 -ا۴٠ ينذرد ١ ا_كي خرى نا-ردح
 خطوطها  ن ،وبحأمروها الملكيون

 ومن قطعت، ذد كانت الخلفية

ذ. ذوى لتعزيز ذ؛؛.ثة ناحية  عن ' ا
العاصمة.

 مع الوحدات هذه وجهزت

 لمقاومةوا  خرى لوحداتا

 الئعبية، والقوات الثعبية،

 < ف لدد خط_ة القيادة ررف-*-ت

 من بد  كان الخطة هذه ولتذفين

 منجاسدةأ ور ء، إلى لاذذا ه ح سأ' ذقي*؛
؛التالي:
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اب؛ن؛وما .ر١*ح *حارالباتن؛وما

 قائد بقيادة الثمالي: اغة_ور - أ

ت. ا*درء سالح

 ئدة-ا بقيادة ت ردرفيا انحور — ب

المظالت. ذوات

 ة-لى ؤ؛ بقي-ادة : بي الة* ور—انح — ج

المذاة. سالح

 ق-اذلى بغنيادة : الج-ذوبي ر ٠انح — د

لصاعقة.

 ،ا٣ يع.مل د اداور خطة أن إ

 دات1لض وا)-ما$*.^ة ااتصرف وترك

 ن،١اذلك مع المتعادلمة ذرة اض؛ ااو,'قع

 العليا الفيادات دع العالقة وباذت

 عن المعلومات ولتاذي ،و؛*^ذ٠ج عالؤة

 العمدات ٧ واكوط المعارك ر٠س

بدة. ٠الح

 ؛دن فيما لذنسرق ا أو ون اد*.؛ ا وكان

 كان فعندما ، جر.لىًا ذاعية A.Jا ااواقع

 ذب ح؛ من للضغط موقع أي ؛تعرض

 اأواقع ذذوم كاذت دا مرعان الملكيين

 أساحذيا ^ران٠ذ بتوجيه الجة_اورة

 أثر لهذا وكان العدو، مرب

 عذتلف في اإذ-اتدن ء_لى معنوي

المواقع.

مجدى تثكيل تم الخطة، وضؤن

 *دات ال ذادة ض.م الوطني، للدفا

 الحصار، داذرة ولحدر ، وا سا-*-؛

 والجنود ا!.ضراط ء,ن عام عفو ددر

 العف في الموجودين النظاميين

الملكي.

 ء.ن " المدافه الجمج.وريين أسلحة أذ.و،ع

صنعاء ,اصهة٠..1ا

 ت وسحم اصردن ااذوات اسحيت

 ولم ا،۴دات٨ومص أسسلحتها ك.ا ع_ها٠م

 منتظمة و*دات اليمني بالجيش يكن

 لوحدات تجميع تم وذ.ذا ومتكاملة،

  -ال ازر ء-لىد ركان وا سلحة،

ف 4 عن يزيد  كما فقط مقاتل آ

.إدف*ه سدق

 أنواع أن إلى ا"شارة وممكن

الدفاع أدناء متسنخذ ا الني أسلحة

 كذالذالي: العاصمة عن

،120 ،75 عيار مجتلفة مدافع

 مم. 82

.34 دبا؛ات

مم. 75 و 85 عيار مردان مدفع؛ة

للطيران. دذادة فع مد,

.17 ميج تطادرا سردة يذارب ما
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دودا ين اإسب ر حى؛ يومًا بعين٠اد را٠حص

 ة؛ذفة. اليوثن ذرات ط؛

ءسكرية. نقل طا؛رات

اددهدار فرة خالل الدفأم ة :.ط دراحل

 بثالث الدفاع خطة مرت -

كالتالي: هي م;احل

أ"ولى المرداة

حع ٠* حؤ بالصمود اطذط-ة وتذضى
 المواذح، دين جزءًا الجنود يمرح

 في يساعد ذ.ة-ط. الدفاع ءلى ٠ والر؛

 العكري العاران الدذاع ه-ذا

 مئ٠ك ؛ المهاجين تجلم-عات لتثتيت

قتعاد حيض الحة-طذ قضت  في ؛-ا

 إطالق ءلم-د د الذخ-يرة، استعمال

ستمرار )-ضرورة، عند إ النار  وا

 من ل والقن؛ , م-د طوى٩ت ودة ا؛.ة.؛ في

 مزل إلى مهزل ومن خندق إلى خندق

 اخراق مين '.المكيين تمكن حالة في

 إلى التسلل أو الدفاعية، قع اذو. حد

اقفحامها. أو لمديذة١

اك,ال لرحلة

 ذات با"غارة لحذطة ا قضت
نقفاض ،اغتدودة ا هداف  وا

واكا؛ المياذتين، دواقع ءلى الريع

 ذواته "ر؛-؛ك العدو ء-ط-وط خل-ف

 ٠ ءلى لح.صلول ا أو ، أما-حه مير ذط و

 فذح ؛-ذاك والعودة. ؛ دوى وءلى

 الملكيين، تحعينات في ثذرات

شر-اك ء-:-،- زويعا ف ثم لتتى ر  مع ا

 ؛.اواقع إلى تضالى ما.كية مجموعة ية
 للمدافعين، الخل-غية أو ا مامية،

 ، -اد٠ا؛-ض ؛؛لفب;-وم ااشر-ام و؛-ذ"-ك

 ندةا—رم-.. اللم-كيين ل دو ٧واذ

 احتالل ء_لى والركيز الطيران،
 ءلى اف ذمر ناح الم;ت_ععلة ا ماكن

 م لقر؛ وا ، يتها وم؛ لفتحي؛ اطرق ا

 س_لحة تدم_ير٠ل ردة ذت-آح-ا ا رت ملليا—ع—ر

 وجرلى د٠اخ دار لفي حمل كما !.*.ذو

 مجموعات تحر؛ت فقد اطويل.

 التي العدو أسلح.ة وحطمت رية شد؛

 المواقع ءلى دررا مركزة ؛-اذت

 1 ة ن جبل ه تم.، ا في ص-ة خ.ا ، ء-ر-ة -دذا

الدولي. ارحبة ودطار

الثالثة المرحلة

 المكثف بالهجوم ل_طة ا قضت

 لملكيين دا ممكنة ثر خا كبر ل "نزا

 يذحولوا أن ءلى هم ر وإجبا المهاضين

 ءلى والسيطرة دذذءي. موقف إلى

 ءلم. ما وقد . شحها محاولة دمد الطرق

بالطيران إلداد وصول ذلك ءلى
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ا دوم البعل ذصار دودا |كعين ر1حص

 الجوية القوات وتكثيف المدني،

 وإمدادات تجؤهات على هجومها

 تمكن إذ الملكيين. ت قوا ت وخاض؛

 ت الهجما تللف دن من لجمهوريون ا

 من جرر لك ا لعدد ا وصر أن بعد

 بعد الدمنحذ العسكريين الطيارين

 ول—ووص ،روسا من تخرجهم

 من الجو طريق عن ا"مدادات

 ذلك جاذ-ب إلى .وغجه_ا لحدددة ا

 من للمدافعثن المعون !.روحا ارتفاع

 ٠ش_عبب ومقاودن وأدن ملحة ؤوات

 لمشجعة  خبار ئئذيجة Iو شلم وج^*ثر

 ر ؟5" ت ذو هناك رأن وص_ل_ت التي

 إلى ت1انحاذظ_ رتع من تحرشت

 الماكتين ت ة.ر ءلى لله-جوم لمة.لىد.لىة

 — صلذع-اء طريق وفتح ف٠الحل دن

 تعز من قوة تح-رك لمن-I وكن ،لح.ديدة

 تعز، — صءاء ط-ريق زذ-تح وإب

 وفتح ح-جة ء-ر• ار٠الحم لفك وحملل.ة

- و؛وةثان ،صع-دت - د صنعا دق ط.,

 اتمددت—ني وفيا ا!وافف ومن

 دمد،-م د.ن وء-ززت ؛-داؤلوين

 !خوا ٠ فقد لعاص-مةا .,اليه مقاود.ذ

لمدة دفي ذب جذا إلى إدافع 1 دوات

 اعاذوا ما عذلى ا!.إكل.ون حدده.ا التي

ل صعاء سيدخ.ذرن ا٠؛لمه  أة-أم )ز
 فأدس ،ذ!,ك لهم م٠يآتذ ولم د.*.لىودة(،

طم.ئتان ادكان  قوة في وو.ذوا با
 !-ن الملكيين أن وتأددوا المدافعين،

 دفاعات احراق من يتمكنوا
ص-م-ت٠ال  ء-لى قادرين غير وأ،.(م ،ع

 أر دلع كما بها٢رت العاصمة دخول

 انتهى حيث اه،367 م/1948 م ء
 عزل، مدافعين و.ب بقتل ًار٠الى

 ،ذذ-له يعيد  ا!.تاريخ أن تأكدوا

 لم وا"شاعات الضرة اذرب أن شا

 كان ؛لى اإدافعين، مذوف في تؤثر
 ارذفعت ذذد الصحيح، ه.و العكس

 و^ذؤك جيعا، -م۴لدًا ا؛.*.ذودن ا!روح
 ر ا!.شط وف وة الجمهوريين صف عزز

( لجنوبي(  عن ; ا!.ذن. جبهة في )سابق

 وة ة م—ادتب من وى-!-ت إد ص_ذداء،
دلىة. نمسا!

ر ا أن ودع  مستحكم خلل لح-ص

 ختزاقه دن المدافعين؛.كذوا أن إ

 من وتمكذوا جبهات، ءلى؛ في

 وا ملحة ا سرى ء-لى ء ا

 إلى وإيصالها اشتياك كل بعد

المعزذ. القادات

 مهمة أن يتضح ، مز مما

رحلة ات في ك.اذت دة ور مه_ لج ا ا!.ذوات
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دوما ااب؛ن ار٠ده دودا ن٠السع ار٠حص

 والحخ.اظ ،ذ-ةط الدفاع ه-ي ا ولى

 ذبرة ربعد بها. هم اًا-في ؛-واقع ءلى

 لحص-ا ق خنر ا نلز- اذ-ه-ون٠ا؛-لم تمكن

حمة  ءلى للحمرل دوفع دن أكر ومه

رى، الالح  طرق وذطع وا

 ذعا؛-وا إلى وا]-*-ودة ح.ثنها—؛ا إمداد

 الثالثة ا؛رحان في أما ،نعها ادابقة

 ٠و٠ا^٠اذ ه-و ,'ن ا-لم-في--غ-وز ه-دف فكان

 ، عليها طرة لم وا الملكين دواقع ءلى

 استمرار دز الملالي ذب1ا-لم- ودردان

ل  سيطر التي المرتفعة ا؛-و'قع اذ

 متاسية دواقع ون و ،اًا-طرق ءلى

.صذه؛ء ًاعاصمه دة 1وحم لحماي:ها،

 مرحاة لى لفي الجمهور!:.ون دفع
 دماء من دا يردًا ا؛ذكورة دل ؛را دن

 م_هرريون٠لح ادددك فعل- ،المقاترن

رون  ودارت اذواقع، ل في وا؛-؛.

 الهل من كل في العكرية المعارك

 المعارك ه-ذه واد-ر-في.رت رالجبل،
-؛-ة دود؛ سبعين  -ه-ذ ما زكدن د-د.

 لم-*,.ي-وردتن ' لجانب نتدر ا. و السبعين،
 ستشهد١ وذن ، حس بالة )وا الدن

ذو  العمود وورنا ،مأ-هم ا)

الع"ر. متدذوا

صئداء ءدهة اك حصار ذك

 دحر من الجمهوريون نمكن
 بوح، دام حص،ار بعد الماك:ة اذخرات

 الثاني الحدث اعتباره كن٠وبم يوما،
 ,نجيدةا سجتم_ر 26 ثورة م قع؛ بعد

 ن بره.؛ أقوى رت كا السبعين ة٠زلحم
لتفاف عل  لذورة الذمي ييداتأوا ا

النظام وتثبيت ستمبر 26

الجمهوري.

 فبراير 8 دوم ر ذه؛ وانتهى

 ه،1387 القعدة ذي 9 م/1968

 - صنعاء طريق فتح يوم وهو
 شةت٠ذ ا د-؛ عند نزك تم ٠خديدة

 ة..اددن وشعبية ذظ؛مية ؤوات عذصار

 ط.ريق ءن ا ءرى انحافطات دين

 هجوم جاب إلى هذه.؛د، - لحددرة

 واحتالل العاصمة، عن لمدافعين

 تم التي ذرذذه.؛تا ني الملكيين مواقع

 بعد لجمهوريين تبل من حتاله.
 أكر ذرار إلى أدت حنة ط؛ معارك

 المرذزقة ومعهم الملكية )-ذوات

 لجمهوريون دحل وقد ،ذب د؛ -

 حرة زنوا الالح دن .؛ر الال ء-لى

 ١اًا؛و ه-و ادوما ١هذ وكان ،-ؤن،و.
 دو* يس-مى أن استحق .ذي ًاغاصل

تين ذإول على يين وز حدي لجع ا تتصار  .'؛؛

وا؛رذزةة.
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دوما سبعين٠ال صار ح دوهرا السبعت -وصار

 ٠ه_ذ في الغفل أن في سك و

 أو لغ-ئة ددود  ريخية1الت الملح،ة

 هم لله يعود الفضل رلكن أ؛-راد،

 مناطق ءذلمف ومن ده ؛ث ب.كا للشعب

الجمهورية.

 الحقيقة ب ا ب؛ عن تساءلنا واو

 ،لجمهوردين ا وانتصار لملكدين ا لغشل

 ا رض؛ أن إلى نغدر أن من بد فال

 وجدت التي عية ج-تما  وا السيام؛

 لددفاع مهيأة كانت الحصار بدء عند

 لوحد ا الخيار  نه ،صمة لعا ا ءز

 شاللت التي الوطين؛ القوى لجميع

، تحاوت  لمواجهة سد؛؛ وا وجبهه ذوي

 ،صمة كا ا عين والدفاع الحدصار

صوت يعز ولم ذواتهدم الحبع وأذكر

هذ*اء. ءن الدفاع ص.وت عل

 أن إلى دش ا"شارة من بد و

 مثك التي ه_ي الداخلية العوامل

 ملحمة صذع في اذاسم ر !-*-رىا

 إلى منعاء، عن ر1الحه. وذك النصر

الخار؟؛ة. ل ا!.*وا ب*غل جانب

 الحقيقية وا"سدباب الداخلية، العوامل

 لوقغة!اشرفة1وا لديين ذهزام

^ؤهأ ,لينادد طحمة في اذجمهوريين

للقوات البطولي لعمودا — 1
 والمعاودة وا من المدحة

 هذا الثعبي، والجيش الشم؛؛

 ن ا—امم من بع لنا ا لعمود ا
 صمة ].*.ا ا عن ا؛.داذ.*ثن ل الرح؛

 ن د. دقاتلون التي القضذة اذ ؛.*دا
 اذوت ؛؛ن رقداءتهم ، ج.لها

*٠ اا » ■ — مك ءز لي٠..تخ I دن ف ٠ذ أ

 وه_ذه ٠والج_ه_هوري_ة لذورة ا
 فع ادوا ا ذكك لقناعات
 ام٠أم ل.الوة-وف ا ماد؛.؛

المتؤتتن. -بذهداؤلى

خازاق ا ن—م ثن لملكم ا ج ٦.ماج - 2

 وإدراك-ه-م اددافدنن، مواقع
 رة كم.؛ ٠ ًاء.د قوط — "لد.ك_اذ-؛ة

صغ-وفهم، ددن الضحايا من
 في تكمن ىدنن، - متنهم وأن

وا-اذرف، الم.رتغعات في ؛ةائه-م

 يعردم للسهول تزودم  ن

وداكتن، ا-لمهي.وريين. من لإلبادة

 ق ؛ إره في تكمن المل.ك؛ين خذط.ة

ينهاروا. قح والمداغعن المدينة
أذاعوا هنا رهمنذظا ا—وب
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Iر رصاا٠|لسبعين ر1حص

 ولم للهجوم. سب لما ا ا؛.وقت

 صفوف في ر تجيا  ا دلث—مج

 يرغ-ب ى'ن كما حن الجمهور

 زادوا بل ،ودو*,ون الم-لكيون

روحهم وارتغ-عت وة-و منعه
.ااعنوده

وى ذربت - 3 في الملكية ا
 في حدث كما ''طؤ، مختلف

 ،وغيرى وصعدة حجة

 خدف تتاب جبهات ووحت
 شكا ا٠ملم الماكيين، خطوط
 للروح واخداذًا ، ٢له اردأوًا

 "مدادهم وت-قليأل المعنوية،

$ح. بالمؤن  عزز ذلك كل وا
 ءلى المدافعين، ممود من

وى ميزان أن من الرءم  ا

 حول الملكيين لصالح يميل كان
 م معف!  ن نظرًا فقط، ه منعا

 المناطق من كانوا المقاتلين
 كانت الني للعاصمة، انجاورة

ءى تعطي  بفضل للما.ين و

 وهي المادية، ا"غراءات

والسالح. ادال ءلى ءمول

أقر لجذرافي وا البثري الدهق - 4

 صمود في أس_اسية بعدورؤ

 الغالبية كاست حث المدافعين،

تدين اللكان من العظمى

ء الجمؤوري، للنظام بالو

 وا؛-*-:.وي دادي ءم وشكل
 وانحافظ،'ت المناش مختلف من

 صمود في سم أسا ًا عنصم

 ذ-ك-اذت ،مرة 1اغذ- العاصمة

 تنقاى المقاتلة البثرية القوى

 ا٠الدء إلى با"نافة جذوًا،

ي الحادي  تباع يعا كان ا

  غذية كا الجو طريق عن

وا سلحة. والذخادر دوالوذو

 موددة الملكية !.ذوى دكن د —5
ت ف؛ي  مجموعة مجموعات: د

 الملكية إعادة جذاب إلى وشت
 الدنن، رد برت رأسها وءلى

 أدرة درى أن لجا- ومجموعة
 تدعو ومجملرء.ه تحكم خرى

إمالب(. )دولة إلى

 ل_ه ذكن لم الما.كي المقاذر - 6
 أجل من يقاتل فهو نفه،

،والالح المدال ءل الحصول

 النهو إلى يدف كان كما
 لجمهوزيون ؟ما واللو.

 أو اده،وردة عقيدتكم ذك،دت
 له لجمهوزيا فالمقاتل .'*وت(.
ءلى انحافظة هي فغوة
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دودا |لسبعين ر -وصا دوما البددن -وصار

 والثورة ، سبها وعكا لجمهوررذ ا

وأهدافها. ومبادئها

 إلى يفتقرون الملكيون كان - 7

لبحردة.وا ع والدر الطيران

 ر ستعما  ا حالء شكا _8

 ضالو جنوب من البريطاني
 عنصرًا ه1387 /١٠1967 عام

 انقوى توازن في جديدًا

 ونحلت ،لمنطقة ا في سدة دا ا
 عزز قوذًا سندًا لوطذني ا كاطة ا

 ثج١٠ي—ح ،صنعتاء صمود لرز
 دريان من الملكيون حرمت
 مصدرًا كان مهم حيوي
  سلحة با "سدادهم آساب

 وز زلمة.إقاا والقوى وا موال
 الملكيين قوات أن المعروف

 ت معسكرا في بذرب نت كا
 أن كما الجنوب، داخل

 ستعمل ا ني ليريطا ا ر ستعما  ا
،لملكبن ا لدعم لجوي ا حه ساج

 ل ت.-اج حا ؤكل حدث كما
 وتعددت حريب. لمددنة المنكاتين

 صرة نحا ا زصنعاء الدعم أوجه
 الجنوب في لوطزةا السلطة هز

 إلى السياسية بادنات ابتداغ

 والعسكري المادي الدعم
 في لالنخراط المواطنرن ودعوة

صنعاء. عن المدافعين صفوف
ت نا لبيا ا أرسلت كما

 إلى لسياسيها والنداءات
 لدوب وا العربية المنظمات

 لرجعيا بالتكالب للتنديد

الجمهوري. الذظام على

 العوامل ساندت التي الخارجية العوامل

 الحصار ذك في الداخله

م/ 19 6 7 يودو هزيمة م رغ - 1
 لعرب ا هفإنالجمهورية1387

 جال ورئيسها )منم( المتحدة
 دعم في تزدد لم نم لنا عبدا
 فعند ،ية٠اليم_د لثورةا ندة ومسا

 لنانم عبدا قابل صدعاء حصار
 لمقابلة روت د إلى المتوجه الوفد

 ؛وفدا وذرح الثالثية*، اللجنة
 الصمود ب مكاإ لعبدالناصر

 وزير فأمر العاصمة، عن والدفاع
 عسكرية معودة بتجهيز بدته ج

 خفيفة وأسلحة ذخائر ز مكونة
 أسلحة وقطع طادة بمذون قدرت
ومذنوعة. خنسة

 لصعب ا العسكري ا٠دوقع ا رغم -2
 ا شقاء أن إ لسوريا لنبة با

 دعم ء لصنما قدموا كسوريين ا
 الطيارين ل إرب؛ في تمثل مادي

 واشرك ابرة، الطائرة لقيادة
 الدفا- معارك في ا بطال أولئك

 دمثق قدمت كما ص.ذع.اء. عز
وا؛ؤن لحذيذة ا ا س_ل_ح_ة بعفر
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ان٠خض دوما بعين٠ال ر ١حص

 سوريا لدعم ن كما .مكرية٠٠عم٠ل ا
 الحافل في كبدر أثر ارمندة يت٠للقغب

الدورة.

 أثناء الجزار أرسلت كما -3
 ذريف برئاسة وذءًا الح_صار

 صنعاء وصل الذي بلقاسم
 أذره فكان الحصار، أثناء

 ن سكا نعومى في كبدرًا ا.لعوي

عنها، والمدافعين العاصمة
 وحدهم رسموا بمأ حسموا وأ
المصرر. معركان في

المنظوط قدمتها الني المساعدة — 4

شتراكية، تحاد وبالذات ا  ا
 صنعاء أمد لذي ا تفي السحوفيي.
 والوقود الحربي بالعتاد الحاصرة

 والطائرات والخبراء لغداء وا

 والدقل، والقاذفة المقاتا-ذ
ستوى أءلى إلى ')-دعم ووص-لى

 لسوذرتا رون لعر؛ا شارك >ين
 رحاها دارت الني رك المعا في

 بصورة صدعاء مشارف عل
 ا وقات في خاصة و مباشرة،

،_ار٠لحص ا ت عا سا من ره لعص. ا
 الطيارين أج ضحيتها وكان

 العاصمة ذرق في سقط حين
صنعاء.

الشعه الصحين جهورة قددت - 5

والعسكارية المادية اناعدات

 وإبان مها ذي منذ للثورة

٠صتعاء حصمار

 الداخارن ؛!حوامل أهم هي تدك

 دعم في ساعدت الني والخارجية

 عن ر لحصا ا وذ_ك لصمود ا معركة

 المرتزقة فلول جالءوإ صدعاء،
 والعواض عنها، الملكية والقوات

 دحر في الحاسم المذر هي خارة لدا ا

نقار وتحرق الفزاة النهاي. ا
 برذات حسون الله ءبد د.

 إعداد للتاريخ، شهادات صنعاء حصاز ،.راجع:
 ،ليمذيا وابروث الدراسدات مركز وتودق

ام؛989 ،دمثق الفكر، دار صنعاء،
حقيق ،ء صنعا ر حعدا ة ذي دما ذصوعم  علي ت
المدري، اوكداب مطابع العلذي، م.ح-مد
 ابقيمة ،عمر الله جار أم؛ 988 ، دما،

 دار دوما، ن لبما "وصار لم*ركة لتاريخية١

 م؛1985 ،1ط والنثر، لذطجاعة ا مل
نس والحرب، الثورة اليمن :إدجارأوبا

دار ،شدن محمد عبدااخالق د. ترحمة

ام.985 يدون. اذرقي،

خغبان

 في العلم هجر من هجرة ه-ي
 اشتهرت منعاء، غرب حرار

 ا#د؛ ذف٦ص -ا٢ر بالفقهاء، كغيرها

)ت ٠لمرتغبى ى مج-؛ ؛ن حمد لمهدي
مؤلغاته. ب-عغى م(1436 ه/840

ه د. اا.ههري ائ ءبد د
 اليمن بلدان مجمع : الحجري ٠حمل٠م : مراجع

 دار ، كوع ا علي محمد ق تحقي وقبائلها،
وسعاء، شر،والذ للطبائ ليمابا لوكمةا

ام.996 ،2ط
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٣ صي الح

حيي

حب - حب دصن

دإوة حصن كو = ا ا

سذ.ارة1ا = السذارة حصن

رممر = درس ذي دهانى

حمي
 إلى قع٠ت خاربة قديمة مدينة هي

 وشمال ،رداع مدينة من الجدوب

م٠ك 2 5 بعد عل ء لبتغبا ا مددنة ±رؤد

 ح-عي دأن الصفة في ني الهمدا يذكر

 قبره، وتبا ثأران لشمر نت ة؛ داينة

 القرن في الحمداني زمن في وهي

 الميالدي العاشر الهجري/ الرا؛ح

 كز دنة ؛.ط هذه اذمرت .لألودن

 قبل ما ء-مر إلى تاريخها يه.ود

®  من الة-؛ ازرن حق در ء؛ ا
، الهجري  مخرمة با 1ذ؛ره- وقد تذريب

د ازت ك بأنها الجندي عن ئقأل   ر

ل ط.ين و  مسرة، بني حدي س-

 لفقيه ا٣ .زفي معرون.؛ *.دينة وبأنها

 بن عبس بن سعود بن المدارك عمر

 بن ميسرة بن لعد بن عبي ؛-ن عمر
ودفن ، اذًا ذًا ءن ك_ان ، جعفر

 وك له وكان الشعرة، ي„مى ى رمو

الفقيه يد ءلى تفقه مردى اسمه

إب وب لحضرمي’ إسماعيل

 ا!كراد؛ت. من *ددد’

عمائر من ا!*ددن آذار تزال و

 وعر اروم، دق ة د با إددنة ا ه.ده

 الكذ؛ب النقوش دن بعفر ءلى ذدها

 أثردة وقطع زلى وى المند بالخط

ذرى.

العروسي ءلم محع.د د.
 جزيره صفة :لودداذيا الحن د ادحم أبو :٠جع ١مر

 ا كرع علي بن محمد تحقيق العرب،

،151 ،102ص م،1990 ،1ط الحوا!ي،
 ؛-لدان مجموع الحجري: م.حط ؛187

، كرع ا ء-اي محمد ًاحقيق ،اذلمها و ن إيما
نية٠إا الحك.مة دار والنشر، للطباعة تد

 اللوك الجدي: م؛1996 ،2ط صنعاء،
 مركز والملوك، لدظماءا طبقات في

م.1987 رذ*اء، والبحوث، الدوامات

%مب

 ازماد وفتح المهمدة الحاء بغم

 باء ثم لتحتزة ا ة ا؛.ة:؛ ون وس.ك ا؛_ي_^.ذة

 لمدينة اوذديم زم  . ه_و د.وحدة.

 إلى نسبة ب_الحصيب سميح، ، زسدج;ي

 ؛-ن واذل بن شمس عبد بن الحصيب

 زهير بن يقعدن بن حيدان بن الغوث

 الحمداني ذكر الهبع، بن .عن ا؛ن

غالذذة؛ وسواحلها تا؛د.ة نذورة ؛ًاثم.؛
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الذنبن

 أجع مجد. دي حال سا ء ى وا والمندب

 لمديدة اسم الحصيب يأن المؤرخون

 ع٠تة لذي ا اروادي اسم د وربة د زبي

 ،لألسريين دى الق زبيد وزينة فده

في لحصيب ا محل رد اسم حل وقد

ضالللهي.٠ا" الدمى

العروسي ءدي حمد1ه د.
 ة حر رفة : ذي١الهمد الحسن محمد أبو :مراجع

  كوع ا علي بن محمد تحقيق ،العرب
 أحمد إبراب؛ م؛1990 ،1ط الحواب
اليمه، والقبائل ن١ابلى معجم المقحذي:

 ام*-ية٠لجذ 1 المؤسسه صنعاء، الكلمة، دار
 محدد م؛2002 ،4ط ؛؛روت، المدراء،ت،

وقبائلها، اليمن بلدان مجموع :الحجري
 دار ، كوع ا علي محمد تحقيق ج؛؛

صذعاء، والذب، عة للعاجا ب ليما ا لحكمة1
م.1996 ،2ط

ين٠ا|خد

 محاذظة أعمال من ردة—دي —م

 دي ا .رى: من تثمل -:؛:-،لئايع

 الر؛ثعة، )حذة(، ادابة صهيب، با

 ير، حاك ، ذ.ل-وب نعمة ، الدقلة

 اعمة المعزبة، الظرفة، المدجم،

 ، ه الجو ال.ذة.ي_اء، الثذ-ثمة، الذوب،

 جبل أزحر، حل ٠بة الماهرة،

حرير.

 جبل في قرية - .يض والمدن:

بالئايع*. ا زارق

 في ش وادي رى دن والمضين:

محافظة أعدال ومن ذر ؤر منطقة

لحح-:؛:-.

 خجر وادي في بلدة والممبن:

 وركز ن—د ءذادها ،وت—م جلف-

 آل المشايخ ديار وفيها ، "يغث"

 ذرئة من بالجزية اثئب  هل بأزاس

 ؛أراق الله عبد بن ءلي المتعد الثيخ

الدياني. - بفنحات - الثلذري

 فروح من واد عذرو: والمش

 ا حر مديرية في ف بن.؛،لح غر-ل

٠رموت٠يجغ

 بني منطقة ني قرية والخعتسن:

 جبل مديرية أعمال من ب لقي

 ،بغ الذا حصن أسقل دقع“ "رى ا

 الحادي القرن إلى عمارتها في وترجع
 ابن الحسن سكنها دا الهج-ري عثر

 كاذت وفدها محمد، رن القاسم م "ن ا

  ديب ا ما ووفي سكنها كما وفاته،

٠الجرموزي المظهر بن محمد الشاعر

قرية في وب' وادي والمش:

 " عنس تغرب " مديرية من الخار

 المشايخ كن مسا فيها ذمار، وأعمال

عذران. آل
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د(٠مح بن >أحمد الحضر|ذي الصن

 ل دشما الحردأ في مذطذة : لحدون وا

 ه/1420 عام فيها عر ذتاز، مدينة

 في: تتمثل قدة آثار عل ام 999

  دكال ورسومات مسندية كتابات

 عل  شخاحب ورسومات حيوانات

 وفدم إسالمى ذخار وكذا لصخوز ا

 عبارة وانؤفع ائم؛،عشو إخراجه تم

 من مجموعة مع قدة با خرائب عن

 ذوقع ا أن ويستثتح الصبرة، التالل

 قساني عسكري موقع عن عبارة كان

 خالل من وذلك ،أيض وإسالمي

 الفخار وبعفر ت لخردشا وا النقوش

 رقاب عل ا حمر باللون المزغرف

 ؛طالء مطلي فخار وكنا ا$ش،

الموقع ويرتفع أخفر، زجاجي

ا)محر. سطح فوق مئرًا 3340

 الثاير جبل برى من والمعين:

 محافظة وأعمال باجل مديرية من

٠ ة الحد

المقحخي احدد إبراهدم

 ذل واإب ابدان معجم ،المعوفي إبراهيم دراجع:

،4ط صنعاء، اذكلمة، دار اليمنية،

٠م2002

 حمد(٠ بن )احمد اسزاني

مI 1987 1895م/1407 - 1313

 ورارية وذاء-ر وأددب فقيه هو

 دط ذشأ حر.٠رع ورح.ازة وذءيم

 آيى م-ركز؛$د زوران م.دحة سه ر

 - -حران قريته وإلى يذب وإليها

 )رفي القضاة أدرته هجرت

 ذمار علماء ءلى ودرس لحضرالى(،

 عام وفي صنعا،. علماء عن حز مم

 مكة إلى هاجر م1915 ه/1333

 اصلبالثريف وهذ؛ك !*.ذم.ا '.طلب

زم ءلى ادن حسين )الملك(  ولده ر

 يحيى با"مام والتحق زيدًا.  مثر

 صدماء، دخوله بعد الدين حميد

 م "قدا وا والشجاعة لغروسدة با وعرف

 في جرشه هرع فكان ا"صابة، ودقة

 واشتهر .ت انوش في البردطاذثين قتال

 ضاء لبم ا منطقة في طيارة إسخاط له

 ء~ام ؛ريطاني—ال قائدها ومعل

 دذك في وله م،1925 ه/1344

 ذلك بعد زم وقد ٠كتير شعر وغيره

دف العهد ولي  في يحيى بن أحما- ا

 ونديمه جرسمه وكان وأسفاره، حروبه

بتعز. استقراره بعد
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وت٠حضرم وت٠حضرم

 وزار اسيا ذرق إلى برحلة قام
 ذلك في وله ،رسة٠ع٠ل ا البالد بعفى

كثيرة. ت و-دكادأ خ:ار أ

 م/1962 الثورة عد—د استقر

 ال.طاةف إلى اندس ثم ء بصا ه1382
 )..ه سجل حيث تعاء٠ص لزيارة مرددًا

 وأدب شمر  ٠مر يجفظه كان م.ا بعضى

 في لطائف با ة٨لمخ ا ه٠ت٠ف ووا ،غزير

 ام،987 ه/يونيو1407 سنة شوال

 وهو (،90) التسمين عل ف ن؛ وقد
 نم المعا الشاعر الكبدر ا ديب واك

الحضراني. أحمد ابن هيم را ا  ستاد ا

 العمري اؤص ءدل حس،ين د.

 النظر ذزدة زبارة؛ ،٠٠يحيؤ معرمد رن محمد ح هرراجع

 ١تحقير حا، عثر، الرابع ااذرن جال٠ر ذي

اليمنية، وا بحاث الدرامعات ةز٢مر ر٠وذث

الحجري: حط١٠م م؛1979 ط!، صن.*-؛ء،

 هاحمل ١تحةيز ،وذبادلها ليمن١ بلدان يرجموع

للطباعة ايماذتة لحكمة١ دار وع، ا علي

٠م1996 ،2ط صذماء، وانشر،

حضرموت

 طغى قبائل من قبرلمة حضرموت

 ،مثأل سبأ اسم طغى كما ،اسمها

 أرضها، عل أذأمتها التي المملكة عل

 ما عل سلطاب ملم٠ي توسعت ثم

 اذظن أغلب كانت قبائل من دولها

فع_رفتع ،ة٨س ا ال.جسي تبا نا كيا لهدا

 ذلك س.لمطان فيها انتشر الني ا رضى

 حفرموت( )أرضى م يا ة—الدول

 لقبيلة ا حذرمرت أرضى فى—بسه

 رقال كما ،حذرموت مملكة وأرضى

نعه. بالمعفى سبأ< )أرضى أحاذًا

 طغى حغ;مرت ٢اس أن عل

 وهو المعروف، الوادي عل أرضا

 لجذزررة ا شبه في كيار أودرن رة د لث ثا

 اكهمة الجنوب: إلى الشمال من هي

 تمتاز وكلها فحضرموت. فالدواسر

 في والغرب الدرب ا جزاء بربط

 حضرموت وادي ولكن ، منطقتها

 وتصب كم، 160 طوله يبلغ الذي

 ضن لجا ا من كثيرة فرعية أودية فده

 مقطع لكل عديدة مقاطع إلى ينقسم

 وادي أدرزها الخاص، سمه ا متها

 عن عبارة وهو الغرب، في الكسر

 أكورها الجانيين من  ودية دلتا

 دوعن هي نوبذن أودية وأهمها

والعن. وعمد  يسر( وا  يمن )ا

 ددرذة ذقوم كانت الكسر أنحاء وفي

 مركز نفه ذوفت ا في هي ،ون ها

 اقتصادي ولعله جذي، سارا وا إداري

، في ذكرت التي ضوران اسمها أرض
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حضرم-وت وت٠حفرم

 ظات وقد الثالث، القرن ن٠م نقوش

 الهجري الرابع القرن حق قاتمة

 حست ا قل عل الميالدي( )العاشر

 ووصفها )الصفة( في ني لهمدا ا ذكرها

 قد كانت إذ مقتصدة، قرش بأبا

 متقدم كمركز القديمة أهميتها فقدت

في أخرى مدينة ولعل الوادي. في

I.
٠٠٠

؟:عع؟ااااااا(٠ا ٠
اااااااااا-ااأااااااا

بحضرهنجوت قصرسيون١ ه وز ص

 الني ا همية عل استحوذت المنطقة

 إلى كندة مجيء بعد خاصة لها كانت

 يعرف أصبح الذي الكر أنحاء

 ٠ قثى ا قش بكسر الهمداني أيام صة خا

الشرفى من الدر تلي التي والمنطقة

 ذلميها ، هذه أيامنا ءلى طنة ببا تعرف

 م شبا ردن ا٠فيه الممددة لسرير ا منطقة

 بوادي يعرف ما وبداية  ذل ا ءلى

 فيها تنتنر التي ؛,نطقةا وهي ،المساة

 — وهذه ، نة بكثا , لنخيا ا أشجار

 قبرلمة مناطق من - الظن أغلب

أن حين في هذا  صاش. ا حض-رموت

 نيها دسما غربيها الواقعة طق ا٠الذ

 الصدف وبدلة موطن كانت الدر

 الحدرمية القبائل كبريات إحدى

 نقوش في ذكرها ورد التي القديمة

الذالث. القرن
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حضرم-وت وت٠حضرم

 منحدرًا الوادي انعطاف ولدى

 وادي يبدأ ١تريم ؛دل الجنوب ثدو

 الم.ياه ف باذكش_ا يتميز لذي ا لة٨اد

 ا رض سطح ء.لى وجرياب الجوف:ة

صغير. نم صورة عل

 المذكورة مقاطعه في دي اذرا ويعج

 ن٠م و بة لصا ا لفرعية ا  ودية با

 الهضبة ءس منحدرة نبرن، بى ا

 المذكور الوادي يشقها التي ةيالحضرم

 الشمالي ،٠رالحول يسميان حن٠ذص_ع إلى

 ابقاع ذلمك كل وفي ٠لجذوي -ذول ر

 مندذرة. أو ثمة ف قديمة مدن تنتذر

 سدغون م شبا قرة ب ا المدن أهم ومن

 'لتي وعنيات ومثطة ردمون وتريم

 القرن من نقوش في جيعها ذكرت

 عنادة شبام وتستحق اتجالدي. الرابع

 المعماري لطابعها  ، وخها خاصة

 لدوره؛ وإثما ،وحسب الممتاز

 لوجوه ا بعغم في دشه لذي ا التاريخي

 ٠ س.ا ة٠مملد إلى لسرة با صمنعاء دور

 وأنيم بعناية، موقعها خترر ا فق-د

 )أو سد الغرب من متها بالقرب

 إلى الجاه لتحويل يمى( كما مونع

من بى تحيط التي الشاسعة ا راضي

 والشمال الذرق هي: جهات ثالث

والغرب.

 العهود طيلة شبام ظلت ولقد
 مركزًا قريب وقت وإلى ا"سالمية

 إلى ودي ؛إوادي، في رض؛ إداري

 مشهور تجاري دوق كله دلك دب جا
القرون. عير

 حضرموت قبرلمة ض موا أن ودع

 تكاد ا"سالمية المصادر في المعروقة
ردر أغاء في تتركز  ضرة د؛ أن إ ا

 حواضر٠ك ٠)ثبوة( لرئرسرة ا المملكة
 - لكيرى ا ا خرى اليمنرة الممالك

 السبعتين رملة مشارف عل تقوم
 المنحدرة ا ودية أحذذ غرج من قرد؛

 الغربي جزئها في الحفرهرة الهضبة د
 الثمالي الجزأين عن ذ٠تم_ي٠ي الذي

 ًا٠٠باس آنف لمنكورين ا والجنوبي

 أذنم في ورد اسم ودو )السوط(،

 إل كرب أيام منذ لسبئرة ا لنقول ا

 تلك وكانت عل. ذمار بن وتر
 بأعمال محاطة ازدهارها أؤام الحاضرة

 أنحاء في اروم إلى باقرة آثارها ري،

 العطى وادي امتداد المعاشر وادي

 عرمة لوادي مذناد ا بدوره هو الذي
 أن ويختمل القوش(. في )عرمو

 من شدون كامت شبوة سحان تركيبة
موت. حف, قبرلمة هدن  كير ا جانبها
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وت٠حضرم وت٠حضرم

 سمية١ئي ١٠ ا موت ذ،|-. ح . رب وبا ومن

 أن ربذو ة ١كبي قبيلة وهي ، ن ا٠سيب

 وتر إل كرب أيام ا صرة ديارها

 عبدان أنحاء إلى تمتد علي ذمار بن

 لع٠مط منذ أصبحت أو كات ادق

 الرين. لألذواء مقرًا الرابع القرن

 نقوش في ظهروا قد كانوا وارزنيون

ذواء *ن الثالث القرن  التاد ا

 ظهرت كما ضرموتغ٠ح لمملكة

 قاومت التي القبائل ردن سبان

 م ه م ز. إعالن عند الحميريين

وما الرابع. القرن في لحضرهروت

 واتحاد كررى ة٠قبيز ن صرتا رالت

صطالح في يعرف قبائل  اتحلي ا

 وديارهم )زي(. باسم الحضرمي

 الممتدة المناطق في حين ومنذ اروم

 الجول في رلهم ودوعن- المكال بين

 يعرف مرموق مرتفع جبل الجنوبي

 أبرات لمرلى ا وفي كورسان. ١٠با

 هذه وخطورة بقوة د تشب الشعر من

 ا خرى القبائل جانب إلى القبيلة

 ،جهة من هذا بحضرموت. لمهمة ا

 خاصة عالقة فإن أخرى جهة وهن

الذميلة، بتلك ارزنيين تربط كانت
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حضرم-وت وت٠حضرم

دي، الرابع القرن منذ خاصة  اد

 التي الكثررة، ا ا.ذ(ب ب-ين ون إذ

 ا ذال أولئك ي يتحلى كان

 محارج( = ) محرج، لقبا ا دواء

 واذب ٠ س;ب_(ن كبار( = ) وكبور

 ب أاذ-( إلى ن أحي-( يضاف محرج

قته- وى-ف في ل  ة.;( ا ؛-*-ض  ا٠ء

 ل٠حر )اذظر ٠٢يئله أي ،مبشعو
 انب أما ٠(  م-ت اكدئي الم.عجم في

 ؛.طون ء عد.( ز ءادة ٠فيتخذ اض.;ر ا

 رج ء( ليتها ج( أو الكبيرة القبائل

 ععين حالة في كما ذق٠ ص ا أوطاتم-(

 كددر ولعل . ع-ثال تمذع أو ددان ني

 نغش لفي ذكره ء ج( ا!اي حضرموت

 لمة ن؟; از٠- ; < و —ه انما وة—شر. ن—د

 ذب؛ في وجودة—( ا ح_ضرم_وت

؛(اذات.

 ن ح-و و ءلى دا  ذاك ويكون

تجها. أخرى ذائل دن جارات

 قبيلة )وهي مهرة أن وعرض ١هذ

 إلى المعروفة أراضيها في ديارها تدع

 وكانت ،حضرموت من ذرق—ؤ ا

 تقع .حضرموت( قيرلمة مع تتداخل

ديمة. حفدرموت مملكة ضمن  وقد ا

الحضرمية القبائل بدن دفر ذكر جاء

 القرن في تهرر أدرار بعادة الثائرة

 يلط ن لع-(ا ضد الميالدي، اخااكا

ذخر. ء.م ؛ز موت دض داك

 تمت التي الدراسات دات رك
 اللبان إنتاج ط-ق منا أن ء-لى د.ؤءرأ

 ف١طر ؛;ن تجما ر٠تذحع دت ن, اليمين

 ؛-;ة الغر رمان لجبال انحاب ظفار

 وأوديتها حفردوت جبال وبرن

 ظلت ق ط. دن( وكلها مهرة. نادان
 ومن ، دضردوت ا.^اذةة بعة ت.ا ظو؛ 

 عند ، لملكة \ داك اكدرت أجل.ه(

 ا"غريق سيكبثن: الكال الكتاب
 ن(. ;(—اطا )أرض ١٠٠“’ والرردان،

 ه-ذه كل 'ن التفار ؛-لمذت اذيوا

 ل رد-( ل لد(ا من يجدها ط_قالمنا

 الر؛ح صدراء - الميرىا العحراء

 البخور هاريق أن دع ولك-ن الخالي.

 من يجرج الذي ذلك هر الرسمي
 منه وتفرع م، لذ(ا نحو متجه الجوف

 نحو متجهه در“لدوا ؛وادي تمر طر؛ق
 طريق ذ.إن ق لدرا ن( دن ابدر ا إقليم

 ء.لى وت— أورد دمقوت في ي.بد؛ آذ.ر

 دلى نا ا إلى يؤدي ب اثم ا البحر

 إلى ثم ومن العرب لجزيرة الدرني
 ءلى ؛تغذون (حذون ا ويكاد العراق.

كان العربية ل جما المالي اذوطن أن
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حضرم.وت حضرم.وت

د خاصة الخالي اًا.ربع زوب  م-هرة ؛-

 ٠لح.مال دوح هر٠ث و جذود سح التي

 ذاريغ دول يختلفون احثينبال رلكن

 وعالل ،ذلذقل أداة الجمل ستخداء

 و؛-طر؛ق ال.عرسة دالتج-ارة ذذ.ك ك„

 الباحثين ؛-اغر أن د. في بزور، ا

 حتمال ا إلى و٠ذها ريك_ان٠ا م من

قة وح-ود  دوت ح-ض د ب-ي كة٠قد ء-

د  ازط-ردق خالب من ن ,ا-د الران و؛.

الخالي. الرع بأطراف المار الذرفي

 لحن-الي ا -ربع ' ء ص-آر رمال وفي

 د ء؛ آى'ر عن حين مذن البعض ل.حث

 المتحذرة العرد;؛ م—"م ا قدم '
 ا#خباريون يميها اي ا *(—ومدينته

)و؛،ر(.

 أدر ءلى ؛-اف يقع لم حد  أن ولع

 لجيل ذلك ثابتة، بصورة د ء-ا ا ق.و

 من شتق ا -ذي’ ' ، لعار؛.ذ العرب دن

 وعاديات -ة وعاد عادي لذظ اسمه

 ر؛ط أن إ القديمة لألشياء

 لحوشدة وا#بل وار ردن ا#خباريين

 يجعل المهرية ا"بل عتها ذذ-^ت التي

 وهم ،د ءئ بالد أن انحتمل من

 أودية أصحاب الكريم القرآن بشهادة

 ا).ذرب الجنوب طق ا؛نا في رقح كانت

المدة وادي فيها بما حدرموت من

 يقوم حيث رموت٠حض وادي امتداد

 هود( )قرر باسم يعرف قديم شاهد

 شهر منتصف سنوية زيارة له تقام

عام. كل من ن ثم؛

 ا!;-اغى يطلق هذ'ا جل دن ولعله

 وادي م—اس دومرت وادي ءلى

 أذ-ذر المذي ن الماى وه-و ا"حقاف،

 القرآن في جاد كما ة.ومه دود ؛-؛ه

ًكرمم. ا

 ؛-ثن ا!-را؛-ط ذو تم ء ودن

 بعض أن هو وعاد سوت حف

 إلى حضرموت بنسب يرذون النسابة

 ويجعلولما ذرة دبا هود بن ا ن طا٠د١٠ؤ

 ءلى صعده بة سه؛ نهم وم ، لم؛ صنوًا

ا؛ثال. يل٠س

 به تتمذح اذي ا الساحل ولطول

 حدودها من )الممتدة موت ٠حف

 الغرب ن عم؛ ل جبا تبلغ التي الشرب

 الغرب( في هضبتها ؛.أطراف لتنهي

 عجر قامت التي موانيه-؛ تعددت فقد

 هو وأشهره؛ أهمي-؛ وكان التاريخ.

 يعرف جبل أسفر الواقع )قنأ( مرناء

 ويعرف )عرماوية( باسم النقوش في

 ت١٠قيم أ ( ب لغرا ا حعمز ) سم ا٠ب روم ا

دقود شهيرة استحكامات سطحه ءلى
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وت٠حضرم ت١حضرمو

 م.ذشآت دقع“ حيث ،رع لثا ا من إليها

 معبدة. متعرجة طريق ،القديمة ء اني؛

 م_ا منه يصدر اللبان، مدذاء وهو

 إني رد وج ،بحرًا حضرموت من يصدر

 بعفر ا جنبدة الواردات ضمن

 موانئ من بحرًا حمل الذي ن الدتا

 سمهر أو موسلة؛ مدل ني الذمر طقها مذ؛

(، )ظفار )السأكل( إقليم في  أو حالي

 د لتا وا ا؛جروفة الجزدرة سقطرى من

. لها  ردحة هناك أن كما اض

 محلها حلت الني الساحدذ ا سعى

 فقط ذرون سبعة قبل لشحر ا مدينة

.  ا سعط الهمداني ذكر وقد تقردت

 وأقدم العرب. جزيرة صفة في باسمها

سم لذدك ذكر  يمني نقش في جاء ا

 ٣الطدس القرن مطلع إلى يعود

نتثار هذا أن بد و الميالدي.  ا

 حضرووت ملوك لساطان تحذق الذي

  ولكننا ،عديدة مراحل عور تم دد

 ضداع سنجدب عنها شيئ نعرف ذكاد

 الني تلك صة خا الحضرمية، النقوش

 أو سدن معبد في عاتها لعثور ا يتوقع

 فبعد شبوة. في الوثني( )المعبود سيان

 الحفريات من سدوات عثر من أكهر

وتكاد يذكر، ذيء عل يعثر لم هناك

 عن القديمة التاريخية معارفنا تنحصر

 النقوش حوته ما في حذرمرت

غورها. ذبل السبق؛

 من نعرف ما معظم أن ويالحظ

 بحملون كاذوا حضرموت ملوك

 . ( موت حف مدك ) لبسيط ا للذ.ب ا

 عل ت(٤)ة م.وقع من ننثر، ولدينا

 خالل نم شبوة إلى البحر من الطريق

 اتخن ملك إلى يشرر حجر، وادي

 أن كما دوت(، حذ )مكرب لقب

 عقبة )وهي العقيبات نقوش بعذر

 أقدم من عرمة بوادي شبوة تربط

 لحكام أيض كانت الممكنة( الطرق

. المكارب لقب لمون بحم. أدض

 ل أني عن سبئر؛ دنون وتحدثت

 م للذب ا هذا أن حوذ في لحضرموت

 الحضرمية النقوش في براحة يرد

 معرفة ينفي  هذا ولكن المعروذن.

 ف ختال ا هع القيالة بنظام حضرموت

 العقلة دقوش ؛.عفر فغي ، لتسمية ا

 يزن( و)ذي عات(، )ذي لقب ورد

 ص-نو طبيعته ني ا ذواق؛ ولذب مثأل.

 موطنه أن يبدو الذي القيل للذب

حوالى الغرير؛ الهضبة في كان "صاي ا
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حض-رموتوت٠حضرم

 ؛الذات سمعي أرض في أو صنعاء،

 تعرف في الهمدا أيام أصبحت لي ا

 لقب انتشر حين في هذا همدان. ببالد

 اليمندة ادالك معظم في )ذو(

وفي ؛لمها. فيها يكن د إن  برى ■

 لقيل ا لقبا أصبح الحميريين ظل

 قد الحضارمة ولعل متداخدن. لذو وا

 من ؤظهر كما ا؛.رحلة تلك في عرفوه

ا"سالب. المص,؛در بعض

 حضرموت شهدت وقد هذا
 نسميها الني الغارة في شديدًا رًا ازده؛

 لقرون ا ريدان( وذي سبا )ملوك

 الميالد. بعد ما لعصر ا ولى الثالذة

 عدة إلى ؛.بدو ا٠فيم ذلك ويعود

 عل ل ا"رن اردياد اهئ عوامل:
 اهتمام تولي جعلي؛ الذي ن ثا ا مادة

 ظمار( )إقليم السأكل بمدطقة ء؛ص

 خور عل سمهر هرتاء أقادت حي.ث

 اا.قرن في ساللة( من )؛؛وقرب روري
 التقديرات حسب الميالد قبل ا ول

 الذي النقش ذلك لتاريخ الهفتلغة
 حركة أن 1كم ارناء. ذلك سجل؛خاء

 ،سقطرى وفي )قنأ( ء ب؛ في التجارة

 حول واف٠الط ب كتا في يظهر كما
 وكانت نشطة. كانت ا حمر، البدر

البالد ءلى يتوافدون واوتجار ا].وفود

 نقرش من نلمى كما ،وبرا برا
 يذكر نقش سها ؛ من الني العقلة
 أيام ن المكا دلك إلى حذرا هنديين

در. عم ؛.ن دإط الدان

 درب ت۶ض وغداضت

 دول دارت الني عام الثالثمائة

وذي سبأ من ؛-لى توب شروع

 من قفها وا—د وغيرت ،ن ريدا

 لحها ؛-صدن وفق ربة المتعدا ا طراف

 القذرن مطلع في وتمكنت الخاصة.

 بالد معظم عل السيطرة من الثالث

 ن ورددن قتبان خاصة ويدعلم

ن.  لذلك نتيجة فأصبحت وخو

 وحمير، سبأ من لكل مباشرة جارة

 ولدعم بالد من أخرجت والكنها

 أيام أواخر وحمير سي تحالف نتيجة

أوذر. شعر

بصفة وحمير سب -لى تود وبعد

شمر وا؛.:* م ياسر يدي ءلى ديةيا
 لتوحد مم,.هدًا ]طروق ا أصبح تهرعش

 ش٠رء1ي شمر يدأه ما ورو ٠كله ت٢لم ا

 حين عهده من الدافي النصف في

 أسالفه !.قب إلى ف وأف؛ شبوة احذلى

 عبارة ريدان( وذي ط٠س )ملك

أن يمكن حدث رممنة( )وحذرموت
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وت٠حضرم حضرم-وت

 في المعروف اول ال دء.خة( يعني

دق س ا لمصاادر٠1 ٠لش.حر س-مرا ا

اليمن;؛ الممالك كل عرفت وكم-ا

 ال.ص.ح.راوية مذاطقه.ا ني البداوة ديمة اة ا

 قد الحذرمية المناطق ن ن-؛

 اس-ت-خ-دم رة.د -ضدًا. ا الرداوة عرؤت

 ذذرل ك-ما )الورب أو دو ال م.ل.وكه-ا

 ولديتا جروم. في مفاتش النقوش(

 )عربي( لبدوي ذكر العقلة ذة.وش من
 أنه وكما )مقتوي(. نه د؛ نفسه يصف

 ستعادة رلوت١خ ح حروب من

 أواخر الحبريين، من ولدعم أراذي

 ك-ان؛.اند الميالدي الثان القرن

 )سود—ب يلقب حضرموت أعراق

 العرب، )زعيم( أو ميد أي عربن(

 لم حضرموت ولكن )البدو(. أي

 ظل وفي ذاك. ها سعا في تفلح

ولة  أو ا عران شارك الحبرية ا

 التي الحملة في الحضارمة البدو

 المهرة( في ء )رذا مفوت د من اذطلذت

 لإلغارة ارزنين ل  ؤر ا قرادة تحت

 وؤت في والبحرين اليمامة دطقة على

 الرابع القرن منتصف قبل ما

ابالدي.

رذ السكا اللركيبة تعرضت ولقد

 ت لتغيرا الوادي في خاصة لحذضرموت

 استقرار أهمها لمل التاريخ، عر

 في أعراسا أو كندة من كبررة أعداد

 انخراطهم نتيجة منها الغريرة ا نحاء

 لكبرر ا الحميري ا عراب جيثى في

 الميالدي، ارابع القرن مطاح منذ

 إخضاع في بغاعلية ودشاركتهم

.صابعةا لدولة حئذرموت دناودن

 المركزية السلطة ابيار أن عل

 القرن أواخر منذ !.تبابعةا لدولة

 بعد الدولة تالمد وتمزيق ،لخامسا

 إلى أدى مشهود ر ازده-؛ من فرسن

دب القرن حداث  شهد الذي ا

 رجاء فانساني. كسدويا التدءل

ديا العصر  معة وحذردوت "سا

 حضارمة وأمراء الغرب في كندة بين

 الذيم ولجهت لذين وهم ،!خرق في

. ٩ا "ني اذلحنو ادعوةا

 ٠.س ٠ ذأدر ءبدال محم.د د.
 ذاريخ ذي ت درائ باصرة: عاي لح صا د. جع:درا

 اصيدرة دار ص;، ا إمع وا يث٠الحل حضسم.وت
؛م2001 عتان، والطباعة، والذوزيع لنثر
 أربعة ء-بر وت٠ح.ضرم : فا عدي سقاف

ام؛990 ؛؟روت، أمامة، مكذبة ،ذرذًا عذر

 :نفيدا فون د.ه ،درميولين فان دانيان
 بعفر عن ب التن؛ إزاحة حضرموت

القدال، سعيد معمد د. جدد-ةذر ،نها ضو
عدن، والدشر، للطباعة عدن جاهدن دار

حميد: بكرأبو محمد د. ام؛998
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؛لحى( ؛ن الله )ءب الحضرهي قس( )إدرابلم؛ن الغثزهي

 ة٠لثق_افوا التاريخ في فصول حد-رموت
 ر٠باكث أحمد ء.لي أصدنا، ة جمعي والذروة،

 عوض سعدد م؛2 000 هرة، لذ؛ا و، لذذ؛ ا
،لح.ضرميا ريخالتا من صفحات : وزيربا

 دن الم٠ني م،1957 عدل، الثقافة، مكتبة
 تحقيق ،حضرموت ريغتا :لئؤنديا محمد

 ،ا"رشاد مكتبة ،الحبشي د هرحم الله عبد
د. عقيل، ءطي عزة د. ام؛991 صنعا،،

 عاصمة ثبوة :يتونبر دوافرا جان
 الفرنسي المركز ،القديمة موت حف

م.1996 عا،،٠ص ليمذية،١ تدراما

س(5ة ب، بر.هةلم٠) ائففزمب
م1082 ه/475 ت

 ن ا—سطدم دس فب هج*( إبرا

 ددن إسحاق: أبو الحضرمي، ني الهمدا

 ،موت ح-ض في ولد ا بادن. ة٠أثم

م شاذان رن بالخلي واستعان  )ا

 ومال، يجند فأعانه بعمان( ا بازي

 بامم ،حضرموت ءلى فاستولى

 عليها عامأل الخدل وأقامه الخدل،

 قلد ثم ،سعيد بن راشد م "ه؛ ا وأقره

 دع وكان ذلك. بعد ا"مام أمر

 إلى انتقل المشاق. احتمال عل جلدًا

 إقليم في غزوات ا٢ له وكاذت الهتد

 حيث لسند ا ف ا وأحدر رات—كوح

 ذلمك في ا بازي الذهب ندر حاول

عل بالهند ته وذن وكانت دمالد، ا

 ول ذاعرًا كان ا قوال. أغلب

 ( ل لحذصا ا ر٠محتم ) منها ،مصنفات

.شعره وان د الذقاد( دف ا و)

بادطرف ءبد|لقادر د
مع جذ؛ ح مع اوج؛ وامطرف<، در ء?لىالة؛ ال4مح : دراجع

م دل ن٠ال؛ اذن!)ى ن اد+ا-ر أء
صنداء، داب، ك العاط الهرئة وقبائلهم،

1998.

 عيى(٠ بن الله )عبد اسرمي
م747ه/130 ت

 زي ة؛ دان ثائر، زي أد.؛ إمام هو

 لحضرمي با وعرف ،حخ,رروت

 أمية بني ءنى زوجه أعلن أءور،

 أباضرن من ددعم م745 ه/ 127 عام

 بن ن مروا حدم بداية في غمان،

 ، الحدق( دب )طا نفسه لقب ،محمد

 من وتمكن مروان، طاعة وخلع

ثم حضرموت، عامل عل القبض

 عام عليها ستولى وا صدعاء إلى ر يب-؛

 واليها هزيمة بعد م746 ه/129

 عام من أكهر تبا ومكث ا موي،

 والعتاد، المال جع اليمن. يجكم

 مكة عل اسنولت قوة ووجه

 تراجع أن يليث لم لبنه والمدينة،

عبدالملك بقيادة أموي جيش أذم
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؛٠)اد يضزمي٠ال الله( عدد بن . ء |لحظراي الله( ءب بن )الو

 من ا مر آخر تمكن الذي المعدي

 صنعاء رج1ء. بجى بن الله عبد قتل

 العدي وواصل م.747 ها130 سنة

 إلى يحيى ابن أنصار بقية مطاردة

عام. وذخبى حوت

هر٠اا- )اته ءيد حسدن د.

 .596 ،582 /2 خباط: بن خليفة تاريخ مراجع:

اياريح، ؛ي ولى ازى الجزري: ا ثير ابن

كر، دار  بن يحبى ام؛978 بيروت، ا

 في  ماذيا غاية القاسم: ابن الحسمين

د. وتقدم تحقيق اليماني، القطر أخبار

 محمد مراجعة عاشور، عبدالفتاح سعيد

 للطباعة العري )نكاتابا دار زياد، مصطذى

م.1968 ه/1388 ,اتاهرة، والتشر،

 الله( عبد بن العالة’) اسردي

م642 دا21

 د عما بن الله عبد بن لعالء ا هو

 بن مالك بن ربيعة بن أكبر بن

 من صحابى، ح لح-ضرمى ا ءويذ

م.—م ٠ ا در—ص في الغذوح ال—ر؟ " 

 ,-وه ٠سكل"ح I وت٠حاضرم من أصله

ه نثأ. و العالء م-ا ذو!-د ،مك.ة  وو

 ه/8 مذة البحرين I الله ض-ول ر

 سعاري بن ر المدن إد-(رة خالل م629

جبالي،ة له وجعل عليها العبدي

 ذرا-ض ذه كتاب وأعطاه الصدقة

 والة_ذم !.بذروا ا"بل في الصدقة

 ي.آخذ أن وأمره -وال، وا والثمار

 وردها أغنيائهم دن )الزكاة( ا!صد؛

 I النى 'وذا وبعد ذذراذم. ءلى

 ل٠قاد- وقد عمر. ثم بكر، أرو أقره

 في عليهم وظهر !جحرذن ي مردد

 إلى عمر ووجهه لى. أبى خالفة

 قرية في ،إطريق ا في ومات البصرة

وال )راس( 'سمها بم أرض من

 سير ي طن وهر بدرين. ا في مات

 فارس شواطئ إلى ثمة هر ب-ن عرفجة

فكان بالسفن، ١ج635 ه/14 سنة

 في فارس بأرض جزيرة فتح من أول

 أزل العالء إن ويقال: ا"سالم.

 ١أمد وقد للغزو. البح* ركب سلم

 وبعثوا العادء يد عل لبحريرز ا أهل

 المدينة ورد مال أول ن فال.؛ بخراجهم،

. سعون وهو لبحرين ا خراج  ألف

أحاددث. أربعة روى

باطرف عبدالقادر محد

 فيع ج( :لجامع1 ،دأمذرف ءدأذقادر محمد :جع درا

 اض ؛اى التبين اسا-!ذرين أعالم ثولى
صنعاء، ألمكتاب، اصادة الهددة وقبائلهم،

1998"
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؛ل(1خ )محمد حضرعي1ا ؛ل1خ )«ح»ل ءض-را٠٠اد

 !اخامري( معمد بن )عمر وذر.

م1477 ه/882 ت

 ه وفقدت عالم عبود، أبو ، لشيخ ا هو

 التاسع لقرن ا في عاش وصوفي،
 الميالدي(، عذر )الخامس الهجري

 ستن ا ثم ،وزبدد مكة ين٠ب وتتقا

 ، ومريدوه تالميذه له فدان تبس

 ر £.و الدينة ذرق وقرره توني، وا
 ه ذي سر وللنا ، باسمه لممى ا ه مسجد

من رجب من 27 في ويزار 'عتقاد،

عام• كل
العمري اس ءبد حسدن د.

 ؛خية ح:٠الد. بن علي بن عبدالرحمن مراجع:
 ءد دحهدق رد، ظي|تة رخ دا ذي المتفيد

 اليمني، الدراسات مركز الحرشي، الله
 التهاب ي النم* حوردات ام؛ 979 صنعاء،
.57 :!؛.*.مري

 خليل( )دد الحضرمي

م20 ه/14 القرن

 عفي سليمان بن خاش محمد هو

موارد من خ الحضرمي حمن بن
 عن تبعد لتي ا ددت( )كاروم قرية

 كيلو 80 بنحو أباد حيدر مدينة
 العالمية لحرب ا عقب ولد ، مهرًا

 الجامعة من وتخرج ا ولى،

 لتجويد ا ءلم خذن أ أن بعل ،مدة لنظا ا

في المشهورين الشدوخ من والقرآن

 الذظامه. الجامعة في أباد رحيد

للمعلمين ربم لحذرمي ا عمل

 )كارم مدطقة في لعلوم ا دار بمدرسة

 العلم -المير في يعم,) واستمر ددت(
 مثلت وقد عاما، 40 مدة والتدريس

 بيت كاروم في الداوم دار مدرسة

 عمله جانب وإلى الذظامية، مه.؛زلجا

 إصالح في عمل لتدريس ا في
 عمله نت وكا ا٣ برع التي الساعات

 م/1950 عام وخالل تقاعده، بعد

 صيات٠خ٠الش من أصرح اش،369

 ،الدربه اللغة ؤواءد في البارزة
 حيدر في مراجعها نم مرجع وصار

اذكن. أباد

 الكذب من عددًا الحئذرمي ألف

أهمها:

 ؛ )خذ.طوط( دشالعر اللغة قواعد
ذن من جزأين( )في الجدل هداية

 في شروح لقدسرن ا ا نوار التجويد؛

التجويل. في لجزرش ا المقدة

الذظاري دزام جدال د.
 الهجرات النظاري، حزام جمال مراجع:

 مذن راتها٠وتأبى الهذد إاى الحددذة لحضرمية١
 ااقرن برذدصف دتى عشر ااداسع ااذرن بدادة

 ذي مة٠تل دكاتوواه أطروحة العشرين،
 - رثد ابن الترد-ية كلدة الحدب، التاريخ
 ،سدم اوبء ذخير ام.999 بدداد، جامعة

 فن في العرب دأ؛-ا حيدر علماء مادط
 في ماجستير رسالة والمنطق، التجويد

 لجام.عة١ المرية، اللذن دم اا.*ر؛ي، ا دب
م.1995 اياد، حيدر العدائية
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غع_1اور٠حص

حصور
 يجبل أيض يعرف ثرادخ جدل ه.و

 18 نحو يعد ءلى دقع شعيب(. )الذي
 أءلى وهو صذعاء، من اوخرب إلى ك.م

 الج_زيرة ثبه وفي ارص في جبل
 عن مزًا 3760 وارتفاعه ،لعربدة ا

 لرد ر ا$ن.! ض وبه البحر، نيطح٠

 شعيب ادي نبر ا٠۴ًا إن يذال: وب

 الجبل هذا سم ا يدب السالم عاده

 مالك؛.ن بن عدي بن حضور إلى

 بن حمير بن زرء-ه بن مدد بن زبد
 صفر. ا سدأ

 إلى أسفله من الجبل ا ط يتكون

 قاعدية بركاب صخور ن٠م أعاله

 منه ا؛طوي لجء ا وكون ،مضية وحا

 نوع ن٠م مغرة لحا ا لصخور ا من

 زرماد وا دت٠جذمرر وا لريوليت ا

 ا؛صخرية ت لطبقا ا بعدى .لى لوركا ا

 بما مضلعة أشكال في مشققة لطيا ا

نطباع يعطي  الطبقات تلك بان ا

 ت إطرشا ا الجليدية. للعصور تعرضت

 من تتزا ب لبركا ا ا؛صدور من العل؛
 نية ازبركا  نشطة ا آخر منع عمري

لى. لثال ا للعصر
 ري۵الع اس عبلى حئددن د.

سديالقد ءبدالباري محدد د.
 ا"كليل، : لهمدانيا احمد بن الحسن مراجع:

،لح,رلحةا دار ، كاوعا عاي بن د محم بق٠تحق

 أحمد بن الحسن ام؛980 داد،—بذ
 تحقيق العرب، جزيرة صشة :لهمداتيا

،"رشاد ا ؛كتبة ، كوع ا علي بن محمد
: لمقحفيا حمد٠أ هيمإبرا م 1990 صنعاء،
 الجزء اليمنية، والقبائل اليلدان مسوم
 د.محمد م؛2002 الءدسة، دار ا ول،

 4طيالقبا سي، ا"د القدسي، اجاريعبدا

 غير ابحح شببب لنبي ا جبل جيولوجية
ء، معة1ج متثور، م.2000 صذع

خخيب1ا

 المنيعة لحمون I حد ه-و لحطيب ا

 الداعي مركد وله درار ذرفي في

 راهيم٠إب بن حاي. اب طمي لذاا

 ه ودء..ا ت٢م لذاوثا ره-و ٠لحامدي

 ؛..عد قادرا الذين الغاطم-يثن لمطلق,نا

 ابن الطيب الفاطمي ا"مام اتار

 وكان - الله ؛أب الحايم المنصور

 موس بن ذؤيب اكب لداعي أودم

 ه/5 33 سنة نام الذي اووادءي

 ا!داء.ي قاه وفاته وبعد ام، 139

 ذن—اطع بن إبراهيم( اب المطلق

 في *-امد بني غيل وسكن الحامدي

 ءيالدا روده ؛-اوده من وخلفه همدان

دد  ذلك ركان إبراهيم بن حاتم ا

 انتقل وند ام، 162ه/5 5 7 سنة
صد^تمحشدانإلىحرار  ا

د.ذ.ره وجلع.ده الحبب دصن ع ١ا
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حاشط؛ب٠ا)ل

 الملم دروس "لقاء ثدى ركان

 بكهف يعرف كبدر كهفى في لحكمة وا

 أمعر ذكر في كثررة تآلدف وله النعيم

 لهبر طاب أي بن علي لمؤمنذن

م ب إب ٠يغل وك.ان - ا  العلم هد

.وا اله-تد ودئ ا)بز نحا-ء دن

 روب بنو ا؛لموك ددل ت-اده وفي

ه توران م ع.-ه- وكانى ارحمن  ذ

 ا؛؛-وك وغدوا اليمن ءلى فتعب
دراز إلى ا٠مته يرئك وبء والقبائل،

حاتم لسيد ا طمي لغا ا الداعي حيث

إبراص. بن
 حق الموجودة التاريخية المعالم وهن

 الحصن. قمة عل صعر جامع ا$ن

 ذوفي م،1200 ه/596 سنة وفي
 دام التسلسل وامته* حماتم الداءي

 الهند إلى الدعاة انتقل حذق داع بعد

 السادس الهجري/ الماشر القرن في

الالدي، عثر

 الجذابة المناطق من الحطيب

 ومناخه الخالبة الطبيعية بمذاظره
 ه يقصد زنزك النقي وهواؤه ازصحذي

 وفهرة حة سترا  وا لذزهة سم لنا ا
الذقاهة.

 الداعي رة٠ي٠الب س.لطان وجه وقد

 الدين درهان محمد الدكتور الفاطمي

وعمارة وترميم بتشجير ء_ه اتب

ا بق؛ واستحداث القديمة حده مسا

 ه إلي أوصل كما للزائرين، لجديدة ا

 دار ومن الحجبة عن الماء دروع

 دراز ة.رى كر منه واستفاد شعل

 ورصفه مناخه من إب الطرق وشق
 حردة مذاريع عدة وأدام ؛با سفات

 ض وزاد المنطقة أنعى مما المنطقة في

 راه؛ إلى الكهرباء وأوصل حيويتها.

 المنطقة تطوير بفرخس ونا كل

 وذرب ذيها الزراء المئاريع وإنعاش
 وجه كما والنحل؛ وا عام المواذي

 أدجاره وقلع القات غ٠٠مغ ترك إلى

 وتكون حيويتها  رذن ا لتتعيد
 في نت كا كما منتجه عيه زرا أردس

 ا شجار وتكر ا مطار ودر ا!*سابق

 تنعم !كي والغواكه كالخضرة المفيدة

اصالد. ا٢

الحراري راهط

خفاش

 ابن، جبال أذؤر من ج:ل هو

 ذده ،يامة عل يطل صنعاء غرب

 ومذه ،ةكثير ومزارع وحصون قرى
 إلى ذي()الحفا الغات يجلب كان

 شاره ا قبل الماوي القرن في صنعاء

 نواحي من ناحية رؤو نري،
جبل من قريب الحويت، ظة٠ذ محا
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)جم.عية( الحق )ج.معية( الح.ق

 في الهمداني ويذكرهما ، ٠ن ملحا

 ذرنشر٠م روع وتررممت آجبذن٠ك ( هدة صل ا )

تمامة. ءلى

|لعمري اسه ءبد دسون د.
 اليمن بلدان مجموع |لحجريت محمد : مراجع

 دار ، كرع ا ءاي مد٨م تحقيق ، ويائها
حدتعاء، والنثر، لذطباعة اباب الحنكمة

 الحن محط أبر م؛1996 ،2ط

 تحقيق العرب، جزدرة صغ-ة :الهمداذي
 ط!، الحراري،  كوع ا علي دس محدد

م.1990

ب(٠)ج الدق
 ومأل ،يمذدة أه-لية حمعية أقدم هي

  ولى ا الخ-طوات إحدى لم ه تاسيس

 المغارقات من ر2لكث ا تجاوز في للبدء

 ليمني ا نجتمع ا دخول فقت را ادى

 كان والني العذرين، للقرن

 من أواذل دن دن ابيون ا؛.^جررن

باده.ا. وأدرك اسهل

 ر.م.درذة لجمعية ا هذه سست فقد

 م،1913 ه/1333 مة تريم

 علك.اف ثيخ ابن ءبدالرحم,ن وترًاض-ي.ا

 حمعت ة٤عاة م.ن ينحدر ك-ان اوني

جتماء.ي الذندون ددن  الداخل، في ا

قتصادي وااخفون  المهجر، في ا

 ،ولجد .ًاسلما ذرق ح:وب في رتحديدًا

ح.إور ن٠ء ث٠البح ءذ_د ،الواقع في

 خاه ؛-وجه جاءت ا١ذ اإجادرة هذه

ت امتداد بمثابة ة: المتحو  دية ى؛ ا

 ليمتية١ الجاليات أوساط في الثقافذة ثم

 كان التي واإذارنات اإ.أ-^ر، ذاك في

 بلد في واقعه بين المهاجر مجرتها

 بمنطقة رأت بمسقط ووا؛.*.ه المهجر

 تلك أن ,*.ر سا أ عل موت، حضم

 ه تجا يا دف-عست ت لمقماردا وا ت لتحو ا

 ،"صالح ا ضرورة نحو بر—التفك

 لتي لركائز ذوفير في وا"سهام

٠ ليها إ سسدند

 أنشطتها بدأت لجمعية ا أن ومع

 ه/ 1334 رمدذة ة ابتداد مدرسة بافتتاح

 ص اددا الهاجس ثقل فإن م،1914

 من ا كور النصيب يجتذب أخذ

هتمام،  ا$ثار إلى بالنظر وذلك ا

 بين الطويل الصراع عن المرتبة

 والكبذريين، القعيطيثن طزن لسان ا
 عدد خارج نفوذهم مد عن وعجزهم

 والحد لحتذرمية ا المراكز من وت متنا

 الالمتناب، القبرة ادراعات من

 ت ا؛.قدوما محدودية إلى با"ضاذة

 للطتهم والتنظيمية سية٠٠ؤس٠اد

 رتبالكت تلتي تكن لم اذني وهثاشتها،

بعفر "جراء لتوجه١ عل اذظالل من
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>جمعية( الحق ة(٠)جمع ق٠الح

 بل فحسب، الطموحة ا"صالحات

ستفادة عل كذلك  سلميم.ة بصورة ا

 أصبح مما جرين لمها ا تحويالت من

 ت نا إمكا من لمهجر ا في م٠۴لدم يتوافر

نوعة. مذ

 من أفراد وجود فإن الواقع، وفي
 كان الجب في الكاف آل عائلة

 هذا من ا٠٢ًا قهرا ا في سدا أسا ًا عدصم

 حدى ده ها—لخوض ورو  الميدان،

 فقد ،لغريدة ا تدهلجمعيا ا زب لتجا ا

 نفوذ، هنج عاذلمتهم به ت،ح ما أسهم

ستحمارية ا العاطه من وبمبارى

تحودل من بعد تمك،ت دق دكن لم افي

ء ذ عن يينرالكثت الالطين و  ا

 توقيع عل وإجبارهم ،ب لعثما ا

 مع ألثان هو مثلما حماية معاهدة

 مساعدة من ،لقعيطيين ا السالطين

 ه/1334سذة التواصل عل الجمعية

 محسن بن عل ا مور "قماع م1916

ري ا  لتخل با ،تريم مدينة أمور ،لكثث

 د-لى مقا لمدينة ا دؤون إدارة ءن

 وقد ،سنوي لي ى مباغ ءلى لحصول ا
 سور ء برنا آنذاك عملها باذرت

 وإدارية ماب نظم ووضع للمدينة
 تهزع أن قبل ،صر٩ال من مستمدة

عل نفوذها مد محاولة نحو حق

 في المستقرة القبرة ت لتكوينا ا بعض

 والدخول ،للمدينة انجاور انحيط

متكررة. صدامات في معها

 لتوسع قادت امخاولة هذه أن غور

 حيث ،وتعميقها المعارضة قاعدة

 في ب ر؛ وا لتخوف ا أبعاده.ا غذت

 كثدر آل ولدى ااخبل الوسط من كل

 لتالي دف وأثارت سواء، حد عل

 إلى ت٠أضيع أمالري-؛ جديدة مصاءب

 ءالبدة أبدته م-ا٠ء ذولدت التي تلك

 بسبعب عل—آخ—س من ديذدة—ل 1 لنخبة ا

 أن نمن وخشيتها ،اادرنة ايا٠توجه

 التفلفل لتسهيل بوابة تكون

ستعماري،  ترظه التي تلك وإلى ا

 ئباإذرا صيل٠تح في اتباعها نتيجة

 و المعاين، موحد لنظام والعائدات

 النفون مسدًالة ن الحسب-؛ في يأخذ

 بق اك.؛ في به يرتبط كان وما العائل

 ما وهو وإعفاءات، امتيازات من

 الداخلية الحالفات تنامي إلى أدى
بحئها  خين ا في ا در اذ-تهى حق

 م.1921ه/1339سة

لم الجمعية هذه حذفي إعالن أن ردن

 الوة_ت نفس في معه يحمل

 بل ولي، اي الجمعياني ل العم باية

تجربة العمل هذا لرواد وفر إنه
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سل سل

 تحديد إعادة في أفادت مرجعية

 ،ت  ولويا وا م هدما  ا ت مجا

 ت صمرصميا٠خ ب مجسد| ةلع ح )|  ا < ودكددق

 المتاح مش والهدا وتعقيداته، اا_واقع

للتحرك.

اآلدهم ءبدادلعذيف د.
 رم-وت٠ض٠ح تاريخ ،البكري صالح : مراجتع

؛55 - 54 ص ص - 2 ج اليا-ي،
 الندوة رداس دراسة ااغاف، .مد٠١م جع-غو

 ذي ه٨الشعب المقارة حول ردة الذ العمدة
.27 - 26 وت،ص٠حفير

انغل

 به تح^ط ا رضى من ائسع ما هو

ارمن: حذول وأشؤر ،ل لج.ا ا

 ،ي٠يريمج; با$د في تقاب: حقل

 ؛ز رد ؛-ز الثم بن ؤتاب إلى دشب

 بحقل اروم يغرف زرعة، بن سدد
 القاف، من   بد بالكاف ؤثاب،

 ؛ذرف ، مجعب( )حقل باسم وسا؛ذًا

 الذي ظار جبل الثرق من عليه

 ،٠مارب بعد للحميرين صمة ء؛ كان

 الحميريين زمن في الحقل وكان
 انجاه وب والغواه با عناب مبررع

وفي يريم- في كان كما وافرة، الجوب

 من العديد ،لحميرين ا أيام ، عها قا
ميروًا. الثمانين شجاوز التي ٠السدود

فسيح قاع رهو الجون: حثل

 48 بسافة ٠صدعاء مدينة شمالي

 (٠ءئران ) جنوب من وءتد كم،

 6 عن رقل  ودصيراحده )شوا؛ة(، إلى

 ت، كيلومذرا 6 عرض في دم،

 مقر 2100 انجزن قاع ارتفاع ومعدل

 المدن من وب ،انجحر سطح من

 ريدة، ،٠بين ذي :القديمة ا ثرية

 إلى لطريق ا قدع ومده ،٠ءئران

.٠ضئذة

 قاع أيض عىوبن سهمان: حقل

 ٠حفور جبا وهومن سؤتان

 )لقد( قريتي بدن صدعاء من بالغرب

 ء صندل طريق تشع وعب و)ذذةة(،

 ريون  خبا وا ،٠اتحديدة :خر إلى

 بن ١لفؤرث ا بن ن ح«اا؛.ات.ا الى ينعسيونه

 قاع وه_و ،عدي بن عوف بن سعد

 للزراعة بة٠مش أراضى ذو واسع

 ( لبآل ا ) أشول بزراعة يشتهر حث
 ويبلغ )التلسن( والتذمر والقز

 2700 من البحر سط.ح عن ارذغاعه

مل. 2900 إلى

 في واسعة أرض حزران: حثل

 بمسافة ٠صعدة مدينة من لجنوب؛

 ( يشلح .نقيا ) من يمتد ،كم 6 6

وهو ،٠دمار مدينة شمال وحق
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.ل  الحقل

ع متذصل  حج.ة سمي وقد البؤن، بق

 ؛.ن دوان ؛.ن نحصب بن جار'ن إلى

 بن زيد بن ماوك ابن ءدي بن 'يعذ
حمير. بن سدد

 قع ور ٠ ن يبلح ا بر٠٠بك ٠ عة بم حقا

 بمسافة ذمارة؛:- وإينة ذرق جنوب

 اليمن حنوى سم وهو زم، 50
 في الحمداني ذكرها التي المشهورة

 وعد لجزيرة،’ صفة وفي ا"كاد
 قال مارب، سد مرزاب رواذإ أحد

 التقى فده ا ع: علي محمد القاضي

 إلى باليهودية جاء الذي - تع الملك
 ٣س الغبا ذو مر وعا دو - ليمن ا

 فقتله ،بنته ا وزوج ليمن ا عل خبمته

 عا الداترة وكانت ، برده مبارزة
 معركة كانت أيض وب ،أصعحابه

 وحمير الفزاة ا حباش بين رية ضا

 ابى ءنعير بن الئثمان الغيل ؛.قيادة

 محاولة آخر وهو يزن ذي بن ف٨س

ابدذ؛ون. ا٢ م ة؛

 ص-نداء شمال ويقع : الرحبة حذلى

 الحقول من وهو ، ١د 10 فة ؛.مسا

 أوسع من ؛ با الحمداني قال التي

الجله. اليمن تجعان

 جنوب في كان : صنعاء حقل

فيما ،لقديمة ا ء صنع.؛ مدينة وغرب

 واإظ؛ذ;ذ، العزب، ؛در يمنطقة يعرف_ا
 أدكن وكانت ئالنة ؤ، وح وأسفل

 صارت أبا إ  خدراء، زراعية

 امتداد بعد وثلرقات مباني اروم

٠ إليؤ؛ صنعاء وددذة عران

 ،صعدة مددة شمال : نفدة حثل

 ذكره لذي ا "سحامة" موضع وب

 الحمداني أوردها التي له اد في علقمة

. " العرب جزذرة صنة ' في

 قاع وه-و الحارث: بنى حثل

 وجنودب ( ة؛ة لرذضمة ا ) ل لحا فسي^ح
 )القرية وذرق لحرئوز( )؛-في غرب

 مطار ، ف ئ٠لث وقد ضهر•؛;؛( روادي
ءديثآ. ادوليا صذعاء

 دعزعئ؛ برددنة ح١ء بد : لجئد i حئل

'  من ويمتد ك_م، 20 ينحو شما

 منطقة حتى )الثاعدة( جذرب

. )اذوبان( جنوب

 جبل من يبدأ رب: حقل

 ء-لى م-ارب ط دقع و؛-ه - لبئن

 رب و؛ بمدب فيمر درة؛ كم 12 بعد

 يمتد ثم ،لد ا ون كم 12 بعد عل

 الذرق نحو دم 60 من أبعد

 لسرول ا مياه تجتمع حيث ل لشما وا

وتكتف ا رض، من منخفض في
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)دس في *ضان ا ؛قوق .ن٠اا؛ ذي ن ا ؛قوق

 حق تمتد يثح الرمال "الحقل"

 ٦سر٠ك-ي-لو ة٠ائ٠م ؛-عد .ر ٠صا منطقة

 ا!-ذي ا!-ذري مارب ذاع ثم ،ذرذًا

 منطقة يصل حق ذرب يمتد

كيأل. 80 وطو!* ،-م٢ ني )العرضة(

 لشمال ' في ه_و :اانارد دذل

ذنت. دن الشرفي

 في ومنطقة واؤ ا زارق: حقل

بالئايع؛؛؛.. ا زارق مدرة

«.هةدذي د أده ٠ اه. 1؛
 والعاذل |لبلمدان معب{ دذي،١اك.ة إبراهيم مراجع:

،4ط صنعاء، الكلمة، دار اليمنية،
م.2002

دمن١ فى ا#دات حقوق

 اإيمندة لجمهوردة ا حكوم-ة هت.مت ا

 26 م/1 990 ما*و 22 في ؛يامها منذ

 حقوق يا بقفا ه 1410 ل وا—ثم

 هذه كون العامة والح-ريات ن ا"نس-؛

 لنفسها ختطت ا قد ة لفتي ا لجمهورية ا

 أساسه بت وثا ضحن؛ وا نهج

 ال_سياسية والتعددية سة٠الديمقراط

 ا"نسان حقوق م١واحبر والحزب_ية

 وقد حمة، واطن-؛ العامة ت زريا وا

 ابتداء ذ-ذريعاتها في ذلك جسدت

الغوانين بكل ومرورًا با!-دستور

ه,ذ.ه- ه-نىا وترحم.ت ، ؛.د ال.  من م1ا

 المبادرة؛-التوقع في زها ذمر—ا خال

تفارات ءلى والمصادقة  ا

ا؛تعلقة وا"ذدمدة الدورة وا؛جاهدات

.ن "ن***؛ وز

ذاردد ة حازي

هتمام وهذا  وليد ًايس ا

 يرة٠٠م خالل دن تبلور وإنما ،انلحظة

 ظه-ور يرجم إذ ل لنف؛ من طويلة

 ا دبيات في ن ؛ ا وق—دن ير٠تعع

 ه/1365 م ء؛ إلى اليمنية السياسية

 ءة-هود محمد نذر -ل ي ح. م 1 9 4 6

 وهما — نعؤ؛ن محمد حمد , ٠ا!.ز؛.دري

 - الوطنية( )الحرة؛ قادة ر ر؛ دن

 في وتضدن ،عدن في نثاطهم برنادج

 ة درد ب) ا؛طالبة دس المن؛ لهدف

 من وهي العمل(، حردة و) ا!-ة-ول(،

 تضمنتها 1 لما ن.***؛ د.ة.وق م.ميو*

 ولكن الدرب، والمواثيق ا"عالنات

 من ذر لت.ضمن لم ذننذور ا ا!-؛رذادج

ذلك.

 مت ؤ؛ ءادنن مج-ولى ذلك و؛جد

 أطادت ا!.في ه1367 م/1948 دركة

يمى ما وأعلنت نحدى با"مام
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اؤيمن في ا#دان ;توق ن٠الي ذي ن ا#ل؛ فى٠حقو

 ده شارت لمقدس(1 الوذق دداذدداق

لممة الوجهة إلى  الحركة. داسة ا

 ق.ل هنا ا"تان حقوق أن ويالح.ظ

 ٠ق-ل ك.ان مما أوذ-ر بنصيب حظيت

 م،1946 ه/ 1365 في زه أعلن

 جيع ددن اذاواة مبدأ قرت حيث

 في الحرية ومبدأ (،29)م اليمنحن

جذ^ع، وا؛كالم الرأي  ما و٠وه وا

ظام أن يدفي  م.يل سدكفا لج.ديد ا

 التنظيم وحرية الصحافة ح_رية

حتم.؛ ,.لعامة عات وا

 لم المقدس ا!وطفي الميثاق أن فر
 دون أو ة٠طبيع كحديد م.ك.رس.ًا .١

ظام  أذل إذ للحركة، اديا-ي ا

سور إلى ذاك ي ا  الدونة كاك ا
 بعد، فيما ارة إو تنوي الجديدة

 ت خ-اص.ه لجذة إلى غته بعم؛ وء^دت

 وذن اباق(. دن 4)م الكفاءة هلى

 ودر سبب ■نر• ييم!ر ٠ لمذكور ا ر متو  ا

 وامها. من شهر من قل بعد اكاركة
 من الحركة دوقف أن وى ودن

 زو أكار سيتفح ن ى' ا"شان حقوق

. وصدر أن رر٠ًالمدد ودر

 الميثاق ًاب.ا ج-اء الفي واءنوق

 .تدكان  إذ أصيلة، المقدس اذوذفي

 العالمي با"عالن تأثر بأنه القول

إ$ يص-در ه.ذا  ن ا"تان لحقوق

 أي م،1948 ه/ 1367 عام بادة في

شير. بعدة المذركة بعد

 كان الحقوق هاله حظ أن والمذق

 ستمتر ذورة قب'م بعد وأودع وذر

 ه،1382 ا$خر ربع م/1962

 دما الملكي النظام إزالة  ن وذلك

 ودر واستبداد وث حم. من عنه ف ١ء
 ا"ذن ذوق لمة استجابة ر٩٠ ظروف

.ا س؛سية ء يا: حر و

 الصدور في دس.اتير٠ار دت تو وزنن

 دسذور أول فصدر ،ورة وداع مذ

 ه/1383 م ء؛ ارهني التاريخ في

 ه/1384 دستور ه شال ثم م1963

 م1965 ه/1385 دستور ثم م1964

 ه/1390 في الداثم الدستور ثم

 لجنوبرة ا نحافظات ا ودستور ام 970

 ه/1398 م ء؛ في الوحدة( )قيل

 دحور بينها من ورس ام،978
 من كددر أو قادل قدر من خاني وادد

 ني المدرونة ا"نسان حقوق

وا والموارق ا"عالنات  في أد.؛ ة، ا

 دكن لم إن - معظم فتتضمن مجموء-ه-ا

روفة. ان حقوق - كامل ا

 للثورة ا ول تور—الدس وفي

 حذوق جاءت م1963 ه/ 1383

ن ،منه لث الذ؛ الباب في ا"
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ابيرن ذي 'نيران ا ؛قوق اصن في #نان ا ؛ذوق

 الحقوق، ردك هم دن ؛*ذا وتض.من

 ذ-ون 1ذ٠ال م د-ا , المساواة مبدأ يتها

دة٠الج والثرب (،17)م  ،18)م ذ

 الالجئين تليم ودفلر (،19

 ااخازل، ودردة (،22)م اراديرتين

 ،23)م ا موال مصادرة وحظر

 وحق التعلم حق وكفالة (،25
 حرية من ;تًالمدا جاء ولكنه الصح.ة.

 ة٠ا;صحاف وحروة ،اوسيرتاسي النثاط

 هذه تالفى وؤد والعقيدة. والتفكير

 ن;اث ب.عد اوصيرادر الدستور النواقصى

 ءام إبريل ه/1383 القعدة ذي في

 حرية أضاف حيث ام،964

 رحرية (،32)م ودربتها المراسالت

 العحافة وحرية (،33)م الرأي

 إتثاء وحرية ،والنثر والطباءة

 في اإواطنين وحز (،3 9 )م ت ول التة.؛

 عن الدودة ه;ة،'ت إلى شكاوى ت_قديم

 أو للقانون ين٠اصموم اإوظذ.ذز طا;.ظة

(.44)م وظاةذ-يم واجبات

 2 م/1 967 نور 5 حركة وبعد

 الداثم الدستور صدر ه1387 شعبان

 دوال في الثمال؛ ت1داذظ٠للم

 وتفمن م،1970 ه/ديور 1390

 ح_ةوق مرد د:، لث -ا الباب

نعوص معظم وجاءت ا"د.!ن،

 مبدًا دقرر لم أنه إ ارابكابقاب،

 البحث رية٠ود ،ؤة اوصدا حرية

 إ؛.راره ه٠ف جاء ما هم وكان !!-*لممي.

 لحزي ا والعمل الحزبرة حظر لمبد

 له كان واذذي (،37)م اشكاذه يجمح

 للبالد السراب الحياة ءلى فاعر أذر

 تشكيل وحق التالرة، المرحلة في

 ا;دستور ذص في درد لم ا حزاب

 ا;داثم الدستور أن إ له، اأط؛ق

 الحزبي ;.*.دا ’ ر حظ ا;ذي لو-درد I كيران
انداسيرًا ا;,ذعر وكذان ،رح ص; بذهر

 كان وإن آنذاك، ا!ذاثم اراي للجو

 أذخهأت أن تلرث لم الدولة أن يالدظ

 ه/1393 ذلك بعد رسمي حزب

تحاد اسمه ام973 اليمني(. )ا

 دافظ_اتI في دستور وصدر

 عذاب على م1978 م ء، الجذو؛-;؛

 ٠البعيئيات ة٠يIيلمير في ر■ ل ■ وك. دست.ور

 ام ااتنز بدايته في الدستور رعا-ن

 ا"عالن ومبادئ بأحكام الدولة

 أ(،/10) ا"نان لحقوق العالمي

 والحريات ا"ذان حقوق وءاح

 وتضمن ،ااداني لراب 1 في  سيراب

 في كما ا"ذ-ان حقوق معد

كر اهتم أنه عر ،ا خرى اتدر س الد
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|ليمن في ى ا#ن.*- ذرق٠ح تمن ذي ا#تان ؛ذوق

قتصادية جتماءي؛ ا ذكوق با  وا

 في موجودًا ي-كز ب ا٠م٠م والثقافرة

 أنه كما ا خرى. ارضية تيرسالد

 هع ؛ذرة—وا"ن اليام؛ اذنذوق كفل

 الح-ة-وق ل-ت.لك ازدوا؛ ض-مان تقرير

 مبد يقرر فهو ،تحقيقها ؛ر“ود

 من فره مثل للمواطنين، اداواة

 'وذر أن الدواة ددزم لكنه الدساترر،

 قتمادية وا م؛ لى؛ ا الفرص

 (،33)م ا؛-رد ه-ذا لتحقيق الالزمة

ذا  لحق وا (3 7)م العمل في ازق و

 من وها (40)م التعليم في

 تكن لم حقوق ضمن كما !لحذوق.

 مثل- ،ال؛؛-ة-ة لدساذرر في دوجودة

 رع في بالرجل ن اذر مساواة حق

ت  (38)م لراحة١ وحق (36)م الجا

 ب ب ا ا؛شاركة في اذواطترن وحق

 هر 1واكظ التجدع في والحذق (43)م

ت وحظر (44)م عتقا (.45)م ا

 ورسم حدة . دواة دسذور وجاء

 ااي ر٠الدساد خط حوال اا. ب ا ء؛ في

 حقوق دن اكثرر وف_^.ن ،رذته

 واة ان.؛ كم_يدأ المعرو؛-؛، ا"ضان

.ذاط—!, و>ظر (27)م الذاذون أمام

 (28)م انواطنين عن الجنسية

 وحرية (32)م رة١ا!-داة.ه دالحروات

 وغيرها. (36)م المراسالت ومرية

؛  اودنة دستور به ج؛ء ما ه.م1 ن و

 واك.»--ل ا دزاب ء إنث.؛ درية كفالة

 أغفل أنه غير (،39)م السيادي

 كانت التي الح-ةوق دن بعض

 ومن كفلتها قد سيقذ، ازفي اساترر

 ومبدأ والتظاهر التجمع دق ئ همه-ا

 اارادة ني والحذ-ق الماكن حرية

ذر. وال ااصدأن؛ وحرية

 ااسرد ذا—ه أن ا"شارة وتجدر

ت لحقته.  في ا"نان حذوق لحا'

 ني يجاط؛ يعئ لم اليمنية الدساتير

 ءلى تتوقف ي وه التطبيقي، تب لجا

 الدمتورة الضمانات فعال؛ مدى

الحقوق. هذه ؛.دارسة والواؤم؛

 قد -؛ذرر—ا-د' هذه معظم أن ذق ا

 ومبدأ الظظات ااذه-ر دا غل

 سرادة ومبدأ القضاء استقالل

 نات لضد؛ ا ه.م دن وحميعه-ا ،ذ.ون لقا ا

 اف م د وة الحذوق، ط.ذه التقليددة
 ذا ت-و ٢ ضماذًا ود-اة-1ا دواة دستور

 دة ااذر؛ أ را د ره إذر ه-و ،خ.اص.ة أهمية

وكاخالة الثاك( )الباب ابى؛ب؛
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اايمن فى ا#؛سان حوق ن٠حةوقا#ذانفياا؛

 . تم_ل-م-واظذ-رن جب ■،■ الددا ع-مل—ال حرية

 في ا ولى مرتين ا!-دستور هذا وءدل

 محاولة إدر ءلى م1994 ه/1414 عام

نفصال  عام في والثاذرة الفاشلة ا

 إمجاد بعية وذزك م 2000 ه/142 1

 هي اكذريعرة د.لمؤسس.ة رددن-ة مؤد-*.ة

 ه٠ب جاء را م٠ه و !-شورى. مج-ل-س

 حقوق مج_ال في التعديالن ه-ذان

 ادلي الحكم إ؛لمار ه_و ا"نسان

 انجان في ة٠الشعبت المشاركة و.لو'سيع

القرار.

لوطدية1 ا#دسدان حقوا هؤسئ.ات

 يجقوق كإ١رلم_ التي المؤسسات إن

 : دوعثرن عل ن—ا!دم في "نسان ا

 عر ودؤس.-؛ت ح-ك-ومية مؤسس-ات

 المؤسسات ذ_ط؛ق وني ،حكاومية
 اذؤسات رن طيف نح-د لحكوم.ي-ة

 عار*. المتعارف التقلردي ا!-طابع ذات

 ت ومؤسسا القضاء ت1وس-„-٠د مثل

ل١ًا الخاصى م ه-تما !- دئت٠سذآح ا

انجال.

|لقضائه .المؤسسات 1

 العادة وا!.ترأبة اغاكم دن و.تكون

حم-اية ا٠۴ع ط ود-؛ ٠ ند.اني ا!.ة. والتفترشى

 ءارها يدرخى ما في ا"نسان حقوق

 ح.اسم ودوره؛ ودظل.؛ت ذضايا دن

 ه دن درة اط؛ !.ذواذرنا ل إء؛ في ودؤدر

 في القفالى النظام )اذ-ظر المعوق.

ا!رمن(

ة التشريعي .المؤسسات2

 في دلمواب ى٠مجد لجان ضدن د-ن

 ":؛ن1 ق ذو لع تعنيان لجنتان اليمن

 وحقوق العادة الح-ريات لجنة :هم-ا

ن. ؛.ظ؛ا رفع ولجذة ن  ن؛

 وحقوق د-ة1و٠ال الح-ريا'ت لجذة و

 الداتمة اللجان إحدى وه-ي ن ا"نا

 موحدًا دورًا وتلعب .-ذواب ب-مجلس

 ودرن A!"ا ت ذناؤر،ا عنى التصديق في

 ومن "نان ا بحقوق المتعلقة

 ا!-ذواذرن ؛-ق تو: ة دراء؛ ختمامها ا

 مع ى—انجل يثرعها لتي لوطذرة

لتزاد-ات تفاقيات تفرغها التي ا  ا

 في ق ر رذح.ق ا تتطيع كما ،!.دوارةا

 ا"نان بحقرق المتعلقة القضايا

 قد انتهاكات أي ء_ن واكدري

 ماءلة مالحية ولن؛ ،تحدث

 ۶دءا أي عن ا۴وامتج.واا خكوم-ة

ا"نسان. لحقوق ت اذتهاكا؛ بحدوث
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يمن ذي ا#نان *قوق اليم.ن أي ان—ا#ت *قوق

دتفيدبة1 ؤسدددات ا. ,3

ا#ذسان لدذوق العددا الوطذدة اللجنة ,1

ه-تمام لعسل وظ-ا  قوق٠مج وا
 حكوب جهات بعده دنوطًا ان—ا#ن

ام 997 ه_/14 18 عام حق غتلغة

 مجدى رئ:س مرذ ز؛.ذرا أنشئت حدت

 رلجنة ءرهت ميةدكو لج.ذة الوزراء

٠ والمدب ده اسسدارب "ذان ا دة.وق

 ردة , اليمش؛ عحكوم-ة دن عان و

ذان د.ة,وؤ ضو دو  لجنة أندت ا

 القرار عل بناء بديلة عليا وطنية

 ه/1419 لبنة (20) رقم الجمهوري

 لذة 93 بالقرار المعدل م1998

 سدة ذرار ثم م.1999 ه/1420

م.2001 ه/1422

 كرر تمثدل ا؛-ذررات نوءت رود

 ذات الحكومي-؛ الجأ_ات من عدد

-"ذة  ثاب ودن بذضادا ذرة اني، ا

 غير لمذطمرات وكاذلك ن ا#ن( حقوق

جتماعية- واكخعب.؛أت لحكومية  ا

 اختصاصات القرارات برت ك-ما

 ءلى ء:هاد  عملها وأسل.وب اللجنة

 يعدل ا؛-داخل؛ وا؛طوائح الهياكل

جذة ني ا ء(. المذرذذة ن وا

ذي.ا1ى.1واذ,ذى- دة أود اللجنة مهام

 المنشئ الجمهوري ا!-ذرار ذ-ص

؛.*ني اوني! ذرة—الوط لدجذ-تة  و

 ا؛-في م اني( من جلة ءلى الداخلية

-^ذة من كل ني تفطلع أن ينبغي  ا

جنة العليا  وأبرز لداثمة، الرعرة وا
ذلي: دا م اني؛ هذه

 والخطط السياسات وضع

 *ذوق راذنبع- اتكاخر(-ة وانياد-ج

 وذهزيز ليمندةا لجمهورية في "نسان

 ايا٠ةض دع(لج؛ في ا(*.ذرة الجهات دور

 م ء( بوج.ه ها٠يت وحم( ا"تان قحذو
 الناؤذة وا؛ذواذرن للدستذ.ور وذًا

 الني ة اادو والمعاهدات ذرات ذن( وا

 ه_ذا ني ؛- دن( عليها صادذت

 رمالدن دن ءلى ا"ذراف ابثأن؛

تغا المعاه_دات تطبيق  ذراتوا

 دن "نان ا يجذوق -دة٠المذص الدورة

 العمل ؛ا(*.خرة الوطنية لج,هاتا ؤرلى

 غير المنظمات وتثجيع دءم ءلى

 *ذ-وق ( مجا في العاملة لحكومية

 التنسيق ؛ ؛ دن( في ن ا"ن(

 ن #ن(ا *ذوق مركز مع والذوار.ل
 ت لمنظم( وا المتبردة ؛_$د_م التا؛ح

دولرة  خلق تهدف العالقة ذات ا

*ذوق ذف،'يا لمعالجة تعداون ء قات
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اردن ذي ا#تان *قوقادن في ا#نسان جوق

 ؛ببالدنا تتعلق ي—ال ا"ذان

 الدورة الذتاردو إعداد ءلى ا"ذراف

 المع.تتة الوطنية ا-ر-يات دن ذرفع التي

 مستوى عن الدورة المنظمات إلى

ذندا المعاهدات تنض)  ورن الل ت ر؛ وا

 في٠اا ا"ذ--ان بحقوق الصاة ذات

 -ن درا ؛ بالدنا عليها صادقت

 الدورة المذظدات دن ازواردة لذتاودر

 بئأم.ا الرأي وإبداء ا"تسمان لحقوق

 إعداد ء-لى ا"شراف ؛ عاتها وا!-رد

 مثاركة تجد التي الفعا!يات وتنفيذ

 ازي بافا-بات واحتفائها بالدنا

 التي والمكننبات المنجزات تكرس

 حقوق مجال في ازدولي تمع الجة حققها

 كاذة وتودق جع ا"نان؛

 ق والمواد ت ذف؛ وا ه-دات المعا

 البيانات من وغيرها !دورة ا

ت ا!-صا.ة ذات والمعلومات  بمحا

 اداء ا"نان؛ حقوق وأذدطة

 القوانين في وا$راء المالحظات

تفاقيات  والتقارير والمعاه-دات وا

ة. ذات  إعداد ا"نان؛ بحقوق ا!-*-

ت وا!-تقارير .ات—الدرا  والتدر

 ا"ذان دنوق قضايا دول الالزمة

دنا، في الحلول واقزاح ؛.

ة ت بل؛ وازئ  لإلشكارات از

 الرسائل تلقي ي؛ اذرتبطة

 من المرؤوعة والبالغات واذذذرات

 والهيئنات الثخعيات مجتلف

 يجذوق ة٨لملح ا 'نو,;ة *_ات٠—والمؤ

 أو  عليها والرد ودراسها ن "ذا

 ازي وا!-ضوا؛.ط !. سس وفق ؛-أول

 ه-نىا في ا!*را زوطن;ة ا اللجنة تفعها

الثأن.

 لحقوق ا!.*را الوطرة اللجذة هكل

ان—ا"ن

 :من ا!*را .وطرة للونة ودكون

داثمة؛ فرعية ولجذة عليا؛ لجنة

 كرتاردة.—و ؛ردة سنثا ٩وحل--

ت اض.؛ فيه وتمثل :العرا للجنة

 ا"ذان بحقوق الصلة ذات الحكومية

:ا!ذالي ا!لدو ءلى برؤ-اةيا ممذاة

، الحارحية وزير  ومدير رئي

 ءلمذودة .ًا نائ. لجمهوزدة 1 رثاسة زب دلة

 القانورة .'لشؤون وزير :من كل

 العدل، ر ور النواب، مجلب وشؤون

 العمل وزير ا"عالم، وزير
 لتأمينات وزير ،لمهتي ٠ولتذ-دريب

 وزير ،جتماعية ا والدؤون

الجغ.از رئيس ا!-*ام، النائب الداخزرة،
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ن٠ي ي٤ ا#تان ؛ذوق؛من في ا#نسان ■*توق

 هيئة ردس د؛اي، لألمن اركزي

العام. المشق القفار، الذغددش

 بعد للجنة ه هذ تشك.ي عيد و

 لنؤون دول وزير منصب إذدئء

 حكوزه تشكيل عند ناك" ح.قوق

 ابريل4ه/1422 محرم 10 في باجال

 الشدو عل س.حت يج.يث م.2001

المتالي:

 ب٠مكت مد^ر ، ا درس ر الوزراء ربس
 كل وعفمودة ، ذاب الجم.هوزية س.ة 1رة

السابقة. الوزارات من

 سها ودبر؛ : الداإذ ن ا..ذرء '-لجذن

 نعار؛ الوطنتة للجنة العام المنز

 دحن د سن مند عذويتها في ودضح
 ويري الذ؛-ر. ادالغة الجهات عن

 من ٠ نم بتثكيلها ر ذ ص تئ.غيذية لجنة

 وللجنة العليا. الوطزة اللجنة رئيس

 تنظيم تتولى ف-ذية سكرتارية صلدا
 رقد وأنثطتها مهامها سعة وئدا

 الدولة وزارة قرام عند استبدذت

ا"ذ„؛ن. لحننرق

الط؛ دة-1الوط تق اللج عمل آلزات

 في 'رائدة ٠ ول لد من اريمرن ر۶٨ت

تفاقرات ءلى المصادقة  الدوية ا

هذا ومن "نان، ا بحقوق المتعلقة

 العليا ل-وط-ذ-;ة ا اللجنة ذإن لنطلق

 وتنغيذ قبة بمرا تبتم ن "نا ا لحقوق

 الجانب ه_ذا لفي الدمن ت رادغ الذ
تفاقيات دنى انطالق  اذفي ازدولرة ا

متابعة تتولى م-ا٠ك . عليها ونعت

 ارمن في ن "ل-؛ ا حقوق وضاع

 أي دن للحد ذب ة ن—ء لمراقبة و
 بآخر أو ل٠ب-شاك ذر ؤد وزات ثم؛

 ال-وطشة الل.جذة زذددر ن. "ن-؛ ا حقوق

حم.؛ طردق ءز هد؛ ءحعا I',.*؛؛  ت ء؛ ا

 لها 'كع-ن ًا.في الط_؛رئة أو الدورية

 ؛بدوره وهذه ، غ.ة اردا الفرعية ًلجتة ا

 كافة تعالج داذ-ة ء-مل ورشة تث-كز
 في ؛-أول أو  إيها ا!-واردة القفايا

ت كافة  بحقوق المتعلقة ايا

ا"شان.

والطذولة هومة'9.1 ا"ءلى المجاس .2

 الطفل بقضايا م هتم.؛ ا ^رجع
 حرث القرن هذا مطلع إلى دورًا

 عام المتحدة ا دم ءصرة اعتمدت
 لحقوق إعالن م1924 ه/ 1342

 المتعودة ا دم اعتمدت ثم لطفل

 م،1959 ه/ 1378 عام آخر إعالن

 على درات توافقت ا$راء رلكن

 ؛.*-وجب مازم نمى إيجاد أهمية

ثم ذتذذت ا هنا ودنى ولي. !.دا دون ازنا
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ايمن ذي #نان ا ؛ذوق ايمن في #نان ا ؛قوق

 ح.قوق اتغ-اةيه ر١،صد فكرة لورت٠تب

 العادة الجمعية ا٣ اعتمد التي ا)طذل

 ه/1409 عام المتحدة !-$دم

تغاب عرذت وقد ام. 989  الطفل ا
 ة٠الثام يتجاوز لم ن إذا كل بأنه

 قبا الرذذ سن يبلغ لم ما ء-ثا

 عده المنطبق القانون دموج.، ذلك

دذاذتة( مرع 1 )مادة .ا

نغاب وروح  حقوق يبرز ا
 أو د-وأ..ذيه وشيجة عالقة في ندل !ط

 المع أدركه ما وه-ذا اانانوني رصده

 با دومة ذال.فى ئة٨ه إدناء ءذد اني
ددًا. والطفولة

 لقرار ا ب—بمبرج ٠.—ك—ن د—وة

 ه/1411 لنة ( 53 ) الجمهورية
 لرعاية ارهني انجلى ام991

 رصبح ر رذو ..ذي طذواة.. و  مومة ا

 ٠رذ- الجمهورية القرار بموجب
 م1999 ه/ 1420 لسدة (321)

 والطفوا-؛ لألمودة ا ءلى انجلى

 رير .د— ودرا ء ردعا صمة ال؛ ومذره

 انجلو هذا ويتبع '؛-وزراء ٠مج-در
 بالشخصرة ٠نجدر ا مع ودت فذرة( )أمانة

 إدة را ذمة له وتكون رية عتبا  ا
٠ قلة سمح

 لألمومة  عل ا تجدى ا تهدف

وضع : يفي ئ إلى ة—لطفوإ وا

 دعامة ا سة السع؛ ورسم دجية سحرا ا
 والطفولة  دومة ا بدؤون دتعاق ا—فيم

 لجمهورية ا دسذور م.ع يتفق بما
 الدولة واسهراتيجو؛ فذة لنا ا نثن لقوا وا

.لشرية١ للدنمدة

 ت عا أغطا ا مختلف ن بع ق لذشمع ا
 شؤون—؛ ,لمنية ا  هلية وا لرسمية ا

 التوازن إمجاد تهدف واذطذولة ومة ا

 هذه بين المطلوب والتكاسل
حتماءي الوعي ندر القطاعات؛  ا

  مومة ا ومشاكل ت حاجا و بقضايا

 ذن مسا عام رأي لتشكيل والطفولة
 توطيد والطفولة؛  مومة ا لقضايا

 الدول مع العالقات وتورق وتطوير
 العربه والمنظمات ت لهيئا او

 الحكومية والدواة وا"قليمية

 ن م. ما كل من ة د ستنا لال لطوعية او
سزاتيجية إنجاح شأنه  الوطب؛ ا

 الموارد توفعر ؛لطفولة وا لألمومه

 ليحث وا الدولة ة ميزا من الالزمة

لتوفدر ودولية محادة تمويل مصادر عن
س_قاتعجي تتطلبه ما  الوطب؛ ؛٠ا

 سبع؛ في رممارسم لطفولة وا مة لألمو
 المهام ا هداف تلك تحقيق

الذارة: حصاصات وا

 يتعلق فيما ,أمامة السياسة رسم

 كافة في والطفولة  مومة ا بشؤون

ت؛ اطذط؛ مذروعات إقرار الجا
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يمن ذي ن ا ؛قوق ايمن ذي ن ا ؛قوق

 بش-ؤون المتعلقة شاكة٠ال الوطذ;ة

 الحط؛ ؛زحذ-إ في والطفوؤذ ة٠"موم ا

 رء-اية إلى دف1ت ازفي ).إدوذة مة 1ال.*-

 في طذاو٠ و. روم.ة . ودنمي؛ اي.ة٠وحم

ت مختلف  حيًا٠وص )تلطتميًا انجا

دد (؛ وثقافيًا حتماعب وا  تابعة٠ وإء

 والحذط.؛ العامة ة ؛دا دذذي وتقييم

 ندوء في وا!طذو؛ م-وعة ااوطن.;؛

 ت لجي؛ ا دن إب ا.لمقدمة رير ذ؛ ا

 والتوهح؛ت رات لذر و!ىإار المعش؛

 .حذورة يم—وتقل ندرأيا والتوجيهات

'(  لخدمات وتعلو؛-ر تح**~;ن ع_ة ا!.

 توذر ؛ فيها م—والتوس والررامح

 والدراسات :;ات وا#دصا لمعلومات

ا"دود-؛ بشؤون المتعلقة ر-؛ !..

 والنتاذج با٠ؤشرا٠ وذغييم و.طذ.و

 ؛خفين ؛٨؛متا ؛ايا ذومل ادق

 والتعب;؛ الذناي؛ رامج وال مات لجذ

ذه.!  وا"ء د-ة وا!.صد;؛ ة ء وا

 العاه ي ا!-, وتعبئة لتوعية المناسبة

 دودة٦ا حات واديم؛ -.ايا١ة-ف بش.أن

ا  لنشاط ودءم وتش-ج-يع والطفو

 في وقاعدته حجمه وزوب الطوعي

 ٠ اؤم والطفولة؛ ا دود؛ ت يم!

.وائح ن ا!.ذوا دشاريع وا نظمة وا

 لطفو وا ا دود.؛ حذوق تك-غل ا!.في

 جهات تقدمها ذوانذن أي ومناقذ-؛

 ومتابعة انجال ه_نىا في زرى

 الميزاب؛ واذرار ومناؤد؛.إصداره؛

 ءلى رئ.ي.ا تمدًا جلسملل النوية

 *.؛“ ودرا عتمادها. انجتصة الجهات

انجلس في لجذ-؛ -ك-ا الجاد.ة الخ_طط

 ون الذ.*؛ ؛ومنجزاتبا عالها وتقييم

 و.-طوعية ء.كومية المنظمات مع

 والط.ذو!؛ ا مومة مج-ال في العاملة

,هلتم-ب اهربي و انحلي ا$وى ءلى  وا

ولي؛ ذياقيات دراتجه؛ وا  المتعلقة ا

 قبل وإقرارها والطفولة دومة با

 متابعة ؛ننفيذها وة ودن؛ ءليها لذوذوا

 والمؤتمرات وات ال في المذار؛.؛ ذن؛ئح

 ر؛.;ة وا $.!;؛ ا ت ء.! جتما وا

 لطفو و د.ود؛ با المعان؛ ور؛ وا

 وتوصاتا ن؛( را وقرا ئجا نتا ودراس*؛

 ة العرد ت والهيئا المنظمات وموا؛;ق

و!;؛ ء_لى والعمل المعنية وا

ديا. ',-;ذادة

ة.1ظاو.1وا "هوهة.1 ا"ءلى المطم، ،٠هيكل

 ر ور ، رس وزراء مجلس رس
جتماعية ؤون وا التأدات  ئب ن؛ ا

دن: ةل٠ وعفوية للرس،
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ايمن ذي ا#تان ؛قوق ايمن ذي -ان ا حوق

 ال-ربتة ووزير الماب، وزير

 ووزير العحة، ووزير والتعايم،

 ا"عالم، ووزير ،والياحة الثقافة

 ووزير والتنمية، التخطيط ووزير
 عام وأوممن المهني، والتدريب العمل

 والطفولة، لألمومة  عل ا انجلس

 للكان، الوطني انجلس عام وأمين

 من حكومية فر منظمات وأربع

 ،لطفولة وا ا مومة ؛.شؤون المهتمات

 بقضايا ت لمهتماا من سيدات وثالث

والطفولة. ا مومة

 غير المنظمات ممثلي ؛.أسماء يصدر

 بناء انجلى رئس دن ذرار لحكومية
،ذاذه. دن دذددذ تحا٠ترش على

ستعانة ات لألمانة  بالخورات ا

 بعد ة ص رب ئ-خ ت ا الدجان وتشكيل

 الدراسات "جراء انجلى مرافقة

انجلس. ذطلبها التي '.;*وث و

 سكرتاردن ٣جد ل-رئ-يس ^-ون٠ق
ب. تتاط التي هام٠الم  داء متفرغة

 ردولى ف.ذية داذن ل.لملجلس د^.ون

جتماء والشؤون ت التأب وزير  ة٠ا

 المباشر ا"شراف حل-ى ا رئيى نائب

عليها.

 عاد ين٠م اا-فرة ا مانة يرأس

الكفاءة ذوي دن ويكون را٠افل

.  ذرار بتعيين ويمدر تمادى وا

 رنجى نجح تر ءلى بناء جهوري
ا ءلى. انجدى

 شؤون ريف٠- العام ا دنن ددولى

 ا عمال بجميع والقيام الغش؛ ا هاذذ

 1هذاذخ- و مهامها لتحقيق لالزمة

 يقرها لتي دن لعد.؛ ا السياسة وتنغيذ

ا ءلى. انجلى

العامة ا"داذة واحتصاصات مهام

 ت عا أجذما  لتحفرر وا د ا عد "

 وح_دول الدعوة باخ—ت ؛نجلى

 المواعيد في انجدى  عفاء  عمال

 قرارات تبلخ ؛لذبك غذددة

 إلى انجلى وتوجيهات وزوهيات
 ورفع دخينها بعة ومذ؛ الممؤة ت لجها ا

 تمشل انجلس؛ لرئير بذاطف تقارير

 تربط التي الفعاإذ الوصل حلفة

 رم المض؛؛ بالجهات نجذلمس

 الدوامات وإجراء المعلومات

 في الالزد-. وا"حصاءات والبحوث
 دن ودر والعلفولة  مومة مجاى

 الذأن هدا في الرائدة لتجارب

 والمغظمات الهيئات قبل من المذذذة

 لحكونوة وا والدو"ة "قليم؛ وا !لعرب;ة

التقارير وتقديم والطوعية
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ن٠اا؛ ذي ا#تان ؛قوق ايمن ا#ذان؛ي ؛قوق

شارات  إلى الالزمة الغندة وا

ت لتحديد ام ستفادة مجا  ا

 مثروعات وإعداد ادبراح ؛ مذه_ا

 المتعلقة وا ذلي.؛ لموائح واا القوا

 وتقديمها لطفولة و روع-؛ أ ؛.ذؤون

 إعداد ؛وإة.رارهغ قذتها لمنا للمجلى

 نشيا لمدا نلمجلى ؛دنوية اإثزاذ.;ة

 الجهات إلى نرفعيا تمهيد" وإقراره؛

 البحوث إحداء ؛ ادها٠ءتم نختصن

 وجه لتحديد لالزدة ا سات لدراوا

 ا!.تمويل وطرق داعدةرا اكءم

 ذز لحوا وا ت ذيا مكا " ا لتو؛.;ر الآلزد.ة

 ت مجا في التودع بتطوير لكعلة

 عل ا"ذراف والطفولة؛ ا مومة

 والدورات الندوات وإقاد.؛ د ءلى! إ

 ورش لى وء لمتخصصة ا ت ءا لذنا او

 يكفل بما ت لنذرًا ر وإص.د ء.مج

 المعترة القطاعات لدى الوءي ذث
 ا دود-؛ واحتياجات قض.ايا بأهمية

 ريوتحض إءذاد في المذار؛؛ ]طفولة؛ وا

تفاقيات دنا تجريبا التي الشاش؛ ا  ؛.

 في لصديقة و النقيذة لو اذ مع

ت  المفاركة والطفولة؛ ا مومة مجا

حما ذإؤؤرات في  رالدوات عات وا

 المتعلقة والدولرة والمدبرة انحا؛؛

 ورفع والطفولة ا مومة بشؤون

إلى وتوصراتها بنتائجها التقارير

 لىراسات٠ا] وضع ا ءلى؛ نجا_س

 مجال؛-أهيل في اعرحات وتقديم

زد؛ اادو؛در وتدريب  في للعمل !

ت  ما دراس.؛ ؛والطو.؛  مودة ا ^ا

 نائبه أو انجلى ردس من إليها محال

 والبرامج الخطط مدروعات من

 وا!طذو!-ة ا مومة بثؤون المتعلقة

 ما وعرض نبا بذأ !-رأي' داء—٠ و

 فده؛ لمتظس٠! انجلس ء-لى إب تذودلى

 وا!-.!.واذح وا!-ذوا;?ن رات ذن.! ا جع

 وكافة والقرارات والعقود وا نظمة

 بمهام المتعلقة والمعلومات ت البران.؛

 بحيث وفهرمتها رتر؟-با٠و؛ انجلس

 إليها. لرجوعا دج

ة الم> لشؤون ا ءلى المجلس .3

تفاه؛؛ إلى ارض اشت  الدو!رة ا

 ذلى التمييز كالع جيع ءلى للقضاء

 30 ه/1404 شعبان 28 في المرأة

 مذزد-؛ د.ارت وبذلك ام 984 دادو

 .راءات وا ا].ذذابرر من حم.لة باذذ.اذ

 ذ-أم-ا من التي وا"دارو؛ 'لتذريعية

 ومعالجة المرأة بوضع نهوض او

 ءلى اليمن صادقت كما مشاكديا.
ذذاة-;؛  وق—الحة بشأن الدول؛ ا

 ا حدة جادى ه! في السياسرة!درأة

م.1987 رار و ه/1407
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ارهن ذي ا#نان :قوى ن 11 ذي ا#نسان ق١

 للمرأة الوحل.;؛ اللجنة وأذشئت

 دمر لة٠حم ارمت—وم م 19 9 6 عام
 م2000 ه/1421 عام وفي ا نشطة.

 درجة رفع ني الحلج_و؛ رعت
هتمام  ء فأرثى اذرة وضلوع٠ي-م ا

 بقرار المرأة، لذؤون ءلى ا انجلى

لتة 68 برذم اووزراء ردس من
 رئيى يترع بحيث م.2000 ه/1421

ستقالل ويتمذح الوزراء  اذالي با
 ص.ذعاء مدينة مقره ويك.ون وا"داري.

 مح-افغلت في فروءًا ينثى أن رك
قتضاء عذط الجمهورية  ويصدر ا

 ءلى دذاء انجلى ربى نم قرار بذلك
 ا عفى انجذر تغدف انجلى. موافقة

 المرأة بأوضاع دالذه-وزى ة اد, لذؤون

ت شتى في  الحياة ومناحي انجا

 مجلى ذرار صيح نك وبن انختلغة.

 ه/1417 لتة (97 رقم) ادوزراء

 ه/1417 لدة (99) ورذم م1996
 اللجنة استحداث بشأن ام996

ئحتك؛ إدرأة لوحلية  التنظيمية، و

 من ءًا ب ج االمحة ت٠ح٠وأص.; غي
ا ءلى. انجل-ى

 للمجلى تيي1ا الهيكل
المرأة لشؤون  على ا انجلى يتكون

لي: اكدو عل ا

ووزير رئي وزراء او رئيى
المرب لئرًا والتنمية التخطيط

 التأمينات وزير من: كل وء-ضوية

 ااإ.^ذة ورلى؛ ، ء;ة "حذ^ا ا لذؤون وا

 من وعفوذين ، ة للمر لوطنية
 الجهاز في العاملة ادادة انجادات

 اخرف ا د ز؛ ا وربى ، المدواة المركزي

 ورس ونائبة ء-ية لصنا وا لتجارية
مةررًا. لد-مرأة الوطن;؛ اللجذ؛

واخ:ماصاته انجلى دلجام

 ت تيجي.ا را٠س وا سيات اًا*;؛ ر ؤر. .

 لتحقيق لالزمة لبرامج وا ءذ-طط وا

 ؛ لذم_ج_لى الموضوعة ف هد ' ٠

 السنوية الموازنات عتماد و وثرت شذا

 أس_م وضع ؛ لخذامي٠ا لحساب وا

 والدكدق ت اهاللا تنظيم هات تجا و

 وغير لحكومية لوطن؛ ا ت لجه-؛ مع

 والمنظمات الجهات رذا الحكومية

 العالن؛ ذات واندون؛؟ ا"قليمية

 وانتوجيه ا"شراف المرة؛ بشؤون

 ستذوى ؛.*.؛ ومذ.؛ نجلى ا ت ذكوين؛ ءنى

 ؛ واختصاصها مها لى؛ تنفيذها

فة ذات التذريعات جعة مر'  ا]-*-

 تطويرها ءلى والعما ة در ا ن ر ؛-لى

 اذفي طورات ذلى مواكرنتها يكفل بما

 انجذر ر تملى انجتمع؛ يشهدها

 والندوات ت الفعارأ في ركة بالمن.!

 أة ال .دؤون العالة؛ ذات والمؤتمرات

والدرلي- والعري اءلي الصعيد ءلى
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نماي أي ان—ا#ن. *قوق ايمن ذي ا#ن-ان ق٠ ’ح

وطدد*د،.هرأة.1 -اللجنة4

 م-ن دلمرءه ال.وطكت ال_لجقة تتكون

ب: ت لجي؛ ا ع.ن واح) ممدل ا

 مجدى L)زة-؛ ٠لج_مهوررة رراس_ة

ستشاري، الجدر الوزراء،  كافة ا

 الرزارات في المرأة إدارات

 الجام ،ة٠ي—وم—ك—الح ذؤسات و,

 اذميئة، حماية مجدى لدكان، ا!وطني

 وا!-ط.ا.ولة، لألب ا ءلى نجفى

 لحقوق العليا الوطذوة اللجنة

 لالتتخابات، الع.ليا اللجنة ا"سان،

 مركز ذ"حعاء، اب-زي لجهاز

 واد-درامات التطبيقية البحوث

 درك-ز ،ممض الي ء ذن مح-اد ،*■وبة—ح ل

اغي-ئ-ة ،وي لزد و.ظ.طوير اكحوث

 ذذابة والمعاشات، ..لتأموخأت دن

 عي جتما  ا العندوق ،سحن ا٠غ ا

رة رعاية حمع.ية ،ل,لتذمية  ،اأيمذدة ا

 لجعية ا ،.معوقات ي تحد٠ال ٠٦حمعي

 ا"مالح جعية ،العبوة رية١٠لخ

 ،ت والمرش-د لكشاؤة حمع-يت ،الجرردة

 في لنوبة ا ا!ة_طاء-.ات رئيات

 سردات ردة المتعددة، زاب٠ا ص

تحاد ا عمال،  نقابات العام ا

غ لعمال،١ الزراء-ي ولى الذ د1ا

جذذ ردة ؛دبن ر٠دص*لم اأ.زه*^ة ا

 من شيح ذر ءلى بناء دهوري ذرار
 أعضاء سية—بت يصدر ا!-وزراء. رددس

جنة ذرة ني ؛ايهم المثار ا  من )أ( ا

 ؛خاء الجلس ردى دئ ذرار اذادة هذه

 جهات رؤماء من ترسح ءلى
.ال.لجخة ة— رد ذذة دو؛ د و؛.* عمالهم

 ددرأة ا!-وط-روة االمجذذ مهام
واخذصاصبا

 اليابات اقزاح

 وادثرامج والمن-ط-ط سراتوجيات وا
 ١وضر.المرأة ؛شؤون المتعلقة

 ا؛ات—لمة و ذودة—ال ت زن؛ ا؛و؛ دشارح

ورية جعدن واإرا لختام؛ة،   وضاع ا

يني لج_ياز'  المقردات وئقديم ا

 .؛-د ا داء ر٠ودطود ؛ءنمية انكفيلة

 ل-عزي-ز الالزمة المقرحات وتقديم

العامة. وا عانة انجلى .ال٠أء

 للمهجدى ,أمة ال ا مادن

ون تذرني هاز٠ج للمجلس ؛

 بذ,:.ص؛.إدارة اف؛د.ة ا مانة ب.ى

 للمجلر ا!وود-ي لنشاط بتر—وت

 م المع-؛ ممارط ذ.؛ص ؛شكل ويتولى

ختصامات انابة: وا

سرات.وأبذو. واسات—ال تنغون ت1وا

انجلس قبل من اغرة رااترامج لمةطط١و
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ايمن في #نان ا حدوق ادس في ن ا—#ذ ا حغذوق

 لوطذدة ا ت لجها ا درع سيق٠التذ ؛ عل ا

 ت الجها وكذا ة٠لحكوم ا وغير الحكومية

 ذات والدورة ميةيا"قل والمدظمات

 ا مسر م-ع يتق حما—ب قة لعال ا

تجاهات  انجدى قبل من الموضوءة وا

 المنوية الموازنة إعداد ا عل؛

 بعد وتنفيذها الختامي، ب والحسا

 الالزمة المقزحات إعداد ؛إقرارى

 والساسات التدريعات تعديل يثان

 المرأة بشؤون المتعلقة  نظمة وا

 التذريعات؛ هذه ة ء صيا في والمشاركة

تفاقات العقود إبرام ت وا  والمقاو

 ا عمال كاذة لدغين وافاقصات

 العامة؛ ا مانة بنشاط المتعدة والمهام

 التشريعات تنفيذ مستوى يم ودقي بعة مذا

 في المرأة بشؤون المتعلقة  ذظمة وا

 رير زنا ورفع ة الوطق الجهات مختلف

 تعمر,  عل؛ ا نجلس ا إلى بشاخبا

 وحقوى بقضايا المتعلقة التشريعات

 صعوف بدن نوفي لقا ا لوءى ا وندر المرأة

 المعترة؛ الجهات مع لتلسرق با النساء

 والبحوث بالدراسات القيام

 المتعلقة "حصاءات وا والمسوحات

 ت لتذريعا ا توثيق المرأة؛ يشوون

وا بحاث والدراسات -صاءات وا

تفاقات  والفعارات وا نشطة وا

 المرأة؛ بشؤون ذات؛!حالقة تلغة٠انج

 ت ا؛قتمرا لعقد لتحضير وا ا"عداد

 المذطقة اسرة والحلقات والندوات

 النثرات إصدار ؛المرأة بشؤون

 المرتبطة اتختذة ا"عالمية والدوريات

 إقرار بعد وشؤوا المرأة يا بقفا

 تلقي ا عل؛ انجلر من إصدارها

 لألمانة المقدمة والهبات المساعدات

 اغيرلمس قبل نم ءلميها الموافقة بعد العام؛

ا عفى.

الالجدين لشؤون ة الولد اللجنة - 5

 أتثدت م1951 ه/1370 عام في
 هاشوضية المتحدة دم لال، العام؛ لجمعية ا

 الالجئرن لشؤون المتحدة أ٠ا م
 خاص_ة مجؤوعة لحماية ودك

 جئون لال ا ه-م نرج لنا ا من مستضعفة
بمغة تنتهك حقوقه*؛ كانت الذين
داثمة.

 لحورو28ه/1370 شوال 23 وفي

تنا اعتددت م1951  الخاصة قرة ا

 عليها صادقت التي الالجئين. ركز٨ب

 18ه/1400 صغر 29 في ال

 عل معها وصادقت ام980 يناير

 الالجئين بوضرح صن لحا ا البروتوكول

لجم-تع لحماية١ ذورر ه 1بمقتض مم زني ا
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اايمن ذي ن #ى ا حزق ندان حوق اسن في ا

 إجبارهم تاريخ كان مهما الالجئين

٠م٠۴باداذ مفادرة على

هتمام أط وقد  بوفع ا

 الظاهرة هذه بروز هع دزداد جددن ج ا

 من كير عدد نزوح ب7ب اايمن في
 وطن;؛ لجنة .شذت ف رئي. ا  القرن

 من اعتبارا وذلك الثأن أ.ذا ساية

 فراير 22 ه/1420 القعدة ذي 16

م.2000
للجذة سك؛ل

 وزير ذب ذا :من اللجنة ؛ذكون
ً لخارجية  من: -١ وعضوية ، رة؛-

 دائرة رذير لداخل؛، وزارة وكيل

 رد ت-ى ح ا ، زح;؛ لخ_ا رة ؛وزا يقيا ؤر

 ؛وزارة ن ؛ا جن؛ يا٠ض٠ة بمتابعة

 المركزي الجهاز عن ممثا لخارجية،

 جعة ن٠ء ممثل ،دي!.؛؛ا !. دن

 عن ممثل ارهني، ا حمر اه- ل

 ؛؛،“والج;, والجوازات الهجرة مصلحة

 القانورة ا!شؤون دائرة عن ممثل

 ،رجيةI—لمة رزارة في والواهدات

 الدو!؛؛ المنظمات داذرة عن ممثل

 لخارجية،’ وزارة في واذؤتمرات

 المرتبطة انحل؛ ت لجي-؛ ا عن ممثا؛ن

 )الجحين اًا. حة؛ن ز؛هات٠؛ه- مباشرة

, مرذ*؛ —

 تبا ١اءذصاص ,امع:؛ امذي-

لخطط وا السياسات وض_ع

 تحديد ؛راللمحجذ؛ن المتعلقة واوبرادج

مذوض؛ مع واك_؛ق التعاون شكال

 ؛الالجئين !دؤون المتحدة ا مم

 جب ؛-هو اليمن 'لذزاد،'ت تنفيذ دن؛؛-*؛

تفاقية  اا- جئين ؛وذع الحاى.؛ ا

 وإصدار الذ؛ة، المي؛ت مع ؛ز٠با!ت

 الالزمة؛ والتعليمات التوحهات

 المفوضية من وواردة رور لذذ.؛ ا ن-؛ درا

 المتعلقة الالجئرن لشؤون اوط؛؛

 وإبداء ؛- دن؛ في الالجئين بأرضاع

 مقرحا:با اًالجذة ذئدم ؛ا١بشأت اذرأي

 المستقبل؛ ؛٠مج-ي .؛-ر ؛شأن ئب-ا ور٠وتص

 اذوزراء رئيى نادب إلى عملها رتائج

 ؛ذوه كذ؛ عتمادها، رجون لخن؛ ا وزير

 ذات لمخمات1 بإبالغ دوري بشكل

 ق ذران. الني التطورات بكافة العالقة

.عملها ن؛ر

ا"نساني الدوي ةاذون.1ل الوله اللجنة - 6

 لى ا"ن؛ الدولي القانون يعرف

 الدولي ا!ناذرن فربع من فرخ " ذه ب

 اللرذ؛ة ذواعده وتبدف م الد؛

 ا ثحاص حماية إلى والمكذوبة

 سطح نزاع حالة ني المتفررين

من ا!-نزاع ذللى ء-ن يذج=-م بما
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ايمن في ا#نان :ذوق .ن٠اا؛. ذي ان—ا#ن ؛ذوق

م، دوال حماية إلى بدف ك.ما آ  ا

 مباشرة عالقة ا—له بعت ا!في

العكرية" بالعطيات

 يلىةمس ءط-وات ال.يمن خهذت والى

ه.:طم نطاق في  ا!.دولي بالقاذون ا
 12 في صادها حي.ث من ا"نسالى
 ءلى ام 970 يورو 16 ا ولى جادى

 ،لة ا ربع جنيف ادناقدات

 في مصادقتها ثم م1949 ه/ 1368

 ابريل 17 ه/ 14 10 رمضان 21

 الملحقين اليروتوكورن ءلى ام 990
دفاب ًا؛ذت ■ رت ا

 شم لج_ر. ا قاذ_ون تضمن مط—ك
 كامأل  ٠ذ.ص العسكرية والعقوبات

 ون٠القاذ وى-لىر اؤرب. ثم١جر ء-ن

 م1999 ه/ 1420 لتة (43) رقم

ل ثارلى وامتخدام تنظيم بشأن  اد

 إساءة ومنع  لور ا والصليب

 ب-موج-ب أنشئت كما امتخدامها.

 لتة (408) ذمر الجمهوري ا!.ة.رار

 !دؤون ة وطن لجنة م1999 ه/1420

. "نساني ا ا!.دولي الذاذون

اللحتة كيل٠تث

 لخارجيا ورر :من لمة اللجة ددكون
 وزير :من كل وعضوية رب

الشؤون وزارة وكيل الصحة،

 النواب مجلس وشؤون نوب لقا ا

 والبحوث الرسمية الجريدة لقط-اع

 وزارة وكيل نوب، لقا ا بة وازروا

 وكيل ،ب القضا للشؤون العدل

 دح لمنا ا لقط؛ع والتعليم الرب وزارة

 ا"عالم، وزارة ويل والتوجيه،

 الدفاع، ؛وزارة لقانوب ا لداذرة ا درددر

 بوزارة ألقانوب الدائرة مدير

 نوب لقا ا لدائرة ا مدير ،لداخب ا

 هو للجنة ا ومقرر الخارجية. بوزارة

اليمي. ا حمر الهالل حممة عام امين

 و|ختصاصاما اللجنة مهام

النافذة التثريعات مراجعة

 هع توافقها مدى وتحديد العالقة ذات

 ا"نساني الدولي القانون ذضرص

 تطوير إلى الهادفة المقرحات وتقديم

 كبتها موا يكعا بما ت لتثريعا ؛ هذه

 ا$ليات تحديد للستجدات؛

 بتغين الكفيلة وا"جراءات والتدابير

 ا"نساني الدولي القانون مضامين

 التطبيق موضع أحكامه ووضع

 الكنيلة والرامح الخطط إدرار العمل؛

 وتعميمه ا"ناني الدولي القانون بنثر

القانوني الوعي تنمية ءلى والعمل
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اذيمن ذي ن ا#ل؛ حهوق ادس ذي #نان ا ؛ذوق

 دح شرا مختلف صفوف بدن بأحكامه

 ف "شرا ا ؛ تنفيذها بعة ومتا نجتمع ا

 (43) رقم القانون أحكام تنفيذ ءلى

 تنظيم ؛شأن م1999 ه/1420 نة

 والصليب  حمر ا الهالل شارفي

 ؛مهما ستخدا ا إساءة ذع٠وم  حمر ا

 وسائر الندوات عقد وإقرار دراسة

 الدولي بالقانون المتعلقة الذمارات

 وكذا لوطني ا المستوى على ا"نساني

 والفعارات المؤتمرات في اذشاركة

العالقة؛ ذات والدورة ا"قليمية

 ولرراجعة دراسة في ركة لمثا ا

تفاقيات مذروعات  الدولية ا

ت  الذاتون مجال في وارروتوكو

 المذرحات وتقديم ا"نساني الدولي

 لعمل ا ؛بذأمجا بة٠س لمنا ا ت لتوصر؛ وا

 الخبرات دل وذم.؛ لتعاون ا تنمية ءلى

زرم، المنظمات مع  والدورة ا

 الدولي نون لذ؛ ا مجال في ملة ك؛ا

 لحنكاومية ا ت لجها ا عدة ومسا في "نسا ا

 الدراسات إعداد في العالقة ذات

 تلك تتطلبها الني والتقارير

 لجهد ا برن لتسرق ا ؛ت لمنظما ا

مجال في الدولي والجهد الحدرمي

ولي القانون  ا"نساني. ا

 رة سند؛ ا ت ا؛ؤس*-؛

وحقوق العامة الحريات لجنة

 وهي ‘االمورى مجلس في ا"نسان
 انجلس في أيضا موجودة كاذت لجنة

ستشاري  عبد لدكدور ا رأسه-؛ ا

 اكاشعرن ًاهم أحذن ٠السقاف العزيز

ن..؛—"دا حذقوق مجال في

 حماية في استشاري دور ولها

 ودراسة ن "نسا ا حقوق وتعزيز

 إلى إحالتها قبل القوانرن ريع مثا

 بالتحري قادرت كما النواب، مجلس

ت عن  بحقوق متعلقة وحوادث حا

السجذون. في خاصة ا"نسان

ستشارية الهيئة  الوطنية للجنة ا
أن ا"ل لحقوق العار؛

 ة2الوط اللجنة ت هرة؛ إحدى وهي

 م-ن وتتكون ا"نسان لحذوق العام؛

 الشخصرات من عنوًا ثالرن

جذت؛عية  لهم ب وا كاديمية ا

 أو ا"نسان حقوى مجال في اهتمامات

 في ين٠وا العاملين من ؛كوذوا أن

 ا"نسان يحذوق الملة ذات ت أنجا

 رس من ق-رار بتميتهم ويصدر

االمجنة اذراح على ء يذأ ا]وزراء مجلس
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لمن١ ذي ا#شان حوق اادمن في ا#نسان حزق

 وتختص٠"كطن ا لحنقوق العليا الوط-ذزة

 ا٠فيم وا؛-شورة الرأي حقديم الهيئه

 ا.لمتعلقة ت لموضوعا ا من ها٠ءلي يعرزى

ا"نسان. مجقوق

 سات زا ا بلورة في تهم كما

 حماية إلى الراب وج لبرا وا لخطط١و

ا"نسان. حقوق ودعزدز

لحكومية1 غار ا"ذسان حقوق مذظمات - 7

 م عا حدة ا الجمهورلح.ة م قيا بعد

 من صاحبها وما م1990 ه/1420

 الديمقراطية عل وانغتاح توجه

تجاه  انجتمع مؤسسات ذقعزلى نحو وا

 عدد كبزر بشكل تزايد المدي

 والمؤسسات الح.كومية غبر مات٠المخقل

 تتعلق نشاطات تمارس الني ا هلزة

ءموم "ذسان١ ،٠حقوو ودعزدز ياذة٠٠١بم

 أو معج، حق عل نثاطها تركز أو

 حقوق عن الدفاع مجال في تعمل

*ع.الجذن شراذح دن معينة يحة٠شر

 المذظمات هذه حك-ر ويصعب

 والعمل بعضها ديمومة عدم بسب.ب

 يمكن أنه غبر ا$خر للبعض الموسمي

 العاصمة أمانة في بعف.ها إلى نشزر أن

لحقوق لجزيرة مركز :وهي

 لذتمية بني ا لمعهد ا ،ن "نسا ا

 لعربي ا لمعهد ا ،طية لديمقرا ا

 المدني، نجتمع ا ملتقى الديمقراطي،

 الديمقراطية، لتعزيز اليمني المركز

 رت مؤسسا ودعم لتنمية إزمبني ا المعهد

 ئق لثمقا ا منتدى ،المدني نجتمع ا

 مؤسسة ،ء نشطا مجموعة ،لع-ربي ا

 ز اركا لديمقراطي،١ المدني الذوح^ دعم

 في أما ا"نسان. لحقوق الوطني

قتعاد العاصمة  أن فيمكن عدن ا

 لحقوق إزمنزة ا لمنظمة ا ذنى

 عن للدفاع اليمندة المنظمة ا"شان،

 لعون ا جعية ،لحريات وا الحقوق

 جعية الصومال، الالجئزن لخدمة

 عدن مركز اليمني، الطفل حقوق

 وفي الديمقراطية. وتنمزن للدراسات

ذلى حقوق جعية تعز  اليمني، ا

 لحقوق والتأهيإ المعلومات مركز

 المذظمات لبعض وفروع ا"نسان،

المذكورة. ا خرى

 مع المنظمات هذه عالقة أما

 من لجملة فتخضم الحكومي العمل

 لكال والذاته الموضوعية المعايبر

 حد إلى تصا  ولكنها الطرض،

يس أن أساس عل السافر. العداء
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)مجعة( ايمانية اسمة )محلة( ارحمانية الحدة

 وق٠حق اك٠حه سداسة أو توجه هناك

 بعفر تحدث ما بقدر ا"ردان

ت  يعاف الني العارى الحا
القانون. عدتها

 العواضي همطيع ٠حميد د.
الوادعي علي أحمد

 جابر د٠أح : ليمن ا ذي *الوطنية الحركة : مراجع
 أسرار ام.982 ثز٠ثع - خكر’ا ذار ،عفيف
 ط زبا من مجموعة ابمتي*: الثورة ووثاذز
 :طور ٠ت الكو - زيإرداI ذار ،2ط :ااثورة

: اليمنية العربية الجمهورية في شريعلذ ا
— ب1الكت وع دشر - المور ءلى راذلى دجمد
 الدوية العكوك والثقافة. ا"عالم وزارة

 عليها صادؤت رش ا ن"نا ا ق بعدقو المدملقة
 الدب الرشية اللجنة ،2000 اليمن،
 ،26 ع القسطاس، مجذلمة ا"نسان. لعوذوق
ست التقرذر ،2000سبر  النوي اتيجيرا
 للدراسات العام الموكر م.2000اليمن

 أحمد د. صنعاء؛ وا"صدار، بحوث وا
 تراث في ا"نسان حقوق الصايدي: قاق.لى

،517 - 491 ص ').يمنية، الوطون الحرى
العربي، الذكر ذي ا"نان حقوق ن ضم

 بيروت، العربية، الوحدة ت درات مركزى
 FIVE - YEAR Dr. Hamid م؛2002

Alawadhi: REVIEW OF EHE 
IMPLEMENTATION OF THE 
VIENNA DECLARATION AND 
PROGRAMME OF ACTION, Study 

,1998 ,about the Republic of Yemen 
.UNDP, Sanaa

 الدمن في الدرف = الدرفي ا|دةم

)ليجم( ابء ماس 'حك
 ة ادي—ددم ا لحكمة ا مج_لة رت رد

ه/1357 اقعدةI ذي ذ.ير في رص.تعاء

 مجلة ثاني ودأذت ام،938 د„-م

 الدذوير ا٠اي ض ف ك ز د;: ذى تم تمنية

 ة—1مج ؛-.عد ح—لإلص والدءوة

.٠التهدب

 التي اذ-عوامل ين دن ن ر؛-؛

 ،النور إلى خروجها في أسهمت

عنامر أبرز من ائنين تعيين

نتلجا  صم كانت اافي ٠ابنية ا

 - "ال*هريين د ءرف م-ا يها٠ح

 ._ورثاا ب ’.)ره-، بد٠ء رل وهما

 لجنة في — المطاع-:؛:- رد والشهيد

 نتيجة وءمدهم-ا ابني-:؛:-، خ التار
 فكارة رح وط ؛إورة لى ء. مع تواجدهما

 الرو من ؛-.دافع وذاك ،رهاإصدا

 في والمتمثلة يتقاسمانها، كانا التي

د لحاجذة  بزحزحة يمح لردار '

 معظم ء.لى لحآل;ظر كان الذي دالجذو

 وات٠ى 1 ا ذ-دة وسا ، ةلحييا ا حي ما

 قطعت الني ردة1واإط ااغرلة

 نطاق لفي :.دء-و غذذت و الصمت،

 المائدة اورؤى في انظر "عادة ضيق

 وغيرها الداسدة نخبة ا غارة ذى

 الواذح ء.لى مضاميتها تفغي الني

 ذورر وتارين.;.؛ ديش؛ مذروء-;-؛ القاتم

ستمرارية، "نتذاج ا عادة  وؤول وا

ودررورته خصا؛صه قراءة إعادة دون
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)مجلة( ابازة ة٠الحك)عبلة( ابة٠ال الحكمة

 ،مع.مقة ننتدية وتاريخية دددة قراءة

 ف الحش الدين منابع إلى تعود

 سمح ئ ذلك من ودستلدم وروحه،
 ومقتضيات ر٩لعع ا تحديات بمواجهة

٠ التفين

 لشهيد وا الوريث د سدغا ا وقد
 انجلة، "صدار مسعاهما في الم.طاع،

 يحبى ا"مام خالفة ءلى ساكاف دن
 وز^رته عدت ذصا الذي ،الحكم في

 تم أن بعد المالكة العائلة داخل

 العهد ولي لذب إطالق في الذرع
 >سيف  من ا عل عدد-ة بصورة

 ردد يخيى بن أحمد ا"سالم؛!؟(
 على عدهما سا أذ-ه حيث الدين؛!؟،
 ا مراء أدد استقطاب تسهيل
 في ،وأكدرهم الحد'، في ؛!طامحين
 وهو - لجديد ا عل حا غتا ا الواقع،

من  ٠الدين حميد يخيى بن الله عبد ا
 بالقيام وتكفله الفكرة، جانب إلى -

 وإقناعه يحيى ا"مام لدى بالسدي
حق المشروح، ذلك مثل ءلى بالمرافقة
 ، نتلجنسيا ا فئة حني_عة إلى يكسسب

 ذطلعابا بعفر في يشاركها كان وش
 من $خحر ا في وتمكن التغيير. نحو
 وتوجاته، محدى م "ما ا تردد وز تجا

 محاطة موافقه عل منه والحمدول
والقرود. الذروط هرن ر٨بالكت

استطاءت، انجلة أن والمالحظ

 لرئاسة لوريث ا تولي أثناء سواء

 محرم 4 في وفاته بعد أو ،تحريرى

 وإسناد م1940 فناير12ه/1359
 مذن ذكون أن المطاع، بلى٠للث المهم.ة

 أن حعر نحد؛ بوب لالنتلجنسيا وره أذثح

 ا"صالح في مشروعها أمسر تياور

 في تميز وبأسلوب ،لتحديث وا لديني ا

 وذلك ،لحذر وا نة لرصا با لب الغا

 وفي بانجلة، المزبصين تسننز  ل.كى

 ما وتعطيهم ،يخدى ا"مام مقدمته-♦؛

 ع٠و ."يقافها ذريعة من ينتظرونه

 للحرن انجلة تناول فإن دلك،

 كان عدد من أكدر في الثاوة العالمية

 منه نمذ الذي لمتوقع ا غدر اذدخل

 وسد ،بإيقافها لألمر يخيى ا"مام

 نجله بل من للمحاولة باب أي

 من ،عليها لإلبقاء الله عبد  من ا

 في تطبع رسمية مجا.ة أبا منطلق

 ،نفقتها وعل المعارف وزارة مطبعة

 أنه عل يفسر قد فيها جاء ما وأن

 عن المتوكلرة المملكة مز خروج

 ما أن إ الحرى. ش انحايد موقفها

 الني لذريعة ا بأن لطرح ا يعزز

  نجله وجه في يخرى ا"مام أشهره؛

 الني العمدة الفعله جس ذوا ا تعكر

 أن ه_و قراره، وراء تكمن

تلك عن ت ٣رئ لني ' ت ا؛وضوعا
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عاي( ذن ر:1٠)ء حكمي٠ال)هجلة( ابانية العمة

 العدد فداح كانت الحرب

 نحو الغاذ-ب في رنزعت ،ومتفرقة

 وين ا—ه—بيت -'لربط على لزى؛:
 أفرزتما الي المتالحذة المراعات

ت صدرورة  الثنارة التحو
 كان كما الغربي. العالم في والحضارية

 بعد مباشرة إيقافها المغارض من

حر، قبا العدد ظآ.ور  تمت الذي ا

للمرة ضوعدو ٠حذ فده لعودة

 ؛-.عد إ تذوؤف له تما عر خيرة
 لعدد وهو الموالي، العدد ظ_هوز

 شهر في درلماا ،والعثرين من ال؛
 م،1941 ه/مارس1360 طر

 مع ،تلمرح أو مس_بلق تمهرن ودون
ف؛  توقفها أن با"ثاعة حق ء ا

 ل انثن؛ نتيجة  سانم ا في ء ج؛

 كلت٠ث وؤلى ،درى بأعمال ذ-ط.بة ا

 خاتمة في ا"ح_راء هذا حصيلة
 الزاكمات رواذلى من رافدًا ف ا؛-ط-،

 بثورة لتتتهي تتنامى ظك التي
.م 19 4 8 ه/13 67

ا"دهم عبداللطدف
 مجلة سالم، مصطغ.ى سيد دا هنا: انظر : مراجع

 وحركة ام(941 - 1938) اليماب لحكمة١
 مركز )صدعاء: اليمن، في ا"صالح

 ،2ط ،ليمنيا والبحوث ت لدراد-!ا
 عبداللطيف ود. ص؛422 م(،1988

نتلجنيا ،ا ده,(  النشوء اليمنية: ا
، تود) ،سوسيولوجيه مقاربة - وا!.تطور

 غ^ر دكذوراه أطروحة ، وذى ا تونر مدن جا
ص.275 ام(، 997 ،هندورة

ءإي( بن )ءهارة ي سه

م1174- 1121 م/569 - 515

 ءلي بن الحن أبب بن غمارة هو
 لدين نجم لحكمي لحدفي ا زيدان بن

 لمؤرخ وا عر لثما وا لذخيه ا W محزرذ أبو

٠ ي٠٠) لسيا او

 مذربة عل )؛.رطان( ؛-.مدينة ولد

 ئة وخمسؤ.؛ رة٠ة٠ء ۶خمع* في يل٠رر من

 لغصحاء١ قوهره بادية في فنشأ هجر،

 العلم لطلب زبدل ؛.دينة دخل دق

 به نأعجب ام( 135 ه/530) سنة

 ٠حيذئل ن وكن؛ ،حده شصا نه وأقرا ه دخ

 الشعراء أحد صرح وأ العشرين، دون

 ن لسلطا ا شه حا ضمتهم الذين

 ه/548)ت سبأ ادق محمد الداءي

 وفي تاريخه. في ذكر كما ام( 158

 عمارة توجه م1156ه/551 عام
 " ٠المعظمين.  من رسو  ر٠مص إلى "

 ثم لقا ا إلى فاه بن هاشم بن قاسم

 لصالح ا لوزير وا ر٠مص خرفة دي لذ؛ ا

 إلى ومنها مكة إلى وعاد رزيك، بن

 لة برسا الحرمين أمير بعثه ثم ،وطنه

 ومدح ستوطنها فا ر٠مص إلى أخرى

ؤوره. وعال تهيص ر وط؛ لحها أعر؛
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ةي(١ع )دحمد |لحكمي علي( بن )غمارة لحكس٠

 ش_ديل المذهب دافعي كان
 ل-ه ذت كا ذلكه ومع ،للتة التعصب

 دوا-ة٠ال أمراء ءذل رفع_ة زلة١م_

 دولتؤ-ا داات حذق ووزراذي؛ الفاطمية
 ا دوبب اوددن صالح الداحر وا.طن

 أذه ويروى .وجذال عمارة فم-دحه
 للغاطمرن المتعصبين ؛-اض مع تواط؛

 اوذ-رذ-ح قع وتعاونوا دولتهم $ءادة

 وكان عليهم. فقبض فلطحن في
 رم-ض-ان 2) في فأعدم بدنهم عمارة

 ام( 174 سنة إبردو 6 ه/569 مذ؛
 ذدة اوذاه.رة في معلق ربقي وداب

أدام. ثالثة

 به اثتهر ااذي 4تاربن عمارة لف
 الغازر القاني صديقه لطلب تلبدؤ

 في ذكر كها ام 168 ه/563 سدة

صدعاء خبار في )المغدد وه-و المقدد.؛

ورد(.

اليمن( ملوك )أنموذج أيض ول

 الوزراء أخبار في العصرية النكت و)

 ذه عن فده تحدث الذي المصردة(،

 معاصرين عاثما و الدواة وزراء وءن

 هام والكتاب له. معاصرين غير أو

 الفاطمية الدولة تاريخ في فقط ن

 دور معرفة في بل ادا، ر وأخبار

الفاطميون تداب تثر في الشعراء

 لدولة ا سقوط عواما ويعفر

 لها عيان ناهد كان التي الفاطمية

 .عودا في خادع ًامل حية٠ض ودهب

 شعره ضما مجلدين في ب لكتا ا طبع

 سنة الون—)د في وذلك وأخباره

ل بعنا ه(1314م/1897

HARRWIG DERENBOURG.

الدهري الته ءب حسدن د.
 ذبلكاا محمد بز ذ٠حجم٦ملج الدين دعما :جع مرا

 أهل وجريدة ر:٠القم خرد-دة صبهاذي، ا
/1 ءإكان: اين ،144 - 101 /3 العمر،

 بردي ذخرى ابن ،408/4 العبر: ،376
 الدوك الجندي: ؛70/6 ازاهرة: ومجال

 مركز والملوك، العلماء طبقات وي
ام؛ 987 صنعاء، والبحوث، ت الدرائ

داء أبو  داية ال الدمثقي: كثير رن افظ٠ال ا
 ملحم أبو أحمد ٠د حققه والنهاية،

،بيروت العلمية، الكتب دار وآخرون،
م.1988 ،4ط

كي(4 ٠)محما الحكمي

م1976 ا ع1396 ت

 زكريا بن يحيى بن مكي محمد هو

 في صبيا في ولد الحكمي. صديق ابن
 يميذت العدردن، القرن من أ ول العقد

 ٠ الحكمى إلى نبها يعود أسره إلى

 في المعروذة القردة عواجة، صاحذب

 لها عم,؛ أ وس السدنة. برن لقرب د؛ تجامة

خلدة دا وزيرا ٠زكريا مجزى أ؛وه كان
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مكي< د محم |لحكس ٠م نيحمد٠) |لحكمي

 لكنه ا"دريي. ءلي محمد حكومة في

ف د٠ع٠ب دن٠ء إلى نغي  ا دارئ ز

 الدولة مؤس موت عقب

 غي٠ا,اذ ٧٠.م بعدها وعاد ، ا"دريدب

 التي ا حداث عن بف ليذأى

 ذلك. اسما.يمانى غذ ف عصفت

 كان :وذي ي٠ك٠م محمد ا؛ت أن إ

 دكان احذلى غرورا، را 1ش فارسا ها٠حيذ

 ۶فحح ا حداث. تلك لفي !;تهمك ه ر؛

 ؛ "دريي شنى ابن الحسن وصز٠ذ

 وأحد زسي ا أحمد لدربكج ا طة بوئ

 النفي، من العارددن اخبطين الوزراء

 21 ه/1345 سنة ا$خر ردح 14 في

 بدن متة اهدة٠مع إلى ام، 926 أكتوب-ر

 والحسن سعود آل ,عدالعزيز الملك

 سعود بن ا ٠۴وضم ،دريسي ا

 أي من  دارسة ا دولة حمالى بموجبها

 موجهة نت وكا ،خارجي اعتداء

 هجمات من ا دارئ مناطق لحماية

 بن دكي محمد برز يمى، ا"دام جيئى

 بارزة سخمه بكون زكريا يجيى

 المعاهدة هذه أن أدرك فقد مؤثرة.

 طق المنا عل لالسبألء مؤكدة مقدمة

 ما عكس ء.لى ا"دريي يحكمها ..ي

معاهدة مجرد أغبا دن رسميا يردد كان

 ذت؛s' ما ءلى ا دور رداء ٧١-ف-فه ًا: حمادة

 تحت كاث ازفي ا راذي في عليه

 كما اوياب فانفتح  دارئ.’ سلطة

ءرب زكريا بحى بن مكي محمد- ذوقع

 حول واليمن ودية٠الدع ددن زروس

ستيالء  ا"دارة تحت كان ما ءلى ا

 حرب وهي أراض، من ا"دزيسية

 اخالف أرضى عل ها رحا دارت

 من لك.قر ا لها وؤودا ودهب ني لسا.بب.ا ا

 الخراب من الكثرر وألحقت أبتائه،

 محمد شتهر وا وقراه. بمدنه والدمار

 ط للنشا بتزعمه الجداية منذ مكي

 حين٠و ،ستماية مكة ددة دا رض اتحد.(

مذ.ه ر رذ ما لعمالى ا لتجربة ا أثبتت

ا"دريي الحن إب أوكار توقعه امو

 مشاومة من أمكن مسا تنذم مؤخرا

ت سز ء نحاو  اناطق عل ا

 را كان أنه عم لألدارئ الخاضعة

 من لكثرر ا يجفى لم ل شا يزال

 دلى لحذاا إخراج فحاول ،بعد التجارب

 لزحف ا جهة وموا جزان من العودلى

 عريش وأبي حعرلى عل السعودي

 لسعودلى ا القوات أن إ .وغيرها

 بعربات مدعم ر كبح بجيش تقددت

حصلت محم..وله "دردة وًاسلمحة مدرعة

11 57 اهذدة1 هكهءظ٠1



مكي< )مجمد الخمي مكي< حط٠)م كمي الم

 دانت التي بريطارأ من المملكة عليها

 المطالب محدى م "ها ا قوة ازدداد تمدى

 انتصاره أن وزرى ت، وانحميا بعدن

 أجل من آنذاك الدائر الصراع في

 جل بية ااثم الجزيرة ج٠ش اقتسد-ام إعادة

 مركزه سرقوي ك ا  تر ا دب نسحا ا

ساراتيجي  مزعجا خصما ويجعله ا

 ة ٠ستعم في ري تنعما  ا وجود

 ا مثر أن ومع ت. نحميا ا وفي عدن

 وعد يجيى ا"مام ابن البدر محمد

 ء ستداج ا إلى الحماية لتحويل ومين اإذا

 هذا موت فإن والدعم، بالنصرة زام،

 يجيى ا"مام ودقاعس المفاى ا مير

 القوات وتفوق زم،د أي تقديم عن

 الكفة رجح قد وعتادا عددا ة السعود

 من ر لكش ا قتل أن بعد لسعودية ا

 وعندها المودي. للتقدم ومين ذا

 من تبذى وما مكي محمد نسحب ا

 العروة الجبال في منطقة إلى  دارسة ا

 بني هي ا دارسة، لدولة تابعة كانت

 بشة. انحا حية نا ،أسلم بالد ،يوس

 رن ا أحمد با مير هناك من وازصلوا

 أبناء أبرز كان الذي يحيى ا"مام

 صبح٠ل أن قبل شه جب قادة وأبرز ا"مام

ا يام ك٠تل في وتوطدت للعهد. ولدا

 أحمد وا مير مكي محمد دن الصلة

 ورهم محا أصبح لذي ا لدين ا حميد

ا ول.

 صنعاء إلى مكي محمد ووصل

 معرفة و وض للتقا وصل فيمن نها حب

 مية. "ما ا ت للطا ا موقف حقيقة

 عن لمتوفرة الوثائق جيع لكن

 وابن يحيى ا"مام ددن المناودات

 قد ز نبع لجا ا أن عل تدل سعود

 كيان أي وجود الحساب من أسذطا

 لحديث ا وبدأ بينهما، عازل سيامي

 والحرب عدم—ل ' ت قا عال مستذما عن

الحدود. وقضايا واليمن ن السعود ددن

 ذة عال أصبحت الحين ذلك ومنذ
 با"مير زكريا ى ر; ؛.ن مكي محمد

 مباذرة، رن رد يد٠حم محيى أبن أحمد

 ه/ 1 3 5 2 سنة هرذذ دره ف تحت ق ره

 نحو معد؛ من حدلته ني ام، 933

 وجبال والغرب ونجران الثمال

.وغيره؛ والعز والتغير امعا

 السعودي.ة لدمندة لحرب ا جرت٠وت.ذ

 :؛اهرة ني العمودية ازقوات فتوغلت

 إثر ءلى ن "ى ا فوات انحاب بدد

 دخل.ت إذ ،ودتدي حرض في هزيمتها

الحديدة عبدالعزيز ب,ن 1فيص ت ذو
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مكي( د )محم الحكمي مكي< )دحمد |لحكجي

 قتال، دون المناطق من وغيرها

 نحمولة ا ت لقواا توغلها في مس.تحدمة

 والحماية ،المدرعة وبات—والع

 حين في البحرية، ت صمال لموا وا

 حميد يحيى ابن أحمد قوات حققت

 الواقعة الجبال في نجاحات الدين

 نحو وزربا نجران نحو صعدة شمال

 اذعر وجبل النظير وجب فدغا جبال

 نحمولة ا  سلحة ا تستطيع  ح.عث

 الجنود نالت ونا المدرعة والعربات

 ا"هام واضطر القالي. التفوق تحقيق

 إلى ومماطلته بازدده المعروف يحيى

 ل الجذب من ب د.ا١ذسم  ا مقايضة قبول

 من ب نسحا  ا ب مقا صعدة ل شما

 من وغيرها ومددي وحرض الحديدة

 لتوقف ا م٠ليت لجنوبرن ا تهامة طق مذ؛

 إوحمن ا ددن اروم حدود تقع حيث

 توقع عند ا"مام وقبل والعودية.

 م/1934 عام الطائف اتعاقرن

 ومن ا دارسة تسليم ه،1353

 محمد أن إ السعودية، إلى صرهم نا

 من الرغم ءلى التليم رفض مكي

 تهذا الوفاء ءلى يجيى م ا"د؛ إصرار

 سوى ال.*مليم من يذقنه وم ٠ لذرط ا

 الذي الدين حميد أحمد ا مير مناصرة

،حته وسما عته بشجا معجب ن كا

 ال عبدالعزيز اتصل؛ألمدك لك واب

 ي مك محمد تهبه أن مذ.ه وطلب سعود

 عامال عين ق ذب ا هذا وبعد ذوافق.

 اليمني ذب الجا في رك ون؛ ميدي في

 الماك أن إ ازود. لجذن من

 من نقله ا"مام من طلب عبدالعزيز

 حيث صعاء إلى ا"مام قطاب ميدي

 طلب يعاد أن من خائفا مكث

 للحديدة. مال عا عين حتى لتسليم ا

 قامت حنى يشفله ظل منصب وهو

م.1948 ه/1367 ثوزة

 آنذاك يقيم أن ا)طبيعي من وكان

 يحكم با حرار وطيدة صالت

 والتجديد، التعر في ورغبه سنتاره ا

 عن لحديدة ا في الصالت تلك وتمت

 ،لوحه ا دم لخ.ا ا محمد لشهيد ا طريق

 محمد لشهيد ا خالل من تعز وفي

؛-دي. عبدالهذويم  ذورة قامت ولما الص

 قيها شارك م،1948 ه/1367

 تذيامة قبائل تأييد كسب محاو

 التشهيل في وعين للثورة، ووجهائها

 رة لوزا م عا مددرًا لجديد ا لحكومي ا

 -أم عاده أحدب ولذلك الصناعة.

 ددة مسا لثورة ا سحقه بعد أحمد

نفسه يعد كان  نه ا حرار،
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مكي< )محمد |لحكمي مكي< د )دحم الدكؤي

 في سانده كونه عاده ذضل ى-رب

م ا"ى رغبة من وحماه ٢التسلي رفض

 لة٠ دارس ا بقية ل٠ث٠م ه٠ليم٠س٧١ك و،٠ي٠٠يج

 هد 13 ة 7 ثورة وبفثمل وأذىرهم.

لسجن وا ل لالعتقا تعرض ام، 948
 --جن إلى نغل اهم الزبدية، في أو 

 ا"مام در وى ض. في المنصورة

 المرة هذه نت فكا ممتلكاته جيع أحمد

 بعد كاده١ممتل فدها در ذى التي الثاب

 ا صبع في رال وعقا 4ضر أرا كاذت أن

 ؤد بيش ووادي عريش وأبي ان و

  ولى ا المرة في درة للمصسا تعرضبت

 إليها. لسعودية ا ازذوات دخول عذلى

 إ نافع سجن ظامة من ه ينقذ ولم

 إلى الحازمي ر_لى٠أ صدى وصول

 الملك من عنه عفو ومعه م "ى ا

 بعودته وعرض سعود آل عبدالعزيز

 يسه.لحسن فلم ، صمبيا إلى در لما 1س

 في المنصورة سجن في وظل العودة.

 ه/13 72 سدة عنه أفرج دق حجة

 أربع عل يزيد ما بعد ام،953

 يعطى أن دون السجن، من سنوات

 بالعمل فالتحق حكومية. وفإلفة أي

 وذلك الصليف. ملح مذروع في

 عفي ا لثيخ ا وه عزيز صديق رن دعا

 لجذة في واعض عان لم الجبلي محمد

 )ابء الحديدة في ا"نشاءات
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 ءلى رمشرفا -ع-ائنص- إلى والطريق
 شى توإت لتنيا الصينية "عثة ا ل أعما

وبعد .وتعبيدها صنعاء الحديدة طريق

 جنوب في القطن زراعة تجربة تجاح

 في اكظن وع مش مؤوب ذولى )تمن ا
في تأسس شروع وهو مور، وادي

 لقط.ن ا زراعة لتشجيع ا"من تبامة

 هم ءلى ذى للمزارعين قروض وإعطاء

 لحصول ا قيمة من تمدد ،ءده زرا عل

 وأنشئت .ذراءه ع المشر يتولى الذي

 وتم ، وزبرلى لحديدة ا في الحالج بعف

 طلبه ثم ’الخارج إلى القطن تمدير

 إلى م،1961ه/1380 عام ا"مام

 كاد نذددد بتسمم هنالذ وأص.يب ،تعز

 إلى إسعاف تم وعندها بحياته، يودي

 هنالذ خضع حيث روما إلى ثم أسمرا

ل إلمعالج  عاد ودين طودلمة. فزة د

 ن كا جية لعال ا رحات من تعز إلى

 مات الذي ه٠مرف سن يعاني ا"مام
 عامال فعين الثورة مت وقا أخيرًا. فده

 عامال نقل تم ردرة ف, ة لفق ية زيد

 حق إب ناراء محافظا عين ثم للزهرة.
 دركة في منشارًا للعمل عاد

 وفإلذي عمل آخر هذا وكان اكطن،

وفات. دق رت

ي مك محمد دسن د.



ذكردا( )دجى الحدي زكريا< )دجى الحكمي

(١زكري امى الحكمي
ع19ز4 م/1353 ت

 بن إبراهي*( بن زكريا ض ه-و
 في ، صبيا في ولد لحكمي ا صديق
 أواخر في السليماني، اغالف منطقة

 الناسع القرن من السادسم العقد
 لحكمي ’ أحفاد من وهو . عدم

 عز عراجة ؤرية في المقبور المدهور

 سهام وادي قذت العليا الراب
 الذرفي الجنوب إلى البخنة بمديرية

 إلى نسيه ويعود الحديدة، مدينة من

 المؤرخ إليها يشدي التي حنة*•؛ قبيلة
 لحكمي ا رة عما لمثهور ا ليمني ا

اليمني^؛.

 ص.بيا في مشهورة أسرة ًا٠زءي كان

رد والمناطق عريش وأبي وجيزان  ة ا

 الذرق إلى الواقعة والجبالي تهامة في

ستيراد بتجازة تعمل ،منها  ا

 من ت ممتلكا ولها ،لتصددر وا

 وأبي وجوزان صبيا في ا راضي

 شركاء. يزرعها بيش، ووادي عريش
  دارسة ا دولة قانيت عندما ولذلك

 ساند ممن زكريا بحذى ان٠ك صبيا من
 ققد ودينه. ةيسداس  سباب مها قر؛

 م ه ،تع—ي—ح من رسةا د ا اكتسب

بمرور لمنطقة ا في صوفيون ء زعما

 ا؛.قبائل. ط أوت في ذويا نفوذا لزمن ا

 لتحول يمهد "دريسي ا علي محمد وبدأ

 عن زمه ساطة إلى الدينية سلطته

 القبائل ددن ت لحا دا متب عذط طريق

 والجعافرة صددا بدن خاصة ربة لمتحا ا

 قوز مباء ءلى ييطرون ألذين

 الطبيعي، البحري المنفذ الجعافرد،

لمة تهذه ونجح ٠ ان ■ ص رة ا ج٢ ًا أ  من ا

 في العباية اذطردلهة ءلى المعادات

ستقرار ا من تحذيق  وتحريل وا

 ه-لىف نحو وقوات القبائل طاقات

 في الغرق من وأنقذها أسمى،

 حول وجعها الصنبرة، الحروب

 رفعت دولة "قامة طموح مذرع

 ء-ن والزي بالمعروف ا مر شعار
 بدن العدل بتحقيق ووعدت المنكر،

 بتورر سمح ذا طمئذ-ا ا وحقذت الناس،

زدهار من ء ذي قتصادي، ا  ا

 د وزا ،خلية ل-دا ا رة لتجا ا فتوسعت

 عور الخارج مع التجاري التبادل

 ءلى مصوع ومياء عدن مستعمرة
ف وخرج ا"فريقي. ؛'.-.ادلى  او

 العز لة حا من حها ني الليما

 من فأصبح وا"همال، لتمزق وا

ن-.(دة الوزراء رجا والقضاة وا
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زكريا< ىحب كمي’ زش،( ى٠)؛ المي

 وادشراء دي ازدوا وح.كام ازكبار

 آذذاك ال-ع-ظمى اإ.دول مع ا؛ناومدون

.وبريطا'ذتا طاليا وا دري مدل

 لعل.;ءدي ا دس ك-ان ا مجاب ٠لهذ

 ا"دريسي دواة زكريا يحذى صر ددا أن

 أحد كان فقد رامها. ل٠ءق

لتزام ضمنت التي ت1الشخعم  ا

 ن لضما قبلية٠ال لصلح ا ت 1ق تعا دئ

 الداخلي السلم حالة ت٠٠سب

 قيام هرع مله تعا ودل لضمناء". "ا

ولة  دي وعي عل ا"دريسية ا

 خلية ا الزعامات به تتمتع ما عادة

 أي ت دا إمحا غيرها قبل تدرك لي ا

 يبدو أنه ومع وسلبيا سدامي تحرك

 م تهامة في نحاي ا ت ما لزء؛ ا بعفر أن

 فوق ا"دريسي سلطة بروز عن ترض

 عارخر وبعضها ، نتها ومان؛ تعودها

 صراحة ا"دريسي سي سدا ا المشروع

 فدما غاليا تلك معارضته ثمن ودفع

 أوره حسم قد زكريا محدى فإن بعد،

 في التردد مز شيئ أبدى بعدما

 لصاح ا ضامني أحد ليصرح البداية،

ستقرار ا س وفر الذي القبلي  وا

 خالل مز ا سواق حماي وضمن

في المعروفة "التهجير" قات اتذا

 وزراء أحد وبالتالي القبلي، العرف

ولة درم؛ ا  قد ا"دريسي وكان ٠ا

 فيما الدو شؤون تنظم ورقة أعد

وعين ، عدده ر تسمع أولدا دستورا يشبه

 زكرا. يحنى ومنهم '"-وزراء بموجها
ستقرار ا مان وأدى  ه حذذ؛ وما وا

 ب٦مر نعبسها حمبيا ونمو لتجارة ا نمو من

 إلى زيمة  دا ’ ولة صمة عا هي حدث

عاف  انحاة الزعامات من الكثزر ا

 ومنها ا"دري المشروح ح-رل من

 وزيرًا مبح الذي زك-ريا يحذى

خرة. دا

 في ا"دريي ءلي محمد مات -دنن
 مارس 24 / ه 1341 ثعبان 6

 ممن زكريا يحيى كان ام،923
 محمد بن علي ابنه مع لعمل ا واصلوا

 ولذلك أبده. محل حل الذي دريدي ا

 وحين للداخرة. وزيرًا عمله في استمر

 مصطفى قريبه لع محمد بن علي تصارع

دريسي  مؤسس خالفة عل وتنافسا ا

ولة  زكرة؛ يحى يتحمم م م؛ در ا ا

 قد كان وإن الصراع، في  بما

 يشعوي دمفه الذي محمد بن عني فضل
 قد. الذي طغى٠مع ءلى صبيا في معهم

تربطه؛-ه تكن ولم ؛انمن،إلى مؤخرا

ية٠ ال عد اصب 11 62



بن( ح1٠طر1)ا بم ذكرة،( )؛جى المي

 أبحج ٠محمل ٠ Iب علي لكن حذة. دتحسال

دام ؛.*-.رور  ،ذه تجري ن.تدر : و ءلمه ق.ل.ة ا

 جنده، إدة وؤ وزرائه كفأ في وذ-ك

 عدن. إلى نتفاهم ، زكريا ين;ى ومذه-اا

 حش أهام ذرة ممة٠لهز تعرض أن وبعد

 م-ن ج-ردت-ه لي-ن ا حد-يد يجيى م "د؛ ا

 ءاد ،ميدي إلى ؛-^ةلجزو م.ة ٦.ا٠١ت مناطق

 زلو٩ي مص.وخ ومدذاء أمءر عرر ادذقيون

 لذة جرزان من يالذرب دا و—'. ءلى

 علي ءلى وفرض م.1926 ه/1345

 الهزيمة هذه بعد ا"دريسي محمد بن

 أن إ علي، بن الحسن لعمه التنازل

 منهكا محبطا ه وخفا وز عاد زكريا يجيى

 وزهذ ،بحبانه دكن لم قاسدة تجربة بعد

 في رك شا—ي فلم ،سي لسدا ا العمل في

 استوك وحين الالحقة. ا حداث

 التي المناطق عل السعودية القوات

 ضعلر ا "دريسي ا لحكم ا تح-ت نت كا

 بني منعلقة إلى أسرته مع لالنسحاب

 بشة نحا ا حية نا أسلم، بالد ،؛وس

 واحدًا خذف أن بدد وقبر مات حيث

. ولدًا عذرين و وت

ي عك دد دن د.

 إن( ،ح٠طر ) حكيا|

م743 ا ه125 حجو ت

 ام دن حكم لطرماح؛.ن هو

 طيء قبيلة إلى ينتمي الذي
 ا!-شام ني ونشأ وك ة، الكهالد

 !خدة نذكره الك-وذذ، إلى وانتقل

 في دنرهاا وإلى ،اليمن إلى انتمائه

 ا!شد-راء من وه_و العصبية، أيام

 مفوه وخطيب المفدن، الفحول

 فحول من أحد وجهه في يقف

 والفرزدق، ح.رير فيهم بما الشعر،

خوض ءلى حيان، حدفي محرؤ ول

 ومن اليمانية. ضد العصبية لجة
 عل خارجي كان أث المغارقات

 شديد ا زارقة، من الفراة مذهب

 ن ى ذلك وهع لمن،١  هل العصبية

 زيد ابن لكميت ا عر للثا صديق

 شديد شيعي كان وهذا ، سدي ا

 ولكن ،ن قحطا ءلي لعدنان التعصب

 قصيدته ذظم عل يجرؤ لم  خير ا هسنا
 ذًا اليمانية فيها هجا التي )المذهبة(

جعفر بن معاوية بن الله عبد ؛طلب تلبدة

 ددن من يخرجف تحدث فدذة لعل الهاشاي

 كما الهاشميون بحب ول بعض أصا؛.عها

فكان الطرماح، موت بعد إ له، قال
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ءدي( الله )ءني |ؤحكيمي بن( )الطرماح كم

 بين ا؛-.عصبية فتنة ثورة من كان ما

 العالم أؤطار جح في والعدناله ب اليما

 ،،موية ا الدولة وسقوط ا"سالمي،

  العباسي الفرع إلى الخالفة وأيلولة

هاشم. بي من العلوي

 ؛وادر ظؤرت الطرماح حياة وفي

 بادئ ، شعره فألجمها لفتذذ ا ذه٠ه

 أقوى أسد وبني تميم بني بشعراء

 الفرزدق هجا فلما العدذارذ، القبائل

 وتعرض ب، ليما ا أحياء ن٠م جديلة

 قال دلك، نثل أسد بني من دهراء

ردح : مه لقبيلينا في قاله مما ا

 لها قين ثم تني ورن خن ل-ؤ

ترد لم  زذ ا عليه وب ر ا! خزض

 يعذبها أن وحي الله أنزد أو

تثني لم  زد ا ل لذعا تنن ام إن

غاض؛ الرحمن على يخفى ن ى لو

أسني و٠بذ عنه خغ.يش خلقه م.ن

وذال؛

 ريحه كن من ال-ضر دي كان فلو

روره-؛ ك.ل؛.وم تميم دن بكت

وقال:

 القطا من ودى اللؤ؛ يئلنى تني

 ذب٠ض المكار؛ سؤر سلكب وذو

:ن رذا

 غالب ٤وأفذ-ا قيس حلقت وع_ا

امائر خلق بعن إ  ونشة

ا#رياذي ءا.ي مطهر
عالم، الزركلي، ذو اطا خبر مراجع:  دار ا

 أبو ام؟ 86 ،7ط ؛بروت، الماليين،
الرام.غة، رة٠قي ذي، لهمدا ا الحن محدد

 لؤعتبةا ، كرع ا علي ب-ى م-حط تحقيق
.م 1978 صنعاء، ،اليم.ية

 عني( الله 'ء* اصئبي

م1954 - 1900ه/1373 - 1317

 حمد أ سعد علي بن لله ا عني هو

I وطني ريم ،لحكيمي  شعري

 كان سيامي ومفكر إسالمي ءثة ودا

جر في ارطذ^ذ ا الحردان رائد  وعلم المه

 تبوأ "سانمية. ا الدعوة أعالم من

 الجابات أوساط في رفيعة مكانة

ن وا لعربرن ا  صفوف وفي مية "

 فريقدا و أوروبا في تمتيين’؛ جردن المها

ن العثرين.. القرن ;ات ثالد منذ وك
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عاي( الله )عبد مي٠الحك عاي( الله )ءب الدكذتمي

ين ا ول الرعيل رواد من  ا

 ة لوطني ا لقكغمدة ا ع صمن في أسهموا

 وءي إيقاظ وفي الداخل في لمورا و

 إلى وشدهم 'ببين المهاجرين

وطن. ا

 حركة في متحوزة أدوارًا تصدر

 في سيمها تأ منذ ى١ذي٠ليم ا  حبرار ا

 ودق م،1944 ه/1363 عام عدن
 لح__ًاجا ا ذي 5 في وفاته تاريخ

 في م1954 أغدى 4 ادا373

ءدن.

 في م،1900 ه/1318 عام ولد

  حكوم ا عزلة من حايس قرية

 تعليمه تلقى تعز.. محافظة في حجرية
 ه صبا في انتقل ثم القرية. في ا ولي

 كان الذي والده هع وعان عدن إلى
 الدركات إددى لدى عامأل

بمنطقة لسدن ا ١٠بحرمي لتخص_صة ا

 وواصل -—اف حي في حجيف
 الني العلمرة الحلقات في دراسته

 وتتلمذ عدن مساجد في تقام كاذت
 باغ وحين إجالء.. مثانخ أيدي ءلى

 عام لتحق ا عمره رن عشرة الدامنة

 العربي بالجيش م،1918ه/1336
 نوة طا٠لبرد ا ت لسلطا ا أنشأته الذي

ا ولى" مذيةيال "الكية باس آنذاك

 الخدمة ذرك ثم ،ضارط رتبة إلى وترفى

عام الهجرة ودر الجيش في
 م.1929 ه/1347

الغرنسوة الغن إحدى في فعمل

 أورود-ا موانئ تجوب كانت اوفي
 الهجذرة حياة ومكانده أذريقيا.. وشمال

نتقال  من الجديد العالم موانئ في وا

طالع  وحضارة ر١العع حياة عل ا

ة.؛ العشرين 'لقرن  بالمهاجرين ء وا
 من عدد عل لتدرف وا ليمنيين ا

 المغرب أوخاء من جرن والمها المثقفين

 ة حيا في أدره لذلك ن وكا ،لعربي ا

.لحكاتمي ا لله ا عود ب لشا ا

 ترك ،م 1 929 ددا 1347 عام وفي

لتحاق وقرر خر البدوا في العمل  ا
 في الشاذلوة العلوية الصوفوة بالمدرسة

 ود وكران ،بالجء-زائر مستفا مدينة
 العلوي مصطفى أحمد بالشيخ علم

 الذي العلوية الصوفية الطريقة دبغ
 في لصوفوة ا علماء أشهر من كان

 أتباع وله العربي والمغرب الجزائر

 في المهاجرين صفوف في ومريدون
 شمال وفي  وروبوة ا الدول ين عدد

أفريا.

 شيخه يد عل يدرس ومكث
 العلوية لصوذدة ا إطريقة ا ل.بم لدا

 وعلوم لشريعة وا لفقه ا وأصول

خة والتفسور الحديث ثمكتف ولم ٠٠وا
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عاي( الله )ء;د الخمي عاي( الله )عبد الدك-مي

لى له أتيح-ت فق-د كل-لل  ك٠تلل خ.

طالع فرمة الغرة  اعمال ءلى ا

 في وا"صالح لذنوير ا حركة رواد
 وتغوق نيوءًا فأظهر العربب. المزرب

 بمهمة م للقر.؛ يخذاره شي.خ.ه حعل

مية الدعوة  دفوف في ا"س_

 في مية وا لعربرة ا لجارات

 رف "ا!.ادأ مرتبة م-تحه أن عد٠ب ا أورو

 ا!-تام إذنه ء-لى وحاز صوفي او للهI؛-

العام". اتذأ-لى

ة وة-( الج.زائر الحكيمي، وء.ادر

 ه/1 347 عام منتصف في ثرخ(
 الدءوة -رحلة ليدأ ام، 934

 في تباورت وقد أوروبا لفي "سالمية

 -اذك— ادت وتولف الرون معالم ذهنه
 فرفا إلى أو  فاتجه مامه. الطريق

 إلى انتقل ثم ؛.اريس في ونزل
 ء بأعفا ك ه-لما والتقى ، مرسيب

مية العربية الجاب  وا

 مقدمته-ا( ولفي ايمنيين وبالمهاجرين
 كان الذي أنعم" سع;د ه.اةل "الحاج

 في الصورة لطريقة ا أتباع من حذذًا وا

 عام أواخر في انتقل ثم المدينة،

 وزار هولندا إلى م1934 ه/1353

 ا$ثم 33 5 عام واستقر بلجيكا

 كارديف مدينة في م،1936
الذرة هذه خالل سنطاع وا ،ددا ريطا١ب

 ة وشهر درة—ب—ك نة كا٠م تسصب٠يء ن آ

ة الجاليات صفوف في واسعة  العربي
 يعمل وأن ،أوروبا في وا"سالمية

 ازائها، صدوف وتوحيد تذظيم عل

 ا"سالمية وا$راكز الجمعيات وإقامة
 في لثقا ا مستواهم رفع أجل من

حداءي. وا

 ل انجا ه.ؤا في -اده—ء- هر٠ث ومن

 ذاعه.ا التي العلوية هرة ا"سال الجمعية

 ءام ا تهولند أه_يو مدينة في

 والجمعية م،1934 ه/ 1353

 في أتامها التي العلوية ا"سالمية

 عام ؛؛ريطانيا كارديف مدينة

 مور ومركز م،1936 ه/ 1353

م ي ا  ه/13 56 ءام أذلثأه ا

 .-جدًا— وضم كارديف في ام، 937

 صالة ضم ثقاة-ي ونادي حديث

 لالجتماعامن رفء'. وعكت.له راف;.

 أبناء لتعليم مدردة إلى "ذ-افة با

 ردة ا ذ;ة والجا اد;طين لمهاجرين ا

ن رمبادئ الددن دوى ا!م؛;ة. اذ

 ه/1 371 عام 'حيي وكتب
 إلى قدمت "عندما يقول: م،1952

 ه/1355 عام داب في بريطانيا
 اوارن أعضاء استقبلني م1936

 يوجد وان -دارًا"   اسقبا ا"مالمرة

مرن عربية ر;ة دا دريطانيا في وإد
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عاي( الله )عد ال.حكيس علي( الله )عبد كيمي١الح

 • فها ارهنيين جرين هها تجآلع وأكبر

 ,٠ ٢ عدد : لحكيمي٠ا- يق.ول كما ا٠وفيه

 وية٠العا ات_ص.وف.يه ال-طارذة أتباع من

 رتا 3 في ال-طريقة ء-ي أخذوا ا!.ذين

. ١وهولتد وبلج؛كا

ذر وكانت  أمضاها التي ة ا

 أخصب م-ن ب_ريطاذبا في لحكت.ملي

 والوطني، |"سالمي ذدذط-ه ذرات

 نيملرحات إلى الغزة ه-ذه وتنقم

 م،1936 ه/1355 عام من ا ولى

 ونها م،1940 ه/ 1359 عام إلى
 دذوف :وب إلى أو  اتجه

 الوطن شمال من ارهنيين لمهاجرين

 مستواهم رفع عل لعما وا ،وجنوبه

جتماعي، ,'لذنافي  ءلى ورلى وا

 المدارس وإنثاء التعليم ة كضبح

 ابنائهم مرئ الطالبدة لبعذات ا ل وارسا

 الشريف،  زهر ا في لدراسدن ا لمواصلة

 الجاله صفوف تنظيم عل عمل كما

 له عما أ وحازت مية "سال وا ن لعرببح ا

 الدول ممثل وقدير احزام عل تلك

 بريطانيا في وا"سالمية العربه

.فة ا!.صحا و !قكر ا ورجال

 عام مدر في استقبله فقد
ا زهر علماء م،1940 ه/1359

 من ة يم-نبح طالبدة بعثة أول ومعه
 وتقدير بحفاوة ا زهر إلى أوروبا

 ا؛راءي مصطفى محمد ا!شيخ وخاطبه
 يا قمتم لقد : قائأل  زهر ا شيخ

 واديتم ر كببح بواجذب الله عبد شدخ
 ما وهو أوروبا، في ا"سالم رسالة

 آونة بين به القيام ينوي ا زهر كان

 السبق حزتم قد م٠ك٠ب وإذا وأخرى

 ومن الرى الله من واستحقيى(
.“الياء سين

 مكرس؛ الحكيؤي نشاط كل وظل

 قضية5 ا وهى سبح؛،  سا ا :ذه ض ق لخدمة

 في المتمثلة اليمني للشعب لكورى ا

 حميد آل أسرة ن طغيا من الخالص

سعاربه. لسبحطرة١و ا!ون ا

 عام الوطن إلى الخكيمي عاد

 هجرته بعد م،1940 ه/1359

 وزاوية مدرسة نأسس ٠٠ ولى ا

 في عثمان الشيخ ،ي مرله في صوذدة

 في رأسه مسقط إلى نتقل ا ثم ،عدن

 وزاوية مدرسة وأسدس  حكوم ا عزلة

 ن لمدرب ا ووفر وسجدًا صورة

 خوف دك وآثار نفقه، عل والكتب

 أحمد العهد وولي دى ا"دام وجزع

 وعينه تعز إلى استدعاه الذي تعز ني
 فأدرك اللواء، ني عام مرثدًا

إبعاده ذدك من الهدف أن الحكيمي
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ءاي( الله )ءلى العمي عاي( الله )عدد العمي

 الرق-ابة تح-ت ئ.ه وإدقا المنطقة ء-ن
 الوط-في ذثاطا< ن٠م خوفالً ذرة اب

 ‘بة.'ةا فرص.ة ذته-زوا اؤددودري؛ وذكره

لتق.اء تع-ز في  والم.تتوريرئ بالمثقنين ل.

 وفي ا حرار والم-ذ.ادخ ال*لمماء من

 نعمان محمد حم-د ا ستاذ مق-دمتهلم

 صداة-؛ ءاحق.ة ده تربط.ه ذاذت ي اذن

 ه/ 1356 عام بالمراسلة ؛.دأت حم.ي.م.ت

 في الحكيمي كان حين ام937

 التقيا ثم ا زه.ر في والذد-ان بريطا؛يا
 ا!-قاهرة في لوجه وجه هدرة  ول

 وأثمرت م،1940 ه/1359 عام

رار إقناع تلك اذاءاته نتقال ا  با
 المعارخسة دركة لذًاسرر ء-لىن إلى

 الدين حميد آل أسرة فد-لى اووطن-;؛

 ٢بالده أن  حرار ا أيقن أن ؛-*-لى

 وأن بالوعود تتعر أن يمكن 

 تنال أن .ممكن  ا مة حقوق

ستجداء"  ري.. الر ,؛.ذول كما با

 انطاحاق نقطة اللقاءات ذلمك وذ^إ.ت

 فقد ابذ؛؛، الوطن؛ لحركة١ ة سرر في
 مطلع في هارب ءذن إلى مي٠الحك عاد

 .أوائا وفي ،ام 942 ه/1 361 م ءا

 طالئع بدأت م،1944 ه/1363 عام

 في -ي٠الحكي دخال إلى تعل حرار .
 النعمان ا ستاد رأسهم وعل عدن

والشامي ذري—الز! والقاني

 لشخا سيقهم ة.لى وكان ،والموشلؤي

 إعالن ذلك إدر ءلى وتم دماج، معلع

 نغس في عدن في ا حرار حزب قيام

 إعادة ني الحكيم-ي وشارك 'لعام..

 إلى لتم؛ ر..ر ررغ لحزب تنظيم

 عام الكورى ابداندة الجمعية

م.1946 ه/1365

 في بريطانيا إلى الحكيمي عاد
 مايو ه/1365 ا ولى جادى

 دتمثدل ا حرار كلفه أن ؛*د م1946

 واطذ-ارج، !ريطانيا في لحرى
 من ارط.؛ ل١خا االحكيمي سذطاع و

 ه/1 371 مإلىءام1946ه/1365

 في ببريطانيا قفاها اوفي م،1952
 نغرن ينقا أن الثانية، ردح،—ج—ه

 الصعيد إلى انجلي ا"طار نع ا درار

 من نغال وكرس الدولي. و لعربي
 المادي والدءم التأييد ك.$ب جل

 مذوف في الوطن؛ ة٠للقض والمعنوي
 ا وساط رفي اليمنيين لمهاجرنين

وا"سالم;؛. العربدة

 من القارة خالل وتولى

 م ء مطلع إلى م،1946 ه/ 1365

 الرسائل كتابة م،1948 ه/1367

 والذراءات سية 1لم لمنشوراتاو

 العربية ازذول زعماء إلى ة زوطن.;

لعربرةا والجام*؛  سالمي-ة وا
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علي( الله )عب ١لحكيمي ءاي( الله )ءد الحك؛مي

كاندة والمنظمات  اذعام والرأي ا

 في الدمي المدقاع منظمة ؛.ادم ا!عالمي

 أحرار ١٠٠—صام ١٠يذاثده يطانيا ؛ب

 مدما لشعب؛ "ذذ؛ذ ني٠اليم الثعب

 والجهل ١٠الظل ويالت من يعاب

 الطفيان ئئج ظل في اتخلفوا

.الدؤن حميد آل ه(*مرة ا"دادي

 الحركة ذادة الحكيمي وتدنر

 ام/948 ثورة مقوط بعد ة الوطب

 والجون ا"عدامات وحملة ه1367

 ا^,راثم ع أن سطاع و لقادا..

 بحق حمد .'لطاش اركبها التي البشعة

 الدام الرأي مجرك وأن ارهن، أحرار

 ءلى للغغط "مالدي وا !*-ربيا

 ا"عدامات حم_ل_ة ف دف د الطاغية

 ة٠لوطذ اللحم-ة ^ديد وأن .ا حرار.

الحركة. صنوف إلى

 الالم صحيذة تأمرس إلى واتج.ه

 ه/1 367 عام أواخر في ارمانرة

 اليمن أحرار ؛-امم الذاط.ذة ام948

 صغر 5 في منها ول ها اودد وصار

 زن ام،948 ديم 6 ه/1368

 وكرس ،؛)ريطانيا كارنون مديدة

توا  لقضية لخدمة ومواضيعها مقا

في عظيم ذإثرره-؛ فكان الوطنرة،

 الحياة وإعادة الوطنرة ا$مال إنعاش

 النكبة تلك أعقاب في حركتها إلى

الولجة.

 ا!.طرة هذه ل ء ي يكب—ا وواجه

 زرعها اذفي والدسائس المؤاصرات

 دوائر مع .رق—بالذ: ا"د_ام ممثلو

ستعمار  ط أوف في والرجعية ا

 "سالمية ا ة والجاا ادمندين ن |صاج

 حراق محاولة وجرت بريطانرا.. في

 ت و حدا جرت ك-ما م،—ًاإ مطي.عة

ا.٠مذي لج لكن*ر غذياله،

 ؛*.لى ه،1371 م/ 1 952 عام وفي

 آمال أنعت التي الم-صرية الثورة قرام

 لحكيمي ا ؤور ، العرب الوطنيثرن

 عودته طريق وفي الوطن، إلى العودة

 ذصري بالرئير وا!عقى مصر، زار

 سلمه الذي نحدب محمد  سبق ا

 الشعب أوضاع شرح تتضمن لة رسا

 دعم كدة إمكا معه وبحث ارسفى،

 قة٠اليم الوطه للحركة امردة الثورة

 ا"مامة ذ-ظام من التخلصى سبدل في

ستعمار، وحكم ذى كما ا  برجال ا

 مءر في المقيمين ة الوطين الحركة

صنوف وتوحيد لتنسيق ا تهدف
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ءاي الله )ء،د |؛حكيمي علي( الله )ءب حكيمي٠ال

 كال ءودده لبق ميتالحك وزار لحركة١

 واؤسودان  ردن وا ودوريا لبنان رن

المهه وكانت ا٠وكيتت ريا وإرلى وأثيوبة؛

 ي ه رات د - ه.ذه خالل له ري؛ ا س

ودن؛  السياب؛ الذوى بعيادات ء ا

 اذخر;؛ ا وشرح والصحافة الفكر ورجال

 او-عام ي ا!ئ دعم وئ ادوطن;؛

 ل—أوز لى—ء وا"طالع الدري،

البادان. ذاك في اليمن;؛ الجاليات

 حى ا ربع 29 في عدن إلى عاد

 م1953 يناير 15 ه/1372
,-.;.دار دوائر قلق ءودته وأثارت  ا

 الثمال، في وا"مامة الجنوب في

 إلى ح٠س إدخال تممة له فلفقت
 ر وحدن نح-اك.م.ة ا إلى وبدم المتعمرة

 ة؛ !د؛ا ل ا ثة؛ هع سة سبرنء حكم
 رجب 17 م/1953 أبريل 2 في

 الحكم ا درار واستأنف اه،372

 ؛.^;ذ;؛ ندروي؛ ب-مديذئ لعليا غة^هذ في

 يوو;و 17 في براءضه قضت ادي
 ه،1372 القعدة ذي 6 م/1 953

 وفي اوسجذز في أشهر ثالثة قضاء ؛.*.د
 صغر 17 ا ام953 أكتوبر 25

 انتخابه عل  درار ا أجع ه،1373

 5 وفي ءذن. في ا!.;حدي لالتحاد ؛—رة;
 أغسطس 4 ه/1373 ارة ذي

؛.م متأثرًا ثهيدًا ذوفي ام،954

ذه. ج س ني له دنرى

 الشهيد ضل ا؛د؛ سمرات أ؛رز ومز

 خ-ص;ت-ه٠ش ؛ح ط-، الحك؛-مي الله عبد

 وصفات ا فيها '■حتمت ادي المتغردة

 وا!-دوفي ضل والمنا للداعية النادرة

 اإ*.رذ.ة ؛دق وامتازت وازصدذي،

 وذذاذة إسالمية نة دن؛ ؛;ن ج*ت اوي

 القرادة ءلى الذذة وبالقدرات ، ءدره
. ٠لمذظ ا .حداى وال ءذك؛

 ٠ فد وتمبز بالتواضع ءرف
ت;!رة، ا"صالدي  إلى دءا فقد با
 لجمود عل والثورة دن لتجذ

 التعليم إلى الحاد-؛ وأكد واوخزرت،

 الجهل عل والقفاء ذوعي ونثر
 حل الذي والخرف والتخلف
 ل لدن ا قيم ءلى دد—وث بالشعب،

 ك;ة وروا مج وتا ءلى ودن ة وا لما وا
 أهد;؛ ء-لى د ذن كما العقدى، روح

 ؛.وددة نتمرك ا وءنى ادوط;؛، -وددة

 لوطن١ شمال في اليمني الشعب
 !-عك;;؛ ا النعرات رب ودا وجنوبه،

 أن يرى وكان والعنمرة. لمنص؛ و؛
 ؤد اوددن حميد آل من  ثمة ا طفاة

 لمة ود; النعرات تدك .ذكاء من تخدوا

 فلمهم ولجرير م١حكمه ر ا ستمرر د
. للثعرب

 ورسائله لصحذتة ؛ ته با ى في وعرر

عن ا درار بمطالب المتصلة
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ءاي الله )عبد الحك؛مب عاي( الله د )عب ال.حكيمي

 ة٠حتماء-ي وا ة٠اكداس المغامدن

 إشاءة في أمهمت التي وا"صابة،

 التحديث.. وأفكار العصرية المغالب(

 ددن وااذو. لدستور ء-ن فيها تح.دث

 وا نظمة ا"قطاعي الحك_م وءن

 مرة  ول ختف.—وش ،ال_دكتاتورل-ة

 نظام ؛أنه ابن في '"مامي الحك-م

ب ءلى ض م دكتاتوري إقطاعي  ا

 مبادئ تطبيق إلى ردعا ، وقرًا جبرًا

 والعدل والديمقراطية الحرية

 ا"نسان، -دذوق حرام و عي جذتما ا

 ونظام ية م عم دولة بإقامة وطالب

 ستور ط ه—م ذوا دستوري كعم٠ح

 ذراطية لد وجوهره والقوانين

.ا مدة واادورى

 في الريادة باب فتح من أول ؛.ان

 والمسيحية ا"سالم بين الديني لحوار

ثدندا ا في نيا ببريطا  من م ة.) و ،ت لد

 الدين رجال مع حواراته خالل
 لعددلى ا من نادرا نموذج ابحي

  ه—ا"س ة رساا خدرة إلى لهادف
 وألة-) ا"ض- مية، م.ته أبناء وحلع.ه

 ددن "مالم ا أن والممارسة با؛-نول

ويدعو وحريته ا"شان عقل تل-آزم

 كذابان و!^ *لىل.١و؛ واغيررة ؛لالم إلى

ن  الدعوة مج-ال في لثتاذه نمرة يمذ

 عقد و ط. -ا٣ م-ض ازفي ا"سالمية
 ا ول ، أورو؛( في ن !زد(ا من نعف و

 والثالى حد و' انةا دن :؛.عنوان
 دن وا جوبة  طلةا " :بعنوان

 طبعا وفد "وابحية ا"سعالم

 سنة  ول ا !هالم،ا بمطبعة

 ط في؛.ارد ام، 952 ه/1 371

 في م،1955 ه/ 1374 دنة فيوالثا

 مهمة واء ف ي.لقيان لكتا؛.انوا عدن،

 افي(ل، ه.ذا في لحكيمي،١ تجربة ء-لى

 ا"نانية القيم ح)ت الني

 دن راستطاع لإلد م، ؤف'ريةوا

 المشوهة قد.ورة اإ. يغير أن خالله_ا

 الحروب رسختها الني _ م٠"س

 الملم د-ورة يزيل وأن الصليبية،

 لم  م ا"س* بأن وؤ؛) وأن المتعصب،

 شعب أو بمنطقة ة خاى. دءوة يكن

 رسالة ولكنه ،بعينها بدد أو بذاته

 جاء وقد ،حم-ع-اء _لبشرية ذ_ية إذ؛
ت مكمأل  ااسابقة الماوية -ردا

 ورجا اكيحية جع_ل ما وذلك لى،

 خاص، دوجه يغهمونه الدين

 ويقبلون ،دءوته ووذدرون ويجترمولى

س* م، اعتناق ء-لى  دن عدد وباخ ا

د-)ة 15 ال خالل يديه لى٠ء أسلموا
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الله( عبد )عبدالرحمن؛ن ي٠الحكي عاي( الله )ءب س٠الحك

 و؛ريطاذيا أوروبا في أمضاى اذفي

٠وادرأة رجل حم،سمائة

 بعتوان: ثا  كتاب لحيي١ أك

 الني الذ.شة ل٦خ '  حرار دء-وة

ست س-ج.ن في ه( أدضا  زن ء في عمار٠ا

 حققه وقد ه،1372 م/1953 عام

 ونثره حمن ءلمل. نحل.ه مته مذلى وكذب

 ن A >كل ،ام98 1 ه/1401 عام

 والثقاذ-؛ ٠ا"ء-  وزارة دط-؛وء-ات

 ق-ضية حذول ؛دور و—وه ،بمنعاء

ل من وؤكد 'لدرية  غ-اذج عرض ء
 هذه أن واإرسل ا ذ-بياء سدر سم

 ك.ل، في ا حرار مطدب ستظل القض؛

 حجة ذلك في ويرى ومكان، زمان
 فالم ود؛ دنا لفي ارمدتين ا حذرار

ددد وتلحك؛مي وهالتايم.. ا دادن  ا

ت من  كان اذفي الصحفية اإذ-ا

 وق_وةع مد-سد 1 محيفة في ينذره-(

 وكذل-ك مستعارة، ؛أسماء بعفها

 بام يرسلها كان ادفي الرسائل
 يحيى ا"مام إلى ابنيين ا حرار

 اندول قادة بعض وإلى حمد، وابنه

رب؛  العرب؛ والجادعة وا"سالمية ا

 -ي.اد-،'ت٠إم وتمثل . ة. اذدوا والغلمات

 وفي السياسة في الفكرية الحكيمي
ذراث من وقلم مهم جزءًا ٠حصال

ليمنتين. ا ار  در ا كةرح

-ي٩كد٠د1ا سعدد ث.رف أدهد
 دراسات مجلة -ميرن.أدح،ال عبدالعزيز د. مراجع؛

 الغرد ٠ام984 لسدن 16 العدد ،يمنية
 ملحق ونضال، حياة الحكيؤي ليدي، ها

 أعداد للحكيمي. ا -درار دعوة كذأب
م صحيفة  من كادر.ف في ادصادرة اد

 مجموءة ام.952 إلى م1948 عام
 ي الذهم اروبيل ندوة إلى المقدمة ا بحاث

 مركز في عقدت الني السالم لصحيفة
 من اذخدرة ذي ريمس،١ والبحذوث ت الدراء؛

 عبدالرحمن م.1998 ديمبر 9 إلى 6
 داده 1وكت ،طوط مط وذضاله، ح-اته مي إحكيا

.زحكمة١ مجلة ذي

 الله( عبد بن )عبدالرحمن ي٠لحكيه

م1992 - 1927 ه/1412 - 1345

 ءلي الله عبد بن عبدالرحمن هو

 الشهيد ا حرار ثيخ نجل لحكيمي

 عبدالرحمن رذلى ج. اذي الله بد

 القعدة ذي 4 بتارية الحكيمي

 عزلة في م1927 مايو 6 ه/1345

نى بالحجرية. $حكوم  ت-ع-ليمه و

 في ثم بالذ-رية الكتاب في ا رفي

 وانده رسسها التي والزاوية 'لمدرسة

 ه/ 135 9 عام ا حكرم عزون في

م.1940

 دراسته وواصا ء-دن إلى انتقا

 ءلى وتتلمذ مدارسها، لفي

الحركا؛ رجال من جالء علماء يدي
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ًحكيمي الله( عدد بن عبدالرحمن) ا الله( عبد بن )عدالرحمن |لحكيمي

 التدريس يبولون كانوا الذين الوطنية

 أسسها التي والزاوية المدرسة في

 عثمان، الشيام يجي مآزله في والده،

  زهري ا الله عبد عثمان ٢٠, ه ق. وم

 ة طشلو ا ودشرب العلم وذهل في، ادوا

 كهوا عني وقد ، ة—لدرس ا هذه في

 ركون ووطزًا علمي دًا عداإ بإعداده

 بدنه الوصل وصا.ة نضاله في له عون

 في لوطه ا الحركة رجال وددن

 الحك-;مي عبدالرحمن وتولى الداخل،

 ،ام 946 ه/ 1365 عام من الغرة في
 م1953 ه/1372 عام مطلع إلى

ذلى ذ-ذلى تأمين م_ه_مة  ردةا الر

 في الحركة ورجال ه والل بدن دزة اب.؛

 .صادرة’ الهنذورات وطبع الداخثل،

ه ت٠م.طبع في الحلرك.غ ءش  ؛-عدن اا-

 والنواحي الفرى في وتوزيعها
رار إلى وإيصالها وا لرية  في ا

يا عر م "د-؛ا س_لجون رية المذ  ا

لل.حركة.

 إثر مموم وازده وذأة بعد

ل س.جن دن خروجه حذ  عدن في ا

تحاد رئا وتوب  م ء؛ امنيا ا

 مكان يرك لم م،1954 ه/ 1373
 الوهالن، الحركة في شاء-ر  هوازن

 لع "ولى ا ازهذوف في مكانه فاحتل

إعادة في كبرر ؛-دور وأسهم ا حرار

 بعد ة ص خ؛ الحركة، ى.ذ-وف توحيد

م.1955 ه/1374 انقالب
تحاد خالل دن بر  دور  اب  ا

 لوطني ا ط كدا ا ودادة في بع-دن زيم-في .

جتما ني لذذ؛وا  واذنبوي ء-يوا

 ل وازد؛ ا"باب صنوف بين لالتحاد

 الخيرية والجمعيات الذوادي في

 وتنظيم طرة لو لتعبئه ا وفي القروة.

 أدناء من برةلطالا البعثات إرسال

 في بم دراما ؛واصلة اليمنيين

.وورد؛ وا!*.راق دب جامعات

د-؛ ؛-؛ ة-ود-ة عالؤنه واستمرت  لمذ-

 ءلىاادا في ال-رىة ارجال الرد-ة

 ءأم القاهرة إلى دزد؛رة م وة؛ رج لمن؛ ر؛

 برجال ء لالكفا م،1960 ه/ 1379

 اا.وطنة اإوا؛ف ولترق هناك الحركة

٠ ٧سبتم ثورة قبل

 ستبر 26 ؛.وزة قياح عد٠ب دعيون

 اه382 اآلخر ربع 26 م/1962
 وسافر المغتربين شؤون لوزيور '؛ئب

تربرن !-زيارة الثورة وف نسمن  ا

 أوروبا دول من عدد في امنيين ا

 في الوطني ؛-درره نهم و ،وأمريكا

مهام ؛.^نا.اختر ط؛ؤات تعردة  في ز

اا-ة-وى لمواجهة الثورة جهود دعم
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نعه(ن( ه عبد )محمد م كي لح الله( ءب |لرحمن؛ن )عبد ئك؛س٠أل

 ءدد دفع وفي والتنمية ء واب إدة الم-*

 أمهم في لالكاتتاب لمغبردن دن كبدر

أول دثر وال ز"؛شاء ليم-ي ٠البتك

 ؛.عد تنشأ رطندة اقتم.د.ة ..ة٨و

 الحية التبرعات تقديم وفي ازذورة،

المنذورة. ود ي ح لدعم

 المرم المناصب من استقالته قدم

 "دارة وءاد ه،1384 م/1964 عام

م٠ال ة٦مطبع  _ده٠وا أب؛ لفي س-

 وتفرغ ،رض.التها أداء في لتتمر

 وتحقيقه وجعه والده تراث لتورق

 اليمش؛ والصحف انجالت في وا!كذابة
 انجأوزة ازواب ء-لى ا دواء مسلط

 وأدوار ا درار دركة تاريخ من

 ينذر متمر و انجهولدن. روادها بعضى

ت لفي كتاباته  حق والمحن اه.

م.1991ه/1412ءام

 دن الحكيمي رى٠ددالرحم ن كا؛

 ا دباء نداد ن المؤسسي ا عقاء

 ازءضاء ومن اليمنيين.. والكتاب

 ازو-دووي التجمع لحزب المؤسسين

م.1990 ه/1410 عام ارهني

 دء-وة " ؛تاب: لحطوط ز وده عد

 ذيرة أذتاء وازده ألفه الذي  حرار ا

ه/1401 م ء وذة.ر ،ءون في ه ئ سدج

 وزارة مطبوءات ذ.دز ام،981

 ؛.ة.^ة وجع ،؛-صذ*اء وازذذافة ا"عالم

 في ،نذره-ا الني وازكنا؛-ات -وذادق

 وعاجلته طبعهما د-زمع كا-ان كاذابدن

 ه/1412 عام ذلك يقم أن قبل المنة

م.1992

 ااحكيمي سعدنى اذرف ؛هد

 ان(٠ذع ءاده د٠،*. ٠ ب٢الحكيم

م1995 - 1930 ه/1415- 1348

 من لحكيمي١ ن نعيرا عده د محم هو

  حكوم ا بعزلة النجد قرية موارد

 تعفي.مه تلقى تعز. محاذظة بالحجرية

 عدن مدارس في والمتوسدط في بتدا ا

 سته درا ؛واصلة السودان إلى سافر ثم

 معهد في بعينيات  ر ا أواخر

 في عدن إلى د وء؛ ،ين م لم ع تا

 بسلك م-فالتحقق 195 1 دا 1370

٠ غ Iدرررمبو لتا

 نبولى ا؛.بكر ده شبا منذ عذطك عرف

 كان حيث القومي. ونزولى وحماسه
 ب إزرا أول تزعموا ممن واحدًا

 عام عدن في مدرسته لطالب

 الذكرى بمتاسمة م1946 ه/1365

العرفين. الدول جامعة  سسى ا ولى

الهمدة هءة٠لهس1 ذا 1 74



عمان(٠ ءبده )محمد ي٠ئحك؛ ن(1.٠:,ا ءبده حمد٠)م |لحكيمي

 رس-اذة التعلم*( مهنة دن وجع_ا

 درزايته غظ:ذ .ذضالدة. م_ة٠ه٠وم اط-ذمة

 الثقاب لألنشطة تثجيعهر سباب

 إنشاء في مه سها وإ ذم*، وا]ر؛

 اصت.ية ت لنقا؛.؛ و: الريافم« وادي ال

 ورائد كبدر دور له وكان .والدماًا.م؛

 والنقابي الياى .':وء-ي ذ-طور في

 وادرءي الوطني الكفاح شعلة ء وإذ؛؛

 الثياب صفوف في الوحدوي

والعمال.

 لحرك-ة بمسدرة حذم؛ته ارتبطت

 انذرن -عفينيات دنن والذن؛بم؛ الوطذ;ة

 ؤب حذك وا عدن في العذرين
ذف'له. في ؛.؛رزة مكانة يمذية5 ا ة حذر لو ا

 لجيل ن نمه؛ عبده محمد ردا

 ليمني ا لثياب ا من لحديث مي ذ.م؛ ا
 يذنا؛م؛ الحركة ى.ذوف في ؛رز ااذي

 ،الحذ-حه_اامذم؛ت في ءذن لفي وافي؛سم؛

سنر في سس لذي لجيل ا لىه-و
 الجبهة ام955 اكتوبر ه/1375

وحلبدة  ش-كلت اوق المتحدة ا
 م1ء-ه- ردًا وأهدافها بمنطلقاب؛

 ية التقلد ب كيا ا ر٠ ط ا عل متقدم

 فها ودا و تم؛ منطلقا اتسمت اذي
نغصاب 5بالتظر  الفيقة ا!.رؤية أو ا

 في ازوط.ي التفمال مرط؛ لمتطلبات

٠.ام^ذ^ة حة !.*.؛ وه عم.

حتالل سلطات أئ  ا

 فكار بخطورة ذوك إذر ،البريطاي

 لوطني ء ونشاط ذعه؛ن ه—عبا مح-مد

 بتاردخ ءدن عن إبعاده إلى فلجأت

 أبريل 25 / ه1375 رمقان 14

 مواى.- عن ذاك يدده ولم ام،956

.اه ذف.؛

 ة—رذ—ط با طنه ستمرت ا وذن

ستعمار المناهف.؛ ادم؛-؛ة  في ]-

I ل شما إلى له نذقا ا ب_ع_د ،-بذوب 

 د؛ده ملى ا اًا-طروف ذه دت وأن؛ الوطن،

 ا-دركة رجال ٠م قوية صالت إقامة

الخارج. ولفي الداخل في ا!وطب

 ه/13 76 م ء؛ تمكن تعز وفي

 بتقديم أحمد م ا"د.؛ إقناع من م1957

 ء حتن-*..؛ إذاءذ ن—م الشهير برنامجه

 اليمني الجنوب "ركن بعنوان:
 وء نعج في سهم؛ لذي نحتل

 هدفا الوحدة رن جادلى .ءلى وطي
.ليملمية1 ا..ذورة أهداف دن أساسي

 وأنشا منعاء إلى انتقل ثم

 رجاء مع قوية ت ولى مالذات

 نخبة وله٠ح والتف الوطتم؛، لحركة

 ذوا ة؛ الددن والشباب المثقفون من
•. وطس رمزًا فيه يرون ووحدوي

يعه٠وتشلج ب ا٠لل.كب دنه رعا صل ووا
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ذعمان< ه ءلى لى٠)محم حكيمي٠ال نعمان( عبده )هاحمد |لحكيمي

 أجا زن ب ثقا وا ضده الريا لألنشطة

 صنع في لإلسهام وطندا الشباب إعداد

 في سهم و الموحد، للوطن المستقبل
سيس ىانجا هذا  ء_ام إ.ذقافيا النادي بت

 ا ه-لي واذخادي م1958 ه/1377

 م1959 ه/1378 ءام الريافي

.بصعاء

 مختلف ين للتكدق يعى وفلل
تم..!  في تعمإ ازفي اذوطنرة ت ه؛ ا

 من $ص ا-لة جل من اليحدة حة ال؛
وا"دادة.. ٠

 في م1961ه/ 1380 عام حاول

 انعمل ل ذكا دن ش-ك-ل إ^-؛د ته)

 وعم ستع.مار د ض اتاح في رط
 وطذرة ة—ه—ب—ج إندنء ى٠٠أسي—ت ءلى

اغذذل. ليمفى١ الجذوب يررلتح

 التهيئة في كبرو دور ل-ه وكان

 م/ 1962 ستمور 26 لثورة ااسياسدة

 م.ا رارتم.ط ه1382 ا$زر ربع 26

.مه.ا ي منذ

 ؤذذدًا دباذرة الذورة ب-ع-د تدممن

 محو في الثورة ذنزوات عسكري

 لقواتا جهةا؛-و بحان ح-ريبا

 ء.مبل رترن ومنح ،دلمثورة ادية

 مم اذذوات، تل.ك ددر في ؤذ.جاء.ذذله
س_ة رًامتثا ند.لمن بعل. ر ح—رع  برئ

؛-؛حج.ا الوحدة لذؤون تمه،وريآة

 '"وزارية’ حدب إن ا من ددا ء تةإ.د

 ح.دة ال ذؤون وز؛-ر :منها ندك ددن

 وورنر م،6٦ اددا ءا؟

ًم ا"عالم  م،1968 ه/ 1388 ء

 للمقاومة الظي اللجنة ءذو وى'ن

صعاء. ر دى، ن1إ؛ الثم؛ة

 م1974 ه/1394 عام في تعين
 سفيرًا ثم ا"دارية، بة1للذ؛ رئرس

 ه/ 1 3 9 9 عام رجية1اط ؛وزارة

ه منعب آخر م،1979  ك_ان تو
 أوروبا دول في متجو سفيرًا

م.1986 ه/1406 عام رة؛ة٠الذ

 تا ر ز ا؛*ؤ >ن—ع ء-دد في نرك—ن

 عام ان ٠٠ء_م دؤتمر ضبا -وطذ؛ة

 ددور له وى'ن م.1963 / ه 1383

 وموقف وط-في عمل كل في ومذ-اركاة

 قيام وحق الذورة ق-يام زن وحدوي

 تبني ءلى ل٠يعم ل٠وظ اليمذغ لوحدة

 واألمعدإي وحدوية—ال بادرات—ا؛

نغصاب. للسارسات ا

 مفي1974 اه/394 عام شارك
 والكتاب ا دباء اتحاد تأسيس

 لجنة أول في عذوًا وكان اليمنيين

 مذظمة أول وهو لالتحاد، ب تنشيد

الشطرين. بين موددة هيرية حما

 في قده ورفع صديقه مح أسس

٠ وي الجا مر—ء الوحدوي ل لنضا ا
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علي( دن )حين الحألإي نان( ه عدد مد )مح |لحكيمي

 6 في علني دي1سي تنظيم أول

 اي-ر—س 4 ه/ 1410 ا$خر-؛ جادى

 لوحدوي التجمع وهو ام،990

 دولة دستور إلى مذناد ي ارهني"

ن قبا اذوددة  الدمنرة الدوئة إء
 22 / ه 1410 ذوال 26 في وسمي

م.1990 مايو

 عام ا"خالص رسام ءلى حاز

 الئطر قيادة من م1985 ه/1405
 البارز ه ادور تقدير ، ابق٠س لجنوبي(

 وحدوية ة وطش حركة تأسيس في

 النقا؛^ة المذرى بقيادة ه٠ء ور ز. ا -

 ه/ 1 375 عام ذوؤي_ا٠ى وتوحرن

 ,اح ا؛ التضال في طه غثر! وأ ام، 95 6

٠أكتوبر 14و سبتم,ر 26 ة ر ذو لح.مارة

 ذهبدة دة وميد تذدير ش_هادة مذح

 من ام 98 1ه/ 1401 عام
 ا ءلى للمجلى العامة الكرارية

 في رز اب لدرره تقديرًا للرياضة

متطورة. يمية ض؛ه ردا حرئ تأسيس

 ه/ 1402 م ء ير تذن دة ذ_ي-ا مذح

 بصنعاء ا ه.لي اكادي من ام982

 الشباب طاقات توجده في ادوره اب وف

فام أجل من الوطن خدمة في ا

نموذج نعمان عبده محمد كان

 والمناضل الوطني والمثقف للمربي

 ظل وأديب ذاعرًا وكان اليا-ي،

 الوطنرة لمبادئه محلص حياته ط-وال

 كريم نزته وعاش والوحدوية

.ع شجا

 بالحوارات مجاله وءرة-ت

 برن تم.وي كاث اافي والمناقشات

 ااسراسرة والترارات الفئات مجتلف

 المواقف في برأيه تستأنس اذفي؛.اذت

 الحركة ا—٢ مرت التي لحرجة
؛.*امرة. ا الوط;ة ة الرا

 23 / ه1416 ءير-رم 24 وه٠ي ذوفي

 متثفيات أحد في م1995 يوذ؛و

صنعاء. في ن ودة .مو,--^و.

 بصي الحك لئع.يد ذرف أددد

 الكذاب تضمنها الدي بات لكن؛ا مجموء-ة جع: درا
 دوذاته ا ربعينية الذكرى في الصادر
. اكدى إًاى ر)شعاا دن الوردة ٠ ؛,*ذوان:

 و ء، ين ين٠ا٠ح ي د

م1953 - 1894ه/1373 - 1312

 وإداري وأدوب وفقيه ض ة-، هو

ل ونشأ ر!_د و,-؛امي،  آيى ؛-(د

لي(. )آل القضاة درته هجرة  اد

 عام تعثن رفى آدلى ذضاء في عمل
قضاء ءلى عامأل م1926 ه/ 1345
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الحدة الحد

 كان اذني ذمز وواء من المجرة

دد  أميرًا -ر انور الله عبد بن عني ا

 اءة٠ك_غ ا-ل_ لي أظج-ر ول ،عاده

 ذر دا عين ح-ق عاب إداردن ومقدرة

 ذورة ت٠ذًاد وحدين ة. ازديد للواء

 ان٠ك ام948 ه/1 367 ء-ام سدور الد

 تاين وبعدها أحمد. ا"داع أذتءار من

 لكنه تعز، في للكي٠ ١ للديوان؛!؛ رة;^ا

 توفي ث٩حي بصحع.اء اسنقر أن دذث لم

 العربب؛ البالد ؛-.*.نر زار أن بعد ا٦ًا

 د—أح إلى ايمن لى—وف ورأس

.لقادرةرا العر؛ية معة ت لح ا حدًاعات اج

 هر٠ا)- اذ عبد لالدى د د.

عذي ردرا ة ئ الوزدر: د محم دن أحمد : دراجع
 العشب مذذ_ورات الوزير، الله عبد ابن

 بن د٠م٠ح٠م م،1987 ،بيروت الحديث،
 زجال ذي النظر نزهة :زبارة دحدى محمد
 ئز٢ م, ونشر ١تحقيز ،1ج ءمشر، الرابع 'اذرن

،صنعاء ،ليمنيةا  بحاث وا ت ا—الدرا**
م.1979 ،1ط

اسة

 العائلة إلى ينتمي دولى ذيات هي

 rriganella العلمي واسمه ايقوب

Faenum Graecum، ا دن موطنه 

 في ويزرع ،دوط و:ًاحر ذرق بلدان

واذذرب. ودى واويمن اتنذلى ض ن

ه 1178 ٥jj؛.٠.JI عق سه ا

 رلحذ^ة دركة؛.ة أوراقه شب ء لح-لبة

 ذراب فهي ا زهار أما ثالثية،

ص إلى تميل بيضاء  واوذرون ،ر ذر٠ا

 إلى ذًا د؛، ي.صل د ذق ،ط.رذا ؛ذفارت

 ءلى بداخلها وتحتوي مم، 15

ايذور•

 في ابن في الحلبة زراءة وتدذذر

 خاى.ة وانقعان، -رتقعات مناط.ز

 وذناب ويريم وذمار منعاء قعان

)كتاب(.

 فتؤكل اء كفن لحلبة ا وتستخدم

م.ادخ ت ت...و ء، غنم—خ ي—هو ا١فرود

 برونات ءلى تحتوي .'لتي بذورها

ح ت وكربوهيد!  وت، ر وأبا

 التي والقلويات تذ  القيتاد و؛لعذل

اذطب. .'لقاذدة إيها ؛*زى

 إعداد في الحلبة تتخدد ث-م-ا٠

 اك*ب لوسغت١ إحدى )الئلتة(

 بإضافتها وذلك ابن، في المنتثرة

 وبعفر الحدروات، دن مزيح إلى

 للحم وا والبهارات اللحو؛ مرق

، لببض وا المغروم  بعد وذلك أحيان

حق وتخفق بالماء وتنقم سحق٠ت أن



خلثلم الحدن

 ، مرارتها وتزول ومنتفخة لزجة ريتص

.أيض كمدروب وتستخ.دم

 لشعبية ا ا دوية من الحلبة وتعترر

 تفتح أنها ويعتقد اليمن، في المنتشرة
م وتخفف الجسم وتقوي ا!.شهية  آ

 ت وصف؛ في أيض وتدخا عديدة.

 وئدرة للبطن، كمادذة الشعبي الطب

 وضيق الربو، وعالج والبول، ،للحن
ن. اللور !تهاب ودلمطفة الطس،

 ى  سوا ا في لحلبة ا بذور وتجاع

بذور رهي دممي( حب بنوعين:

- ٠٠ ' ٠ ٠٠ ’ ر وهى )حبش( وحلبة بنية، خضراء

 مطحونة تباع كما ،سه رغراء ؛.نور

 س_تيط مع ر٠وتعص ، لح_لب.ة ا ء.ود ملم

 ات—غ—رص في ا—م 1وكك ، الذردر

ت عايدة،  داخل خرى واستعما

وخيارجه. دمن

 في ودواة نبات الحلبة ذكرت رقد

 مثل والنبات والعب اإصدلة كت.ب

 وا غذية( ا دوية لمذودات )الجامع

 الطب( في وؤالقانون البذطار، بن

  در-ن ا في المعتمة و) سرئا، بن

م; ء ا٠يوسغ المظفر للملك المذودة(

 جزيرة )هذة ركتاب ، اور--ولي

الهمداني حم-د سرئ للحن العرب(

 الحبة أن بالذكر والجدير ئ. وء

 ا؛-في الدة ا عشاب جلة مرئ كاذت

 هوية1 ' التردات في ى-وره~ا ج-دت

 ىذ-ة النبات ذا٠ه يعطي م.ما القايمة

ستعمال  كعدب خامة الداثم(، )ا

درق مذ.اطق في ط-ي  مذن القديم ا
ف  لثبت أن غرابة و مئ، آ

ا دردة(. )سلطان ب |لحبة

دددد ف دوس ذيس
 : ).عربا عند ')طبية ت ىالنبا در ط ع جع اهدر

 العلمي .جمعاك لرطبعة عواد، كرركيم
 ا دوية في المعتمد م. 1986 العراذي،

 ،ءم بن يرسف لمظغرا لك لب المغردة
 رة٠لقاه١ ،3ط القا، معطفى ح.بق٠ت

جحة،٨الغ معرذة ذي حةا ماح ٠م1975
 د٠ء لدذتق ،ءي.ر دن يورف ظةر٠لا الممالمثا

ام؛987 المجاهد محمد الله
TRADITONELLE HEILMITTEL IN - 

ARMIN SCHOPEN- STEINER 
1983 JEMENلمغردات الجامع ؛ 

ابيطار. ؛ن! واألغذية األدوية

الحدد = الحسيني ألد ءبد دذت ل.1د

حدملم

 في ره—ن؛ ورد روض-ع امم لو
 520) ا$ن حق د د. وا مبغي نقش

RY) . يذكره زي—اد الموضع وهو 
 بالد ضمئ )الصفة( في أيض الهمداني

 سم-ه محلم-ل الموضع زال وم_ا ردان.

Iبعد ءلى حمح دصا في وقع ،؛.قديم

الدمغت اللهللة



*،.اقله دالك( )لمك؛ن الحمادي

 ع—ض من واحد متر كيلو نحو
 محافظة  شمور ا عزوة في  شمذرر ا

 حلمدم ن ذريتن-؛ اوم ا—وهم ءمران.
 وينطق ا سفل. م وحلما ا عل

أول،. بكر ًا^وم لبم د ٠

 ||شيبة حسن الله ءبد أ.د.

 لعام ككانوا للمساكن العام التعداد ®--واجع:
ذعاء؛٠ص سح-اف-ظة٠ ،أولي تذرير ام،986

 ا ماكن ؟معا، ذي الثيبة الله عبد -الة—ر
لهمداذي:ا الحن ل?مذ٠ ار )دا لماب(؛

 عاي دن د٠مح ذجقيق ،ربعلا ؟زردة صنة
م؛1990 ،1ط الحوالي، ا كرع

GAZETTEER OF HISTORICAL 

NORHWEST YEMEN, R. T. o. 

WILSON, OLMS, HEILDESHEIM

(1986).

 .،,ذوب = دوب بن حلي

 ك(1ئ بن )لمدى دي اك

م(1116ه/510 )ت

 داعية الحمادي مالك بن لمك و ه.

 لملك١ أتباع أخلعى من كأن إسماعيل

 امر الصايحي د—م—مح بن لي—ء

 قيام ربق والفكري الدعالي لنشاط.،

 فقد لمكانته ونظرًا ادمايم؛، الدولة

 معم إلى العليحي الملك أرماه

ذاطمي؛ بالله المتنمر من لينانن

 زر هناك مكث وق-د ز^ارذ-،، في

 اكءاة داءي ة٠ذ;اذ في منوات

سماعيلي  تمكن الئيرازي، المزيد ا

 ءخده دسا جيع امتيعاب من خاللها

كءوة.ا في درج، ءلى ا4ع علوم دن

 وذذل نخ في الغفل ل، يعود
 إلى ا"سماعيلية انحطوطات أنم

 موت ؛.عد ءاد رحبن ، !رمن
 من مرًا . يحمل ان—ك لهليحي

 ؛ن د٠أحم .ذة_رد: " في، ر—دق لمتنصر ا

 إلمكا ويكلف ؛لمك، على ٠ءلي

 هام ؛نذور ء ق' رود . بالدعو م وديا ؛ا
 سددة الملكة خموم ودءاةا ذر؛;، في

أحمد. بذت

سالم دالملك ء ذددب ٠د

 )خ(  خبازا عيون الدين: عماد إدردس : مراجع
)خ( ا ذكار ذزهة لدلحن:١ عماد إدريس ٠7ج
)ء(. القلوب تحذة لحاحدي:ا حاذم ا. ج

 آن٠ل٠ح ٠د٠هرةأززا صازخمو لحن؛مدي:ا حاتم
 والدعوة حيون٠لمذا لهمداني:ا الله فيضر
 للطباعة ر والتن دار ارحن، ذي ة طمالنا

٠م!986 ،3ط ،بيروت والذخر،

حم<طق

.ح; دنا جبا في ة ؛،.لى

٠اخ*-.-ة في ة ؛إ، — أيض — وحماطة

)؛رت باسم اروم تعرف الخارجية
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الفئاط؛ حم.

 مةيخ يحغ مشا i I - - ■ - - ج ا٠وخديه ( ي ٠الجريل

 ار٠._ص مز كانوا لحماطي(،١ )آل

 وفى ات مخمن رن م دماؤفا "دام ا دعوة

 أنفذهم وقدر م،1620 ه/ 1029 منة

مام  قبائل ض راعة رأس زنى ا

 جين ربة نحا ج;ب ١آك بالد إلى لحيمة ا

 ذاستوطنوا اليمن، في زده لعصرا ا الدولة

 تعرف قرية هناك ولهم الذرق، جبل

 قبلي منطقة في طي( لحما ا )برت باسم

 علماء ٠ ه ن م خرج وقد • ب٨٨قش ع ر ى

 الفقيه أمثال وأدب، فقه ورجال

 طي ؛—لحم ا علي بن ف—يوس الزاهد

 والعادمة م(،1598 ه/1007 )توفي

 الحماطي صالح بن إسماعيل ا ديب

م(.1817ه/1232 )دوفي

 مديرية في قرية : طة -لحم_ا وا
 ومن ا البيضماء شمالي ،مسورة

أصاله

 بني في قردة - ففتح ؛.ضم — وحماطة
 وأعمال مرز مديرية م_ن عكاب

 )آل ينسب إليها :؛:".’حجة محافظة

حجة. أهل لىاطي(١

 بلدة أعيان من : طي لحما ا وآل
.٠أبين محافظة - ذرة جبل في الحضن

 المقدخي ادمل إبراهدم
 إبراهيم اليمن؛،، ثل والقم؛ البلدان ومجم :مراجع

،4 ط صنعاء، ،لكلم-،ا دار ،لمقحفيا
م.2002

اتغام

 مكان ذأمات: )ج( الحمام
ستحمام،  منسوب : و)الحئامي( ا

 أو م لحما ا دب صا فهو م لحما ا إلى

 اليمن في والحمامات ب. العاما
 خنة لسا ا بع با ا ت ما حما : ن نوعا

 في توجد ،كثيرة ودي )الطبيعية(
 ط_ق والمذل والئهاثم الوديان ١بع-ض

 وحم.ام ،بانس علي م كحن؛ ندة الحردا
 وحمام ،لحنردة ا شرفي جنوب الثفنة

 .وعرها يريم بقضاء ت د

 المدن، في العامة( ت هنم-؛ لحتا ا و)
 وهي صنعاء، خمامات وأشهره؛

 أدر مقابل الناس لكل الممتوحة

 .هنا لحددث با إذصودة وا ،معلوم

الدمن ق ادحهام -نارخ 1

 قرلى مات لحتا ا ليمنرون ا عرف

 ،دن ا؛ها يجوار تبذى نت وكا؛ ا"سالم،

 في رددى — "سالم ا بعد — كانت كما

 لصلة جذن لمسا ا جوار إلى ب—ل لغا ا

 التظهر جذب ووا زطهارة با النظافة

غتسال(  الصالة فروض أداء ؛بل )ا

 ما معلوماتنا كانت وإذا والعبادة.
 مات لحد.؛ ا تدك عن جدًا لة قل زالت

 ر نتشا ا عروف—ا؛ فمن ،لقديمة ا

وبعض صدماء في )العامة( مات الى؛
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الفئا الفئا

 شانبا #ماله، ا د٠ب_ع ى٠ح   ا ا؛-دن

 الع_رسة زر لحوا وا ا؛دن شأن

 )اذطي.ارة(، ذاته دف٠للله وا"سالمية
 مظهرًا باى ذويا إلى با"ضافة

 في ا"سالمية ة الع..ر لل.مديذة حضاري

زدهار. عصر ا

 دن )الحذام( دأن العلماء ذال دق

 )اذوالي التبعة: ا؛_ذر شروط

 والجادع .وق واو والط؟^ب والقاضي

والحمام(. والنؤر

  ودا ^-وز د.ا الذذ.ي-اء مج.ث وإذ

 - مثلهم - واهتم ادام، في يجوز
 والغوائد الش؛ با حكا، ا طباء

 الكذاب أطنب ذقد الصحية،

 ومدد*! ه-ام٠اط وصف لني وا د؛-اء

؛ .وس-رًا نهرًا  في الحمام نعيب ن و

 نه أن إ  الكة؛ر، ذلك كل من ارهن

 ءلميها حافظ التي وصدته ص خ و تازلجه

 غيره م-ن وميزته ، ل-ع-صور د_ر ء-لى

 اوذي زكي(٠ال )ادام ذلك في بما

 .اذ-لىي-ث اذمص-ر لفي ؛.عد ا٠فيم شاع

 وص-ف ود_ا.ذا دا أة_لىه د-ن واول

 ه/460 )ت المتعالى الرازي المؤرخ

 دددتة هدادات لعدد ودب ام(068

 أن إ$ م،911 ه/381 ءام صذع-اء

_ا٢ مجتادئ تميزت وإن — صنعاء

 ؛.بدن دتتذر لم — وظ^ذذي.ا وادنسرارية

 المدن معظم تخل لم إذ الحمامات

 ة٠خ-اص ،أكهر أو وادلى من "ذرى ا

 أو إدارة ملرك_ز كانت اذفي تلك

 المت-عاقب.ة ت ال-دود حدى ) مم، ءا

 تدب كل البالد، حكم ءلى

ة أو الحادام واهذ.ه.ام زدهارها١  الو

 ذحز حان كذان ا كم ،فيها ؛-اإدران

الدولة ظل في وغيرجدا وز؛

 الباردة ؛.دن٠ أن غير .رس_وادة—ا.

 وش'ل الوسطى ا؛نعوته في وا؛رتغعة
د  وداجذة حظ؛ كهر كانت الر

 اردادة عرر فقد نوك ولع ،د؛لح.ام

 أكر فرز DELAROZIJE ا وروبي

 عبعت دغرن ا ونصف ددن ف د

 ه/ 1 144 ءام لندن لفي رحلته

 حم.ام وح.ود من نه.شت.ه عن ام( 732

.ذيها لحو رة د رغم ن ءلى في ءام

4ووظيخت الحدام ف ودم - 2

 غير كررة ى ا ؛-سر الحمام د-ر

 وتعه على مذتر ا حق مجلة

 قرون بغعة مذ؛ رث وا؛ذو الحالي

 وه..ذلىد.ة وشكا حيث دن سوًاء

 ان,.'-ف حيث دن أو ومواده، اردذاء

و ب. ارتبن التي والتقاند
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اإحدام اذخثام

 قد يمذدة كفكرة م لحما ا بأن يستبعد

 الذي )الطبيعي( الحمام من استفاد

 كل إنشاء فجرى بسلم، إب تهبط

 و  رحض ا مستوى تحت ت ما 1الحم

 عل المبني السقف إ منها يظهر

 :سمى )التي غرفه بعدد قباب كل٠ث

 دب ٠٠يتم صغيرة رى 1آح ت ف لها حزائن(
 ستبدلند ا رئ دعرتا عبر لضعوء ا متها

 وتهذا ،لحديث ا لعمر ا في ززجاج با

 بالحجر أساسه المبني م لحما ا يجافظ

 بالحثر ثم )البازلت( ا سود

 يكتبها التي حرارته ءلى ا سود،

 المؤخرة في تحته رش كبدر فرن من

 )خزان -دج إدس- الفرن لو٠رع ح-ي-ث

 عادة م-بذي ارنحامج دن (.١ ن ظ ه

 إلى يفغي ا در( )الطوب با$جر

 يكون اذني )انئثلس( خزانة

 خزاثن لكا اداخنة مياه مص-للرًا

 ءمدؤ ادرزى جواره وإلى لحمام،

 إلى لزل ك.ما الباردة، للباه آخر

 حجري سلم عرر مدخله دن م لحب؛ ا

 له ممر عبور بعد ،يغذي مريح

 حيعث م لحما ا ردهة إلى باب

ستقبال  )الخلع( المالبس وغرفة ا

 خلف من يتم ن(. لشذروا )ا وبركة

عرر الهرن إلى الرول الحمام

 مستطيلة غرفة إلى تؤدي درجات

 الوقود يجزن هى )المللة( تعمى

 معظمه في ذريب عهد إلى كان ااذي

 يتم لتي ا البذرب الفضالت من

 حمامات يجرجات أسفل من تجميعها

 دارها ويتم ،القديمة المديدة منازل

 مكجشوفة حئة سا في تيبعر حق

 تسمى )المللة( م-ن قريبة متخفضة

 العرن. في إحراض قبل )المضحى(

ستخدام لذلك كان ولقد  ءلى - ا

 ر رخى : ا٠ه٠هم أ مزايا عدة - سوئه

 وتنظيف الحطب لغالء ألوقود

 لها يكن لم اذفي اتازل مخرجات
 با"ضافة ا$ن، هر كما عامة مجار

 الفضالت، من العاب الحرارة إلى

 لوقود ا مادة كمصدر واستمرارها

 صدعاء نعت ى ؛٠٠٥عند حتى للحمامات

 ويتعذر المدن من غبره؛ أو ر٠ص تحا

خارجها. هن لحنطب ا جذب

،م لحم..؛ ا )غرف( خزائن بقية أما

 يتومرط لذي ا )الصدر( رأسها وفي
 )انئقلز(، إحداهما خزانتين

 لهب تسرب من حرارتها نتكتسب

 تمتد ص-ة خا ت فوه.؛ عرر تحتها الغرن

المصلولة ن تلدرا وا  رضه ا تحت إلى
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اج٠|لحم اج٠الغئ

 وتصاعد ا سرد" "الحجر حدى دا

 من لقربه محك.ة مخارج من دفئه-؛

 —  ول ا المكان وهو ران2الذ مصدر

 الذي - الم.غقلى نة خزا في التطهر بعد

ستفادة للدرق درون٠التحم وذصده  وا

 المقصود وهو الحار، جوه لن

 قبل صنعاء( )تاريخ حب صا بوصنا

 ويدخل : بقوله ام٠ء ألف من أكهر

 ثم عرة*، سدي حق الحام لرجل

 الح-ررج تبل وداك ، حذ.." يعرق
 اذرارة المعتدلة ا ء.رى اذزائن إلى

 يدي عل م لحتا ا خدم_ات لتلقي

 من مهرته أحد أو ،لري لحما ا

 بالتدرك يقومون ين اإف طية  سا ا

 حيث بون ا—لعني با والتلييف سصن٠لك ؛٠ب

ح  أحواض حول المتحممون ق٠ل٠يش

 بيب أن؛ من بااداه تزود صغيرة حجرون

 المياه وحرض المعطس من متدة٠م

 ًاخ_دم٠لمم_ت٠٠ت ودد يجواره، ي ذف ا البارد

ء  ةصخا الغاف، في اياه لنقل الد

غتسال عند  في ١يته الذي النهافي ا

 إلى المذروح قباب المعطر خزانة

 بعهدة المالبس درك حيث )انخلع(

 لدة نخد ا ب٠بواج يقوم لذي لحمامي

 ذلك شل إلى مجاج دن تكييى ومنها
الحذاه بأجرة له عالقة  -ذابل نظير

 حدده رسمذي لتقندن تخضع كانت التي

 ه/ 12 3 7 عام ٠( ء صنعا )قانون

 ا؛.ريال. من واددة ٠ببقشة ام 822

 وغيرها الحمام أجرة ذصاعدت وف

؛ لكنها ذدن ا عير ره خدما من  نت ك
 من العامة دخل مع سبة مذنا داتم

 مؤسسن م لح^؛ ا ر عذبا دا وداك مر، ا؛ن؛

 وقف ها ورى م ف ا للخير موؤوؤذ

 جعل ما وه.و ،يتبعها وإدارة ءاص
 مهمته أداء في مدمرًا الحتام

 في والتجديد، الصانة عن وا"نفاق

 - الخدع.ات لدة.،'؛.ل - دخله ركوز، حن

،معه والعاوددن -ه وأد, للحمامى
" - 

 جيال لمهنة و العمل دوردون لذدن

احدر. بعد

ثد،.) كذردا وأ صنعاء ؤ حد.ات I ذدم أ - 3

 الص.ذعاني الرازي لمؤرخ. .ذ ي.ذكر
 عام منعاء في يوجد كان بأنه
..٠م991ه/381  ،٠اثئاءثرحمام

 الذرن أواخر في ا—rا—ص و ١رء

 من للميالد التاسع جرةا٠لله الثالث

 من ولعا-* وحررب. ر وددن خراب

 المعادو المؤرخ نجد أن ا؛ذارذة تذرب

 قام قد م(1960 ه/1380)ت زيارة

فكانت عام ألف بعد بحدرها
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I حام(

 ذدك يع.ي و '، حزام ءثر أربعة "

 المتأخرة، نفها هي ا ولى أن

 م-ن غبره-ا شأن شأذه_؛ ات٠ام٠لح_م ف_ا

 اادهر !.عواذلى عرندة كا:ت اابانى

 لذي ق.ت -ر فغي .ل احذو . وذقذلب

 التارلجرة، لحماهات ع_ن ك.ثير اذلى؛ر
 *أفظ اسمه، إ$ يعرف  طها القدر

 نفه وايذاء ا.ذكان ءلى متها آخر عدد

 في تمت تجديدات أو زيادات مع

حقة مراحل  ومع لترن.ا عبر '

 اروم ق—ح القاء( بعفر ظ حتفا’

سم  لبعذى ا بر فقد ،تفه الهذب با
، تجذدًا اسم ا$خر،  فعرف حق

 الحمامات هم يني وفيما به، واثتهر

: العرءة :*.اءحد ة بمدق: درة اك؛

ادسلطان دهام

 حتى ؛نقاتما اللطان، وام دعتحر

 زري الططان( )بتان دي في اوم
 ة-لىه .-صنعاء المعروف السايلة

 النموذج دل تم ا!.في .*-اد.ة !ا ت 1لح.مام

 لى وة ،وا.ا-ذلجور .اذوزث لتازبذ.ي
 طغ-تكين )اللطان( ب.اذده اسم حم-ل
 المتصررة بم-لىيتة )ذوفي أيوب ابن

 م(1397 ه/593 عام بتعز ودفن

 .-صره ف، وبتى اءي اختط الذي
ا ي_وبيين وا!-قادة ا مراء ودور

م الذذا

 فأجرى قناة ومد والحمام. رع.س_ج.دًا

.طان بننان !;*.بر ملذي(اتجر )غيل '. 
 ه  حيا ا أحن من كان الذي

 ا"مام القمر م دلى وقد . وأرة-اها

 ه/614)ت حمزة بن الله عبد المدور

 صنعاء ءلى اد.;.ولى حثن م(1217
 إلى -ا۴وأخ-ش-اب ببا بوا ب،ع_غ.ن ونقل

 ر 1بظغ) ؛.*.روفا حصنه وهو " ظفار
 من اذر كان فقد ٠لححاا .ما ذيرن(.

 الله عدد ا؛.يلىي ا"مام حلىده

 الفي ؛.المعة م(1836 ه/1251)ت
ا$ن. إلى عليها هو

ر سك حه.ام

 المعروفة، لقديمةا الحهاد.ات من
 أول في منعا، مايلة ذرفي يقنع

 ،عباس ي المهذ لقب.ة ؛.لا؛.ة.ا اع ادن

 عام من قدم زمن إلى ناربى ويرجع
 في تسج-يله تم حن ام 569 ه/977

 أدرة إلى ونبته (ة اد٠ذ٠._.ا ؛.سودة

 ذلك قرلى ن.؛'ن إذ.لى ل وية؛ ،صنعانرة
وام )راجذح باليهود. خاص حم_اع_ا

الجالء(.

للهي1طو11 ددان

 زار م 16 19 ه/10 2 8 عام ني

 لهند طان.1مد من مبعوث رول اؤيمن

ءظيه.ة ردة ه “ود.*.* با!طواذي، فدمر
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ام٠الحم الحمام

 عل العثماني الوالي "باشا نحمد

 بنى بصنعاء مقامه وخالل اايمن،

 إلى سمه با العروفدن والجد م لحما ا
 وقف م -زحا ا صالح٠م وجعل اروم،

 ذي العلوا حمام غرف وقد الممسجد.

 وفي ،قلدمر ا وبمغطه ة٨لط ا بفوائده

 بن أحمد القاص ا ديب تال ذلك

 ام( 738 ه/1 1 5 1 )ت ٠الحيمي محمد
 في م الذف )حدائق كتاب صاحب

 م(: ذنا با يعلق ما ءلى الكالم

راق قد المئتلى إن

 طواسي بحئام

م من كث ننشب ا$

 ثي وطوى جم

الميدان م1حه

 اروم إلى العامر المردان زام !-*-رًا
 شادا حن لعثمانى. الوالي بذاه الذي

 - 1580 ه/ 1012 - 988) ا!وزير
 في الالح نعر مقابر م(1603

 هو ،الميدان دنى ا!.ذربي نبالجا
 — م المن، زي اتما حمام ع٠ — ل.وحيد

 ورغم .صتعاء في ا ذراك بذاه اذي

 !دمني،ا المعماري الطراز ء.لى دق أنه
 ا"ى'ذات دعفر عدم أدن) أنه إ 

 اذن ون: المدخل ردهة في التركية

الحمامات س٠ح من وه-و الجاح،

 اذ;-لذي ا$ستان ويذكر وأوسعها.

 ؛.أن للم_حيمي الدمام( ذق )ددا محقق

 ءلى ادفى "قد الواذدي ابني الدب
 ن حس والوالي ' لصحرة ا وذاءد،؛. دهددا

 ة—)ذر أيض درد .!ذي هر داذا

 من ذرفي ال لجاذب ا في البكيرية(
ا*!ردان.

د. ء1ا م1حه

 ما إلى م الى( ١هذ خ زد. ن( ع در

د - للهجذرة العاذر القرن قبل  ٢ا!.
د ء-ذ.  باليهود ذاى.ًا وى'ن ،دلممر-

 ذرفي -ك-ذ-وذه۶س كاذوا ادني الحي في

يلة  )قاع إلى نقلهم تم دفى ا
 م1676 ه/ 1086 عام بعد اليهود(*

 بن أرد المهدي ا"دام دلمكم '؛-أم

 م(،1681 ه/1092 )ت الحن
 )حي باسم ؛رمها من لحي وءرل

 عام اردي قام ردد الجالء(.

 )ب اء ام 680 ه/ 1091

 جذوبي اليهود(، كنيو) محل الجالء(
 لمئام! وكال إجالئه♦.، ب-ع-د الخمام

!;وم. ا إلى عامران تجد وا

ل و  دهام

 في ه بنا ، در ء( مدهور م ؤا

 المتوكاى( )قرة شمالي السبح( )؛(ب
، ها بذأ اذني المتركز م ا"د( ايف
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م لذى ا الحثام

 حمين بن ١٠ س ا ق لا

 ه1 139 - 1 128)

 وقد م(.1727 _ 1716

 بن الته ءب المهدي قام

 )ت أحمد المتوكل

 م(1835 ه/1251

 ءل وتجديده بهرميمه

ا$ن. العاثمة الحالة

أذرى حمامات

 من عددآخر وهناك

 أسماء تحمل الحمامات

 القديمة صنعاء ء أديا

 ولحام سيأ حمام مثل

 ، قدمها ًا من وهما ياسر

 البقر سوق وحمام

 حمام وكذا ونه—والب

 )قاع جنوبي )الفيش(

 بناه الذي العرضي وحمام ٠اليهود(

 العثماني الوالي العرضي مبذى داخل

 ه/1318 عام باشا الله عبد المشذر

 اص علي( )خمام وكان ام.900

 أحدث الحمد( )دار ن بستا يجنوب

 م/1962 سبتمرر 26 ثورة قبل حمام

بعد بناه اه 382 $خر ا ربع 26

ch - اس(. المالص مير ءزانة(
ph = للماء )اوركة النافورة يتوسطها الدخول ردهة

ابارن.
 .الدرارة( )م.عتدوة باردة ءزاذن = ؤ

hr = طس والمة الصدر. 
hr = اوذرن( ٠ؤوتحخ الدست. 
fr = الذو;(. الوذود ء(

 سيف م1948 ه/ 1367 عام

 حميد يحيى ا"مام ابن علي ا"سالم

الددن•
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الحا،

 ة٠ودتدج ،  خيرة ا ركعلمسنوا ا وفي

 ر بعد ه٠وج٠ت ء بدا وني سكان لذزايد

 رج 1خ ديذة٠ج ت حماى بناء إلى الناس

 مدها عرف التاريخية المدينة دطاق

 راب جنوب المنور حمام :هي ثالثة

 وحمام ،شمالها الجراف وحمام ايمن،

 يعرف كان ما سور جنوب الخاوي

 لتموين ا ) عي لدفا ا نمي لعر با

 هذه حافظت وقد ا$ن. العسكري(

 القديم الحمام ز١طر عل الحمامات

 إلى تأجيره ١هم ومن وذف؛ليده، نفسه

 ت ر؛ لحما ا طية وأف مي حما بعفر

 تتبع و تجارية أبا إ$ المعروفة،

 كان كما الخاص أو العام الوؤف

 تستقبل مثلها لكنها القديمة، شأن

 من معلومة أيام في ء لت؛ وا الرجال

 سبوع. ا

 ة لحيا ا تحديث بأن البيان عن وغني

 المنازل حمامات واستحداث ا؛دينة في

 خذف قد ناتها وسخا ه لمر.؛ با المزودة
 الحمامات عل ا"قبال من كثيرًا

 لها زال ما دلك كل دع الني -امة ال

 ريغ بتا ارطت الني ةرياتها٠وذ رواده؛

العد. لمدينة ا

العمري اؤم د ء حسدن د.
 تحقيق للرازي، صنعاء مدينة تاريخ مرحع:
دار ،دمدق ،ي .مرلعرا للها عبد حسين ٠د

م.حمل( بن )إدرادم الحمدي

 صعاء ساجد م.1989 (3 >ط الفكر
 المعارف وزارة صدماء، ،للحجري

 ما عدى لكالم١ ذي النمام حدائق اه. 361
 الله عبد تحقيق ،حيمي٠لل ،ماجمابا ؛نطق

 ل اغمصا ام. 98*7 دمشق الحبشي، مد٠ح٠م
 صذطء مدب كتاب٠ من لعذرونوا لث الة؛
 والدكاذور جذت مر ؛ي آي. ارروفور يررتح
 Serjaant R. Lewcok: SANA،اروكاروك آي.

AN R. B. ARABIAN ISLAMIC City,
.1983 ,London

حمدة

 ل.ذقوثى . في نكرت كبيرة وردة م س

 تحم.ل ردوم ح-ى ت٠ ز وهر؛ ،ليح.يه -

 جب.ل حية ن؛ في تدع و * زل ١٠٠س ا

 رتب_عل ص.ذعاء، ظة٠محاف دن دزدن عيال

 مرات كدلرو 9 زو ة ردد دديذة ن٠ء

.لثمال . ه د.اتجا

بدة دسن ااد ءد أ.ل.
ء :جح درا  ااقدلح.ة اادذدة ضددو ;ل في ا ماكن سم

 Gazetter of ؛ (الثيبة ا د-اكن'/ ،ت، )

Historical N. w. Yemen by R. T. o-. 
(.1989) Wilson Olms VERLAG

 هعد( دن م5)إ:راه الحهبيي

م1977 - 1943 د/1396 - 1362

 مح-مد 'ل* ن. رررا رم ا زينحد

 باحزاه محا محاةظ-ة أسرة من ا-لحمدي

 ه/1362 ءام وك وثفتهم. ا$خرين

محافظة هلن قعمبة بمدينة ام، 943
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محمد( بن )؛إراهيم حمدي١ال محمد( بن )إبراهيم الحدي

 بن د٠م٠مح الذاخمي والده كننى في إب،

 — قعطبة — كج( حشا لحمدي ا أرذ بن لح 1ص

الثرءيجذذاك.

 مدينة في  ولي ا تعدمه تلقى

 بمدينة دراسته ستكمل وا ذمار،
 دار، ا٠ك لح والده إلى عاد ثم صنعاء

 ء لعلما ا من وعدد يده عل ودرسم

 الفرائغر وعلوم لفقه ا أصول
 ل أعما ومارس ، دب وا .۶ جتم-؛ وا

 — لده وا عن يكوب كان عندما ء لقضا ا

الحاكم.

 وبعد الطوان، بمدرسة لتحق ا
 جتدي صفوفها في قاتل الثورة قدام

 وزارة و وكيأل عمل جنودها. من
 الذربي للمحور ذ-ة_ائدًا الداخرة،
 المركزون، تحمنظقة قائدًا ثم الشمالي،

 قائدًا ثم العام، للفاك فسكرضرًا
 وة_وات ازمام حتاطيا لتذوات

العاصفة

 ا اه 392 من الغرة وفي
 عين م1973 ه/ 1393 إلى م1972

 مع ذ-وزراء مجاس ن ■— ا:ئ لر ذرًا د؛

 حشاطي1 ذوات لقيادة احتفاه

 حكوم.ة استقالت ما وعند ٠مالع_ا

 رفي العب أرد ن—مح ا ستاذ

إلى الحددي محمد هي_م إورا ا؛-قدم

ئبا وءين ، )عتذر-د( رتر.ة  للقائد ذ.

لعام.

 عمل ه1392م/1972 عام وفي

 المنطقة ًاذطوور تعاونرة ه:ئة ء ا إفش ءلى

 ٠لها رردح در خ: وا ،ة٨ال.شمال الغرورة

 العمل في هتم.امه ا ك-رس٠ دلما بع. و

 ءلى التعاوذرات ووزورة اشاء ءلى

 إلى وقادها انيمذرة، ا!.سادة امتداد

 أحدثت وقد برئاسته، عام تحاد

ت  ت مجاد في رروة اجتم-اعرة تح.ر

 بفضل رسإداا وبتاء الطرة-أت ذق

 ؛عدة—وس الدولة، م٠دء من داقده ما

 والتعاوذرة الدوارة المنظمات

 المواطنرن واندفاع "ناذرة، وا

التعاوني. لهم وإني

م/1 974 م ء-؛ من ووذرو 13 رفي

 *ركة قاد ه1394 ا ولى جادى 22

 حت أطا الني التصحيحية الجيش

عبدالرحمن كي لقا ا الرئيس يجكومة

ا"رني.

 ادشيادة مجدس رذرس منصب تولى

 حق الملحة للقوات ٠ اؤ.*.؛ والقائد

 من ء.شر الحادي ازذ ثاء و.و اغترلى

ذوال م/1977 م ء؛ أكذوبر شهر
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حذ,مود( الله )عدد ٠حمراز حمود( الله )عدد حمر|ن

 ثالثة ول عاط، 34 وءمره ه1397

د  استشهاده كان واحدة. وبنت أو

 بعد عميق وحزن ك.يرة فاجعة مثار

 أبناء هرن بالحبة مح؛ط.ة مكانة احل أن

 أعوام في حقق وق-د كاذة، الدب

وطذ^ة. إنجازات ؤدادره

عذيف جايى أحمد

 دار الجمهوري، ن٠الي البردوذي: الله عبد دراجع:
ام. 994 ،4ط بيروت، ،دمثق كر،4ال

 حمود( الله )عبد حمران

م1982 , 1939 ه/1402 - 1358

 الله عبد  ديب وا عر الد؛ هر

 )العر( قرية موارلى من حمران حمود

 .٠صنعاء محافظة .ال.داخلية ي؛نجمة

 مذوم*طة محافظة رة٠أسل إلى ينتمي

 كنف في فعاش والده توفي الح-؛ل،

أمه.

 ثم كتابا• في ا ولي مهيتط تلقى

 دذة إلى الخمس.يذيات مطلع في انذقل
 أو العلوم بدار والتحق صدعاء

 فيها ودرس فيها العلمية المدرسة

 نفسه وثقف للغة وا لفقه وا لحديث ا
.والحظ بالقراءة ذارًا ددقدغ

عرق م 19 5 6 ه/1 3 75 عام في

 بإعداد بدأ حيث ا"ذاعة* بدار

 له كان الذي الجنوب ركن د-رنامج

ستعمار مقاوون في لكبدرا ا ذر  في ا

ه. زلى ر والتحريف ليم.ي ا الجذوب

 ذات القصعى رعفى دكنب وكان

 دوأ يقدمها نوكا ،د؛مي٠لسا البعد

 )ركن إذاعي برنارج ضمن علي

 خا$يا إلى انضو وقد القضية(.

 مقاومته نطاى في ا حرار* الضباط

 اليمن. ماد الذي والطفيان للظلم

 لجمهورية ا شعارات يذيع أحدن وؤلى

 لثورة ا لدعم هثر لجما ا ذلى' ومنا ًا د منا

 $خر ا ربيع 2؛ في فدامها عداة

 وكان م 1961 سبتمبر 2 ه/ 1 3 8 2

 في كرر دور عباراته وؤوة لعصاحته

الذورة. لدعم نم ا4لحا رة إذ؛

 بعد ءةلإلذا عام مديرًا عما

م ا لوزير نائب ثم ، لثورة ا  بعد "ء-

 أسس ممن وكان اكبرين حممار

 ايمسة والشركة ا نباء* وكالة

 عدة تولى ثم ا"ذاعة. وظور للطباعة

 لإلعالم وزيرًا فعين أخرى صب منا

 سة لرن؛ سي وب؛ إعالمي رًا مستشا مم

ثم للوحدة. وزيرًا ءذى هم. لجمهورية
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الحمزات حدود( الله )ءثد ن١حمر

 بم ع —مجا لدب ل, ثغءت ممثأل

٠ك آذن لجمه.وزي

 ا ولى ادى٠حم 22 حركة وصعد

 اذمر م1974 يوذتو 13 ه/1394

 ح-ق القيادة ٠٠٧-مح-ل $٣لرئي مدشال

 سفرًا عين ثم م1977 ه/1397

 عام دق الودان في لليمن

 في مكث بعدها م.1981 ه/1401

 تا٠رقاف نادًا دزله وأص_بح رنعاء

م لألدبا

 أنا هو د٠حو. ناديو له ص_در

ولم منعا►، اوكدن دار ’ونلي

ني.الة؛ ددواذه

 الق قعائده احتوى الديوان

 دسارات وتحدد فكرية خطوطا ترس-م

: دنها ماعرة ج

 معهدي التجارب ودي د.ن شيدت

ا"مام مجنح مته فخرح_ت

 كله لشعري و!.حاذي أشدو

وأدام ومارب ,موت—حف في

 معزوفة دد-ي ذي وص-ذعاء ء-لىن
وا نغام ا"يقاع علوية

د؛,)الشما( اليمنية للوحدة

 وكالمي ثائرًا شعري وقفت

ادى—م 16 ا ربعاء وم—د وفي—ة

م.1982 ابرذل 11ه/1402 ا$خرة

غدي ،)II ع ٥٥ د دا د

 أحمد ، ون-*-ره حياته ن'ودمرا الته عبد مراحع:

م1988 /1 ط ا).دوري لح صا

ازحهزات

 إلى )الحمزات( ا شراف ت

 بن هاذم أبي بن )حمزة( ا مير

 أحفاد من عبدالرحيم، ابن الحن

'رسي- إبراهيم ؛ن اصامم

 عام الحجاز من والده دع م ؤد

 أدو م ا"د؛ دعا حيث م1021 ه/418

 دن ٠)ذاءط( حصس في لنكسه هاشم

ت في ذ.د.راو ،ح؛شدب؛ي ذ$د  ءة؛و

  خر 1فدخله صذ.عاء، ءلى الرطرة

 وخرج ام،041 ه/433 ء-ام مرة

 دات حيث صنعاء شمال ٠)ريدة( إلى

  مير ا ادت يكن بذاء-ط. ودفن

 دوك ومع لإلمامة، هؤهأل )حمزة(

 في تهزيمته ى انده سدا"ي بدور قام فقد

 - ء., ٠حيون٠الصا؛ فيها قتله معركة

وكان م.1067 ه/559 أو 558
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)نى( زه٠ح ارن بن( الله )عبد حمزة

 أدوار ت لحم-ز ا من ده وأحن-؛  بذاده

.ا.يحة ده ني ادب ه 1اخي في محتلغة٠

هوي٠.1ا الله ,،دد حسين د.
'واى الزبدية لىرلة-1ا ة٠اذل أنظر رراجح:  ا

درها. ومما

 بن( الله )عب حمزة

م1217 - 1166ه/614 - 561

 سليمان ب-ن حم.زة ر-ن الله ٠ءبل ه-و

 من ،لته با رلمنعوا "مام ا ،حم-زة ذ٠ب

 ئ وذ.اءر ه٠فق ا ء.ة. العفاء أشهر

كدف حق الحكم في راغب يكن

 ه/593) سنة له وبرع با"مامة

 صدعاء عل واستولى ام(، 197

٠حاتم بنى وردن برنه وكان وذئر،
أ ٠٠ - ه رع
 أيوب بن طغتكين ربين رددذه وقائع،

 ذة—ني اليمن إلى خرج ذذ٠م رك لرعا

 سنة مات حنى ام( 183 ه/579)

 خالف عل وكان م(.1196ه/593)
؛( فرقة هع ءظي-م  عن المنشقة )اشرف

 عل -  مر ا به وبلغ (،٠)الزيدية

 وأعما ؛٠كغره _أن علمه سعة

حهم. ف٨الس

 ،دلك ؛-عد ا در له استقر وقد

واستمر ١حانم بن علي دع وتصالح

 إلى ونقل ٠بكوكبان ت م( حق كذلك

ظذ-ار. إلى ثم ؛كر

 ا دزك من ،كثررة مؤلفات له

 و)حدائق لدين ا أصول في )الثافي(

 لعقدا و) الشفافة( لجوهرةو)ا الحكمة(

 هرس وكبرر نعر( و)ديوان الثمين(

الفقيع؛.  جوبة وا الرساذل

 الدهري اؤم عبد حسدن د.
 ،وغكر ا دار ا"سالهية، المعارف داذرة مراجع:

 سررة ،ا"نجليزده .اقة٠الذ )المنصور( مادة
 قدمأ ارمة بف’ تأ ،حمزة بن اطه عبد
 عدد ٠ ١حسي ؛س،ع.طي :دا ء لمي ادط ف عب زيوتحق

 ذي اليمني التراث مصادر :اإحمري ،طه
 دمشق، ر، المخذل دار البرلجط؛ذي، ف لتحا

:زبارة م-حمد بن محمد ؛151 م،1980
 طب*-ة٠ال عذر، 'ارابع اإذرن في اصمن ائمة

 مد ؛143 - 108 انى399 ب. ,
 ر وآى لحياة ءرخر :العزي حمود بن الله

م ا"م■' مؤسة ،ة ٦حم ادن لله ا ءلى "مام
م.2001 ءدان، ,إثقاب، عاي دن ندد

مدد ,ذ٠؛نحه
م(1349 - 1270 ه/749 - 669)

 بن يى دالله المؤيد ا"مام هو
 ؛رسوي هرمإدوا بن ءلي بن حمزة
 ، الي.? ،-ة عاظم ح-ذ ،دي ا-ل

 وأول ؛دددةالز رذقهاء ءلمماء بر وأى

بن ين٠الح ا"مام د أحذا من إمام
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)؛*آى( حمزة ا؛ن )يحى( حمزه ابن

د في ءلي  بصنعاء، ول ،دمنا ؛.،

 وودل ،فيها تعليمه وتلقى

 متقر ا حيث العدم !.طنب ل لزحاا

 رت وك' ، ٠حوث ددرذة في المقام ره

 ،الزيدية ء عن( مهبط ك١حيذذ يتة٠لما

ةا"ما ؛!.*لموم مارات ٠مز ودذارة  مث

د لفي  فى ددا ت ا ري ارحمن، ؛-

 سبب و ، العلم؛ اخجر ٠ء.ظ و ر١أك

ستعداد  لدى دفيوا الفكري، ا

 ا٠هي ذبر بن علي بن حمزة بن يحيى

 حقل في نجمه لع فقد ،فىثلحسا
 ومشهورًا ، بارزًا ومار ،الطلب

 ، ءصره لعلوم نه واف حفظه سرء

 الشرعية العلوم درس حيث

 مدة في ر وصا ،ومدطوقها مفهومها

 عله وكون ما كأقدر ودرسها وجيزة

 ععدره. في لدحدة ا لعلوم ا مشايخ

 الله عل المتوكل ا"مام وصفه ولقد

 المرتغبى ؛ز يحيى ؛ز المطهر

 إن بقول: م(1329ه/728)ت

 تجعله ذضايا ثالث حمزة ' - ى بب

 حفظه وه-ي ؛ غيره عن متميزًا

 المطهر ه "ى ا زم وعلمه. وطه

 الدولة ضد حروب في بحبى بن

ية في الرسوب  بن يوسف ذر ا(ظ و

مناطق في 'لرسولي؛ ء-لي ؛-ن عمر

 الح-هات؛ م-ن وره-( ح-( رد( ء دن.*(
 المطهر دع ا در في يذع أن وكاد

 ا٠م٠٢٠ أحاطت حينما ،يحيى بن

 )يئجم( منطقة في ذردوي جنود

 علوم ومن المطهر، علوم من واخذ

 ادءى ازني المدرر ابن محمد ابنه

 الدولة دساداى زمام وتلم *؛دامة،

 ؛-ن محمد رك-ان ، ا-لىهوا رذ.اة بعد

 ؛.عد ف:ما الله لدين اذ-دي المطلج-ر

 أن ؛-د و ال.زيدية، ءإ^.اء ك.ار ٠

 علوم من اعاد قد م.زة بن يحيى

 اءدوا فقد المهدي؛ واسه (نتوكلا

 ومجددي مجدي كبار من لمؤرخون

 والثادنى لط؛عا القرنين في ا"سالم

 ا"مام توفي وعندما الهجريين.

 مج-ث المطهر، بن محمد المؤدي

 الذي الفراغ ب خلفة عن النامر

 الذي الرجل المؤذي، رحيل تركه

 فلم ،عدن مدينة إلى .ه ة.و ومك

 ااذي نحل هذا يجل ثخع ^-دوا

 مع ز'حم ابن يحرى مرى فارغ هدار

 انحاز ق-د ءلعنا ا دن صرره معا نأ
 ا"مادة، في مذاوئيه بعض إلى بعفهم

 من ه ثر ء ءلى ذ.خدوه الناس رلكن

 أنفهم لترثيح تة-دموا الذين

رحيل فه تبب الذي الفرغ لد
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)؛لمى( حمزة ابن )؛احى( زة٠ح ادن

 من وبالرغم اذواقع. دن;؛ عن المهدي
 ذي الل عن وزهده للسلطة -*<٠رذض

 ،وللمنصب زلجاه احتياجه وعدم

 والر؛..اسة ا"دادة منعب ق٠ح
 ،له الذاص ١ترس وب-ل إذه ف العامة،

 ط،'لب ثر ء مرغما إواه، وذزكيتهم
 ؛)-اطة قمة إلى .وىول مزبص و

ا"دامة. أو

 مخ_هوم ؛.الله ٠لم-ؤيل لإلد.ام و؛-ان
 ا خرى ااذاهيم داذر ءن يختلف

 اذد وا"دادة. القيادة أ-د.وال ءن
  دددًا يعب ا"دادة منصب ر ء

 يقي إذ^ .عره يعتقد ك.ان كم دذروي

 ف ي_ص أن بشرط له الذامر ذرذرح

 هذا أن له ن ذر■لد-و وا ،شح زر ا

 خالل د-ن لينفذ يق.بله إنما المنصب
 أن لنفه يرذ.ى و الله. ذرد_ع_ة

دة مقذا؛لى المنصب هذا ردب. دكون  و

 إلى النهاية في ستفغي زائغة دن;وية
 ا"دا تمن وادد والذذادن. الحمدان

 ؛.إماز-اذر،ته غثره ء-ن حمزة بن يخرى

 علمه وغزارة هبرة والذ الفكرية

 النامر ؤده د-ذكر د-ا حدود ونم-اوزه

 ه٠وه؟ و؛.ذ.د هب. ااو يم٠تذقص ادذين
 وءلم رحب ومدرًا *أفظا عقأل الله

 نجد حيث ازدان، في وذ-زاهة غزيرا
 مهما ان،—إ؛ أي وسع في لرس أنه

مجيى دزه.ب ءلى يطلع ن ددد كان،

 أن إ وال;؛-ي، يني زةحم ؛-ن

 انجتهد العالمة ان—ا"ن لهذا دعحزف

 اددلموم مغر-مرار في رب-ق—بال ذك-لف ا
 أصول وءلم والبالغة ة الدرء

 وعام - ال-كالم علم أي - الرد-ن،

 - الفقه صول علم أي -  حدول ا

 النبوية، وازررة ،والتاريخ

 ا"ما؛ تفرد من م ودالرء لتصوف. و
 شامح.ا علما نذصاد^ و- ،حمزة ن دو مج

 دن ر١ة ذإن ا"دادد عالم جلة من

 "لى ازذي وت ال في عارضه ؤد إدام
 من نجدر. ذطلع ؤرًا من .تكليف

 تخ.لى ولك.ته وازدشد؛ الحل ب ص-حا ■

 وانقطع العمل، هذ؛ عن النؤادة في
 من الكثرر المكت.ة إلى فأضاف زاطم

 إلى جذر.آ يقف تج*له ادفي المصنفات

 ا؛دد.رة ..زدددة ء عل؛ كرار مع —جر:
 ولو والحفية. والشافعية وا شعرية،

نذصدار ن كت إ$ يؤلن لم  الذي ا

 عرش ز.اذرة ؤة١٠.جذ أو مجاداة، ؛.زمت

  فقهي كذاب وه.و لكفاه ؛ مجل؛

 في الدامد كذبه إلمن وكن لله، نظثر
م، عام  اية۴وذ ء،١حر 4أربد في اللذ

رول عد إلى دو،دو دة في ا - 

 ا؛-ددل لعلوم والتمر-هيد مجلدات،

 ني الطراز وكتاب مجادان، و.تو*د

 لقرائح وادرار البالغة، ءلحوم

ذ-ال وؤد ،الذقنه ى.ول في النظار،
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عاي( )إدرذس زيم؛ح عاي( )إدردس؛ن الحمزي

 درج-ة الطور هذه دب ى س_تهبدرا

 د٠م٠مح اع-عة٠ج ع-ن واذ ا'.لى دىوراه

' ب.المغرب باطاؤر في نم لخ ا  ؛حى ا

 بن يحيى "مام عن ادوى'ب ل ن؛

 العادرن ا نمة من كان :حمزة

 منها. المتقلبذن الدب في الزاهدين

 طهارة مع ا"نماف إلى ميا  وكان

 ءلى إقدام وعده ص.در م-ة وس نل.ا

 في ومبالغة بالتأويل لتفيقوا التكفير

 ، سن٠ح وجه ءلى - دن ءلى لحم,اا

 أعراض عن الذب كثير ردو

 ذهراره بمديذذ وفي ..اذصونة دة سىا

دزار. معروف ا٢ وقبره
 ذ.ذي1|ا.ه ءدي أحمد د.

 الطالع: ابدر .142 - 2 اللؤلو اسود مراجع:
 - 565 : !لحبن .صادر .333 - 23 1 -2

 - 228 - 1 ابن: أنمة دبارة: .570
"فان: .176 العمري: .مادر .235
242 - 234/ 11- 510.

ءلي[ ؛ن )إدريس سزي

م1314 ه/417 ت

 بن الله عبد دن ءفي بن إدريى ره
 — خ.بري محم.د -و - حمزة ' الحدرت

 وفقيه ءالم اليمني، لزيديا - الحسني

 محم و جواد وفارس وشاعر ومؤرخ
)الحمرات( ا ذراف رؤماء من

 لهم المشهود صدعاء علماء دن وواحد

دره. في

 اإنروف ا دثر ا!.* مة وازده ذوفي

 عام منتصف في ء-لي ا!دون جال

 الرئاسة في فخلفه م1299 ه/699

 فقد ،بيته هل من العلماء بإجاع

 جامعا الرجال أعيان من” كان

 شجاعا ما همد رسا ذا الكمال لخمال
 ةريم جذ.وادًا لبدب أرددًا أديبا دة.داد.(

 العلوم  شتات جاد*ًا حليم عفيف

 إلى وذان والمنظوم." المنثور دن
. ريغ : ذلك'  عالم جرادًا ظريف

 كان كما ا"داد.؛، ؛.صفات صع
 ا 1 : الخزرجي ) .بلعا تعوًا فه شداعرا

410.334.)

 الحزي وذأة دن شهر ة رضع ؛.*د

 حكم قاءدة - تعز إلى ه ء( اسد ا ب

 ولي—الر اذويد اللطان — الرسوليين
 "أن وأدر م(،1322 ها721 )ت

 فحمك أب، عادة ء-لى له ءرى

 ببعة ل-ه وأمر ،وا عالم الطبلخانة

ف  وخيل ومالبس وتحف دينار آ

.“رك.. ومما

 ذوي من إرس ااشريف بات
 القعحمة على فأمره د ادوي عند لحظوةا

في ثم الحياي(، اغاللى )شمال في
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عاي( دإدردس؛ن زي٠الح )إدرسبنء،ي( الحمزي

 عسكري شأن له وكان وأبدن لحج

 ،دله من الكسدر ا مور ه كأدي بارز

 في المعارك من العديد خاض فنلد

 في كما ود-الها، البالد جنوب

 ايمن مة وبا السليماني ف اؤاد

 منها الكدر في وأحرز ،غربا

 في ذلك وسجل مؤزرة انتصارات

.4ذ بإذنا ذنرد بليغ دمر

ك له مما ولعل  ا دبع؛ د

 الطابع ذات وا"سالمية والعرض

 الشاعر لثردف ا عدد لغروسي ا

 جردة بائرة لقصيدة ة٠م٠ظ٠ذ الغارس
 مشدًا المؤيد، مطلعها في يمدح

 صف ووا المسلمون جيش ؛-.انتصار

اً^  قرب !صغر(ا )مرج موقعة في بطو

دة م1302 ه/702 سنة دمشق  بقي_

 وون قال بن محمد ر٠التاص السلطان
 المرقى الدين بدر ا مور بعث الذي

 ر ننصا با نحور سفورا اليمن إلى

 تلك في التتار" عسكر عل اتلمين

رزة. قعةوالم ا

 مت قا ف-قد المؤرخ لحمزي ا أ

 الكبير ريني لتا ا ذر؟ ء-لى شهرته
 ادير معرفة في ا خار ذبر

أ-بذزاء. ه أردع في  خبار"١و

— أساس بش_ك_ل — الى_زي ؤام

 ا ور بن )ا!^.ادل( كأب باختصار

 كان الذي م(،1232 ه/629)ت

 ذاريخ لى٠ء ل٨ق من ء:مد ولى ودوره

 م(922 ه/310 )ت الدري

 ددد م(،959 ه/348 )ت والمسعودي

 ني إضافات ذلك بعد للحمزي أن

 واليمن !.ذام،وا وم !.اراقا ار٠اخ

 ، بعصره المتعلقة خاصة أهمها وه.ي

 في ا رر اون أثر _شف لم انه كما

 الزمن وذاوة من التاريخ بكت.،.ة كامله

 سدة )آخر بنتين و؛-ال قبل إلى

 الج.رء في شرع دل م(،1231 ه/628

 وا^طذ؛ء التبرية ليرةبا ا ول
 !!خافي الجرء خص ثم أو  الراشدين

 إلى مواصال وملوكها موية ا' !.دولةبا

م.816ه/200 سنة حوادث

 وفي بذرة ؛ده م-ل٠ك۶ والثالث

 ,لدون خدذغء من وغ-حرزا العباس

 دعربى، ا وادرب المثرق في الفاطمية

د في الصليبية .دروب ا 'خبار رذذا ; 

الذام.

 فذلى )ا خير( الرابع الجزء أما

 ء-$جا زمن، إلى !ومنا راروخ دوى
م ا قبل ؛.تبعرنا خ«ار حه  وما.وه "ر

 أو كالذيل التبابعة لح-م-ري-ين ا من

تمة اط؛
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)محمد زي٠ا"ل11 ءاي( )إدريس؛ن زيمالح

 من !!.كاذر ”ا خبار "كر نال لقد

  همه بعضها جم در رددا زق؛ الشهرة

 ورءم معالدريه، ءذد دؤلفه رم.ركز

 وما ،-اة٠ك نة؛ نه ف ١يع فاح ندى

 كل في ن كختأ ا$ن حق م,علولم ه-و

 دن ؛كهر ب٠ذه  ول ا في » خ; دنهم؛

لي: ل؛ ا لخدو ٠ ءلى س:ة سبعين

 لجزد دن أ ول لقم ًا يوجد

 ه/260 سنة إلى 40 سنة دن ني ال؛؛

 ممتاز كاتبة٠م في م،874 - 660

 ه/729 دؤرخة باغ.تد ابلكنو العلماء

 اغتطوطا'نى بمع.هد م.ص.ورة) ام، 329

 1184 برقم درة لة؛ا في العربية

 )ادكت.ة لج_يطاني المتحف٠ وفي ذاريخ(.

 4581 ) درب ذسخة اتذوم( لرريطانذة

OR.) ه/724 خ ورقة 197 في تقع 

 م،905 ه/292 ^وادث يدأ م1324

 م،1221 / ه61 8 ستة حوادث حق

 د-ن امحطوط لحل ذلك ستذرقا وقد

 الورقة يلي وما (170-1) الورقة:

 النوات لحوادث صن٠م_لخ 170

 م،1313ه،713 سنة دق اك;ذة

 للعراق ا ول بذن و؛ تح_ت وضمها

 ذلك ويلي والشام، لمصر ني واكا؛

’الدمن به خصر الذي سم لق ا

اسدري الله ءبد حس.ين د.
 الهما;ي، ابلبري الله يض بن رن د. دراجع:

اليمن، ذي الفاطمية والحرى الصايحيون
 ،3ط ب?روت، والذذر، للعإجاعة إدنودرا دار

 أعالم غالب، مصطءى د. .5.4 م،1986
ح مقدمة ،139 - 137 اءيلية:سا"  ا

ام.975 ا ذنلس، دار ،بيروت الخاوس
 اليمن ريغ ن؛ مصادر ،٠السعلم فؤاد أيمن د.

 الفرنسي المعهد ا"سالمي، العمر ذي
 الله عبد .183 - 180 ، 1974 درة لقا با

 في #مالديا ر ااذلة دق-.ادر ،ثي٠الح محم.د
صنعاء، ليمذية،١ اذراساتا مركاز ،رحمنا

.423 - 121 )د.ت(:

 )مدح،لمي( سمزي1

م1962 / م1381 ت

ل،ثات

 نحيل البذنة رغي ثجاع ثاب

 ،!ثورة ود لله را د,ؤد.ن ولكنه ، ١,٠لج ا
 معركة في ذه ذو؛ د.ودرت حذذها

 دكال ذل ذا أرحب شمال دخوان

 دواة*^ اكادو اةت.حم رح؛تما ذراوة،

 ط٠لدذ حيث الوقود مواد بتفجير قام
 ،العدو جذود دن عدد ر-ق الحن في

 ،.رده جد من ا؛-وقع لحلى ؤد وكان

 .ماذاتء دن ذادرة عملذة في واستشه.د

وداء. التضحذة

 ة—ذص يذداولون الذاد.ل زال دا

 م/1962 ذو؛د؛ر في صح.ته ٠ شجاعه
اه. 382 ا$خرة جادى

II قاسم ءا.ي *ق II دود
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ايمن عاى الروماذت ٠||حملحمه

حمئ

 ج٨ال "زيت الحمداني: قال

 وثمارها أشجارها لكهرة الخدراء

 من ا٣ مطيف وابدر ،وزروعها

 إلى فراجا الجوب إلى المشرق

 يافي وبين بنها ويفعل '؛-ذرب،

 حدود -ت ل يآح-ذ خط العرب جزيرة

 اارمن بين ما حد إلى ويبرين عمان

 رتثليث اشبرة ح.دود ذإلى واليمامة،

 في ومنحدرًا رئ؛ة، حرش وار

 ءلى -امة٢ إلى ز ء نرع -ع ء.لى ة ادرا

 رتإ ح-ذاء البحر إلى ، دم٠جح أم

. حمشت من با!نرب كدمل له يذال

 آء. ب'ق في حمض_ة نى١اغمد وذكر
 عن فقال ؤكة -ا٢ وتجدد مج_دده_؛

 اليحر ساحإ لى—ء ن—اصم د د د-إ
 "....فإلى قال: ما جلة من ا حمر

 فباحة حادم، ماداى؛.$د الئرجة

إلى ئ,، فرأس طر إلى جازان،

 باليمن تددط ما فهذا ،ت حم-.ض حل سا

 آخر م كاج من ا٠ويغه ، البحر" من

 في داخا غير حل حمضة أن ني للهمدا

؛خانة. ض فهي الحدود

 العام الجة_رافي المعجم وذكره-؛

بفتح : فقال الجاسر لحمد للسعودية

 بمنطقة الفحمة قرى من - الحاء

ويقول: فرذكرها ياقوت أمسا جازان.

 من ايمن أرض دن ء ذرى دن

.ذ^لتها جهة

 منطقة معجم في لعقيل ا وذكرها

 المهملة الحاء بفتح حمضة فقمال جاران

 إلى ب٠تذس* وقرية واد : الميم وسحون

 بالد جنوب المنجمة د بان في الوادي

 قرية قال: آخر مكان وفي لقحمة.ا

 لتي ا رزة وادي ٠م با سميت صغيرة

 و "حافته"، غذايه زلى أقيمت

 إلى التاريخي باسمها تحتفظ ًالمال

 لقحمة ا بلدة جنوب وموقعها ا$ن،
*تقريب مياح دن ۴ءذ بنحو

ا#رياذي علي دطهر
 يرة٠جز صفة ذي: الهمدا الحن مد٠مح أبو :جع درا

 ا$ؤوع عاي درز م.حمد ز٠كحقي الدب،
 المعجم م؛1990 ،1ط الحرالي،

 البلدان معجم الجاسر. لحمد الجذواذي
٠ذمقيذي زان ح؛ معجم الحموي. ؤوتددا

اىمن على ق٠الروماذ الحماة
 القديمة بحدة ا لحضارة ا تميزت

 أدرزه؛ صا ،ناردة ستةا ادمى١خع بعدة

 تقاب رن الرنم عل بقائها طول

 من غيرها ندثار وا وظهور ،لعصور ا

 ثررلتأ ا قيها شكا وقد الحضارات

جتماعي الظليم  بعاد الكبير ا
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ادس ءاى إروادانيةI اؤحملة ايمن ءلمى اية الرو اسأة

 لى٠ف ثقا—وان لدذيوية ا اليمني لدرجتمع
 عل ،لتجدد وا للقوة مي أسا مأل عا

 ناحية، من إ،٠أسه ذلك أن اعتبار

 ق سترى وا العبودية ظاهرة حصر في

 التيح ورى ضيق، اق—نط في
جتماعي  آثارها، من ر لكش ا من ا

 تساعبا ثاب حيةنا من ،سمرج أنه كما

 تولد لما ءي جذتما  ا وزيع ا اضدادات

 والدفع ثمار، من الرخاء حالة عن

تنميتها. صلة ودوا عليها ظ لحفاا باتجاه

 الخصوصية هذه لفتت ردد

 سألة وتحولت اليمن، إلى ا نظار

 المباذر وغير المباذر الدغون بمط
 ممالك من للعديد ومطمح حلم

 اتحتلغة، تهطوريا هورا وا لقديما العالم

هوراطوربه وهرشها  لذلك، ب. لروما ا ا

 بإيجاز بالتطرق يلي فدما ^طنوم فإننا

 الني للحملة التاريخية الخلعيان إلى

طار ا"مرراطورية هذه جردا  وا
 أن . قبا ، تبا منطلقا فده تندرج الذي

 تجريدها عماه حول طرح ما ول نذن؛
الفشل. هذا أبعاد وتحلى؛ ،وفشلها

وذطلقاتها لة حه خوة ذار الخلذدة

 عل تجة زروما ا لحملة ا ريخ تا ورجع

القرن من  خيرة ا العقود إلى اليمن

 أحد وتمثل الميالد، قرد ا ول

 المصادر لنا سجلتها الني النماذج

 هذه مستوى عل لقديمة ا التاريخية
 يجملة أيضدًا حولها وأمدتن؛ الفترة،

 المضامين، المتباينة المدلومات من

ماصرلى. في والدة؛ ع ال والمغاوذن ا

 هذه إلى العودة من ،ويتضح

 تم الني ا"شارات أولى بأن المصادر،

 ترترط السراق، هذا في إيها ا"لماح

 استرابون "غروذي ا الجغرافي ذكره بما

 الذراعنة أول هو سرزوسعريس أن من

 إلى الواقعة المناطق بغزو قاموا الذين
 قصى أ إلى وصو  مصر من لجنولب ا

 وأنه، والمضرق،  حمر ا البحر جنوب

 قيلمض ا ذلك بعد ءبر قد ،ورجح كحد؛

  أنه غير الم. .. لعرب ا ببالد رًا ئ

ئل من يوجد  يثبت ما التاريخية الد
 أحد أن خصوص إب، ذهب ما

 ا ول القرن مؤرخي من صريه معا

 الصقلي، ديودور وه-و الميالد، قبل
  رض تناوله عند حظ قد كان

سم ودو ، والسبئيين سبأ  الذي ا

 بعفى لدى عداه م؛ عل يطغى كان

 لزم يبق لم أنه وغيرهم، ادورخن

أن البدرية ا؛.ذاكرة تعيه فيما أبدًا
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ااتمن عاى ا)•رومانه الحما-ة اذيمن ءاى الروب الحملة

 أننا كم كان أي طرة صعي خضعوا

 هوراسم الروماني الشاعر لدى نجد

 للحملة تحمسوا من أحد كان الذي

 طمع فورتن لإلله وتقربوا ب الروم-(

 هذه نفس عن يعدر لر؛ نجاحها، في

 توقف ؤد كان إنه حيث حوطة، لمال ا

 ذكر عند الشهيرة أناسده أحل في

إلى رح٠وض٠ب فده ر وأدن سبأ مدوك

د' حق يغبرا ■لم انم ■ ا

 الملة؛ ;٥؛اجا وإذا وبالتالي،

 م( ق. 10 القرن ح.درد )في بلقيس
 الطايع من إذطالذًا ليمان،٦س ااذي مع

 نزعة وغياب القعة ذذه اأدرنى

  قرب ا تاج ذإن ، دذها ,له.يمذت

 "وذرت معروف م.س.ع.ى أول أن ه.و

 لطموح ا لى٠ء عملرة مؤذرات ذده

 اعماق إلى بالنفان الجامحة وا!رء-بة

 قبل الرابع القرن إلى يرجع اليمن،
 "سكندر ا أخذ عندما الميالد،

 نجعد ق.م( 323 - 356) المقدوني

 بغزو قام أن بعد الغاية، لفنه العدة

 ت طوريا وإميرا ٠لطث مط٠م وإخذ_ض_؛ع

 وددن آنذاك. القاتمة والغرب الذرق

 القائد هدا أن سهرا؛.ون، ا ددره ا٠مم

عذط حذم ول ن كا لشهير ا ري٠لح ا

 درن يتخن ن دن؛ الهدلى، من عودل

 حدم لمركز مقرًا المعيدة لعربرة ا

 وهو همه دا الموت وأن ،إمبراطوريته

 عاثبها جستيالء١ل ممتعداد ا أوج في

 جدوى دون انتظر أن ؛.عد بالقوة،

 بغيرها إسو؛ يديه ددن زعامايا مذول

 ودعويا القديم، العام زعامات من

 أحب وأحد " الحلم هذا لتحقيق له

 سلمية. بصمورة لشممه إلى المشاريع

 بإرسال أمر ود موته قبا وكان

 بمهمة م للقيا الهند من أسطوله

 أنه غير ،حلها سوا فة لدن استطالعية

 يائي التخلي له حدث م.ا نتيجة مم

 ا سطول أن كما الشروع، هذا ن٠ء

 بعيدًا ال.ذه؛ب دون ا مر آخر في عاد

مذه. المطلوب تثين في

 بعد فيما مح ا؛طا قتصرت ا وقد
 التجارية ت انحطا عل الرطرة عل

 لقيصر ا ظهور حق ،لجزيرة ا ل شما في
 - ق.م 63) أغسطس الروماني

 درة القيا أول كان الذي م(،14

 طور إهورا لقب عل تحصلوا لذين ا

 عهده في الرومان نفوذ اتساع عذب

 ،قبل من منكيأ لها يشهد ه بصورة
 الغون هذا لمد اخس سعى والذي

. إحشما ،دغمها لسعيدة . ربدة—ا
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ليمن١ ءاى الروماذ؛ة الحملة ن اإيم عاى الروب الحماة

 لخمر وقد الحبشة. إلى وصو

 دفر ادفي ذز لحوا وا فع ددوا ا بون سرا ا
 نحو ا خور في القيصر هذا انجرار

 وتجردد  رض ا هذه استهداف إقرار
أن إلى مشيرًا ، ليها٠ء الضخمة حملته

 ة-رب هو ٣غسط أ ه نتبا ا سد ما

دنى - تحد التي لزوغلود، من اددودا

 - ات.تب.اهه ثد كما ممر. - ل؛ة دا ناحية

 الخليج عرض ر٠قع - ا!.وؤت شر في
 في حاب( ا رر )البحر اذعري

د بدن يغ-صز الذي وضع لم  العرب د
 في ؛نكر جعله دا ون!.ث ، ود.1شوء ر

 ح-لف لعقد !..*رب ا دع وض لذفا ا

 دعب هذا '■ اخف ن زنى أو دلع.ه.ب

ح دذوة  .'$خر بب ل ا ؟ما .ا!.-

 في فذتنمثل عزه، ش-ح-ذ في زاد ا!-ذي

 إطراء من مع*، إلى وض قد ؛.ان ما

 ا!ذي القدم في إوض ا الراء عن

 و؛.لمةت )....( الشعب ه.ذ به يتمتع

 اعتقد  نه ذرون؛.! ذلك تحذق ني ؛تته

عتماد يمكن ؛-؛نه  اقة ٤٠ عل ا

 في عدته بما وعدوا ا!ذين لتجعفن ا

".به -دئوم ما دل

هدافها حدل 1وذشلوا ازددنة .ردد ن

 ر ا!.قب إليها ر إد؛ ا ا!.*-وامل أغرت

لتجريد ؛.*..روعه دالود.وى أغطى

 الذ:ضذ ررحلة٠ إلى الغاية ذذه ولة

 24 ت؛ 1;حة؛درآا. أذن عدد؛ الفعلي

 تلقى أن د—ع—ب ،تقريب م ق.

 ءود وا!- ا!- زد-ة "التطمينات"

 وخ-د المهمة. إنم-از ءلي بم,.*؛عدن؛؛

 - جا!-وس وس إيا إلى قيادتها سدت

ا!رود؛ن، العسكريين ا!ذادة أبرز دد

 تشكلم.ت >ين في دق.ي-ا. ر٠م-ع ٠٠؛د؛ '

ف عذرة دن دلهوفها  جندي آ

 من ص_غ-ترة قوة إلى إذانة ،روع-انى

 من مكونة م ني عدة ادا ا!لهرق

 أخرى وة٠ة ود-*-ها ،آ-ودي ط....ما:.ة

ن-؛ م؛-إرد؛ ؤ؛ نبطي -ف من مكرت-ة

 لوزيره بقيادتها وعهد الحارث، ا؛.اد
يرس  أر ملي، أو مالح، )أي س;

 المصادر ب*ض في إب ر ب.؛ ؛د؛ دلي

ا خرى(.

 دناء دن الحماة أ^رت وة-ن

 لبطالمة ا ة؛مه ا!.ذي ،ه.ردوس دروس

ر، للبحر الذرب الضفة ءلي  ا

 واتجهت ،مفونة 130 دش ءلي

 لنبطيين ا دوق ،!.وةود-ي حد.وب

 اد.قا؛.ول، رو'ب ويجعب الكبحرة.

 ر*د إ ا؛لىلحذة تلك إلى تصل ٠ فإنها
،طوا؛مها هع الغن من عدد نقدان
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|ي».ن ءاى |لروعادت الحملة ابن *لى الرواية اسلة

 في راض—ا د بعض وانتشار

 الوزير إضمار ذدجة ، صفوفها

 جرها٠و ،نة خيا٠ يوس سيال لندطي ا

 البحرية لك ا؛*-*.ا غدو كرة ما بأس|اليب

 فيها ينعدم ادق حل وادوا الخطرة،

 إلى قائدها ازطر نقد لذلك، المأوى

 فصل كامل الدينة( فيها) ك_وث٠لم ا

 اسبرداد ه ؛رضا إشح ء )دعا وا صعف٠ل ا

 يأدر أن بل وؤواض، عافيتهم

ق، ؛.أ دوس ؛*ود أن وقبل .ط،  -؛

 في لها والتبب لكآمر حدود رن

 وتعمد التفليل ل خال من ، ء.ب ذا ا

 واذبقع الثانة ابرية ادالك في اا.~؛ر

الجاذة. الصحراوية

 ت صدع أن ما فإبا ذذ-ك ومع

 باجتياح قامت حق ة عيد ال العرض

 ة٠مفأرع أي درن ا خرى تدر لمدينة

 وأن ، منها حكامها ذرار وعذب ذذكر

 اس الوحيدة المعرى في تنتعر

 ي دن ا درة" ابرا جيش دح خاضتها

 ب ضفاف ءلى ينتظره-؛ كان

 من م أب ستة بعد رءلى ، لخارد(

 دلهوفها من يقط أن دون نجران،

 سقوط دن؛؛ل ادنن ن محار -وى
ف عذرة  ا ءداء مغرف من آ

له رس جهل د.ن به ؛تصغون لما ذظرًا

،ا مله -ط ١م دل الت*.؛ في ميل

 (٠٠د سين٠بشر ر™موا .رب٨ال واكون
ق ء.لى $  وباعة" تجارًا رهم باعتبا ا

 كل وز ثم.؛ هكذا امتطاء_ت وقد

ت ،لصعوبات  من ازذزرد ء.لى وء

 وتحعينها احتلتها ازفي المدن

 مدينة إلى ت و أن إلى لحاميات با

 عليها الحصار ذوض وتم ،٠مارب
ألح؛م. سذة ددة

 دفعها ، لد؛اا المياه نقمر أن ء

 العرة ومغادرة ،الرحال اذد

 متبع اغراكومي ه تم_؛ ؛؛ ة ..,*-ين’ ا

 خيانة غت٠حكث أن بعد أءرى دسالك

وس  في "ياب ا راة وقطت ، -؛

 ردلة كانت فم-ا ،ببع ؛— ستة

 أشهر. ستة استغرقت ذد ب ه-؛ انن

 ؛درة٠؛؛(ط ة-ده؛ ة-؛ سارء هد^ك، ودن

 دن الباب اض.؛ مع ا"سكندرية إلى

  كل؛ن الذين ا صحاء "الرجال

 إلى ومنها ، ' نقلهم با"مكان ى يز

 عتق ذوب شهدت لني رودن

يوس  هي هذه خيانته. نتيجة سع,

 تنطوي، الني ا-.ترابون دة رو ؛-إيجاز

 المدلطات بعفر ء-لى ذع،الو.' في

نتهت ا ي ذ ا ريع اط ا لغشل لمواربة

يإا_ .٠٠اال طن ه اده 1202



اليمن عاى الرومان؛؛ اسلت >ليمن ءلمى اارومان؛؛ ةح،اؤا

 الفقرات في سحة-ف واإذي الح.ملة إب
؛؛.*.اده. لتقييم الذا!;؛

ذ-1؛:.ده فش-ل .اد٠ثم.

 الذي ؛خمر إلى لنظر من يتبين
 أذ-ه لح.م.لة ا ول!تذا رابون٠اس خصصه

 *صدرًا تاريخي بنظور من يمثل

 من مدرعة جاه عل ويحتوي ، نادرًا

 للبحث انكدة والتغاحب,ل المعلومات

 فإن ذلك، ومع صعيد. من أكر عل

 ث ا ا حذذ رد روايته من يلممكى ما

 للتخطية نزءة وجود ؛.وضوح تظهر

 غار ولة رمحا ، دا الفعل المصين عل

 ككبث يوس سيال تقديم لتررير موفق.ة

 الجسامة من كان الذي ،للفشل فداء

 حبكة ؛.بلورة إسمافه دون حال مما

 هذا ويستمد .م والهف للتمرير قابلة

 سلمنا إذا أنه من مرجعيته ستتاح  ا

 من الكثرر تة فإن إب، ذه-ب بما

 وفي نكسها، تطرح الني  سئلة ا

:متها مذن

 ءلى الحعار ادلمة رفدت لماذا
 أذبا جد  افرضنا إذا ،مارب دددذة

 عربية٠ال وغادرت ،ك هدا إلى وص,لمت

 الذي اووقت في ،رجعة دون السعيدة
 إلى طة ببسدن ا!-*-ودة بإمكابا ن ظ؛

ر S'ن اوفي الواسعة طق إذ؛ ا في ؤواعدها

 ،عليها سرت قد كانت أبا
كرة ومعاودة  التزود بعد مجددًا ا

 بالكاد تكن لم أبا طالما با، جيا بحا

 المطلولى المهام تذكين في بدأت قد

 من يوجد يحد لم لما وطا ، منها
 هزيمة بعد ، لخذلى ا يرر ما عب لمتا ا

 بتلك لمواجهتها جذذ الذي لجيش ا
 تخلصت أن وبعد ، ؛طلقة ا السهولة

 ءلى بوس، سال ت لخدما جة لحا ا من

 ول٠٠لخع ا ميسورها في غدا أنه اعتبار

 كل عل عليها المسيطر المناطق من
 ، ومؤن مرشدين، من با، متطلبا

..الخ؟

 لتضحية ا تعمرر يمكن ه—ق كي

 وصمت روما، في بسيالوس

 بعد قائدها، فعله ما عل ا"مبراطور

 ثم لغذ-ا ا من الوفاض لي ط عاد أن

ء، صكوك و  لم الذي ت٠ا!-وة ني الو
 وفي كهذا، رارًا يبرر ما هناك يكن

 إذا المعرض، من كان الذي الوقت

 أن ا در، ني استعجل ؤد كان

 ثم ءذا ،ل  حوا ا أدنى في ،معه يسوق

 به تغيفى مما وانتصاراته ته فتوحا

روات؟ و خيرات دن ا!ثالد

 ما تخطت قد ادلمة كانت إذا

ن 1وك ،عب متا من رذالى ا في واجهه
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اذيمن ءاى ااروئ؛;ة اب اذيمن ءاى الروماتذة سملة

 د_ذ بمثا السعيدة  رخى تياحها٠اج

 راك عل قائدها عاد فلماذا ذزهة،

؟ .. الباب ادقدة ومع الشاه،

 أقصر عل الدعرف تم قد كان إذا

 وتم البالد، هذه نحو وأسهلها اوطرق

 تتس-م الذي الفادح الضعف اكتن*اف

 ،لخارجدى ا غزو٠ال ٠صا عل قدرامجا به

 أغسطس، طور  مررا ا أحجم دا ذل؛

 حملة تجريد عن الحذكم، في خلفه ومن

 ذتحقق لم الذي الحلم له تحذق أخرى

الذاريخ؟ مدى ءلى لغحره

 ما فإن ا ساس، هذا وءلى

ستفهام عالمات ره د ما٠م تذتجسي  ا

 تحرزت الحملة أن هو وغيرها، هذه

 تحدث م؛ وأن ،سدة 1ق لهرممة  حذرى د؛

 ولة محا كوئه يعدو  بون سترا ا عته

 صديقه قائدها جه٠و ماء لحغظ

 سمعة عن فاع لل وا لوس، جا إيلذوس
هذزاز، من ب الروما ا"هوراطوردذ  ا

 أقدمت !في ا هررة لمغا ا انتهت أن بعد

 أنه نحتمل ا ومن ثقيلة. بكارثة عامجا

 وادي معركة في عليها ا"طباق تم

ستعداد دريع بعد الحارد،  لها ا

 ^كن لم وأنه المناسبة، قع ا؛وا واخذيار

 النجاة له كتبت ومن قائدها م أل

ا دبار، يولوا أن سوى معه مم_ن

 من ذظهر التي الثماكاذ ءلى والعودة

 من مجموعة الواقع في وهناك، السرد.

 ، لغرضرة ا هذه تعمق المؤذرات

 بعض ،نفسه $ن ا في ،وتدحفر

 فيها. لغ لمبا ا اببخرابون ت شطحا
 هفه أبرز بذناول قصدًا هذ؛ وسنكذذي

 لطرف ا سبدوى عل ت ا؛ؤذرا

 رف—زط ا متوى وعل الروماني،
 يستنبط مما نطالق وبا اليمني،

 مما ذرة مر؛ غير أو دجاذرة بصورة

 سياقات عدة في نفسه هو أورده

النص. من فرقةهذ

الروماني الدرفأ-

، حد_ة النا هذه من المالحفل

 للحملة التخطيط عمارة إلى ول!رجوع

 الرغم ءلى أنه ،وإرسالها وتجهيزها

 انجتمع حول -.ق—-—لم ا لذصور ا من

 من فإن السعيدة، ا!حريرة في والدولة

راطور بأن ار ا الذاجة  ا

 والقادة الماسة ومعه أغمعل

 ظل بلدًا أن يرون كانوا ن لرول ا

 ت لحن-ثرا ا من لكثير با مجتغظ

 كببر جزء ءلى وييطر وااوات،

 الدردة ردة ازجا واخطات 'لحةط.وط مرد

وذصددر عيرست في كم ويتحد ،لبحردة وا
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اليمن على اذةة٠الرو لحملة١ اليمن ءلمى نه الروما الحملة

ئي المنتجات من لكة^ر ا  كان سدة، ا

 حربدة ت مقوما على ذلك في ٠عتمل٠ي

 عنه تحدث الذي لقبيل ا من
 لم أذ-ه دح ١ ا من إن بل بون، ستراا

 ه_ذا ني كلي انساق هناك يكن
تجاه،  بعذر من اذطالق وذلك ا

 ل تحل من تتثف لني ا صر لعنا ا
 ا"مرراطور إذن عدم : ومنها الندر،

 تحذصا حق درة با؛ط؛ للححدلمة أغسعدب

 وما الالزمة، التطميذاتأ٠’ عل

 من وتشكيلها إعدادها عله اشتمل
 أن ر حتدا ا ثم عددن، هرة آخا٠وض تنوع

 ، بحرًا ولدس رًا—؛ لهدف ا إلى تمل

 بدن من بون سارا ا عده اختيار وهو
 رغدة رستجيب أنه حين في ا خطاء

 وعدم نجاحها صمانات فدر في

 لكثدر ا يجلهون يجر باجتياز نجازفة ا

 إلى إضافة الخمبم. ه٠ءذ يعرف مما
 دكون أن العد غير من وإن ،ذوك

 رحلة ني لسددو ا وراء الفعلي الداذع

 تادها  الني للف ا في ب Laازن

 رية التجا الهذطات دن وتحلو ذلى زقوا ا
زعة بسنية ا  من متعددة أنحاء في ا

 عل التم._ويه هو العربدة، الجررة

 ،خيرها انتشار وتحاثي وجهتها،

 حة إذ؛ وعدم ،لخص-م ا غذة مدا ذ حق

ذت  لالستعداد، له الكافي ا
أن قبل قوتها وتبديد ب والتحرش

 اسرا;.ون ق,دع,ه ما دا .ه.دف_ها تدرك

النىه.اب برحلة نىق٠تتع حسابات
 ،رجح ا ء-لى اكتعى فإنه احردة، وا

 تدى أدنى درن إ!;** نقل ما بتدون

 في أمضت قد كانت الحملة  ن

 ة؛مرن! ذصار فقط يكوعيسلو

ادني طرف11 - 2

دظ،  أذ-ه الناحية، هذه دن إ

 نحم-ل أن ي.ض.ا ا!مذاح.ة من ون ضن

 -ذا۴٠ ;-ون ا دم ا ق_دم_ه ي زنى ا ف ااوى.
 في تمع_ذا رإذا الجد. م_أخ_نى المدد

 دن بعدد ذررج ا يمكن فإنه النعى،
 إ ذهب ما تنقضر لني ا ت ذرا ا

لة لرخه تعا ا٠م خاص وبوجه  بد

 على لتمرس ا ومسألة للحملة، التصدي

٠ ررب لح ا

 المسالة إلى بالنسبة ،ويذسبدن
ت عن حديثه أن ا ولى،  صو

ت  السعيدة، العربدة في الحما.ة رجو

 من مجت-مع مجرد ه-و مجتمعها كون
 يتبدد، أن يلبث  والتجار، الباءة

 من ا خيرة الفقرات في سيما
 للذراح وصدًا تضمنت الني النعس

زيعها ء-ية جتما  ا  نجده حيث ، و
 ذده تمذل ربدن نجا ا يجة بأن لذا كر٠يذ

جتماعية الشريجة  ا ولى. ئدسدة ا ا

هرة )ظ؛ ا هذه تكون أن انحتدلى ومن
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ابن ى1ء. الروماب ة1٠ا!* ن II ءا الرومان؛ الحملة

 ات٠حلسالب خ-لخل م.ا آكر ؛-;ن ع-ن
 ا!.:صدي لح.ج-م وتق.ديرامهم ن الرود-.!

وذوم:*<.

 في كهذه اجتماعية رمحة٠ش فوج-ود

 الدفاع ءاده يذطوي ود.؛ ،ذا-ه ح-د

 التي والعامة ئ الخا ا طر عن لدي

 ومضامين مرجعيات .ن٠ إليها تنتمي

 عطى أ ،فدة وثثذا دية قتصا ا و عية جتما ا
 سمع را سياج السعيدة للعريج؛

 أمام الصمود ءل ؛.ادرًا جذرًا٠ومت

 ونأى ، ومتها ومتا الهذارى طر ى ا

 لمها حج بع لثما ا لتصور١ عن ذالي با ، مبا

 الكبيرة الممالك حول

 وت فا د كانت التي ،طوريات "مررا وا

 برن ما رها ستمرا وا قياد-ها أس-مس

 المرتزقة وجيوش ، "ثنج؛ ا نة—الهيم

  لتي ا  سس ا دن وغيره.؛ ،ف لعرج وا

الصلبة.  رضج؛ ا نفس ءلى دقوم

الة؛ذجة، ا*اسدًالة إلى بالنسبة ،وثين

 اقترذت قد كانت السابقة هرة اظا ا أن

 قوة صاغة في أسهمت أتدرى بظاهرة

 ظاهرة وهي بها، يستهان  حريج؛

 مع الشأن هو وى.؛ الحربي، لتمرس ا

 اض هق يمكن فإنه ، رق س.ا رأيذ-اه م؛

 في بون سترا ا عنه تحدث ما تبديد

امحاربذن جهل من الم-واضع ؛-طى

 إلى بسهولة ارجوع ب؛ ،ا؛.طبق اليمنيين

 أخرى. رواضع في إل ألمح ما

 ذ*ود أن اداق ه-ذا في ويكفى

 كان حيث ؛احص، مدخل إلى فحسدب

 أن إلى ا"ثارة و٠ه به ابتدأ ما أول

 بالد في قوم ٢٠أءظ ٢۴٠٠ه ااع*جلئيين

 دتوذث ثم دد رد أن ودل ، العرب"

د سوريا أن وببساطة لنا رذكر  )؛.

 يضمها أن قبا كانت، الشام(

 تتعرض تهم، مقاطعا إلى الرومان

 و؛_ذا المتكررة، ا!*بغيين ت را لغا

 انتهوا قد الجميع وأن ا نباط،

ئهم ؛إعالن لهجر، و

 هذه فع دوا عن لذظر ا وبغغز

 إطار في بعضي.ا يدخل التي الغارات،

 كان الذي الروماني للنفوذ التصدي

 ،عقود بعدة الحمد؛ قيل بدأ قد

 فإن فل، لذوا ا وطرق ت نحطا ا وحماية

صمورة تداعى مدى يظهر لها التطرق

 تتعارض صورة وهي . المطبق لجهل

 في ة لحيا ا ت بدجبيا أدنى مع ا خور في

 فيها يعد كان الني الحقبة، تلك

 ءلى ا سلحة أنواع من نوع ل سء-ما ا

 ضرورات من ضرورة ا قل

العام لحديث ا أما والبقاء. لعين ا
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بحص< بن )ابراهيم الدن حج ن اليم عاى |لروماذية الحملة

ن ز٤و؛؛.ط ء، الجمحع رإء  ذه ف الو'

 ا]ذي النثل حجم دع يتسق 

 ك.«و.ة م* و ، لح.ملة I منبت

 التودع في ن اورود؛ واجهها الني

 دوود ا اق٠.الذط رج ء؛ والتفلفل

الفعلي. لذذوذهم

 كا من زاربذ-ت يتخلعر وم-ا

 من نوع اذت خ لحملة٠ ا 'ن هو ،ذإك

 ن نروى ا دلوح٠ط م,ن دن ص.ان ]ذوا

ذون؛'  والعمز العروبة، مزع نحو ;..ا
 اةر؛ع ءلى التوجه هذا ء_ن ء_وئ_ًا

 :صرة لذ ي٠زرد ا مد طويلة مراسة

 ال-حر ني ني الرود-؛ التجاري لوجود
 إلى الطريق اكتشاف وء.؛ولة ا حمر،

الهند.

 زاوية من جعلتهم، عها كما
؛ كهر ،ذرى  ى-*وبة در لممد؛ إدرا

 فدين " وبالد سوريا في توسعهم
 مقدمتها وفي المناطق، ن٠م وغيرهما

 ن ك.ا التي حدوة ا].وا درة لد,ر ا الهوبه ^وذقة
 ، رض ا هذه ن س-ك-ا يه.ا٠ف ينصهر

 اكي،سي التعدد تتخطى كانت والتي

 مل ا]-*؛ هذا ذر وذو القاتم. والقبلي
 ءلى ،حقة لال ا ]ذرون ا في ، وعره

 التي ا!-ط-رفرن، بين اذهالقة ش-ك.ل
خر.ي-ا خدت ا تل محت.لغة أوجها اتمذؤت

 دح لتحالغات را ت اما لعد '
 ى٠ح ،درة ليا وا دذدة د٠ل ا ت .ذم

 الماو رخ اوذي ا"سالم ذ.^ر بزوغ
دذواداتها. وء.^ز

"دهم1 ا.لف111د د.
 ء-بداللطيف د. ،اومواذي حلم.ثد د. .واحع:٠

'دهم،  المصادر ذي ايمن بالد ا
:اء ع دح , ومعارات، دراسة :كية٠الكالس

 (؛2001 واباحة، الغفال وزارة
 Geographie 390 - 380 و؛ذ:ك: ص،189

.de strabon, Tome 3, pp

 غي اكب = ي( اك.؟ د أده د.هود

سد.ذ.ان = سددان ،.بي ، ر-1,،.دا دهود

ادذ،.اهي = ,اهي٠ ادد هدهد دن هود٠د

 العون شرف = اا-،لحز شرف دد دهود

ر1هاله = هسه.ار ادو د ده ه دهود

 ؤهداذي٠1ا = ,ي وه.1ا أحمد د.ن . ده

ق دن حعود ا"دهر = ر4'د1 د

يحيى< ؛'ن هيم )؛،ج ادين مب
م1948 - 1915ه/1367 - 1333

 عوم؛ن بن يحيى إبراهيم؛ن ه-و
بن ]وين ا حمرو  ٠ ء أبنا م.ن دن لثا ا ا

 ا!را؛-ح والشقيق يحيى، م ا"د؛
،و-يحيى ءدل وإسم.ا م;ي الله ءد : "خوده

1207 اابلهذدة الههسهءد



دجى( بن ٠دأحمل اادين د حمي دجى( بن )إبراهيم الدن د حمة

  ٠ي٠وم حداثة أكهر أربعتهم وكان

 ولم ا$خرين. إخوتم-م دن لإلصالح

ا ر؛بصات في؛دادة بحى ا"مام يك'ن
 مءاءدل، و إبراهي.م سمداك ءن راضي

 صنعاء. ٦قصر ني  دب ا دار ءهما۵وأو

 ا دثر ؛.;ن العالقة في ا مر تطور وقد

 ا"ماد ووالده إ؛.راهيم ا"سال، فيس

 م1946 ه/1365 عام أواخر فالتحق

 ء-دن في يه٠أب لحكم ارضلة٠المع يجرون

درر( )حزب وذزعم  لهبه لذي ا

٠ لحق ا كا بهي

 ذررة قادة م.ع صنعاء إلى عاد
 وكان م(1948 ه/1367) الدستور

ادورى مجل.ن رة؛^ذ إب أمندت ق.ذ
 اذقدس؛، ادوط-في ا,اثثاق م.وجلب٠ب
 سند و ذلك عن ل ءلى اؤزب أن إ

 ;د واا الوزراء، رئدس منعب إب
 اشورى، نحدس درس الوزير علي

 في اوذرار دع عجن الذورة وبغشل
 غ-امغة ظروف في ذوفي حت-ث ح-ج-ة
 26 ه/1 367 الة_عدة ذي 22 يوم

 له ددلي ذ-^ وأذع ام، 948 ستمور
حمد. ا"دام أذب بأدر الم

 اكه,ري الله ءبد حسدن د.
 ن اإيم :حذي الشد؛ ب عدالوها بن الله عدد :هزراجع

 للعلباعة التنوير دار والحقارة، ا"نسان
 محمد رن حمد أ م؛1985 ،؛;روت ،ذثر5وا

مير حياة الوزير:  الله عبد بن علي ا
الحديث، العمر ت منذورا الوزير،
ام. 98 7 ؛؛روت،

 قاسم( بن )أحد ارددن حمدد

1277 1353 I/1934 1860ع Iم
 الله عبد بن قاسم بن أحمد هو

 قائد ومذعهد وفقيه عالم اددين. رد
 ولد "سالم. ا ف بسع لقب ،محنك

 رأس سفط بل لقا ا بقرية ت وما
 عاء٠صذ علماء كبار عل كلمن ،تهرأي

جتهاد. درجة وبلغ  ر أذى من ن 1ك ا

 حميد يجيى بن محمد المنصور ا"مام
 دع القتال في قادته ر وكيا ٠ لدين ا

 ٠يجيى م ا"دن ابنه مع ثم ا تراك،

 قبل ضهور تذادي بدور قام حيث
 وقد ،ني لعثما ا ب ا٠ح٠ك  ا وبعد
 السنوات في با خير عالك فزت

 سه عن وتوفي ، عمره من  خيرة ا
 شعراء من لكددر ا ه ورثا م ء؛ ربعين

٠ ه عص,
العمري ا$د ءبد دسون د.

 النظر ذزهة :زبارة يحيى محمد بن محدد دراجع:
 مركز ،عثر الرابع اغرنا رجال في

 صا.عاء — اليمني لبحرركاو لدراساشمتا
 سحذة٠ جرافي:—اذ ،120/1 م،1979

.520 ا"ءوان

٠يحيى بن )أحمد اإددن يد٠ح
م1962 - 1895ه/1382 - 1313

 برى سل دن يحبى بز رد ع-و

 ٠ ا"د، ابرى ث د( ،ااذين حميد ىبح
الله. لددن التاصر
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دامى( حمد؛ن ا الدين حد دمى( ؛ن مدح)أ اادرن حد

 غ.وله٠ط وشاثم ، هذ.وم ا في وأد

 بن مح-مد دالله ل.ذصور ا ج-ده كنف في

 م.1904 ه/1322 في المتوفى نحيى

 مش-هورين علماء دد ءلى ولمن درس

 درها تولى التي وغيرها ثؤارة في
 اليمن دن  ذرالذ ا اسطدن حتى

 وة_اد.ت ا ولى العالمية ا-درب ءقب

 ده ءلم عتمن ا .الدمندة المذوورة لكة٠لمم ١

 ة طر سي ظ ب حروب-ه ضى٠بلع لفي دوه

Iااروزي وحك.مها ودة ا-لم.) ة٠لم,ملك، 

 يرط وفي والمذرق حج ني فحارب

 ح-ق تهامة في رق والزرا الثمال في
 أو جئاه يا )أحمد باس-م اشذ-ير

 ءدذه حق له دة-رًا حجة واقذذ الجلي(.

 بدأ عندما تعز ء !.و ءلى دبرًا ووه

عتماد  عرفوا الذين أسانه كللى ا

 حكم في ٠( ا"سالم )روف ب—بلة

 ه/1357 عام بعد دن ا!-.يالد

 يجمل أحمد ال.;ف ويات م،1937
 تعارض ا!ذي ا در ،العه.د ولي !ذب

 وأذار ،الزيدوة عند ا"د-ادن ٠فكر دع

 ورن كش؛ري_ن. ويعارض-ة ج_د

 ه/ 1 3 6 7 ءام ال.دستور ذورة انطلقت

 خارج ؛فئلأن مخطط وان م،1948

 فده ئعئل ا!.ذي شه ا!-وة-ت في تعز
 11) صذع_اء جنوب -درور ف_ي روه

 فيراور 22ه/1367 ا$خر ربع

،لك_م-ين ا ء_ادع و!_^دد ام(، 948

 اعلن حدث حجة إلى سرا وخرج

 عاذبا وقذى الثورة ء-لى لحرب
 في ا!-بافي وسجن زءم.اءه-ا ءدم ل

 د-:ظ-ذًا البالد حكم وذ-ولى ،ج-ة٠ح

 ورءم الله. !دون الناصر !.قب !.نفه

 ظل في استمرت التي لعزلة سداسة

 دبلوماسرة، عالقات ة،م ؛.ذلى حكمه

ذ_اد مع اتفارات ذوة-ع وتم  ا

شناوة، والكذلمة لوي  ومتها ا
 ت لخمينيا ا س.ظ أوا الشعبية لمين

 يورو ه/1376 الحجة )ذي

 مع ذة—ح ني والتقى ام(، 957

 واالمك ء-بدالتاصر ب-ال !.ر:.;ر

 1 7 في ة( ج. )ميثاق اقووفو سعود

 إبريل 28 ه/1375 رمضان

لى كحلف م1956  )حاف دد ؛,

 رمضان 17 عام ولفي ،بغداد(

 با)وحدة التحق م1958 ا ه1375

 بنه ا وة.ح ح-ين لسورية ا - لممرية ا

 ا!.؛. لى ذاد ا مرثاق دمشق ني ا!.بدر

 دارس 8ه/1377 شعبان 17)
 في لجئ أن يلبث لم الذي م(1958

 ديور 27 ه/1 381 رجب 19
 احمد ا"مام ارجوزة إذر 1961

 وذتيج_ة ،ثاراوده ا ض-لى رة٩الشه

تحاد، ذلك لدة  التعاون تم كما ا
 العسكرية ا!كليات إدشاء في د.صر مع

الذورة. ط دم، دنؤا ئفرج ا!ي
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ين حميد دجى( ؛ن الله )عبد ا دجى( بن )أحمد اوددن ف حم

 بزعامة لممارزة ا حركة اتعت

 دري—لزب ا محمود د—جد—مح ذي لقا ا
 رج طن؛ ا في نعمان ٠محمل أحمد ن ستا   وا

 ت٠م فق_ا الداخل، في شتدت ا كما
 ٠التاليا أحمد لعقيد ا ب.قيادة ؤورة زده

 إبريل 28 ه/13 74 رمضان 5 في
 م ا"م؛ أءوا فدها شارك م1955 عام

 لكنها ،وعبامر الله عبد أحمد:

 عددآخر دع ا٠مصيرهم فكان فشلت

 ا"ء-دام. والمشايخ ء الملما من

 ضباط صفار من ثالثة وحاول

 لملعي ا ذنه ا عبد محمد : وهم لجدجس ا
 الهندوانة ومحسن اللقية الله وعبد

 18 في لحديدة ا سستشعى في له غتدا ا

 مارس 6/ ام 380 ن رمضا
 وظل بأعجوبة، نجا واكنه ام،961
 19 في المزة وافته حق يجراحه متأذرًا

 ر١س.حم. 19 ه/1382 ا$خر ربع

 حر٠يذم٠س 26 يوم وصباح ٠م1962
 النظام علن وأ الثورة ست ى

 من واحد وع سم أ عد٠ب لجمهوري ا

 حك-م لبدر ا محمد ا؛-نه وذولى ،ته وة؛
أسبوع. ة البالد

سالم صص-ظخى س؛د د.
 ليمنا تكوين :سالم مصطفى سيد د. ع م-راجع

،3ط ،اهرة٠لةا ،مدبولي مكتبة الحديث،
 رك_ة٠ح المايدي: أحمد ٠د ام؛ 984

 ت ئالدرا ركلر٠م اليمنية، دحارنةا
 ،$داب ا دار صنعاء، اليمني، والبحوث

مي:لثا ا محه-د أحمد ام؛ 983 بيروت،

 دحمد الدين؛ حميد أحمد الناصر ا"مام
 في الطر نزهة t زيارة ى يم محمد بن

 تحقيق ج؛، عذر، ال-رابع ادغرن رجال
 اليمنية، وا بحاث ,-.اتالدرا مركز لمر و

 ،جمد بن محد م؛1979 ،1ط ث.عاء،
،ءث-ر الرايع القرن ذي ن دما احمة :زبارة

ه.1399 ‘اداب المهبة

 هحيى( إن الله )عبد الدللن يد٠ح

م1955 , 1913ه/1374 - 1331

 محمد بن لحيى بن الله ء-بد دو
 وإمام ديسو أمير الدين حميد

بن  ^:ى ا"مام أبناء من بع انا وا

 بن ا٠إبراهي الحق سيف وشقيق
 ،ا!-*-مر بثقافة م-لم وكان بى«.

 ء:ذه ثم ،ادارفI وزارة  ر؛ ون.ولى
( أميرًا  عام الحديدة ء!-اوا )محافظ

 !.وزارةا إلى إضا م 1 932 / ه 13 5 2

 ام٠ء اكاسودية — ا!يمخدة لحرب حى

 الحديدة إلى ء.اد ثم ام934 ه/1 353

 مثل م.1939 ه/1358 ء-ام ثاب

 !-مر؛:ة م_*-ة لج! ٢داست عند لدهوا

 بعد وتردد م1945 ها 1364 عام
 في دانبال ممثأل الخارج ءلى ذلك

 وعندما وا!*-رب. الدون فا محا '

 ه/ 1367 عام الدستور دورة ذادت

 وبغثلها القاهرة في كان م1948
 وزيرًا أحمد ا"مام ءوهI :ذه ء

بعد في و!-ة—فقاه لخارجيته
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بن؛*بى( د٠)عح ااد؛ن بد٠ح دمى( بن ٠)محمل الدين د حم

 ص"جه٠مق في واسذلم"لر ، عرب-ية٠ال الدول

ب لفي إد-امالً رفة أء-لن حق  ق-

 وبغثل م.1955 ه/1374 عام

 رد "سام ا خوه م_ر رتالب ا

 ^:ى دن ص ب ا أخيه مع بإعدامه

واكداسئع. القادة من وآخر؛ن

م٠.11 الله ءبد ، حسد د.

البدر = .احدد بن د٠محه الدون حمود

 يجدر ، ، -د٠ح٠) ددن ٠٠١٠١٠ >

م1904 - 1839د/1322 - 1255

 حميد محمد بن محمى٠ بن محمسد هو

 من الثامن الجيل من حفيد لدين،

 مح-م-ل بن القاسم )بدت أثمة ذرو

 الدين(. دد—حم )ر£ت م حكن ومؤرس

 ن وى بضعاء، وتتلمذ ونشأ وك

 - يجيى وكأب ،شاءرًا فقيه ء.ادًا

 ن٠ كان م(1864 ه/1281 )ت نيد

 ل٦ح و حم-د بن ني-ن م "د-؛ ا أذمار

 ا ذراك، ^يء نبل والرئاسة القادة

 ء-ام صنعاء إلى ج—وذتا—ء وبعد

 ء-لى ا تراك ءبه م1872 ه/ 1289

استقال أن ؛إمث لم لكنه حجة ء ى ة

 جلة من ف-ك-ان منعاء، إلى وء-اد

 !!-والي سجنهم الذين علمائها

 سة أواخر م صء-ا معطفى

 ثم صنعاء، -جن—؛ م1877 ه/1294

 ؛-.وفى الحديدة، مجن إلى نقلهم

 إلى فرجع أطلق، نىح وأشهرًا عامين

 ادا307 عام وفي بصدعاء. داره

 الهادي مL-"م ا بصعدة توفي ام 889

 به، أصحا فراسله د محم الدش ذرف

 بام.ر م ق٠لة ا في ماء٠صل ا عاب وعزل

 به ولحق ،صعدة إلى ر ذئما الخالفة

 ،بعد( ما٨ف )ا"مام يجيى الوحيد ابنه

 من ن ا؛ذا إلى ندقل ا ثم هلماك، ودويع

 حشد في تطلق وا ، هنوم ا بل٠ج

 الوجود ضد ا!نورة وإعالن ذلى لقبا ا

 يجرب قواته مت وقا الزكي،

ء هكن تمكنت ت با عصا سز  عل ا

 في لركية ا ت ميا لحا ا مراكز من ر كثي

 آخر وصدت حنى لدة اكما طق لمنا ا

 غير صنعاء، العاصمة رة٠نحاص أياد-ه

 ربح في عذر قفلة في ترفي أنه

 م،1904 ه/إبريل1322 منة ا ول

،٠الدن حم.يد ى٨يج م ا"ه؛ ابنه فخذلمغه
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محمد( بن ).دحى اؤدين رب د( محم بن حيى٠دا الدين ٠حميد

ي لي العام ربح في تمكن ا  من ا

 ء1ج حق دادره؛ ولم ص.ذعاء، دول ع

 رأس ءلى ف؛غي مح-د أ المشهور اوذاثد

,ار.٠ا-زص ا.ذك ير٠ك نى1ءثم

الدهري الله ءبد ن دسي د.
 ذي إيممن ا أدة : رة زبا د محم دن محدد : دراجع

،ة اكددي لم-طبعةا ،عدشر بع الرأ القرن

:زبارة يح.يى تمد٠١م بن حمل١مل اه؛ 399

رن ل رح؛ ذي النفاد نزهة عشر، الرابع ا

 دار العمؤري، حسبن د. قجق٠ح٠ت ،1ج

 د. ام؛992 دمثق، بيروت، لقكس،1

 دار ،من٠ران ا).منار .العمري حين

م.1987 سرر؛، ا)ذ^ر،

 الي = دى( بى دد ز أد حمدد

 ةطري1ا = ا،ةط,ري أدن حمدد

 دلى( بن >يحيى ا,دين مدلى
م1948 ■ 1869 م/1367 - 1286

رد يحيى بن محمد بن يحدى وه

 بن م—٠ص لقا ا )يرت أمرة من ،لدين ا

 المتوكل ا"مام ا!يمن ملك محمد(*

الله. على

 ٠حيث خعاء٠ص في ب٠وش ونشأ ولد

 هم ،ئها وعك؛ 1شيوخه ر كم؛ على أخذ

"مامة، دا أدده دعة هربا عتد منها خرج

 ا تراك. عل الدورة دادة في وشاركه

 المنصور، أده ة وخ؛ ءذد ؛؛"مامة بويع

 إلى مرع فاب الله، على د؛لمتو؛لى وتلقب

 روحاص ا راك، عل لدورة ا إعالن

 ه/ 1 323) عامي ين٠رت٠م صنعاء

 حيث م(1911 ه/1329 - م1905

 ا تراك، مع دعان(* )صلح عقد

 لمملكة ا مة إقا نحو٠ خطوة هذا ن فكا

 ا نراك تسحاب ا عند بمزة ا كلة٠المتو

 لحرب ا في ?يدهم عقب من٨ل ا من

 عام هزم ولكنه ا ولى، العالمية

 مع معركته في م(1 934 ه/1 355)

 ءس:ر وخرجت ،سعود آل عدالعزدز

 الهزيمة هذه وكشنت يده، من ن ونجرا

 ضيق و جدشه وضمعف حكمه د وسا

,ه سحت ١سي ذى ا

 والجمود د؛لفردية حكمه م٠اب

 د ا مند ا إلى أدى مما ،وا!.عزلة

 لتي ا تلك ضده، رضة لمم-ا ا حركة

 خارج حزيز سواد في ؛.قتله انتهت

 ربع 7 الثاناثاء يوم في صنعاء
 م،1948 برار 17ه/1367 الثاني

 لتي ا ذورية—الدس لثورة ا م وقيا

ثالثة بعد فدلمت أن تبث لم
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 ولي ت-ه٠اب رخلفه ،فقط ع٠أس_اب

 حميد يجيى ؛.ن حمد ا"دام هد٠الع

الددن-؛!؛.

سالم هصطةى سدد د.

 ن٠ليما وين٠تك :١ساص معطفى سجد د. : مراجم

، 3 ط ،!شاهرةا ،مدبو!ي دكتبة ،ث لحدي.ا

 العائدي: أحمد د. ام،984

 الدراسات مر؛-ز ،لبدنية ا المعارضة

 ا$داب، دار صنعاء، اليمن، والبحوث

:عنيف جابر أحمد ام؛983 ،بيروت

 - ؛ق ووض؛ دراسة - اسن في دوطذدة ا ه رك أح ا

 يزج—ح د. ام،982 دمثق - النكر دار

الفكر، دار إجمن،وا المنار إحمري:ا

م.1987 سر،

ء.ي1||^ه. = ،.ي 1|ب ءلي دن حهيك

هذت.ور = دهدور دن الحمدد

ح.

 أن ءلى  ف'ب ا كئب بجع

 ا؛لمك ف،ه ،دأ ولز اسم غ_ز( )

واؤذؤر. والعقب

م  صيغ.ة نفيل وزن )حمير( وا

 )لحام( س.لكم مذلى معروة-؛ اشتغالى؛

 في أمادن ء وأس( ردم ؛ز و ليجلم

 مرن مقربة ءل جأ؛ن وجبل( ٠ااحملن

دم غةيص ل٠٠يج فع ي؛ في !.اذ ا لى جم ا

النقوش لغة وفي ا؛;رم. إلى )وغيل(

 ردف؛ اروم ارمن فج_ات و؛_ا_ذس

 ؛.؛نت وإن ل.لجمع دحعمؤغ شبهة

 ياة.؛ة، ورت وارية ا!_صذ.ة هله

 )اكآلر ط-رزق ط-ريس وع في رقال

 وفي ا؛.واو( وفتح ادواء وسكون أول

 كريف، ويجمع ، ؛.رزك ؛رى جع

 أن قد وة كذوف. ماء، خزان دممفى

 القديمة لسبددة ا المدينة اسم صزواح

 بمعنى نزح جع )وه-و !.المهورة

 حر؛ة رثم؛ع نذ-ه الوزن ءلى ( ؤى,

 في مارب ء مع.؛ ودلى ...؛.ى؛رة’ا الفتح

 ب١م-ري ة٠ك.٠س والد-؛د العرم؛ .در٠لهع

 وادم الياء( وفتح اذواء )بذ_ون

مريم. :ث مؤذ ذ؛ئع دكان ا~م مر؛

 رمزة ا الدن؛ في )لو-رم( د-*-الى ومن

 ني ورد القبائل، يجمع حئف القديمة

 سبأ. ذر؛؛لى لتجدع ح.ل.ف إ؛رام صيفة

خة ني تقاولى جع رن(۶)أ رصين؛  ا

حمير. رمع.فى  ن.وول( ا )وزن ،نأخمؤر

ظ  جع )حمر( الذهل د.ن ٠ظ؛ه.ر في وا!.

 قبلي تحا!ف بمعنى ، نحوه أو ءلى ن؛ صيفة

م.ح.لد ل م.ن دد د؛ ؛.؛.ولهم تجمع، أو
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 الئخئرأو من ر٩وحم ادحول ا من وبكدل

.ذ.ظ ف.عل يك-ون أن رمح-وز التفجير.  ا

 بمعنى )نم( ه , (archaic) )ءذنم(

 وقد ،القديمة اليمذة ال.لغة في ه-ب

 ودن اللغة، معاج-م ادفى ١هذ أرذت

 النقوثى لغة ددن ذ-ائع ا"؛دال ه-ذا

 )خيل( النقوش في دد  فعال ،ولفذنا

'  قوة، بمعنى حيل أو خزل من بد

 في ۶جا كما خضب بمدفى و)خصب(

٠ ، دم مص ا لمعجم ا

 النصوص في لحمير ذكر وأقدم

 ب كتا ني )باض( عند ورد التاريخية

 )ذون ويظن الطبيعي. التاريخ

 )جوب.اا إلى يدود الخبى أن ف.تس.مان(

 وذلك ، غيره عن يدوره نقله زذي ا

 آجل ا ول القرن دطلع *;.والى

 دن أخذه )سادي( أن أو الميالد،

ي بو( ا -اسين  ة1لخم ا إودات٨ه حمع ا

24 -دوالى في اليمن إلى الرومانرة

 أن هو )بليني( كمى ومؤذى ق.م.

 في القبائل "أنم كانوا الحميين

عددًا". ارس

حمير ؛ذكر تدش أذإم تاريخ ويقدر

 عهد دن الميالدي ا ول بالقرن

 :؛رءش إل يثغر دوت ح.ضم زب٠مك

 ارناء وادي نقش وهو ؛لمع. أش ا؛ن

(2687,3 RES) أن القش 1هذ كر و 

 اقذذ ؛-في )تنت( ه٠سم درًا -وزًا—د

حمير. هجؤات

 ء ميذ-( بطليموس رطة خ( في وتظهر

 وحفدرموت. وحمير وسبأ معين قباذل

 في ١٠ءظي (س.عب ا إنا؛.ة ا ءذذ حمير '

 ومن سبأ' ؛-ن حمير ودن دن ليمن

 شعبا وهما والهم**ع مالك حمير ة، وا

 ادن إخبي ا من حد وا كاظل  ن حمير

 يقال وكاذلك شعوب. وجمه شعب

 رئثر ،سبأ شعبا وكهالن لحمور

ذزار. شعبا عة٠ورن

 لنذوش ا لغة في )شعب( وهعق

 وكرر قبلي. اتحاد أو لحضر ا من ؛بدلة

 بانظ مقهرن حمير ذكر النقوش في

 (ja 576,3-5:) نقش فغي )شعب(،

 عب٠)ش (ja 577,2و) حمورم( ع_ب٠)ش

 (GI 1655,3:) ونقش ، ءم( ولد حميوم
 شدب أي حميرم( ر٠ومع )شعب

حمير' وجهش
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 جاء وقد ، أيض أرض امم رحمير

 ja) نقوش ذذي ذاك، ذكر الة-وش في

: وغيرها (576,4-578,15-579,8-580,9
 ا رض تذكر أو نرم(.—۶ )أرض

 )أرض مثل: رى بأماض مقترنة

 (GI ذ.ة.ش في ]رددان[( وردمن حمودم

 ورحبن( ضرم )أرض أو ، 1655,12)

أو ، (1 5 ، 1 5 )نادي نقش ذي

تقئى في ورددن( ومرم نتبن )أرض

(CIH 140,4)

 ومن لنقوش ا هذه من د وتحفا
 أن ني ا للهمد العرب( جزيرة )صفة

ض، ذ.رو هي ا صل رحر أرض

 اذع.“؛ ؛ د عي حمير تزب وقاب

 سناد تؤلف التي ل لجم؛ ا تدك رهي

 قبل الوادي وتخرق أبذن. وادي دلتا

 إلى ل لثمما ا من السهل إلى وصوله
 أعأله لفي !.وادي أ هذا ف-د و؛ حذوب.

 وادي ا—هم واديان رئ_؛ستة بدرجة

 مم,  ا ۶ه ن ا—ي—خ )وادي شرعة
(، الرافد ءلى الخا؛ب  ووادي حالي

سم عادة ويشمل بتا،  (؛ف؛ ) ا

 ا رض وتعرف بأكمله. ا!_وادي

 ويهرنها الرادي، أعل ال-راف-ة

 أرض أو حمير درو ٠د- ذج-ل ن ذرا ا!-را

مم أن ورجح رعين. دم— ة ا ا

 في ورد وقد )دهس(، ه.و حمير زرو

 (RES المثهور وذر إل ؛-رب نقش

مرو أرض الهمدالى وض ،3945)

 ود ونمر الثر ودي وأودية، مر

 وذر خم ذا وذر ويأس رحطيب رعلة

 ان٠وءرد-^-الء وشعب وس_لمدة راوب

 رانجزعة ومدورة لترة وا ون

 وديان ضع إوا ا هذه "ركل ..رتيم'ا

 هذه ود*.ظم ,لفع". وساض رقرى

 ا سماء تحمل زا!-ت ما ا د-!؛-ن

 ءلمه و ور العز ل د,؛ ا!;وم، إلى نفها

 وسئب. ؛.الدب وذر ويبر رخطيب

 ني ء ا س-؛ هذه بعفى ورد وكذلك

 وءأذ. مم.ر م.ثل القديمة ا!يمشة النقوش

 اروم ضح إوا ا هذه ؛_*ض ض وب

 يافع لمديرية ا"داري التقيم ضمن

 رصة تضم ا!تي نلغ محافظة من

 وفي-*-وس ويأى لخن وه-ي درا؛ز

 ضمن يدخزى وبعضها واذئئحي.

 وذ كز .؛دن محافظة في رصد مديرية

 بنا وادي ثرق المواضع ه ه-إ أه_م

 في ^. قها ااتي بالية٠لج ا الهفبة في

ا سفل وفي حطيب، وادي ا ءلى
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 ؛-افع في جبادن لى ع وددن :ار؛ وادي

. والقارة   شما ثمر ا٠وهم جزب

 ه٠م-ع_ظ_م يش_مزخ٠ف *رو٠ل ا نجد أئ

 لذنة وا والذضحدة دريم حذي: نوا حارًا

 أن ني لهمدا ا ويذكر ودمت. درة واإذ؛

 وبنا، شراد دن أدن وادي مأني

 نداي ا يفصل ثم تن.—رء أرض

 هنه : فيقول رنان ذي ف—مح

 ونجال، ش-خ-ب ردلمه رء-ن مصانع

 وذو حبان ووادي ذان ا ودية ومن

 يعرز ذي ووادي حرد روادي بلق

 نحالن حصن ا؛.صاتع ودن وثريد،

 الفوقع ومنها وفي-؛ل، مئؤة وحصن

ف ة ردو ن إب وه اة ء وا؛و و٠ول  وما

 العلو بحعب ان٠جئش م.اح.اد ؛,إلى

ف إلى ف-راجع-ا ظذ.ار ناحية من  ذ

 حبرر ؛-في دن دنحج ودود تتم

 الرسينن أرض من -الح١٥ غشحو

 رعن مخالف دن يعد وف دين. وابز
 رنمدم والخ:ار وذواد ؛ذا جل الؤاخم

 رعإن.. ماوك وكانوا ،وة 1وم وشرعة

 آل إ يسكنه  رعين مخالف وجيع
 وا ئلوك جن وو تبدر مغل رعن ذي

 ذي آل حياة و وغيرهم. حروث ا وا
في منهم )وذو ف انجال داr رعين

 ااذدن وسرقها رعبن بلد جنوب

. مذحح أئره.م ءلى غدب

 ا خثر ا در هذا الهمداني ويذم

 من قطة كل سل "وكذلك بقوك:

 قرران م٠س ا سمها با دي ذضا دية لبا ا

 ض.ل تدح أن تكاد فإنبا ، منها أشهر

 ذلك رأينا ، الريا و'للمسب نحودن
 توطنه لم مذحح خمدزو وكذلك ، كدررًا

 ن أوط؛ من وه) بآخره، إ حج٠ملم

 ملوكهم ق?ور ده م،٠وسوقه رءف ذي
 مواضعه وأكهر وآثارها، وقصورها

 آل من ت_وطذة٠م باسماء شمي وبقاء

 أن على يدل مما ا وط . رعين ذي

 وسرو نجد وز تتجا كانت ثلن٠رء ذا

 مذحج. -فرو من بقاع إلى رير
 وكغل_-ك متجاوران والثززان

ذ حمير نجد أي ن، لنجدا ا  هىذحح وغ

 ورداع 'ا : الحمداني قال .ينهما ورداع

 نع مصا اده—ء لذي ا حمير نجد ن بع

 4 عل الذي مذحح نجد وبدن رعين،

 من رعين وذو وقرن..". ذذتان

 بن ر٠١ ك ا رعين ذو يريم هو ب  نا ا

 بن ذى بن درو بن زيد بن سهل

 ،شمس عبد بن جشم دين رية مدا

 بن الهنيسع إلى شمس عبد ىوسم

حمير.
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 رعين ذي مخالف ختفى ا وقد

رغين، عزلة إ منه يبق ولم اروم،

 هي ها وزا يرمم، ،ل٠٠أء ن٠ع وه-ي

 ومرس ن سنقا و ووطيان وماور و ى

 وبني ف  مال وا وجئئل ودهاس

 ط.ة— وذو. ٠ح والمقد ن ؛ة.*.ا و ،.,اري

الثادي. ررت والعذمة

 ت مزا كيلو ؛-ضعة د٠سع وءلى

 مدينة آثار ا!؛وم تقع يريم جنوب

 صخرية تلة ء.لى عاصمة ظ.ذ.؛ر

 حد ذرف في الشكل مننفلمة يني٠غ

 من ا وس ا!-طرف وإلى الودب'ن.

 تحمل صغيرة أردة اروم دقع التل هذا

س  هذ- ش!ل وإلى )ئ.ة.؛ر(. نفه ٠ا

 '!دوم إلى ادماة اذفة زده تبرز الذر

 المكان ذلك في ابء لى وب ردان.

 ا قدلين عن ر أب من عهد دا تؤكد

 مح-ل كان٠ أنه من وم ا إلى متواترة

 عن  خبار تحدثت وقد ريدان. قصر

 ؛-ه رتعت مملكة ا نعر ريدان

 يتحدث الشاعر كق.ول ا شعار،

ح دع .د٠أه ب.لم.سان

 وتراي قلفار في 'ري - ذان ور

والتتاجأل دورا حذي أس ب

: ح-هم هول أو

 أست ريدان بذي ومقنعة

 حلوق متلدة فزع بأعلى

ن مكا و لقلعة ا هي لمصنعة وا

المعط. 1قصره

سم اتخن وربما  عن ذقأل ن ريدا ا

 تحمل ب قتبا لمصفة سابق م

سم  إلى ر لقع، ا نسب وربما ،نده ا

سم يجمل كان الذي ظفار جبل  ا

سم .طغ ريدان  ن ريدا وا

ستعمال، شائع )واشتقاقاته(  وهو ا

 ومعناه الفصحى، العربرة في الرد

 الحيد أو الجبل، ►:-روف من ذرف

 الناتئ اذرف رهو ؛الحاذط، الجل في

 الرد -؛وم: اليمن لهجات وفي منه.

 يعلوها الجبل في مثرفة حافة ه-ر

  ن يصلح متسع  رض ا دن منبط

 آءون ن وة ه-ق ود-را ارع د-.: خ.؛** ون زلة

 في ~اهجق S' ردو أب؛.. قرية ذده

 لغة رني . المثرنة والحافة 'لجل

 جبل، "قيف بمعنى )ريد( : لنقوش ا
 وأيض حبان، من؛رى الريد وذي

 ؛-ذا. وادي ني الحبال وادي عزلة من

--ودان. عزلة من قرية في وا!-ردن
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جمدر >جمي

 من ا ماوك عزلة في حبن وردان

 النادرة. وأعمال الذم مخالف

 أيض وحمن حبل اسم وريدان

 قتبان، عاصمة فتع عدي.تة جنوب

 (RES شه المكان في نقش ءلى وعش

مم يذكار 3871) ران. ا

 ب.ة ا لتم-كتة ا لنقوش ا وفي
 )ذو أي )ذر-دن( الذ؟ة استعملت

 سي 1ب ا ن لكيا ا ءلى لتدل ريدان(
' ون-, حمير، قبائر تح-اد ا أقامه تبى زن ا

 دق دلموكهم ألقاب في استعما

 نزك ٠وسبب "ر.؛.,. م ب* ا ء-لى ى ذف
 سرى تك-ن لم حم.حر دوزة أن يبدو كما

 السيادمي الش.ان أ٠س.ب لدولة استم-رار
 ذبل ا ول ا زف في اليمن في ا كن

 الكيان هي حمير دول.ة وكانت الميالد.
 خ_اص_ة الميالد ب-عد ا ن-,و عيادي٠ال

دي. الثالث القرن رتن  وكانت ا 
 ك.ما .س-بآ دولة ازواقع في ورذت ة-د
 دارب ت٠ورز ر نؤن-؛ ء-اصمتها أن

 لقب حم.ن ماوك واتحذ .سب.أ صمة ءا

 الني نبتهم إب ر ة وأف؛ سبأ، ملوك

 أول في سي ب ا بم كيا ا—r نميذ
 ب؛ ؛.ماوك دا-قبون ة-كااذوا ، أمره

 ه.و رذان( وذي ب و) ريدان. وذي

 لدوؤة سميرال اللقب ا در حقيقة في

أ ن دع- دلماحر ؛.دأت أن دلمن ن—حم

 في ية٠اليمح ات٠قع٠الرت في ا٠سلطات
رن  د٠ع٠ب ئص-بح للميالد.  ول ا ا

 تارة ذرى إضانات دح لقبون ذلك
 في اه ك ز بي. ذودرد من تمكذت خ٢١ ح

رن أواخر  الميالدي، ا؛ذالث ا

 دن  ول ا ازر؛ع دق كذلك وبدت

رن دي. ادس—ا! ا '؛:
م  انقوش في ريدان زني ذتذر وأ

رن إلى ؛-*-ود ا$ن إلى ذوذرت زفي  ا
 كن ظور د الميالدي. ا ول

 ذنار ابئي للملك الملكي اللقب

 دن ر؛ وذي سب ك٠د.ز ٠ئبذع- ور ءلي
 ملوك أدد ذريح، ءلي ، Iاسم ؛ز

 ٠ةد و دارب. في يآ-ة التقب ز-
 ،للقب ا يتعمل حميري لملك ذب

 زدنى إلى يعود ردان، وذي سدلي دلملث

 ريدان، وذي سرأ ملك ق قب يب ؛اسر

رن أواذر حوالى في وذلك  ا ول اذ
رن بداية أو الميالدي،  في الثاني ا

 (CIH نقش و؛ذظر (،CIH 130) ذقش

 كش في ؟-اء دا نالمث ويؤيد .41)

" (:4775,4 RES) بن يتر علي ذدار 
 سبأ مدكي ؤاران رذه و صدق١ت راسر

 الرادح ا!-قرن وفي ريدان". وذي
 لي حمير ماوك استعمل ني لميال

 ريدان رذي سبأ مللف وه-و ط-ول،

 لقرذرن ا رفي وتاتة. .دنممرت

دمر الخامر ازداد الميالدون وا
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؛ن( )لحد مج دن( ٠دمحمد ٠ئيرح.

 إب )ا عراب( بإضافة طو  اللبج

 ردان وذي سبأ دلمك فعار:

 قلؤدا م—ءبرا-ء وأ لمن رمما وت٠ضرم٠وح

واهة.

 خر ددًار أدًار يوسنخ !ذب ن وى

 إلى لحبشة٠ ا دخول ق-ا حميري د_ذك
 أي ش-*ان( ) كل ملك هو الدمن

 وودلي )الشعوب(. القبائل كل ملك

 (CIH 621) الغراب حصن نغش

 تجمع ا!واذع في وحم-ر رر. بملك

كله. ذلك

الله ءد.د د د دولتسف د.

 ا"كليل الهمداني: ن٠٠٠اس دد-حلج أدر :مراجع
—  كوعI عذي بن محمد تحقيق ،2ج

 لحن محمد أدبر ام. 967 ة لة_اه.ا
 تحقيق العرب، جزيرة ئ اوألجداذي:

 ويمادةا دار ط ، $ و ٢ ١’ا علي دن د٠لج٠اح٠م
 : *عبد بن ذثوان الحلم_ت-ري، م. 19 74

 درة الة-. - وذرم! لحمرل.ذا القعيدة
 ات ودرا اليمذذذ اذوش مدوذات ه. 1378

 Von Wissmann, H:. كثيرة؛ حونها
Ancient History of Himyar. In Le 

.438.Museon 77 (1964) pp

إن( زمعهد حهيز

 م962 ه/351 ت

دن ل حما لله ا عبد دو أ دو  ٠محمل ا
 بعفى لسبته ، عمر بن حر٠حم ابن

 همدان، إلى ثم رثم وصا إلى المراجع

ه وىريخ مكان يعرف و عل مو

 قرية موالد من ؛-،-و اليقين، وجه
 من جع ا؛.را ؛.*ندر وفي (،4)ز؛; لوح

 لي ون؛ أما )وتاب(، حول ذرية

 مدينة ني ذوفي ألي لخزرجي ا ؛-;رى

 في ودفن م962 ه/351 عام زبود

 )رح(. وادي د.ن س.هام( )باب مقيرة

 بن اكاب ية٠لشع ا اذك.اذة ورءم
 را!-تراجم الداردخ ك-ت-ب أن إ  حمير

 ن:.جذن -?تاته، ءن كاب مادة ذقدم 

دته، ن وزد؛ مكان تج-هل   ودو و
 ونج-هل ا؛-راجع، هذه تعماه ما أيور

 تع-ى ما وهو ثقافته، درا-:* ؛ذلك
 ردح ا!-*-ادة. في الكتب تك بذكره

 -ا—ر ود.ن ره٠د* دن سدذدج ذلك

 فذرات نذر التي الدين( صر )ذا إلى
 محمد د—أحم الذ-اعر المؤرخ منها

 أن-* الفكري( الوهن رخ )ذن مي ا!-دا

واذرة. ة٠فةا٠ حصبة ءلى كان

 دولة أيام آخر ا!داعر اصر ء وقد
 ، يوبي ا -*.ود٠إ ا ا؛اك ؛ام  يويين ا

 بن شلي بن عمر المنصور ودولة
 - 1229 ه/647 - 626) رول

 دولة ن عفوا شهد كما ام(،249
 - 647) ر٠ء. بن يوسف المظفر ا؛؛.ك

 التي م(1295 - 1249 ه/694
 وا$داب ا!.*لموم ظلها في ازدهرت

،طوذ  ا؛:عد.ور زم ن وة !غتون، وا

ا ول. دو!:* داءر ؛ان
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؛.ن( د )محم ئير٠ج بن( ومحمد جذر

 - ج-ري٠اله اصادع ااذرن وش|هد

 دن ال.كثير — عرن-؛ ن( فده ش ء-( ازني

 ا!دادي ءلموان أدخال: الث*راء فحول

 وا؛.ن لمذصور١ دن محمد الدين وسم;
 خور ا؛ز أن إ  ، وغيرهم دعاس

 رقد ععاصري-ه. نظر في أكحرنم كان

 ذ!_ك في ا دب؛ ا وساط شهدت

 ي فاضدن في ,-أخنة ع.عركغ لوقت

 بعده ت د( الذي وعاصره حمير ادن

 ؛-ن )القاسم ء-(د؛ ربعين من بأكهر

 ا وساط ل-ك٠ت في وشاع ل(،٠عتي

 سخبان: دن يذان

هتيها بن م٠٠ق-اس قمائد أذن

 الصهتاء س أحلى فمذاتها

ولكن فطن ءرن , ن. شاعر ه-و

 السعراء أسر جئير ا؛ن

ذود د بؤكانة ء.ر ش. ع وقد

 العهد إذلك الرسول؛ الدولة في

 التثرد من مريرة أيام شهد وزكنه

 الزعيم ساطان من فر إذ والسجن،

 هم-يد بن ؛كر )أبي مي لتها ا

 أعالي في سنحان إلى ا شعري(

 ٦٠ف شعر وقت هناك ومكث !يمن، ا

ذلك في ل وف' !-وحشة، وا بالغربة

 ذذور ذ.*-ره ددلتا كما ، راك؛ *را ذ

 تذكره  لبب وئ مجن أنه

جع. ذرا ا

 ء-رأ شا كان حمير ابن أن ويظهر

 ء١شعر من لكثرر ا خالف ءلى مكثرًا

 له أن الخزرجي ذكر رؤد ، ءىره

 ازصدف ذاءت ، محل.د في ذم ديوان

 ؤرخ دد في منه نخة تقع أن

 عتد  كوع ا ء-لى محمد ذي زقا ا اليمني

 ونذره بتحقيقه م فقا للهند زيار
 ورًا، شج د ءظيم ج-هد ذلك في ؛؛ذ

 ا!.درا-.ات )مركز طبعه وقد

 الثيخ نفقة على -مني( ا واليحوث

 ا!-*ردة )دار ديان آل ن ,-لمعن؛ ؛-ن زالى

ام(.985 ؛;روت -

 لنيب وا ديح ؛;ن ثعره ورع و

 دراء هع والمهاذرات التبودة والمدائح

 من خال شعره من و.'لغاب ، عدوه

 الثد البديع في وا"غراق التكلف

 *ره—ذك ، ه عدتم في لشع.ر I بهم-،' تسم ا

ومغالسة. رذة لع و:لجن وذصح ذوى

 - فهو صاح.ه حياة يعكس ه وذم

 والئثبيب الغزل برن مورع - كحياته

، برن ا والمدائح والثقوف
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محمد•( ؛ن ء؛ل1٠)إ- الح؛ري حم،ع ؛.ن ،ء;ل٠.٠)إ الدري

 وش-عر وطم،ء داح تفأب ش.عر ٠

 خالء*، ذعر وب باى ، دوفي مذزهد

 بح؛ة :-عرن* د الشع-ر م.ن ].ون وه-و

 بيئة ألفته ا٠كم ]ليمن في الشعر

 من فردم أو ، ".يين“ العبا الشعراء

الرب. ]ًا.د*راء

أوادءي ءلي أد,ه,د
 عني محمد ز تحقي حمير، ابن ديوان : مراجع

 - المودة دار ضاب. مقدمة *ج  كرعا
أشامي:ا ٠محمل مد٠أح ام،985 ؛جروت

 ر٠لعم ا ت ’متثور ،الذعري ليمنا ررخ تا
م. 198 7 ،؛;روت ،حديث٠لا

 مدمر( إن )إسه(ءبل اسدري

م789 . 723 د/173■ 105

 يزدن؛ز دن محمد بن إسماعيل هو

 ٠ هذا' .,-و الحميري، مفرغ ربيعة؛ن

 • ثري م لح يد٠ك با لثهير ا در ء-] أ؛,و أو

 ص-احب ر ق متقدم. إمامي ر٠ش_اء
 نعرًا الناس أئر إن يقال ا غاني:

ه الجاه_الية في  بشار ؛.$ذة وا

 فإنه الحميري، والب ال.عتاهية وأبو

 تحمدل ءلى قدر حدًا أن يعل*( 

 بو ا ن وى ،جع أ م ه م، حد أ شعر

السيد درين٠لمتح ا أشعر :ذول ق ة عبين

 ذكر خمل وتد وبشار. لحمحري

روادن عن الناس ودرف الحبري

 من دل ا في طه إنر بب٠ب ثعره

 •I النبي وأزواج الهحابة ؛.اض
 تعصب هاذم و:ي٠ يتب ن وى'

 وذم مدحهم في شعره وأئر ذ.طلح.وًا

 * ذم ضد ه عند و٠ه م_ن٠٠م زيرشم

 ٠ف-يه يلدق ما٠ول ا]ى*-ر لفي وطرازه

 من قريب واد وه-و )ذ.عمان( لفي وك

 من قريب الذ-؛م، رض ءلى الذ.رات

 وعاش ،رة١البص ني أ٠وذذ ،الرحبة

 ت وك الكوفة، وبرن برخها مزددًا

 ب ا كان .س_ط ا-و وب_ داد،٠ببغ,

 لمهدي وا دور؛: ءذد دا مدد لح.ميري

 طائفة جع كثروة وأخباره العبا,-يحن.

 ري ب-؛ ذي الذ نتذوق منها ك-بترة

 في Barbier De Meynard مرذا دي

 و بي في؛-أرير. طبت صفحة مائة

 ه/335 سنة )المتوفى الصولي بكر

 اب "أخبار كتاب م(946

 محمد بن  حمد ودن)* "لحميري

 ام0اا ه،401 ستة المذوفى الجوهري

بن  عبدالواحد ؛ن أحم.د الحاذر و

 و حمد ام032 ه/423 منة المتوفى

 أبان ؛-ن مح-مد بن و"سحاق ا]ذبي،

 ،مي ]صرا ا د—م—مح بن لح ولعا

ب كذ؛ عنه ب ك: ما وآخر وللجلودي.
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ندوان( بن )محمد لحميري١ ندوان( بن دم'حمد لحميري١

 ،الحكي.م تة.ي نحمد ا!عقيدة( )ذ؛ء-ر

دداد. في نذر

.هطرف د عيدالقادر محمد
ع٠جا ت امع ااج ،بامعارف ءالىااةادر د دحم جع: درا

م دش  المن إ!ى الم:ن المهاحر؛ن أء

،صناراء كاب، العامة ليئة١ ،وذائلله-م

م.1998
دئ., II = راذد( زن الله )عبد ي ارده؟

 ال-رءيذي = مهدي( دن )ءلي الحمري

دناوي = ااد!هي( )ذبًاروز اددميري  ا

 .وان(٠ذث إن )محمد عميري1
م1213 ه/610 ت

 بن سعيد ؛-ن مح-مد ل-قاني ه-و

 ول_د أ:-ه  رجح ا ٠ ي -حرلحم ا ن-دوان

 :دران وا!ده ع.قام دان ح؛ث يةوث؛ًا؛

 ه له الحرجم عن وعرف لحمحري-:!:-.

 والفقه لخة١—ال عاوم في محقق ءلم

 أدب اللذة في حرز—م ،د-و!تين -

 في ا!-رجال أبي ابن قال وثاعر.

 لعاوم ا ف٤أ من :'!.بدور م-ط-لع

 ظ٠الحاذ ه نالر وقد اللغة". ظ ردن-؛

 في العقالني حجر ءلي ؛-ن حمد

 ك.ما ، ءذ.^ ونقل اللغة ي معرض

وعدا. اليوط انحالل ذة-ره

 نذران صن علي أخوه له وترجم

 العلم رير رجل 'هر نقال:

 العلوم جح في الحفظ جم رذ.ة،٠والحد

نينة روف٠مع ،والفذون  والورع ني!

وا مانة

 ه/594 سنة كوكبان-:؛:- إلى وقدم

 بن الله عبد ا"مام ل-زنيرة ام 198

ن بالد ه ؛-و حمزة-:ًا:-  من الشام زو

 أدورًا م  ن-! ا ء-لى ذكر و  ي دة٠ع—ص

 عثار. ا مأنة دني كدرة

 ءر :دو,ف بن محمد أن ونالر

ني من نفه  ال.اس يؤلب زن وأ رو

 ا؛*داء، صبته ذا ودفعهم ا"دام ءلى

ف  ن  في ايدتم "أطلقت ند و

 ما دلمها يأخذون .حن لحا ا ل حذوا

 من د.هال.وءول ٦كحز لمس.ا 1 وأن ؤون دا ي

س. ذلك ءلى وتبعه الله.." أموال  أ

إلى ا"يضاح أسماها رسالة أنشأ وف

 إدراد متضمنة النماح ,زوة

 في ا"مام ء_لى كثيرة عزافات

 رث كثرر خالً—كس وجذهلها سررن،،

 دلمها فطارت جهة إلى عخة—ن بكل

 ؛؛جاب م "د؛ ا على فعرنست ،ذ~خة

ة٠ال٠ب_رس .!ودودن لرسالة ني عاذبا
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;ا٠س بن );شوان الحم؛ري ذوان(‘- بن د٠)مح ا|حميري

 . اج ض "ي ا باجمة "فصاح ا "

 ما ا كو إسماعيل الغاص ويتا؛ل

 حزة* ؛-ن الله عبد ا"مام كان إذا

 بقتل خفي طرف دن أوعز ذد

 بدءى رجأل إن حبث له المرجم

 نجر( ا قرية دن يحيى ؛ن دن—ح

 بن محمد الذاتي اغشدال ول -دن

 عله وئب ثم خطأه، د بحجر تذوان

 ووف-ت ينجح ف-ذم ذبحه. يريد

 وفرية )ريدًا قرية هل بذن ؤروب

الحادث. هذا ببب )ادر(

 ء ضيا له لمترجم ا ت مؤلفا ومن

 في العلوم شمر -ن٠ المنتزع لحلوم

ءي ؛ن هيب( ,برا شرحه وتد مجلدين،
 عمر بر خ.تماره ا ك_ما عجيل. ادن

 |لجو'ه-ر )سقط ه ومءا ني لمنعا ول

 اللغة لفاظ من الغريب في ة ا دد

 محمد ؛.و أ ختصره1و . مح.لد في ؛.;ة( ذم

 ٠ لغمدي ا مح-م-د بن ء.لي بمت ملط_هر

 ذلك ذكر كما ه1048 م/1638 ت

 والبغدادي الطالع البدر في الشوكاني

 )جالء وسماه العارض. عمدة في

 مجلد في العلوم( ء ضدا فتصر٠ الوهو

 م* ن' ف  وى ا مكتبة لفي دس.ح,ة ردنه

ء. *ا صن

 بون "ا!-فرق لفي مؤ!-ف له كما

 ؛ن محمد الثيخ نشره 'والظاء الضاد

 سنة ببخداد وطوح ياسين آل حسن

 تحقيق وبمعيته ه،1380 م/1961

ردط؛ء ه-و آخره ب لكيا.  ااذرق في ا

 محمد ن حيا  بي "لظاء را الضاد ردن

 لي ند ا بي النفر علي ا؛ئ يومف بن

ه(.745 م/1344 )ت الغرناطي

 مجيدان ن وا د دن م.د٠مح ذوفي وةله-

نثران. وا!.إه ^وار ودذن

 ادواشي هطيع دد-. د.
كوع، ءلمي بن إسماء؛ل الدغي مراجع:  ،،؟ر ا
اكءر، دار اليمن، في ومعاذلى !-عاما

.549 ص ،1ج ام،995 دمشق، ،برروت
المعاجم، م شرج ل: إذن !.ذرقاريا حذ

ام.987 ؛؛روت، ا"سالمي، اًاذرب دار

 سد( إ، )اشوان يري الحه

م1178د/573 ت

 وان٠ذذ بن سعد دمت رذوان ه.و
ا مير، سعيد، ;و ۶ ، لحعميري ا

 مراثد ذي ن حا نر من تي، !ذا ا

مة الحميري، لللث، ا  اللذع في ء

 ب،  نسا را والذاريخ والفقه  دب وا

 ،كددرة إوم ء في شارك ،مؤرخ شاعر
 في سوة ل—ال لحياة ا في هم_ة دن وله

.اليمن
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سبب( بن )ذخران اسدري سعيد< بن )ذدوان لري٠الح

رذة، شمال ٠>-)حوث( وك

 الشمال في )صرر( وادي من وأسرده

 من واكه كان صعدة، من دنري ا

 تذول لني ا لزيدية ا زالحسدندة( فرقة

 اجمهو نثران رقها فغا ا"مام، بغيبة

 لملم ا إلى تجه ا و ، ;تج عدا—ص أ دمغى

 ، ف ءاده تستذر مدا إلى منه لدصل

 وقربته ءلمتره، ؛حلوم حاط فأ

 رثم مدا ن٠م لنكري ا ه٠ب —دق—س ا

 المطررة نت وكا ب. لعقال ا المعتزلة

 آرائها بعفر في معها تشئرك آذناك

 ثم ح-ين، إلى رلكن اإليه قربه مما

 آراد ؛.*-ض هن موقفها في عارضها

 الحس ء أ؛ذا في ا"مامة بنظردة ددصلة ا

 وزت لى؛ ود آراؤه ذت وتة؛ والحسين،

 ا كر' في ا"مامة جعل إلى ذلك

 أو للجتى اعتبار درن  تقى وا

 ؛-ه تقول كاذت ما عين وها اللون،

ا؛تكلم دن وفريق ا؛*.:زنة آراء

ستقاللية نزعة ا وتتجل  عند ا

 رض ا؛.*؛ دوؤفه في الحبري دشوان

 ذ.ب لى؛ ا ٦هذ محفل لم وإن - التقليد دن

 ه دارض م ا دن ير٠يس ر لم- ؛-ة إ دلمه

 قصورهم المقلدين ء-لى عاب فقد -

في وأوءلى العقل إعمال عن

 وضعف لم- أنذلى ا ن بح ور؛ط انتقادهم،

 قوال ومن القرآن من واغ؛ لدين،

 ا٠فيه ءزز دلة دروه وء؛ مبقره نم

• منهم المعارض موقذ-ه

 ذشوان من دي لى؛ ا ذب الى-؛ د-؛

 إلى يثير د.؛ الوادة ا خار من فإن

 ءلى ا؛.طلى مر جبل في الحكم وايه

 ،ءلى.أم متكوه سحان أهل وأن :.*ز،

 ض_ح,ت ذر منه ذب الى؛ هد أن إ 

 إلى أذرب فهو أخباره بعض

 د-ن المزيد وينتظر ذطراب،

رس. ااتفعي وا

 سذره شهره؛ من فإن آثاره رأما

 )*.رب ا ردواء ا)*-ذوم شمس ) ر للى؛

 ذ-؛ة ن؛ في ويقع ٠( لكلوم ا من

 وطبعت ،مجل.دان مني؛ ذدر ،مجذذات

 ا .؛*,ن خبار —؛ تتعلق ت منتط؟؛ منه

م.1916 ط ايدن

 ءلى اذفي في محقق حرا مدر

 حيز :ذتذذور ا دن كل بتععرق مجلدًا

 ي-وس-ف والدتذعور للع-م-ري الله عبد

 ءلي مط-هر  ستنان وا الله عبد مح-م-د

ني. ا ر؛

في العين( )ازور وة رد؛ وله
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)جز؛رة( :يى-ايد( ):ذوان؛ن ؛ري٠لح.

 طبعت ذ3ر ، دب وا واكاريخ اللغة

 م( 1948 دا 1367) سذ.ة القاهرة في

مصطفى. كمألى بتحقرق

 الحمجمي-ة( )القعيدة أرض وك

 في مذنها طع وقد ،الشواندة وتمى

 ام،914ه/ 1332 ئ الجزائر

 ٦ر١وانج-ل ،.،':  ني طبعت أن ومبق

 رحة م1865 ه/1282 سدة

 محققة طبعت ١مم م،1879 ه/ 1296

 مع م1958 ه/ 1378 منة درة لقا ا ني

 ا رة )خ-اجرة الممى شرحها

ابعة.٠ال دلموك لعجا؛ب ت٠لحامع

 !شراذلى’) اذخورة: غحره آثاره ودن

 ، ورد( صنعاء م أ*كا و) وا!غالةد(،

 لجواهر أدكام من كارة التن و)

 يرستغ في ن دا—اشح ا و) ، (ض عرا   وا

 وذظم شعر إلى با"ضافة القرآن(،

٠كثير

 العمري اه د , حسدن د.
زدد محمد ءا- د.

 الترج-مان ،42 -41 :السري دعادر دواجع:

 ممجر ،342 /3 الرواة: ؛;باه )خ(،
 ZAID, Ali اللؤلوية؛ العتود ا دباء،

Mohamad, Ies Tendances de la pensee 

Muctazilite au Yemen au VI /XII siecle,

,These de Doctorat d'Etat. Paris III

 ور٠ال-ح رسالة ت الحميري نذران 1986؛
ام. 948 القادرة - دا وذرح الدرن

.ي 11 = ،أمدة بن زدعلى I الحذظ

)جزدرة( >؛*حش
 الجنويب الطرف في كبررة جزيرة

 )حندش لها ؛غال ا م.ر، ا!بحر من
 راتيجية١اس. همية ذات ودي ااغررى(

 عها تا وا لدوقعها حيث اسمن

 ب وا(-را للكن وصالحيتها

 الزجاجة عنق ؛كا؛.ة فهي ،لبحرية
 'غزو أي من الج-زر بقية لحماية

 الساحل طريق عن يأني خارجي

ا رذي.

 عند او-كبرى حرش جزيرة ع٠وتق

 درجة 45و درجة 42 عرض خ_ط
 ،دردة 1 3 عرض ط—ون ، ذرق

'. درجة 44و شما

 كيلومهإ 66 مساحتها ودباغ

  دي 28 دكافة ].ذكاليا طرفها ومد

 كاؤة لجنوبي طرفها ي.عذ فدكا مح.ريا
 سلة٠سلل فيها دد ، ض؛؛ مر.  22

 يبلغ امتدادها، معد عل جبا 
 طح٠م عن ؤدد؛ 235 ارتفاعها

 صفح_ة جزر 8 حر-،-؛ وتتتذر ، حر ا

 س ضار؛ ال تتكاثر التكوين،  ة كا

 ،منها لجذوبي الجزء وفي منتعفها في
دثج وكا  في تفع ًمة ءلى ،سم٠ق ئ-

أدكار 407 ارتغراعها يداغ ا ه ظ وس
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)حز؛رة( غيدى )سوأ( غيدى

 اق.مة ا ءرب ج-ذوب زده إدا ا لقمة١و
 أئ مرًا، 258 وارتفاعه؛ ا ولى

مرًا- 213 ارتفاعها لذة ا!يا

 جزيرة القفرى: وحبر

 ربعة٠م كيل-ومةرات 10,1 احلت-ه-ا٠س٠م
 عن عد٠وت ق.دم 627 ارذذاءه.ا ويبلغ

 وهي بعاد دمر كيل-ومزًا 43 ؟ ا!.ئصل

 رة٠ق وأعل ت المرتن.*؛ ددوسطها جزدرة

 مزًا 19؛ تباخ لجزيرة ا منتصف في

 الصادون ويرتادها لدسكن صالحة

 لقرب وبا ؛وقع ًا امزاتيجية أثم؛ كما
 كيلومزًا بسافة لدرق ًا اتجاه في منها

 يقع حخعضة(٠) جزيرة ٠توجد حذذًا وا

 ءدرة دباغ عه نما ر حددث ؤلمار عليها

 رصائ مسطحه والجزيرة أمذ؛ر،

 منفردة جزيرة توجد ك.ما ،للسمكن
 جزر أربع غربها ،جدًا وصفيرة

 خ٠حتذر جزيرة ل ض؛ قع٠ت منفردة

 ،صخيرة مساحة وذات ا!-صغرى
 ارخبرل :٢اس الجميع ءلى وئطئق

جيش•

طيلثن تخمدة ءن خلذدة

 إلى اسية الدول أنظار اتجهت

 افتتاح ؛.*ن حم.ر ا' البحر ؟-زر همية
 حاول ذلك ولى) ل-ويس ا ة ق؛

طات٠كم.ح استخدامها البرتغاا^ون

 لحجاز ا ح_ل ١سبر ءلى للوثوب
 ر؟.؛لىة٠ا؛ شعاتها :-ت وتة-؛ رمن، وا

 البحرية. تهم ذر؛.؛ حرية دون تحول
 ددأت ه 1298 م/1881 م ء؛ وفي

 لحزر١ ءى در رغ ذدة لعدما ا ممحراطورية٠

 ذركة ؛منحت ، هميتها اليمنية

 رات الف؛ بعض إقامت ز ام؛ ة وركي

والزإ^ر زيدن ماوءة٠مج في حب.ت ا؛.

اسر• وجبل

 اطااتا ق،مت الغربي الثاطئ وءلى

 إواب ا الغربي حل  ,ا باحتالل

 ني ترغك ثم )أريش؛-؛( لليمن

 وبين ا ور;؛؛. )الحبرة( ى ا را

 ه/ 1360 م_1880 ه/ 1297 ء.وام

 الحاذية اوزر احتلت م1941

 ؛دنى وئولت  فريقي للساحل

 الجزر ؛-*-ض ءلى يدها وضع بر—

 ا"مام موهمة احتاللها، دون ،اليم.تية

 في تاءط، أته-؛ ٠الدين حميل• يحدى

سذصداردة '.*وايا من حقوقه انتزلى  ا

ااطد;ة.

 من ة لى لعثما ا ت اذوا ا جالء بع_ذ

 بدات م1919ه/1337 ءأم اليمن

 بتليم نيا ؛ريطا ٠ I - - آطا ا;من

 ؟دوب عة٠ق لو ا والجزر ت ند-;؛—ط ا

تحت كاث الني ا حمر، اتجحر
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دة العماب ا"دارة  وذلك ابن( )و

 دق ذودا ا وذكن ،لجزر ا تلك كمدة دون

 مل٠مح ) زي زقا ا أن إلى ر تب نرذ لبريط؛ ا

 تتبع !-تي الجزر سمى قد (٠راغب

ية  ذقرا ا جعفر( )للمقرم اليمن و

 ذد ذثا برلح.ط؛ ركانت )رالي(. للسدر
 أو إداري تح-ت لجزر تلك وذئ

 إعالن ءلي ؤ ي أن درن بتها رذ؛

عليها. ا!,سلىدة

 المنغدرون الحلفاء عقد وعدما

 م1923 ه/1341ءام إوزان اتذاب

ذناب نصت )تري( هع  تعرق ءلى ا

 وكان المذكورة الجزر ء_لى ا)ميادة

 ذلك حضمور من ي٠ستث قد ،إثممن ا

.بردطاندا ؛دري' ب  ي المؤتمر

 ، خيرة, بالعا الحرب وأنناء

 بريطانيا رأسهم وءلى الحلفاء رجل

 والحبشة، أريقزيا من إبطا!لى

 ني أرزيا إدارة بريطانيا وتلت

 عام وفي م1941ه/1360 عام
 ا مم قررت م1962 ه/ 1382

 اتحاد ني )الح.شة( إلى ضمها المتحدة

 حم-ي-د أحمد ا"مام وكان فردرالي.

 م1948 ه/1367 ط ٠ الدين

 حوى ؛.ريطانيا ويفاوض يطالب

.ليمذلى ا ر لجى وا ت ءمدا 1

النزا دهة٠ة٠ أو غريب11 أذاربخ

 في الجمهوري الذظام قرام رمنذ

 في ؛*ريطانيا استمرت ،ن لدما

 من الذمنارات إدارة ء-لى ا"ذراف

 ،ااممن جنوب تحالل است وعند ،مذن ء

 إلى الفارات إدارة بريطانيا طمت

 البعض واءند أذدرددا مقرها .S’ ذم

 وؤمد ،  روبلى تم قد التايم أن خطأ

 ثم ، جييولى إلى لث-رك.ة ك.1ذ. شقلت ا

 لنجاح لى جهوده رذكلدت لي.من I س.«ى

 إلى الفارات لى٠ء ا"ذراف انتقال في

.ليؤن ا

 هع *؛أت ي إجراء اليمن رذت >ا

 ءلى ق ذن؛ ا ظاهرها أووبيا - ,لجشة

 وتحديد ليحرية ا رد اموا ا ر ستثما ا

 لى٠ء كيد طنها ولى بدرية، ا الح_رد

 ه مذي إي ا لجزر ا ء_لى ن٠.يم ة ن سي. ق٠*

 في ت ا —ء يمزا —و ا ولتجذب لجنوب ا

 حرذذاك لجشة ا وتذرعت المتقيل،

 ولكنها رين، المستنشا وجود بعدم

مذيمزكة. لح.تة ل٠تشك ءلى واذذت

 الملكي الذظام ضد لى انغال ولكن

 !-ودية، ا لى_ي-ود ا امئذ.حمرار دون ل ا٠ح

 ذمد ر "رن؛ ا الثورة كانت ذبك وأدذاء
د تحا لى _وة٠س وأ أواره؛، ثب

ن؛S اإدمن ب-ذوب ة.إن ,.ثي.ا.',**-و
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 موتخ الي وكان ، إريتريا ثورة ضلى يقف

 الثورة مع يقف نذاك حب ش-مالي٠ال

 ،معلنة فر بطريقة "ريترية ا
 النظام هرع ايمن جهود واستمرت

 للفرض أبابا، أديس في الجديد

ه المذكور  مناوشات حذصول بعد أء

 من اصطياد ت مجا هرها ظا عدة

 ب اتف؛ توقع وبمناسبة الدولتون.

 ه1402 م/1982 عام البحار قانون

 لفرض الدرلتذن من كبى تحفظت
٠جزرها على سدادب كتد٠تأ

 أن ;_اب ه1410م/ 1990 وفي
 في (١م.اريم ه؛, )منحتو بنظام ًاطيح

 عل إريهريا حصلت ،أسدوبدا

 اتبا د ض؛ بدن ت تصفيا بعد Liاستقال
 دعمها في ليمن ا ستمررت وا المتعددة،
 أصبحن أن بعد ا"ريرية للثورة

 فات الخان* دابر ولقطع ،دولة
 المنطقة في ا من ب سننوا وا لممتقبلوة ا

 العدل وزيرة يمني يسمر وك فاتح
 في  وسط ا الدرق مسؤول و نذاك ص؛

 تذرى ولكنهما ا رزية، الخارجية

الدولة. بإقاءة نيالجرل ل نشفا با

 م ى في لمعنية ا ليمن ا أجهزة هرت وقا

 منح هو في روق بعمل اه416م/1995
, لفرض ا لمان لذركةيمولها رخصة

 ، حنيذ جزيرة في لفوص وا السياحة
 الذين ليمنوون ا المدنيون تعرض وفجاة

 لتحرشات المشروع إقاط في بدأوا

 عن بالتوقعب ذطالبه*( إرتدردة عسكرية
 وبعدها الجزيرة، ومغادرة العمل

 ال.يمذوة فالرواية الروايات، اختلفت
 مجموعة أرسل ما عند ليمن ا إن تقول

 كان المدنيين لحماية لجند ا ن٠م صغيرة

 بعدد؛وور الجز^رة حتلوا١ قد ا"ريتريون
 والخنادق بالمغارات المتسدر لجند ا من

ريريون ا ه-—مأوا الني  أثناء ا

 قة٠ف بدوا ذوو؛و؛ ا ضد لل.جزر ؛٠مه '.*-تخدا ا
 احتلت ابا إريتريا ادءت بي،ا اليمن،

 قوادت اليم-ن ل إدز بعد حنيد لجزيرة
٠ ذوفا سكرية٠٠ء

ختعار  نكتفي اضرت' ٠استع و

 ممثلة نوة صما ا لحكمة ا إن لقول با

 ئل دوسا ا إلى للجوء ا رجعدت دتبا بقيا
 هم المفاوضات وأهمها 'لسلمية

ل حصا وقد التحكيم، حذ-  ا

 بعد لكبرى ا حنيذ لجزيرة "ريتري ا

 المتبادلة. والرارات المفاوضات بدء
 تتدحا الصديقة الدول أخذت هم

 فرنسا ومنها السلمية الحذلمول لصالح
ق وا وأثيوبو؛ ومصر  ،لمتحدة ا ت لو

 أوب ت وضا مذق إلى أدى الذي ا مر

 بإبرام وكللت ريس با في عقدت

عن وقعها التحكيم مبادئ اتفاقوة
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)جز.درة( حش

 الخارجية وزير ا خ/ |ليمبي ذب ادأ

 ذلك ت.\  رب'ني، ا عبدالكريم د. آذذاك

 اليم-ن وفدي بدن مغنية ت حثا مسني
 ۶حر وب عاد-ا استمرت وإرزني

 لقانونية بتغاصيلها اكحكيم اتذاب

 ب-صذفي ل:من - عن ة ح ذنا  ا ووة-*-ت

 باريس في ا؛غارض ا؛يمن لوفد رذ;--؛
اط؛. تلك-م طيلة

 ب ستيعا ا عن م ا ق ت ا رق د وأ

 مام وا"جراءات ت ذرافعا ا تفاض

 ٧رجا كب-ار دن لمكونة ١ي حك ,-ت هدئة
 نكتفي الدوبن والقضاء ,.ون اذا ا

.اذرط:ن في اله:ئة دكام أ ١ه د؛إدرا

 الراع مجال ا ولى: -المرحلة أ

 : زاع ل—مح الجزر ءلى والرادة

: اليزاع نجال ؛البة

 جبل جزر ؛.امتبعاد لهي.ئة ؛.دأت

 الحبكة وجزر جهة من والزبذر البر

 فح-كمت ۶الزا دن هيكوك صلخ.ور
 ن ء -رجذ-في- ودا الميمن ا ولى نجموعة ني

 محرة ألجزر عن ما "ربزبا. الثاب
 لح-كمة ا رأت فقد ".ي،  في.اا اع زن ا

 امترجاع ؛ر-ظر؛-ة لألخذ مدال أ$

 غياب في خاصة السيادة
 بالبة ل-شان ا وكذا ،ريتها ستمرا ا

ت ضء إيطاليا غاو  الجزر ءلى ا

 إلى با"خافة العيادة إلى ترفى  فهي
ءام ؛-ريطانيا دح اذذاق ذوقيعها

 الدولتان ب اقرت ه1341 م/1923

 ويؤيد ا^-زر، دلى سيادتهما بعدم
 م/1923 ء-ام !.وزان اتفاقية ذاك

 ؛*دها العالم وذاب تجلها ه1341

اه. 366 م/ 1947 عام إ؛طاا:ا مع

 الجزر قرب بنظرية الهرئة أخذ

 لى٠٥توا أو الضفدعة( )ذشزة نظرية أو

 لدولة ادءاءات وود في ,'لجزر

دظ-ت أءرى.  العثمانيين أن الهبة و

 ن حلي لسا ء-لى دة يا٠ل ا ف-موا فد

طالع .وجزرهدا  ة-ط  ر ءلى و؛ا

 دن ك.?ر ؛-(درد تقددت ؤد ليم.نا ذإن

 ولكن الحذكم، في ورد كما لحذراذط ا
 ا همية اخذراذط هذه تع.د د طراف٩

 اذادة أن الهيئة ورأت لالزمة.

 يدفع الذي لقدر ني كت التاريخية
 رأن إداي، ذرار اتخان إلى انحكمة

 وإهما ؛ألجزر ما اه:*.؛ أبد؛؛ الطرش

 ات ااذراز ء.ن أد.ا متذنطعة. دود في لهأ

 الميادة، ؛اًا.ب.ة حيادي عادلى فه.ي

 موع أن رأت ؛-ريطانيا ولكن

 السماح ة-;لى ره إذرا ؛:.;-ني السيادة

 ذإن ثم ودن ااذرنر، بإقامة !-رواة
 هي الرهن مذ-ها أة-ا افي ا ا!غذ-ارات

 في يم: 'اوجود من ر لك ءلى وارن

 القوارب زيارات وءن الجزر.

وزب لها فإن للجزر لبحرية ا
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 ؛-ألقرائن ليست ولكنها ن،٠كقرائ

 وبصدد ال؛ادة. ادءءات ني حة٦المرج

ذفافات  كل ادعاءات ذإن ابروية ا
 عل كئذرًا تساعد  الطرفين من

ادعاعما. تعزدز

 دء-اءات أخثر استعراض وبعد

 ارض مطالب الهيئة رجحت الطرفذن

 مطار إقاع.ة ورءصة الذئارات لوح.ود

 يي لمثروع حية سر؛ ورخصة ٠صغحر
ية تتبع الجزر و ن ألماني،  ؛!و

ختصاص  العربي لدساحل وا

 ؛,ذرية دمت٠تة اًايمن أن كما٠ ،ا!-"رفي

 و مباب الخراة-ط مسألة في جدي.ة

 ■، ؛من ذكرها ءلى أتت موجحة

 مجموعة ءلى يم-ن افادة ذكون

ام• في ورد كما وزفي زش

الحدود لثاندة:ا المرحلة - ب

ال.بحرية

 ت فما لمرا الهيئة استماع بعد

طالع الطرن  الخراط عل وا

 ئرجاع ا وبعد المقدمة ت والرسوما

 التاريخية الحقوق حول النقاش

 إساح-رنا طول وب والدادة،

 الحدود طرفي وعى وأ ا؛.ياه، لمساحة
. شما الحدردة وجنوب

 ليرول ا ت قع؛ تفا ا ئة٠الهع وشت ذا

 كما اختمل الوسط ثيدط وتأثرها

 )الصدد دوذوع في ل رأ أبدت

 عل يقتص-ر أن ورأت التقليدي(

 لبدعان ا ولدص كية دع ا٠ك٠٨ل ا ردب وا٠لق ا

 لفوحس وا لصيد ا ل عما وأ درة قتصا  ا

 السادل إلى المؤنت واللجوء

وارب. وإصالح ف والتحب ا

 ت ا د ءذ لهيئة ا ت—ف ستعر ا كما

 عل ا"بقاء ورأت التعددية اذصيد

 دلك كتشاف الحق؛.اشدراء ذلك

ريه. "دنا س وذي الحق

 وا سباب ولالعتبارات واخيرًا

 الحدود ذكون أن اللجنة رأت العادنة

 ح.سب ن، الدول بدن )دوبا البحرية

حداثيات  في مبين ءو 1لم ا

الحريطة.

 الحبيشي علي ح-سين
المقحفي احدث يم۵إبرا

 عن صدر عي جه؛ كتاب ،حنيش عردة مراجع:
ام، 998 صنعاء، ،ازمتذق در؛'ب'ت ٠مركز

 لتحكيم١ مه ك ودح ححدثى ، 1 رصا ب لشيا ن يمس ١١ ي
 ٠ دذارر 15 د٠اكط بت،١الذو مجلة الدولية،

 ربةجت ا"رداتي، ءبا؛كريم ام؛999 .أوس
 على النزاع حل ذي البمنية الجمهورية

حمر البحر جنوب ذي الجزر  دولة هع ا
 أكترب- 22 العدد الثوابت، ،إرتير؛-ا

 ءسدم المفوذي، !؛واهيم م؛2 000 مبر—د
الكلمة، دار اليمنية، والقبائل البلدان
م.2002 ،4ط حماء،
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بن؛افر( »ط٠ا٠) و|؛ي٠٠|ل إ؛راهت-م( ؛ن )أسعد .ي ادو

 !؛رايم( بن )اسعد اسواني

يعد

 أبي بن آ٠إبراهي بن أيعد هو

 تنتب كبير، وزعيم مثر لح-والي

 )ا صغر( حذرال ذي مر ء( إلى أمرن*

 بن يى الهادي ءاصر الحمحري،

 الزبدية، الدولة مؤسس ه لحسدن

 وكان القرمطي، ٠ الفضل ا؛ن رعفي

 ءلى دذولى وذالغات. دال ق هعهما ل*

 وتنقل م899 ه/286 ء-ام صدماء

 ض يريم كحالن رين بشها

لها، ؛.وكبان رسام  منطقة وهي شم

ستقرار تم ا!-صراع ' فة في إدارًا-*.  ا

 ونقل ؛كحالن ذوفي دق "مارته

 ن كزنا ذاع )ذاهرة( إلى ذه ا٠م٠ج_ث

جامع عل أرازددا أوقف ادفي

؛*فر"(. ؛ذو انظر.)الكيير صدعاء

اا.*در. ااد دد حسدن د.

 مدينة خ تار الرازي، الهادي، سيرة وراجع:

،3ط الممري، حسين د. ذحقيق ،صنعاء

 الفكر دار إجنان، المعاصر، الذكر دار

 عبدالرحمن اخياءا أ؛م ام؛989 سوريا،

 ن اليم بآخبار العيون قرة الدع: علمي دن

  كوع ا ءاي دن ه.د٠مح لحقيق الميمون،

م.1988 ،2ط دوالي،

 يعفر( بن )محمد لياا*و
م2ه/269 ت

 عبدالرحيم بن يعفر ؛ن محمد هو

وال(—ح ذي ني—)من؛ والي—طن

 مملكته-م دار ،ء حدن*ا أمتر ًا ني ر ده ج ا

 صنعاء يترلى أبوه ك_ان .ئبام

ة؛في ،  طال ا  المباس رؤامو

 ابنه وخالفه م(845 ه/230 )منة

 مرسوم وح-اءه (القرجة )صاصب

ية )المعتمد(  ؛ذام منعاء، ءلى ؛.ا!و

 مخارف حم-ي_ع إربا وذم ؛_أمره_ا،

 ابن ب )وكان الهاتم إ  ايمن،

 له ؛.أظهر محمد( بن هيم إدرا زياد،

ء، يعفر محمد؛-ن  في اسم.* وذكار ا!و

 )سدة يعفر ن—ا؛ وحج الخطبة.

 ء-لى واستخلف م(876 ه/262

 سم* !-* ا؛ذا ؛،-ا إ! ف أدي ودا ى.ذ.*.اء

 دد ح لحج١ من اد—ء را.ا )إبراهيم(،

*اء( )رامع في ا!.~؛لى هدد* دا .ص

 “ ؛تولى )إبراهيم( بنه ا واستمر
 )أ؛و ويعفر ذلك كال ء'*. نرابة

 عن يرض وام حي• التزجة حب ى!

ئه )في ابنه ني-يرة ءلى العباس بي و
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حرث وث٠ح

 )إ؛لماه.;-م( حفيده فحرض يظهر( ما

 المذرب يعد فقتله )محمد( أده قتل ءلى

م(. ),ثم؛ مسجد ىود„ة في

،هري-11 د1ا ءبح حسدن د.
ء م، الزركلي: الدين خبر جع: سرا  دار ا

م.1986 ،7ط ؛؛روت، اكاليدن،

ن١اليعغريو ت دحواكونا

خوث

 ا٠م ردع كبدرة مدي.ذة ،ء ا٠لح ا ض-م ب

 نثيان" "حرف جنوب " حمز " بدن

 بعن غوث ا٠عام سمدت  . ش

 ء 1صبتع عن وًاجعد ن دا٠هم من ببدع٨لا

 حوث مددنة داريخ رجع ولح ،كم 120

 ما الى ؛.?ابل حيقة٠س زردة .ور٠١ءع الى

 دلك يؤكد ري،٠افج رخ ف ا قيل

 !.نقوش وا رية دف ا والمآثر الشواهد

 ا؛.ديدة نواحي في المنتذرة والنحوت

 :ومنها ءلميها المطلة ل اش؛ رم وفي

 في "عجمرا' وجبل "رميض" جبل

 دية٠م خرائب ًاخع  خير ا سفح

.لقديمة ا حوث

 ا!شهير ابدي المالم هقام وكاذت

)ت الحميري* صعيد بن ن نشوا

 ؛عاب صاحت م(1117ه/573

 من العرب كالم ودواء العلوم >سمس

 فيها: قال وقد الكلوم*(.

حرب ديار؛لمي من حرث بشاطئ

 نلبي معذبة أشجان لقلبي

من عدد حرث في وجد٠ي ا—كحد

 هع جا :منها نذكر التارفدن جد د؛ ا

فالث اذخرن في بني ا!ظني ظطدي١  ا

 لردني وهو صومعة، هع وجا الهجري،

 وطراز تعميم ول دور •دا ا من

 ، جدلمة ت وزخرفا ذخوش وذده ،متميز

 ة٠مدرس٠ب ءرذ-ت مدرف يضو وكان

 السادس ا!خرن أواخر في المنصورية

 لشجرة ا جامع وكذلك الهجري،

 القرن أوائل في بني أنه يرجح الذي

 ب وكان الهجري، عن,ر الراع

 من ا!-عديد منها تخرج علمية مدرسة

 وللمدرسة والقضاء ا!-ننذر ل رجا

 وتغب لغنون ا مختلف في نغدسدة مكتبة

,ت ^طوطا ا دن مذحدوعة

 الوادءي ءلي أحمد
 اصلدان، معجم المقحذي: أح-مد اراهيم جع: درا

 صنعاء، لكاط،ا دار اليمنية، والقبائل
بيروت، للدراسات، مذ٠الجا اصؤسسة

م.2002 ،4ط
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زنم٠٠ح بن حمد ) الللذورش حور،

حوذة
 الراء وفتح المهملة ء اى ؛-نتح

.كذة1س واو وبيت.هما

 دوعن وادي ددن دن عدينة هي

 كتابه ني ني ا نمد ا ي.ذكر ،بحضرم_وت

 ذي دب ءنبة لم-يذن ه دورة بأن ،الصفة

 دن آخر زع مو رفي ،كذدة ؛ن حارثة

 -ا٢بأذ ني .^-دا٠ذ يثرر ، ب لكتا ب ذف

 لهما ددال بطنان فيها موت ممجغ وردة

 الذق;ه كذلها٠س .مح-رية ذو و؛ حاردة بنو

 باوزير، سالم ؛ن محمد ؛ن يحكر أ؛-و

 ف;ه-ا وأق'م دا جا جدا٠ما فيه رب-فى
 عدة آبارًا ذ-يها وحذر ،ذ-ة دارًا

 ه، ؛;.ا ا من ادكان اح,تياجات لذوور

 ردع المنشآت تاث عل وأوقف
 دن واحدًا واده تان واله،—أد

 في اًابن في ة ادون-; رجال مش-اهحر

 عذر ادك اذ.^.ري/ بع ال؛ ازئرن

دي، ا  هر عر خاه أن كما ؛-;

 أوزة.ر.٠؛ غيل لمدينة ا ول لمؤسس

 حصون عدة حورة مديدة في ت رذي

 الم في مختلفة فهرات في دفاعية

ا"سالدي.

 ذرفي تقع كبدرة ؛رية وحورة
 عن  ٠ذ_ة مخرمة با يذكر ،أدور

ود ازذاذي دورة ؛آن .ل باسة-; د.

 قرية إحداهما !;.من ؛-ا ن لقرين; ا"م

 :.ة دى; قلعة ا٢ دضردوت في كم;رة

 ر ور ؛.ا آل ولح~كن ي المد آل سكابا

 الناش؛ أما الذلمعة، أمغل المتصوفة

 ثمر، دن ،كابا كبدرة قرية فهي

ذام وبها *=-ور من !درق ا إلى تقع

 كادى ءلى '!.شهداء ؛--*.ون ذون صا

ابور.

 الجبي مديرية عزل إحدى -حورة

 صنعاء بمحافظة رممة منطقة ني

مدلح.رية في ا ءكاس ني قرية وحورة

سروسي ءدي محمد د. ي

خ ر اك من مآت٠صذ داوزرر، عوض دراجع:
ام؛957 عدن، الثةاهة، ة٠مكت الحضردي،

 جزيرة صفة :ذي لهمداا الحن م.ح.مد إم أ
  كوع ا علي بن مد٠م.ح تحقيق ،لعربا
:الصوري محمد ؛م؛ 990 ، 1 ط لحوا!ي، ا
 محمد تحة.يق ،ودادلها انجمن بلدان جموع٦م

 للطباء اليمان؛، لحكة١ دار ، كاهمعا عاي
م.1996 ،2ط دعاء، واكثر،
ر٠ح إن >أحمد )*.ورش

م1948م/1367ت

 م/1948 أورة شهداء دن هو

 ابثة أعضاء أحد ه،1367

 م/1 936 سعنة بغداد إلى لتعاربة ا
بالتأمل معروف وكان ه،1355
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الذذر لحؤزه حن( بن )أحم |لحورش

 الطبع بكرم واثحهر والتفكير،

 تخ.رج ة.٠الوطلت. رص.دق الددة حسن ر

 بعد ه1359 م/1940 سنة بغداد هرن

 المعلمين دار من الديادة نال أن

 ر.غوق ااذكري ه هر-*بتو وكان ،ااردغدة

 ق.د فقد ،ة٠لج.اعع. ا ااد-هادات رلة

 النفى، ءلم في وتعمق لتارخ، ا

 ٠ا؛-؟لمع اا^^.في ل.لم,غكر رد-زا ص-بح ل

 مرنبه هرين نفه ءلى ية-ش وك-ان

 نات لكتب ا يبر -ب- وب ،لبيط ا

ي، جتماعي الغلغي ا  وا

 تخرجه ؛.*-د م.ع-ه فحمل واام!مي،

 ءلى منها وع حبث 'ألكذب من كمية

 هزل—م وكان ابسن، في ا دباء

 ٠يقصد حيث دي ل؛ ا بمثابة ضع ا؛توا

.العصرية النهضة نحو المذطلع ب لشب.ا ا

 المدرسة سدير، كا في شبرك ا وقد

 المفكر عقا؛؛ وكان ،ء برصدعا الثانوية

 حوله التف وقد .حركتها وقطب

 منه ورأوا ب لذلى ا ذ٢م وءة—م—مح

جتماعي المصلح  والمعكر ا

 قبضر عندما دزءج ا ولكنه ،يمي لسع؛ ا

 مع فقرر ه1361م/1942 ني، عا

٠العنسي الدين محيي  ستان ا زميله

 مع بذشاط ة.؛ء؛ ث٠حي مصر إلى ؛!ذرار.

 في ؛.السياسيين واوصال ر حدرا   ا حءركة

 :.عوسر في مكانة ضما وكان ،٠مصر

 ا ستاذ يلقب وكان .عارفيه-*(

 إلى إشارة ايمن1 بكواكبي الموغر

 طائع ب٠م صا كبي١الكو عبدالرحمن

ستبداد  والمعكر الحر والثائر ا

٠ لعفبم ا سمية لى سه ٠١ ا

 دد في لحورش ا ا متان رتع وة.)

 ذورة سقوط بعد حم-د عهرا دج ■ لطاغية

 ميدان في واعدمه ه1367 م/1948

رار. زد ة^ مع حجة ا

 اا.هروذي حسدن حمد
 في امر ;؛اح ي:٠الئا د٠لح ؛ن سد ،راجع:

المقا)ح، عبدالعز؛) د. م؛1984 ايدب،
 مركز ،لمربيا لذ_هيد ا الحورش أحمد

دار صنعاء، |ليمذي، بحوثوا الدراسات
م.1984 ،بيروت ا$داب،

التذر وزة٠ح
 واشلم حية لتاا اللغة في : نوزة

 ذراه' صنعاء: حواز( ر ،لذون )ج(

 ب-معفى أيض-ا ردى ،ورة يى حثها وذر
 ، علكه ' الرجل فحوزة )النلك(:

 ونواهيه. .*-دوده ا"سالم: حرزة ر

ق ليمني ا لمعطلح ا في لكنها  ت

ي لمئع(ا و) -بضار(‘) بمعق  ا

من مردة ةو> أو لمدينة ص; لحا ا ‘يذر؛.*
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ا؛حرطة ا."،ر ذزةح

 أو معم مؤ نفاد عنها ينعج الزمن

 )حوزؤ( في كانوا  مج, غالؤها،

 أيضا دوا با ٢٠٠١-' وكأ ، عريم وضة٠مشر

 التحطر )^وزة( في - انجازي بالمعق

 ب. ؛-مطا يامرا أو يخضعوا رفى

 . ظا في عديدة )خوزات( وقعت وقد

 مة عا ن كا ليمن ا في ني لعثما ا زوجود ا

 هن اثهم حد أ ,٠ه أ يؤرخون الناس

 شتهر ا يما ذلك نحو أو وذاة أو وولد

 التاريخ في ذلك أمثلة رمن .منها

 اكني )الحوزة( والمعاصى الحديث

 المنصور ا"مام حكم ماية في وقعت

 حظى م1 808 ه/1223 عام علي

 صمة لما ا رت٠وحوص الفوضى عمدت

 وارتشعت الناس حال فاشتد ء صدعا

 ،عاده يقدرون  رط م إطعا ا أسعار

 د رى بل ،عون لطا ا مرذى نتدر وا

 المؤرخ يزكر كما٠ الميتة يأكلون الناس

 إ )الحوزة( تاطف تنته ولم ،جح-اف

 ٢٠رأسه وعل العلماء، تسويغ بعد

 ا"هام عزل ٠الثوكاني ا"^ م شيخ

 )ت أحمد المتوكل ابنه رتوب المنصور

٠ (م 1 8 16 ه/ 1231

)الخززات( أشهر آخر من ولعل

 : ا فر( )حوزة : ؛إغرن ا٠هلم مطاع في

 م1905 ه/ 1323 سنة وقعت الني

 زربه الذي لشديد ا الحصار نتيجة

 ءلي ٠ لدين ا ريل يحيى كم٠ا"

 ستسلمت ا حنى ء ص_ذعا صمة لعا 'ا

رية مية لحا ا  ينسحب ولم ،ودءلمها ا

 عثماني جوشى وصول بعد إ منها

 "عادة باشا وذي أحمد المشذر بقداده

 ارتفعت وك المدينة. ءلي ء سز$ ا

 )ا قر( سع.ر بلغ حق الحيوب أسعار

 أن بعد ٠نعرًا فرا   ريا صاع ربع =

 تدح من أكر به يشرى الريال كان

 ولهذا ،ذفرًا( 64 )وا!-قدح حب

 الني ا مر( )يخؤرة لحوزة ا تللف سميت

 علي وطأما واشتدت أثرها عو

 ٢٠٠تع دت ى حق كررة أخرى مناطق

البالد.

العري الله ءدد حسدن د.

الحوطة

 ح1دى-ط هو ذذتح. فسكون ؛ضم

 الة-رى ء_لى ح.ضرم-وت ما أطلق-ه

 يتخذها شان اوفي وا ماكن

مشايخ "ا ولياء"  مركزًا العلم" و

ركان والتعليم. الدلم هالب إب د دف
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الح.وطة لحوطة١

 عند وتقديرها ح.رمتها )الحوط( لهذه

 فيها يجوز فال والسالطين، القبائل

 نللم. و يجب و قتال و قتل

 لحوط ا هذه ازدهرت ولذلك

 ء ا!طما من كبدرًا عددًا وأخرجت

 المعق في ويقابلها والقضاة. ء لفقها وا

 يطاق كان ما ب الشما لمتاطق١ في

 الني لعلم ا هجر أي )الهجرى ءاده

 أبرز ن٠وه ا!طاحب. إيها ل٠يرح كان

التالتة:رالمشهورةذذك ط(و)الح

 إلى شيب٠ ن زين( بن أحمد )حوطة

 الحياي زين برر أحمد لكبدر ا العالمة

 د/11هه سنة لمتوفى ا لعلوي ا

 في ءلي ابن وادي في وتقع ام،731
 داو ك 1 0 ة ة بم«سا دئون ض مدينة جنودب

 الجلدان قدامى من وهي مقرات.

 ،لد٨س فى—ب م_ل_ك دة—قاء وكات

 ،سعد آل من بقايا اروم ويسكنها

 الجرو، وآل وبر، وآل الحياي، وآل

 وآل ،سمو وآل ،باطاهر وآل

 ولى ،نم غا وآل ،بشدر وآل ،مي لذو '

 ، مردم وآل ،جوبح وآل ،باسدما

 طلمم ومن ،وغيرهم الجريدي، وآل

 4فد أقيمت قديم ؤص; هذه لحوطة" "ا

 ستم با وتحيط ، حية سدا ح ا سق ا

. النخذدل بأشجار غذدة حذددقة

 حبتها صا ؛ ذع( سلطا )حوط.ة

 الزبدوي. علي بذت سنطانة ا!شدخة

 ٠سيئون مدينة شرفي حوطتها وتقع

 ؤدها مآرات، كيلو خمسة نحو فة بؤسا

 لهذه وكان العر(. قارة و) )مريمة( بين

 ،وغيرهم القبائل عند وجاهة ا!شيذة

 وورث ،ة وعقيلى ظمن حسن ؤدها ولهم

 أخويجا ء أبنا عنها الوجاهة هذه

الردون. '؛شايعتم

 نم لقرب با محا. :عيديد( )حة.وطة

 وبدن بينها فيما (٠)تريم مدينة

 محمد الفقيه والد بذناهاا )الحاوي(.

 كبار من ن رى عيديد، ع-رلى ء.لي بن
 في صالحة ذررة ا وفه ء  دي ا !طماء ا

ها. وء )عدددد(

 في ندع : الله( ءج با )حوطة

 تار؛-ة. وادي عال . _ة ٩; ٠ خ. وادي

 الثاني القرن في العطاس آل -كنها

 لدولة ا ل فممحال ا ؛-*ط اخجري ءث

 حكو نظام قوط—؛ الثاني؛ ؛الكر

I كشري ء_م-ا -ح ج-ع-ف للطان_ 

م.1 737 ه/1150 عام حوالى

 في تردح :القعيطي( )حوطة

 مديرية من ازرين؛ بلدة جنوب

بن صالح ا مدر إلى تنب ا!.قطن.
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الحوطة الحوطة

 مح.تى ش.هلما ن ؛—وك ، لقعيطي ا محم-د
 العلم في مثارك الحلم غزير

ريغ. وا

 |جعيمة وادي في قرية لحوطة(؛ )ا

 ،ي٠سيئونج ومديرية ٠شام مركز من

باوزدر. $ل رهي

 مدينة أحياء من )الحوطة(:

 ل رجا من عدد يسحنها ، ٠لشحر ا

 الدنيوي. الجاه وذور ء ا٠لغقه وا الدش

 )حوط( عدة تذم لشحر ا كاذت رذلى

رخ. لتا ا كتب تذ'كرها

 مشهورة كبررة مدينة لحوطة(: )ا

 فيها تين. وادي فرعي ؛؛ن تقع

 ا!ولي إلى مشربة وهي ي. لحح سة ء؛

 لها ل يقا قد ونننك ا-ذن؛ر( .زادم٠)

 مزار !-وليا ولهذا الجفارية(. )حوطة

 أعظم من *و و ،1—رج شهر في -نوي

 ن اتمة-؛ ويرجع .آجية٠اد$ح البالد د أنم؛

 إلى اللحجية للبالد عاصمة )الحوطة(

 وكاذت الهجري، ءدر !ثالىا القرن

 في ج -ل عاصمتي ميبة( و) )الرعاع(

 . ذراكا بعدهم رمن الزريعيين-:؛؛ أيام

 الجوطة، يتة٠مل في ا!دران تومع رقد

 ا راضي من ا!كذ؛ر حيرولها تنتذر ا٦كم

بقا٠الخص اذزراعية

 من كبررة مدينة :لحوطة( )ا

 رقد شبوة؛!؛. محافظة في ميفعة مديرية

 إلى نسبة الفقيه( )حوطة لحا ل يقا

 عمر دن محمد بن ءلي الفقو* ا!شيخ

 ذك ما بن ند خا بن شد را ابن

 مئة أراذل وفاته كادت را الماليب،

 إلى كبورة قبة وعايه م،1429 ه/832

 في عمارته كائ.ت ا!ذي جاعع.ه جانب

 غالب ويتكون م.1369 ه/771 -.ة

 آل .من (لفقيه ا )حوطة ديذة٠م سكان

 ،مذيل وآل طرينا!شا وآل ،لفقيه

 وآل ،حورين ئ وآل ، بانجوه وآل

 لدهم. وآل ،داح-ذيج وآل ،رمجان

 وآل بازياد، وآل ،ا دهم وأدلمها

 يذن مد وني الدق. وآل ،معينع

 حارة ماء ءس ه_ذه ط_ة —"المة

 ا مراض. بعض من به"ائها دحشذى

 عام في :-*.رضت ذلى وكانت

 جرذت سول إلى م1 996 ه/1417

٠ تها٠م القريئة ة '!زراء ا رض

 هةدةي1ا أددد إد.راهدم

 هيم ا-را اليمذثة، دل لقبأ وا دان ب ا م معج :مراجع
،4ط صنعاء، الكلمة، دار المقحفي،

م.2002
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حدان حدان

حيذان

 مشهورة بلدة ففتح فكون بفتح

 صعدةؤًاي م.دية ت٣م الجنوبي لغردب ا في

 أحضان في تقع ٠كم 70 نحو بمسافة

 دل ذا ركزم رذتها خ،٠ا!شا زدي جبل

ن  عاصمة وهي عامر. بن خو
 أبرز من تمد لي ا حيدان مديرية

ن مديريات  ت يريا ط ني وثا خو

 اتساع حيث من صعدة محافظة

 تتمتع ١وم السدان، و"كثافة المساحة

 جعل طبيعية وثروات خيرات من به
 ث٠ي٠ح ،ة ليمض ا طق ا؛لما أجل منه-؛

 دات لخصبة ا المزارع أرضها في تنتذر

 منطقة ل أمدا الساحرة الطبيعية المناظر

 ذوب - زبيد ٠ عايش ولد — مران

 ولد — ضل فا بن جعة - لغور ا - طال
 أنواع أجود تنتج أرض رهي ذرار،

ني اض  وب٠الح إلى با"ضافة اؤو

 قاب دن حوذان نرديرع وتمتد وغيره.

 حذق الوسطى، له لشما ا ت المرتفعا

 المالحظ. في التهامية السهول منطقة

 طق لمنا ا أقدم من حيدان برددردة وتمد

 ه-امة أثرية م_عام ا٦و؟ التارلجية،

 عمير وم.سجد ،لمفتح ا حص.ن خص-.وصا

 بن ذ.شوان وم.سجد الحميري، علي بن

ا"مام ومشهد ، ٩لح_ميريخ؛ ا سعيد

 ه/566 سنة المتوفى سلمان دن أحمد

 ينسب حيدان منطقة وإلى ام. 1 7 1

:ن ردتا ٢٠وه ، ي( ١الخيد )آل

 ولد من صعدة أهل ني لحيدا ا آل

 لرمي ا م لقسا ا دن محم-.د بن لله ا عبد

دعم لتا ا لحسني. ا

 من هل اف هجرة في لحيداني ا وآل

 الناصر ذرع من وهم لذرفا بالد

 لحستا ا ؛.ن دحور ا بن نحى بن محمد
٠لحي  ض يوسف ؛.ن علي ؛.ن

 في إداري مركز حيدان: وبنو

 مدينة غرب ل شما ،بشة نحا ا جيل

 دي وا ،ر لجفا ا دي وا : يشمل ٠٠حجة

 بني الغارب، الجعادنة، م، لظان ا

.وغيرها ،دد ط

 قبائل من باحيدان: وآل

.٠لحح في  حجور ا

 ذرع لجائا من باحيدان: وآل

 وهم  يسر. درعن وادي في تولبة

 المكان في بعضهم عديدة بيوت

 خنفر يرع مد في ا$خر لبعض وا

٠أبينك بمحافظة

راهدم ال.حقحهي أحمد إ
 لقبائل١و بلىان١ ا٠معج انمقحذي، م٠إبراه : دراجم

 ،4ط ضعاء، الكلمة، دار البدعة،
م.2002
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(٠احمد )سدف ؛در|حمد( )س؛ف ؛-در

حمد(٠ )بن ٦حيدر
م2000 - 1943هفي1421 - 1362

 وك ،ءل حيدر احمد سدف هو

 - حعر؛ قرية في ام، 943 عام

.تع.زه سمحىذظة الحجردةأة؛ - ذبحان

 غدر أوا دن—ء إلى فر ن

ريعربحات،  ،بحدارة  ذيها ودرس ا

 عام - مع; - القاهرة إلى سام ثم

 فيها ومى م،1956 ه/ 1375

 ه/1 3 77 م ئ ا"ء-دادية ة٠ل٠الرح

 العامة انانو؛; ءلى ودءلى م،1958

م.1962 ه/1 3 82 م ء؛

ولى ا نهر في صماء إلى عاد  ا

من والعشرين السادس ثورة اميق دن
 م-ن مج-هوءة ماع ،م 19 6 2 سبتمبر

 الة.اهرة في الدار-;ن امدتين ا!.طالب

الذورة. عن إدف,'ء ا في للمثاركا

 دزاسدد صل_ة أ و ه-ره لذ.؛ ا إلى عاد

 ة-ر يس-ا ء,لى حاصل حدث معية لجا

 ء-ام رة٠العاه عة٠م ا٠ج ن٠م لحقوق ا

م.1967 ه/1387

ل  هرة الذ؛ ني دراسته ة ذلى غد-

 العربي البعث بحزب لتحق ا

 نادي س٠ج ت في وساه.م ذ-شاذي-:ة؛

وتعرض ، ه.ر1ادذ ني امبين ة٠الطل

 .'مي كدلم ا 4ط نثا بب.ب ل ددا ء ًا

أواخر في اليمن الى د ء؛

 رجب 7 وني م،1967 ه/1387
 عين ،م 1 9 6 7 كتوبر أ 11 ه/1 387
 عمليات ء.لى الرقابة لهيئة عام مديرًا

 في مدذرغ غعر عذوا عين كما ،ذند ا
 لإلنشاء ارهني البتك إدارة مجلس

وانعمير.

ن منعاء حص.لمر أذناء  ؛رز ٠أحا ك

 رة..اس„-ة وذولى الثعم.لة ا؛-تار-ة قيادة
ارار. أناء اذون لجة

 اكه-ال ح-زب تأسرس في شارك

-دئن وا  حزب سى تأ ني ذارك ثم نذ

I عام قيادذ-ه وذ_ولى رهني ا لعمز 

م.1969 ه/ 1389

 ام، 971 ه_/1391 عام في عين
 ، في٠ه٠ر ا كزي٠لمر . للبدك عام ;رًا شذر

 وردًا ء^ذ م1976 ه/1396 عام وفي

 رة لدض٠ًا اًاعادة .ؤسة , إدارة نجار

 لى_زب ا دس س دًا في رك ه.؛ .رجدة لخ_ا

 ه/1399 عام ايعني® ائي ب

 اللجنة لي عفوا وكان ام،979

٠ ده وذا حق للحزب ادركزدة

 مءين1 993 ه/1413فيئم
 اليمني ا؛ركزي ابذك نحافظ مستشارًا

 ب٠أخذص هذا في ستمر١و ورس درجة٠ب

وذاده• قح
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٠بر ٠بر

 إنشاء تذ٠م ٠ م_ا نح_ا ا م_ه_تة زاول

 عرا ل 3 9 6 م ئ في التجارية الحاكم

 قانونيا مدارا كان كما م،1976
.لتدوك وا ت لئرى ا دن ددند

 2 حد  ا دوم الله رحمه رني ًا
 أكتوبر 29 اذواؤق ه 1421 شعبان

م2000

ددد ةك-م أدردم ء

خفس

 جنوب امة٢ في مثهورة تة٠مدي

 وهي ،منها كم 3 ق بعد ءل تد٠زب
 بن ر٠الحي إلى :سبت ،ن يري ذن مركز

 يسقيها الجمبري. رغين ذي ؛ن يريم
 فائقة عناية اكتسبت وقد نخلة. وادي

 من ة—ص ا—خ الرس_و!ية الدولة ن—د
 أنشأ الذي الرسولي المظفر اسان

 مع ا-بذ؛ را ء.لى لجزات عد فيها

 نوال في إنشاك من فرغ ا!-ذي ا!كبير
 تاثم زال ما ،ام283 ه/682 سنة

 ء-لى “بأ:-* ودت.؛: ،ه-ذا ؛.ومنا إلى

 ؛لمائه في تدخل لم وضخامته فخامته
  عمدة ءلى قام وإنما ، وا-دلى خشبة

 في تنتذر كما والعقود. ثم دعا وا

 $ة-ار من حمدة الدينة ذب جذوا

 صة رخا ،لقديمة لنقوش را رالمذراذب

الجل وفي )دباس( الشادخ جبلها في

)؛راش(- جدوب ؛اواقع

لخزفه ا ا واني ؛-صناعة وتشتهر

 وقد إليها، نسبة (لحدي با ) لمعررفة ا
 أكار وفيها الدهر من ن١ح عليها ء جا

 المؤرخ حدده كما مأل٠م_ع 72 من

 ب ا٠ء ا٠صد ومن حوبته. في لنعمي ا

 استخرج ا السليط" "معاصر التاريخية

 الحلوى، وصناعة السمم، من

 كمأ ،ردوية ا ت عا إصدا ا من وغيرها

 وإنتاج التولى ذرب ءلى ا هالي يعمل

 يجودنه. المشهور الدباسي المسل

 وا دباء، العلماء من عدد سكنها

 دهري ا لم لما ا ا٠م تقر٠س ا ممن ن وكا

 لحضرمي ا ،مري لحا ا محمد بن عمر

 ثرفي ه وذو م(1477 ه/882 )ت

 سمه، با المسمى ه مسجد ر يجوا لمدينة ا

 ولقرره اعتقاد، ده مر للنا وكان

زيارة-

 خمة (۶حيب )مديرية وتشمل
 ب١۵وت ذرة؛ أعاليها دن تأني وديان

 وديان ودي ،غرب منتهاها في

 - ي ضم — ته لثم ؛ - لموص ا - هة أخوا ا )

 وأشهره-! أكررها هو وا خير غلة(

 عل العربي ها قصا أ وفي وأخصبها.

 تتوفر مصمان ا حمر البحر شاطئ

النخيل ت وغابا الخزيرة المياه فيهما
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 وادي رأس في أولهما ،الواسمة

 ٠ري لسحا ا نخيل هو وثا؛.يهما ،نخلة

 تفريدا اليمن شعراء أكر من وكان

 ارمن شاعر هو ا٠فيهم مة ا—وإة لهما

ر ا  ديوانه في ا$سي عبدالرحمن لكبت

 ولمديرية ا طيار(، )ترجيع الحوذي

 ا٠ه بال٠ج لمصيغين ا هذين غير رم

 وهو ل لشم|ا ا في )دباس( المباركان

 علده أثنى الذي , لعسز ا يجودة مشهور

 الذي براش( )جبا وجنوبا ني، اددا
 دن أن كما ٠ًازهرر ا غروس وده دذددر

 في لمشهورة ا حيم مديرية ن بلدا

 والجمادى، ،زصرب ا أ ريخ لتا ا

 إن ل يقا النى لحمينته وا دب، لجر وا

٠ إليها ودب مبس ى يم لخم ا عر٠لث ا

 في صغيرة قرية - أيض - رحيسر

تعز. غربي ،مقبنة

 ف لشرا ا بالد في واد : لحيس وا

 القات حقول توجد ووه اح. اضا با
 ات—الة حقول جيع تفوق لني ا

الضالع. في الموجودة

 وصاب في بلدة : والحيس

لي. ا

 اروم هي درة قرية والحيى:
 مدينة درني رعون( )ذي في أنقاض

 آثار فيها أعمالها. ومن يريم

الح;س بانيها: إلى وذب ومواجر،

 سهل( ابن  كور ا رء.ض ذي يريم ابن

رد- ابن
 في قرية — ؤذذح ر٠٠٠٠بكل - . ٣لحبو

 فيها - مح.ضرم-وت الئحر ضواحي
 من وه-ي وآبار، وأه--وال معيانان

الثحر. أهل مخارف
 العهري الله ءبد ٠. د د.

هةدةي.11 احمد إبراهدم
 ع٠ج-مر٠م .182 الجفية :الديبع ابن ت م_راجع

 النعمي حوليات.390/2 الحجري:
 ةثيرة٠ ومواضبع 31-30 ل.لعمري لتهاهرةا

اليمنية، والقبائل البلدان معجم منه؛
،ء صنعا ،لكلمة ا دار ،لمفدغي ا م٠هي إبرا
 مجموع ،بذ.ري٠الح محدد ؛م2002 ،4ط

حمد ح تحقيق رياردها ليمها بددان  ي ءلى م
-«، صنعا ،نية اأجدلى الحكمة دار ، كرع 1

التهامية: النعؤي حوليات م؛1996 ،2ط
د. :تحقيق الحديث، اليمن تاردخ دن

 دار ،دمشق ،لفدر ا دار ،لعمري ا حن
م.1987 ،1ط صا*.اء، ذبة، دما ا اأحك*ذ

حدمان
 تعز مدينة جنوب وبلدة جبل

 م-دي-ري-ة مركز -ا۴ع ٠كم 64 .اخ_ة——بم

 في ئاط٠لدا يتسمون هنها و القبدطة
 ا عموم في التجارية ا عمال

 ركانت والعودية. الخليح وفي
 ،ء-دن؛بأ مدينة إلى بكرة ا رايم٠هلج

 تعز-:!؛ إلى وا٠ه٠اتج ا"نجدز خرج ولما
 رجل المنطقة هذه ومن وصنعاء.

 سعيد هائل لحاج ا الشهير ا عمال

 واضحة بصمات ذرك الذي ، ٠أذمم

ا موال من ال.كثمر وأذلهق المدينة، في
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الحيق :؛فان

 والت*ايمية بوية لتر ات٠الم.ؤس.س بناء في

جبل رى٠ق وس جد- دا ا با* وفي
 - مخرق-ة ا - دذة٠ص ا — رح٦٠ال : ن حا-غا

 حيغ.ان مديرية أ؛لماء ويعتمد الثاط.
 كانت افبرة أن إ الزراعة، ءلى
حان إلى والطريق !.لمرزق. آخر رافدًا

 عنها ت-*ن التي الراه.دة م.ديذة م.ن ذر
 أن ٠;٠إ! شار٠ي 1وعم كم، 14 افة٠مس٠ب

 ؛-*-ضر من ؛_ة-ائل نم لديرلى ا صءان
 ج-اء دن ذمنهم ا خذ.رى، اغة-اذ-ظ-ات

 الحديدة؛.:؛، ودن حجة-:؛:-، دن

 .وغيرها صمدة؛؛؛ من جاء والر*غر

 . ا^:لى ذوادي في يريةؤالم' قرى وتنتشر
 المدرجات من ء_دد ؛.ه رط٠تح الذي

 ه-ذه وتزرع .الزراعية والهول
 ,;أل1رة. ،وادرب الدخن، ا راضي:

 ر؛*ضى اه.-ذراء ا مية لذا ا الذرة دن
 وتتمركز ، اكه زن-و وا ت لحذذروا ا

حكو أودلى في معظمها  ور،  ى وا ما

 ه دلى ءلى رلى-ي ؛ككل ندنمد فيما
 $لىر١و العيون أو الموسمية ا مطار

 ف لجذا را ب،'١٥؛ ة ر ي ت ك وأحيان الىو؛لى

لشدلى.

 د-ن المنار جلى في بلدة حرنان: وذو
ر. ل غي في-ها ى. ره؛*لى دلى ل 1. ء

ي الهقحة أددد هدم1إد.ر

 لقبائل١و البلدان ا٠٠معاج الشدذي، إبراه؟م جع: درا
 ،4ط دعاء، الكلمة، دار اليمنية،

م.2002

اسق

 مما البدر في الغرضة : لحيق ا

 لذلك غذذ ا سواء لسذن ا لرسو ح رصا

 ودحكب ميس لقوا وا ،يتخن لم أم

 التكدر هذا إلى منزي  البلدان

الجدلى. لكلمة

قنأ( حيق ) تن؛ر نسمد ا ثر نقو و

 ابء فها وكان تتأ فرضة أي

I وتسمى قديم رموت٠ض٠لح ذردي 

 )إرياني النقش وفي عني، بار اروم

 ;* إف صاحب نم (13 /13

 ء مرذا قذا حيق هاجذم عندما ء.انه ا

 دن فره ئ ودمر حذرموت ما-ك

. .الخ" ؛؛;رة. منن

 الحر-رق من عددًا ني دلى؛ ا وذؤر

 ساتة بق و»=.؛ق مجيد بق حرق دلمها

 وحيق .?-ضردوت في اصدف : دن

 سكذون٦ا دن , ظ ■ ■ -ن وق_د ، أبرن

 ، إنر، ,وذاك الحيق ط, دن با!.قرب

قريبون رهم لحيقي ا بذو !تمن ا وفي
 ق حيو ا  ل جلى وفيها ،ف حرق

 ليحر امخاذلى لجذو؛لى ا الجال ه-ي

 ء-دن إلى االمدب باب دن ذ*-ري

وأحر-وق مجيد بني حيوق وتشمل
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ة الرحم اددق

 ذل أسا حيوق وأ المعافر، أسافل

 ا حيوق جبال وفي ا صابح،

 :جز ل ا هرن :شعبه أغنية رقول

حيوق ل جبا على البروق صع ا

 ساحوق٠م رماد تنزل الجبال خلي

رياني علي مطهر ا
 ذي اليمذي المعجم ا"رياذي، عاي مطهر مراجع:

 م-ن را خا مغردات حول والتراث اللغة
 دمشق، لعلمية،١ طاة ا ليمند(ا ت للهجن؛ ا

م.1996

!امهة

د  صذاطء مدينة غربي سادع وا ؛-
 مت ون؛ أواثلها. إلى كم 37 بمدانة

 كما )ا لحروج( ؛.بالد تعرف الحيمة

 تعبة (لخريره ا )صمغة في لى ا لهمد ا ٠دنكر
 معد، بن الغوث بن  خررج ا إلى

 يجبل المعروف حضور جبل أمذلى

في قمة أعل رهو شعيب، النبي

الداخل-ة اب ة ر لمد ا#داري اكعم

صرد ص

يوجف ض

هش

هلد5ع6لع5
ئ7ذ16’8غة6
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الحمة ة٠الحي.

 الحمنددن ت ومدرج.؛ العرإدة، الجزيرة

 الزراعية طق ائ أخصب من ووديالمها

 البن. زراعة ي وتكهر وأجلها،

 الداخرة لحيمة ا . ممذن٠ق إلى وتنقسم

 رجية Li-ا مة٠لحي وا 'ا ا!.عر اا Lومركزه

".مفوق " وهركذزها

 اسة هي .’الداخرة الخيمة

، خ; مذا - ء صنعا حرق ل L^ ة٨ة إوا ا

 يعرف كان هكا تتبع بقا ف وكانت

 بنو :ومن؛لمدابا ,ح-ضور( >محالف

 غي لسر؛ ا آل إليها يذسب التي السياغ

 بنو ،ف—يوم بنو اء،—ع٠صح أهل

 فده الذي ردمان حصن وذثها النمري

 ،لحدب ا ،ف منا عبد بن لمطلب ا قبر

 أرض رهي يناع. جبل مهلهل، ؛•ذو

فيها، الماء منابع لتعدد جيلة ة٠خصب

والحيوب اوت مزروعاض وأد

 أرضها غزا ا!.ذي ت Li!ا ثم إوز وا

مؤءرًا.

 جذوب وهي :رجية Li- ا لحبة ا

 بالد حدود في الداخلية لحيمة ا

 .توا؛.عها من بقا L^ نت وكا حراز،

 لصنعاء لغربية ا لطريق ا رع دش ومنها

 ا ا!شجة سمL؛ المعروف جرلمها عبر

 إلى "سفاددة ا لطريق ا منه تصعد الذي

الحيمة ؛لمدان وأشهر حذراز.

 ،ن سائما بذو دب، لجحا ا : رجية لحا ا

 حجرة ،ن شمها بنو نز، عا دروان،

 بنو ،مذيو ف ثكال ،مهدي ا؛ن

 ،الجريدي ردت ،أغروس ،منصور

 ونذكر رح. را وادي ،ن علسا وادي

 لحبة ا في والقبائل العائالت من

 وآل بي، جعد ا آل الخارجية:

 ،جوهر وآل ،اطييا وآل ،ا!كندحذي

 وآل لجريدي، ا وآل t طي L^i- ا وآل

 السالس، وآل ،١الرمب وآل غوبر،

مهدي. وآل ان،٠شمه وآل

 بكيل من فرق هناك أن ا٠كم

ن  ة٠لحمر ا في ستذرت ا ل ا!طيا وحدو

 و؛ق شداد، بنى أمثال الخارجية،

 وبني ابادعي* وبني المنصوري،

 العاب، وبني العامري، وبني رح*

 جبل في أءرى عائالت وثمة وغيرهم

 رجية،Li-ا الحمية إلى تنتمي ءاذز

 وآل ،لوروي I آل :مذه نذكر

 وآل ،ني لستا اا وآل الجعدبي،

 ،م ا!-قال وآل ،ود دا وآل ،'ا!-سويدي

خالفي* ا وآل

 لحص--ون ا من كثرر لحيمترن ا وفي

 وكان ،يناع كتحذصن المنيعة التاريخية

٠ (ي٠لعليةو ا بني ) حصون ٠١—م
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محمد< رن حمد١) اليمي محمد( بن حمد١) الدس

 المطلب قبر ذده "الذي رددان ن٣وحص

 الحيم*لة وإلى وغيرى. مناف عبد دن

 الحيمي( )بنو وا دباء ة لم لقض ا ينسب

 إلى غهالك;ب كما ، ء بصنعا ن لمقيمو ا

 آخرون المعروفة ى وذرا عزلها بعضى

 الوفى الخيمي؛ رد دن حسن منهم
 عالم ۶ره م،1660 ه/ 1070 ط

 لحبشة ا ن س.لطا إلى المؤيد ندبه ،كبرر

 يرة٠للم ن بعدوا ب ا٠ت٠ك ذل_ك في ول

 إلى المتوكل ندبه كما 'االحبشة

ا"صالح. ة بغ: حضرموت٠

 الدهري الته عبد حسدن د.
هةد.ةي.1ا أحمد إبراهيم

 والدبادل البلدان م مأج ،الشوذي إدراهدم دراجع:
 ،4ط صنعاء، ،الكد-ة دار ،اليمنية

ني: لهمدا ا الحسن ع.حمل أبو م؛2002
 ء.لي بن م.حمد ت.حةيق ،ا).*رب ة ؛رجز صذة

 ع_حط م؛1990 ،1ط ألدواب ا كوع
 ،وقبائلها اليمن بلدان مجموع الحجري:

 الحكمة دار ، كوع ا علي م.حمل تحقيق
 ،2ط مذحاء، والنذر، للطباعة اليمانه

م.1996

 ءمد(٠٠ بن حمد١) إحفغ،ي

م1738 - 1662ه/1151 - 1073

 بن حسن بن محمد بن أحمد دو

 ا دب الكوكباني لحبمي1 أحمد

 والقاضي والغذب والخعإلب والشا-عر

 وفقه. وسداسة علم بيت من والمؤرخ.
حيث د كوكبان رأسه ماسقط في نشأ

 أعيدان وكاجار والده يد عل تتلمذ

 ا)-ملوم في فورز كوكبان، علماء

 - د م شبا يجامع لخطا؛.ة ا وذولى وا دب

 ه/ 1140 ني، صنعاء إلى انتقل ثم

 وتولى ، لمفوه ا خطيبها ن فكا م 1 7 2 7

الحر. دهها ح؛ خطابة

 ذلك من ،ر كش ونار ر٠ع٠ش له

 ؛.الآللي رذذ—المشو )ا صداف

(لصبا ا نسيم ر عط و) ، (؛كذونة ا

 اادر عل المرق-وم و)الوةي لرطبوع،

 المطلول(، و)الروض المنظوم(،

 ر وبم )الروضة ن بم خرته ودلها

 ذك_ر أدبية ت لنا ومؤ العزب(،

 ا ربعون، عن تزيد أنها الشوكاني

 لسمر ا طيب كتابه أشهرها أل غير

 هادي د. حققه الحر" أوقات في

 ذب ترجم الذي الهاللي مطر عطية

 زمنه في وعلمائها، اليمن  دباء

 صنع و—ه كما سجعة جب ترا

 له، ين ى, لمعا وا المتأخرين المؤرخين

 أيضا وله العاصر( فة )سان كذلك وله

 ءلى التروح في الزرجون إبريق

 لرحلة عزف فن تحقيق ؛لمسجون

الكلم؛ نوابغ توابع ا؛.درى؛
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دحمل( دن حمد١) لحيمي١ محمد( دن د )أحم مي دف ا

 م-ن ستغرجة٠ل ا لمقة٠لؤر ا هر لجوا ا

 1فيم م 1لذم ا حدائق ختانة؛ ا حور ا

 في المرهف الحسام الحمام؛ في جاء

 ن ديوا ؛لمصحف ا غريب ر دفست

 تبة لمكا ا رق ا ب؛ رعي الحيمي؛

 والمعاتبة؛ انحاورة زن ا لفاظ وحر

 في قذناء ا طرذق ؛وهب من شكر

كتفاء؛ مع التورية  لمهتون ا الغيث ا

 درج غى.ون من ي-سبق لم شا لمط.لمع ا

 بن نخمد ة ددة,ص عل ذرح العيون؛

المعتصر زيدي ال مستقطر ؛لحسين ا

 ءلى يثتمل مؤلف ؛!-ورد زهو من

ريث ا!-روض؛لى :ضارة الجلى؛ ذكر

 لقلب ا ت٠ئ-ك ؛الغيث كزول عقيب

ا دب(. )في

اسري الله ءبد حسون د.

 - 1 : -رفاز* ذشر الممر(، )طيب مقدة : ،.راجع
 II GAL. ٠ 526 بروكلمان: ،257 - 252

546 SIIالشوكاني: عاي بن مدن ؛
ذر  بعد جاء من سن؛.محا ذع لطا ا ا
 دهر، السعادة، مطبعة طبع،ا القرن
 عبد حسين ؛104- 103/1 م،1348

راث دحادر العمري: الله  ؤي اليمذي ا
،تار٠ذ٠الم دار ،البرذطذي تحف٠ال

.112 م،1980 دمثز،
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ذاذكاه( ٠$،:قا1| )ا ،كاه( ز.،"ز لقاةةاه1ا

الحضرمي = هحعد( دن )ءدر ب الخام

ه(٠جم جمح4) ذان

م1965 ■ 1905 د/1385 . 1323

 حفرمرت محافظة دن بألمك. رك

في عاش ،هندي وأب مية حف

 محمد ن و!.اذك الغناء. إلى تميل أسرة

 دنها $غاني من مح-موء-ة خان جعة

 ما ودنها ،هذدية مراجعية ذر ه.ر د,(

 لحانه تميزت الح.ادى. إنتاجه من هو

 لحضرعيةا الئم؛ مولها . ة٠لخاص
ذت  لخليج را ارمن في رو  و

واذريفا• العر والجزيرة

 با ناشيد خان جعة محمد هذم وا

 رأدخل وط.وره-ا بعضها وحور الدددة

عليها. لموس;ةى

أددد علي ر
 خان جمعة محدن : تغذب بن أحما_ عمر مراجع:

 دار صذ*؛ء، اليمذ?ة، كتبة٠أل ، وف، حياده
 مرشد محمد ام.981 ،بيروت آزال،

ديم دي إيا الغن ثم،، نا  دار دره، حلم ر ا
 ٠د م،1983 /1 ط الكريت، اسة،

133-129.

ه1٤لخا، ل دقاه

 وارش لفظة الخانقاه : حعوادق جع

 كون ة٠ديذ مدشأة وهي الدت ناه؛ د

محاط صرز دن العام تخطيطها في

 ؛- ، جدًا د ٢رذ.ذ أواوين بأربعة

ة ده ف تقام و ،دذذة و هزذير  د

 في نقاه لمة-؛ ا ألحقت وقد الجمعة،

 يعفى ام(4ه/ 8 )ق خرة ٠٠ ذقرات

 ا ضرحة. أو لحدارس وا المساجد

 ال*_إوم لتدريسى نق لخوا ا خععت

I ر٠والتف لفقه وا ك_الحديث ة٠ذ٠لدي  ث
 له ا ذاهب٠ا؛ ذ-ظر لوجهة فق ٠

 دواد تدرن ءن فضأل ، رد ا

ف، ويعد .خرى علمية  دن—ي لخ-

 الفكر نذر ني لرغبة را وا!شيعة !سنة

 ٠ظ-ي_وره_؛ في ي٠٠٠رئ-— . ذم-ب !..في

 حث من لم.درس-ة ذذب إذًا ذفناه ذالحن؛

 تمبزت أنها إ ،والوظيفة لتصميم

 اء ووغر ,( ارجن.. ةلي-ا١؛لىو -ة٠المدرل ءن

 هددن نجا وا لطلبة را لصود ا

٠رشيوخهم

 ظ.يرت ء؛ذة؛ه أرل أن ا؛رجح دن

 و;رحع م،10ها4 القرن -ة يدا في

 ره؛ وازده-؛ ذق لمة-وا ا نذر في الفضل

 وسوريا وإيران العراق من ؛لى في

 النصف في الالجفة إلى وتركيا

 الهجري/ هس لحن؛ ا القرن دن ني ا!ن؛

 ؛لى وتعد الميالدي، عذر الحادي

ثنكير لجا ا رمى—؛ ه ؛—ذة خ_ا د_ن
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(٠لخاذكا1) 0الخادقا (٠)الخا;كا٠الخاذقا

 وخانقا، معر في م(1307 ها706)

 *دب في م(1337 ه/ 737) اذذراذرة

قاتمة. تزال اذي ا مدلة أقدم

 ءمر في اليمن في :ق الحذو ظهرت
 - 1 3 / ه9 - 7 )ق الرسوب الدولة

 أقدم بناء -اريخ ويرجع م(، 15

 ماية إلى ارمن في معروفة خانقاه
بع اوذرن  ءدر الذاك الهجري/ ا

دي،  ؛وسف ٠ادظغر الملك أنثأها اد

 مدينة في رسبرل بن علي ؛-ن عمر بن
 خانقاه باسم رف٠ص وكانت ،حدس

 تزال  ، مؤسسها إلى نسبة المظغ_ر
 حارًا عليها ردطلق تاثمة ه نقا طن؛ ا هذه

يحسى، الك:تر الجايع اسم

 ئ  رات—ة في ن٠اليم في ظهر
 وت عا٠مجم من٠٠ض دق لخوا ا من لعديد ا

 منشأة، من أكر مذفا كل يضم دينة؛
 جد دا ا ببعض ه نقا غذا ا لحقت أ وقد

 ا مذلمة ومن ا ضرحة، أو والمدارس

:لمع.روفة ا

 الجاهد الماد أنشأها الني الخانقاه

 في م(1363 ه/764)ت الرسولي
 العدل دار في ها بذنا ا الني المدرسة

 ومؤذذًا إماد؛ فيها ورتب ،تعز بمددنة
 ووقف للفقراء ونقيب وشيخ وب؛

 في جيدة أوقان؛ ذناه والحا المدرسة عل

 الجاهد الماد أنشأ كما زبدد؛ وادي

جعلها تعز مدينة في أخرى مدرسة

 فيها رتب ه خانة؛ فيها وجه) جاهعا
وفقراء. ولقي شيخة؛

 ،د ربع مدينة في التاجية لحانقاه ا
ه،1390 ه/792 سمة رممت

 ،زددد مدينة في حية لصال ا ه ذة-ا لخا ا
 خانقاه م.1 390 ه/792 سذذ رمست

 الملك بناها الني ا ذرب المدرسة
 )ت العباس بن إسماعيل ا ذرف

 في تعر مدينة في م(1400 ه/802

 الهجري/ سع لتا ا القرن مطلع
 هذه تزال ما الميالدي. عذر مس اطن؛

 جنوب نقاة لحا ا ذنع ثمة. ؛ط المدرسة

 عن عبارة وهي ن،—الدة ساحة

 رغربي شرفي متفاباذن نذن إدوا
 قبة تغطيها قاثمة درز تتوسطهما

 خبة و حددت وقد ،فسثرة وددوسهلها

 لوزد ا ورنة في ه نقا طن؛ ا هذه

 صادر ف ضع دار المذكورة ه ذنا واط؛
 وأبناء كوب لما او الفقراء من والوارد

 حن٠لمتوسم ا ة فع لى-و ا ئعة ا٠وط ل لسبع ا

 بزي المتزيين الله إلى المنقطعين بالخور
ا!طرق. أهل

العروسي علي د محم د.

 غالب، عبدالرحيم الرحلة، جب.ر، ابن جذع:مرا
 ،بيروت ،دةهج—مع" ا الممازة ة٠ومسوء٠ع

 حن بن عني د؛1406 م/1986
 الدودة داريخ في للؤإؤية ا صقود١ جي: اخزر ا
 ث بح-ر٠ذ وا ت ب الدرا ،.ركز ،ولية——،لر ا
؛جروت، ا$داب، دار ضعاء، ي، ليمن ا

-.1 983 ،2ط
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م خب

 ا كوع ءلمى بن محمد تحقز ،لعربا
م.1990 ،1ط حرااى،1ا

خغعم

د

دن ومديرية واؤ ادم ر—ه
ض )مددرية -يذوفا محافظة مدرات

خثعم ولد دن كهالب فلة ه-ى
و " الذرق إلى درنة إلىا رتع .والثعف(

بن سرو بن أرال ؛-ن أنمار ابن بدن ا!-ق المنطقة وتشما ،يرط م_ن
زيد ؛ن بك ما ؛ن اكت بن لغوث ؛ لي رراديى جنوب الجوف وادى

و؛-طون  كرر ا سب بن كهالن امن لف شما . وقعن فى درية المد رتت

،وناهس شهران، ح عة٠أر; ,٠خشع_ دخلله ؛.احل حلى ذطاق دن لنربي ا

جبال فى ومساكنهم وأكف. وكور، لذرق ا رفى ،لمزروعة ا ن لوديا ا دعضى

اروم ديارها تقع سير.٠ء من زراة ا لر؛ح ا عمق فى تمتد رمادة كشان هرن

منازل بين أب' - الطاة.ف طريق ء.لى
من لحب وادي لف’يتا كما الحالى.

- 8
فى وبلقرن والغرن ل ا!شا فى شمران٠م ه حئ و ٠ يين و ** مغذ ,ادى هما: ادمز , التقاء ٠ سا الو ٠ ٠٠ ٠٠ ا

دزلت قد وكانت والدرق. الحنون
طل٠ت !.خ.ا الموتم؛ ا دطار ل سدر. د,-.

ة وي-مرا بدشة فى أ زد أجلتها أن ط
ادل ذها فرزرع ل؛رط جذب ءلى

.وغثرها لة رتبا نجد وأعراض لحجر١ اع اذو رشق والحوندض إوز وا
رفرسان :..بالء . م ا فى منهم رلمع وكذلك واذم الذرة مثل و٠لم ا

لخثعمى ا سمعة ى أ بن ن ءثما : مني-م .وغبرها طم والدا ;ذف

، موى(١ محمد ؛ن د-روان قواد )دن
إلى خب سكان معظم. ودذت_مى

، مصر< حوا٠فتآ 1لم سأون لعأ؛ ا قنله وقد عدة ءلى ريذوزعون ، حون ذى ؛.;لمة
لى ر الخثعمي، رد بن ا؛؛:ى ومنهم والدخل والمعر انحجل ص غزل

موظفيهم أو سن لعبا ا قواد من كان وجذب أزيز ثم ذب إر وا والمألحة

الكبار. أء-رى بدرية وأحياء والينمة اللون

٠الخالى !ربع ا داخل فى تمتد
،نسعة بن عثمان كان خثمم ومن

اه د , محمد دوسف د.
نددس، ولى ممن وهو في ووده ا جزيره صغ-ة : لهمداذىا الحسن د دحم أدو : اجع ١م
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خدن خدد

 خثعم دار وهي Sidona ددوذا

 )راسب( قردة لهم نت ركا با ندلس،

 سلمة رن ونحدد والطائف، مكة بين

 إ٠خثع )أخبار كتاب ليشكري ا

وأدارها(. وأنسابها

 اكقحغي أحدد إبراهدم

 البددان ا٠معج صفحغي:١ ًاحمد إبراهيم مراجع:
 صدعاء، الكلمة، دار اليمنية، والقبائل
،بيروت للدراسات، الجامعية المؤسسة

 محمد م؛1996 ،2ط صنعاء، والنشر، للطباعة انية—ليما الحكمة دار ، كوع ا علي محمل. حفق٠ت ،وقبائلؤ-ا اليمن بلدان مجموع الحجري: حمد٠م م؛2002 ،4ط
 ل شم جامم - مع لجا ' : بامط.رف در لة-ا عبدا

م  اليمن إنى اسبين المهاجرين أء-
:ا،،،٠ ،ب1للكت العامة ال.هيئة وةب.ائلهم،

م.1998
______________________خيي

 حش جبل في دقع أشه قلعة هي

 صهاريج وي ٠٠إب أعمال من

هرة طا آثارها ل تزا  حميرية ودود

ا!؛وم. حق

 د خذ قلعة : ؛قال اله-مدانى ذكره.؛

 في ساعة ;؛نهما وحاظة لقلعة معاندة

 ة-ى. فيها كه خ-دد وقلعة بار،

 لقلعة ا و ا.-وى-ف عنه قصري عظيم

 ماؤه، ط-ريق كل باب ءل بطريقين

 ا٠ء_ليه ا۴جم- من ة٠لقلع ا فطريق

الصن؛ في منقور الوفيت دسمى كر؛ف

 خمسون ا رخمى في وحتمقه ،  سود ا
 وااطول ذراع عذرون وعرضه دراع

، خمسون  جوانبه على محجوز ذراع

ماني ء وا؛.ا و. لسقوط ا يمنع جدار  ا

 لح-صن ا ب با عل لحصى ا ل شما من

ني  ءطوي كابر صفا من جوبة في ا

 رأس من إب يرل ودرج بادط

دل في ؛-ارج الحصن  ءلى والنهار ا

 و ء، اذ؛ إلى يؤنى حق عة ض،' مس.يرة

 من ذبر ا ب را ء-لى ي-ك-ون من يعل

فرق.

 دن ك.ان أذ-ه د٠خلم ح-صن يوص.ف

 لمطهر١ ا"مام جعله غكمة،١ لحعون

ش )القرن * اوإين شرف ابن  ا

 في الميالدي( عذر السادس نجري

 ه/977) سنة  تراك مقاومته أيام

 وكان الله. لطف إولده ام( 569

 أرح ؤد باشا حن الركي اوزير

 د زد حمن خذ , انداءي الله عبد

 أخذ دن الداءي تمكن مقابلتهما وبد

 ربا رتمكن حبرك وجبا خدد قلعة

 ز سذثا وا الجيش، من ه عند بما

 بقاة يفعا فيما باشا حسن الوزير

ت من ذيها وما خدد  والعدد، ا$

 أركايا ادم أن الباثا ؛-رأى

يدا,ا ■ سب■ ويقا.ع ا٣دراذ٠ج ولقفر
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 من بدا يجد فدم دنيانها، ويجرب

 وتعه سوارها ر رفض رها سوا أ ضى٠ذق

نارها. ردطغدة آذارها

 القلعة أسوار بقايا تزال 

 إليها والساللم؛؛.وصلة ومبانيها

قاتمة. الردم؛ وبواتها

 سأله.ة1ب الله ءلى محدد د.

 جرر؛ دلهة أحمد، بن سن٠الح تي٦الهمد مراجع:
 كوخ‘ ا علي مد٠آح٠م تحقيق العرب،

 م.1974 ه/1394 اليمامة، دار الحوالي،
 المدارس  كوع،ا عني بن إسماعيل

 الرسالة، -'-ن“مؤ ،ليمن ا ذي "سالمية ا
صنعاء، الجد، الجيل مكتبة ؛جروت،

 الدين قطب الهررالي م؛1986 ،2ط
 الفتح ذي ذي اب البرز ًاحمد، بن محمد

 الجامر، حمد طه عذى اشرف لعثه؛ذي،ا
الطبعة الرياض، اليمامة، دار منذورات

م.1967 ه/1387ا وًاى

ة اغج
 ال٠بالشم ورة٠مهج فدية مدينة

 ٠مارب دن ما روان، من الذرفي

 د—أحم !.دكتور ا زاره؛ .٠والجوف

 وأغار ام 947 دا 1366 عام ذخري

 وأن ،القديم ؛,*وره.( تحتفظ أثم.؛ إلى

 حجار. ا ب، لشيد معبد آثار خرا بدا

 ه/ 1286 عام ني رذي ه؛ وكان

 نقش عذتم أحد سخ٠ئ ود ام 869

.المذطق.ة هذه من

 مد؛رية من ؛.رية - ,؛ش - والخربة

 ير٠ث٠الك فيها ؛لجوف. وادي ني الحزم

القديمة. ا$ذار من

 من إداري وركز ذرية والخربة:
.لبمضاءا١ وأعمال الطفة مددرره

 دن ا!عادا منطقة ني قردة الحذردة:

شبوهع؛ي. ء^ال۶ر بيحانج؛ي دردة دد

 كم ؛ي من قرية ح ولخربة

إب-::؛. وأعمال ٠يريم دن مدد

 من مرق .'ل جبل ني قرية والخربة:

آدو. د

 الحار وادي في قرية والمذربة:
 دن )عهان( سمها با ؛-ديم المعروف

 ذمار. عمال و ءذس مغرب مديرية

 يا؛و ؛و خربة لها يقال رقد
 يايس أبو آل المشايخ سكنها حيث

المرديين.

 ا!غارة مركز دن ة-رية : و؛لحذ_ر؛.ة

.أ؛;ن عمال و رصد دة ددت

 اء—والم الخاء بكر - والمذربة

 ضواحي في ة-رد-ة - ا!-راء ومكون

 عمال و ؛روم مركز من "فوة مديذة

 داحل في ٠المكال مديرية

.وماء نخل ا٢ .٠حغروت
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 من عمد وادي في قرة لمن.ربة: وا

وادي عمال وأ دوعن مديرية

.٠موت٠حغر

المقحفي د أحه إدراهزم

 ادلبوالق البلدان معجم صقحغي،١ إبراهيم ت دراجع
،4ط ء، صنعا ، لكل،ا دار ،حية الح

ما2002
ذى.ق = ،.اء البين ؛را. ا؛

دراط

 دي ؛-ن صرو ؛-ني من يم بض
 من دداء، ئ; عمرو بن حارثة ابن

 إلى ارهن من ا ولى هجرل ا زد.

 وإلى والمدينة، مكة ؛؛ن )ا دواء(

 اتت ثم الحجاز. في غزال وادي

 في بطوبا نشرت فا با هجر في ءزاعة

 والعراق  ندلى وا وممز م اؤد؛

 العربي، الرض من عديد؛ وموالدغ
 ذ.رع ءلى الكتاب هذا في أترنا وقد

 مناطق مختلف من خزاعة من عديدة

ادربي. الوض

 ا"سالم قبل ط خزا تاريخ ومن

 قامت .يم-ن ن٠م ه-ا^ر=-ا ءذ-ف ا٦أذ

 معارك دارت ثم, ، مكة من بالقرب

 كاكت .تي التمننة جره,( وبذن بذنها

ط مكة منطقة خزاعة ق-بل نزلت ؤ)

 مكة دن جره-م سيطرة بزوال انتهت

 إلى دكة وحكم الكعبة ذن ددا وانتقال

 حق كذلك ا مر رظ-ل خزاء-ة.

 ورئيهم ة-ر؛ش دل - قعي .'ختلف

 لكدجةا اذة ت يب1 خزاعة دح —

 وانتهى الدماء فه ماك ختالن؛

 !-ذهي مكة وحكم الدانة بانتقال

 قريش ٠م با"ة.ادن لجزاءه والماح

 ريجتمل -ن، المقد ذ٨لبق ا أرباض في

 خزاعة فرحرحت عادت قريش أن

 ظهور وقت ا رباض تلك دارج

"مالم. ا

 مح معز فح في ءه خز كت شهر و

 معز في خزاعة ووقفت الراية. هل

 فقد ، عقان دن ن عثه؛ لخلرفة ا زد

 ءي لخز ا الحمق دن عمرو منها كان

 قتل في إيشزك ممز من خرج الذي
 ورفء ابن يف مذ-هم و عثمان.

 إلى هحذيف أبي بن سذره اذني ءي ز لمة

 -هم رد م. 655 ه/35 سنة ء؛-ه-ان

 -141) دم مير ت أن.* , بن محمد

 والغازي م(760 - 758 ه/143

 بن المطلب وا دثر ء؛نم، بن الغضر

 خرا لفضلوا رون وها الته، عبد

وه_ب بن وعمرو ،لمطلب
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عبادة( )ساد؛ن لخزرجيا عادة( ؛ن )معد |لخزرجي

 الذري ذواد سن م(8 16ه/20 1 )ت

 وهب وعوف؛-ن الحكم، ن—ب

 وجوه من كان م(819ه/204)ت
 مرتدن• استخالف م-صر رولي الجت.د

 ع-صر الله عبد بن المطلب ولي ون؛

 من ذوم ه صيب م815ه/199 سنة

 رخي ،الغطاط وسكنوا ذزاءة

 سكنو ٢٠٢١ سمهم با المطب؛ ق زى

بن لعزيز يد وايهمم ومن ب،

عحدران.

بادطرف ءبدالقادر محمد
 دع ج؛ ،اجامع: بامطرف، در عبدانة؛ محمد دراجع:

 ابن إذى اصص;تن جرذن المي؛ أء م دل
ء،1صذع المكتاب، العامة الهرب وب؛لمهم،

1998.

 والخزرج ا"وس = الخزرج

 عادة( إن )سد اسزرجي

 م636 - ه15 ت

 ره-و ر،  نعد؛ ا من جلدل دجابي

 بور -دارئة دليم؛ز بن عبادة رن د٠س

 خردنا بن ثعلبة بن حازم أبى

 قبائل من يطن واؤزرج ارزروى.

 إلى ودءا المهاجرة اليمنية  زد ا

درب-

 عالقته في لعد ذكر أول

م ؛-;ة، الة.؛ العقبة بيعة في يرد دا"سء

 سيعين دع الحج م.وس-م في وفد ؛.قد

 امرأتان، ذدهم والخزرج ا وس من

 ءلى ؛ردع من سع ٠الر-رل ويا'يع
بدن ن رى ،  دود وا  تم ا حرب

 ء نقبا ل**لبةون ٠ م٠٠دذخبه ا عثر دق

 قومه في مقامه إلى إذ؛رة ب وه ، نم

 ار-زرج دنيي .دكون أن قبل حؤ

٠بعدةذ

 الحرب بيعة بأمر قريش علمت

 صرمح-ة حرب بيعة ألمها وأدركت

 فلم المبايعين لمطاردة فخرجت ضدها

 ولدي مكة إلى وقادته بعد إ تفكر

لكنه شديدا ذب نه سجا من د٠سع

 بالله زممانه عن يتزحزح لم

 عذابه من بحلمه ولم ،٠وبادرسول

 جبذر را تريئى دن لرجرن ذكره إ

 ابن والخارث عدي مطعم؛ن ؛.ز

 في لهما يجير ؛.؛ن .ه و أمية بن حرب

 قريثى رجال ءلمم ف-لما تجارة، درب
 التي  ياديه وفاء ه خلعا با د_ر

.حه لهما سلذت

 رب—ي ء أغنر؛ دس د ع٠س كان

 ورث وقد المعدودين، وأسخيائها

 ابنه عنه وورثه رح.ده أدب ء.ن بدود

أنه ا ربة-؛ عنهم نهر وقد قدس.

1257 اببدية طش اصه



عبادة( إن د )نيع |لخزرجي ؛ن.ادة( د نيع الخزرجي

 يرب في )حمن( أطم فم كان

 أراد من ه ال.عام في ؛.ود( فده ينادى

 وب.عد .طم.-خ-م أ ت ف.لميج للحم وا لش.حم ا

 )المدينة( دارب إلى الرس-ول! ه.جرة

ن  طعام جءغنة ؛.ود كل ؛رني) س.عد ك

 ٠رس-و إلى اللجن و للحم ا ثريد من

 الجفتة ذلك رت٠اشته وؤد الله!،
 -ول!،٠ا!-رم دع ددور كانت  ب

 ؛.ف-( ك.ان ك.ما زوح.أذ.^، ء-لى دورال

 العفة ذلى دن رجال سجعين يطعم

 ءلى وله؛-ذلك المدمين، دن

 بني حص-ار ء أثن؛ سخ-ة د أ؛( لملدممن ا

 على ذرق إذ قريظة وبني النفير

 زلى يميتهم وزادا بلحا المسلمين

 لمساندة كددرا عونا قدم كما الحصار

٠ توك إلى تلمين ا حم.لة

 أعرق لتي ا بدر معركة وباستدذاء

 كل في عل٠س شارك فها المشاركة عن

 لرسول ا ا ه ضم خا إم، ا ميةملرب ا رك ا لمع ا

 إنه بل ، . ريذص٠ة كفار ضد محمدا

 أبي ادن ذيما ا نصار ة را دل 1ح ن كا٠

 وفي المهاجرن. رادة اعلح ءفي لب ط؛

 لصيقا معد ؛(ن أحد معركة

 حق عنه المدافعين ودن بالرسول!

 الخندق غزوة في أد-( الغمة، نجالء

ول ورأي ف٠س ماحب فكان

 معان د؛ن سع  وس ا سدد هع رذذ

 4؛.وم ني( فد محمد! ا)رسول كان د(

 ءار ررث إعطاؤه*{ وهو غطفان؛ رفي

 حار دن ينسحبوا أن ءلى ا(-دينة

 الوطأة ويجففوا لخندق (-إيذن؛.ود

 تأخذ أن إ ن غطن( بت ر ،عنها

 ~ الرسو ررهما فشا (.ديذن ر ى نعف

 د ني* ؤذمار زعيما ل وق( ا مر، في

 أن -رني.ول دن ءلم.ا أن ر*د وني*-د

ت رآه رأفي ردن اك( تلك  رحوًا و

 اكرف"، إ عندنا لهم يس الهإًا"

 وطت ب.عدئذ صرون ط( ؛فاذسحب

وذرامتها. ا(ن؛:ة ر ة(

 أبي؛رزت بن الله عبد دوت و'؛.*ط

ن دى !وصور أكار سعد ثخعبة

تمتع؛.كافة رقد متارع بال لخزرج
 نقيب” فكان المطلوبة الريا-ة مفات

 يجيد ذلك فوق وكان جوادًا" موذًا

 جد موزة ره-ي الكتا؛ن؛(',*.ربية

 جانب إلى لع_صرI ذلك في استانائوة

 ،ردي وإجاد البا*.ة ءلى قدرته

 الصفات تلك كل له جلبت رة-إ

 فعأل بثور الة(دلى، لقب والممزا'ت

 تبوأهني( رفوض ودنام مؤدد ددى

سعد.
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دة(1م بن )معد ا)^زرحي عدادل( ؛ن )،.مد لخزرجيا

 مخك م، #مال ا جيد سعد ن ى
 فعأل مبدله في ؛-إذ  أسلم، دخ له

 ثقة ق—ح—ت—س ا ، لنفيى وا لنفر ا

 جعله الذي ا-زد إلى ؛-ه ٠الرسبرل

 الغة في مكة فتح يوم لرايه هال حل

منة  من سعد دنا فلما ،المهجرة الث

م-ه علن ق-د وكانى سفيان أبب  س-
 يورده ؛. د؛ وأسمه^ سعد إب ذظر

ستيعاب في البر عبد ابن " ..،ا

 ت*-ذ-حل الدوم ، لم-فحمة ا يوم لدوم
 وقد ، " قريث الله أذل ا"رم الحرمة

 روع في سرعب لعبارات ا هذه بثت
 أبدًا يذوقع ؛.ان ما اذني سنيان أبب

 $ن، يثهده ي إذ لفتحا ؛^وم يود؛

 وعل ا ذه؛ر كتربة .?.اذت فللم_ا

 سفيان أبا I محمد الرسول مها ر.

 ردوني دا محمل. مفيان ;و دى ذا

 سدد زعم ؤإنه ؤومك دل بق أدرت الله

 ني وة،ا قا;لذا ...ه در؛ذا حن ع.عه ود.ن

لكن الخ" ......لملحمة ا اروم؛-وم

 ا؛:_وبة الكلمات ؛دن ١ا!كريم ا!رسول

 ا"وم "ن غيا“  بي ل وقا معد إلى

 قريشا الله أعز "وم ا؛رحمة ووم

 I الرسول خثي فقد ذلك ردح
 معد من نلذ.ون أن صحابته ويعفر

فبادر نها و يريد  ة.ر؛-شر في ص.ول_ة

 من الراية ؛برع ا در إلى I الرسول

 ولم ،وير ب-ذه وتليمها معد ؛د

 الراية ذ-دم ذلك ءلى ٠سعل يعترض

 د-ة عما له حضرت ا أن ب-عاد ب_ذه

بالتايم. ا ر ءلى كأمارة الرسول

 التي الجليلة ا ء-مال هذه لكل

 ولمكانه ا"د م سدل في سعد*- ما قام

 من قومه وعند I الله ردول عند

 وهم خاصة لمة-زرج ا وفي أ:لمار

 ثم ا نعدار، في ا ووى القبيل

  I الرسول د.وت مفاجأة حصول
 نفه رأى قد سعد ون أن؛لمة يحعد

 ..ذرواسة ضس-ت-حقا ا؛مشهورة ؛^.ؤه.$ته

در ا؛.صني؛ في 'نيع-ذ وزورة ا؛رسول. بعد

 ماءد مقيفة؛-في في موقفه د-ن آ....ن

 ن بعد،ر؛؛ إذ ا، انوول ة ون؛ بعد

 ر نى؛ ا' تداءت ٠الرسول وذان خجر

من عدة سني؛ لب.ذي د.وخ.ة د؛ ئللة إلى ج د؛

 أخرج أو سعد، وحج الخزرج

 مزمأل القيفة إلى دره ب

 أن واضحا و؛.ان بالثاب(. )د-ذ-ة.ى

 وا؛ؤه_ل حظ  وذر ا ه_و سعدًا

 من  در ا حب ما إيكون بجدارة

أنصار أنفهم رأوا م ، برنهم
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عبادة( ؛-ن )سد الخزرجي عبادة( دن >سعد الذزرجي

 فيما ا٠ ا"سالم وكتائب الله

 إليهم أدت برنهم طائفة الهاجرون

 في هو من هو سعدًا و ن ،إ لرس

 ما ثمة فليس ا"سالم في ومكانه ومه٠ق

 يكون أن - ا شار رأى كما - يمنع

 *H الرسول بعد ة٠للرداس اختار دو

ت ذلك ٢٠رف أظهرت وقد  مداو

 يفعون بم أ بعضهم عم ا نصار

 ؛—مم جرين المها لموقف ب ظ

 نذول مادا قودم ذلك وآرة يصنعون،

 يكون أن إ أبوا إن جرين للمها

 أمثر منا نقول قالوا ،م مني  محر ا

 من النذطة هذه وعند ، " ألرور ومذكم

ت  قولته سعد دغول ترة ا لذ ا المداو

 وهي : لوهن ا أول هذا : لمشهورة ا

 الراسخة سعد عة قنا تظهر قولة

 خ . لرسول ا بعد الرياسة في بأحذثته

 في المشاركة نجرد حتى عنده سبدل و

 بخبر المهاجرين ءلحم لكن ا مر.

 بكر بى أ ووصول لسقيفة ا جتماع ا

 عبرذة بب وأ ب لخطا ا بن وعمر لصددق ا

 المهاجزش رؤساء من رنم اذراح بن

 في معلمحهم ر٠ ذص ا عل د٠أفس

ت دذا وجرت ،سعد  برن و

؛ستحق دن حول وا شار جرين إبا ا

 بعد لمسلمون ا مر أ ب١ح ا٠ص يكون أن

 تلك وتموزت ،I الرسول وفاة

ت  في يجري بما الشبيهة المداو

 العاصرة الديمقراطيات برلمانات

 في لتلطف وبا رذا والتهديد بالشدة

 ثبجة لنن ا ًاكن ،آخر حرذًا جة٠لح ا عرض

ت بعد  جبهة شبع وبعد. المداو

 سعد أراد ما غور ءلى كاذت ا شار

 حجج غارت فذد ، ومنادروه

 وكان والجهاد السابقة في المهاجرين

 عدم في دًا 1ح لقرثي ا لرممول ا سب

 ،قرثي فر  مر ا يلى  ن الماح

 في الصديق بكر أي يعة مبا وتمت

 ومرضه زاويته ني سعدًا آذى تدافع

 ، سعدًا قتلت صارح صاح حق

 الته )اقتاب الخطاب ابن فأجابه

 رافض السقيفة من وخرج , " سعدًا

 بن عمر ن وكا بكر  بي لبيعة ا

 قبل سعد ة٠سع ءلى بص, ب لخطا ا

 خشرة با"كراه ولو السقيفة مغادرته

 لعلف أن بعد رأيه عن ؛.رجع ،الغذئة

 رؤساء من معاذ، بن -سعد بن بشرر

قد إنه لقول با عمر إصرار ا وس،

 يقتل حق بااعكم و رأبى لج

أهله م*ه يقتل حتى بمقتول ولير
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عباده( بن )سعد الخدزرجي عبادة( ؛ن )سعد ا!لءزرجي

 و ات-رىوه٠ف عددرته ن—م وطائغة

. حد وا رجل ه.و إنما ،درى ا1يضرك

 في الذهبي يوردها روان-؛ وتجعل
 بكر  بي موجه لقول ا هذا ٠ ٠ سدره

 ا!ميعة بعد المبايعة منه طلب أن بعد
 يحشف فهو ا هدر كان وأدا العامة،

 ت رب أمام سعد موقف عن

 وابن بكر أبي البارزين المهاجرين

 ر—رك أؤب بيعة أن ورزم الخطاب

 إسجد ا ني مة ذا ا لبيعة ا بعد صة خا
 قد لسقيفةا بدعة من م أيا ثالثة بعد

 ، هذا زماننا في انتخابي فوزًا أشبهت

 ني ،مشهودة درة نتخا ا معركة وبعد
ج، اضرةح ا قل، ءلى المدة  ا

 دفي سقيعة ئح بنن؛ رقر لم سعدًا أن إ

 ،بذلك يقر  أن حقه ومن ساعدة

 ثمة إقراره عدم ني يكون  وأن
 تلك الموالف أن لو البتة، حرج

 "جاعا حذصول وده زمن في جاءت
 الموقف، سيد كان عاده والحرصر

 لكدمة الرافض سعد موؤف فبقي
مة  هدًا وشا "جاع ا انكسار ءلى ء

 أي بيعة بأن الشهيرة المقولة تلك ءلى

 المسلمين الله وفى فكة كاذت بكر

 جانب من رار٠ا"حم ا وهن ذرها.
بن بكر  بي المبايعة عدم في سعد  و

رسوخ إلى ر ددي بعده من الخطاب

 كان الذي هو بأنه لديه عة لقنا ا
 وأنه خاصة ،خرفة يكون أن يتحق

 ر يين أنه أو ،ذومه وبرن مدينته في

 مما ه رزز عدم إلى  ذلى ا ءلى

حصل.

 نئدت على لسقيفة ا بعد عد٠س نكفأ ا

 أي خالفة أ؛.خاء عنه ترد أخرط'ر  إذ

 الذرح في و الردة حروب ني  ر دلمة

 في الرخاء يستطع لم لكنه ، تلتها ا!في

 ادن إلى الخالفة آلت أن بعد المدينة

ددن ددن الجفاء كان فقد الخذطاب  ا
، السقيفة في جرى ما بعد  واضح

 أن تفيد رواية الجفاء استمرار وتدعم

 وسعد ب عذطا ا ابن برن جرت زورة

 ب لخطا ا ابن صار بعدما عبادة دن
 عدم رغدم كان سعدًا أن فيها ،خلرفة

 وز أما بكر، أبي جوار يجب المبايعة

 فإن الخطاب ابن إلى الخالفة أفضت
 الخطاب ابن جوار ج دكر يصرح سعدًا

 ويبقى ،م لثما ا إلى لمديدة ا ذرك فرقرر

 "سالمية ا الفتوحات أوج في ك هنا

 كان من كان أن بعد الذكر مدور

 إب تلتفت ثم ،1 الرسول زدن

 وفاته سذة لتسجرلى يقين بال ا؛صادر

 السنة ا قوال أرجح ني وأبا

 سنتين بعد جرة—للي عذرة مسة لخا ا

،عمر الفاروق خالفة من ونصف
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ا, ذذا1ا ح~ر بن لي٠ خررجيا

 أذه م.وده مكان ح-ول الراجح أن كم.ا

 سبب أما ا!خام. من؛-$د دوران
 الروايات !تبادن غامض وفى الوفاة

 أن ذه روي الذي الح-د إلى ءرزه في

قد. الجن

السدري أحمد د.

 ب ابن هشام؛ ابن سيرة هشام، ابن وراجع:
تىماب ارر، س  ابن صحاب؛٠ا  معرذة ذي ا

 ابن المحابة؛ رفة٠مع ذي ا"صابة حجر،
ا ثبر، اس التاريخ؛ ذي الكامل ا رم،

 ،سأل ابن المحابة؛ معرفة ذي الة؛؛ة أحد
أعالم سير الذهبي، معد، ابن طبقات

ن(٠ح إن )علي ازغزرج'ي
م1409ه/812 ت

 وهامر ادن؛-ن بن ءلي شو
 موفق ا!ثمني.( ا!)؛-;دي؛ ؛ لخزرجي

،لمؤرخ ا ،لم لما ا ،لحسن ا دو أ ،دديرى ا

 في حجر رن ا فظ لحا ا بله قا ،عر لشا ا
 وذلك لسعون ا عل تدف وقد د زبي

؛قاط" وفاته ذدل

 ا!في لرسوب ا!.دو!.ة مؤرخ ويعد
 ا ذرف الملك إب وقز؛، عاصرها،

 - 1376 ه/803 - 778) إسماعيل

، لليمن أرخ كما م(،1400  عموم

 وضعه ا!.ذي دارثأذه كدب، دن را وور.!

 المبوك(، لعجد ا ) السنين ء-لى
ولي فيمن وا ء-$م الكفاب و)

 والدول ا در عن ره-و ايمن...(،

 لمشهور ا وكتابه ،بدن ا حكمت التي

 تارخ في اللؤلؤية ۵)الغو المبوع

 جه تو والذي الرسوب(، الدولة

نئره وتولى رردهارس، ادترج.
 ون دسرا المتغرقان ته وفا بعد

 )سنة أجزاء ثادثة في وميكلون

 - 1906 ه/1325 - 1 324

 )مركز نثره وأعاد م(،1907

 عام بصذحاء ث( ليحووا الدراسات

 زي لقا ا بتحقيق م 1 9 8 7 ا ه1407

  كوع، ا ءلي بن محمد المؤرخ

 في الزمن $م ؛ء )طراز وكذلك

. ( يمنا ن ء;؛ طقات

 دهري|..1 ااد عبد حسدن د.
 الله عبد حين ،210/2 دح:الال الضوء :جعدرا

 الضذا?ف في ارضي ثااترا دصادر :ادريا
م؛1980 دمثق، الحار، دار شطاذى١

 الغفل أبو الدين دهان 'اجافن م ا"د؛
 ذي العمر بأبناء الغمر أبناء لمشالذي:ا

 ،بيروت الملمية، 'الكذب دار التارية,،
 البدر ذي:الشوكا ءي ؛في سد م؛1986
بع،اادا ااذرن ي.عد ء1ج دن حازفي٠بم الطالع
الملحق ام، 348 مصر، العادة، مطبعة

161.

الخفراء
 افيءي ا"مام أسها دنة دن هي

 ٠حنأ؛: ؛ز أحمد بن محمد

 المعروف م(1718ه/1130 )ت

عام ني الموادب(؛؛:- ->_،_، ا—ص ص)
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ذر؛ الة شرا الغ

 للمرءى أرض في م(1691ه/1103)

 ، ٠رداع مدينة بدالي دل بعد عل

لها سخر وقد )البتراء(. تعمى كانت
 م٠ه ز إي فتم كثدره   وأدو. جهودًا

 وقت في وره-؛٠—و ومساجدها دوره.؛

 ير٠لكحI لج-امعI ذلك: رمن ذد؛ر،

 مع( ي ا )دار ة المما داره ة_رب

وبة ومس_ج.د  ه-و ءظيم رمسجد ،ا

 ااد؛؛ر زالت ما بم ،الالهد مسد
ده ده عظيمة دررًا تنمو  ذر وب( و و

 عرصتها، استوعبت حق أصحابه

 دة ءا رد الحعر البيت يبتاع ر وى-(

 وا!-دره-م ،ي-ومثذ زرحه من أوب

 ؛.مقياس كبذرة قيمة وه-ي قفلة

 ( عثي* م )او( عمارة تم كما ، ززه

 سور تحت دن ابء له رذت

 انختلغة -واق ا وثئت لحصن،

 ؛٦س, واكدا الحوادث فيها ودر

 هل -رقأ-؛ في حع وا " ت ن.؛ طن.( وا
 ب اام من ب وا و-؛ ت ء-؛ ااصن-(

 س.ك-ابا -؛لح رة.لى ، " وااحرك واشذذ

ر ف، عثرة من أ  كش ودوره-؛ آ

 درض مذتن دانى وبعد ،!200 دن
 إلى ل دنة-؛  ا ذة-رر ب؛لخ-ضراء المهدي

 شرقيها ني اء-ذ-ط حيث ذمار دذطقة

 ء را لخف ا در وء؛ ،هب(أ؛ة لموا ا ) دنينه

م1700 ه/ 1111 م ء؛ منتصف في

 ل ورح-؛ وا د.راء اا-ة(دة انتقل ومعه

 هجرت حق الناس وتبعهم ،دوك

 و؛-؛ذ.ت ،ء-ر؛.ت ثم وأقفرت، ا(.دينة
إلى بق.ة  ة-؛ وس ،ء.س ؛.*ن أذرًا

اروم-

 زع موا ءدة عل الخ.ضراء وتطاق

؛ ذهام ليمن ا في

 في وسكن ي ء: و'لمة-ضرا
 ذي دنيرلى من )ناب(( صهبان

لنجد ا وق—— عل يذرف ٠ ل س_فا
 .حص.ذة أذرية قلعة وبه * ور٠ '

حل ذمة في دحن المة_فراء:
 إب، طيت-ة غرب ش؛ل ،حبدش
 إداري مركزًا ويشكل خدد. بقرب

 لر ا قردة مذ-ها ا-ةرى ا دن دًا ءلى م٠يض-

واني وا  ني ود-؛ وا هالل وبيت ا
. وغيرها

 اا.ة.؛؛ل منطقة في ؛لمدة والمصداء:
ااشر. درلى دن ا مغل

 وادي ءتاض من خراء:—والمة
 من ذوي -لم ا ا!-ذرب في قع اوا ا اذو ا

حفردوت. س؛حل ءلى بروم د:طةة

ع ألى منطقة في قرلى رالمذضراء:

رأء-^-؛ل ا!-.- م دنيرلى من غل٠أس

 جبل أعال حمس والمذضرء:

 حيثي، بجبل ا!؛وم المعروف ذخر

في يقع تعز. من الجنوبي ؛؛لغرب
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اا-ن( )عاي؛ن الخفذجي )ددنى( الخضيري

 العدف قرية ق ؛., لرة ا منطقة  ء
رب جهة دن الشمالي. ا

 ذلى روا من وواد قرية وا صراء:

.ش:وة جنوبي في ان٠ح وادي

 دحار، ؛-ني في فرية والخضراء:

 )آل إليها ينب _اء.’صذ_ غربي

 ا؛ز عبدالرحمن ذرية من الخضراء(

 لحمزي ا هاثم أبي بن حمزة م "د-( ا

٠ رغ لحسا

 )عيال مذهلقة في بلدة والخضراء:

 ر آد؛ ذيها أردب. ة ر مد من الله( عبد

تديمة*

 من ٠مارب ني بلدة راء:١والخغ

رحة. مددردة عيشة أبي آل ركزم

 ||مق.حقي أحمد إبراهدم
عمري1ا الته ءبد ن دسي د.

 ٠عاص٠م )ء(، الرثيد بن المريد بغية جذع: مرا
.95ق :والمر'هب الخضراء مادب

 ذالقباوا البلدان معج-م الشدذي، إدراهدم
 ،4ط صنعاء، الكلمة، دار اليمنية،

٠م2002

تى( )» الخضري
م1964 ا م1384 ت

 ء ا شهد من ي لحفدر ا ثذى٠م هو

ربيع 26 م/1962 ر١سبتم 26 ثورة

 بني في المب من اه. 3 82 ا$ض

 صعاء. مدينة هرن ل ما٠لش ا إلى رث اطة؛

 الجيش في العسكرية حياته بدأ

 ثورة في ل’ل-( بدور م۴أسه الدفاءي.

 وحاض ام 962 سنة سبتمبر 26

 لالستقامة   ث كان عديدة. معارك

زمالئه. من ومحبوب

 ريءا ه1384 م/1964 ^ثة وفي

 ة٠مهم في حريب إلى طردقه في هو

 ظروف في لالغدثبال تعرض عسكرية

 اغتياله حادث أثار وقد غامضة.

 ط اضبا او لححومة ا ددن شد-وئ

 وشكات ادردة، العسكرة والقيادة

 في للتحقيق .بذخة لذلك الحكومة

 إلى تمر لم اللجنة أن غثر الحادث

 ة لجنا ا حقيقة تتبرن ولم ٠.نتيجة

ء ودوافع يال. ا

المؤدد تاسم علي د العة

'ير٠٠ح إن )ءلمى استجي
ا7ك/<و١١ا8 م736 دا 118 ت

علي؛ن الحن؛ن بن ء-لي هو
ثاب )الخفدجي( القاسم الحسين
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ةن(٠٠الح بن ءاي ■دجي ؛ر٠د٠ال ؛ن 'علي خعئجي٠ال

 ا!ظرف واذر الرح كثير ساحر

 ء-ريق-ة ًانيرة إلى ى٢تذت، عادة، ددوا

 جده ء،!-هراا ,-.*-ةووا الشهرة واسعة

 الشعب ناد الذي القا-م ا"مام

 أفء في ا تراك ءنى الدورة في ارهني

ل فرة ذ لبن.  ول ا العثماني ا

 فرمة المعتقرة الحياة له ه-يأت

-هو اذزل لحياة  ردذرغ البريء، وا

 ا"خوانية تلمطارحاوا للمداعبات

جتماء-ة العروب دن ،؛:ر ولذقد  في ا
 نأشعار معظم ب٠٠٠تذ بوإ ، ءمه

 تء-ا سا في سمه ا ويردد ،حكة لضا ا

 من ر٠كث في وسخره إرح،وا اصغاء

 !.عبارةا غلرظة ،!لمذعا ش-ديدة "ح؛ان ا

 اوهاب ا لفاظ ذكر عن يتحرج 

 ذكر عن يتورع و قصائده، في
 دا ذرأة وا للرجل ;ة ث لم ا ا عقاء

 من قدرًا للقعيدة سروفر ذلك دام

والعفوة. ا"ضحاك

 الشاءر ه رذ الخفجي يكن ولم

 وسط ءاثى فقد ه، م٠ءص في زظريف ا

 كاذت الظرفاء ء كدرا ا ض كبدر عدد

 هعه الشعرية جالبما٠٠ومس هم قصائد

 كتب ما كادة إلى الدوافع إحدى هي

ء بدن ومن هازلة، قصائد ن٠م  هؤ

 المثال ل5سي ءلى - الظرفاء الدراء

 بد٠وء لفسيل ا د٠م٠مح حسن - ر١لحم ا

 أدو محمد وأحمد مي لشا ا يجيى الله

 لوزة ب ا هيم إبرا ويجيى ، لب ط

 بن همد و الوزير يحدى بن وى،م
 لخفجي ا شع_ار۴ وت_ع_د ، د زر مح_م-د

ء زمالئه وأدحار  الناحية دن - ه-ؤ

 في للعامية فرددا معجما - للغويةا

. ن عمم

 ، متقيما ظريف شاعرنا وكان

 قلبه يعرف  لذذين، ا هادق

 ءن دعبرر ك-م-ا الرياء، أو التعصب

 الجادة. قصا؛ده بعقي ذلك

بيرفغ ا ط تغفي فال

 يده مبل وذا فيها

أربغ ذي أربغ تبعن قد إن

 واقصده ثوبك وثل

ينغغ فيلن مئة الرعظ 

 ترذ_ف تقدر أث و

اشتى كيفما يصلي ك-

 القبول والر لله

حياة* مطلع في لخفتجي ا أن ويدو

 ني ثانه ا"د-؛د_ة في يطمع ان٠ك ند

 آل دن أسرذ-ه اد أؤس اني.ة شأن ذلك
في كررًا نفه أجهد فقد ،مم ا!ن-؛
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ين( )عاي؛ن اسحي ا اسن( بن دءاي لخغذجيا

 ٠مز وغيره يلزيد ا ب٠لمذه ا كب ة ء ؤرا

 له ؛.دا ولما للغوية، وا لديزن ا ا!كتب

 "نه لتحقيق ا حيل٠ست٠٠م وحه٠٠جبم٠ط أن

 ودع ة لحيا ا في فدفته مع قض يدنا

ا دل، شق واروي الشي دكودده

 د ء ؛ل والدعابة، القناعة حياة وآثر

 ومن ا"مامة ومن نفه من يسخر

 من ًا٠٠أيض خر و مجتمعه، أبناء

 ب أن ،رحاول ،ه.ا قر الي الكذب

 فائدة  فيما ثمينا وقتا أضاع قد أنه

 س.اخ.ر — يدءو دأ٠وب غنى، و مذ-ه

 ولو ،الكتذب هذه ؛-ح إلى - با!طبع

 مثال كالشاطب^ة - ا٠بعضه ءس ؛-اخ

 - اوجع القراءات في كتاب ودو

 يكون ذلك فإن ال-راد، من حفنة

 في ذلك كز أورد كما :عد* أجدى

قلبي(. ؛ا )ءواد دتهتقص

 ?م بتعا يؤمن  لمإضجي ا ك-ان

 وإذ ’ء-، به من يخر فهو المرأة،

 عمأل ويعتورها : ااطتيات م٦لذعل

 ، بثردة ا للمطب.ة فيا ومنا !لمعقل مناي

 إليها المذار القعيدة ؛نية في وه-و

 إلى الالذعة سنردته نار يوجه .ا؛ذ.ا٠س
تعليم في الراغبين ا$باء أولئك

قائال: بناتبم،

 ء_ماذ دا ق-دالفيديتعرا ذل!-وا

 ؛.حرلى؛ارده ممعنا قد م-ا

الخاطئة النغإرة هذه دت1ة- رقد

ئية نظرة إلى الشاعر  خرى اس-تع-

 ثعره وفي تخلفا، 'كهر موقف رإلى

 عن ا يام تالمن دددة مفاهيم يذع.لى

 الفالح هو ليمن في وا!ذ;؛لي العذلي،

 ينبغي كوحش وأحيان ,١. ص. خك -

 أخطاره، من والحذر منه التخلص

 والقسوة لعدف را جهته موا دكن وإن

 مانع، فال مفترس بوحنش الالئقين

 و الريف غاية في رعدش لفبإلي فا

 ،ن غ ا يدخله أو ا!-رحمة قلبه يعرف

لي با إزراة* من لحفنجذي ا أدبر وك  لقب

الفالج. أو

 غمد بالتعليم جدير غير ه٠أد يرى

 وا!كتابة: بالقراءة جدذر

الطغام من قبيلي أصله

 البقر بمنطق  زه-ار في يقرا

م بغا ينبعك لضحى ا وقت

 لقشر ا سالمة يداهؤ يشتي

أو الخفنجي أن إلى ر غش أن بقي

الروضة، موالد من ا-دفسين بن علي
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°. ذا ء~؛ن(٠ال بن ،،ي خمتجي٠ل

 اددبورة ا!ضوا-دى دن واحدة ره

 حمز ودن ،العاص_مبت لعنعاء

 حياده ق-غى رؤد الصيفية، ع.تتزهام_ا

 رة-ول رصذع.اء، الررز-ة ؛-;ن م.تتةاج

 في شهره له ا٠ظريغ سددًا )كان : رة زد

 بدر في له ول؛ ، 1ر؛_ ده_ صنعاء

 ، سغيذة٠ل ا يس.مى ء صن*.؛ ذزه.ة زحب٠لع ا

 رمحط واللطغاء لألدباء سأرى و ره.
 راءة وبدن ذه ردي ء، '.ظرفا ا |لرجال

 عرة لمثا ا دن ه عصر ؛.اء أد رمت

والما؛.ة.ة ر (.طا ا و  د؛.؛ة ا هة٠والمغاك

 المعربة ا!شهيرة للقصائد دعارزه إلى

ة(. اذر لقصاذلى ا دن ؛*دة لمحوذن ر

 يجمع الذي الخنفجي ودوان

 يطبع لم ة د وا!-*ا الفصيحة قصائده

ف.ة ذ.^ وعنوا ؛.*.لى، وزع; لعدمي ا سا

 ،ء-رة سا تسمية وه_ي 'لبلي ا
 ٢يعا د٠ح و! لخمرة ا ص ف.ة كال ذا
 ؤرة دن* ت*تصر أن _ء.ك.ن ص ا!.*.لى أن

له. زءر  اذن رهو البلس كذلك

 يح-ا يمكن فال زه-ر !.ه ن كذ؛ وإن

ه-نا ،ا!نه.ور ك.سائ.ر زي.ذة يك.ون أن

 ه في مبالغا تحفظا كث؛رون ى ,.لى وؤلى
 ى وأ؛-د ،ن الذ؛و ا ه_ذا تحقيق إزاء

 دا 1تحقيز ؛.أل ط.بع.ه دن نفورًا آءرون
 ي ء ا٠جتم ا ونذلى رية عا ظ د.ذ.ا دن ي ة

إلى فيهبط ؟*.يبانا ينعكس خالفي و
 انجرن من درجة إلى يصل أن

والخالعة.

لح1المق عبدالعرز د. أ.
 ؤي الماب ثعر المقالح، العزيز عم) د. مراجع:

العودة، دار ،380 - 373 ص اليمن،
،تعاء٠ص ،دمدية 1 اإ.,داردبالت ةز٠مر ؛ثروت،

م.1978

خدى

 وفتح المعجمة المذاء ؛ضم هي

 اسم وه-و .الطين. أي ،ذذل زذة الالم

 ميدي ل وشما جيزان جنوب رقع واد

 ا!.وادي رذك ورد رقد ابدن. تم.امة في

 (.616 جام )ذتثر قديم يمني :نش ني

 أن )الصفة( في الحمداني ويذكر

 وادي ءلي لجكم قرية )القيفتين(

رأطالل. خراب اروم وهي نجذب،

اا.شيبة ن٠حس اش ءبد د.
 أبو ؛ دجة(  له.؛ )با الذ.ثبة الله عدن رسالة ح مرارع

 جزيرة صخ-ة ا؛.همداذي: نى—.٠٠١٠؛ا محمد
كوع ه ا علي بن رحم،■ تحنيق العرب،

ام.990 ،1ط الحوا؛ي، !
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الجذواوجي ةو؛ن١الت - عدن حج الجذواوجي لتكوينا - عدن دج

لجيواوجيا اصن - عدن خليج
المقدمة

 وضى٠ح عن رة عر؛ عدن ديج—خ
 نح-و ه1ءرض ،التك.وين حديث محيطي

 الص-فيآح-ة ؛.;ن ريذع دش كياو 300
وذمان( )ارمن $ شما العربذة

(1 )شكل وبا٠جت -ود-ال،ة١۵اذ. و:لذوحه

 دش 1000 ؛.اه طول-*< وبم-د

 - غرب جدوب و .ربء اتجاه ئئبغذًا
 wsw - ENET ذرق دال ذرق

 -قطرة“ وجزدرة زب -?تبوبي دولة ؛;ن
ذرة؛.

 لجيولوجية ا الدراسات إن

 عدن خادج أن تبين وفزئدة٠والح

 تمر مس Rift ايدامي غور عن عبارة
نغتاح النشاط ددن يشعاى وا

 وك رذ، لصوما وا دي؛٠اصر الصحيئسن مهى٦لمغد

 أئر منذ خيطيه ا القشره بذكوين ددأ

سنة. مرون ءشرة لدن

 والبحر عدن خليج تكوين إن
 الصفيحة انفصال نبجة ظهر  حمر ا

فريقية الصفيحة.؛ عن المرة  مذن ا

يو عهد سذذ( مرون 40 )غدو سين ا

رتباط من و-الرغم  دن الحذرافي ا
يورطة ا حمر لبحر وا عدن خرج

 الدراسات أن إ المندب باب مضيق

 كدرر بأن أوضحت ر؛ لجروفرزيا ا

نخفاض   عدن لخليج Axial Rift ا

 حية نا يتجه بل ،لمندب ا ب ببا يمر

 يصل حتى جورا تا خرح عر الغرب

 خليج فإن لذلك عفار، مثلث إلى

 لم طا ا لدراسة إدة مثا منطقة يعتبر عدن

امى بل ا لغور والحركية اخندسرة
٠ عي

 بين تدريجيا يفصل ودثرط حديث

ومارة.٠والص العريرة الصغيخترن

الفودة المدلهاذح حركاة

 40 نحو مثإ) يوسين ا عر٠ء في

 العرير؛ الصفيحة.؛ تحركت سنة( مليون

  فريقية ا لصفيحة ا عن مبتعدة

(1970 Beydoun) درق شمال باتجاه 

NE منة ا سم 2 نحو ورعة 

1994 ,Jestin et al وه_ذه (.1 )شكل 

 حوضين ننتاح ا إلى أدت الحركة

 دذصل الذي  حمر ا البحر هما يجبطيين

اذصومارة. عن الدريرة لصفيحة ا

 ذربط ين لحيطي ا لحوضرن ا هذين إن

 مضرق الجغرافرة حية النا من بينهما

 الدراسات أن إ المندب، بان

 أن تبرن تر؛ لجيوفرزيا وا لجروإوجرن ا

منطقة هو ،لمندب ا ب با مضيق
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الج؛ولوجي ا!:كوين - عدن خ،ج الج؛ولوجي |لتكويز - ءدن ءلع

 ءة-ور وأن ول-وجي٠ت٠ج طة٠ذش عر

 ناحية رنتدر عدن لخاتج ا"نخفاض

رب  مثل.ث حق ١جور دا بخلج رًا ط ا

عفار.

 الجيوفيزدائ.ية ت ا!-درائ ل—ذ٠؛.ذ

هءزازية )المغناطيسرة  والجاذددة( ا
نخفاض أن ب-؛ن٠ت  لحاج اكا-وري ا

 تكوين٦بال ت رز ءة^ط.^ة ة قذ, ذو ءدن

 رحلة٠الم إن سنة. ون ل: م 13 قرابة مذن
 في تم-ثلت ء.دن خليج نغتاح ا ولى

ده تحيط Rift ام-ذ,م-ي وادي دكاودن

 عادية ق فو مطة بو ذكاوذت كات

Failles Nomales . استمرار ومع 

 نتيجة االموكأت هذه ب_يز التباعد

 سم-، باتجاه برة العر المفيحة ح.ركق

 في ةركثي شثذوق ذكاوذت د—فق ذرق

 كانت الشقوق وهذه غاف'ض  ا ءور

ء..! من ؛هواد تماله  )زواد Magma ا

 شكل م رك بحيث (مذص-هرة ب.زكاذدق

 محور دور ا؛.واد ذه—ه دس نطاق

كاناض  ,-قذرة. دنوك ك_وذ_ة٠م ا

اغذ؛طحة.

 دورًا د.*-ب د عل ج ءلم ائفتذذح إن

 لجيولوجية ا الكة تقير ني مهمأ

 هذا أدى حذ ن٠يم واوذكتررة

ضاح Extemsion تمدد تكوين إلى ا

 N-S (Huchon جذوب - شمال ه ب'ي

(1991 ,et al تنشيط إءأدة أدى كما 

دة. تووودة ا وترا؛;ب  ا

.،.،,'II* ءدن اخديج والحوددة الوندسوة

 ءدن لخليج٠ رودوجرة ا الحدود إن

ة، الحذدود من كآلر خرا  إن درن ا

 المفهوم :.ادرة من عدن خارج

 من يمتد التكتوني أو الجيولوجي
 ق ؛-ط؛ إلى غرب تاج-ودأ خارج

ق نز  Owen Fracture عوين ا
zone (.2 )ذكاى ذرة؛

 ثة—ث إلى ؤم ء-دن خاثح إن

 قرة ذن ا نطاق درنهما تغ.ص_ل اح.زاء

 Failles ء.و!.ة و.ز فو ءن ءرارة ه.ب

Transformates ذة ه  جزا وا  هي ا

لي: كا

 د-ط-ي درن يفع :الشرفي ذه

 رعتد (،2 )ثكل 52 - 58 طول

نء ه-ذا ق نطاق دن ا نز  عوين ا

0 F.Zالذرفي اكاد وا!-ذي.ذثر0د 

ق طاق إلى العرب لبحر دذ  علوله ا

 هذا رممتاز Alula Fartak F.Z فرتك

 درنت رقد ، ءذ;ط;ة ؛ذرة ود ؛و الجزء

 هذه عم; أن ;ة٠اذ-ة.ذاط-ر ت ئ ودرا ا

رون 13-10 كاو اتحرطر-ة !شذرة ا
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الج:ولوجي ةوين١الت - عدن خانج الج؛ولوجي كوينتال - ءدن خ،ج

 دة■ ■ .■ا٦.وك مغنا ثوان ود٠وج٠ل للثط ون سذة

 (cochran, 5 - 1 من قيمتها وحدرا

 الدراسات هذه خالل من .1981)

 ٦ؤن—ي 'ذهى-ب تح ه٠أذ فج ت ت ;.ممه ةجا.-.تاظ لغقأ ا

 ًلثل ؤدن خليح في انج.طية ثرة٠الق

 dorsale محيطي انخفاض صنات ك-ل

 يحتوي .وريعن انخفاض لوجود وذاك

 ط.ة مح_ا ذ_تة برك-ا ت  واذي د-واد ءل

 لصدوع ع-ن متوازيرن بمجموخبن

 في تذهبان Faille Normeles ة العاد

ددداب.لينا ه؛ذ ا

 خطي بدن يقع -ط: ا و لجزء

 وددد (،2 )شكل 45 - 52 طول

ق نطاق من الح.زء هذا نز  علوله ا
 (Tamsette and searle 1990) فرتك

ق طاق إلى نز  الشيخ شذرا ا

.Shukra El-sheik F.z الدراسات إن 

 دبراوح شواذ وجود تظهر المغناطيسية
 أن على ددل مما 5-1 من قيمتها

 سنة ما:ون 10 نحو لجزء ا هذا د-ر٠٠ء_
 محيطية. قذرة جد توا أيض ودئل

 محور ميالن المنطقة هذه في نالحظ
 م*, متواذن إخرب ا ناحية عدن خليج

 ب. لصوما وا رية٠لعر ا لصنيخذ ا حركة

 سدم شءر يتخن انحور هذا إن

نفتاح م.ع يدناس_ب لكي )درج( ا

 مما الجزء هذا في عدن لحليج ا؛.ائل

 النطاق من عدد تكوين إلى أدى

ن نز  انحور على عمودة الصفدرة ا

.لعر؛ية ا لصذيحدة ا لحردة ة ر وموا

 هاول ظيخ ددن يقع الغربي: ءالحز

ق نطاق زرن 43 - 45 ير  ا

 خ^لميج حق د ت III وبم شيغ٩ل ا ء ا ذ٠ث

 القدرة لم معا إن جيبوني. في جورا تا

 ،ضحة وا غير لجزء ا ه-ذا في نحيطية ا

 من تتابع جد توا حظ بال حيث

 عادية ؛-فوالق محاطة المنخفضات

 ءلى )عمودية غرب شمال متجذبة

 وهذه العرلى( الصفيحة حركة

 شكا )متخذة لشكاا درجية لغوالقا

 وجود >ظ د كما م(—د—س أو درج

 الشكل مخروطية راكين٠ال من ساطة

 يدل مما ض نحفا ا محور طول على

 عدن خليج من إخربي ا الجزء أن ءلى

 أ يرط لم ريف' بدادي غور ءن ءا؛رة

 إن .نحيطية ’ القذرة بتكوين بعد

 وجود ؛.ينت طيس.يه ا٠٨٠لمغ أ نت 'ط لدرا ا

 1 ٠ مج 1قيمته تراوح مية٠١٠ط.ي مغذًا ذواد

 بداية عم* تحديد أمحثن فبالتالي ،3 —

 مليون 4-3 بتحو لجزء ا هذا Tذفتاا

سذة-
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الج:ولوجي اا:كاوين - عدن خليج الج؛واوجي الدكويرذ - عدن خدج

ئ؛ propagation انتشار  ض ا
عدن* لخليح نجطي١

 البحر ذان الجغرافية الناحية من
 د-طة ب ءدن خليج مج .ط٠مرت ا حمر

 ولكن ،لمندب ا ب ب_ا ىن ■ بك ص
 محور دأن ين٠ئ وفيزيائية٠الج ,-اتا!.درا

 ب بر؛ ممر٠  ءذن لخليج ض نخذ؛  ا
.ا!ذرب حرة ن؛ ي:جه در ادذدب

 ت ؛— _دو ًا * 1 م سبق ا A م

 بأن يالحظ ء-دن خديج طر._,رة لمغنا ا

 لجزء ٧٠م- ءم-رًا دخر الذربي لجزء
 دراسات أن كما لنرفي، ا

(Bothymetrie قاع ارتفاعات دراسة 
 الجزء بأن تردن والبحار( خيطات

 من عمق كهر عدن لخليح لذرفي

 هذه وء—ن وعل ،الدربي الجزء
-_:::؛ج تم فقد الدراسات  بأن ا

نغتاح بدأ ءدن خ;يج  الناحية من با

 داحية يت.:شر أو ردقدم ءذ أ ثم اوذرقرة

 مثك حق ورا ح ن؛ خاتج ر ء الذرب

ر. ف ء

 السابقة ت الدرا-؛ إن
(1993 Manighetti) انتثار بأن تبرن 

 ؛.عدة م; ء-دن لحارج ط غدط؛  ا ءة.ور

::دار سرعة وت;:نا تددث ا دراص ا

أءرى: إلى هر من

 ملذون 12 )قبل ا ولى المرحلة

سنءلم

 خلج غه-ور دريج انتثار حدث
 الذرقرة الجهة من ابتداء وذلك عدن
ق نطاق حق نز  الشيخ، ذقرا ا

ذذدار ء.ة سنم وة,ررت  120 ;تحو ا

٠س*ة دارون ميرا كياو٠
 دلمرون 3 - 12) النادرة المرحلة

سذة(

 اه-وري ض غذذا  ا ودو عند

ق نطاق إلى عدن مح نز  ذذرا ا
 مرءة في ذراطؤ حدث !شرخ

نتثار  دن ب ؛.نرا ا ؛.-رب وذلك ا
 لمثاث point chaoud اطارة البؤر
 ذ-تد-ار سرءة نخففت ا حيث ءذ؛ر

 سنة ملرون ا ماز كيلو 12 إلى
(1996 KHANBARI،) هذه وتمثل 

 القثرة ؛رن الفاصل الى المتعلقة

 البؤر رذطاق عدن لحارح انحيطية

ءذار. !.وداج لح؛رة ا

-:ة( مليون 2 - 3) اثةI!؛ا ا؛رحان

عدن لخليح الغربي الجزء في

 ءذار داحرة عدن خليج انتذار رع ن؛
نتثار سرءة وصدت حق  90 إلى ا

:ة.— مارون مازاا ذراو

 -رط في لتعر ا هذا وتغير

نتشار الحارة البؤر ؛.;رتأ إلى يعود ا
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الج؛ولوجي كوينتال - عدن .انج الجذولوجي التكو؛؛ت - عدن ءاج

ي عفار لمثلث  تغثر إلى أدى وا

 ا رب للق_شرة ة٠اذدام الخصائص

 اتجاه في المتحكم إلى ؛.ذلك وأدى

 وخرب ا ذاح.ي_ة ء.ذن لحاج ذنثار ا

 المندب باب اتجاه اتخان من بد

.ءرب سم.ال بم ي ذاح

ربي للجزء البركي_ية الخريط.ة  دن ا
: عدن خلج

 - ا ول ربع دن ما الغزة في

 - أغطى ه/ 1416 ا$غءر ربع

 فرسي فريق قام ام 995 سبتمبر
 TADJOUR بحرية علمية ؛.;حلة

ADEN دن ادخربي الجزء لدراسة 

 جاهعة بمشاركة وذو.ك ،ءذن خل.ج

 هذه في اإداركين أ-دن )كذت ء صن*.؛

 دو في ا بحاث ومعهد الردلمة(

جيوف•

 ه.ذه ت معطب تحذ;. ل خال من

هتزازين )المعطيات الرحلة  ا

PROFILS SISMIQUES إلى إضافة 

 تم Bathymetrie خريطة استدام

 اذة.اعدة !صدور ية٠تركت ة رط ء إءذاد

 ن ء_ذ خاتح د_ن ربي ا ء ز—لح ا لفي

(1996 KHANBARI) (.3) شالل

 ج;ة لجت_ول_و ا ..;-ب وبرا ا لذوضح

اسخدا, تم فقد وشاعد ا لصحور

 equilibre الكوني التوازن ط,ريقة

isostatique الرسوبات تأزر "زا 

نخفاض. عذور دول ا

 بأن ذوضح الةركيي.ية لخريطة إن

 بحقل يمتاز عدن لخليح الغربي الجزء

 Failles العادية الغوالق رن

Normales عام بشكل تتخن والني 

 - ذرق إلى ح.نوب — غرب ل شما ه تجا ا

 مي بدا ا ر !تم ا محوز في غرب.

Riftaxial عادن فوالق وجود يالحذظ 

 - ذرق وكذلك غرب ل ش متجهة

 تكون لق ا!تم؛ هذه ٠وبعخر غرب،

 يدغما ،بمة٠٠ م.ضرريه يحركات مع*.ادوية

 لق لغوا ا تتخن خوز ا غرب ؤمى أ في

 عل يدل مما ثرق 70 شمال اتجاه

 ه ي با لغرب ا ناحية انحور ن مياد

 ذكر ما يؤكد وهذا جوزا تا خليج
نخفاذي انحور انتد-ار حول سابق  ا

الغرب. ناحه عدن لخليح

 )يداخ عدل خاح محور يمتاز كما

 كيلو 15 نحو المنطقة هذه في عرضه
 ,شكا عل ت بركاي بوجود مازًا(

ت  الشكل. مخروحرة براتم أو اسيا

 الد_مالذ حيتين الذن عل ويالحظ

 ض٠ع٠ي وحذود !لممحور لجذوبرة وا

.وة لر ا غر حوا   ا
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ر(٠)مؤت خمر الجذواوجي لتكوين: - عدن خايج

)مؤتهر( خمر

 خمر، م-ديذة في المؤتمر هذا عقد
 بدن صذع-اء(، شمالي كام 75 وثزر

 سنة مايو دن لخامس و ا!لماني
 ,-تدادًا اعباره وبا"مكان ام. 965

 ودزءمه إب دعا ا!-ذي عمران ؛.ؤتمر
 محم-ود مح-م-د  حرار( ؛و ا الشهيد

 قبل دعا ند أيض ركان !)؛.;ري، ا

 1ه 1384 ا!ذ.*دة ذو 28 ني اغترا

 ه-ذا عقد إلى ام 965 سنة إبريل
 أسامرة ،طالب ووضع لمؤتمر

 ب- هذا زر مؤتمر وسمي "نرارها.
 ف اذد  ن ذ!-ك السالم(، )مؤبر

مل ك_ان ادعقاده من ا كور  ا

 إبء ءلى ذلى وا!ود؛ البل ؛.مختلف
 ء وإثم-؛ ا!~«- م ر وإذرا ادرب حالة
ذات في ا!.توتر حا  مع اص_

 إذ ة-رراذ-د، في اء٠ج كما الجثران،
 لجموورية لقيام ا؛*ادية ا!.قوى دا,ت

 غي٠ التظالم؛.*د ذلى الحرب ًاواصل
 ء_لى دوات— ؛- ث م-ن يقرب ع_ا
,مرسها ًاأ

 اللم إلى اردءوة .ر٤اذؤ ًا-;دي
 ارح—خ نداة ووجه لمصالحة وا

 مدوف ني لمنخرطين وا للمتمردين

ودة ة والمرذر الملكية  ة حغب إلى با
هيئة أو لجذ-ة وذ.كل ، لجم-هورية ا

سذذذأج ا

أن ددبدن ة قب كط ا ت ئ الدرا من  

محيهلي حوزى عن عبارة عدن خليح  
ط لند؛ ا رووستم لتكوين ا حديث  

ثرة :تكون بدأت حيث م نفتا  وا ا  

إ 3 نحو مذ لشرفي ا جزئه في نحيطة ا  
يمثل لخربب ا لجزء ا برتما سنة مرون  

حية نا ر٠يذذش قاري ابدامي غور  

منطقة حق جورا تا خلج عحر الغرب

.عفار

point chaud الحارة البؤر أن كما  
في مسهم دورًا لعبت ر عذن لمثلث  

محور انتشار ومرعة باتجاه ادتحكم

نخفاض رب ناحة عدن لخليج ا ا .
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)ودمر( -ر

تلص_ال ولى٠تت للم ل ثمة١د  ٢r ا

. أطرق ا ؛.*-ق لته.م ستما وا

 المطالب ذي إلى دعا كما

ب  الزبيري الشهيد كان التي ا

 2 ه1383 رجب 27 في وض-عها ود

 من عدد مع ام964 ذة٠س ر٦م٠س٠دي

 الحك.ز؛مة دن لوا ,-.تذن؛ ا اوذين 4زمالن

 ج'هوري مجلس تشك;ل همها و■ آنذاك،

 فاع ط ومجلس وطي جدش كاوين ’
 ت را ؤرا تخن وا عاط، درعية ومحكمة

 ودنظيم تحديد إلى ددعو نداءات ووجه

 لمربية ا لجمهورية ا مع ت ا٠ق لعال ا

 "يقاف السعي وإلى ، )مصر( المتحدة

 مع ت قا لعال ا في لنوكر ا حالة

 أخرى قرارات ذب جا إلى الجوران،

 جيع في  وضاع ا بتصحيح تتعاق

 ودزم الحكومية والدوائر زة٠ ج ا

قتصاد  الجيش وتنظيم الوطني ا

ا ون. وذوى

 خمر )دستور خمر مؤذر إلى وينسب

 رئيب أصدره الذي المؤذت(

 6 في (3 7) رقم بالقرار لجمهورية ا

م.1965هالحوسذة8ه1384 محرم

من لف تأ قد لمؤض ا أن ورغم

،ت لفئا ا مختلف من دعددة يع٠م مجا

 واجتماعية دية قع؛ شخصيات ومن

 أحمد ا ستاذ مثاركة أن إ بارزة

 - آنذاك ء اوزرا ا ص رئع — ن نعما محمد

 لم وإن رسمية صيفة عاده أضدت قد

كاملة. حدقة ذكن

 يكن لم ن ا ٠ءم مؤتمر كمثدله وهو

 المسم.اة الذوقى ل٠ق دن لدرزا موضع

في رأت لق وا آنذاك.* ليسارية با
٠ ٠٠

الذوى ذظر وجهة عن ١تعبعر را؛ورا
V خذ غ ؤم \

 من ما أنه إ اليمؤذ، أو فظة، انحا

 غالع.عة , وبا نرز بالتأييد حذظي شك

٠ ته ا فئ I د ل ج: ه ب لثعمب اا

برذات قائد أدهد
 ذي الوطنية الحركة ع عذيف جابر أحمد واجع:

 أحمد م،1 982 دمشق - العكر دار اكن،
 والميرة حة را ت خ ج لا ق آذ؛ وركات: ة^؛د

ام. 990 سذت دددق - ر٤ا!ذ دار اب؛;؛،

حنغر

؛ محافظة في مدينة هي  شرفي ددنه

وإمالمي قديم تاريخ ذا ، ٠ءدن

معررى.

 خذذر جب ذام

واددي ؛.؛ن بدن سهل وسط !واقع

كتيت ا رنة مد| وهي ٠ ن حسا' ر بدا
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)العنءوهة( خة٠الخوخذن.

 ؤؤ رت اا٠ك فدد ، كييره رمخية تا شهرة

 عل يسيطر شسكري مركزًا م "سال ا

 ما كثعرًا ولذلك شاسعة، ماحات

جراء والتدمير ؛.لخراب غبت دعر

 حين ;؛ن تفوم كاذت انتي لحروب

 منطقة ءلى البطرة سبرل في وآخر

 الثاك القرن أواخر وفي برن.

 بن علي ث“. خنفر في تمركز لهجري‘

 راته ى ثن ومنها لخنفري ا ٠ الفضل

 العالء أبي بن عني الملك عل

 مملكته وسلبه الحميري  صحي

 وأبرن مخارف،ج تثمل ت ى ادفي

ودقردوت. والسون

 لطماء منهاكثرومن رج٠خ

 لصن جاعع؛ثرو ا٢ ردان وا دباء

 وأكيدة، جردة .ارته وء ء اب

 خرب واط، .أءجة"وبة نع لى ا ومئذنة

 و ااب لغزو يذد اب ع-رض-ت٠ت ذب

 ن؛وه ما منها ،مرة ء )الهياش؛(

 ي٠وه م،1522 ه/928 ام٠ء مخرمة با

 أبذن مديريات "حدى مركز اادوم

ا ريع.

مكان ني قامت فقد !;وم ا ا٠ام

 ا"م ني-بح ر )جعار(. مدينة خنفر

 ت مدر؛ ض مدرة ءلى ؛طلق خذنر

 ر؛-لدان ذرى تثمل برن محافظة

 هذه ودن دور. و جدار مركزي

ودي، اتخد شذرة، ، تخبمير ا البلدان:

 - زور ، حور ، الدرجاج ، ،رور
اتخزن. بلعرر، ددن !ادارك، حوط.؛

 في رة٠د ا٠ء قرية - بق - وخنفر

 .الهعجري-ن ربي ء عمد، وادي منتعف

 حد-رموت شبام مدينة عن تبعد

 ة الغربع حية لنا ا في كيأل 99 بمسافة

٠ منها لجنوره ا

 في رة٩صغ قرية أيض - وخنذر

شبوة. جنوبي ،ب رصا مدية لدي نوا

 هه.ري"1ا اؤم ءب.د .دن د د.
المقدذي أحمد إبراهدم

 اليمن بلدان مجموع :الحجري ط محه :مراجع
 دار ،ا كوع عاي دمعح د-حقذق ،وقبا؛لمها

،صدعاء ،والنشر ءة ل.لطبا ليماذ.؛ةا كمة لحا
 عجم٠م ،اتشعي هيمإررا م؛1996 ،2ط

الكذة، دار اليمنية، والقبانل البلدان
م.2002 ،4ط صءاء،

)الغوهة( ازعوخ

 الخاء ادم )الخوهة( الخوخة

 الثان;؛ ء لحن؛ ا وفتح الواو ومكون

 ء لخا ا فحلت لخوهة ا ذ*لهى ذه ركا

د؛(. الحذو رت رس؛ اذاء بدل
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)الءوهة( خوخة1ا)الدوهة( |لخوخة

 ردن تقع جيلة ة حلي سا مدينة هي

 ه94 عرض وخط 44 طول خط

 بعد عل ا حمر البحر ساحل عل

 بنى الحديدة، مدينة جنوب كم 163

 ه/ 5 - 4 ق في سالمة بن الحسدن
 ويذكر ٠عا٠جام سجدًا ام 1 - 10

 كثررة ذرية الخوخة بان ور انجا ابن

 زديد تبع كانت والنخيل، البثذوت
 بمقدار الساع عل ضرائب وتأخذ

دلمها. حمل دل عن الغدص

 للملك كان بأنه المؤرخون ويذكر

 ه/723 سنة الرسولي هد انجا
دباغ محطة الخوخة مددن في ام، 323

 تعد اروم اطذوخة ومديلة فارس رق هرا

 ا؛يمن، في الساحية طق١المف اض من

  ؛.رية ا المعالم من ر كبي بعدد وتزخر

 الذي الجامع ها سجد منها ربذة؛ والتا

 الحسين ؛"ناه الذي المسجد بأنه يعتقد

 الرابع لقرن ا نهاية ني سالمة بن

 ومسجد الميالدي العاذر الهجري/

 ام3ه/7 القرن من الخو أبي

 )والمعبد وزريجه نحب ا ومسجد

 ه/1052 ستة بني الذي اليهودي
 شفهية لروايات وفق م،1642

 وقد مولم يمعبد ويعرف مذتاقلة

دسجد(. إلى متأخرة فزات ني حول
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 ااقاهرب ة*.٠1ذ الخوخة عاذ٠ع ودن

 ،،1583 ه/991 سدة ست ازق

 عن ذضاح أزرى ديذذ ومندات

  التي والتجارية الشدة المنثآت

 ،اددوم ح-ق للدي_ذ_ة في ذامم_ة تزال

 هي الحاضر رذذنا في الح-وخة ومدينة

 ء.لى وة.ذد سم-ها تحمأ لمدرة ءاحسمة

حني الثريط  ا!زه؛ري زلها٠ء وهن ا

وااوعرة. ومو'شج

 اا،روى.ي ءدي د٠ه.د. د.

 ق تاحقي المستبصر، داررخ : ادلججاور ابن : مراجم
 ئلطباعة اذخنردس دار ،لونغردن وسكر أ

 ا٠لب م؛1986 ،2ط ؛^-روت، والسث_ر،
 أخب-ار ذي المذولى من٠ال داريغ ^زة:٠ء الد؛ن

، كرع ا ءلي مزن ت.حقيق ،.د ور مذماء
 دس عمر ام؛979 ر،٠مص العلم، عة٠مطب
 فقهاء ط_بقات لجعدي، ا سمرة بن علي

 !غلم،ا دار ارد، فؤاد تحقيق !جؤش،ا
 في !طركا الجندي: م؛1957 بيروت،
الدراسات كزرم والملوك، العلماء طبقات

م. 1987 حذماء، ،حوث٠وال

ن ذو

 درن - ز-و.ن(١ ن خو ذكر ؛-رد

 ة رحي ا لنذوش ا ن-في الد-هلكا تح-دي-د

(. بير)عك عصر دن ابتدان ا!ذد_ء.ة  سب

 عمر إلى :-عود الني النقوش وفي

  ول ا )ااغرن رذان وذي سب يزوك

ثالرة نجد الميالدي( الثااث القرن -

ن: زر يم٠اس تح.مل رد,وب( ) من

ن ؟.ددن ش خو - 1  )خو
جدرد(.١

 ن رده.؛ مع لة-ة1اإذ-لو., ن خو - 2

انرداني(. ءذد رداع ن خو ا

ن - 3  )-تدرزن خضال زو

زخا(.

ن أراذي ت ول'ن اح.لىود( )زو ا

ليلى أم جبل٠ دن ممتدة منطقة في ذقع

' لحقل الغربي الجنوب وحق شما

ن أراضي دا ،ى.*.ذة  المتحالفة زو

 في د٠تمت ؛؛نت د،؛ در٠فب ن رده؛ مع

 الطرف في بالحد ا!;وه ؛*.رف ما ء اغل؛

 ل، رده؛ دناطق حق دافع من الشمالي

ن أراضي وتقع  )ز.و!-ن ل زف؛ زو

 بصرراح نحيط-ة ا ق ط ؛ن؛ا في لمم( زف

ن دنها. الذرب وإلى زو

 د أء؛ الميالدي العاذر القرن في

 من ا ول ابي في - الهمدالي

ن .ب٠ذ - ا"كني  ؛ن مالك إلى زو

 ثم قضاعة، بن عمرو طريق ءن حميى

 ابي في كهالن إلى ونبها عاد

ثر بي دن ا
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ن خو ن خو

 تعرف ،لحاضر ا وذت—ال وفي
ن ن خضال( )ءو  أو ل، لعب ا بخو

 رتة٠م.ل شرفي زلها رم.ذا !;ة، !ط ا ن١ خو

 وتعرف دارب. قرب إلى ء اط ت—ص
ن أو حددن( )خولن   جدود ا خو

ن أو و ء بن ن خو ب اروم  خو

 هرطقة تن.مل ومساكذ-ها مر، ى بن
ن أما صعدة. محافظة من واسعة  خو

 ظلت التي ردمان مع لذع لمتحا ا
 خذذ.ى ا فقد الهمداني زمن إلى معروفة

ذ؛رها.

ن وتذكون  دطون من ل لعر؛ ا خو

 وبنو حر٠ج وبنو سحام دذو : منها عدة
 وبنو لصوفي ا وبنو ن ظبدا وبنو شداد

 أما وغيرهم. ا!خيري ودنو ن ادرويشا

ن  نجاعة :بطويا فإن عامر بن خو

 حي وبنو ورازح وحيدان ومحار
 ودخ لب غا وبذو لك م؛ ودلمو نجر وبنو

٠ءويض وبنو مجيد وبنو ربح

 إلى العائدة النقوش أوضحت وقد
 )القرن ن رددا وذي سبأ ملوك ء.صر

 طبيعة الميالدي( الثاك - ا ول

 لشعوب لديني وا ي٠ل لسدا ا ء ذت.ا  ا
ن.  أقرب وهو - فيبدو خو

ت حتما ن أن - ا  خضال خو

 ضمن خل -ط الفي الشعوب دن هي
 دذع وأرادت لقه(١ )وك ؛ سمي ام

دلهك ) د ة لمئا ا زي  را ا م،ن—ض

ن و ا(نه(،  لردمان الجذاررة خذو
 التي لذ*.وب ا من هي معه.ا و|لمتحالغة

ن ..ا٠ عم(، )وك عاذبا طاق  ءو
 )ء-ثةر(، هو إلهها فإن  جدود’

 تعود اوفي ا راضي ضممن وأرائ.تؤ

ءم(. )ملك عذر لإلله

ن:  عن ط المة؛؛ من؛في تمر؛؛ -خو
 عل الحويت، ل عم؛ وأ ا!طويلة دردة ت

وس. هجرة من مقربة

ن: ونو  من عامرة قرية خو
وأعمال يريم مديرية ،إرياب مركز

ن: وبرت  رأس في لروضع خذو

بحبل ا!؛وم المعروف ضورح جبل
 ل قا ٠ ء ذاحا٠ص ءربى في ب٠٠شعي ي١٠ذ٠ل ا

 بالسقوف ة مدب ور١ةح ه في ني: لهمدا ا
 ق غال   وا لحريزة ا ب دوا   وا لعجيبة ؛

حمير. قح من وقومه ،نحكمة ا
 عي الشقح أحدد هدم١!بر

اسليحي محدد ي.1ء د.
 الجغرافيا : ف1الذ- عبدالرحمن أحمد مراجع:

 ؛؛للغة دكتوراه رانة القد؛.*(، لبمن القبلية
 وأح-مد بافقيه محمد ٠م1 982 .رسي.ة٠الق

 - ر؛دان مجلة الحدأ، من تقرح> باطايع:
 علي ٠٠طه ام.988 الخام* !-*-ددا

 ندية—م نقرش -نيمن، ديخ ذا ذي ا"رياذي:
 د عب محمد دوسف ]م. 990 2ط رعات،

 دراسات مجلة دددة، ل ا انقوشا *دونة النه:
 3 عدد ام،979 مارس - 2عدد - يدب
 معجم المقحقي، إبراهيم ام؛979 أكتوبر

')كلمة، دار اليمنية، والقبائل البلدان
*.2002 ،4ط حمن*؛ء،
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حؤان

 صنعاء، محافظة تتبع مديرية هي
 كهر 130 بسافة منها شما  وتقع

 للشع 1م ٦ور زيد ٠بج ءيوان إلى ورنسمجب

 قال همدان. رن حاشد وز ١جق; ادن

 نفيديون()ا يسكنها :لهمدانيا

 أبي و)آل ذب( وزينو و)الرضوانون(

 بكيل الجدين ت:ر وتبا ءش(

 عر اإد؛ دب ن خيوا وإلى وحاشد،

 دولة شعراء أورز أحد !جلسا أبي ادن

 عة وحما لذاصر،١ وخه وا المهدي ا"مام

مخرمة بن م ه ن م ذكر انحدرن دن

 عن روى الحيواني جابر ؛ز ب٠وه

 وغيره، ب لخط.ا ا بر' ء^ر ون ادته عبد

 عن روى اض.واني علقمة ؛-ن خالد و

وغيره. الذوري سفيان

 هي٠ف دربتها بخصب خيوان ردشتهر
 وأغلب حاشد، بالد غرر من

  نوع منه تننج لذرة ا حاصالتها

ا ءرى. المناطق في له مدل
الوادعي علي أحمد

 يرة٠جز رفة : الهمداذي إطحنا حمد٠م أبر : مراجع
  كوع ا علي دن ع-ح،،د تحفيز ،العرب

الحجري: محمد ؛ 1990 ع I ظ اي، لددا ا
 تحق.يق ،1ج ،وةبائل.ها ارص بلدان مجموع
 ض؛ ليما ا الحكمة دار ، كوع ا علي محمد

م،1996 ،1ط صنعا*، والنذر، للطباعة
.223 ص
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دن؛جى( )؛جى الدار ٠الحجر ذار

دناوي = ا"بناوي هرمز بن داذود، ارسوفي = |لرسوني عمر بنت الشسدي الدارا

النجعي = الدهي الداررالحج ذار

 مشهورة، حمدلة دار هي

 لقرن ا أوازر في ه؛ بنا

 على الميالدي عذر الثامن

 على مردفعة عظيمة صخرة

وزير ظهر(ه )وادي سفح

;لمءدذت

 صالح بن عاب الشاعر

 ه/1213 )ت العتازي
 مغردًا كان الذي م(1798

; 1 I وكان الهندسة. .١ 
 م١ص،- ري معما ندئ سه

 من كثدرًا وغيره للمنصور

 كان الني والقصور ًحوت ا

 وقد الحجر(، )دار منها

 مر عل شامخة الدار بقدت

 أمالك من وهي العصور،

وعمر ابء في أضاف وقد الدولة.

IttilH

مذك' ;د
'٠ '

أطلةا-ًادذظ

كج '؛ ٦

 حميد يحيى ا"مام الحالي مفرجها
 ذاع سياحي مركز ا$ن وهي الدين،

٠ حة 1اكي لمؤسسة
|لعمري اانه ءبد حلمددن د.

 تارخ من عام مائة ل*-مري: ا دين د. : مرادح
م.1986 (2)ط ابن

ال.ح.جر صورة!ذار

يحيى< إن جيى٠) ادار
م2٠- 1927ه/1420 - 1346

 الدار، علي بن يجيى بن تددى هو

 الرضا الحسن ا"مام إلى سبه ينتهي

ط الحن ابن  بن ءلي ا"دام ابن ا

ط؛لب. أبي
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يمى( ذن )؛*بى الدار يمى( )دمى؛ن الدار

 سنة ا ول ربع شهر في ولد

 بدرية م1927 أغسطس ه/1346

ف ، الحف,  ناحية ،قشيب ؛في مح-

.٠ذد.ار - وآض-:؛:- ا!خرق جبل

 القرآن المدي؛نرا؛ة ددواره دلىأ

 مم ختم.ه حق رأيمه.ه د~*ذط في االمذرو

 ه-لىاك وأسمع ٠٠منا إلى ارتحل

 )من حمز حم-د العالمة ءلى ا!قرآن

 م.ت.ه ص وح (٠الكبحر مع الح، ٦مشاي

 عند وة, نافع، ة روا في إجازة ءلى

مة اطتيدار ا!.*.زي الثيخ  أحم-لى وا!.*.

 ذي وا!ذا النذدار، ال*زي بن

دة الراء-ي، إسماعيل  ءلى وا!*..

الواد*ي. الوا-ع

 الشم-ية المدرسة إلى ارتحل ثم

 ه-ذ-اك الكذ-ب ب*ضر ذذرأ .٠؛..ذدار

 خ.ذ و ،دلى ا قريته إلى د وعاد؛*.لى

 ر“ذ مح.مد ؛ز ا!ن.اذي/ءلي مالزدن في
 كئترة٠ علوم ذب لى٠ء ودرس ا$ني

والفقه. العربية في

دن د.ن إح.ازات ء.لى حلص.ل  ا!*-

مة ا!واد*ي، سع اذوا ءلى  عرلى وال*

واذئخ في،١لىر ا -لى'كك_ريمء بن الله

كتي■ أدنن ؛ن محمد

نء مجال في إسهامات له  ا

 ,حا.و اد٠إ^ وكذلك ا!.لى؛في دن وال

 دن ل.ه ؛غون ل! ا كان علمية لمائل
 فتناء ا في كثررًا يددون الععس هذا

.في؛ا

 التأاف في اته٠إسهاع وتتلخعر

 ا"ذاءذ في "فء وا نتدرين وا

ت والتلفزيون  ا!في الكدرة واذنا

 دؤ!غاته وتلخع.ل ا؛.هط. ني نثرت

ا!دلي: في

 ني ا ثمار وجني ر  ذلمح.' ا روذة -

 في ا!لى!;ل عماد ا$ثار؛ هل١ مصطلح

 لتشري*يا لمدخل ا ؛لتعديل را الجرح
 ري ا حداث؛ دن استجد لما

 القرآن؛ واجازة !.تذوسلا في ن !*طن؛ا

 ا"شان؛ أدوال اليمن؛ في ء '!-قف؛

 الواقعي؛ لثعور ا ن؛ "نا ا -اءر د

.وة؛ مقاصد اللغة؛ دراد!  المنأج ا

- م؛ في ش-زاكي١ع  مميم دن ا

 بدء ا مام؛ إلى خطوة ؛حبالى

 ذ.ط.وة ؛لذخا د.ن ذ.ت أدن ؛لمرحلة

 نقطة الواقع؛ وراء ان د؛ ؛ انجذ*-* هع

نطالق؛  تذيب الرب معركة ا

 مفهوم وتحلذل؛ دراسة العبقريات؛
 البدوي؛ ا دب ؛ 7حيذآ١لصت ا لثورة ا

دردة ؛لمعانمرا لفقها الواقع؛ محكمة
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دمى( دن )دمى ادار’ دمى( دن اافار)ةمى

 طريق ؛لص-كوك ا في ذربا ا من لبنوك ا

  قنا ت مكونا ؛ لملمين ا وحدة

ريق؛ في أشواك ذي؛القا  العدالة ا

 عالج ب؛سبي؛ا !.وعيا والة-انون؛

ا"سالم. في دلمة لمعاا !قلق؛ا

 فقد وا"ؤتاء لتدريس ا في *مهم أو

 وبدأ ا'ثورة قبل الدرر في سل
 تميدذه في لقضا ا السلك في دخوله
 في عضوًا ثم مرهبة، في ناضي

 في قاضي ثم لقضافي،ا التفتيش

 في قاض؛ ثم الشرق، جباب مديرية

 بأعمال ثم ة-ا ١هم ،ن جهرا مديرية

ستئذا لمة-كمة 1 رردس  ذمار، في ؤدة ا
 ف سذذتا ا غذكمة ردس هم فيها وءضوًا

 !طيا،ا الحكمة في عدوًا ثم ارتضاء،

 صنعاء ستغذ.اف ا مني٠غك رسس ثم

 ف سنذنا ا لحكمة رببا ثم ،لجوف وا

٠ صمة لعا ا نة بأما

 هذه ل طوا لتدريس ا في ستمر ا

 ء لبرضا ا في منبرًا له ودكون الغرة

ك وكزون  في واسذحر يغذون ماء هخ

 ثمافي طوال شعاء ص. في ى٠الذذدريع

 للتدريس منبرًا ديوانه وجعل سذوات

 من عدد ددده ءلى تخرج مق وا"ئء

الداء.

 وك ال حول ة متمين وى فتا وله

 ربة مد؛ عنبرها ا رث معها والتعامل

 **.تطاع وا ا!.دركاء وها دعدد ة إسالد

 الكثيرة الفتاوى خالل دن

 الجرائد في نذرت الني ظرات والمذن

 كل يقتحم أن وغيرها لرسمية ا

 منها جزءًا حن وط يها معرض

 د  ا٣٠ وأق ر٠اإطم الفقه في؛تابه

 في '؛-ربا دن ارنوك تورئة ب كتا في

الصكوك.

 كثررة وى فتا له ذفت  دكوكن

 لحديثه وا صرة لمعا ا  دور ا -دول

 لفقه ا به كتا في ضمها والمستجدة،

ثال؛ سبيل عل دنها صرن المعا

 المسلم ة وصان صام حول فتوى

 في إسدم ا صالة كيفية القطبين؛ في

 تأصيل في ا رض؛ خارج كوكب

 لجنسية وا ت نا مح للتأ نين لقوا ا

 عقاد٠ذ ا كيفية ؛والمرور حذوازات وا

  جهزة ا سطه دوا لجاكم ا في دة ا؛.شها

 دن إكذدر ا وهناك ذف؛ لها كا الحديثة

ت حتماعية الشؤون في المقا  ا

قتصادية والنفسية  والعلمية وا

 تندرها ذت التى وغيرها والدين؛

الصدف.
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اسردي ناادا الداعي

ثنين دلة وفاته كات.ت  من 29 ا

 ق ة .ا؛و ه1420 ة سن ة ف إلي ا ذي ش,هر

م.2000 ءاه مارس 6

اددار إسماعدل خالد

بييى

 يطاق ن1٠كة ب الدعاة: داء.ي

 من الشيعية عوة اك ء زعما على

 !فيا ا ظار في وا"سماعيفي؛ الفاطمية

 وكان افيمن. ومنها ،ا-ا ننذرتا

 )الفي.ة( اسم الدعاة داعي ءلى ق-1دط-

 )ا"سماعيلية(* عند )اصاب( ؛لي رهو

 يلي الذي ه-و بدجا ا و) المرتجة في

ا"دام(.

 الدولة ملوك ل—حم حن وفي

 محلخد-د بن ءلي وإمرأ ،٠الصليحية

 م(1067 ه/459 )ت الصليحي-:؛:-

 كأن .4يحم.إ فتمبزوا ، )اذداءي لقب

 الدرد-؛ دة يتلقب أن در اك؛ من

 فدرة و وط ؛.هرتم )ء-لى الزيدية

 ن ؛.ا يلذ ا داذب ١ ا ًاإذ (حكمهم

 بأمر يقوم من ا ساس في يحمله

، ا"مامة البالد خك إذا ساب

 تتوفر م إد-؛ احار يذم حق م إد( من

 ا"مام ني اعبرة ا"مامة ذروط ه في

 عي ٨- وي-ذك-ر . ءه ت.ب_ا ا حب لوا ا

 أن الكاب( )الموجزة في النيسابوري

 في واةلمه-ا٠ يتبغي ادفي لشروطا أهم

 .*سدة ا إسي وا شوى واا *لمم٠] ا اءيلد

رط هو العلم ثرط وكان  ؛رجحا ا

 معظم وكان الداءي. اختار ني

 دخلوا ا من—د رى—!دم في الدء-اة

 يحترم كاليمن بلد في خاصة .;ف أ باد

واللطة. المال ض أكدر ا]*لمم

 ادادري الفه ءلد حسدن د.

لدره وا ون٩لعمليح ا الهدزادي: دن—ح. د. : ح.* مرا
 ب. ا ب ا ذى باى: ايو د. الفاطمة.

الدرس الدان

 ءلى لحن و لفظ الدان كلمة عرفت

 ا٠م دأ العربد؛ لجزيرة و افيمنا مستوى

 وقد عام بشكل دفناء ءن تعبر

 ط، ع ; في دان(—)ا! ؛-لمة ؛.ت ٠ء

 مز للم-وه-رة ام ما۴ عل المصادر

 في؛؛ وفي )دان(( دى—ن فيحر ا جواهر

 مفيئة( )بلة الخليج في دانا

أشمل تعريف في والدان كالجوهر
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|لحضرمي اددان الحضرمي اددان

 الشعبية الموروثات لرز ء ٠>—ج ذو

 عديدة عهود عير كمت ا ن الني العامة

ة في  شكلت وذد والشعوب  مخ؛ ا حي

 ءرف ما مجموءلجا في ت الموروى تا.لمث

 أن دنا اعتن.! وفي الذهبي( تراث )با

 هذه عل ا"شان قدم قديم الدان

 من الطبيعة هع تعامله قدم ، رض ا

 التي كالجال ذات١اض ومع ص)له

 "الحذو" ويعتير "نسانا لها حدا

خاء ألوان من لون؛ والدندنة. ا

 أدى تعريم* في ضرمي٠الح نراأذا

 فندة قية٨موس ات—نخم عن عبارة هو

 في والوجدان لروح با تحاق بديعة

 وا"لههام والحر الخيال سموات

 يجو لنفوس وا ب  ب ا وتخلب

 بساطة في ذلك كل ،ألحان رومانسي

 ،دذعا السهل ولمهج ؛؛سلوب رائعة

 ءز تحدثت اأي المصادر تستطع ولم
  نبعا  ول ا التاريخ تحديد اددان

إلى اعتقادنا في ذلك ويعود ونشأته

٠ ن ي سب:

 الدان وغناء لشعرا أن أولهما

 .تعذ)بيس. و ب يسنطا  لحضرمي ا

ربدة باللغة  أرفى نجده بل دى٠الغص ا
العامية اللهجة في تأررًا وأكهر

 مذردان.^ في وتتجل الرقة بمنردايجا

 ك.وذه٠ول ،الدطيذ-ة الرمزية ،العامي.ة

 لم فإنه العامية الصبغة ه علي تفدب

 انوروا من ت أتن-؛ وا م هذ؛ با يج_غل

 أرن ا أعنون وا ا دب حركة لتوثدق

ربدن باألحذذ كتب ما عل ركزوا  ا

 "ثارة ا دتم لم وبالتالي فقط ى الفصم

 دا أن عل اأخذون. من اللون هذا إلى

 الصوفي للشاعر أدهار من تدوينه تم

 من دون إذ-؛ تحرمة( با ر )عد ,درحوم ا

 ذةره_ا  صوف ا بحركة ج4لم ا قدلى

 الذرعة لتفلب ونزك ،عرها—ود

 لم وإن القصائد، معلم في الصوذدة
 وا!هذطء الدان إلى إشارة من تحذ

 باللغة ؛ألمعر ل ؤ؛ غرون با وا ماعر

-؛دب، وباللهجة الفصحى  وعه ا
  دب وا دعر ا تواريخ كتب فإن

 من  دب ا حيرركة وذقت الني والغنون

 حق لقيسا ادرئ من الجاهلي العمر
 أءغلت اط،جري عثر الرادح ادخرن

 قيلت ادي الفون من ا نماط تلك

رة للهجيرة با وكبت الدارجة. أو ا

 ل كجي أجهزة ذوفر عدم : ثانيهمص؛

 وانتثرت شاءت التي وات—ا حب

 توئدق خاللها من أمكن ،مؤخرًا

كم.؛ المبدعين الفتاندن بعغس أعمال
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لدردي دان.1ا ا |لحضرعي اذدان

لحان ؛.تا؛ة وشيوع ع.عرفة ءدم أن  ا

 ق-د حال-ا شادع هو كما بالذوتة

 ه-ذا ؛-دايات ضياع في ؛درره ٢٠٠٥ا٠س

 ١٠٠ ضاء. فق.د رذذا ااهذرن. دن ا!؛رن

 ه.و در1.٠،.ص أئبذته 1ود, اادان ؛دادات

 اك-وفي ءر زشا ا أشة-ار في ج.اء د_ا

 مخرمة با الته عبد بن عمر الرحوم
 و؛ذوفى ه884 ءام في ؛سددون اواد

 إلى ر أن-؛ الذي ه952 عام في ا٢

ت ذات إذ؛رات الدان  جلدة د

 :قوله في ض-حة و. تجذها

ذل ذلجن .-ه دط ذا ب ط؛  جؤح وا

دان دذوا وا!تدادى  روح( والشوش )

 - الصبر يوص-ا ٠ من المصبح وءدنا

أبح

قوله: وفي

 اهذرب( )دا:ثر ءلى فالى مطربه ٠ )دان(

 أذوب '!.دافي دن خرتا ه٠ف روني

ذاء في لي ؤإن هب٨د والمذاس ٢مذه ا

 دن ذر دوقع في بامخرمة ويؤكد
 وخعوب ازدان حلضرمية ره ذا..ا

:يقول حين
 ر ولثة؛ ني .ذو ودك ٢٠وك ٢٠؛

فقعة ءلى وآذر الحفردي ءلى ذي

الئ!؛ر

 اادان تعني الحفردي إلى وا"شارة
 الحضرمي اادان عله أطلق الذي

 ورد ذده؛ه؛ الذر ؛؛^ردة ذأل لذي
 بقوا-ه ا$خر إلى إشارته إد؛ قوله، في

 شعر ه-و ر(..ط؛ فقعة ءلى وآته-ر)

 ص-احب-ه-ا٠ت '-في لديندة ؛ت٠لم-وذا>
 والمقصود ت(را اط-؛ ا أو )الهبران

 وهذا ا!.ىولىة، عذط اادا؛ري ف اؤد

 دذردوت في مذذذو ا!ذ.ار دن ا!تط

 ، !.*ربية وا ال؛متية المناطق من ؛؛;ر رفي
 ط  رد.؛ ا في ومشؤور داروف وهو

,.هدوذية. وااطرق

 ذو وطريقة الدان إلى وءودة

 يرتم-ل فإنه ا!-دان ذراء قبل دن

 ءرن؛ يستطيع و ،ادته ءلى
* مة-وله ما درددب ن ا!.دا  ؛ود دسبق

 دكون وأوزانه وقواب الثعر طرذقة

 بأس و ،ولحظتها ساعتها ويدة

 التفصيل دن ؛ى قطحئر في

 الدان ذر ا٩٠ يقال اافي لكيفية
واني ءلى سبق يتفق فال  و ا

 اروي حرف و ا وزان ءلى

 ن ؟ هي لمتبعة ا الطريقة أن يث

تا ن لدا ا مغ-خ يبدأ  د-ن ؛-؛-حن ء ا

 ملعوتون يفعها ا!في الدان ألحان

 فرخني -دان، ن ل؛ ة ء بعدنا عرفوا
دالى( دان يا )دان كلمة مرددًا
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حضرعي1ا هان.1ا ا|حضرلي اددان

 دن رها٩٠وغ دان( داني دان )ي-ا أو

 .لهلى ءا.ثعرا ا حد فيحه.ج ن  لى'

 بعد ا ول البيت ؛-وذح ا!.دان سمر

 ءلى ريعه مصا بتقطيع ؛ذوم أن

في الدان نغمات  المغفي بها ؛ذفي ا

 روي وحرف ذلى بقا قول ;-ط؛ را

 -قو ا$ءرون الشعراء ٩و؛لمذز مع-ين

 رقاب تقاطيعه نغس ءلى اكدر

 لستهاد ا خ۴ر- "ه—رو؛ كلف’اد

 ل ذلى—ت و ءاده !-نول ستمر

 ح-رف ت كلما د نفا ؛.*-د إ فيه ة.وا
 زًا ء.لىء ؛_طا_ق م_ا وه~و روي ا

 الضروري ود-ن الغمل(، )اعحالء

 في المثاركون الشعراء يمتابك أن
 م--ًا خا ةلىًا دأ جب-م ا .بلبلى

 ت ك_لما ا'خر يكررون ، يجعلهه

 ع-ن تكرارها *-ين وفي المقاطع
 أن سبق لكل-ة ا أن ينبه م٠حده

 ؛*-رف ما و وه ،حدهم من وردت
 يجعل ما وهو )؛ا؛.دحوق( اصطالح

 يكرر دن ؛-لزون الشعراء بعفر

 الفي !.رويا بحرف المقامة الكلمات

 شيق. ردزي بشكل إ!يها ه ء سبقه

 لثوبا تابون  ) : هج٠حل وذول

 معروف و'؛ذرى وسر( دلى شعذوه 
 عر اك؛ ؛ذولى ؛4؛ ؛تئدون أنم كما

مثل )مرح( أو طيافي من ا ول

دان ثعراء ميه٠نآل م.ا  ؤول مذلى ا

الثاءر:

 يئونىس وت ص ء؛ ءق سيئون في ذف ن

 **وان( ) وعن )ه:ه.ا( عن حر خ ءذدي ون٠ث٠*

 )نم( ذتع !دلىوا الم دفي دددل جيته.ا 

)عود( ءلى ::وذأ ق نم.1 ؛ف ضع لون( ن( ب(جي

 من لثعراء ا نة ة-دو ا!.تزم حدث
 :أددهم ل فقا بعدده

 )دوني( تجد د( أدني ا س(1ا ذتها *تذون

دان( إ تهع دواد؛ فوالقها وفي  )ا

 ص ن( بانحفار؛؛د؛ ,رئون وط وفي

)جاود(

 "حان وا ؛*روفوا لود يفطنون لي

)والجود(

ك وكل ؛ ذ  وفي موق تحفرر دو
 لفكرة ا لتغر ومواصل.ة .*(ضرة ة ؛د-،

 ءلى ذلك مثل ويصعب ؛.وىوع،وا

 ول و؛ف .ن لمردوو 1 ء اك*-را د-ن در ك؛
 ؛(فة ني ساعتهم ذن-(؛( الدان ذ*راء

 لى*لى وا عية ا—جشم  ا لى_والى
 رد-زي قالب في ذاك كز والوجدالى؛

 البعد كل بعيدًا وجيل شذق

 وتجانس وني؛.وافق ا؛لىثرة ءن

الثعراء ك-ل قبل من م وانجا
ء را٠ولثبع ،لسؤر ؛ ة٠٠س٠ج.لم في ركين ذثصا ا
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خردي S'اا اددان |سر،ي اددان

 المعاش.ة الم.تئة من تذطاق رم.وز ا!دان

 ا!-ذي ؤرLJذا ؛منهم كل قبل من
 والحقول والزراعة  رض ا في عاش

 تأني ما غاب وا غصان وا شجار

 دمي ،بدئته من ٠ و ور تثبيهاته
 والزهر لغمن با لة٠ت٠لح_م ا اذرأة

 البأس الشديد الشهم والرح)

 المثهورة در—٠٠!ا شج.رة و وه بالعلب
.لة-وية مح.ذورها

 في يعي.ش الذي ا!,ذاء.ر يشبه :-خمد-ا د؛

 الجبة المرأة اكاحا؛؛ المناطق

 ت كدميا ا وت وتتفا مثأل لغدنة با

 منحى تتحو البادية عند ده-ا٠وت-ج

 ؛-الخيل ة المر به٠يش فالبدوي آخر،

 وأحياذ-ا كبق ا خيل أو الضامر

 روم -بندب وه-ى )؛-الميزر( يثبهها
 ؛.عضو وهذه كثذرأ ي يعتز اابي (8)

جلة واكل الشعر رموز من
 با ا٠ومك ا۴ئ ما ز "*;سب كها وبي.و ص> ج

فيها. وااذارين

 اللحن د٠بع دأي الدان في والشعر

 عر لثما ا دون في لذمر ا اللحن يسبق إذ

 أي ،لمغني ا صوت طيع تقا عل شعره

 ،خني مدا الدان شعر في الوزن أن
 يمكنه ذًا رو فني حس المغني رككلك

 مصاريع أوزان انضباط تحديد من

عر لذ.؛ ا وينبه ده دود ل خال ن م ئ، ;دب ا ا

, , ,
 فيعمد لنقصى. وا دة ارزيا وجود إلى

 لتصحيح ا إلى دنه—ح في عر لكا ا

 تامة محافظة في الحذف أو با"ضافة

 لقاب با تام تقيد وفي المعنى عل

 الدان رشعراء الروي، وحرف

 إد 4تنبر إلى جون مجتا  فده المبرزون

 ؛قولون تجعلهم شعرية ملكة ١١٠۴:لل، أن
 الدان ألحان عل موزون الشعر

 شعراء فإن أسلفنا ومثلما المغني.

ت كل يطرقون الدان  حرث انجا

 لغكذوة ا اء لشع* ا أحد ا١ءليه ى ف يغر

 ا؛.وضوع ضكما٠ حق وها روذه يجا و

هراء أحد تججأ حدندا قال إلى ا  ا

بقوله: قاله ا مستهان آءو، اوزوع

 ءوج )ذا أو (٠. والثالى فصل )ذا

 تعوده ءوف وهو (٠. والثاني فصل

الدان. شعراء

 دف لها وألحانه الدان وأدمار

 از مجوز عن تمام تخنلتب ومجوز

 مصار حب وتمى الفصح،
 الندم بذصرر ذ.--مى ن وأحر.ا

 )دا مثا لدورس ا دكمله برت دطر

 ذ بان قد فجر تحسبه  صغير

 ويمى ولحئ.رل عنه ؛زدن وذع تر(
 له ل ريفنا ا ص، بطويل أحيان؛

أو ريع دحا ثالثة ذو أي - لمثلوث ا
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ضرميع زح ا الدان لحضرمي١ الدان

 يردد كورس أو ٢مب٠وتخ - أشطار

 لمربوع ا وكذلك ،رستمرا با

 ۶٠لمبو وا لدرم وا وسم٠م٠حذ وا

 تأني التسميات هذه وكل والمدون،

 المقاطع، أو ا ذطار عدد من

 بن حداد قول في كما فالمدوم

الكاف؛ ئ١٠حس

جميله ليالي ا ي ح

 جباى—ا! يفح مرت

ص 1 رش وأ ١ ا بحر مثنات

 الجميل راب بين ا—م

الشل الشرع اهل

 دورل سابق والجود لرفاء هل و

:نول مثل ذي والمبوع

 لهختم يا L ى ب دل ت تمنا

والمباسم ك خدود نظرة

 ومالي دالي ء ا ؤد وذلك

:.حكم الخدمة و؛ي ك عبد

ظالمه نا خذ

 مردم خليه با ي ظر ذا

توب و ؛نع ؛.ا  وفيك

 وت٠حفرع وادي منطقة وتتنميز

 و!^.ن ازدان ذقاطع ذواع دل دد دشر

 ن الباد ب.عغ.ن ا وردهأ كما بخص.وصعه

 النفس رةيقص  حدوات ٠جل تذو ٠بجث

 دوت؛.واديدغر وادي ءلى في

 )المعاوي( ءي يظ-لق د.ا وهو دوعن

 ازرادي ءلى وه-و علوي إلى كب

 في يفرق 'إوادي كون ٠قصير إنه ل قا و

 أو ا سعل في وينبط ا ء-لى

 ه ذي تذمع يث٠ح تسسمى كما )حدري(

 بتعدد تتموز التي لحدرية ا تاا حوو

 نيماط وذلك وطولها مصاريعها

 ريما ل وتا تفرر و$و هذ.ا الوادي

 تشتهر ما فعأل وهو للصحة قري كان

 في واشتهر الدان ب-رز وقد المذطة^. به

رن أوائل في وازح بشكل المنعالن  ا

 وادي بمنطقة وجد حيث '!حدرين

 مرئون مدينة في وريدًا حغورموت

سنان/ الصيت !.ذائعا الملحن  يب-عيد ا

 الشعراء جانب إلى مرزوق مبارك

ا؛ن حداد ومنهم/ ا وال ازرواد

 ءون بن ن ا٠له٠رس ،ف لكا ا ن٠حس

 7ذاص بن ومحمد حمادي ومسذور

وءلي بالوعل وعائض القعيطي
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؛٠ر٠اس دان1ا اسردي اودان

 كندي وسو يدروسعل ا و"-- إذوي ا

 عاشور المفذتين ومن ،؟؛;رون ره-م٩وغ

 وءوض حنكذل رعدي ٠و؛اسعيد ادشن

وآخرون. بارماده لم 1س

 وءلى صره لدا ا زكوكبة ا وتأني

 بكر أدر حسدن ل؛ماعر ١ ا —ه رأس

 صر ذا ين يدم ابن مر و؛-؛ ادفار

 محمد وء-مر راحارثة الله ءب وحس.ن

 الذوي ءبدالة_!در ومح_غاوظ -إد ء يا

 بن عمر ومحمد باحارئة وحد؛ن

 ، وغيره,( ؛-ربان رحم_عان طالب
 ءوض شاب :ذوفى لمدحن ا م هوءاصر

 عيضة سادد والمفتون ،درزوق سع.يد

 ءة-روس أحمد الله وب نرش.وائ

 ابن وءوفس تهمان هادي ويلتم

 هذه حمات وقد ،بريك م ل س ي

 في ا!,رائدة ر١وت.عت ا!.دان مدموعة!,راء

 وسمائل عرر تمكنت دح، ج > حتم -ج-ر *

 والرددت والم.س-موء-ة اإذروءة ا"عال

 وخارجه، ا!-وطن داخل تثره من

 اودان جلسات عل وتغلب

 حيان /1 ؛*-ض لفي ترر و .. ٠لخصو

 كلما أسماره رتحل ،متذوذلمذ نخب.ة فن

 الشعراء من فررين ى ا ءدد كان

وحدة تظل حدث 3—2 من محدودًا

 عدد انح-صار وكذلك ثابدة ا؛.وف,ع

 ء.لى يضفون الذين والمتذوقين دواة

 ما وعادة خاصة، نكهة الجدة جو

 تتمثل ط.قوس الدان جلسة ح.بتصا

 عد٠٠ي لذي ا الشاي ذراب وحذود في

 خامدة وبأواد؛ ص٠ص٠مذخ بورطة

 في جيذه ذا٠ف أو كؤوسه وتدار رة ولحتا

 نم مستمرًا يظل بحيث بطذئة دورات

 الدان ويعد آخره. إلى السمر أول

 !وذآ محددة عات "يقا لجضع  الذي

 منغم ا!خناء، المذي ه ذي يبدع متميزًا

 حركة تقيده  شاء كيفما غذاءه

 در ا؛.صد؛ أحل ازدان كان وقد إيقاع،

 وظل الحفرة لألمة سرة  سا ا

 ءادها أطلق حيث سمها فك نمرا

 كان وقد ا^غرهي(، الدان )أغاني

 ن خذ؛ م.*.ة محمد ا؛جاع ا؛رحةوم !.؛خنان

 سعى، لمو’و لإلذشاء-ات تطويعه بق٠س

 هي، ك،ا ألحانه على حافظ وقد

 عين/المبد الشعراء ت كد؛ وزفى

 بن ن وسليما ف لكا ا ز حس* بن د حدا

 وما ،وغيرهم حمادي ومستور ءون

 ذلت التي الدان ر وأل؛ ن أز؛ رالت

 قبل من وتقدم تسجل سابق

وعلى اداصردن رن الغذ؛ وأشهر أقدر
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ال.حضرعي ن ا!.دا الحذردي ا!.دان

 ماذ. بكر أ؛-و لكبدر ا الغنان .هم—رأ

 وفدصل ،!رويدنجد ا اته ا وء-د قيه را

 لرحمن وعبد فتحي، وأحمد علوي

 و ن لغنا ا سجل وقد ٠وغره د -ددا

 خالدة دان أغاني بالفقيه سان بكر

 ت  ربعينيا ا دن—ب. ا—م قيات

 ىنبن لقرن ا هذ من والخمينيات

 مذل: كلماتها وشر لحاني أ

جميله( ليالي )حيا

 زين( ؛-ن دا دان قل العمر )طاب

سيئون( وط ذي ا نس !؟ألي الله )ءود

 مكتوم( سرنا تخلي أمالك )يارب

الته عبد لمبع ا الخلج فنان ردفى

 الحبائب سيثن ن! )يا أغندة .دد الرو

' -وه د - ١'د با!.ة.„وة(. ليش

 له ني زمس٠ل ا ختعر ا وتد

 اللحن جوهر !-كن لإليقاعات

 ألحان ٠رتحظو هو. كما ظل والكاذت

 كبذر باهتمام قته ر وط ره ذما وأ اودان

 وخ-ارجه الوطن داخل البا*لمين من

 ا جالءا ا ساتذة كتب حيد

 السقاف وجعفر ن ني—الم عبداإنادر

 جبة أبحاث باطرف ءبدالة.ادر ٠ومحمل

خارج ودف الحذرمي، اودان دول

 ::*اذون؛ه وا! قه عثا دان كان لوط,ن

 بالتراث المهتمون ا كاديميون من

 ن أوو من أنه!ون اعار ءلى "ساني ا

 بالرغم أداك ءلى محافظ ظل اادون

 التي والتحديث المعانمرة *.وجات م

 دوى وقد ا اسذة دون ذيء كل سم-لت

 عدة ا!ذرب ن .—ى- وما ا في ن ا!دا

ل مرات  - 1413) ا عوام د

 ون م(1994 _ 1993 ه/1414

 تحرص وا!شه ب وثقا ا الو.ود زاك

 ءلى حضرموت وادي زارت كلما

 ا!دان جنات دن ح،ة ة٠٠جل مشاهدة

 هتت ا رقد ،به وتستمتع وتذوف

نيدة  بالدان اليمن في اليا-؛ة ا

 خاص ءذنير1 إعطاء ءلى .دردت

 الثقا؛.ة جهزة وحرست !رواده

 عار ونذره توثرقه ءلى "عالم را

 ا!.دان اختيار ولعل اليمزة، الفضاب

 المهرجان في المشاركة ا !.وان ضن

 المنعقد ام997 ه/ 141 8 البستي!.ذم

 الدان به ى يجظ ما لى٠ء آذر د!يل يلتدن

 الدان عن والحديث اهتمام، ض

 ،يقال مثلما شجون ذو حدوث

عنء للدديث اذبرى دن ءلى ويصعب
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ديئة إبراه؛.م( بن ق )إساد، الذذري

 ه قدمنا 1م أن قد ذعت ولكذذًا الذووف،

 يرذا عن للذع_ريف ؛!.كفاية ذه

 ؛شؤون محر ت ااه م كل ة ذف ونا ا!-زون

 م٠له تغ.تح "ساذية١ والثقافة الفذون

 ث ح ب ل ا صلة وا٠م إلى ذجل ا

ون هذا حول ا؛.*.رفة واسذكمس؛ل  ا

 وكتبت تحدثت لتي ا در ا؛-صه؛ من

 وإن متمددة، وهي الدان، عن

 ا$ن حق يطرح لم معظمها كان

 شها الرض أن إذ الحديثة اطاعة

 ورق ءلى ه-طبوع وآخر غطوط

 في ومحوب )ال-روذو( الشمع

محدودة. سخ

 د باعدا هحهد ءهر

-وي دوخ بن داود ا|.رسوؤ = ا|.ر

|(’5إبراه بز )إسحاق ازذبري

م900ه,/287ت

 عباد بن إبراهيم بن إسحاق هو

ومحدث ض ون وفقيه لم ء لذبري ا ه : ٠ ** لم “ ٠

 رأسه بمقط ومات عاش كر-رر.

 ٠متحان قرى هسن )دبر( هجرة

كتب راوي صنعاء، من ا!شريرذ

 جاء ،٠الصتعاني عبدالرزاق العالمة

 بذون وعتاه ٠الشافعي م "ف ا إليه

ل ط؛ وإن صنعا من دد ؛؛لمهورا

 هجرة إلى القاضي ويقص*) ، السفر"

 الطبراني ا"مام عنه وأءط شر،

٠الصعبر المعجم في ؛ه وروى

اكهري الته عبد دسون د.
 تحقيق صنعاء، دينة—م تارية الرازي: :مراجع

 ذذ.كذلر ا دار ،3ط العمري، دس——ج د.

ل ،سرريا ،الذد-ر دار ،لبنان ،ر٠الم«

،لبذ.*-ذيا ة رم بن عدي بن عم. ام؛ 989

سيدة، فؤاد تحقيق اليمن، ءفقها دات ب ط

م.1957 سروت، القلم، دار

 ودر أون بفتح يادوت ضبطها

 ه-ى . ونون تحت من ثذاة٠م ءويا نده

 ني ا ف) ا موقعها حدد قديمة مدينة

 دورت حذ_ذدم برن عنها حديثه ول٠ضسم

 قرلى د؛ ر عص إلى تارتحها درجع وعدن.

 لتقوش ا في ذكرها ورد وقد ا"سالم

 ،GL 1000 شتر زها القديمة الرض

 دثرتة أن الصفة في اهسداني ويذكر

 كترف ي الردب واسمه عران أولها

 . ؛وذحا ولهم محمد بن ريام رط وهم

لذين ا بلد!لمعرب ا۴أذ لجندي ا وذكر
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ا|يمعية تدر اإدسلم دبة

 ددكون كات ورانبا ،بالجحافل يدرفون

 أما ٠والغوداع لغرط ا هما ز٠مليذف من

 نح—ص دثيتة إن : فدقول ة باحف

 ل لدحما ا من أددن بناحية باليمنية معروف

 من لكور ا تحت الحرامل رداع وتبامة

 *لة٠بق كل في متسعة د بال وهي لدرق ا

 وخ م ٠٠٠٧ ت كبزرة وردة عدتها وقا ٠ . لة ؤبي نها م

 ويذكر الهيان. طينها وسان فة الحا

 بأن زعموا المنجمون أن مسعود زي لذ؛ ا

 المردح حر-ها وصا العقرب دثزنة اح طا

 ايمن في ا رح انحرومات من بربأ

ودرئة(. ة٠وصعا والمعافر ز )دع

 ااغطن، بزراعة دنة اشتهرت

 ابز هل من جاعة إربا ويك.ب

 عن روى الددي غز:-ة ؛ن عروة منهم

رروز. ؛ز لفحاك

 العروسي ء|.ي محمد د.

 جز؛رة صفة مداتيع٠اله الحن محمد أبو مراجع:
 كرع ا علي بن محسد ى٠تحف العرب،

،151 ص م،1990 ،1ط الحوالي،
المستبصر، تاريخ ا!.مجاور، ادن ؛165
 للط؟؛ءة ر اكتر دار ،لونذردن أوسكر قيتحق

 ٠ه2ص ام؛ 986 ،2ط بيروت، وا)ظشر،
 العلماء طبقات ذي لوك—اذ الجندي،
 ،والبحوث الدراسات مركز ،والماوك
 العمري .456ص ام؛ 987 ،صنماء

قرت ق؛ .72ص ارض، بالد ص-ذ.ة ،وآءرون
.الرلمدان مع.جم ،الحمري

ا|لحهن ئ .ور ه = ادراس

ايمة ر٠تح

 ستذورجلة٠ال-لم لوذائق ا يم—تق ءكن٠

 م ي ق-ل صدرت التي داك إلى اليمذ;ة

 رديم 26 م/ 1 962 يذمبر٠س 26 ثورة

 الشطر واستقالل ه1382 ا$خر

 م1967 ه/ 1387 ءام سابق لجنوبي(

 بع-د درت ص اذفي الدس*ورية والوثائق

 صدورها ٠دع-ذ ااتي والوثا؛ق ذلك.

 عدن متعمرة ن اوا هي الثورة ,ؤدا

 ه/1363و م1936 ه/ 1355  عوام

 اروت م1955 ه/1374و م1944

 ب-عد لسلتع-مرة ' دؤون م—ي ظتن ء-لى

 ء-ام "الهند" ؛-ودجاي عن فصلها

 ك.1ذ. جانب وإلى م،1936 ه/ 1355

 دورية ؛ز رذا عدة مذرت القواؤن

 مثل ت رق ا من منفردة ..ناطق ني

 من المؤلف القعيطية للطنة ا دور

ث  م1940 ه/1359 عام وثائق د

 ه/1371 !.مام ءج سلطنة .:.ور—ود

 إمارة في الحقذم ونظام م،1952

 دذدات—لخ.م ا ؛.داوة في -ادر—2!.ا ب.تحان

وة ردسذور  ه/ 1380 لعام دن-;:.ة و

وغيره!. م1961
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ليمذية1 تدر الدس! ة ايمني ا تير Lالد

 لجنوب ا اتحاد ور٠دسق ص_لىر ا٠م٠ك

 مثمءدل1 959 ه/1378 عام العربي
 كات وإذا م.1962 ها1381ءام
 قد ه أعال ا؛ذكورة الدستوره ئق الوؤ؛

 ت نحميا وا عدن رة٠تعم٠مس في دت ر صدد

 26 م/1962 سبتمبر 26 ثورة وبل
 عدد صدر فقد ه1382 $خر ا ردع

 لجزء ا في الدستورية ئق لوثا ا من

 الوطي اادداق ا٠مثر اايمن دن المعل
 م 1 9 4 8 ه/1 3 6 7 لعام القدس
 لعام وراتبا أمالتا ومطاب

 الشب طالب و م 1 952 / ه 13 71

 والميثاق ام 956 اهدا 375 ؛حام
 ه/ 1 3 7 5 عام المعدل افدس الوطني
م.1956

 ■'■ر زك ًا ? 'خ. 2 6 دورة دام اخ زر
 با؛;ض المذررج ع اذ؛ حاول ام 962

 مجموعة فص.درت طاق، م لمرلمة ا لرن

ساة;ر من  ه/1381 دسزتئر المؤق؛ ا

 م19 6 5 ه/13 8 5 و م1962

 انداتمة والداذير ام967 / ه 1 387و

 ي؛—ب ر٠ع٠أ ا وررة ه م لح ا دستوري دشل

 ١٠ 1 964 / ه 1 3 84 دي اليمي؛*

 ا در ربذحم لم م 1 970 هدا 1 390ر

 مج_م_وء_ة صدر'ت بز فقط ذلك عل

ستور؛؛ ا"عالنات من  في ا

 مثا !-يمن؛. ا ر؛رذ ا لجمهورد؛ ا

ا حدرة جادى 2 في !!هادر ا"عالن

 ام 962 أكتوبر 31 / ه 1 3 8 2

سادر وا"عالن ا!.قعدة ذي 23 في ا

 ن را م1964 إبريل 6 / ه 13 8 3

 ا ولى جادى 28 في المادر

و 19ه/ 1394  ام 9 74 يو

 /10/22 في الصادر ن—وا"ء

 ه1394 شوال 6 م/1974

 شوال 6 في العادر را"ء_ ن

 م1 975 أكتوبر 2 2ه/ 1395

 صغر 27 في الصادر وا"عالن

 وا"عالن م1 978 فواير 6 / ه 13 98

 شوال م/1979 سجمحر في الصادر

 6 مدرت ذلك ءلى زد اه، 399

 الجمهور؛؛ في دستورية ت را فر.

رد؛؛  (1) رب القرار هي الىصن؛ ا

 رب والقرار ه1 388 م/1968 ة

 ر وا!؛را اه 3 88 م/ 19 6 8 لتة (2)

 ه1389 ما1969 ة (1) رب

 م/1969 ل؛ (2) رب والقرار

 لتة (3) رب والقرار ه1389

 (70) رب هوالقرار1389م/1969

 صدر كما ه،1390 م/1970 لة

 ج.كيلتي ي٠سي ا؛ذا لث*.ب ا مجلى ن ددا

 يوذ^و 26 في لج.مهوز؛ة I د؛رد مجلب

ه.1398 رحب20م/1978

 فم.ا ص_در تقدم دا جاذب وإلى

يمن ا من ختا ا لجزء با ؛.عرف ن كا
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اؤددذة ر5اكظت المددة تدر الالظ

 ردع 26م/1962 س.بتمحر 2 6 ثورة بعد
 عمرة سمت دستور دن كا ه 1 ن 8 2 ا$خ;
 ا ولى حمادى ام/ 962 كتوبر؛في عدن

 حكلوم-ة ت ’ف كم-ا .و:عديم ه1382
تحاد  المقزحات بإمدار آنذاك ا

ه. 1 3 8 6 م/ 1 9 6 6 م ئ سورة الد

 لجنوبي الذط.ر استقالل ب.ع.د دا

 ا"ء ن معن كل صدر فقد ايدن من

 27م/1 967 نوفمبر 30 في الدستوري

 جهورية هودتور.13 87 ذهبان

 دي زها لذم؛ذ ا الديمقراطية ادمن

 م/1978و ه1390 م/ 1970
 ءلى ا مر يدم وم ه،1398

 بل ،ذ.ذط بقة كا ا الدستورية ].وثاذق ا

 في ليمنرة ا ربةو ه م لج دد.ور د ر٠رى_لم
 شوال 26م/1990 مايو 22

 !-د,توري ا وا"عالن ه،1410

 19م/1992 كوبر 14 في المادر
ه. 14 13 ا ولى جادى

 ذارخ في صدر ذذ.ك ء-لى وعالوة
 الوحدة ادة ادف من كل ف'صر ا ال.نجمن

 لجدووزوة ا ي—وم—حك بين امنرة ا
 اليمن وجهورية ٠خرة اد الهر؛^ة

 ه/ 1392 في الشعبرة-:؛:- الديمقراطية

 الوحدة اتفاق وإعالن م،1972
نتداب هرة الة وتنظيم اليمنرة  في ا

 ه/ 1410 ء-ام ا!يمترن الجمهورية

وردد ذلك ءلى زد م،1990

 الدستورية التعديالت من مجموعة

 وتعديل ءدن متعحد.رة دد.:ور ءلى

 لفي اليمنرة لعربرة ة٠هوري٠لجلم عوز—د

 ه/1408و م1973 ه/ 1393 عامي

 الجمهورية دستور وتعديل !م 988
 ه1414م/1994 ءام اليمنية

 م/2000 للعام التعديل ومعثروع

 درت بى ذد ذكون وبذذ-ك ه،1421
 يمندة دستورية ورقة أربعين من أكر

 ه/1421_ 1355 برن ما الغزة في

م.2000 - 1936

ة ؛..1ا تورن !ادى أوذاذق ذى.اة

 الدستورية الوثائق تلذون تكاد
 ة نثأ ساليب , 'ن. ر - ع ج ود ليترة

 في عليها المتعارف العالمر.ة اترر—اك
 مجموعة تثأت لدد الدستوري، لفقه

 مدل المنحة ؛ساوب .'!-وذاذق هده ' غ

 ردسات،ر عدن متعمرة ؛-رانرن
 ربيحان واللحب;ة القعيطية ت للطنا ا

 العربي الجدوب واتحاد ودتيلة

 .اترر— د ركذلك عدن ومتعمرة

 1383 م اها ليمنرة ا ا!.*وبرة ورية٠لجه

م1964 - م 1 963 ه 1384 -
 لشعبرة ا طية !.ديمذراا ليمن ا وجي.ورية

 هوكل1390 م/1970 لعام

 .ة دور—الد وا"ء نات !.قراراتا

العابقدثن* ذن الجمهور في لمادرة
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ة لدمني I الدساتدر اايمحددة الدساتدر

 أخرى ة٠مجموء ندأت بل ا؛شا وفي

 نية—ليم ا لدستورية ا ئق لوثا ا من

 اذوطني إتشاق ا مثل العقد بأسلوب

 م1964 ه/1384 لعام المقدس

 محية٨ال العربدة لجمهوزية ا ودستور

 حين في ام، 965 اددا 385 لعام
سلوب دالدة مجموعة نشأت  الجمعية ب

 لجمهورية ا دستوري مدل سدسمدة لتأ ا

 م1970 ه/ 1390 !حام اليمندة العريدة

 الدحبدة الديمقراطية ا!يمن وجهورية

 دستور ونشأ م1978 ه/1398 دعام

 ه/1410 لعام التوطدة الجمهورية
ستفتاء بأسلون م1990  الشعبي، ا

تفاقشان أما  عامي في الموقعتان ا

 م1990 - 1972 ه/1410 - 1392

ذن؛ بنظام الما فقد  الدورة نحت قد؛ ا

٠ م عا بشكل

 لدستورية ا ئق لوثا ا تفايرت مذلمما
 ى نطا في تغايرت ها منشأ في ليمندة ا

 مجموعة رت٠انحم لقد اختصاصها،

 صفورة طق منا على ئق ا!-وثا هإه من
 ممتد.مرة ودستور ندن ذوا مثل منفردة

 واللحجدة لقعيطية ا ت للطنا وا عدن

ية بيحان وإمارة  بدنما ،دنة وو
 كه من أخرى مجهروعة ذطاق كان

 مثل اض شطري من شطر الرئاس
اتحاد تدرودسا المقدس ا!.وطني ى لجئا ا

 العربدة لجمهورية وا ،ا!حربي الجنوب

 الديمقراطية الدمن وجهورية بددة ا

 وا"عالنات والقرارات الشعبية،
السابقون. الشظرن في الدسوردة

 مجموءًا حس ختصا ا ق نطا وشمل

 بأكمله ا!دمن ذق لوثا ا ه ط دن ثالثة

تفاقدتين مثل  عام في الصادرذدن ا

 م1972 م1970 ه_1392ه1390

 م ا٠ص ليمندة ا لجمهورية ا ودسذور

 وتعديالته م1990 ه/1410

ن  عام الصادر الدستوري وا"ء-

م.1992 ه/1412

 ئق ا!-وثا في ١لحكج ا م ذظا طبيعة

.ليمذدة ا الدسذوردة

 هذه في م٠الحك نفذام لجيعة ذخاذرت

 الذظ؛م طبيعة تحدد لم حيث ئق لووط ا

 الملكية الدستورية الوثائق في ي البر؛؛

 لعام عدن متعمرة دستور ء نا' ستة با

 أخذ الذي م،1962 ه/1381

 الوثائق  ن وذلك الورلماني، بالنظام

 خذ ن؛ لم تلك في  خرى ا لدستوريه ا

 بعفر وجدت وإن النظام، تبذا

البرلماني. مللذظا البدائية العالمات

 ا!.وثاذق سارت ل اذدوا ا ط وءلى

من المستئذلى لشط-ر ا في لدستوزية ا
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شه٠|سطنمال ال.مذية ر٠ا|دسات

 م لذظا ا لم دعا تذح-دد لم ح.مث ن٠ليم ’

 القدس ا!وط-في الميثاق في البرلماني

 رين في ام948 ه_/ 1367 للعام

 ندئ هرئ و، آمالنا مطالب اقربت

الررلماني. النغلمام من الثعب ب ومط'

 في ١٠الحك نظام عة٠طج ردذادرت

 ج هيا باعد لبتدة ا لدمتورية دق اول' ا

 ربيع 26 م/1962 ستمدر 26 ثورة

 الشطر ل وتقال ه1382 ا در

 اه/387 عام الوط.ق من الجنوبي

 طبيعة معالم تتحد لم إذ م،1967

 اازيح أو سي الرى أو ني البرل' النظام

 في الد--تورية ا!.وثاذق دن عدد في

 لعام اليم.تية ل.عربية ل لجمهورية ا دستور

 وا"عالن م1963 ه/ 1383

 ذي 20 ني الصادر ا ول الدستوري

ام 9 12 أكتوبر 31 / ه1 330 القعدة

ني لحكم ا نظام دمة كانت حين في

 عاج ة منب لي ة .ع.ردي رية٠الجمهو دمتور

 من ربعتاص ا خ م1964 ه/1384

 حين في !-رى-ي وا ا!؛رنى'ني النظامين

 ابددة لعربدة لجمهوريه١ دور—د جع

 - 1965 ه/1387 - 1385 لعام

 ا!-برلماني النظامين دن عناصر م1967

دستور وأخذ ،لجمعية ا وحك-م

 عناصر بين بالجمع م1970 ه/ 1390

والرئامي. ا!,؛رذاني لنظادين

 في الحك-م نظام طبيعة وتعرب.ت

 دن ع.ببة٠الث طدة الديمقر ن٠اليد حم.هورية

 ا"عالن في البداني الرنا-ي النظام

 شعبان 27 في الى_ادر الدستوري

 إلى م،1967 نوفمبر 30 ه/1387

 الطبيعة ذي الجمعة حكم نظام

 الدمن جهورية دستوري في اكموب

 - 1390 لعامي الثعبية الديمقراطية

م.1978 - 1970 ه/1398

؛ظام عة٠طب تغاي.ر ذلك وخا$ف

 اليمندة الجمهورية دستور في لح^م ا

 دن وتعديالته ام 990 ه/14 10 ملعا

 النظاد-ين ن2٠ب يجمع ا!-ذي النظام

 النظام إلى لجمعية ا وحك-م اني.1ا!؛ر

 البرلماني النظام بين يجمع الذي

 ء-ام ا!-دستور تعديل في والرئاسي

 تغيب إلى الميل ثم م1994 ه/ 1414

 ء-لى ا!-رذادي الذظ-ام عناصر ئى٠ب*

 مذروع في ا!-؛رذاني الذظ؛م ٦عناصر

الحالي. التعديل

 الوثائق تغاير إيجاز يمكن
 لحقرق ا ل مجا في ليمنح؛ ا لدستورية ا

قد مذ-ها مجموعة أن في والحريات
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ة دو ادت ا ل-مغة I در اقرت

 عن وصمتت لحق_وق ا هله ة-ورت

أءرى. وءة٠^ ٠أحكا ءله.ا لذصى ا

 من والح-ري-ات الحة-وق ؤور لقد
 الوطني الميثاق من كل لمم-دأ ا حيث

 ه/ 13 75 - 1367 لعام المقدس

 سلطنة ود-اشر م1956 - 1948
 ام 952 ه/1 371 لعام لحج

 ه/ 1 38 1 لعام عدن مرة٠وسا
 محية٠ا؛ كعرردةا لجمهورية وا م 1 962

 ه/1 384و م1963 ه/1383  ءوام

 م 1 965 ا— ه 1 385و م1964

 ه/1390و م1967 ها1387و

 طية لديمقرا ا ليمن ا ورج-ورية م 1 9 7 0

 م1970 ه/ 1390 لعامي الشعبية

 لجمهوريةرا م1978 / ه 1398و
ام، 990 ه/14 10 لعام اليمنية

 الجمرة في الدسذوريين وا"عالذتين
 -1381 لعامي ة٠التمخ العر؛.;ة

م.1974 - 1962 ه/1394

 من يدوى قررت وبالمقابل
ستوريه ازوثاش  ءلى الذم ل:مذها ا

 قوانين مثإ الدولة هيدات تنظيم

 لسلعلنة ا ٠ودستور ' عدن رة٠م٠ع ضه_ك٨٠م

 الدولة دين ءلى نعر ي ا القعيطية
تحاد ودستور ”القضاب والسلطة  ا

 م،1 959 ه/1378 لعام العربي

دل  ودستور م1962 ه/1381 عام ا

ية م1961 ه/1380 لعام دثينة و

ستورية ا"عالنات وجل  ا

 حيث ليم.ن ا في ة حور ا والذرارات

 تتعلق نصوص تذرير في صرت٠انح
ولة تبيئات  .منها بقم أر لعليا ا ا

 لتي ا رضية ا ستورية ا ئق لو ا أما

 ة_قد ت لحريا وا لحق_وق ا قررت

;إنى نقسمت ا

 با*اط*ب قفت دستورية أحكام

ردي  عن و ا بمسؤوب لمتمدل ا ا

ع  الملكية وحرية لوحدن ا عن ا

 في واا تدخا دون ،إ٠ .صة الخا

ضال جتماعية ا  الحال هي كما ا

في اباق في  1948 لعام اصمى الو

 ه1 375 - 1 367 م/1956 -

 م/1952 لعام لحح سا.طال ودستوري

 لعام عدن ة ومستعيد* ه 1371

 ذ-عديا ومدرع ه_ 1 38 1 م/1962

 م ا—كع ذ٨ليمذ ا لجمهورية ا دستور

ه.1421م/2000

 دستورية وثائق أحخام وقررت

جتماعي المذهب أءرى يمترن  في ا

قه ي ستوريا ا  مبادؤه تدمن اا

 ملنه تحديد في لدولةا تدخا في

 والصحة والتعليم والعقارات ا رض

جتماعي والضمان  طاع ا م وقيا ا
 لدستورية ا دز لوثا ا ن أ علم ،م لما ا

قد المبدأ هذا نم انطلقت التي اًايضة
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سا ة اادمني ر ؛ا ساتدر ا!يمحية ا

 ب-ذلك ة صه خ-ا ا هدم لم-غا ا في درت تفا

 دستوري أحكام كانت إذا ب

 م-ي ا -ع- دمندة ا لدردذة ا لجمهورية ا

 ه1384 - 1383 م/1964 - 1963

 الدسذوري صالتدريع تأثرت فد

 من لق٠المحط الغ-رة ت-لك في المدري

راكية مبادى،  فإن العربية' 'ا

 لعربدة ا لج-مهوري-ة ا ر دي -ا٠دس م أدكا

 م1965 ه/ 1385  ءوام اليمنية

 ه/1390و م1967 ه/1387و

 معتدلة بندوص قضت ود م 19 7 0

الثأن. ذا في

شراكي الحذهب  ة-ررته الذي ا
 اليمن جهورية دستوري أحكام

 - م1970 لعامي الشعبدة الديمقراطية

ه.1398 - 1390 م/1978

 في٠الذم ال-دسذوري ع التذر وتم.ز

 من بالمزج ة رهن ا الوحدة بعد
 أحكام طيها نصت ا!-في المبادى،

 ة اليمن ال_ع_ربية الجلم-ه_وري-ة دس.توري

 وحمبورة م1970 ه/ 1390 لعام

 !.عام الشعبذة الديمقراطية ليمن ا

 إلى تدرجت ثم م،1978 ه/ 1398

 دخروع في !غردي ا بالمذهب  خن ا

 العام في المقدم الدستوري التعديل

الجوور من أنه ء.لى م2000 ه/ 1421

 احكام كانت إذا أنه إلى با"شارة

 الديمقراطية اليمن جهورية دستوري

 م/1978و م1970 لعامي الثعبية

 التظيم ة.ررت قد ه1398 - 1390

 وحرمت ا!وب، الحالك_م الحزب

 لعردن ا الجمهورية ددنور أحكام

 الحزبذة ه1390 م/1970 لعام ارهن؛

 الجمهورية دستوري م أحاى فإن

 ا!.:.*.ددية قررت هد وتعديالته اليم.تية

 لمذ.بثق.ة ا سياسي،٠ال لحرية وا لحزدذة ا

'!وأقع. ءلى ارادى، هذه وط؛ةت

ورذيس ،.اءدة ال ألدادة دين دواةII رذ.اسدة

الجمهورية

 ا حكام من مجم_وءلة اتمت

 قيام ءلى لتعى با ة لدمني ا !-رسذورية
ولة رىس-ة  ا!-؛.ورة قيادة مجلى ا!

 ا!.سيادي لمكتب وا س_ة ا!.رى ومجلى

 القيادة ومجلس ابىج-وري ى—والجة!
 في التشريعية ا!.لمطة ءلى النص دون

الوثاذق. ذلمك من عدد

 الدولة ت هذئا ت لحى,, ؛ ن!.لمن ل دكا

 مجلس و ابى.ج-ورية رئيس على ا!-*ط;؛

 في '!وزراء ومجلس الذورة قيادة
 31 في الصادر الد-.:وري ا"عالن

 ا$ب؛ جادى 2م/1962 أكتوبر

اليمدذة ا!هربذة الجةه.ي-ورية في ه1382
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محية٠|لي تير1الدس ابذة |لدساب

 ولردس ام،963 ه/ 1383 لعام

 في سي لسيا ا والمكتب لحميوردة ا

ن  ة في در لصا ا لدستوري ا ا"ء-

 ه،1 383 شعبان 21 م/1964 ير يا

 ني ا!-وزراء ومجاس اًا-قيادة ربلى

 19 ني الصادر الدستوري ا"عالن

 ا ولى جادى 28 م/1974 يوذتو

 در ا!ئ الدسذوري وا"عالن ه1394

 ل ذوا 16 م/1975 أكتوس 22 ني

 متية٠ال ا!عربية الجمه-ورية هفي1395

 توري—الد، ن—ا"ء ترر ح-حن في

 27 م/1967 نومر 30 في المادر

 ا ه_ورية٠حم هفي1387 شعبان

 ارئادي النظام الشعبية الديمقراي

 $ومية ا للجبهة ا!-عاعه ا$ردة وابار

 ذت وكا د، !.; ا في لتشريه ا للطة ا

 اذوب الحاكم التب القوب الجبهة

 ا!عايا الدو هيدات وتالفت آنذاك.

 من خ-رى -تندة دستورية رئاش في

 من اذناي وا!نق ا!ذو رتامة

 وهبئة "الحكومة" اكفين،؛ اللظة

 الررلمان، شروط ة٠-ترف٠عا غير تشريم؛

 لجم-خلورية ا د'*.توري ذم ذلك ل شدا

م/1 964 لعام اليمنية العرب

 الذي الج>*.ج.ور،ة رس ر ءلى اه 384

 علم اذذورى ى—مجا وب.ل من ي*تخب

وزة رئيس برى من .دعين  نم ا أن  ا

 ن 1أء^ من انجاس 1هذ أءذ-اء ،لتؤون —

 رنا-ة كاث ذلك وبخالف البالد،

 ومجلس لجمهوره، ا دثير الدو!؛

 وحكومة، ذورى، ومجا.س جهوري

 ء أعضا ب نتخا ا الدستور نا—ه أور

ذذط. نم.ي.وري دإس

 ٢٠فيت لجمهورية ا ردس انتخاب أما
 في 1ءايه رص4٠ك ' مدته إكمال بعد

 عام أي ه1384 م/1964 دستور

 هذا ر٨ ولم ه،1389 م/1969

 الشورى، محص٠ م ودا طريقة الدستور

 في الجمهوري الجلس وضع وتفدر
إلغاء هإلى1 387 م/1967 دستوري

 الجلس م وب الجمهور ردس منصب
 وب لذنا با سته رئا وتكون لجمؤوري ا

 كانت ذلك على زد أعضائه ٠سز

 الدستور في الدولة رئاسة صالحيات

 . حين في حقيقية المذكورين ؛.ذن

 ا!في الصالحيات يجل الوزراء مجدس
 الدو رئا رتجعا رضعه تذوي

نم.  ة٠شكل

 اشورى بمجدس يتعلق م.ا ما

- 1965 دمتوري في ءل-ه المنصوص
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|ليمشة |لدسابر ة اصدي ا|.دساتير

 تغير نقد ه1387 - 1385 م/1967

 القرار في الوطني انجلى إلى اسمه

 م/1 969 كنة 9 رنم الدستوري

 بل من يعين وأصبح اه،389

 عدم من بد  الجمبوري انجاس

 الدست:ورن في قي؛مه طرة ءلى انص

 ية٠السب اب؛ كادت العابقين

 ا!-دسذور إعداد الوط-ني للمجلس

للبالد. الداثم

 :.كاد ن.ه ا إلى ا"دارة وثم.در ه.ذا

 في درة؛٠٥!-ا ة استو ا حء؛ ةون١ت

 - 1398م/1979 - 1978 عادي

 المندة العرب;؛ الجم".آورية في ه1399
 ادفي م ا دنن-؛ تلك من اؤتربت ذن

 م/1969 - 1968 عامي ني صدرت
 وذزك الشأن تهذا ه1389 - 1388

 /2 /6 في القيادة مجاس بقيام

 بتعيين اه 398 صعر 27 م/1978

 ه٠مهم دكون ي دس س : ٠ ا L ٠ ■ * ا مجدر،
 "ء-داد ا وضاع تهيئة الرس„ية

 ؛-*ضر ولة رزا مع للبالد دستور

ستشارية الوظائف  قبل من ا
 الدولة رئيى وضع أن ءلى ابلى،

 رئبى إلى تغير قد الجماعي
 م/1978 إبريل 22 في الجمهورية

ه.1398 ا ولى جادى 14

للطة11 ،٠د

 الدستورية ا وضاع ف تذ ر

 ة٠العرب لجم.هورية في بقة؛٠٠٠!ا لمؤقتة

 ادلى؛ الدولة هيئات قاست ايمن;؛

 العرإ-ية ة الجمهور متور لد طبق

من اه390 م/1970 م ل-؛ الجض؛

 )دورى مجل-س ؛نتخبه جهوري مجلس

 افلى بسده وزراء ومجلى
 م أدن مؤو  ريكون الجمهوري

الجمهوري، نجذىاب ادورى ا مجلس

 ذه٠م %80 ينتخب شورى س٠ومج_ل

نتخاب ث د "عل المياثر غر با

ابى-؛وري انجام ويعحى ت"در؟-؛

 الشورى مجلس ويقوم منه. %20

د. في ثريعية٠لت ا لطة٨ك ا رس.ة مما٠ر ')؟.

 الدستورية ا حكام كاذت وإذا

 دتوري مبادئ فإن رشة ).عمما ا ليم.ذية ا

 عجية٠لث ا ة٦طح لديمقرا ا صمن ا ورية٠ه٠حم

 - 1390 م/1978 - 1970 لعامي

 وحدة س أئ على قامت قد اه 398

 السلطة فيها دكون التي الدولة سلطة
 ا ءلى الشعب ؛لمس - العليا

 مجلس رئاسة هيئة ا خير وينتخب

 والحةج_ومة الوزراء ومجلس لشعب ا

العام. المدعي ويعين إعلدا ا لحكمة وا
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I يمذدة ا إدس,اتدر( اصذدة الدساتدر

 أنه النظام ه.ذا على دؤءذ 1م أن ءلى

 في الشمولي العهد ني كان

ة الديمقراطية أثمن ا حم_هورية  الشع

 الحاكم لحزن١ باحتكار المتمعنل

للساطة. اًاوحدد

 قد الدستورية اأوثائق كادت وإدا

 لجمهورية ا في لحزالى ا شنع ذررت

 - كم لحا ا والتنظيم اليحدة لى العر؛

طية لديمقرا ا ا جهورية في الوحيد

 في ستوري ا التشريع ذان الشعبية

 لتعددية ا س-ن ق.د ليمتدة ا مهورية٠لج ا

 ريات—واط سدة 1سد وال لى لحز ا

 هيئات م وض؛ جهة، من طية لديمقرا ا

ولة  الدولة ارئاسة الدلى ا

نتخاب أساس وعل والدان"  ا

 من الدستوري ا]-تذريع هذا تدرج

تفاق الدولة رئاسة ندام  ين٠ب با

 في يقتدنuا الح-م-هوريشن فدادي

 وتنظدم حية ال الوحدة إعالن اتفاق

نتقالى غزة  مجلس انتخاب إلى ا

 في انواب مجاس قبل من سة لرئا ا

 لعام ]دمندة ا لجمهورية ا دستور

 ذلك بعد تدرج ه،1410م/1990

 برئدس لدو ا سة رئا ل شك تحديد إلى

نتخاب وانتخابه جهورية ذر ب ا با
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 ذلك عل وعالوة أخرى. جهة في

 في در أهد؛ ا لدسنوري ا لذ.مديل ا شارط ا

 ر ربيع 23 م/1994 سيتمور 29

ذاول بمبدأ التسليم ؤدد ه1415  ا

 المرشحزن قبل من لللظة لممي٠ل ا

 عزا مرشحين بين التانس وذرورة
ا المرشح وفور  ذلى ا  لمنصى ا ذ

ور في المطلقة با غلبية  ا ول ا

 زد وقظ ليتدن تتا٠م لمدآتن سة لرى ا وزولي

 المرشح تركددة نسبة انخفاض ذلك عل

 السلطة أعضاء ربع من المنصب لهذا

 ه 1410 م/ 1990 دستور في التثريعدة

 ه هال أعضاء مز %1 0 كم_ي_ة إلى

 م1994 ه/1415 تعديل في السلطة

 في السلطة هذه أءضاء من %5 وإلى

سذوري الذمديل مدروج اط؛لي. ا

و رئدس أن وسع  تمتع ند ا

 مجال في ية وتنين ةيتشريع بصاناحيات
لحاقات  أن إ والقضاء الخارجية ا

 ل مجا في ،درت تفا  الدردمات هذه
 رئدس كان إذا بالذات، اكذريع

 ت اأغرارا إصدار بحق تمتع  ولة ا

 - 1990 دستور في بذوانين المؤقتة

 هفإن1415 - 1410 م/1994

 ه ط يقرر لم ستور زلى ا تعديل مشروع
ولة. لرئدس الصالحذدة ا



ة اادمني اكسات£ر سادر المددة ا

 تعديل موضوع التغاير وشمل

ستور ا  السلطة ق۶ فمن ننه إ

 دلفي بأغرة الدستور تعدول إددردعدةا

 طلب عل ء ستفتا  ا حذق إلى ئه ءضا أ

 رئسى من المقدم زدسدور ا تعديل

 مجدى ددرر أن د بع البرلمان أو الدولة

 ثالثة غليية٠با لتعديل ا مدبرح ب )خوا ا

 لدستوري ا كمديل ا في ده أعضا أرباع

 18م/1994 إبريل 29 في المادر

 ء .--ذفن.! ا ثم اه،414 إذ-مدةا ذي

 في ره إقر■ بعد التعديل مقرح ء-لى

 لتعديل ا دوذوع ك.ان إذا حرلم.ان،٠ا!

 نفوق وا ا ساب ء للمبادئى

 التعديل مئوع في والحربات

ووي ي ا!وةت في اطء-الي، ا  ا

 ء سدفتا ا ؛.دون ممكن يامد ا أصدح

ولة. ًاايئات يتعلق ذاك كان إذا ا

 تشريعية بالس.ل-ط-ة ذى٠ي,تع ما أمأ

مذووي تشريع ا فإن  لجم-ه-ورية ا في ا

 مجلس رع في تدرج ؤد اليم_ت_تة

 وتعيثرن ا عل لشعمب وا ا!دورى

ن  !!وحدة فاق ا إعالن في عضوًا ؛ 

ن ة ا!ذق وتتظيم نتقا هذه ؤدام إلى ا

نتخابات أساس ءلى اللطة  ا

 ظل وفي توية، وا ذرة إي ا العامة

 اوترشيح في والغل الجين ا$ناؤس

رلمان. ل.عضوية ا

ط؛ م ذب ن و؛؛  ذه٢ الدذردعدة ا

يمقراطية لطردقة ا  التعددة طل وفي ا

 ذ,ة.1لخةد. ا ة ا!-؛رذا ا!كار م رقب لح.زبية

 في !ذواب سر، لم مج ة ط !—*’ مرر ة.وى أن

 ا$نيذية الملطة أعمال ءلى .رق؛ن

 ا!-في بانجالس ذ!-ك ؤ-ارنا ما إذا

 السابقتين. الجمهوريتين في قاست

 السلطة ه؛؛!ت ؤتبام إلى التخادر وات

ت بواسطة انحالن نتخا  واكعيين ا

متوري ا!:ذريع في ي ا  بعد سن ا

 ت فعاب يقوي ما ره-و ا!-وحدة،

 ا!في الهرئات طه ني الشعبرة ركة اذن.!

 لذج-ربة—ل ا ساس ج-ر—ح ار دادت

يمقراطية  أن يمكن وبما ا!;*"ن في ا

 نتخاب مها ! إلى تتطور يجعلها

٠ادستقبل في ؤذط

وش ط) محمد ؤأذد د.

 في ال-حكم نظام ،طربوش قائد د. مراجع:
 ذمز ،المر"كزية ال-مكتبة ،ادمددة لجمهوردة 1

 النظم مبادئ ،طربوش قائد د. .2000
 العروة ت-ة حك م ن، الدسذور لون وااة؛ سب;ة1الم

.2000 تعز لوثةى،١
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)صاح( دعان بن( )أرحب م اانء؛

K• اكزب( وري(

 المؤتمر إليهلم.ا آل ن حز؛.; ح-د ه-و

 فهو ر٠$خ ا الحزب أما ، لشعبي؛؛:- ا

تحادي-؛؛:-(.وقد طي٦لوI )الحزب  ن1ك ا

 ة٠زائل الدستوري الخذزب رأس ء-لى

 ءذد اؤزب هذا ف' وؤد لقمان-:؛:-.

 دذادي ةي٠ف العدب،؛ةب، الجمع;ة دواقع

 ويطالب للعدنيين( ن )ءلى بشعار

الجخ|ب اتحاد عن مذغ-صلة بإبقائها

العربي(-:؛؛.

؛اصاذدي ذائد أددد د.

 ا رددي = ا رددي !در'هدم دن الدعام

إن( )أزخب اكءام
 الدعام بن - ع-رة واس-* - أردب

 دا؛اش بن الصعب أي )ا ص-غ-ر(

 من ح؛هلي، ن : كل من فلىاني،١

 عذب رن ر ه ًا ش ا .ن—اادم لوك٠م

 وذدم وساللات، ؟-رودًا ؛.؛.;رون،

 ف وىذت .۶ول-را -ان٠وذ-رس أمراء

 وبلغ الحاهل؛ه. في اءي ض ق مع دروب

 اًارا؛-ع القرن أوادل في عددهم

خم-ث ودلىه.ا ص-لىان ؛-إلى في ل.لهجرة

ف.  ل:؛(لشاق;1ا"؛. صاحب قال ا

٠؛ة;ر عدد م ه * د

اا.ههري الله ءبد د.حس.ين
 أحمد بن الحن ،31 :1 الباب *واجع:

 علي بن محمد تحذق ا"كلذل، ذي:١الهمد
م.1980 بغداد، الدردة، دار وع، ا

)ملج( دعان

 رمضان 1 7 في ءشد ص-د-ح ه-و

مبين1911 11ه/1329

 اللطان ءن ددو؛؛ ب.اشا عزت حمد

 حميد يحيى ا"مام وبين العثماني،

 مدينة دن ة لقرق; ا دءان ةر؛ذ ني دين

 الحروب مز مللة بعد -ران ء

 ه-ذا عبر ري الطرفين. ددن وقات

 ا؛;ه.ن تاريخ في هام ذًا ;.اظ ا !-داح

 ا دوال تجدلة إلى أدى ذذلى دذاك،

 لر-ةا;رة تجا ؛.ًا ذا.رف ت-—ن؛ا أن ياعد امج-

 دة دا في اللطنة وكانت ذول، ذا

 ط_م-اع ة٠ج-ه ذوا ًهدئة ا هذه إلى

 والتذرغ الذرب، ط.را؛.لمر ني إيطاليا

 الصلح وكان البلقان. في لمثاكلها

 م ا"د؛ تارخ ني أيض هام متعطف

تحو ا ولى الخطوة كان إذ يحبى،

؛-لة٠لل دل،ة٠ل1 1306



محمد( بن )رن الدء؛س محما ؛ن حسن د اؤدءدسى

 )الملك_ق سر ى في ل آد-( ز٠تحق

ستقالل عند اليمنية( المتوكدة  ا

 ف ه في للطنة ا نت ء.لم إذ مول،اذأ

 وردًا ًا٠زءيم يجي.ى م "د.( ؛.، لصاحا

 ؛-زمقا اهن في الزيدية طا؛.غدة

 ءلى نرة ثما ا السيادة ببقاء اعزال

بالد.

سالم هصطغى سدد د.
 الحددث، ل.يمنI دكودن لم: ب د. :جع درا

ام؛984 طؤ، الة.؛درة، مدبولي، مكتبة
ي أصهد٠د ،ابذة المعارضة كه٠حر :الصا؛

دطعاء، لمغي،١ والبحوث تا!.درامى' كز٠مر
 حسين ٠د ام؛983 ،بي-روت ا$داب، دار

الفكر، دار ،واليمن المنار العمري:
م.1987 موردا،

 حمد٠ دن ر٠)ح |لدءسى

م1967 ا د1387 ت

 محعمد ؛ز حن لثيز ا ر٠ه

عبى  الرابع القرن أوائل في ول ا

 ؛*دان منطقة دن وهو الهجأوي، عن

 اوقادة ل—ح أ ودعد ، ٠إب محافظة

 زعماء وأدلى ال»_ن في ا ذكياء

 حيال ط.وال كان (ط(زين،ا ا درار

 ركان ايمن، راقع يؤرقه فكر رجل

 داثم ه٠م-عاصري دات شي-( ا.بتت ك,ما٠

ء-لى ود.ذها بعينها ؤضايا دول الجدل

ذل رلبس  نفايا الح_صر  ا

 التغبير ودهايير ا،.قيقي ل .:.قال“, ا

 ا#رادة ودرية ة٠لحلة_با والمسؤولرة

ختدار وامانة  في ا#سان م ودى ا

 من المبدأ ا#سالم وقدرة اذكون

طة ل ا-:خال  طريق رسم ء-لى ا

قبل إلى ا#نسان  الخرافة وذطر ا

م عذلى ء.لى والجمود  وتأثررهما ا

ردنياه. ه دب ءلى

م أذصار دن ان٢  حميد محدى ا"

رب في ل واذ-( بالرجال ٠لدين  ا

ء الشخ أذر ٠رقا ا تراك ض.د  ص ا

 الحركة ذع طال من امل٠ك جيل في

 ا١أقطات ؛.اني ن ا وك اليمن، في !وطنرة

 لله ا عبد -ن مح-م-د صدي.قه ذ-ب جا إلى

 ورق ل (١٥؛ا لى٠ء ان٢ اذذي انحلوي؛؛:-

 ركان معه، وروحي عقلي وافق و ؛-ه

 ه٠شخص برز و شهرة أودع عيس

 تفكير ا سع وا ليبى-رة ا ت مج-تم-ع-ا ا في

 ء_لى لهعجته تذ^ط_ر ، لتعبرر ا ؤوي
وبه ن وى معون، ا ، أ  قوي

 دخاى ن وى طيعة، حاضرة وبدربته

 فبعجب !;ة ذ ا يم.ت.ية ا ت (٠نجتمع ا

 حيث ا"ب(ب، لى٠أذ به س ( ا

ة. ا!ذو وحج:ه وا-ولمامه هرب يذونى
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مح.ط( بن نس)ح اددءدس

 كان إذ تبابه، ال.ططة وكانت
 دع السخرية قوي جريئ رمج٠ص

 ش ءا لساطة ا دقده ضا ل وعذلى ،لذكتة ا

 تذعا٠مق المملحين الفالسفة عيثة
،رده ومدا بكل عنها مدافع بآرائه

 وطعن بالزندقة يجيى ام٠ا"م مه٠تم ا

 محكمة وشكل ، ه معتقد في شاده

 ااذين عن اروق بتهمة نحاكمته

 نفه عن دافع ولكنه ااعث، وإذكار
 ز فحا ١س لنا ا م وأما نحكمة ا م ما أ

الفضح؛. وكاسب الوراءة

 بدأت ا فكار أن دس كلىما٠وء

 فتم لسلطة ا ضد بآرائه جاهر ر۶تس

 أدام عشرة ة ذلى مت لبح ا في أو تقييلىه

من ضمن به طيف ثم رض، حق

 ا ل_بو ط_ا ممن د لبا ا في م—٢٠ ا٠طبك

 المظالم، ررذع ابالد شؤون ًا٠سذظي

 ، ح.جةإ;ب مجن مطافهم خاتمة .كانت

 ؤرا؛-ة ورفاقه الدعيس عاش حيث

 ء-لى كان أنه ويبدو سنوات، أردع

 دور.. ا ف.لنج.غة ء.لى ة ر ا!.ذلى م.ن شيء

 كانت ذلك ء-لى قدرته أن ويبدو

 صدقاؤه و ه لمالمد ؛.أن فدد فط-رية

 في ؛-ب'ط يشهونه درسوه وحدن

ب_وص_ف اميد-** ة-نن ا ك-م-ا محاوراته

 الوحيد  ثر را الغيلوف أر الحكيم

 حكماء دن ؛راءلى دذدمه خلفه الذي

 ا"سالم فكر دن المنطلق الثرق

 في حثين لبا وا التصوفرة ؤ؛ته وإثرا

ء؛دل. نءح عن الفكر ذلك

 الذي العكري ا در ذاك جاء وقد

 تقوم ؛.ناي محاورة شكل ءلى خال

ده يحب يمني مواطن ؛دن  ويرغب ؛-

 ا٠دم٠ءق ءلى ومحافظتها تقدد-ها في

 هندي ساؤح ن وبة ، أبنائها ووحدة

 ني حته سح؛ دكون أن لعاور ا حظه شاء

 رت ء وجا ، لمقهور ا -نتذر لمتأ ا اثمن ا

 سائح مع حوار بعنوان انحاورة

 شخص من جعل وار٠اط رفي هندي"

 ، وضاع ا نقد في لسانه الهندي

 قادرًا عله٠وج النظام، مثالب وتجسيد

 بعين ارض في شيء كل رؤية عل

 دن يعرف جعله كما ة ؛-اؤد فاحصة

 فضأل ،هلها يعرط  د؛ افيمن هموم

 فيد_ني ا خ رد لذ-؛ ا ٠شاح تمة_ا_ه ءن

 دن الفكري ا در هذا وكان الحديث.

 مي "د.؛ ا ؛.نطامها ا؛ردن هزيمة نتادج

 ه/ 1353 ستة ا؛...*.ودي الغزر .ذم

 .ت٠ذعك1 الني الغزة وه-ي ام، 934
ة، لحر؛ ا نواحي ل—في؛ ترددًا
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)درة(أحمد( بن د )أحم ي الدف*

 اوائل سم يعد ر لمنكو ا ر لحوا وا

 محاو كانت فقد المكوبة، ا دبيات

حدث. مما لالسعادة ذكردة

 ن كا الذي لرجلا أن دو—ويم

 باية لقي قد بسقراط داتما يتب

 له دس حيث سقراط بنهاية شبيهة

به. زات لم ا

ا|هةالح الد.زدز د٠ءب د.

 أح.مد( إن )!-؛هد الدفعي

م1955 - 1930ه/1374 - 1350

 - م 1 9 5 5 كة ٠ح ء اسد ن٠م هو

 وهو ،صنعاء مدينة من ه 13 74

فعي. حمد أ ين٨ب٨٠ح احميد ا قيق٠ش  ا

 مم\ م،  ينا ا مكذب في سته درا دأ٠٠ب
حق رمة ا  ا٠مذه وتخرج ،ية٠لحربا با

 لقرية ا وهي مسور( )بلوك في ضابط

محمد لعميد ا إليها ينتمي كان التي

قح الجيش في يع-مل وظل ع، ادة

 بقيادة ه1374 ما1 955 حركة قامت

 ارفعي نثارك الثاليا?؛:-. أحمد المقدم

 شديد، بحماس الحركة في زمالئه هع

 لرفع التحريض في ذرًا دررًا رلعب

الجيش. أراد لدى ب لقتا ا المعنوية

 ا"مام من صراحة يخر ركان

 ٠حقل دن ذاك ة-زاد ، ذ-ه ر ءوأ وء.ي.إه

.عله حمد ا"مام

 مع ا"عدام ساحة إلى اقتدد

 15 ه/1374 شعبان 21 في زمالئه

 بثقة مره فواجه م،1955 إبريل

 في ستشهد وا ،لسخرية با مثربة

عمره. من وا!.ادردن لخاسة

ا"ذوع ءلي دددد دا ال،

)شجرة( .وةن٠ ا دم

 في انتثارها ٠يكبر نادرة شجرة ه

 مءها را مقطرى ح-زيرة ت مرتفعا

 (DRACAENA Cinnbari النباني

.(BALF.F معمرة ذجرة ره-ي 

ثة من كش اراعها دباغ  أمتار، ؛

 ثناب وا!خرع، لع٠الج سمبكة

 العية أوراقها رتتكون التفرع،

 وتوجد ،ا ذع باي.ات في لحن!دة

 في متفرعة زهرة ءذاذدد في ا زهار

، ا ذع تمايات  وأجزاء أيض

 دلمة.ون زهري ف ؛..ذ محاطة الزهرة

ة ل والثمار ؛.اشات، ت— من
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رة(٠دما"ضن)شج دما"خوينزشجره(

ءوين ا دم كجرة صورة

أو بذرن تحوي الشكل كروية

بذرات. ث د

 اررذاع عل طبيعي لشجرة ١ ٠سمو

 هو كما ،ليحر ا ح سعل عن محتر 500
 حيث بالجزيرة مومي بلدة في الحال
 إليها للناظر وتبدو ،انتشارها يكهر

 الحمداني ذلذرها مظلة. وكأي بعيد دن

 عن الحديث لدى )الصفة( كتاب في

 دم 'اوا وقال: ،سقطرى جزيرة
 جزيرة ونوع ا يدع". وهو ا خوين
 أي في يوجد و فريد، سقطرى

هنالك ويمونه ،آخر ن مك؛

)الداراذوس(.

 نفه لجذم ا من آخر ذع وهناك

D. SERRNLATA اغلي واسمه 

 الجبلية ارعات في وجد و )العراب(

 محيفة ا والجبال ومودية لودر مثل

 D. سمه ا لث ثا وذع المكان. بمدينة

OMBET وقد برع. جبل في وجد 
 من نوع لجذ ثما نحو ا$ن إلى عرف

 يعها تحتوي ا خوين دم أشجار

 هو أحمر تنح ا ر فيها عصارة عل

 --ائل وهو ا خوين، بدم المعروف

ق من ؛فرز أحمر رالغربع. ا
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مطع< )رد ج1دم

 أشهر في تجمده بعد الراتنج يجمع

 **:.ادة بآلة الراج كاذل بكثط .^ف٠لص ا

 قد كانت فيهأ يتجؤع تجاودف من

 ز٠-٠٠وأح- الشجرة. جذع في قطعت

 م—ج٠يج تنج لرا ا ه_و المادة درجات

روع• ءلى يكون ا؛ذي !خصوص ا ا

 في ا خوين دم عمارة وتدخل

 الرخام وصبغة لورنيش ا صناعة

 وغيره. الطباعة وحير هم ا؛را وصاعة

 لمنازل’ ج-دران يزين؛-ه مقطرى وفي

خارة. وا واني رج طن؛ ا دن ا

 ينفع أنه فيعتقد الطبية فوائده أهض؛

 ملعقة قدر بإذابة ا؛خص عالج في

 كأس في مسحوقه من ونصف صغيرة

  نه الحامل المرأة تتاوله و ماء،

 د—شدخ وهو ،ض "جها ا ب٠س٠ل

 عضو أي من الرف ويقطع القبضى

 مطهرة كمادة يستخدم ولهذا كان،

الجراح- ا٢ ؛ذاوى

 الله ء محدد ا دودى د.

 ذي ال-طبيعية ادباتات بادب: الم—. عاي جع: دوا
ام.991 سعا، ا"رشاد، مكتبة اليمن،
'!بيطار. ذن الواح

جه )نيد اج٠د

م2 0- 1943ه/1420 - 1362

 ولد ،ددامئ الله ءد مطيح زيد ه-و

 !-اني، ا ناحية النقيلذن، بعزلة

 في العليم مبادقء تاذى إب، محافظة

 ،وتثقيفه تعليمه وااده وولى ، ق.ريته

 ،ا حمدية؛-:."-ز بالمدرسة لحقه ثم

 بتداردة ا الشهادة ء.لى فيها يك-ا وز

 أرسله ثم م1957 ه/ 1376 سة

 م1958 ه/1377 عام مصر إلى والده

 في ا"عدادية الشهادة عل وحز

 ءا ۵٠ بص-عيد سودنك،( )بني مدينة

 نوية الذا والثهادة م1960 ه/1379

 ثم م.1963 ه/1383 عام بططا

 هر القا بجامعة الحنذوق بكارة التحق

 ؛-مد وركها م1964 ه/1384 سنة

 وم — ا$داب بكارة وااشدق عاونن

ت ؛-كتب ر؛-دأ - المحافة  المقا

 بميالد ا دبي ه ديالد وارط السياسرة

 منة قععه أول أذف ث٠ح-ي ا!ثورة

م.1963 ه/1383

 إلى م1968 ه/ 1388 عام وعاد

 الجامعية، دراسته إتمام درن ا!يمن

 نضاله في :-ده و جذوار إلى وبقي

عام رفي والجمهورية. كورة ا دع
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مبع( )زيد دماج يع(معن )زيد دماج

 عفرًا انتخابه تم م1970 ه/ 1390

ءز منتخب ورى٠ش مجلس أول في
 للج.ذة ًا٠رئي«س وكان ،ال_سعياني ية٠ح ذ-ا

 عام وفي .“ن;* والخدمات ة S الثقذا
 محافظة محافظ عين م1976 ه/ 1396

 الشعب مجلس في وعضوًا اغ-وي.ت

 ه/1399 ءام م;ذ متتالتدن لغترتين

م.1979

 عين م1980 ه/ 1400 عام وفي
 في با عمال وؤأع لكوض-ا٠م وزيرًا

 وفي ٠؛وقت1ًا دواة في اليمتدة ادلهارة

 عفو انتخب م1982 ه/ 1402 عام

 الشعبي ل-لجتمر الداثمة ا!لمجنة في
 ثم ا<،;٠1ا!~; للجنة ومقررًا م لعا ا

 نم رجي_ة لحن-؛ ا !وزب رًا متئا عين

 عام بريطانيا في مفوت وروًا

 فيها ته وى حق م1997 / ه 14 18

فية منظمات عدة في ء.ف.و وكان  ثق

.وءاددة وءر؛^ة يمذ-ت

 له المرجم إن المقالح ا!دكرر دقون

 في دورة ديم-ذ-ية ا لثورة ا في ي-رى ن كا

 في وثورة ا"بداع في ودورة الوعي

 الوط-ن رناء بدن التعامل أما-وب

 التغيبر ا—أج م> وثورة حد ا!-وا

 كياسة ا في كما ا دب في الثامل

قتصاد وفي وظا العاوم في كم-ا ا

 جه.ة ا؛.وا على اذدرة ااذورة دن تمد٩س

 ذا؛.;ة5اًالم سالده دظ-و؛ر I ة سرا وا

 والعداء ا!.لع أندال لكل الرافضة

ا"نان. لحرية

 مجموعات ء-دة له ى-درت وق-د

 الحوبان طاهش هي: قصصية

 العقرب م،1973 ه/ 1393

 والجر م،1981ه/1401

 اليت أحزان م1986 ه/ 1406

 المدفع م1990 ه/ 1410 مياسة
 ذن ه.; !ر ا روادة له ومدرت  صقر،

 أدير وه م1984 ه/1404 عام

 ولقيت انتشارًا وأكارها له عما أ

 في ذ_دلىرت برًا عر خادًا اهتمام

 لفات عدة إلى تر-بذت طبعات. عدة
م ا في للكة؛ف نموذج وتعد  فهي لكا

 ;تحدث. و در دش ،ذذول و توسء

 إذنوه_ة مءانتها تدرزت وولى

ت رحم ا!بل عك ط دس: ع اكنها شرسة ا

 اوي. و ارواة من

مدة ر الى ًا هي الطيع ،ت روادة وله
 ذاكرته من مردي وكتاب  حمدية

 جاسب إلى م2000 ه/1421 عام نئر

ت من المديد  الرأب؛ المقا

 لص>ف ا في لرت التي عدة جتما وا

ت والعرف؛. انحرن واد
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الله( عبد بع )مط دداج الله( د ء. طيع٠) دداج

 لمفج١ ءبال-عزيز الدكتور ويذ؛.ر

 اتت اج—دع زيد أعمال أن

 براعة في يجمع وذظام ف.ريد ب.ًاسلوب

 الد ذات الحكاية ين فائقة

 قارىء٠. رعي من القريبة الشعبية

 ون الحدث، معق معرفة إلى رتنغه

ي لذارج ا ر اإ-قى  معه تنمو ا

 ر مش ئبي غرا ار—إط في ا حداث

 ؛أدوات ذا-ث إلى مذوس_ ه_٠لم٠ًاأ

ن المكونات تحقق تع.سر  ؛-أذلى ا

دات. من ودر ا
 ذي 1 ة في دواج دطيع زيد توفي

 مارس 20 ه/1420 الحجة

 ميدلكى متثفى في م،2000

ن. بمديتة خ.امعي

 اا..*وائ.ي ١هطل د د.حمي
 اتحاد ، أزدعيندته في داج مطيع زيد : جذع مرا

مايو ،صذع.اء اليمنيين، ب تا والك ا دباء
م.2000

 الله( عدد طيع٠) اج٠د

م1971د/1391

 ر-ل دلما دداج الله عبد -ومطبعه

درار دركة سمي مؤ دن أنى في ا

 دن أول ؛ان م.1944 ه/1363 عدن

د-امة نظام عل خرج المتوكذة ا

 $خرا ا ريع ني خروجه ؛ان ابذ;ة.

إم- 944 اريل

 فى ناجحة ىاف-ة حملة قاد

 فيها ذ الجزيرة قناة محيفة

 د ا٠وف_س .ية٠ايملذ ا الت_وكلية ۶ ورا ا

ة ني الة;وقراطي ال~؛،*ي النظام  ال.

 إرشدق ا قلمه خر٠س د وة . لقرومطية ا

 -ارب وا . دأ  ا د بغا للتتديد

بداد  نقده كرمى و ن. لطفيا وا ا

حبن. ا لنهب  لخرة ا وذ-ظام لند

ء وا  في رعية ا ا ض-د والذود  ل '

الدذن- يجيى ة5د^اذ

 واحدا اج دد الله عبد مطبع يعد

 ا!-ي محمد( )ذو قبرلمة رؤوس من

 الذائل كبر1 بكيل ؟جيلة الى تنتدي
 وذغوذًا عددًا واكره؛ اليمنية.

ر؛- القرون في وامتدادًا  اا.ا>ذة ا

يمي-’ا ذارخ’ا في

ولي تعايمه تلقى  مدر ني ا

 لمة-ديث و .فقه’ ا ودرس وإب جبلة

 فضل ءلى لمنطق ا وعلوم والتذر
 مذن اهتم إ وة .ازرسة ذه٠ه ء ءلمما

دب الطفولة اسرة. وا وا!؛ةا؛ة با

 الوطه الحركة ني ؛.رًاI؛- واغة.رط

وكذة في ا دامة رذة اأذا اليمذ؛ة. ا
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الله( عبد )معايع دداج الله( ءبد )مطع ماج۵

. ا' الجزيرة قناة |ا ني ته ومقا

 ا—صدرتم ا التي اليمن تو وص

 احد كان التي ىالكرر اليم.ذية .عية٠الجم

 دا 1 3 65 م ء-ا ؤسسيها—م ابرز

م.1946

 بداية المناضل الشيخ خروج كان

س.ية لذطورات  )ت يا تمسا في داهشة سي

 - 1 358 الثاب الكوب الحرب

 مثل فقد م1945 - 1939 ه/1364

 ري والر النعمان وءروح ه٠خروج

 والغيل والغادي والرشدي

 لحق ا سب بعد وفيما ٠والقومي

 المنظمة المعارضة بداية ابدراهيم

 دته-ت ا الدين حميد بيت ضد والموحدة

 ه1367 ما1948 بانقالب
 ال ثورة ١نم ومن ه1374 م/1 955و

 ربع 26 م/1 962 سرتمرر من 26

 الثورة بعد دقلد وقد ه. 1 3 8 2 $ءو ا

 ر مهثمم.تشا ا برنه صب دلما عدة ممررية٠لسب ا

 واذناء إب. فظ ومحا الجمهوردة، رددس

 ذظة لجا ا -دول إب في كمحافظ عمله

 ؛.ناضل عسهقرية خلفية الى كلها

 لجنوب ا كاشاح ودعم القوب. الجبهة

ل لما با ني لرريطا ا ر ستعما  ا ضد

يام منذ والالح. ولى ا  المثورة ا

تجاهات جاب الى وقى كدر ا  ا

 ة لوطنا الحركة في ويمارية جذرية

 كفاح وبقوة يساند فكان .الديمقراطرة

 مع ادته ورحمه واخذلمف .الدومدة هة٠لجبا

 دوانف ترنت الق رية٠المص القيادة

نجليز مع المساومة  الجنوب في ا

 وة.ف فقد الشمال في الثورة واعداء

 أركويت. مؤتمرات ضد بصالبة

دف. أطاوا وءر نجذذن وا وعدران

ربعييات في مثل الذي بالقدر  ا
سدا ذضقاقا مامة زد سي  قاد فقد ا

 الصف في واسع انشقاق.( أيض

 ات وما الممسا ضد الجمهوري

 القيادة تجاوزات وضد الالمبدئرة،

 المدب. الحياة عمسكرة وضد ادرية.

الجمهور. النظام عل ووة ؛فا او

 واكرر اهم ذ٣م دماج مطح ويعد

 مسؤوله ي.عفى الذي الضمان شيوخ

 .وء-قالها لقبيلة ا سف م_شا كال عن

برام ني حرناو ا القبيلة وممثل  ا

 القبل العرف في والعقد والحل

 تب ا٠لةة ا مطيع فان ألمد د ورغم

 ي٠ن يا وا لوطني ا لمثقف او دب وا

سرة لسر؛ا قنه هروا في يجد كان
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دمت

تجاهات  التأييد الشديدة المدب ا

ء را  م واحزا دون، لقا وا م للذظا لو
. $ج٦د ا دوق لح و ل.دستور أ

 2 م/1967 ذو 5 حركة ءذب
 دماج رعث صنعاء في ه]387 شعبان

 ء.و ي.د هوري٠الجم ًالمجذى برس,ال،ة

 العمال من حكومة تشكيا إلى فيه.ا

د$ن.  وحدة حكوم-ة وتمذل را!_ذ_

طر!ف فيها تمثل ة وطني  م؛ ال؛, ا

 بالرذخر ا!رت' ة.وبك و انختلغة

 في ية٠دسدام I ركة لث*.؛ ء.ن بنفسه فذ.أ

 العام وذوفي الجديد. وضع—ا!

م. 1 97 1ه/1 391

ر٠ط.اه ءبداام.اري
 في 48 حركة في الجزيرة ة 'تتا دور :جع مرا

 لله ا عجل عمر ،جي نا ن معدنا صنعاء
ت الجاوي،  صحيفة تي حندورة دخا

يام  ت مقا لجناحديا احمد ثد سه '، 'ا
 م٧٠قا ٠أحمل ؛ لح؛م'ا ص_حيغ.ة ذي منشورة
دماج.

ذمت

 بعد على تذع صغيرة مدينة ددرت

 مدينة ذرق ب٠جذو مآرًا ك_ي_لو 4 5

 دنيريات إحءذى دمت تنكل ٠يريم

 طبدعي رام ب الضالع*. محافظة

 ;واده الناس يتثفى مشهور
منطقة حددذًا ازده.رت وقد اك؛خنة،

 ه اايا منابع بكأرة تشتهر كما ،م لحمدا ا

 مذًا. 48 نحو إلى تعمل اللى الحارة

 خمسة الحارة ا)هيون م_ن المشهور

 وحمام لنجد ا عين حمام هي: عيون

 وعين طف ءا بأر م وحما عون لطا ا عين

قطان. وبئر حسن ا"مام

 بآركيبها ددت منطقة رتموز

 مطور دن يجمع ا!-ذي الجيولوجي

 )طويلة ا مجموعة من الرملي لحجر ا

 )مجموعة الثالثه لة الورى وا؛صخور

 إلى ؛.ا"ضافة ش(مالي ت ب؛ بركا

 التي الرباعية ب لوركا ا لصخور ا

 د-ن فرتدن لرا ا ت بد؛ رسو لفت٠خ

 المائه والعيون ت لحرماي ا متبقيات

 خم، المنطقة في توجد ذاتدًا. المندفعة

 ن ذر '-لمرا روا--ب من مكو ريط مخا

 طول ءلى انخاردط ه هد وتقع ، .زر را

وب. ل1ش مدب ا ت ه؛ تم.! ا

 ،دمت حمام .وجود المنطقة تثتهر

 من ؛.ح ين، عثرة من يقرب م-ا وب

 ٤واسع حقل في وتقع ازارة ه اب

هرامات د حبا هناك وتظهر  كا

 جبل وزي الفوهات، مفتوحة

زو ء-^ اردلها يبلغ ا!ذي  زرئ ا
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دمت

 المياه أحواض وبداخله ام،65

 ه، عال أ هرن مازًا 60 عمق عل الحارة

مزًا. خمسون الفدن و؛طر

 دكون الحرضة جبل أن يعتقد مما

 أو فورة ن ت نخاخا دراكمية بآب

 الغزن خنة لما ا اذاه من نافورات

 زمن علها ذى الكلس بمادة

 وبيلمت٠رس من الجبل فتكون طويل،
 درز لمتبقية ا سب دمروا ا دتيجة لكلسى ا
 أو فورة ن ا الحارة. المائذة فورات اخا ا

 الجم-ل كوذت الني العافورات
)الحرذي( أعلى من المفتوح |غروطي

 كذلك هناك كان كما ة،٠ءظ ت1ك
جواذب هرز صرخثرة نبية جذ؛ ت ورا٠ذ نا

. |تخروطي الج؛ل

 طيوام ادل أن يظن اسى

 خري٠ص ط دشا رفعل ذكون )الح^رذي(

 مثل نارية، صخور من ناري
 سترة.كا نارون صرخور أي أو الروودت

 |لحروطي فالجبل ء خاطى د اعتقنا هذا
 من المتبقية فررن لزا ا مادة من وذكون

 ل التحا وهذا الحارة. المياه ترسات

 في الناري النشاط نني يعني 
 المسيبات أول يكون فقد ، لمنطقة

رًا ؛.ركا نثاط في الحرما للنشاط
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دمتدلت

 صلبة. صخرية دركابه ومقذوفات

 تحت مدؤونة لصخ|ور ا هذه هؤون وك

 الموضوع وط! الزافرتدن ترمسبات

ئتة مجسات إلى يجتاج٠ ٠جيوفيزي

 تعيد ضة٠لحيولوج. ا ا بحاث بعفر

 في والحرهافي الناري النشاط مر أث

 البركاني النشاط زمن إلى دهرت منطقة

 سللة وكون ، ليمن ا ساد لذي ا

 أنشطتها انتهت اذفي عدن، ت ذلى بركا

 اافي الحارة المياه الحديث. ر العقى في

 لمنطقة ا في ا٢ت ب.محتويا تنفث لت زا ما

 المكونات بعض إلى با"ضافة

 النشاط استمرار ءل تدل ريتية١الك

  رضرة ا ت لتشققا ا وعمق في لحرث ا

 بعفر الجوب. بالحرارة المتصلة

 للمياه المصاحبة اذراب فورات النا

 عل تدل المنطقة في والباردة الحارة

 ب لحرما ا ت نحبوث با غددة المنطقة أن

 لجيولوجية ا لعصور ا مشن خزونة ا

 بالطرق استنفدت إذا التي القديمة

 لن فإبا حالي تمارس التي العشوائية

! دن. دعوض

 للميذه المسد-جا-ه الحرارة درجة

 ت ما الى.( وبعفر الرصة في الحارة

مئوية درجة 45-35 بين تهراوح

 درجة 52 إلى تصل العيون بعض وفي

 المياه تحتوي كما ٠السيح ءلى مئوية

 بمقدار ا!.كربون ميد٨أك ثافي غار على

 الدق. في مدجرام 900 - 500
 العام في المقاسة الحموضة درجة

(.6,9) قدرت م1993 ه/1413

 ني خاربة بلدة أيض - ودمت

 ٠ بذرة لمن ا مديرية من ا روش منطقة

 الفقيه إلبها نسب .٠إب ل ما٠وأء

 ن عحررا بن محمد الدين جال ث ا!.عال

 عفيف ,!.عالث وحفيده الدمتي،

 الدمتي محمد بن أحمد بن صالح الدبن

٠م1504 ه/910 منة بعد

 في ؛رضع — فتشدؤد بذتح — ودمت

 القطن مديرية من رخية وادي ذرق
 له ل وذأ حضرموت، وادي ل وأى

؛ريد(. ؛ن )دمت

 القدسي عبدالباري محمد د.
العمري الله ءبد حس.ين د.

 :1985 ،مد٠مح ح.مد أ الله عدد ااخور، : دواجع
 ،؛جروت - العودة دار اليمن، هي ٠هذ

 م-ج-م■وع ؛ح-ة٠ص-غ 534 ب لذ.؛ ا الطبعة
 ذل واأث ااجادان معجم .332 الم الحجري:
الكلمة، دار مقحغي،٠ال إبراهيم اليمنية،
 محسد ،رع فا ؛م2 0 0 2 ،4ط ء، منعا

 جيولوجية ح-اث٠أب م_آرمرءلة (1999)
 ماد٠ح٠م م !■■—ل ا يد٠ء ، لدخين ا ؛ فدرره٠م
 حة٠الكا ا رب الحرار الطال (2001)

ابذية. الجمهوره ذي البركانية والمناطق
مشور. ءر ذي ذو جثا
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دهلك ةزة٠ازذ

)دصن( اددمدوة
 صون٠ح من شهير قديم حصن وه

 سكذه تعز روبي ٠)المغافر( الحجرية

 جذوهر الدر أبو واتخذه ، ٠زريع( )آل

 مقرًا - لزريعين ا وحمي - ٠ا؛.عظمي

  يوبيين ا عل تعذر ومعقأل ،-ن.كمه

ستيالء  معوه ومن غادره حق 4عل ا

 ه-/5 76 سنة أيدبم في الوقوع دون

م.1180

العموي الله عبد حسدن د.
 عدن، ؛خر :مخرمة با الله عبد محمد أدي مراجع:

؛2ط ؛؛روت، واكثر، للطرىءة ر و اك دار
اليمن, باذان مجموع الحجري: مد٠ملح

 دار ، كرخ ا ءلي ٠محمل حفق٠ت ،وة؛؛؛لمها
 ،2ط والنشر، ).اطباءذ ارطمانية لحكمة١

ام.996

نوةالذ
وتعدان حددى جبلي ين ذرية هي

 بظهور هرت٠شت ا ،إب مدينة غربي

 دن لح صا بن سعيد وف٠ذتعب ا لذق؛ ا

 لمنحجي ا ،ر الهثا ٠لعذسبي ا ياسدن

 في أثره وقوي أمره، اشتهر الذي

 صنعاء إمام عل وخرج المنطقة،

 بعد أحمدن، لمذو^ز ا ابن محمد الهادي

 السكة وضرب مهدي نفه أعلن أن

حملة بنفسه الهادي قاد وقد باسمه.

ثزن يوم أحرة بمعركة انتهت  27 ا

 م1 840 ديسمور 21 ه/1256 دوال

 ت قوا أيدي في لذدوة ا فيها سقعلت

 إلى أسررًا سعيد الفقيه وديد وا الهادي،

 بدرب دي ذن ا أمر حيث إب مدينة

وصله. عقه

اسمري الله ب حسدن د.
 من عام مارة ري:٠الع الته عبد ن..ذ—ح ٠د مراحذح:

 -291 م،1986 ،2ط بر،1 تاريخ

 بلدان وع٠م٠م-ج :لحجريا محمد ؛298

،$دوع ا عاي ،جمد تحئ؛ف ،واذلها ن إدم ا

والنثر، للباعة اب؛ الحكمة دار

م1996 ،2ط صدء،

دهتك

 وس^ون أوله بذعح ياقوت ضبعلها

م ثاب  هي كاف، وآخره مفتوحة و

 في قعة زوا ا لصغورة ا لجزر ا دن موع٠مح

 وقد دران جزيرة لة ذي ا حمر البحر

 لجزر ا ضمن لصفة ا في ني لهمدا ا ذكرها

 في جزيرة دايا ة-وت يا ويذكر .الجمذب

 لع«صر ا في دهلك شتهرت ا الجمن. يح؛ر

 بني خلفاء ها اتخن أن منذ ا"سالمي

 عارضهم من كل إب يندون دكاذآ أمرن

 الحامم القرن رفي .4 عل وغضبوا

الميالدي عذر الحادي الهجري/
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دهلكدهلك

 وأخوه ا حنجا دز جياثر إبها لجأ

 ؛.ن ءلي ادذك من هرب ا حول سعيد

 ذ٠لز- فيها ومكثا لصليحي ا محمد

، عثر  ه/459 -ذن وء-ادا عام

رهما رأخذا م،1067  ءلي الملك دن يث

 أباهما قتل الذي الصليحي محمد ؛.ن

 -ز وتمكنا ،ذ؛.اد-ة دلك دن رجردهما

 واستعادة العليحي الملك قتا,

.ماكهما

 الجز^.رة هذه ارة٠ح لذ-دة ونظرًا

 عخر٠ب ذمها قيها الحياة وصدو؛ن
 ؛و دنهم إليه.ا وى.إ.و ارذرن *لراء٠ر.ذ

 ؛ن الله عبد بن الله ردر الفتح

رن في قالقر  قال الذي ام2ه/6 ا
:بها

 بلدة هرمت بدهلك وأقح

هالك حلها ادرى؛ دلل

 أنها على دليأل كفاك

 لك ه؛ زنها وخا جحي-م

هو عر زشا ا عصرر في لكها درا ن وى
شداد. بن مالك

 .امن وال السابع القرن وني

 عثر والرابع ءشر الثالث لهجردحنا ا

 ا!رسولة الدولة ملوك ذلهى ن بيالد ا

إلى ءلميه طوا٠وسخ عارضهم من كزن

الجزدرة. هذه

 إرترريا ا"يطاليون حذو ا أن ومنذ

 صارت دهلك جزيرة عل ١ومطرو
؛-مد إليهم آلت كما ا٠ححري٠"رت تابعة

 رلح وارتر ؛اتمن ;؛ن الجذاع ا ذحل
٠  حمر ا البحر جزر

 ك_صر ا في لجزيرة ا هذه في غز

 لنقوش ا ن٠م مجموعة ءل الحديث
 لى-عغرأ وبرر شواه_د ءلى دش إلهة.تا ا

 إ-عصر ا في لها وفضا علمائها
ر٦ت مؤرخ د٠اه٠ش منها ا"سالمي

 الذي لعكي يحبى ا؛ن دحم ؛'ن ءداى
 وذ-اه-لى م،1188ه/584 ذن توفي

حف به مح.تلهظ ق:ر مؤرخ  اارطاني المت

 جامع بن مكي دبخ ا ويحمى
 -ذن ب_دها_ك دوفي ذي—اذ دسواكني ا

م.1210ه/607
العروسي علي محمد د.

 رة جر صغ.ة : لهمداذي١ الحن محمد أبو : هرراجع
 كوع  ا عاي بن محمد تحقيق ،رب ا

 الدين نجم م؛1990 ،1ط الحوالي،
غيد ليمن١ تاريخ :عمارة  أخبار ؤي ا

،ا كوع ءاي محمد تح.ةيق ،وزبيد *صرلمعا
 إبراهيم ام؛979 ،مصر العلم، مطبعة
جاذلى البلدان معجم :قحة.ي ا أحمد  وا

 ة٠اصؤسس ،صنعاء ،الكلمة دار ،اليمنية
 ،4ط ،بيروت ليدراصات، ا"-ا

م.2002

 طى المار؛ = المرتضى حدو ت دهه.|ء

ايمن ؤ همؤر1ا = الدهدو
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ن الذود؛ (٠ح.مز بن الله )ء.يد اذذواري

 حمزة إن الله )عبل الذواري

م1852ه/1269 ت
 هادي بن رزة بن الله بد٠ء هو

 وعالم قاض ني لصنعا ا الدواري
 .المواهب مت*.دد د.اهر وطم^ب وف.ل.كي

 ;تن و والجوم، لطب١ ءصي في ؛ع
 غمدة ر رصص.ا الفلك، علم ء_د ة.وا
٠ به لطال
 معرفة في المقتات )بئعة كتاب ًاه

 معرو* نستح ما ءلى قصره ت(  وة؛ ا

 ءل يحب وما ،لنجرم ا طم من
 س.تة إلى ده نتهى وا ،له تحمم نجدهد ا

 في لمخة ت ام، 882 ه/ 1300

 98) الغرة الكيدر الجامع مكتبة

 في يكون )لما ملحمة وله مجاميع(،

 علم في تبحره ءلى تدل الرلمدان( جع
 ده٠ولحعي أخرى. ورساذلى الفالك،

 )الذي الله عبد بن الله عبد ؛.ن إطف
 تحقيق في وحده والده أثر قفى ا

 لجدول المإك والفلك( العلب علمي

 سنة إلى به ة٠وصج لجده )البدذة(

م.223 1 ه/1659
 العمري الله ءبد دسون د.

 من الوطر، ندل :زبارة ٠محمد بن محمد :جع درا
ءدر، أثالثا !نرنا ذي ال;ه.ن ل رجذا م جع ذرا

 ،مقي٠ليا وا!بحوث ا!-دراسات مركز إعداد
 الله -د ء بيروت؛ !-عردة،ا دار صحظء،
 العربي !.مكرا در دى :الحرشي محمد

الدوامات -.ركز الذهن في ا"مالس
.488 ئعاء، المندف

ا|يه.ن ق زر ا|ظ = ذق( )ا|د |لدوري

-؛ن٠دو٠ا

 ءلى البالد في القبلي العرف جرى

 ءب فئ-ات إلى !.ة..الي انجتمع ;قيم

 لحرف1 إلى وبالنظر !ب،و؛ ا صل

جلة وس ئ. ؛ر ذزاولها التي والمهن

جتم زب -و  مج.س-ب ألمع_روف.ة تة٠ء 1ا

 دنى ب) دعاهم ؛٠٠ مرتبة العرف ذلك

 المرتبة هذه تح-ت رينءرج ى(.مالخم

 ء-لى ه-و،ذم ؛ذكر الحرفين دن ط-ائ.غة

 اذتاذون ردم المزابنة: المثال: سبذل

 سبات ث في اذرىا في دة؛٨٠!ا ب؛خدمه

 إلى ؛؛"ضافة والقيافة، ا عياد

 والختان. الخال؛ة وءو ا دني عملهم

 من اذى-؛ا وه رددة تأ ت غذ. دذدرج كما

لحمامعن وا ذن(-:;:-، لد-تذأ )انظر

وا^ذارلحن.

 فئة الحمس بدن؛-في من ويأبي

 عن نعسه بز٠ل ن لدوشا ا لكن سن، لدوا ا

 ميزات خالل من !خذن ا هذه أءضاء ة دلى

 في الغات من غيره؛ دون فتته -ها ددمبع

 ر ه. ظ دم. يظلي_ر أن فا_له .لرتبةا هذه

لعيب ا لبم له ويجوز ،ددى خا
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ا).دوشان ازدوشان

 بعلنه، ومط في متقيما ذب_تة٠والح

 )ع.عتوح كم له دذد 1رص ي ويردد

 ودل أ::خر(، )إزار ومقطب طويل(

 ؛،ى صدر فأمى برأسها طودلمة عصا

لسير طو؛لى شعر عادة رأه )دي(،

 التجوال، ا؛-و د شن1والدو فه. أى ءلى

 ص-وفا لزغ-ل من م خ: في وسمكنون

 مغردها ،لىور٠ض تمى المغزول( الغنم

خدر.

 متعددة ذًا ء-ر ن المدوى ووظيذة

:ف-هو الجواذب

 للمن؛؛خ المددح ب.إلمق.اء دشوم -

ثم ب وأصدا ن  ءلى وا  في ا!.و

،والحاى-ة العاد-ة ا>!رلى-ات

 عاثم بص-وت ئح إرا ا هده ويقول

،لجماهبري ا ن ء- ،.ا ٠٠٠؛يثا
 قديم من متوارثة ر  ويلقي

'ازدان.

 تقلررية وسيل_ة ن ؛—اارود -

 حالة يعلن فهو !-"عالم،
 ة٠بيل٠ق دن اللم أو الحرب

 يذع؛-رارات ك-ما وأخرى،
 والتذد-ر لثنكوى وا المقاطع_ة

ش أو كانهب الجراثم، ء.لى  ا

عداء أو  -راد من فرد ءلى ا
أراضيهم. ءلى أو القبيلة،

 الصاح فاقرة ا ذحوص يعلن -
  مر ا أو ا!.ةلىئل ردن والالم

.البارزة

 يتقدم اطقوم ومحخنيس مهرج -
ا-ذرب. ء أ؛ذا الصروف

 في صى٠يتخص ،ا!.ذيرلة داءر -
 م وا"ى أمجاده؛ وحغظ ذكر

 فرادها. اكب رداة

 أو للقبرلمة وسنبر د-راسل -
 أو قبيلة إلى البارزة العائلة

ذرى. إة عا

 في ا"سعاف دور—؛ دغوم -
 أحد ل-ه ؛تعرض و ا-دروب،

الهذصارعين• الجانم;ن من

 لقبيلته والمؤن العتاد ينقل -

 برن بحرية وشل ربة، نحا ا
 وا",>~-اءة المتصارعة، الفئات

كم:ر. ءدب اره

 مع إ ادرب في يسرك  -

 سبيل فعل ،قبل فر ء-ذ-صر
 أرحب دوشان ك-ان المثال:

ضعا، -ور٠س تاق من أول

 سنة وإباحتها لمهبها عند

 نشل عقب م1948 ه/ 1367

اذذورة.

 نفه إلى ينظر  ن لدوثا وا

زاول وإن كشاعر، وإنما ك_خ_ادم،
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.وعن 'وعن

 تمتعي ردن!لف المناسبات. في الخدمة

ه٠ب رتمتع ما٠ع . ة م را ح ئ ن ادوئ-ا ا

 ا$خرين، الخمس يني مرتبة أراد

 المآثر ينقل  نه ،ذهم٠م أكش وعطاؤه

لس اى في ويثيعهما والمكارم،

٠والمذتديات

 السياسية التغيرات إن

جتماعية قتصادية وا  التي وا

 سبتمبر 26 دورة سع_د حصلت

 ى ه1382 ا$خر ربيع 26 م/1962

 والوظائف ا ء-مال ءلى أ؛-رت

 ااغيلى، انجتمع يفرضها التي ااحرب

 الفئات دن ءدددة دع مجا أن ذرى دذا

 ؤد القبلي العرف في لمدكورة١ تب إرا وا

 الوظائف وفي نجتمع، ا في غة-رظ-ت

تمدحز. دون والمذاضن اا*؛مة

 دردات قائد أدهد
ذي ليةبالق البددة غانم: أبو ءاي د.فضل مراجع:

ن-مالي

دوس
 في الرئيي وادي—اد هو

 ت يا ير ط أكرر ويشكل ٠رموت٠حغ

. معاط فظة اى  واد ۶وه وسدنكان

 ن صفا جواب ءلى نمتد ،ورل عريق

وسطهما تربع الذرى، من طويالن

 من ت با غا دي دسوا ا داد—امذ وءلى

 والذرة لة.مح ا رحقول النخيل

وعرها. والحاء الدوم وأشجار

 مستوية ة ذهب: ل جبا كله هذا م٠تض

 وذرى مناطق مختلف بط ودر السطوح.

 يمتد ،حديث إسنلق طريق المديرية

 وع مثر وءم درعن، إلى الشهد- من

 طويلة كانت ادفي الخافة ؛ذرب هام

 ر وقذن ورمال وديان ى:ر وشاقة

 ؛؛نتاج ويشتهر ٠العال:ة دوء.ز وءشاب

 ته يجود لمعروف ا لدوعنى ا ا_صلما ا

ا$فاق. شهه طبقت والذي

 دوعن: وادي بلدان أشهر زمو

 وبعذر باجال آل )وساكذوها معلروح

ثم(، :وح قبا؛لى  دوفيها رخديش وا
 لكة وحدا لعمودي ا وآل بروم آل

 آل ساكنيها )ومن وبضة ، وغيرهم,(

 وآل الجفري وآل خرد وآل العطاس

 وقرن لجبرل ا ، م(—وغدره لعمودي ا

 وآل لحباي ا آل )وفيها وح جند با

 خامدة(، وآل بازرعة وآل باناجة

 وآل الجفار آل )وفيها القويرة

 ريبة—الخ جيع(، با وآل حسرز با

باحذون(، وآل باحكيم آل )وفيها
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لمة علوي( بن )ةفا-ل الد دوعن

 ؛.؛ط.رفي(، وآل بلخدر )آل بلخير غيل

 وآل بانيخ آل )وفيها عدون

 رحاب سدتان(، من وذاذل حذون
 شماخ وآل لله ا عب با وآل الحبذي )آل

 وآل ر اب آل )وفيها ا ون ، وغيره*(

 ، وغيرهم( باددوس وآل باشقذ-يه

 باشذذ.ر(، وآل درة ؛، آل )وذتها ءورة

 ؛ن آل ه٠كذ 1س )ومن بقعر حصن

 الحامد آل )وب عشن با رباط رد(،

 عشن با وآل في ها ا وآل العطاس وآل

 ة٠بث لخنا ا ، وغيرهم( ؛ اسدوه٠ب وآل

 جندل كا وآل مقيبا آل )وفيها

؛غشان حصن سان(، ض بثة ،الخن؛

يلمة كحد۶ الحالكة(، دن بقشان آل ق

 جل وآل مقيل آل )رفيها الدرفة

 أبذة—والى أمدوديI وآل الليل

قة، والحالكة(،  آل سكن )محل ا

اوزدر(.

 نذكر درعن وادي إلى كب ن٠وم

 )عاش ا!.دوءفي زيد ؛-ن عمر الشيخ

رن في  كتادب وده الهجري ا!ماذر ا

 محمد بن محط تخ وا (، ا!تاريخ في

 أعيان دن )كان الدوعني معبد بن

 ا!,*.؟.ادة في -دتاته انقضت وقد المشايخ

رن والنمح والذوجيه  وتوفي؛-ا!

تخ :افجري( السادس العالمة وا!

 في )ا؛غرد الدوعني الله عبد ؛.ن ءلي

س ذذصده د ؛.ا"رن-؛ منطقته  من ا

 وا.^ ئ؛ر، خلق ؛-ه وتخرج شق ؛.واح

ذ ركانت مؤلفات،   ه—و

م.1644 ه/ 1054

 ٠هةده اا أده) إبراهوم
 وا!نبادل |لبلمدان معجم المفوذي، إبراهيم : مراجع

،4ط صدعاء، الكلمة، دار اليمنية،
م.2002

يوبيون = أيوب ؛ذي دوا، ا

؛ذي الرسوليون = رسول دوا

 دريون ح زر دني دولة

رياديون” = د زد دذي دو!.،

هر؛ون1|اط = طاه.ر دواة؛ذي

 النجاحدون = نجاح دني دولة

 الصلدحدون = اسليحدة ||-دو|.ة

 عدوي( إن )فضل إة و ا!

م1900 - 1824 ه/1308 - 1240

 بن محمد ء؛.وي؛ فضر؛ هر
 في وتعلم و لمة، و ا  ولى سهل

 عدوي والده يد ءلى ر  لى؟؛ نليم إ

قام و الجغري-؛؛؛ ذثخ وجده
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،وي(٠ ذن )؛ضل الدون،؛ ءاوي( ذن )فضل الدوي،ة

 الددن مبادى•، بذذ.ر وازده مع ا!لىودلمة

سالمي  طائفة قاد امك والصررة، ا

 ص-وت دن لىرون٠يداد الذين ذا؛-;$ ا
 اط-ه٠تش أة إ ، ومج-ريذية ح-ضرمية

 دفع المل؛أر ط*ل في ا!كا;؛ر السيادي

 جده وذ-اة ؛ط ننبه إلى دردطاذا

 زار رقد الحجاز، إلى ووا!-ده

 عبدالحميد السلطان عهد في ا ستانة

 أه.ل ره حذا ا العالي ازاب دن وبإيعاز
 م/1870 ء-ام عليهم أدثرًا ظفار

 عام حئ واستمر ه،1287

اه.293 م/1 876

 ؛-عد ظغار إلى ودوله ذان

 أن ب-عد د$ة ذووف من مضايقته
 علماء رحب فيها ا كبدو تواجدًا دنق

 م-ك-ة ثودف فش-عر ،زه وأهزي.؛ مكة

تج-ا ض-ط-ر .^-ط-ورد-^  ،ظغ-ار إلى هر

أن ؛-عد عليها اليطرة من و؛كن

 ض أمثرآ أهلي-؛ بزا نم اختذر

 ،ه_ -ا ءلى ة اززن-؛ ؛ذرض ذذ_؛م

 التي الميرلى تجارة ار؛.ة٠مح إلى .*ى و

 ل:جاردة ا ءم.اى أ؛.رز دن د*.لى داذت

 ظفار أهالي ي يشتغل التي

 ة دلى ظ_ذ-ار في وظ_لى ،وحضرموت

 س_ع.ى ح.كم.ه وخ. ،ت .ذوا—س ست

دع ود-فرموت، ظ-فار نطوير إلى

 أن.اط وؤق ءة_لىودة ذبذرا فرض

 ءلى ذلك وفرض والصدقات الزكاة

 هع تذمروا الذين اتجبورين الشذوخ
 ض-ده ن-ة 'نفا ا إلى أدى م_م.ا ذلك

 نحو فاتجه ه،،1293 م/1876 ء-ام
 ح_ق متقاعدًا فيها وظل اسحاذ-ب-ول

 بعد ه،1318م/1900 عام ن وفا

 الدعوة ني قفاها طويلة فحرة

 في العرة المذن ا وذو ؛لة٠"--$د

الهذ

 دن الدويلة ه-ولى ففل نغي برغم

 ؛-ل ر ؛.أ؛;.( ا لي ه.؛ ء.ن يفقطع لم الهند

 ما دالما ن 1وك معهم تواصل ءلى ظز

 ؟(•ا ذرون ددو التي توج:هاته يمدحهم
 ودفدم له-م ح٠والذع وتقويم درب

 وكان ،ني اد-ط؛ا 'لوجود ري_ةنح-ا

 دي—د إسهام في مؤثر دور لتحريضه

 انتفاضة في ؛.؛ا؛؛ وظائغة المليار

ه.1273 - م1857 عام الهدد

لمةا دولى ذ.5 ولحا خال لد

 ذئن؛^؛٨!-ا وباسم ظفار في ذواج-لىه

 الدب اتكال حاكم ءلى اتجطرة

 م أنه إ الكادي صالح ابن عمر

 ظنار ه.لى نذورة ن وى' بذلك، ٠يغدج

 لم ا-تيا بردطاذا دن وبتذ-حريضر ءاده

؛.عد ظ.ذ.؛ر د.ن دحره في جهدًا ندض
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بانة؛ي مال أتل ابن ا ا ا"سالم لبل ابن ني ذن الد

 في دور من له لما الهذذ من نفته أن

 دلمؤي دن رد ٠٩ له ي.ا ؛.*تمر ا ن ئ تع ج

 يمة.ه-وزته تشعر ظ.ذت لذلك ، إبار ا

 بط إ دال ا٠له ءدأ٠ ولم هتاك،

 ده ،،ذبو سذا١ في اره ستقر وا ه عد تف؛

: أهمها ت لذ؛لمؤ ا دن عدد

 ومذه_اج العلوية ررراا إيضاح

دة  في ا خبار تحفة ؛لعلويةا ا

 الحطام؛ ا مراء عدة ًا*؛ر؛ا دكوب

الوعظ. في كب

ظاري حزام جه.ال د. ا
 الهجرات ري، التظ! محمد حدزام ل جما : مراجع

 بداة مذن ون؛ثيراب الهند !إى الحضربة
 ااذرن منتصف حتى عشر التاسع القرن
 رخ ا!ة آي فدخ.ة دكتوراه أطروم.ة ن العثر

 عة٠جام رشد، ابن التربية، كارة الحديث،
 عاسماء ،الدين ي٠حي١ء- م.1999 بغداد،
 ذي المري ا دب ذي ستهمورا المربية

 م،1948 - (1848) من ا صغجاهه عهد
 مقددة ،ا)م؛ي ا دب ذي ٠تورا دكة أطروحة

 العثمانية الجامعة العربرة، اأسلخة ذم إلى
م.1987 الهذ، آباد، حيدر

**"مم ا ل٠ق  سن فى ،داذة

 في الديانة ءن د*؛رف؛ تقتعر

 التي ا؛*اومات ذاك ءلى القديم اليمن

 ،لقديمة ا لع.مشة ا النقوش لذ؛ تقدمها

ذارات رذاك  كتابات في المذكورة ا

الهمدالى والحسن الكلبي ا؛ن

 الكريم اًا.ةران في جاء د؛ إلى با"ضافة

 يفيف ومد؛ ;ة. ه-؛ الم.؛ معتقدات ءن

 دين ب.؛ ا ديانة في دث٠لب ا صعوبة إلى

 التذكاري الطابع هو ا"سالم ؤ;لى لما

في لنعوصى ا ب ا٠ي٠وغ ، للنقوثر

'ت:ثول-وجي•ا الددي ا دب

 رظل  دررة ا التنقيبات لة٠ق وسب

 لديني ا ري ؛.عماا الغن عن معلوماتنا

 ،محدودة ودوره؛ بد ذما ا عن وكذلك

 من ا"فادة نحاول فإننا ذلك ورغم

 في الديارة عن ة لتوفر ا المعلومات

 واضحة ص_ورة وتقديم القديم ارحمن

 اغنتلغة المناحي تشدل ا"مكان قدر

 فبل اليمانيين لدى ة لدين ا للعقيدة

م. ا

 ه_و حث ب ا يلسسه رديء أول إن

 عصور٠ل ا وزن الدينية العقيدة تغلغل

 قبل اليمن أهل حياة في المتقدمة

 تشيد خالل من ذلك برز ا"سالم.

 الري ونشات ة واإذينع إ-عامةا المباني

 والقبور وسودرها اذدن ء وبن؛ وا؛طرق

 حمايتها. وتحت $لهة ا سم با والمنازل
 هام دورًا الدينع؛ ة4.المقع لعرت ما٠ك

الممالك )شع_وب( وحدة توطيد في
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بالة؛ي ا"سالم تجل ايمن ا ا"سالم ذجل ايمن ذي الديانة

 حر٠يع كان الدولة فغك.رة القديمة. الدمذدة

 الحاكم، )ا"له، بالثالوث عنها
 يعبر مثأل لسبمئدة ا فالدولة الشعب(.

 )ا"ل المده خالل؛ من عها
سمي(،  سبأ )الحاكم(، إل كرن ا

تحاد  الرسمي ا"له وكان القبلي(، )ا

 الميالك )لش*-وب( أب بة بمشا هو

 أطلق )-سبئيون ؤ-ا ،),قديمة ا ن سب ا

 )ولد نيون لقتبا وا المقه(، )ولد ءنجهم

 عل أوسان ملوك آطاق كما ، ءم(

٠ ود( ء )أ؛,نا أنمسهم

 يرجع الني النقوش وتحتوي

 ءلى القديم البئي العصر إلى ذرفها

 ما كر;ت ا!-في الرئيسية ا$لهة أسماء

 ($دن ا ت بمجمعا ) -ك،٨س_م-٠ت يمكن

 ن .ا وو سب من كل في لودش ا

 ءلى يقف وكان ود.ادين. حضرع-رت

 )عاز( "له ا ا$لهة( )مج_م-ع رأس

 التاريية الحقبة في اليمانيين معبود

 فإن )عير( ا"له جانب وإلى المبكرة،

 ا!-رسمي "له ا ٠د_ذ $لهة ا مج_مع

 المنضوية )ا!شعوب( وآلى )القومي(

 ا!في تالمد أو المملكة هذه إطار في

 قات الذي الدرح اتحادها شكل

 )مج-مع ض-م-ن ويدخل الدولة. عاده

؛-ا در الخامة اف.لىدة آلهة ا$لى(

 الهذتلغة، ازداردة الغزات في الحاكمة

 "من سبأ في $لهة ا مجمم ويتك-ون

 حمبم٠ رذات والمة_ه وه-و؛-ص )ءلم

 دن: صان في رصون ؛-*-وان(. وذات

 رحوكم )أنباي( أنبي وءم )عثز

 في أما ظهران(♦ وذات صئدم ودات

 )عشمر : من مكون فهو حذرموت

 حسولم(. وذات حول )سيان(، وسن

 ونكربم ورد )عم : لرالى رفي

.دشقم( وذات

 وإن ا؛ذكورة ت نجي-عا ا آلهة وضمن

( سبأ في )اك( ا$ذن هرن كأل  و)ءم

 يمثل رموت٠حغ في و)سدن( ن قتبا في

ي(.٠)ا!قو الرسمي ا"له

 ءلي اليمانيين عبادة تقتصر وم

 الرسمية ت انجمعا في المذكورة ا$لهة

 ت ا در-*بمود )ك هنا نت كا فذذ ،)ا$لهة

 فا"له اغرة. ا$هة تمثاب أخرى

 ا ءلي انحلي المعبود هو ريام( )تألب

 يتكون الذي )سمعي( الشعب تحاد

 ويرسم. حاشد :)شعوب( قبائل من

 لشعب الربي والمعبود وحمانن،

 ر ويعب ، ( ا٠قحم_ م )حج-ر هو غيمان

 قبيلة إل سماوي ذو )ذوسموي(

فقد ذلك إلى وبا"ضافة أمير. )أمرم(
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٠  #ني ا ذل ايمن في |لدياتة ا#سالم ة؛ل ابض في اذن الد

 خاصة الهة ب_وجود اريم_اد.يون ء|تق.ذ

 والمنازل والحقول ر٠ا م بحماية

. وا!-قى.ور وا$بار..ا

 إلى ر دشي اذفي ت .ود؛ ا ددوز و

 عنها ء فلقد أ،٠ءذده ا$ذ.ة شكل

 وبرسوم حيوانات، شكل ءلى ؛-رموز

!عها م—فه يتعذر قد مددودة  ،د
 ا$ذن ؛,;ن شرك رمزًا كان فالوعل

 س ورأ م( ردغ تألب ، ه٠إلمة ، ء )

 ا$لهة ين متزى' رمزًا كان الغرر

 اثعبان ا ركان ، ود( ، ءم )المقه،
 لى٠ء وذود عين■ع في )ود( لإلله رمزًا

 ءلى وكذلك الذرية، النقوش

 وءلى والى_اءلر، لنقود را ا دوات

 ، ل لمهال ًا رسومات المعاين ء-م-دة ب

 حيوانات ولرؤوس وللنجم،

 وهذه .هسابكة..الم ن والمعادة فية،١خر

 الجزم يمكن  - الرموز - الصور

 "له ا بنوع و الحقيقي، بمعناها

 من ر كش وجود ًا٠رغ تمداا الذي

 ل وتحل دراسة تحاول ادي التخريجات

 الرمزية والعالمات ا شكال، هذه

 تمسني بمشكل تستهدف قد لني ا

 في الديانة عل محدد طا؛.ح إضناء

 في السائد الرأي إن القديم. اليمن

نه لديا با المتعلقة والدراسات لبحوث ا

 بالطبيعة والقائل القديم، اليمن ني

 با"ضافة - ارتكز الدنة لهذه الغلكادة

 بعفى ددن القاتم التشابه وضدة إلى

د ني $لهة ا أسماء  دجرين ا بدن ما ؛-

 عل - نيون ليم-ا ا عبدها لني ا وتلك

ت ت ر سرب تغ  الحيوارة ا شكال لو

 رؤوس إن ا ءرى. الرمزية را!حرر

 محذاة وبأشكال لمذ-جوذ-ة ا ن الزرا

 الرأي هذا أمحاب )-دى اقتصرت

 ءلى الرم-ز مج_ال في فة_ط العائد

وون،  نحو الملتفان الثور تذونا ا

 كرمز إليهما ًاظر ص !ر ا ذرق -اءلى

 ل ٠اله م ر ز'*- ت عذب وا ذلمهالل،

 ذلمقمر رمزًا نجمة ه تعنو اززي

 التخرمجات ه_ذه اًا_زهوة. لكوكب و

 دًان القائل وأي ا ساس ثكلت

 ديانة هي القديم اذيمن في الديانة

 ا!شالوث: ءيادات ء-لى تقوم فلكية

 في ر)بن( قتبان، في لزهوة(1)

 أدغ م_ع_ين. في رؤود( ،حفرموت

 ؟)ذات فتمثك )الشمس( ا"لهة

 ظهران( و)ذات بعدان( و)ذات حميم(

٠ و)شمس( هذتم( رذات

  ذ.ليت.ة ت س,ا ا ر زن ا ى٠بعغ لكن

راك لصور وا ت نا ش-وا ا لهذه تعطي،
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ا#ماد بل الدس في الديادة ا"سالم بل ابس في :ة الد

بردة الداني  الطبيعية ءلى الدالة ا

 ا"سالم، تجل |بذتين لدذانة اسكية

 ذده-ا—ء لرموز ا هذه ضن٠ع٠د إن دش

 صوره يق.دئن لتجم وا ل لد_ ا مثل:

 في لديه ا العقيدة طددعة عن أخرى

 في للكون رمزًا رها عتبا دا أجس ا

ن. لزى وا ن ؛كا ا

 إطار في هامة مكانة اب احذفي

 بيت هو لمعبد فا ، أذيني ا لمعتقد ا
،  كات $لهة5 ددت وقد أكا أن ا

 امه المعابد إلى وبا"ضافة اكادن.

 )تأب منل اب )الشعوب( $لهة

 ويع ونكرحم نحمم وحج'رم وردام
 $لهة ا معابد أ-ك ه-تا ذت كا ، سمه(

 لتلك وكان اكامة. وا ارسمية

 بالعرب تقع الني تلك خامدة اكادن

 )المتنه( كمعبد الدول حواضر من

 دور رب كا قرب )أوام( المسمى

 فأذد ، اكابد، بة^ذ عن ومميز خاص

عزاف كان  السبئذة الدولة بطة ا

 دتوج ت عا لجما وا )الشعوب( قبل من
)أوام(. اكاس )اه( معبد بزيارة

 آم ا مود مه جد بذوا نيون رما ا عتقد ا

 ة٠اذكرس اكابد في دًاخرى أو ،بصفة

تهم دم بقرا وتوجهون كانوا أكالذ لمدا،

 تبم، وهارا ص  وابتها وزذوره-م
 أنأكا بل عام، بشكل للمعبود أمس

 ، معبده ني يتواجدون اأذي المعبود

 )المقه( )أوام(، يد٠م )ا؛كا( مثل:

)درأن(. سيال

 ا؛كرسة خاصة ا$لهة كادن وتعتحر

 رك تذل وة عا مباني سمة٠الرئي أ$لهة

 وفي ٠ عامها ظ واكاغا بنائها في كاولة ا

 م.كرب أشهر عل لذغوش ا ذذلنا دأ

 إل )يدع وددءى وسورها اكادن شيد
 المكرب ا ذب ،٠ءفي( سمه بن ذرح

 ،صرواح في )اكا( كابد وسزر بق

 ذه أ 1كم ،رب ما جنوب جد لمسا ا وفي

)أوام(. *دهم س-ور

 تبذن ة ا؛كانن المعابد أطالل إن

 الذن بلغه الذي الرذمع ا؛*ستوى

 الفقرة. كا تأ في الديني المعماري

 في )عثقر( لإلله لمكرسة١ اكابد ودتمحز

 ,كس٨ي بناءها بأن الجوف وادي

 ،أذيني ا '؛.*.ماري ألمذن المتقدم أطور ا

 رصفم( - هر )عث لإلله ا؛كرم فالمعبد

 )نشان( السوداء ة٠مدس من بالغنرب
 ت )ب محام يس_مى وذي وا ا ثرية،

 أخا وقدم راة*ة، فذذة تحفة يعذبر عاد(

 في أذيني ا ر إهما ا ءن نموذجية صورة

فاب الميالد. قبل ا ول ا لف
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ا"سالم ة;ل اليهن في اك؛ا;ة ا"سالم ؤل ارهن ذي الدياذة

 ،بسور ط محا وهو دقردبا كل٠الث بع م;

 ربدة٠غ٠ل ا لجهة ا في تقع لتي ا بته وبوا
 عمودان ،حجردة ءم.دة أ بأرد محاطة

 ء فذ؛ من لمعبد ا كون و ،ذب جا كذ.في في

 رواق كل في بروارن، محاط هكثموف
 ا عمدة وهذه حجرية، أعمدة ب ثما

 ض مكون حجري غطاء تحمل

 أخرى. حجرية وكتل كدررة بالطات

 المقابل للفاء ا$خر الطرف وفي

 فاتم ودو ب(، نحرا )ا يوب للبوابة

 عن أرضيتها مرتذمة مصطبة عل

 ط؛.*.مودين ومحا ء، الذف أرضرة

 ب لشما ا الجهتين: سن حجريين

 وأمام الغناء، أرضرة وعل والجنوبرة.

 حجرية قرا مذبحة أقيمت المصطبة

 الغداء، أعمدة وزينت ،لذكل ا دردة دا

 ة لداخا ا الواجهات وكذلك
   أزكا تمثل منحوتة ؛صور لدجالطات

.وذداردة ة ذي روا لخطفة:

 المقدس المكان ادب مثل لقد

 فده ذقدم كاذت لذلك "له، د؛ الخاص

 إكل وكان ،لآللهة والذذور برن لقرا ا

ت معبد  لدينرة ا ته سبا ومتا احتفا
 مكان كوت إلى با"ضافة الخاصة،

 لدينرة ا واذدحائر أطقوس ا 4فر تمارس

رات١مز المعادد بعدى نت وكا؛ ٠ ا؛*تادة

 محددة ت سبا م.ذا في س لذ-ا ا إليها يدد

طقوس ددأددة ويقومون عام، كل من

 وه_و ،ة١اذاس. تبذه ت■_ وكخ.ا ئروشع.ا

  زمنة ا في الحج مظاهر من مظهر

الذديمة.

 إد-؛ لآللهة والنذور القرابين تقدم

 ءلى أو ندة١حيو حيالت٠أض كل٠ش ءلى
 من ة ن; وحروا آدمية تماثرل صورة

 اللوك وهذا ، برونز وا م الرخا

 ء إرن-؛ بفكرة ط ردم؛  ا شد . مرتبط

 ب ص.ح؛ ذل من إب والتقرب ا"له
 تقدم ت و؛-؛ والنذور، اإذ-را؛^ن

مذنان ر إدك ا عن در دب إدت  بعد لإلله وا

 أو مرض من الثغاء أو طفل ميالد

 سفر. أو درب من بالالمة العودة

 تقدم ك-؛ذت والنذور برن لقرا ا أن كما

 الوك لى ء اؤ_ى-ول بفرض ه٠ل_"ل

 ].؟..دن ا ود مة ذرة ا!-وا والخلة لصاغ

 ا عداء. من ض ا—لوة وا والمذواس

 بناء يقدم ؛-؟ن لقرا ا دن ذع لك وهنا

 ر دإدن.؛ الخاصة ا"لهية ا وامر ءلى

 ولمارمة الضحايا وتقديم ذواد-؛

 لحن-ادة. ا لدينرة ا لشعاذس وا -ن الطقو

 دوره إلى با"ف-؛ذ-ة - عج٠لل_م زة_؛ن

 الحياة في كبير درر - الديني

ن٠د المعابد ءأئد ؛؛ن فدد ة، ؛تماد ا
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ا"سالم ذبل ن٠الدداذةشالي ا"سالم تجل ابن ني ذة الد

 عية لزرا ا ت لمنتجا ا على ئب ١لغر ا
، والبضائع لحرواض؛ وا  كان إذ ضخم

 من لآللهة حمن فص ا العذر لها يدفع

 هو المعبد أن كما ،ت لمنتجا ا تلك كل٠

 افتلغة. الهدايا ده تقدم الذي ن ا.ذكا

 الكبررة وخاصة المعابد، إدارة أما

 منوطة ذت كا فقد ، منه-؛ والهدامة

 الهرم ة٠ؤ ءلى وقف ،للكهذة ؛.مجلس

 ،ذكبرر ا هن لكا ا للمعبد لفكهذوي ا

 )برأن( ادمى )المقه( ا"له وعبد

 يوجد كان بلقيس( )بعرش والمعروف

 الكهان كدرر يرأسه للكهان محاس ده

 كانت سبأ رفي برأن(. قرن )كرر

 )عتهي( ا"له ؛.هان م_ن فئة هذ-الك

 من؛دن وارم دذق تظ-ام وأق خارة

 في كادن دل ويبقى عشائر، ثالث

 لربسرةا م وا؛.ها سنوات، سيع ته٠وظيع
ء  ممارسة مين ئ هي الكهنة لهؤ

 الخاصمة ة لدين ا والشعائر لطقوس ا

 لك دن مككين رهم عب؛ با واذري با؛طر

)عشر(. ا"ل هكن

 ن مخا المقدس( )الصرد ويجذلى

 ينرن ك ا ت رسالمما ا إطار ضمن هام

 المكتشفة فالذنوش الحاكمة، للفئات

 )يال( مدينة أطالل م-ن بالقرب

تعطرنا ن ظبيا بني في قعة دوا ا لسبئزة ا

 مس وع ل ا هذا ءن أوله ؤ-كرة

 في ذقنام كاذت الني الديه ت زئ لمماا
 هذا الصيد تروس وفي محددة. سم١مو

 ر وكبا شرمه حا مع ( ردب٠لمك ا ) يشئرك

 لصرد ا ٢٠٠س ١مو وكانت ،دولته ل رجا

 أبرز هي )عثر( ؛.ا"له الخاصة

 .من٠ض ومن . ( ا؛.قدس لصيد ا ) سم ١مو
صيد( و.٠وس٠)م لها كان الني ا$لهة

 )ترنيمة لنا وتقدم )شمس(. $لهة ا

 منعلقة في عليها عهر الني الشمسى(

 تعكر شفافة روحية رورة )فنرن(

 موسم ب مجري !ذي الديني جو

 أن ويبدو (، ١)شم ة—غ—أ الصيد

 لإلل المقدس الحيوان كان الوعل

 الهاط ا غراض حد وأن )عثر(،

 لعرن ا ) يمارس أجلها من زفي ا

 ا ن.؛ أر لإلله التقرن هر المقدس(

مطير. م٠موس ن;.صما

 إقامة العبادات طقوس شمات

ثم(  أبرز وكاث لآللهة، )الو

ثم(  )اض في تحري ازو تلك )الو

 من المطل اللون لجبل التعبدي(

 وكادت الجوف، وادي ءلى الشمال

ثم(  )اض هذا في المغامة )الو

)ءة-ش(، لإلل مكرمة لتعبدي(
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ا"سالم ذش ايمن ذي الديانة ا"سالم بل اصمن ذي الديانة

 لذي ه-و )الم.ل.ك( أو )اإ^رب( وكان

 الح.اص-ة الشعاثم ذ٠تذف ءنى ددرف

 عر؛م في ويثارك ،سدة ذكا ا -ا_ذت

حذفال  الم.ذضوية )ال-شعوب( رؤساء ا

 ااربدي الهدف وكان ٠سبأ دوان في

 لإلله المكرسة (١ )ا؛.و هذه إقامة من

 لتحالذع ب.ىيتشو ى٠٠ ي كر٠ت ه-و )عن-،

 اض.ثمة ة ااذوا رب(٨)ذ. ددن لقاثم١

 اه. دظهرًا اًاطيا^ة الصبغة اتمذن الذي

 الصيفة ب-) يمى ما توزح و

تحادية(  تلك في تكف كاث التي ا

 أن اذلك أو المكرب باسم المناسبات

ت المراسم في المشارين حتفا  وا

 )ءثر(. ا"له غ,ر أخذرى آلهة يدون

 ا_اجاله )الوليمة( تكريس أن و ودب

 ا$ذن قبل من اعتراف يمثل )عثر(

 لف ى قيام في الممي-ن ؛-دوره  خرى

 وفي ٠ ا الدوان (ب ل؛ ) بين

 تقدم الذبائح كانت اذ.ض-ات هذه

 اللون جبل قمة رفي )عذتر(. لإلل

 كل في لهبها ذرى ااخار تثعل ؛-اذت

ف. -بذو ط-ز دزذا

 وأداء العبادات -ة رس م_مت إن

 اقتضت اذراذذة والثعائر الطقوس

ا ؛-اث؛) تميته يمكن م_ا توثم

 *.تخدرت ا ود اذًا_ك ، لتعبدي( ا

 هجرية—الح بح ذا—ا؛ من أنواع

 فمعى بعفها ،ًروثمية وا

 مناضد $خر ا والبعض لألضاحي،

 -باخر أو المقدس، الحة-هر "راذن

 )|بور(، وء اللبان "حراق

 - عامة ؛-تدورة — ا ز-احة-ي ودنابح

 مزودة ح.جرية منضدة شكل ء.لى هي

 عدة أو )ميزاب( وبفتحة فة يجا

 رأس؛-ور شكل في تنتهي فتحات

 كان والني المباخر أئ الدم، لخروج

 لها شكا فأ وغيره اللبان فيها بحرق

  كهر ا  دواع ا ن بح ومن ، _ة٠متذوء

 الوجوه دوات خر ا؛-با تلك انتشارًا

 وجه كل على كى را!في ' ربعة

 البخور. من مختلف نوع اسم منها
 أنواع ءل بر لمقا ا بعفر في عهر وك

 عل يدل زما المباخر، هرن مختلفة

 المازرة دات ا!.ب ني ررخو ا استخدام

ارذن. وط؛وس

 ف؛ذرةا هي ا!-ورن( )الديانة ظ-إت
 عبادة مظاهر رغم — لقديم ا اثممن في

 حق - )شعب( بكل الخاص ا"له

 فغي الميالدي، ا ول اون ا .شارف
 بدأت سبأ في وبالذات لفهرة ا هذه

ازفي ا$ذن تلك ء أس.؛ تدوغ؛( تخذفي
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ا"ماد دل ايمن في الدياذة ذرا"سال المن في ذن الد

 هع ااسمدي ا$لهة< )مجمع يفون كاذت

 هو )اشه( ا"له وأصبح )اه(، ا"له

 لتي ا النقوش مع.ظم في الوحيد "له ا
 )محرم أوام معبد في عليها عش

 باية في إب يبتهل الذي بالميس(
 عبرت لتي ا هرة لظا ا هذه .النقوش

 ،حد وا إله عادة و—نح لروع ا عن
 قدام متع أدت سبأ، في وخاصة

 ااخااث ااذرن ماية في الحميه الدولة
  سماء ذهالي٠ال ختغاء١ إلى الميالدي

 لهذا اشكرسة النقوش تلك في ا$لهة

 العقيدة في التعلور هذا إن ٠"له ا
 ظهور إلى المطاف مادت في أدى الديرة

 لتصف ا في جديدة توحيدية عقرنة

 الميالدي، الرادع الذرن من الثاني

 الرص المعبد فده ه-جر زمن وه-و
 ؛!.وثرة ا$دة معابد أبرز )اف( لإلله

القديم. اليمن في

 ني لثا ا لنصف ’ نقوش في حظ ويال
 )إله عبادة ظهور الميالدي الراح المقرن

 لرحمن ا وعبادة  رض( وا السماء

 ة ١قصي زمرة ة يهض؛ دلك ودتلو )رحمان(
 النقوش وفي اليهودية. الديانة ظهور

ش المتأخرة  الديانة انتشار عل د

 انتشار دؤع وقد اليمن، في المسيحية
 من كررا ليمن ا في لمسبحية وا اربودية ا

 الديانات بأن القول إلى الباحثين

قبل اليمن في ظهرت لتي لتوحيدية

 اليهودية الديانات هي ا"سالم
ء السم,.! )إله عبادة وإن ،ؤذط يحية٠٠وال

 إما هي )الرحمن( رعبادة وا رض(
 أن فر ،م_سي.حبة أو تهودية دياذن

 ذلمك نقوش معطيات في الدقيق لبحث ا
 لديتي ا لفكر ا تطور سرر وتذرع ،لغرة ا

 لتوحيد ا أن عل يؤكد نيين ليما ا اذى
 من أي دخول سر_ق ا—م—رب ني ليما ا
 وأن ، يآحعية٠٧٠٠٠لم ا و ددةو ه اي ا صددن لديا ا

 عالقة أي لها كى )الرحمن( عبادة
 المقدمى لوث لثا با أو ريل١إسر ؛.عبادة

٠ ٤س.يحيل ا
 عن المصادر قلة فإن ا مدف ومع

 ذل اص هل !-دى )الرحمن( عبادة
 زلى التعرف من تمكتنا  ا"سالم
 تسعفنا و التوحيد، دلك طيعة

 واالمعائر ومى٠الطة عل طالع  يا
 الديادة :بده صة لحا ا التعبدية

I دددة ح لدو ا

ث اكوحي.لية الديانات ظدت اك.

ظهور حق ارهن ،-لى اممان دذازع
 ه_ل أ ءلى د وحرك ، غة^ذية ا الدعوة

 مع ا"سالم في لبيتهم بغا اص
الجد. الدين ذ.ذا ا ولى اصاذثر

اسليحي ءبدادذوي مدهد ءلي د.
 "له 1 : لمليحذيا عبدالقوي حمد٠م علي : جع مرا

 ذلوب٠ج آلهة أحد ووطيعة طبيعة - المفه
 بالغركدة توراه S'د رسالة ة، لعر؛ما الجزدرة

موللر، والتر )ماررا(، هوهنر ام. 89
 ع المدف، م.جذة ،مة٦لقدلI إدمنا ذي الددانة
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ءأو بن ن٠بالرح١ لديح اذن ٠ءلو ذن ن٠)ءبدالرح الديح ابن

دع بن  ان )ءبدا|رحمن ا

م1536 - 1461ه/944 - 866

محمد بن علي عبدالرحمن؛ز هو

 فوي لثاا الزبيدي الثاني عمر ؛-نا

الديع. بابن المعروف

 )بغية ه٠كتاب آخ ني لتفسه م٠ج ت>

 ر٠طك زبيد( مدينة خبار١ في لتفيد ا

 لخمي،م ا يوم في زبيد بمدينة مولده

 ٨ه866 سنة نحرم ا شهر مز الرابع

 غاب والده وأن ، ه"1461 أكتوبر

 م ل، ا رنك آخر في د زبي مدرنة عن

 جده حجر في فنش ".قط عدذي تره

 مبارز محمد بن عدل سما ا العالمة  مه

 ءلى !.كريما القرآن وحذظ ؛!.شافعي،

 عبل إسما بن لطيب ا عدصد له خا

 وعلم لقراءاتا علم وكذلك ،مبارز

 الحساب بعلم اشتغل ثم ،لعربرة 1

 وا!غرائذر ط لماوا والمقابلة والجور

 أخذن كما ،دلك في مهر حق والفته

 الذي حمان ؛زا :منهم آخرين من

 أدو ؛غتيوا الفقيه(، )ددت إلى قصده

٠والت;جي ا دري حفص

 سنة آخر في أوط مرات عدة حذج

 جده توفي وقد ام(488 ه/893)

،خاله عند م وأة؛ فعاد ذلك، خالل

 ه/895) ة٠س الثاي؛ للمرة حج ثم

 سنة الثالثة المرة وفي م(.1490

 با"مام التذى م(1492 ه/897)

 وتتلمذ فصستحذب وي ا!سخا ذظ لحا ا

 مجعبى "وما كتم؛ وذرأ ،بمكة 4ءل

٠ا' والمسلسالت ا جذزاء من

 ه٠؛طب أ!-ف زبيد إلى عاد وحين

 المستفيد(، )بغية ثم ا!كردن(، كش-ف)

 ا!دمور ؛؛خبار العيون قرة و) ،وذيلها

مطبوعة. وهي ،الجمون(

 والفقه، الحديث علم في ع٠ب وف

 جامع إلى الوصول ر )تيم وألف

 كتاب ذب ر اختى الذي ا صول(

ول( )جامع  وف ا رر، بن ا

 ه/1301) عام افشد في طبع

 عام القاهرة وفي ام(، 884

م(.1912ه/1330)

 ن وكا ،صدته وبعد ذ؛.ره واشتهر

 ي.عظمه عبدالوهاب بن عامر ن لسلطا ا

ه  ط_لىله إلى وإجابه التدريس، فو

 بني دولة في الباهر )العقد ألف

 عامر السلطان دات وحين طاهر(،

 نظم م(1517ه/923) سنة مقتو
 في نغلم وله ،يره شعرًا الديبع ابن

وتواريخ. وضوابط علمية لإلفئل
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عاي( بن )زبد الددي عاي( ؛.ن دزدد يلمي٠غ

 ليم-ن ا أنحاء ل—ك في أمره اشتهر

 ه—شدخ له م—درج م_ن٠وم ، وغيرها

 في م(1496 ه/902)ت الخاوي

الالدع(. وء١)الغ

؛!.*درو الله عبد حسدن د.
 ممادر إ، 05 - 1 04 /4 الالمع: اإخوء ح جع١مر

 س—ح د. ؛205 - 200 اب: أيمن
 اص:حف ذي ادمنيا 'اذراث مصادر العؤري:

م؛1980 دمشق، المخذذار، دار البرطاذي،
ح رذرا الشوكاني: علي دن محمل  اح ا

رن ب.عد ء1ج ن4 س.ن 1بمح  ة (طبه اداح، ا
اه.348 م، ا)س*إدة،

ءلي ؛.ن )رد ا!دلمي

م1918 " 1865 ه/1336 - 1282
 بن دن بن ء-لى ؛نى زيد هو

 في مح-ق-ق ءام :الديدي عبدالوهاب

 ة لعر؛-; ا وء_الوم !-ذرع وا  صول

 !.ء الحدي.ث، وعلم والتغس;ر والمذط.ق
 ة دج ؛خوة له ؛لم كت وتتم.يز ، حد هر۵

ه .ا!لمةظ وجزا والمنطق  م "د.؛ ا و

 في القضاء !.ددن ا حميد محمد ؛ئ نحى

 ولم م،1905 ه/ 1323 سنة يريم
 1— خ ■ ح- م ر—ف ثم ٠;رًا— ي  ا فيها ث٠ يل

 ؛.*د صعاء من مح;ى ا"داد فر حذما

 إلى شا L؛ ذ;ضي حمد إث.;ر ا قدوم

 ر ل-ى-؛٠ ا ت٠فك قوة رأس ءلى !;*دن ا

 صاحب ى٠حذ ا وذد ى_ذ.*_؛ء ءن

ق؛ ح;ث الذاري إلى وذهب ة م ا

 ني غما ا اوالي ا تمكن ثم سنوات، ف;ها

 في ءده .-ة-;ض دن دان.؛ ء_لي ءة.^.د
 سمبراوام، ه/1329 -. مذر

 صنعاء قهر في الجن وأودعه
 الوالي عنه أفرج حق دضقأل وبة

 لذي ؛— ؛، رت ء ود ؛ن;ر ا ني ؛٠ثه

 ؛;ن دح٠-ص ة.;ذ تة؛ ا يذيه ءلى جرى
 حميد بجى وا"مام ؛.;ة لعثما ا و ا

 د ى ذوا آخر في ن ء؛ن في ا!دين
 ا"مالم عينه رقد م،1911 ه/1329

 ربع في صدعاء في ثالى؛ حاكم ء؛ى

 فبراير ه/1330  ا ول

 حكامه، في حازم فكان م،1912

 ثم وا!؟ذع، د لذ؛ ا أهل ءلى شديدًا

 .؛ر—ن د ؛.صنع.؛ أو  ح؛كما ا"دام ته٠ء

 د-؛ و!-و ا ولى؛ اناس؛ديرته في
 رًا٠ج يأخذ ؛-؛ننه دن عنه أنع

 دن بصدرها !في ا م ا حلة-؛ ءلى
 د_*د-ن سب-؛و ،لديه المذخاصن

 في دن  ن ة؛ ؛.؛ ، الحاذم يمدر

 ا هذ. ألى و ء_صره. في ارهن

تالم  ؛ن نام العالمة من رما  ا

 ف ا وق؛ ناظر طالب أبي ن د;
 م1960 ه/ 1380 ط؛ اذوفى ؛.منعاء

 ه-ل ء٠د. يذنذر .ء ؛.نرم*, الى وجيلج.؛

الصذع.
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؛روز(٤ بن )ا)ضاك يلمي٠اللم علي دن )رد الدمي

 هذه ءلى جاب بداذا أدري و

 ءلى أجاب قد كان إن النصيحة

 إلى ذاك رظ د ء قد وًا.كذه صاحبها،

 ^.;ى ا"فء إلى وكذب ، موطذه ر ذف

 7 ه/1334 سنة اب ذي 9 في

 دن فيها ؛تترم قعدة م 1 9 1 6 ؛:.وبر

 خالد ؛.;بها ق ء؛ وما صنعاء في ء ااجة؛

 وي ومعوبة ن متت من إلقضاء ذواب

دؤادرة.

 بة.^ى ه ا"د.؛ زفءوة اس.تجاب وون

 درة رجع مم؛ صنعاء، إلى فذهب

 زوات، ا٢ وأفاد ذفر، إلى خرى

 إلى د وء؛ خرى درة م "ف ا طلبه نم

ه م1916ه/1334 سنة ذعاءص  فو

 ،ة ف: ستنا لدرعية نحكم.ة ا سه رئا

 لي لع-؛ ا للمجل زي ءدذه ثم

.ستئناف رة؛زه ثم ،لل.عروئ؛ت

 إله ينغدر يخ.يى ه "ف ا ن ى و].قد

 معارفه، ومعة لعلمه ا"؛م؛ر ب.عين

ًةذه  خبزة لع ا زح دو يعرف ن ى؛ و
 حكامه ء-لى أحرًا زده وه.و ذب،

 رذل سبة ذف ا عن-لم. إليها فيجا
 ، 4لي وتعا ه ء ؛ورل؛ ويخضع ، شذوخه

 ا"د-؛م، بكالم ؛رالي  ؛.؛ن ولكنه

ذلك ؛دن ؛]-ضاع با لضاع ا له ورن

 خالل ت سا ئذ؛ ا ى إحذ) في له ل ة؛ ذه

 ب٠تد ك٠إد . ددن~هما كالمية م.شاادة

 لم رهو .مي الد؛؛ الفتح أبي إلى نفتك

 ، ط—ة- ؛ بنت دوى ولد له يكن
 خطي أ-زورلى كت؛ - علده فأجاب

 رد بن مد مة العال صنعاء مع ج؛

 ء-ر لدا ا زميله ءن رواده مة سال

 دًانه — الديلمي حمود بن ءلى ديب١

 ا؛.يمن في ا"مامة ذولى أن تجدث ع

 ا"مام )أدرة حجر آل من رجل

 اكتفى م ا"د-؛  ن وذلك تى(،

نتاب  ؛ن القاسم م ا"د-؛ إلى با

ذة-ط. محمد

ا كوع ي ء، دن إسعاءدل القاضي
 العلم هجر ا كوع، إسماعيل اذغاضي مراجع:

المعاصر، الفكر دار اليمن، ذي ومعاقله
م1995 ،1ط ؛;روت،

فدرون( بن )اسن |لدئسى
؛-؛ن صنعاء، أهل دن باي ة؛ ه.و

ثم لمعاوية، ا!نمن ولي من آخر

 من أكهر عليها ر الزبع ابن استعمله

‘دروان بن عبدالملك أدام دوني ،ة٠مر

العمري الله ءد.د حسدن د.
 دات ط لجد-دي، أ ه سمر بن ي٤ء بن ءم; جع: درا

 ،القلم دار ،س:د فؤاد ةةق٠٠ت ،ن٠اليم ذتهاء
 تاريخ : الرازي ؛52 م؛1957 ،بيروت
 دار ،3 ط العمري، د.حسين اتحةيو صذ.عاء؛

 ،سوري العكار، دار ،ن ودنا حدر، لؤ*؛ ا الذنكار
.432 ،295 ًام،989
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الذيتة لذيمة1

 اسبن ، ' الفتح و ) ا,دي،ي

م1052ه/444 ت

 لنفه دعا النامر، ا"مام هو

 دلم()الد من وط؛؛ ازفي بصعدة

 ه/437 م ء؛ م-ك-ة ز رق ط عن ؛*فارس

 ذمار، ذرفي ن ردى في قتل ام 045

 لديلمي )قا ذلك ب-عد ءرف رحض؛

 علي ادك I هع ماةكافئ.ة ير م-عركة في

 ه/444) ءام ل.صليحيوًاجا ٠مح.م.ل ؛.نا

 اؤتمن، ذوحيد ل.ه تم الذي ام(052

 أنظر: الديلمي(، )آل ردسب وإب

ا ثمة. دولة

ادهدري اؤم ءبد حسدن د.

تاوي = حري( ا يروزف) ا،-ديأهي ا

اص

 مطبخ وهي )دتم( جعها :الديمة

 العليا ا دوار في عادة وتقع ا"دت،

 لدخان رص.لمءلى كجنب وذلك ،منه

 نواحي إلى )الوقدلى( الحطب من

 تى٠ت اللة، .بءواذب حذلى وفي ا"دت.

 تردفع االمين و الحج-ر من معطبة
،مز بحوالى ا رضدة ستوى٠م ءن

 ر( و )اك داخلها ذركب ذ^وات ا٢و

 -س٠لحدا وتثبت ، ز(تنو ع )حم-ع

ر ويغطى والطين،  الفجوة دن اغ ا

 ؛.الحرارة. ظ حتن؛ لال بالرماد لذتور وا
 ثالثة إلى واحد ن رع ما دريب كرر وبم

 وحجم جة لحا ا وحسب ،ود-ر تنا

والعادلمة. الريت

 انجفف الطين من وير الذتا تصنع

تتراوح مخروط برميل شكل ءلى

 وقاءع م،٠س 60و 45 بين فتحته

 فتة وله ذلك، عل يزيد بقطر

 ارتفاع على م(20 -15) صبرة
 ، ٢م٠*الم٠ او ،لديمة ا ة ي .بنير أ $٠مر م٠٠لم 20

 ءلى تساعد التي للتهودة المن؛ى( )باب

 من تستخرج كما الحطب، احراق

 ذفي إوا ا في ستعمالها الجمرات خالله

.٠ اعه المد روري أو طخ

 الذي لتذور ا داخل الحذطب يشعل

 لحغظ ي حديد ء بغطا جزئع؛ يغطى

 ية لكفا ا فيه يما ىيجحن حنى الحرارة

 يورطة أو بارد الخبز عماية فتذم

 في مركبة محدبة وسادة وهي انجبزدة،

ولها المشغول نمىلحو ا من غطاء

336 1 ٠IIفه٠الي هصه£د



العا اؤددن حكمة لل ا

 الخباز به يممك ها ظهر عل ممسك

 بباطن ولصق.ه الخبز تشكيل عدد

٠لدنور ا

وب عن دج النا الدخان يصعد

 إلى ثم أءل إلى التور داخل الحد

 )المدخنة(، اله خالل من اذواء

 فوق كبدرة فتحة عن عبارة وهي

 ، طولها وبكامل وير الذن مصطبة

 لسقوف ا تخزق ادبر، رب دقا وبعرض

 فرشكل ،لبيت ا ح سعط إلى تعم*) وفى

 ءلى القطاع مثلث ءطاء باذجناء ذوب

 لعمودية ا الفتحات ءن عدد ذب جوا

15 20 X الدخان منها يخرج سم 

الهواء. إلى

 مصطبة ا!.ديمة من آخر جاذب وفي

 من مبددة لمز ا رب دقا عها رتغا ا أخرى

 لحجر با مبلط وقاعها ا مدود لحجر ا

 ومشكلة ،ضج;ي ل,ق,ضا ا ومونة ه٠س٠ذغ

 امتداد وط المستطيل، كالحوض

 ر لحفا ا لتقطيع يستعمل مسطح

!لمطبخ. وتحضررها

 لشل ذحسذ-عمل لحوضى ا ما أ

 ماء لخروج خاصة فتحة ول ا واني

 قناة بر البيت خارج إلى الضرلى

عمودي مجرى وهي ،تحريف

 من معمول البيت عرض في كشوف هض

 إلى سط.^ ءلى الهاء يسر.اى ض لقضا ا

 ا!قوعة توجد حرث ا!.برت أسفل

 توجد المنازل رمض وفي )البالوعة(.

 بهر إلى مؤدية مرتفعة فتحة ا!.ديمة في

 الديمة إلى الماء نزع يمض حيث المازل

داخلها. من

دودات قأئد أحمد

العام ازدين

الخارجي العام الددن - 1

 قتصادلى ا لذنؤلى ا خط تعتمد

 ءلى ،م عا بشكل ،عية جتما  ا و

الخارحي. التمويل در صا لد

  كور ا القسم القروض وتشكل

 ا؛طح ٢ه وتسا المصادر، تلك من

 إلى ذلك أخرى، بروافد والهبات

 مجااخ من الدولة تنفقه ها ذب ض

 ترة لموزا ا في ا غراض لتلك معتمدة

٠ لسنودة ا

 الحارجي الدين حجم ويلزى

 دول ليمت؛ة ا الجمهوردة ءلى المتحق

 برادع وا بالخطط مرتبط اتموالمتظ

٠|ا المدرجة رباذدطريع ة ا"نماد
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العام الدين اكا الدين

 القاتم الرصد ٢حج ويخضع

 ت، إذرا ا دن فزة أي ني للمديوب

 أهمها م_ةرابطة، ومعطيات لعوامل

 م ا ا'ينحدد وب جديدة وروض تدفق

 من المسدد "جالي ا والداغ الرصيد

الدلحن. وءددة ط  وط ا

 لقروضر ا همة La سدة أخذت لقد

 لدذمودة ا المشاريع لودل في رجية لخا ا

ر ني  %20 عن دقل  وددن فاع ا

 دج بانجرنا بداية ،أخرى إلى فرة من

 عقد مطلع في ني لثال ا *اني ا

 حدث ،خمي لما ا ااذرن من ت نيش؛ لدما ا

 من %1 0 عن تزيد  حينها كاذت

 في ارشدت حق ه.ولحلى٠لذ ا لغ دجا لي إم؛

 سبط - ءلى م1990 ه/1410 سدة

 إجاني بلغ حين %،70 إلى - المثال

الجمهورية ءلى الخارجية القروض

 درنة أية دز له وى٠١٠مس أعلى تية٠ليم ا

 أحد متجاوزًا وبعدها قاها أخرى

ر بليون عثر  1 1022,89) دو

ر(، يرون  مسه م ا ستن-د ا دو

ر، مدون (8856,39) باغ كما دو

 تلك حتى ا قاط من د ا؛ت إجاني

ر(. ملون97 1,39) السن؛ دو

 العام لدين ا من ا ثم زء٠يخة ا إن

 هو الغرات، كل وفي الخارجي،

 رة د ،  جا ا طويلة قروض

 ردن 1له ااتسديد مدة تراوح الثروط

 عادة تزيد  وبعوائد سذذ 40و 25

 فئة الديون هذه إلى يضاف %3 عن

 يمى ما تحت تأني خاصة

 ج-زءًا وتشكا التجارية بالتسهيالت

.ة لمندوني ا رصيد لي إم؛ من صعرًا

 ريع مشا تمويل في لقروض ا تسنثمر

 الحدمات ح ر ومشا لتحتش؛ ا لبية ا

 اطرق ا مقدمتها وفي "نتاج، وا

ت ووساذل وا؛واذئ كا  المة ا

 لتردلى وا اياه وا ء لك_هربا وا والالسلكية

 لذتمية ا ريع ما ود والصحة والتدنبم

.وعرها ا سماك وصيد الزراعلى

 ستة ي أ ، د لز ا دمن عقد وقبا

 سديونية القاتم الصد دج 1990

 ءلى ا,يمشة ا لجمهورية ا ءلى الخارجية

لي: النوو ا
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اسا اسين م اوة الددن

ام 990 عام ادمذدة لجمهوره ا م ذدا عند الخاره المددوة أوضاع

ر ؛.ادرون |لميج دو اران
11,251 عريا اساة، ا)ةدوض ب إج،ا؛ى بلغ

9,129 طخدم٠اا إى ا٠إج

968 المددة ط ا ى إى جماإ

382 اسددة اًاذوا:د أى جماإ

2,122 قى تخدام٠| ،دون ا

8,162 ة إسلدو ا!قائم |لوصد

65 ؛د1ا!ذو ..:اخرات

% ,2.11 ؤدددوزده ١٠القاث لرصيد1 إجمالى

 دة—نددود ا مصادر ونوزء-ت

 م> مصادر خمعة عل الخارجية

ع هم رذخ١رجي 1لخ ا الداذلجن

 وا"قدم_ية الدودة ات٠س٠الؤس

 الدوله، الذنمية )هيئة : وتشما

 صندوق لإلنماء، العربي الصندوق
 إيفاد، ،يا"سالم الجذك ا وبك،

 منظمة العربي، النقد صندوق
ا ودك(.

 بعة كا ا والصناديق ة بع الدس الدول

 لعرلجذ 1 )المملكة : وتشمل لها

 ا"مارات ،الكويت السعودية،

 ،ئر لجزا ا ،ق لعرا ا ،لمنحدة ا ل-رلجذ ا

لدلج(.

 وألرريكا أوروبا غرب دول

،هولندا ، إيطارا ،)فرنسا ا وتشمل

 وأمرذكا(. اسرئ ة ا ورو اروق

دنص■■ وال ا—أورو؛ ذرق دول
تحاد : وتشما  سابة؛، لسوفييتي ا )ا

 كيا تشيكوسلوذا ،ا؛.وحدة لجا لما أ
الصين(. الجر، باخارا، سابة؛،

 )اليابان، وتشمل؛ آسا دول

الهند(.

 حسب المديوة مصادر وتتوذع

 يولجن لمد ا رصيد في وترتع,بها يته_ا٠هم أ

لي؛ ءلى؛المحو ا

 و|لصعن ية٠الح.رق أوروبا دول

 رصيد إجالي من %7 5,2 ؛خبة

تحاد احتل المديوب.  السوفييتي ا
)  94,8 سبة ا ولى المرتبة )سابق

 اسن نم كل اذرالي ءلى يليه ٠/٥
ا؛.وحدة، لجا لما أ بلغاريا، ، لد-عبعة ا
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ن ااها ا دن |لعا ا

 %،2,5 ونكرة وادر رفاددا1تشكوس

.٠ه/0,2 ،٠/٠0,7 ،٠/٠0,8 ،%1

 وااوارة ا"قل.يمية اذؤس_س_ات

 د٠الرص إرالي ص %13,6 ة٠ب_ك_ب

 الدورة اكمية ه_يةلة حتلت1 .اوذاثم
 ء.لى تليها ٥/٠53,3 سبة ا ولى المرتبة

 العربي الصندوق من كل ااوالي
 العربي، النقد صدوق ا"نماء،
 ا"سالس، البنك ا رك، إيفاد،

 %،24,6 وبذب-ة  و؛-ك م-ذظمة

o6,8/٠، 5,6،ه،/٠3,6 ،٠ه/4,5 اه
.٠ا0ا,6

 اًا-ذ؛بعة والصناديق العربرة اودول

الرص،د لي إم-؛ من %8 ة٠ر٠بذس له-ا

ثم. ا!ة؛

 ة -*-ود ا لعر؛لى ا المملكة انات
 ءلى تليها ه/ه35 ؛شبة ا ولى المرتبة

،الكويت دول رن  ٠ك ااوالي

 المتدة، اوهر؛.لى رات ا"د-؛ العراق،
 %،28,2 وبقسب.ة و!.ررر؛ الجزائر

%21,5، %9,2، ٠/٠4,2، ٠/٠1,9.

 لي إم-؛ دن ٠/o2,l سلى دا آس دول

 ارذلى ارأبان اذلت القاتم. الرب
 افد ;لى،.؛ ٥/٥99,7 بنبة ا ولى

.%0و3 بذرة

 ؛ذرة .ر$ة.؛٠وأ أورود؛ ء-رب دول

 ا ولى المرتبة فرتا احتلت ٠/٠1,1

واني ءلى -ايدا ٠/٠5 1,6 بذلى  ك_ ا
 ا وروبرة، ادوق اطارا، من

 %،28,9 بذلى وه_ولذدا مريكا

.%4,4 ،٠/٠6,8 ه،/٠8,3

 وجرة ال-؛ بيوذلى-1ا ت أوف-؛ - 3

م1995 ءام ني اليمذرة للجمهورة
 ية٠ا_مديلوذ القاثم الرصيد :أو 

الخارح;ة.

م1995 ءام

ر( بالميلون ازيرلمغ دو اردأن
11,812 ام995 ذهادة خى تعاقدية5ا ادروض ة؛مة إجمالى

10,409 ازدم٠الم إجما]ى

1,546 المددة ط ا ف؛ اجمااى

466 المددة د5ا!ذوا اى1إح*

1,403 م١استخد ددون قى ااما

8,863 دلحوذ-ة٠. ذم ااذأ لرصد١

1,125 اذواةد١ ت١متأخر

9,984 لم ارب |جعا،ى ا
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العا الدين العام اؤددن

:  ا فاط من المتأخرات ثاني

والذواذلى.

 -دوالى ا ك-اط متأخرات باذت

ر مبون (4053)  ذما أمريكي دو

 والضمانات ازذوائد متأخرات بلغت

 مل.يون (1121,5) حوالى $ت2والتسه

ر  :^لي فيم.ا دلذصة يكيرأم دو

 .ة للجمهور الخارجية المديونية سنيوه

'ء دول.1ا مج -دة اد ؛.اريس.ادي ي د.اء٠ا

/24 ؛تاريخ ؛.اريى دي ذا ادذاوده

م.1996 ا9

 القروض أن ءلى ق ذن-؛ ا ذهى

: هى ولة الدلى *لم ى ».،

 التذموق-ة ة—ث—رسم—ال القروطى

 أو المقدمة التجارية ت لتهيال وا

 البلدان ات حكوم با من المغمونة

 العالقة ذات ا١مؤسسات أو اذذرضة

لى؛ فارا تمدد والتي  من  كر ا

 لجمهورية ا لحكومة وة_لىمت سنة

 تلك أو العام قطاعها أو ابشة

لجمهورية ا حكومة قبل من لمضمون؛ ١

ر ما؛ون أسبكي دو

،  *تأخراتاي ا

االهواؤد

 ت ،؛أخإرا

ا قاط

الجهات

المستعدة

49,3 13,2 36,1 ؛؛ريس نادي دول

4472 1001,6 3470,4 تحاد روسا ا

116,9 ٦٦١٦ 92,2 لخلح وا لجدزدرة ا دادان

186,9 24,5 162,4 بارى نادى ذى ا عقاء ر٠غ الجلدان

149,5 57,5 92 مض٠ال مركزى٠ال الجذك ؤدى ودائع

168,8 - 168,8 ردة تجا دلموك

31,2 - 31,2 ن للمورد تجاردن تسهالت

5174,6 1121,5 4053,1 ؛ !ي ا
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العا الدين الد الددن

 رذ-ة-أ العام ء_ها أو اادمندة

 /1 قبل الحرمة ازقروض قيات تفا

ي م1993 /1  ؛.عد فيما سمي وا

القطع(. خ )؛ذر

 "عادة االخ.اض.ع.ة د.ديوسة 1 ت و؛-ذف

 وجب٠ب-م س ب_اري ذ.ادي ددى لجدول.ة

 م-ليون (123) دوالى ب .! ا هاله

ر  اتقداق.تة ذروط عليها وطبقت دو

:Lوإءادة %67 ؛.إءذاء واكاخه ؛.ولي 

 مدادها لذم التبقية، للذب الجدولة

 إلى تمتد سنوية نعف اط٠أة, ء-لى

ث  ا!وادن ا رن من  ول ا ا!-

 تم زهيدة ذ-ا؛-دة ر وبأسعا والعذرين

ذ.  ذنالي وينكل دغ ءلميها فاق ا

 دي ! ا في ا عقاء ا!-دول ؛؟ن

ابذ;ة. كومة وا

 لديوذ.ية سداد ة ق: ذ  ا طت ذر  وا

 صذرة !.ذرونى ا عن حم لنا ا جفة ا

 عام حالل دثر تأ ا و؛-وائد ا دل

(8,6) ؛ حيتها رت واذفي م1996

ر عا:ون  قمذرة كهروض أمريكي دو

 با"ضافة رك،  ا!.ذا لحكومة ا جل

ر مرون (20) إلى  تأخير كفوائد دو

م.1996 /8 /3 1 حتى مستحقة

 عدم عل ندة رندا  ا نصت كما
 نادي في ا عضاء غيى الدائنين إعطاء

 تلك سن أففل شروط باريى

 اتادي في ا عضاء رول الممنوحة

دي سكرتارية تبلغ أن عل  ,صور اد

 نيدتم اافي الجدوان إعادة ت اذفاب دز

ول. ذاك مع 1إليه وصر اك ا

 غوقع-ة . بارييى ذادي اتذا - ب

م 1997 /1 1 /20 ؛ذاريخ

ة, هاله تغمت  تم تذاقب
ذتا ذروط  تقريب العايقة قه ا

 لفي ؛ تئحقة ا لتأخير ا فو.د ء حددا يا

 عاد—الم المبالغ ذ،ز إدراجها تم

جدوك؛.،.

تفاقية شملتها ا!في الغزة أ  ا

لي:1اك كحو ا ءلى تحددذها ، فقد

دة  ذن اذوا وا ط1ا ة„ جدولة إء

 دق 1ه_ د ا د—همم يتم لم الفي لمتحقة ا

 فوائد ذلك في بما م1997 /10 /3 1

.نر خ لذأ ا

 االهزة د. ل اتتحقة كاط١

 /10/31 دق م1997 /1 1 /1 من

م.2000

 ة ا من المتحقة الفوائد أ

م1999 /6 /30 دفى م1997 /1 1 /1
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م اك؛ اادين العام الدين

 قها سحا ا مواب في دفعها ءلى افق

ذفا!ات شروط بموجب ٠ا صلية ا

 "عادة زة لحا ا المديوب وبلغت

 نادي في ا ء_ضاء للدول الجدولة

تحادية روسدا عدا ما ؛.اريس  التي ا

 /9/17 ني ص بار نادي إلى شمت ا

 مدون (5 3) وقدره مبلغ ام997

ر- دو

تحادية روسا حكومة شت ووا  ا

 ءلى باريس نادي إلى مها شما ا بعد

 لها القاتمة ا"جارة الديون تخفيغر

 لغة إبا وا ة مخي لي ا لجمهورية ا ء-لى

ر ماليين (6,643)  أمريكي دو

 خور لى مت ا خر ومتأ وفوائد ط ف؛ )أ

 الباقية النسة وإخضاع %80 بنسبة

 ة٨وابل دولي نا لشروط (٠/٠20)

ر ملذون (331,7) أمريكي- دو

 ؛-نحو قدرت التزامات ك هنا

ر طيونىع  قروض تن ناجة دو

تفاقية نعت ا جل نديرة  ءلى ا

 اية٠ت اه٦فص دوءد في سدادها ضرورة

م.98 ًافطس شهر

تعاب هذه وبموجب  تخفيفة تم ا

.ميت٠ال ورية٠لحمه عن ااددوتدة

 ا؛-ووط ربى دا دي ن.؛ اذذ,؛ة.^ة — ج

م:2001 /6 /14 بتاريخ

تعاب هذه تميزت تفاق ا  ءلى با

 لتراهات وا ا؛غروض كاذة جدولة

 رتم ولم ب بدا الجمهورية ء.لى ا).تاتمة

تغ في جدولتها  انابقتين اقيتين٠ا

لتزامات ردع الجذ-دولة وشملت  ا

 *ي كما ال.ادي أعضاء دول القاتمة

 ذلك في بما م2001 /6 /1 في

خرا .لقيمة ا في 1ص ساس لى ء ت المت

 ا$-روض دن %67 إعفاء - أ

 ورود؛؛ فرنا دن لكفي التجارية

تحادية في ودفع ا  خالل الدب ؛

دذ؛ب ءفى ا؛دووح ريخ عد٦ب ش.هر  ا

. اخصاو' ا ه الذناب

 %100  ض ا جدولة إعادة

 فرسا من ؛-كل اك.موب قروض

يات بان واب وإيطاليا  المتحدة والو

 أربعين ددى ءلى وسدادها ا مردكب

 ستة 16 مدتها سماح ة ؛-ل مع عام

 دحم بحيث رة——— م—د فوادن وتطبيق

 المددوذب ثلتي تخفيفو ءلى الح-ص-ول

 $ثمة ا ماني أماس رعل (67)

الحاب.
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العا الدين ين العا ا

 للمع-الحة حم؛ت الني لغ إ;.؛ ا - 4

 دول ع٠م اذوؤع تخ_ضر I بموجب

دي م:2001 يوذ;و في ا

 L الرمتدم القروض :.لغت - أ

دوالى با ًا ول د—ج ا؛-*.اد لح،بري_ة ا

ر مليون (372,5)  أمريكي دو

 وإيطاب ض;؛ من كل ءلى موزعة

ت ؛؛ن را!;؛  ة٠ عريك ا ٠المتحا وا!و

 (،256,7) (2,3) (،42,3) وبباغ

ر مادون (71,2)  ءلى أبكي دو

واني. ا

 التجاردة ا!خروغر ت٠يلغ — ب

 ه-وه مرج-ب٠ر تول.ة.1! ة—الحن-؛ض-ع

تفاقية ر مايون (40,5) نحو ا  دو

: منها أمريكي

ر مرون (37) .دكي مر أ دو

ر (3,5)  !ذرن؛. أمريكي دو

تفاقية لهذه وتنفيذًا تفاق تم ا ا

تحادية ;؛ — ورو فرنا دع ثرًا ثن-؛  ا

دوذ;ة ويه—بت  بموجب.ها ومم اتجاردة ا

 ره١وة- ؛-;اغ إعفاء لى—ء لحذ.ى-ول ا

ر مرون 27,6  ودفع أد_ر؛-كي دو

ون;1د- ( 1 3 ,4 ) !.خ ني؛ وا اني-اغ ؛-افي

ر- دو

 اخر تفارة ا هذه اعتررت - ج

 لمديوب ا جدولة إعادة دشان رذ اغا

الدول. تلك ه ي بدب ا

 ر٠غ ا|خارجياب ||د|ئذين مع الذسوية ذتاذج

داريس ذأدي في ا ءضاء

 ضوية محاضر لدروط تنفيذًا

 نادي في ا عضاء الدول مع ة لمديونع ا

ودن بضرورة واسق ؛اردس  هع ا

 بغ;ة دي ؛ ا في ا عضاء غير ؛;ين الدا

 لتخفيف تسوية عل لحصول ا

 لجمهورية ا عل ثمة لقا ا با مديوب

 م- مفح-ه عدم يضمن ودما زدمندة ا

 لممذوحة-ة ا تلك من ،ا—ض—أف شروط

 فقد النادي في ا عضاء للدو

 L ورا مشا ة ضع لع ا لحكومة ا واصات

 عل وإطانعها الدول تلك جيع دع

 ئذعن١اك مع ءت التي لتسوية ا نتائج

دي في ا عضاء  الحصيلة وكانت ا

التالي: النحو عل

 مع لجدو ا إعادة تفارة ا - 1

قتصادية سمية الكويتي الصندوق  ا

 تم م،2001 /2 /17 بتاريخ العرب

 ل خان دن لد؛ون ا أبء تخع.يف بموجبها

ًا.يمذعة ا رية٠لجمهوا مديورة أبء تخذرف
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العا الدين اجام I )دينا

ل من الصندوق ه ي  إءادة ز

 ا ناط من المتأخرات جدولة

 حق دة اذن وعر المستحقة واالهوادد

دوالى لذة واب م2001 /3 /3 1

 دوزعة ك-ويلتي ددذحر ذدون (44,5)

 مليون (32,9 بمبلغ )أقساط ءلى

 مرون (11,6 اغ رم: و)فوائد ر د.ن(

 ادة الم ربرتي:اتI وتغمت كودتي ار ددن

 (33) ٠٠ذ التحقات هذه سد؛د
 /30 دن ;لىاة٠ا؛ ذواذلى لىون٠و؛ عادًا

 م2 0 3 3 ا 12 /3 1 حق م2 0 0 1 /6

 ذودة—س نعف أقاط ش_كط وءلى

 ة٠المصرف ؛ت الهرد بعضى إلى با"ضافة

ا ذرى.

 دح الى-لىولة إعادة اتفانية - 2

 رخ بتا للذنمية السعودي ا؛صذلىوق

م.200 1 /2 /21

تفاق نص  جدولة إعادة ءلى ا
لتزامات  ؛(;-أذرات فيها بما الةاتم.ة ا

 /1 1/31 حتى وا!-ذواةلى ا ة„اط د.ن

 (934,9) حوالى والبالعة م2000
 أربعين مدى ء.لى سعودي ريال مرون
 دق م2001 /12 /1 دن ابتداء عام

 النحو ءلى وتفاصيلها م2040 /12 /1

الدالي:

(603,9) وؤدره بلغ٠م إخفاع
اغ)و!-ة "ء-ادة س-*.ودي ل ريا دن مال

 ٠ةلى( )ؤر تك.التف ددون

(331,1) نحو وقدره مبلغ إذف.،'

ر مليون  لجدول.ة دة1"ء- .*-ودي٠س دو

 قرف^ن ا ءلى %2 قدره( وبغائدة
. %3 ة زنداذن ذاذو زوي

 مع الجدولة اعادة ندة ادفا - 3

 /1 /29 بتارخ الجزائرية لحكومة

م.2002

تذا؛ هذه بموجب دذاق تم ا  ا

!-تزادات جيع جدولة إءادة ءل  ا

 ا؛-وديعة أمل ذلك في بما القاتمة

 طويأل 1ةرف اء;.؛رت والتي وفوا؛لىها

 شطب ك-ذلك للجدولة، ذ_اذ*_ًا

 البالغة نثر التأ ونوادن ا!ذواذلى ؛-*-فر

ر د-لىون (15) و—نح  أدريكي دو

 نيمة من ه/ه75 شطب إلى ؛.ا"ضافة

 ماليين 8 قيمتهما !خ لبا ا القرضين

ر  لمجمي-ورية٠ًا واذذددان آمر؛.ذي دو

 (6) وبمباخ 1967 ء-ام في اليمن؛

ر ماليين  أذلى وبالتالي أمريكي، دو

لتزامات ؛-اذت  د-ن ؟دولتها المعاد ا
 مبلع اشتحقة وااذوا؛-لى  ذ-اط

ر ملدون (18,4) حوالى وقدره  دو

 مرارات (7,3) إلى ;.ا"ضان؛ أمرض

 أربعين مدى وء-لى ياباني من

وحتى م2008 /6 /30 دن تبدأ عام
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المام ن الد م اكعن ا

 /12/31 رحق م2008 /8 /31

 تباهرد سماح فرة بعد أي م 2024

 %(1,5) فدرها شائدة سدوات ت٠س

 /3 1 ح_فى م2002 /6 /30 من تبدأ

 ا"عفاءات لي إجا وباغ م2024 /12

ر مليون (21) حوالى أمرض. دو

 اددوذدة ا رس.وية جتماع ا محض.ر - 4

:قي.ةا).عرا ة للجمهور اليم.ذلمة

 ا؛.ديوب ك.وية عل ضر٠اغ نعس

 67 لة_اءبإ وذلك راقية٠اص ل.لحكومة

 بعد القاتمة لمديوب ا لي إجا من %

 لحكومة ا عل لمستحقة ا لغً  ا خصم

 ويعاد اليمش؛ للحكومة العراب

صدد جدولة  عل المتبقي ثم لقا ا ا

 ءلى يسدد عام عذرين مدى

ذواذف. وددون سذودة طأؤسا

 أن هنا إب ا"شارة تجدر ما٠)وم

 فقة دوا بعد سدم لم ذدمندة ا ه٠لحكود ا

 كسودةا ذربات ءلى راة^ة٨اا الحكذومة

دلك(.

 رية لتجد؛ ا ت لمديو ا تسوية - 5

: جذب ا والمؤسسات والبنوك ).اذول

لدوب ا ت للمنظما ب سحجا ا

 تخفيف "جراء المانحة الدول وبعض

 لجمهورية ا مديوب  عباء إضافي

 في مبادرا ل خال من وذلك ،ة مش لي ا

 للبنوك التجارب الديون دراء

 وذلك ،ة لمعن ا ة بي جن ا والمؤسسات

 الموارد ررديب ؛.رنادج من ستفادة با

 تم بموجبه والذي ،العامة لدوب ا

 عل القاتمة التجارب لمديوذب ا دراء

لغة اليمم؛ ن الجو  (411,3) وا

ر ماليين  وبمبلغ أمريكي دو

ر مدون (15,2)  تم أسردكي، دو

 اغرزىI لهذا ااذودن حة٦لمذI دن تم.ويلها

 ؛.إشراف م2001 /12 /1 في ة٠والمول

 ساهمت واافي الدواة كميةا هيئة

ر ون^1د. (7,4) اغ٣ب-م  دردءي. دو

ذة  هولذا، ض كل هدة دا إلى ا

 لغ وبمبا ويح ✓’ل وا .وا٠مب

ر مدون (1,7,1,8,43)  ءلى دو
اذوالي. ا

 اهجداررةا لمديولى؛ ا ذراء تم ك-ما

 للبذوك ردة لتجا ا لة.روض ا عن جة اذ(

 الدنى!.ارشاء ابك ءلى ا جنب;؛

 مدون (112) زر والبالغة كبر وا

ر ر مليون (87,1) دنها دو دو
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العام الدن ادا الدين

 ون٠عا (24,9) أقاط؛، تمدل أدري

ر  حوالى وبلغ ئد فو أمريكي دو

ر يون1م (43,3)  مريكيأ دو

 جهورية مديوب ذراء إلى با"ض.افة

 لغة ب وا السابقة كيا تثيكوسلوفا

ر. مدون (41) حذوالى دو

 لم لبذوك وا الدركات رعفى هداك

 التسويات تلك أ ميد عل بعد تواؤق

 رتم ،مديوناتها ذراء يذم لم وبااتالي

 داني بشكل للتغاوض ا در رك

 راغ إذ ليمندة ا لحكومة ا وبدن ددذها

 (24) حوالى المدات تلك إرالي

ر مدون  ءلى موزعة أمريكي دو

ذذحواذدالي.

بمبلغ شركتين عى٠تخ تجارب ديون

ر ماون (14,5) ٠أمريكي دو

 (6,9) بمبلغ لوط) ا لكوذت ا بنك

ر لميونم - أم;يكي دو

 إحدى تخدر ربتجا ديون

 (2,6) ؛-حد.بلغ الصينية ت لذرى ا

ر. مدون دو

 ا ءضاء غور الدائنة الدول - 6

 زوع ا يحر لم والني ٤ ريى با نادي في

 ءلى ة حت زقا ا ديوب تسوية ءلى ا معه

.الدمذدة 4لجمهوري ا

 إلى إدمذة ا لجمهورية ا لوصا-ت

 ئذثأن١لد تذريبًا ديونها معفلم ة٠دلسوذ

 ن لمم )ا دي دول ثالث عدا مختلفون

I مة٨ة لغ واإجا الجذر( ، رذا بلغا ، لشعم؛ 

 هها تجا ة ليمش ا الحكومة التزارات

ر ماون (195) حوالى  بدون دو

الذًاخير. ذوادلى

 لجمهورية ا لمديوندة ثم لقا ا ارصدد ا

م.2001 عام مائت في ابش؛

 باشدون ابالغ

ر دو

اببان

٦آل,٦5 روضتال ة دم اي !جما

6,950 لمحخدم1 إج*أاى

1,765 المدد؛ ا ذاط الى٠إج

688 لى المددة اأذواذلى إجم

1,025 اسذدام (.دون اناقى

4,903 ادديوبت ااقاذم !رصيدا
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الدا الدين الئ !ادين

المددوذية ه.ن المستفيدة ء.،ت1٠القط
ر .ألماعون٠ م2001 عأم ر سعا ودأ دو

 المذخدم نةافة؛د القطاع
 تيمة !جالي إلى

 ا!ةروض
 ة٠ااقد

طاع./٤1.1

 >صه ده
من ةطاع1ا

 ب إجالي
'اذروض./'

م التف,د ي*ة إجالى
'اقروض

لموظغة1

99,4 38 4,699 4,729 ذع ا س وا

99 9 1,066 1,077 اض٠ا غر متع.ددة

94 8,2 970 1,031 الك،ر؛ا،

4,٦٦ 8 789 1,019 مالح ج٠برا نتعادى ا  ا

وا"داري رالذذدي اى رادا

100 6,5 815 815 المع.دفة واوروات ظ الذف

84,1 6,2 650 ٦٦١ نشاءات والتخطط ا

لحضرى١

85 5 546 643 اذزراعة

100 4,4 551 551 لى وسدي اذ

78,6 3,6 350 445 اومحى واصرف المياه

73,5 2,9 272 370 صالت وادوا انذلى ا

43 2,8 155 364 اءى ا ا دان دكة

67 2,4 200 301 نجم وال ةثااترب

99,6 2 156 251 ءة لصذا١و لتجارة1

91,3 1,1 126 138 ك ا 

69 0,8 66 96 ااصعون

%100 11,510 12,611 لي ا

دردات ذأند حمد
زي ك اب :دراجع رير - ارص ادر رن اكرات م،2001 الذوي ا العناب*.- عن؛زارة درة اى ا
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ين م ا حي ا ا ين م ا اي ا ا

دن |ىك|خعي |صام ا

الخزاذة أذون

 سندات أو أذون اليمن عرذت

 الشطر - م1969 عام في الخزانة،

 نون قا صدور عقب - بي لجدو ا

 ت للطا ا صدرت أ حينها ،لتأميم ا

 الممتلكات لذوي دأميم سندات الماب

 عثرين بعد الدفع تستحق المؤممة
.  في - الموحد ارض - عرفها ثم عام

 م1995 ءام من الثاني النصى بداية
 وصادي،ا ا"صالح مح ررن؛ تفدًا

قتصاد ا زمة لجة هكعا في همرة ومس؛  ا

 حقبة م^تهل في البالد اجتاحت الني

 ٠الشرين !.ذرنا من التسعينيات

قتصادية ا زمة مظاهر -من 1 - 1991 ا

م1995

 لدولة ا موازنة لعجز حاد عد تصا

 ارتفع إذ م94 - 90 الغزة خالل

 نفقات من ة%( 1) إلى معدله مذتوس*ط

الناتج من %(20) .بة—وبن اذوازذذ

عبر !-عجرا ذلك تمويل تم وقد دلي-

.د٠)إص التضخمي يل١و٠م ت ال اس-ه٠سح

نذود(

 ،اليمني اكرسال قيم-ة جع دبرا

اد-عمالت مقابل معر؛ وانخفانس

 أمام ال.ريال سع.ر دزد ، إذ لخارجية.

ر  (15) ء-ن ام 990 ء-ام في الدو
' ر ريا  الريال أن إ الواد. للدو

 دنواتر ضرة ا٠غ٠نخ ا ل-ة حا في ستمر ا

 ام٠ء في ساوره ب_لغ ؤة٠ح ،ة٠لسرء
 ودعني ريا$. (168) نحو م1998

ل ه.وت ود ل ردا هتمه أن ذلك  خ.

 بنسبة (94 — 90) ترة ا :غى

ا درة. بته دن (%49)

 ال-ذلىي ال*-رض -ط٠د-توم ارتدع

ل  %(26) ^-دود الفترة ذات خ_

 نمو ت ميرن ية-وق غ.و م.عدل وذلك

 يتأسب و الحقيقي، اذلي الناذج

 لكألس_ع_ار دؤح ا—م—م ندراته. دع
حادًا. رذاءا

 االممر دل—*—د هلمذود_ط ضى ض نح ا

 خالل - لحقيةي١ انحلي تج1.ذ إذوي

(.٠ك2) من أول نبغ .الغرة ذات

 ات—دووء—ا*ا ان دن ز—ج—ء تطور

 %(8) بمعدل م(96 - 92) للغزة

ا"مالي. اخذلي الناتج من

 .,دلللحو..ذة ذي دى.اء كم٠درا وث دلى

 و٠نح رى;دها باغ ^-;ث الخ-ارجية

ر مرارات (8,7)  عام نهاية عند دو

 (٠ا0ا62) يعادل رؤم ره-و م،1995

 لعام ا"م_الي. اغة_لي الناتج دن

م.1996
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الداءاي العام الدين الداخاي العام اؤددن

ت وارتفعت  ا معار معد

 ، أده عا ت متويا إلى لذوالد وا

 خالل (٠ها35و - 20) بدن راودت

 وذد م.96 - 90 من الممتدة العرة
 دكارف ءلى لبال٠ًس ذللثع ا:.*لى

 ن ئتم.-! ا حعبأم انخفضى وذلى الحياة.

 (٠ه/29) بنبة م،1996 عام في

. ام 995 بعام رنة دن؛

 ومبزان الجاري اب٠٠الح عجز بلغ

 التوالي ء.لى %(16 - 12) المدفوعات

م.94 لعام الي ا"م ادلي اناتج دن
 نحو إلى التضخم معدل ارتذ-ح

 دافعا م،1994 ءام باية (٠ه/140)
 جج مما حادًا ودًا صد با معار

 من عف ا وذ الجامح التفخم ت آل;،

 وجفف الفردي، الدخل تئل

دءار ددادر ي ، لقومي ا ا  ا
لى؛ خالل مالب ل امتحا  - 91 ا

م.95
ح (٠/٠25) إلى ارطا معدل ار

العمل. قوه من

ت عدت تصا  إلى الكفر معد

انكان. عدد دن (%21)

  ساب ل٠ج هي كانت تلك

راهر  ا ز ء.ن الناجة ظاهر1را وا

قتصادي وذف جل ودن ؛.—ا

 ،ا زد-؛ وتداعرات ،دضاعفات

 لحا ح.د ووذح ائره_ا٠٠خ. وتقرل
 ذرورة اقتضت ر ب؛  وا الددور

 المندات إلى ا!لمجو ا!.دادد المصلحة

ور؛ ;؛11 ا  بقعد دعمها وطاب ا

 وادر ودادي إد- ح دح ؛رنا حى;اء؛

وهما : ا!ذا!;ين الهدون تحقيق ءلى

 الوضع براز وا ده_ور—ن وذف

الرادن. وصادي ا

ة:صا'د وذح  ذخران لى٠ء ارسني ا

 ء د ى ز من ا"صالح طره ذا
 تحقيقا والهيكلة، التثبيت ت -ا -;ا

 ر ستذرا  وا التوازن إء.ادة  هداف

ذو. وا

 ية د— ق٠_ئ ل د_؛ ..ا ل I ن ٠تذ_لم :_، ه. و

 لوقف أخرى ت ما د;ا دح لهم

 خالل دن ، ا٠ت وداعيا  ز ا أسراب

 ل حفال و ن؛ لخزا أذون استخدام

 على الرطرة إحكام في ا!.تقددة آذارها

رنى ذةطي. , ا

أذة د.٠اا أذون وطبي،ة مفهوم - 2

 ءة.ذ-ظ.ذ ص.من ا ران؛ أذون تعنف

 صة-وك ؛-مذابة ره.ي !;؛. لما ا ا وراق

كضمانات ,-؛ الحلة. تصدرها ر؛ دا
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الداخاي العام الدن

 الحق ؛.موجبها تعطي لداسين،٠ل مارة

 حلول ءدد ة٠قرص د ساتردا با لحاملها

 مان٠بض القرض ذلك ق ستحذ؛ ا أجل

 ).سنة 19 رقم م لعا ا لدين ا قاذون

م.1995

 أذون الدولة تصدر ما وعادة

 تخضع ود مقطوعة، بغائدة الخزانة
  حين انحدودة، فة للمنا أحيان

 أذون تطرح .العام بلالكتتا ذطرح

 أحوال في ا لح_كبرما سذ-دات أو

 واجتماعوة ومارة ة د قتص*.ا ا وظ-روف

 مارة دوارد بنوفدر تقفي مموزة
 اري٠لج ا طنن للندن يأل٠تمو ردة ستدنا ا

 ظروف في سيما  .ري ستثما  وا
 المفجوة وردم؛ الدولة. موازذ.ة عجز

 ،ت ما ا ستخد  وا رد ذوا ا ددن المارة
 مقتضيات ،لدواءي امتجابة وأحيان

أءرى. جتماعدة١و اؤذصادرة

ادخزانة أذون إصدار أسباب - 3

 ا زمة آثار تداعيات -

قتصادية  معالجة إلى والحاجة ا
آثارها،

 التضخم جاح كح في المساهمة -
.معنالته وءذض

،لنقدية ا الكتلة م٠حج تقليعى -

 اا-عرض مستويات ءش والسيطرة
الذقدي.

 ا!.عامة ذوارذة ا عجز تمويل -
تضخمة. غير دصادر لدن للدول.ة

 اضدويل مارة موارد حثد —

ذصادية ة اد ءة. وا ا

صاب ا"هداف-4  وادنقدية والماب ا

ا"ذون #صدار

 أذون دار—إحب قرار استهدف
رة دية وصا ا أهداف ق تحض الحزانة  وم

 وقف ني بعضها مع تساهم ونقدية
قتصادي التدهور  وإعادة ا

ستقرار إليه. ا

 أدون إصدار قرار اسذند رقد

 بقانون الجمهوري القرار إلى ة٠الخزاذ

 العام للدين التلم م(95/19) رقم
 أذون من  ولى ا الدفعة وصدرت

 عام من ديسمور شهر في الخزانة
م.1995

 تمويأل إرها يلجأ مارة أداة وهي

 بدد  باعارها ،العامه الموازذة لعجذز

 التمويل مم؛سة من أفضل مارًا

 ناحذية، من الذود( )إصدار بااتضخم

 لدقدية ا ,**-ة اسيا ا أدوات من وأداة

 العرض ءلى ا رر ءلى ا!غادرة

الذارة. *;ة ا من الشري
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ين |لداخاي اسام ا ين ٠اكاح اسام ا

ذصادي: الهدف-1 ا

 التدهور وقف في همة ال-؛ -

قتصادي  السلبية ره آى من لحد وا ا

٠المدمرة

 إلى الذوازن إعادة في المساهمة -

قتصاد، روح  بداية عل ووضعه ا

جص ل ا المسار . حي

 التنمية. تمويل في افارة -

المالي: الهدف_2

 معذادر دن مارة موارد حشد -

 مذروعات ).تمويل ت.ض-خامبة فر

الدنمدة.

قراض إلى الحاجة تتدل -  ا

الحارجي.

ت -ادة ر -  ر دخن-؛  ا معد

ادوي.

الدي: ادف - 3

 من العامة اذواززة عجذز تمويل -

تضخمية. ء ل-ية دا ٦مصادر

المعروض ح-ج»ك في التحكم -

 ادر٠ص٠م تجفيف ري.ق٠ط عن ذلىي٠ال

;و!ة.٠ا!. ذفى ذا

 وتقليعر التضخم جاح كبح ~

الكلي. الطلب حجم

ت٠ملع ء_لى التأرر - -.عار—أ, د

 ل-ص-الح ا٠ه٠-وج-ت*ه٠ر ال-وق في ده ا!-ذا

ذصاد. نمو و اسذذرار ا

 إنثاء في المبكرة الماهمة -

الماب. الدوق

وذطورءأ ة٠اا.ذر أذون ت1إهد.دار -بدادة5

 من ا ول ا"صدار ظهر - 1

 عمال م95 /12 /9 في الحذزانة أذون

 /19) رم ؛-قاذ.ون لجمهوري بالقرر

ا!*ام. !.ادين اددظم م(،95

 بلغ بم ا ول ا"صدار قيمة دد٠تح

 ذتات دذا١وه ال. ر درون (3000)

 تاو الواحءد ،طرىت ض_دارات

 (40) رنم ا"هدار بلغ حق ا$ءر،

يين (204,603) قيمة ريال. د

 ت را دا—ى ل ا عمرة ص_كت دبرا

 ذالي ا تراكمها رصيد حق؛لمغ

 مبلغ م2001 /12 /31 في

 ردال مرار (1,162669780)
 ره ا د.ذلى بيغ !؛ًا د( عائدًا ءنها س.ت-حق 1

 مثل ريال. مرون (69,470661)

 ا!نرض قيمة هبل من %(6) نبة

المراذ-م.
 ا ولى ا"صدارات بدأت - 2

ذن أجل اد دد بغرة تعدات صهر. !.؛
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الداءاي |سام الدين الد|خلمي ام ذع I ااددن

 لإلصدارات  جل ا مدة ا*لل:لذ
حغة  إلى ،دود؛ (90) من لتمتد .ال-

(182) ، . (364) ثم ؛وم ؛وم

 ناعدة ء_ى الغارذة رعق K.مححتم

سمية الب؛ فارق ؛-;ن العالقة  ا

 ء.روض واقع من يحدد الفي والفعدة

 الحددة الفائدة ؛.معدل مرجحة قسة لمنا ا

المركازي. الحلل تبل من طغ

 لما طرق يتحدد ئدة لغا ا سع.ر ظل

قتصاد عل يطرأ  طفيف، تحسن من ا

 إصدارات حل مرا مختلى شهدت زنا

مختلفة. فائدة أسعار الخزانة أذون

 ذًا د الخزانة أذون ذعتبار

I عائد وذات ناحدة، من آمنًا س:ئماردا 

 التقدد-ة السوة ا:,دوت ،أفضل ،مالي

 في التوظ^ف ص_وب لالسذشمار المتاحذة

 ا"دخار، أوعية هاجرة الحزانة أذون

ستثمار، وقطاعات  ركودًا مخلفة ا

 في مشهودًا وضمورًا ، ج*؛ وترا

ستثمار قطاعات  "نتاج وا ا

وصاد والخدمات ة. ا

م2000/12/31 حذى الخزانة أذون ةدمة-6

 لقيم..ة ا أن (1) الجدول من يتضح

سمية الخزان أذون لرصيد المتراكمة  ا

نحو م200 1 ء-ام طصة۴ذ راخ قد

٢٢٠٠١/١٢/٣١ قح إصدار أول ض ا"صدار|ت ب إجاني (١) ٢رة. ^دول
الداد ؛ة1الغع الة؛»ة سمدة الم؛مة ا ابذأن

68,441,896,648 1,057,339,923,351 1,143781,820 ايان

1,028,764,952 17,859,195,047 18,887,960,000 م2001 نودر دش ا"مدادات

69,470661,601 1,093,199,118,398 1,162,669,780000 إى دس«ر دهر إردارات ا"جم

م2002 (24) اسد - ريةهالذ لذثرة١ المركزي: ال؛ذك اسدر:

 متح أخذت ثم %(24) مرتفعة ردأت

 مستوياته أدنى باخ ، متدرج هبوطي

 لم الذي (40) رقم ا"صدار في لجكرة

(.11,5) ماعدل فاددده وز دعجة.؛

 حين في ريال 1,162,669,780,000

 انغترة إحتدم ئد ازط ؤدة د رصع خ دل

المبلغ. أصل من %(6) قرابة يمال
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الداخاي العام الدين ين م ا الداءاي ا

 إصدارات أن إلى ا"شارة سي.قت

 بعدن. بعضها تصه-ني الحزاة أذون

 "صدارات ا دفع تمويل أن أي

 ا"صدار ة٠قيم من تمول الالحقة

 ا"صدار آرم٠ح يبدو وهكذذا السابق

 ,مور—ديس حق م 1 9 9 5 ديسمور منذ

 لصورة ا تبدو  وكن .ضخم 2001

 عل حصدا أننا لو كذلك العامة

 فقد السنوي. ا"صدار قيمة .ط—متوس

 1997 عام دار٠إص تيمة جلة كان

رذال. دون (113,740) مبلغ يمادل

 عن يزد لم سط۶م أن حين في

 ذلك رممثل ريال- ماليين (5,416)

 الموازنة عجز هرن %(2 1) ذمة الجالح

 مليون (126,903) العام. لنفس

ل. رذ؛

 سءك قد المذزانة أذون في اف.تثمرين

 ذراء تمور كادر اب ا همية اخا

 قد ا موال طه وأن ،ا ذون

قتصاد ءات1ذط مختلف من تدفقت  ا

 يج*لمذا ،ردن ؛خفاوت لكن ااوط-في.

 مدى ء-لى الوقوف عل قادرين

 والمالي النقدي التأرر ودرجة

؛:دادي مصدر. كل دردبه ااذي وا

 في 'لعتثمربن هيكل يتثكل

ب: القطاعات دن ا ذون  ا

قاعد صتاديق (٠/٠60,26) ا

 %(17,58) اا-جميوز وأذراد م ء؛ ةط.اع

اه(0ا2,69) ءادة ،ؤسات

ه/ه(09,44) ؛رك

(٠/٠00)

هيكل أن (2) الجدول يكشف -

م2001 /12/31 حق لألذون الغاثم وةف11 (2) رة.م جدول

.‘؟111 اماة .ة٠اة; سمم؛ اب ا المشاركة ذسة ادان

703,923,215 10,539,486,784 1 1,243,410,00 9,44 ؛نرك

6٦٦٦ا٩1دا١ًآل١٩ 65,519,809,460 71,797,780,000 "4,60,29 تداعن ددق ص.تأ

792,361,314 14,3 19,758,685 15,1 12,120,000 %12,69 ت لم—٠مؤس

859,129,662 20,070,880,337 20,930,010,00 "4,17,58 الجمهور وأذواد ق-خ

8,633,384,732 110,449,935,267 1 19,083,320,00 ٠/٠100 ص ا

م2002 (24) اا.إد - الدهردت ا!ذئرة ركازي: ال ابذك الممدر:
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الداخاي العام اادين الداخاي )عامI الدين

 , هيكا ءلى هنا والمالحظ

 بولى م-ص-ادر معظم أن المتغمرين،

 من :.دفقت كد ا ذون، ذراء

 همة 1م تثكة.ل إذ ادءأرية، ق مناد

 مة اعا ا لمؤسسات ا مع ءد لذقا ذق صناد

 إجبالي من (٠ه/73) نحو إلى تصل كة

 وحدها ارذوك ه-م لم وك التمويل.

 مؤسات وه-ي %(9,44) بنبة

لمة استثمارو.؛  ودي ،متخصصة صب

 قدراتما مع ب١سردنا  متواضعة نبة

ستثمار. ودوافع الماب  هبطت إذ ا

 في ء_ليه -. امم٠ك ء_م.لم ا—ماهم.ت-ه د".ب

 تحتل كاث الفي ا ولى، المرحلة

 ء_ن بذلك متخلى؛ ا ولى المرتبة

 وربما ..ء-د االمة؛ ديق لتدن تركزه؛

 ه؟وط إلى ارنوك مركز تراجع يعود

 ءام (٠ا0ا4) متوى إلى العائد معدل

 م.2000 عام %(11,3) وإلى م98

 اس.ذة^.ار ارنوك اودت ء السبب لذل-ك

 إذ التجارة عروض ني خرابا مد

جارة تستغرق  ,ا٠حج_ من %(80) ا

ئتمان  من أذضز ءاذدًا وتقدم ا

ستثماريق ارداذل من غيرها ٠ا

لح_مهور ا د أذرا همة مسا وبلغت

 التمويل إم_الي من %(7) ينحو

 أذون ة_ون ت؛٠مذدذ م-س-اهمة وهي

 ب٠جل استهدفت فد الخزا؛-ة

 أسام؛، بص-قة لجمهور ’ ت مدخر

خذ؛؛ القدية لدرولة امتصاص  ا

رفي. ٠ذظ؛٠ا! ق ذطأ رج ء؛ ا

 ا^هلجور اهمةسم ضآلة تعزى رض

 لنقدب ا ا فراد دخول تدني إلى

 دو.بذات تماعد بعد ،رالذرارذ

ضذم تارة ا  رإلى ناحية، من ا

ت تصاعد  ناحية دن ب ضراة ا معد

 ر1٨ا ش_ ار:ذ*ت ردح، ،أش-رى

ه( 200) يفوق بمعدل  لم حون في ا

معدل الدخول زيادة تتجاوز

.(٥/o800)

ا).ده.ي سدود أددد

 .ذوي٠الم التقرير اليمذي، له-ركزي ا البنك دراجع.
 مبر—اكدربرءدي سنوي الردع والتقرير

واسر، لإلنئا، الدولي ابك م،2001
 مجلة م؛2000 وسئة 1999 سنة تقرير
 ،دخذاغة ءداد أ ،ءربدة هالددة ت ة ا يح-ورث،

 مجلة الغانم؛؛ ،2000،99،98،97
 - 98 - 97 - 96 سزذلمغة، أعداد ا!؛رابت،

العام، الدين قاذون صنعاء؛ ،2000 - 99
 للبنك الشهرية النغرة (؛95/19) رقم

ااصادر، اله!اون، النذ-رة ؛اليمذي المرذزي
ااداوة. وزارة ءن
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)إدارة( ادوان )إدارة( وان الد

قد = ار دد أ  ا|--ن ي ا

)إدارة( ا!ذيوان
رد.ن، ون؛.، ذوازين )ج( الذيوان:

:ن معنيا وله

 )ذرن(: المصدر شن عري: - 1

 ف-لمه مع٠تح والكتاب ، ؛.ذوين دذون

 أتثأه , وا؛.ردوان اًا_ذ_مر. صائد٠ق

 من أول الخطاب، ؛.ن ء-م.ر )الخ.ليغ.ة

 ل-ص-حف ا رئب أي الذرارين(: دؤن

 لجتدية ا ع.ا فيه-ا يكتب ا!-دن-(ذر(,

واه.م.٠وم والعمال الععذة وأهل

 المكان وه-و :)مذرب( ؛.اردي - 2

 أو !.دعاوى، لق-صل ذده محتمع، الذي

 لمقصود. وه-و ،الدولة „ور في ال.ظر

.٠ت( )ال دوان ومن )هدا(،

 وتعددت الدواوين أنشئت

 ذ-(ريخ حقب مختلف في أفرازها

 حق ةبالمتعاق ةيا"سال ال.عربية الدول
 ن(ئع وبقي ،ديث—iا العمر

 )ديوان : اروم فى٠ح_ ومتعمأل

 انحاسبة(، )ديوان الموظفين(،

 )الديوان ا ميري(، )الديوان

 رة.د ا"مامي(. )الديوان الملكي(،

— فرها شأن ب شأ — بن ا عروت

 الدولة ظل في )الدواوين( أنظمة

 م٠حك في ثم أو ، ا"سالمية لعرة ا

 ه/1045 - 945) القاسم(* )؛.;ت

م(.1635 - 1538

نحاب وبعد  من التزكي ا

ية  العالمية الحرب بعد اليمن( )و

 طيلة ا"مامي( )الديوان كان ا ولى،

 ا!د؛ز-:؛:- حميد نحدى ا"يام م—حك

 - 1904 ه/1367 - 1322)

 في الملكي( )الديوان بمثابة م(1948

 عراق.—وا! كمصر ا!_*_ر؛-;ة !-دول

 من ه٠ف- نجع يئن - مهمته وكاذت

 المعامالت ذلمذي — وكتاب معندين

 والخارجية( خلدة لدا )ا والمراسالت

 ما ورذع ،عليها ازرد أو وإحالتها

 المبت م ا"د، إلى تها٠ع المهم بثأن يلزم

 أو بتوق.يعه يمهره أو يراه، بما وا در

 ذذا يكن ولم بأس(. ) بإشارة

 ،و بمبى م ف'"دن رئير، !-دروان

 الفاذي ؛-ان وإن ؛ذلك، افني

 !ذب حمل ة-د ٠مطير حم-د عبدالكرحه

للدروان(. ا ول )الكاب

 تمكن ام 934 ه/1 3 53 ١٠ عا وبعد

 بن رد ا"مالء ف س: عهد—ا! ولي

بإنشاء واًا-ده إقناع دن مح.؛.ى )مام
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)إدارة( ا',دوان )إدارة( لذذوان

 )انجلى ثم أو ، الددابب( )انجلى

 ولة دح في ؛-رئاسته، أزرًا العالي(

 ومحب ،للطة ا والده لمشاطرة

 1هذ إلى )الديوان( اخ:صاصات ذى بع
 سن عددًا فه ذم إدي ا انج_ل_س

 أم-ر أن ددد ،رالمتنورين ا!.كتاب

 ه ء-( تعز إلى بانتقاله اذتهى نجلس ا
 )ذادًا( أدثرًا وذم;:، م1938 ه/ 1357

لوالها. على

المددي سيران

 جؤا في الدستور ثورة فذ.) بعد

 دف خلف م1948 ه/ 1367

 ده،—!وا أحم_د العهد ولي ا"سالم
 بن الله عدل اليف شقيقه ول ود.؛

 ص-ورة تن خارجيته وزير يحيى*-

 حملة ؛..*-لى الحارج في لج:-لىق.) ا النظام

 تمت، التي الجماعية ا"عدادات

 الحكومة أن " هرة الذا في فأعلن

 من ومعها ني ما ت*) دي-دة٠الج

ء.لى م.-ذي ج-ديد ذظام !.ولذع لجهد ا

نل.لت ء.لى ٠٠٠ع-ح٠ق٠تس٠——و ، Iدة. ح.د سس

 المثقفين دن الكفاءات ؛.ذوي

 صيين ختعا  وا را!زعماء

من ن ذكا ..!*رب ا دن والمستشارين

 ا!.لىول محاكاة ا٢ سد الني ا!ذرارات

 الملكي(، )الديوان إنذ-اء العرم؛

ادارتبى مي سرا !_، رئي واختير

 علي ؛-ن حدن ذي !-ة؛ ا ه-و معرون

 للواء نائب ن كا الذي ٠الحاللي

 لديوان ب؛ العهد يطل ولم الحديدة.

 الشلل، اره٠أص ما سرعان إذ الجديد

 أحمد م "ما ا مقر من ربه وانتقل

 دوفي ث٨ح ء بصمن*؛ بمزله رمسنقر بت*ر

 أن ورغم م.1 953 ه/1 373 اءام٣

 خلف الطهر أخاه عين قد ا"مام

 ذلك بعيد توني أنه إ .للحاللي

 بآرًا٠كة س ا٠ل ا يمد-مع ي*لد ولم ٠ بقارل

 لس_مية ودرجت ا؛-الكي. بالديوان

 م )ا؛شا باسم بتعز أحمد م "و؛ ا ن ديوا

 إ!خاء ثم ومن ون؛ته، ح-ق الشريف(

 دورة بقيام أم*.بوع بعد الملكذي النظام

 ربيع 26 م/1962 ستمو 26

 النظام وإعالن ه1382 ا$ءم

بى؛-وري-

العمري الله ءبد دسون د.
 الدار اليمن، تارخ : الواسعي الله ء-بد جع: درا

ام، 984 ،4ط والترزيع، للنشر اليمنية
جمهور* نغام، :دسدور مواد: راجع
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الذراع حمعن( مهعي٠) ذي |لذعحا

 ن(٠٠ح .،**٠٠, بحانيالذ

م1960ه/1380 ت

 الوطنية، الح.رك.ة هداء٠ش م.ن ه-و

 لغداؤدة و ء.ة ل.شجا دا تمز فذة ش.خصلمة

 ذرية في ولد )بإبايس(. ولقب

 ، لحجرية I ؛. د م.ن بذيح.ان ش لكدا

 وهو ءدن إلى وازده ؛^فذة سده غادر

 ذثأ ودذالث ،ء-مره ي٠س أوائل في

وترعرع-

 شمال إلى لذبحاني ا سعد ج_ر دا

 ذى—د I ك وهدا العر؛?؛، لج_زي_رة

 وكب العما في ء-دة سدوات

 ادال دن ودر له تور رعذدما الرزق،

 الج-يل د-كتبة ف:ح في م ا"د.؛ استأذن

 والم-د؛طة، ت_عز دن ك_ل في الجديد
 أ  شريطة بذلك ا"دام له فأذن

.ب م. ا ل.لكتب ذيها دروج

 ء_ام القبائل ثورة وعقب

 ء-لى الزم عقد م1959 ه/ 1379

ده بمى تخل  لتدذذ وسيرى "د,' ا دن ؛'

 ء-لى م*-و2لذ- ' دن فتمكن خ_ط_ت.ه

 ر ذى بدن دذوم أن رذ لقدا؛لى، ا

 م ا'"د؛ ذان ال-ذي الخنة في ا"دذم

_ة.ي و أمره، ذك_شف ا ك، د.ود.دا ف.به

جة ٠ س.ج اوع ، عاه الذرض  .ح

الغرار، دن ني لذيجا ا سير-د-د تمكن

 وكان ، أدره اكتذلهوا ادرس أن فر

 ول بحا وهو له—رج في أصيب قد

 ذاتاهم ولكنه !-™جن،ا دن لهرب

 اه./ 380 عام في شهيدًا مقط دق

م.1960

ي الذه؛ أده.د ,ز اسأ

 منشورات ،'اذورة دهداء : رطي٠را ن سغ:ا جع: درا
٠م1990 ،2ط عاء،٠ص ،ل لذضاا ،جلة٠
الذراع

 غربي ،حجر مديرية في منطقة

 وادي إلى ا؛-طردق منها .٠المال
  ودية ا بين وتمتد ،موت حف

الفرع؛. والجوه الشمارة الذروة

 جبل في قرية - أيض - والذراع

 وأعمال ني ل.;؛ ا مديرية من مع !-دا ا

 اط.دأد( )آل ما؛.ن د.ن وهي .٠إب

 دارد ؛ئ علي الثيخ جدهم ذر رفه-ا

 كما م(.1435 ه/839 )ت الحداد

 إب دلى اكادة( )آل دساكن .ا۴٠ أن

اطيدي• بيت دن فرع رهم ون،

 من يرادا همتطةة في ذردة والذراع:

,وة؛ؤ. م وأعدال ب-حا'لم;ي دددرده
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وا ذىا

 مودية نواحي في قرية والذراع:
أددن. أعمال من

 من عاهم جبل في بلدة والذرع:
.حجة؛;ة و د في م اك؛ حجور

 جحاف جبل في قرية والذرع:
٠٠بالضالع

 مدينة أء-مال من الذرع ووادي

منها. الشمارة الجهة في دقع ، ٠تعز

 جبل ذروع من الذراع: وجبل
 ل عما أ و ت،ي حب-بثى صردة م-د من ذر !---وك

إب*.

د من ؛كاب: ا وذراع  . الحداء ؛.

في المناطق من ءدد .م٠اس والذراع.'

 ذراع منها ،٠يا؛ح د دن تهر وادي
 ذراع ، محفوظ ؛ز ذراع شعشعة

 الدخلة، ذراع المعزية، ذرع المبرك،

 ذراع كحدان، ذراع الحذر، ذرع

 ذراع التركي، ذراع الجلب،

 ، لنوبة ا دراع ، لعبر ا ذراع ، ؛-زودي

 ذراع م، المقرا ذراع العقل، ذرع

 ارقعة، ذراع المسجد، ذراع ، دجة ر

 وغير ، لدقيق ا ذراع المعاصى، ذرع

كشر. ذ!ك

ا|دةحةي أددد دراه!-د
 ائل٠والة البلدان معجم دذي،١الذ إدراهيم : دراجع

 ،4ط صنعاء، ،ه٠اككذم دار اليمنية،
م.2002

ذمار

 تدع مدينة ، ول ا بفتح دمار:

 كيلو 100 بعد ء.لى لمنعاء جنوب

 ذمار. محافظة مركز ي ره ،منها متر

 ؛-;ن المشوط ؛-.دينة’ ذوقع وكان

 سهل ني لجنوب ا ومدن ممة ل-ع-ا ا

 حيابا في مهم أثر منبسط ء-ي زر

 ن—ء وترتفع . سدة لسدا وا رية جا٠ل ا

ف ثمارة ابحر سطح  كاذت قدم. آ

 ة الدربة والثقافة العل( ك-ز م-ر حد

 معها كا ويعد ايمن، في مية "سا وا

عدة ا المساجد م٨أة دن  ذئر فقد "سا

 I العدم ؛-رسول ا حداة ندر أوا في

 وكان ؛-كر. أبب خالفة مطاح في أو

 بذ-بمب ر تا دور ا"سالم قبا للمدينة

 في كالرًا ذكره؛ ورد ؛.قد ٠ ؛ش

)هجرن/ لقديمة: ذية٠لم ا ؛.نذوثر

ر. دد.؛ رذة دد ا أي ندر(

 العلم أها من نغر إيها ويب

 ن—؛ ك_1ذ I عد ثم ه( و—؛ منهم

 ويلذب اذقارئ، الذماري !رذ عبدا

 ءلى القرآن ف; دمشق، زاهد درنة،

 الحارث بن ريحيى راف بن زك
دمثق. ء قف؛ ورلي ، عنهما ودنث
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ذتا

 جزيرة )صفة في ملدانى٠اله وذك-ر

 اأ_ا ة٠ع٠جاع ة٠قلري ذع-ار أن اًا_ا-رب(

 ، دابل ا٠ماؤه يذال ة-ريرة وآبار زرع

 وأذغار ،ره - ج لزن بطون و-كنها

 قبائل بعض وي ا بناء*، من

ف ذمار وأن ،عشرة  كثير٠ ،نغرس ثذ

 ا عناب ك-ث-ير الخيل، عترق انجر،

 ونجرهما وهءر برذون؛؛؛ به لزاع، و

 جر_ل وذب القددة، القصور من
 حل يضأ ذد-ار محالف وفي إسرل.

 ءلى مارون بركاي جبل وه'و اادي

 ومدينة ، لم.ليذة ا درق كم ءشرين عد٠ب

 ا"مام صمة ئ وكانت ،٠المواهب

 القاسم بن الحسن ابن أحمد بن محمد

 مديذة عن وتبعد ،٠المواهب صاحب

 ناحية من كيلومزات عشرة نحو ذهرار

اأ.ذ-رى.

 ومدرسها جذان هي ذمار ة٠وقلع

 ف ذم ا"مام مدرئ هي المشهورة

رن الددن  ودي افدري(، العاذر )ا
 وحوف ذمار، ر مدار أنفس من

 جرين ا ه ت ا لسكنى ة ثير٠ك زل منا
 ،لعلم ا لطلب ذمار إلى والوافدين

 يحون فيها لمام ا تدريسى وأعلب

٠الشمسعة ؛.ا.أدرسة

رة جذ.د هر--؛ ر ذف وفي  غير ، كثث

م "ما ا مسجد : منها ، ر لكب ا مع لجا ا

سنة المتوفى الحسني رزة بن يى٠يح
 وار—بج ه ور م،1346ه/747

 بن المطهر م "ف ا وسجد ، سجده
 ه/879 ذة ؛,أتوفى سليمان دن محمد

 ، مجده ر مجوا ره و ام، 474

 ا؛-ن سين٠لح ا مشهد لرته وبالة-رب

 ة٠سح لمتوفى ا مححدد ب.ن سو أغا ا م "ف ا
 الحسين رسصصجد ام،640 ه/ 1050

مة دن  وممجد ،زبيد حب صا ٠**.
 ط عمره الله عبد بن سندل  مير ا

 بقولله: لله وأرخ م،1632 ه/1042

 في بدنا عندك لي ابن رب يا
 إبراهيم بن ا سد ومسجد ، الجنة"

 ولد وهو الكردي، ء لهيجا ا أي بن

 م "ف ا زوجة ا سد بنت طمة ف

الددن. صالح

 أمراء عضى٠ب عارة دن داديه وب

 بالد في جليلة أوقاف وف ا تراك،

خبان.

 الد ومسجد الويس، ومسجد

 ومسجد ,أربوع، ومسجد ،صادح
 ومسجد ،لشيخ ا ومسجد ،عمر
 رمسجد ،عبيلة سحجد٠وم ،فوح

 وإب ،دريب مسجد و ،لصديق ا

مان، حما ر ودنما دريب. عدة تلسب

 ثالث إلى لقديمة ا المدينة وتنقم

 وادلى، حش لجرا وا الحوطة ء ت:

برن المديذة وسط في ازوق ويقع
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ت  يرلها سمامر وحوله ا ث انحا
 فقد روم أما . ٢٠٢٢ ودوا اذ-اذرون

 راء قيمت و ا داء ه.ذه اختلطت

 كل في الم-دية .ران٠ء وامتد ذرى،
وأ؛ش. ؛أن دا عف٦٠ع إلى تجاه

 و'إدم '-تر ذد-ار: د-زاع در

 وفيا !-لمن.ن وغد-و والقضب .ذرة

 فيها رزرع ي،٠تقاشجم ا٠موم سه داتزن

 والجزر، والفجل واًا-؛-راث _ص.ل٠ل-
 ا$بار من تبرع الني ه ا؛;؛ من وتسفى

 مياه وأحسن للطهارة. المماجد إلى

 ءلى ذمار يجشو اإدل دار ذمار

غ-ارت وذلى ، ء_ة سا نعف ف_ة رسا

ماهها. ا$ن

 ء !.*-الخما د، عامرة نرذة م ذد؛ر ذزل ولم

 ون '-طويل. تارلجها عر وا دباء
 بن لحس بن ربيعة : ذمار إلى كب

 االمذوي ل لر.ا ا ث دلى ا ذ.ظ ن.؛ ا ءلي
 ازذداري ;.*..الى !.ص. ا اؤذرمي ذزار ..ر٠

 ، وت ذرد »: م ن.؟.؛ في وزلى الشافعي،

 ترجه م،1212ه/609 سنة ذوفي
اذن.!ظ. ;ذكرة في ا!.ذهي

 بذو ذمار: في اللم بيوت وس

واذ ا!-لى و؛-^ت الكاظمي ذو و؛ ا!.وريث

 م ما ■، ذرية من وكلهم الهدي وبنو
 ؛-;و ثم ءلي، بن محمد بن القاسم

و أحمد !* مةا السيد وزن دن وه ا

 ذرح يعنف ا!-شرفي محمد بن ا

ا. بن المذر.*(  ساس-:اؤ محدلىخ

 أبي "مام ودو دن الديل.مي *ت و

 ه/440 ة د: ا؛;.وفى ٠ الديلمي ا!نتح
د من اذوني ربيت ام، 048  أو

 وبذو الحني، حمزة بن يحيى م ا"د.؛

محمد بن المطهر ا"مام وك دن مطهر

٠ن سرما ابن

 من لعسعدي ا ؛خو ة لقفا ا .ها وح

 ،رحر من  كوتع ا وبنو ،مدحجخ؛ي

 دن ثم بكيل، دن العذري وبيت

 دن القيازرة جبل إلى نبوا ؛.في؛وف
 نسبة لئحنيا ربنو ا هذ-وم، ؛ د

 عنس، مذرب ؛-لدان د-ن شجن إلى
 إلى نسبة ذودي ا وبذو ،لح-جي ا و؛لمو

 وبنو آنس، ؛ د دن حود ذي

 عزا!;ف دن ة نلثن إلى نبة ي المطن

و ،عنس ؛- د  وبدت ،لمديق ا و
 وبيت ، د—ه نحا ا ودرت ،ن لهثان

 ذرية دن اوسلي ؛ذو واض ري، التعذل

 النوفى راءي—'ا محمد بن يحيى ا"مام

 ؛-ذو ة اقف؛ وا م،1297 ه/696 سئة

 جم.ارة إلى نية ري جدلى؛ و و ذر، لمه
ومن الئألمة، لحن قرى من

 اطرء-ي، بنو المشهورين ف رس

 لمشرءي ا لله ا ءلى ذ ا مني*(

وببن وباله ،حم؛ي شعر وله t س لثا ا
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وذر؛ن( إل )؛رب عاي ذمار بن( وذر إل )؛رب علي ذمار

 عبدالرحمن بن محمد ذي اك وره لرما

مشهورة. هزلية لعنمي ا

اودري الته عدد حسدن د.
 صنعاء، دنيذن تاريخ الرازي: ًا جع١مر

،3ط الممري، د.حسين تحقيق
 دار ن،لبن؛ المعاصر، الفكر دار

 محمد م،1989 ،سوريا ،الغاكر
 اليمن بلدان مجموع . لحج-ريا

 علي محمد تحقيق وقبائلها،
 اليمانية الحكمة دار  كوع،ا

 ،2ط مذرء، ،لنشررا ذلمطباءة
 بن إسماعيل الغاضي م؛1996

 الدارس ا كوع: طي
 مؤسة ،ليمنا في ا"سالمية

 الجيا مكتبة ،بدروت لرسادن، ا
م. 1986 ،2ط صذعاء، لجددلى،ا

 ي ويمو ،3946و 3945 برقم:

هذا وقائع سجر؛ النقدان هذان

بن( وذر إل كرب) على ذمار

 ر ذى بن وتر إل كرب هو
 سبغي مدك نكرب علي

 القرن في عاش أنه يرجح

 ويقرن الميالد، قبل دع اكيا
 سورية $ ا ت لحوب ا في اسمه

إلو( )كرب اكبئي يالملك

 معبد نقش في ورد ذي—اا
 685 نحو آشور ني )أكيتو(

 صن من كان وأنه م،٠ق

ا$شوري الملك إلى تهدية بعثوا من

٠ (،حرلب٠س )

 ا'٠مذهم ئستقى رين معدلى وأهم

 المدونان هما بالمسل ن نقشا أخباره
(RES) لموسومة ا ثدونة ا في

د ادمي رهكهءد1 1 366

 وقواعد ،نجمنا د—ب في المكرب

 وباب $ شما ن ونجرا زوم٠م بين دلمكه

، المندب  حروبه فيها بما جنوب

 ولحج ؛.عافروا ن أوك في الداخرة

شبوة( )محافظة سوط جبل حق



دبان ذبان

 وإلى اندرق، في )الجوف( ونشان
 في )ران( مر ومي؛ أيير مناطق

 سجل 1ريشم ٠ة٠لشماد المناطق

 ه-ذا إصالحات عيش-ا الوقا؛تع
 قباذل جع حيث ومنشآته المكرب

 الذ(سر، ء-لى ال-ع-هد وأخذ سبا

 وجع ،والتزاماتبم -د فهم ودذى
 );أتم خير( سامت.ة )مذل "-;أ“ تتابرة

 ئؤمة اا١—زره يمو٠ولحق ،:زم لنامى ا

 وإخالص، بمدق واحا رجل

 في لبيضاء ا ) نير ث ت رذسذغ وذب
 رب،ف في سلحن وقصر وف(٠لخ

 أرذى في ا!ري منشآت وأصلح
 عددًا ودور ،س.حان ووادي لجتين ا

 قش )بر وثل ا٩كتذ مثل اددن من

 سناطق في نفوذه وعزز ،لجوف ئ

ن. ة؛;( وأرنى حضرموت

 الله ءا هده.د دوؤدخا د.

 ثيدذا ،من٠ب فون دأرف 2ج ب؛: ديخ ى ع جع درا
د مغة ذي ب(. )با 1982 البن، !-
م.1990 !دروت رن، دآ ا!دري د- إعداد

ذهبان

 من -ة و .ففتح ف._ا^.ون بفتح

 ء ص-.:.*.( شمال في رث ى ا بي مديرية

 طغى رقد والج-راف. ثقبان ؛-;ئ 1م

بصنعاء. واذص-ل ن ا!درا عليها

 ثعلبان بن ذوف ؛ن ذهبان إلى ذب

 مالك بن الحارث ابن شرحبيل ؛ن

 حميد بن زرعة ابن سدد بن زيد ؛-ن

 يضب وإليها ٠ صة.ر   ا س_با بن

 ٠محما بن ٠محمد ر !.كبع ا ا؛شعبي عر ا!ظما

 اه/418 سنة المتوفى ،ني لذهبا ا

م.1997

 جبل في قرية - أيض - وذهبان:

 وأء-مال ؛!.رجم مديرية هن الروحاني

 صن—)حة يضب إليها .٠انح_وسئ

 وله شاهق جدل زن ءلى وهو ذهان(

 أطالل نري وأما الغرب دن وحيد هرشل

 وحوله ماء، وركة قديمة عمارات

 وبه للحبوب، مدافن بداخله سدور

قديم. سجد

 ٠تريم مدينة غربي ؛-لدة : ودهبان

 نخل فيها .٠حضرموت بوادي

 در لقا عبدا محمد قال وزرع.

 رذاريع رموت٠حض محافظة في بادطرف:

 معرفة ن(٢)ذه_$ لها ال—يق قديمة ماء

 ،الحميرية ا!طريقة على النون بإضافة

 )لع عبي٠ت الحميرية )ذهب كلمةنم  ن

 بغيل )ذهبن( بيع رتا ا تلك من ماء(.

تبالة بغيضة و)ذهين( د باوزيعر
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ذهبان

 ءلى الشحر رذة دد شمال إلى الواقعة

 كل ننطق خر لى ا اللوة-ت في أنتا

)ذهبان(. منهما واحدة

المقحفي أده.د .اهزم 1؛

 والق.ائل المدان معجم الشدذي، اراهيم ح جع درا
 ،4 ط ء،\ I ٦ ص ،كلم_ة٠ال دار ،اليمنية

م.2002

جبلة = جبلة ذو

حدن = جدن ذو

 السفال = ذوالسفال

 ا رنين = ذوالقرنين

 ا مدذر = ا صغر ذوا!ة،-ع

.ق = لقار ذو

ناخب = ناخب ذو

ذواس = ذوذواس

دذن يذن ذو
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س(ح )أه؛ن رأس أبو !جنوب ا أبذاء ن بع! را

الجذوب أبناء رادطه

 م1951ه_/1370 عام تأسست

 من مي لسدا ا لعمل ا في نقلة وشكلت

 - عدن ستعمرة في ور٠مح،ص ا  ذق ا

 - لعدب ا لجمعي.ة ا تمثله كاذت !ذي وا

 عدن ستعمرة ضم أوسع أذق إلى

 يسمى كان ا—م أي ،ا—اب—ي—م—رمح

 بدن انخرط وك العري. بالجنوب

ذري الوطس دن كثذر صفوفها

 -ددي و ،ركي ن؛ ا ،اذودي : فق
 ا ك ممثلي بعض ع جدب إلى جذم؛

ت السالطرق  وسعت الفذة. راالبر؛؛

 دولة وإقامة ءدن، المالل تحقدق إلى

 رفصت كما . ومحمياتها عدن |١تض

 بتحقيق ونادت ،قومية دمارات

 من وقفت د-كذ-ها لعربرة، ا الوحدة
 ، ساجرًا موقف مرة٠٠ليم ا ة لو-حذ.د ا فكرة

 انفصال مبدأ تكريس إلى وس.عت

 وب جنوبه. عن اليمن شمال

 طها رتبا ا إلى فة إضا ، هذا موقفها

ر  انحميات، في الحاكمة با

 لوطنرون ا صفوفها برن من انسحب

 والماركسرة لقومية ا ت تجاه؛ ا دوو

 ومن المستقلة. تبم تنظيما لهم وا دا*؛ وأ

 ءفي محمد رئرسها دطة١الر ل رح.؛ أ؛.رز

عبد شيخان العام مرتجها وأ ،لجغري ا

 الله عرد أءضائها ومن الحبذي، الله

 وأسعى مني.ا ب١٠كسح ا ي إذ ا ٠ب باد

 ،رف—اادم في دازلبي تنظيم أول

 مؤسسي أحد اشبري ا د محم ن وقحذطا

 في العرب لقومبن ا حركة فرع

 أول بعد ب.؛ أصبح والذي اليصن،

 الجنوب ارمن لجمهورية رئذس

ل حدة ا د1 كبين ا ■ •

 ني لري.طا ا مار٠ع٠سلت ء اج ج وداود

 شعبان 27 م/1967 ذورر 30 في

 إلى الرابطة قدادات انتقلت ه1387

 ة—ارض—لدع في وش_ارك_ت ،الخ_ارج

ي انظام إسقاط ولة رمحا  كان ا
 دوة ااو دولة إء$ن د ورع آذزاك. قاتم

 في ة2الحزب اتعددية إباحة ومع -
 ؛-*-ض تجميع دط-ة ا.را ا ت د ء؛ أ - دإ-لبال ا

لة تنظيمها ت وأند؛ ا ج١ ز ■ حك. عنا  بتمث

 -وز ر ؛ وا اتجمن( ء رذا )رابطة ج.ديدة
؟)رأي(. هذا

اصدائدي ذائد ادد د.

*سن( ةن٠)أ رأس و٠
م1978 - 1920م/1398 - 1338

 بو أ سم ة-؛ حسن محث أ المرخ ا ه.و

 عزلة " الجاماعة قرية في ولد رأس،

 ٠ ل لسفا ا ذي ؛.مديرية الضباب وادي

في ا ولي لميمه٠تع تلقى ٠إب محافظة
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م راغ م *ح ب اغ

 إلى ي-ذتمي زبيدوًاب. في ثم غ.ال٠الس ذي
 في أفرادها من عددًا قدمت أمرة

 فغي اليمن- ء.ن دفاعلوا لحريةا سل
كل استشهد م 1 9 4 8 ه/1 3 6 7 عام

 أبو سم ذا بن حن بن محمد س

 فائد بن حن بن الله وعبد رأس،
 في ؛-،'ليف ضرب رأس بو حن بن

 رمي ستشهد ا وكا ٠حجة

أبو قايد بن حسن قايد بالرصاص

.٠إب في رأس

 وفاة بعد له اوجم دور برز وقد

 غيلة رأس أبو حسن بن سم قا أخيه

م  حيث م.1960 ه/1379 سنة با
 في يخ أ؛شا قطاع للجنة رسم ر خدي أ

 ثم طية يمقرا أ ًالوطذ^ة ا الذوردة ة لجمم أ

 ألثورة دادة مجدى في عضوًا عين

 أحد في لحدة ا لوطذدة ا ألحرية ذ.ظمذه

 قبل عقدت ألتي ردة أ عات جتما ا

ورة. أ

 أبو أمين كان أثورة قدام وبعد

 لعيست ألجني ت.ياصخ. ا.لشأ من رأرمن

قاع في ا٠مهم دورًا  الثورة عن أ

 في ثم ٠دمت في بمهام وكلف

 كما ٠وبرط ٠الجوف وفي ٠صعدة

بعين حصار في مذحين دور له كاطان ا

 ألجهة من وخاصة صنعاء ءلى ٠يوما

 دماج؛أة. مطيع ألشيخ ومعه الشماب

 وخمر؛::- ن؛أة ا عمر مؤتمري في وأسهم

 العامة ا مانة في عضوًا كان

 سمه—أيب ألذي الله لحزب ومؤسس

 سنة ريخأة٠لزب ا ود٠ءة.^ محمد لشهيد ا

 وبرط*:ة. ٠خم; في م1965 افى/ 385

 رادية ومناصب مهام عدة تولى وقد

 ومئشارًا للحديدة محاذظ : منها

 مجلس في رعضوًا الجمرة، لرذتس

 ،لوط-ني ا نجدج ا في وءضوًا سة ا٠اد.رة

ووى، مجلس في عدوًا ثم  ووزيرًا ا

 حب ا مجلس في وعضوًا للدولة

٠ إ٢نيي لذأ ا

اكواخد.ي دطيع د حدب د.
 حقائق ا م، اكورة !أى البكر اكورة من مراجع:

 حمد٠م سرح ، ه ع;  ول تنشر ذق ورئا
 لوذاة ا ربعين الذكرى م،2002 البازأي،

أدوداس. أددن |لثخ ومحاكر

 رالي حمد٠) راغب

م1958 ه/1378 ت
 ب-ن توف_تق ن—زب؛ را ءط ?

 إداري ،سرامي بك اغب ز

  صل، تركي محتك، ودبلوم؛سي

 ضو:»=ي في وذرءر.ع استادول في ولن
، مريكية ا رسم ا؛.دا قرب عور٠لجوس ا
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ي( ء حمدم) الربادي راغب( ل )محم اغب

 له حت أى ميسورة نمرة من وكان

 د ب ئ لحديده ا ,؛-دارس في التعليم

 إعربدة، وا  وروبه ا اللفات فس٠بع

 الملمية حياته مطلع في والتحق

 والقنصلي الدبلوماسي بالسلك

 ن وسا هيدنا في فعمل ني لعثما ا

 عمل آخر وكان )رودا(. بطرسنع

 ء دلموا متصرف ندة لعثما ا ا"دارة في له

 قضاء مقام ثم قا كان أن بعد الحديدة

 من ا تراك ب تسحا ا وبعد الزيدية♦

 لمدن لما ا الحرب في تركيا تهزيمة ليمن ا

 في البقاء اختار ممن كان ا ولى

 يحيى م ا"د-؛ إدارة في والعمل اليمن

 بوش مز ا خلع أن وبعد* ،لدن ا حميد

حالرة ولبس  بالقاني وعزف ا

 وء-مل ،له رًا نذا مس ن كا ،فب را

 فق را ٠حكمه طيلة رجتيآ.ه لحذ-ا وزيرًا

 بن لبدر ا محمد ا"سالم سدف

أورو؛-؛ إلى رحلته في يحيى م "د-؛ ا

 ه/ 1 3 4 6 م ئ ة دي ر ح ل ا لبالد١ وبدخى

 في الغفل يرجع رإب ام، 927

 ؛-*ض إقامة إلى تى ا"رام توجيه
 غ صتاغ٠و ررح، عذت ا السالقات

ت وقع ادي والمعاهدات ا"تفا

 وتقاعد ا"رام. عن نيا؛-ة يعضها

 ى٨مح ا"مام ل دقت بعد ب راء القاذي

 أن ؛ط ،م 1 9 4 8 ه/ 1367 عام

 ه-و الله؛اؤ عبد ا"سالم دف ص.بح

 ن وك-ا ،رجية لخ-ا ا لشؤون با لمعنى ا

 ي حظ أن بعد ثاخ قد ؛ذي—الة

 نحتلف من ص خ؛ وتقدير :؛حزام

 قد وكان ؛صدعاء توفي ااخاس طبقات

الدماذن. تجاوز

 اسري التد ءبد دس د.

 دار واليمن، ادخار العمري: حبن د. مراجع:
السالنامة ؛م 19 8 7 ،سوريا ،الفكر

.705هص1326 م1لع اذة(٠حاكث

. د٠)مح الربدي
م1993 - 1926 ه/1413 - 1345

 الريادي حسن دن علي محمد ه-و

 دنى شعبان شهر في إب مديلة في و

م،1935 أكتوبر 29 ادرا354 سنة

محرم 15 ن ا -دوم في ذوفي وا

 تلقى م.1993 يورو 5 / ه 1414

في والكتابة القراءة مبادى

 حلقات ءلى واظ-ب ثم ".م.عالمتها
 شط فذال لكبير١ إب ع٠جا ني ا!علم

 ذ ب ئاه واللغة الددن I- علو من

لقراءة. را
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عاي( محم١ دي ار عاي( >عحمد الر؛.ادي

 ت لخمينيا ا في لمهنية ا حياده بدأ

 ن دى له ن ى فقد ،ط_ة٠ذ٠ح ر٠اج٠ت

 ود.؛ره ،الحناط_ة ع_هقة ذه يمارس

 ها٠بهذهوم والثق_افلة لألدب هردددى

 — ارنوات تللشم ثى ء_ا وة-د آنذاك.

 معف؛ - البردوني الله دد ء ؛ذول كم
 أن دردد تب ك.ا ، مدقق حناط ، متعل.م

 ورأ عا نه دنة؛ كان ، بكل.مة لم ا!*؛ غةد٢ح

 ح.ياته ط-ول وظا الثقافة.." بهواة

 نذطا والثقاذ.ة، للقراءة الحب ش.ديد

 ء_لميه غلب ليامة. وا ا دب في

 في زل ذا واذح، ءربي ة.ومي توجه

 ه/1377 عام ني خرج فقد سبيله،
 للوحدة د تأي: مظاهرة ؛ذود ،م 19 5 8

بانغمام منادي وو-وريا ٦ععم ددن

 تدك إثر ء-لى جنسو إربا- ارمن

 لقودي ا المارع تهذا واحتذظ المظاهرة.

 توجهه يضع لم كان وإن وفاته، حق

ذ;ق. ري إطار في

دق مدة التدريس في ء-مل وقد

 المعارف دار في عمل ثم الزمن،

 له ن كا )غورة ا م قيا وعد اردا، إد

 وقد والرأي، بالكلمة متميز إسهام

 أجل من النضال مواقع في تنقل

 في وتقاب ،لثورة ا عل ظ لحفا ا

فقد ، يمبيلها في مكافح ص«جها 1مم

نائي م،1965 ها1385 سنة غئ

 في عمل ثم را!ءعليم، البردت لوز؛
 ود؛-رًا عين ثم فزة، ا"عالمي ل نجا

 ركيأل ثم تعز، في ا"عالم إكاب

 سنة والثقافة ا"عالم لوزارة
 لمعدءذ ردس ثم م،1966 ه/1366

 ا"عالم، إوزارة وكيأل ثم ا"ذاعة،

 في والحذر التأ.;ف دلمجنة فرش**ًا

 أواح- في عين ثم الثقافة. وزارة

 ة.٠انحت للمجالص وكيأل كعييات1

بذ.كل إب في ر ق ت ني , من ولكنه

 عمل أي يمارس يعد ولم بالى

حكومي.

 وكيل بدرجة وفاته -'ن’ دبقي
 ف وإجحا له غمط اعترر مما وزارة

 صجله حواه بما داس حقه في

 في ادة—م—ص ا ل ركا ومدا لنفالي ا

 ت لمؤتمرا ا في ودوره ،'ثورة . غوف دب

 د ن عمرا كمؤتمر طها بشا عقدت لتي ا

 جرأته , ولعا .٠وحمرض ٠والجند

 كاتتا ا وضاع تذب في وصراحته

 فإنه ، ًا وعما وظيفي لله عل جنى مما

 غير لراء حرمة  شعار رفع ممن

 الشعارات من وغيرها شروع—م

الناس يرددها كان التي والتعابيد
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ءاي( )محمد الردي ءلي( )محمد دي الر؛؛

 في النار سريان وجدناهم في سري

 متمززة بقدزة تمتع كان لقد .الهذدم

 في خطيب كان فقد الخطابة.. ءل

 ه٠خطب ذت وكا الكبرر، إب مع جا
 وتوجهاته. لغكره صادة؛ انعكاس

 متذورًا ،للدين فهم.ه في معتد$ كان

 ثائرأ ، وتعسررها تعاليمه تأويل في

م قيم تحريف ضد ز  أو الحسب ا

 ر أوط؛ لندل ي التذرع أو تزيفها

 رده في كددرة ؤب موا له كانت . لدنيا ا

 ودخل إظارمعن. ا عن والدفاع الظال(

 بعض هع وكادمية ذكردة ت1صدام في

 لك، إب. مدينة في ًا دين المتشددين
 بان  وضح وا ،حجة  ظهر ا كان

 ا"سالم هيم مفا من قرب وا شد

 في لصالة فا السمحة. ومبادئه لمامية ا

 و تقال، تجريبي;؛ عبادة ليست نظره

 ويرددها وهناك هتا تطلق ؛لممات

 عالقة ا٢ دكون أن دون ، لنفسه ا؛رء

 ية بغا مرهونة هي وإنما بمجتمعه،

 ء لمما اضد ا عن لنهي ا في متها إقا

 في العملي مردودها ني أي لمنكر. را

 فيما ؛-؟در ا تعامل وفي الحياة واقع

٠بطهم

عل بية لحطا ا ماكته تقتصر ولم

 سرًا سر؛ خطيب يغدًا أ كان وإبد-ا ؛دين ا

طا ا اتخن باخ  ل نضا أسا-وب بة -

 كاذت ما المواطنين. حذقوق عن ودفاع

 في تقام برة خطا ذظاهرة أي لتخلو

 دي" لربا ا "ا ستاذ كلمة م_ن إب

 جراح دس ود عر شا٠إ ا تلهب الني

 يقول الجماهير. ومعاناة الوجدان
 متحدث ا؛غالح لعزيز عبدا لد؛تورا ا

 وؤدرده الخطابة في دي لربا ا براءة عن

 استمعت لقد ة لكا ا استخدام في
 خطيم؛ وراه موقف من أكار في إب

 بال في وخطيب ديني، ام٠مق في

 ، دبي ا انجال ني ومتحدث ، السياسة

 نه لسا في ل تنثا ت ما٠لدلم ا نت فكا

  سهاة ،دقة صا .،دقرقة ،م_رت،ة

 هدفه ؛-ان مبالدة، و فيها تصنع
 أو التباهي  ا"قناع، داغ

انجاماة".

 جه نتا عل بة لخطا ا طذت وقد

 الزردوني ورذه ؛.ما وكان الفكري
، منه أخطب ا  يرك إنه حق كاتب

 ؛لي يحظي أن رممكته ، شهورًا دابة لك ا

 لدى أ؛**ب ما هذا ولعل . اا يوم

 شهرة هزر لجما ا من واسعة ذريحة

 ب لكتا ا ر كبا شهرة قت فا سهدة وا

ارابه. هرن والمثهغين
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ط I ااذ؛ الرباط

 فقد ، دتمئز لى ر ص مرع ل-ه كان

 ، سدة بم*يا ل ا صب ا—ذن ا عن عزف

 وكانت الدرا، د أ على فت واب

 ت أغا ا ول ذف في دق تح رى٦لك ا راحته

 اتحاد س ل مجا في والمناقشة والقذراءة

إب. في والكاب ا دباء

 عام اليمرة الوحدة ق،ام وءظ

 وس اتتخب ه،1410م/1990

ابيين ب واأكا؛ ا داء تحاد

 في ه..تقل ب_صغة نكه ردح ثم

 أول في إب، يذن مد دواذ-ر إحدى

 ة—س، حرة تشريعية انذخابات

 أغلبية ء-لى حاز ه،1413 م/1993

 صبح المنتخب انجاس وفي .سادذذ

 عان ب لكن المتقلين. لكتلة رس

ردة. دد ذيخة إدر دوفي م

هأ حمدل د.  ا٠هه.-
 علة 5" إصدار ،ي;-ةط إ ا الشجرة اربادي مراجع:
I ب ل-وا ا ى٠د٠ج٠م" في لوطنية ا ة—رض ■ب دم 

والكتان ا دباء تحاد العاط وا مانة
.5 ص ام،993 ص.ذعاء، |ليمصن،

الزباط
 !-*-دو ا ثغر مالزمة : له لر؛-اط ا

 بالحرب، جهاده ءلى وا"قامة

ف:ه ط د يرا ا!-ذي والمكان والحصن

 وورد ا مر- ء-لى والمواظبة الجيش،

 المعاهد هي الرباطات :لمنجد ا في

ذذراء. وةوةة1وا المبن;؛

 القرآن من التمية ه-ذه ت ء ح.:

 لهم وا ء)وأ :ًا.*-(لى ة-وله د.ن الكريم

 ط ر؛؛ ومن قوة من استطعتم ما

 (؛60 ا-ة ا تنال، )دورة الخيل(

 آمذوا دن .-ن ا٠ب )يا :لى ًا-*-؛ له رفو

 الله وادذوا ورا؛.طوا رروا ولعا ؛روا٠امح

 ء-ران، آل دورة لم لمحون( ًا.ذ ٠لع.دلك

 في ظهرت معماردن منثأة (،200آدة

 عرارة ركانت ا دي ا!-*-هدر بداية

 خصص وديني كريى بناء عن

 ءن للدفاع ا(تطوعين ا(تعبددن "قامة

 الله، سبذل في واراد ا"سالم ؛- د

 ط (—الر؛ في المقيمون ءرف رقد

 ذ;دت !في  ربطة ا )ت كا بطين. لمرا با

 ؛.ذادة في مية ا  الدرزة حدود ءلى

 حدون عن ء;(رة ا"سالمي الععدر

 للمجاهدين مراكز تثكل ؛-راج و

 بالد حدود س، مج-را يذودون الذد-ن

 قبة ودرا ، ءلمها والدفاع م   ا

 عن المبكر وا"نذار و ا!-*-لى تحركات

 أرطي له تتعرض قد خطر أي

ا ر؛طة بذ;ت كما ا"سالب؛، الدوًا-؛
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ط الر

لواحل، ا لدادة ا!_؛لواطىء ء-لى

 مدن ين٠ب تربط التي الطرق رعل
 ا من لتومر ا"سالم بالد وأقارم

 وغيرهم والدجار للحجاج لحماية وا

  ربطة ا هذه تحولت المسافرين، من

 ربيةحو سكريةء مشات من بعد فيما

 الدولة وأراضي حدود لحماية شيدت

 ن للمتعوو دور إلى ة—ا"سعالمي

 ا!-ذين أولئك تأوي وتكايا ت وخانا

 و الحكام نفقة ءلى يعيشون كانوا

عمل. بأي دقودون

 ا ولى ا ربطة ء إنن؛ تارخ ؛رجع

 ا!ثاني القرن من ا!-؛-اني النعف إلى

 يذكر إذ الميالدي، الثامن الهجري/
 العباسي الخرفة دأن ارمقوبي المؤرخ

 - 170) الرب هاررن الخادس

 ب ثما بتى م(809 - 786 ه/194
 و;عد ،طرسوس رباط ؟ثه-رها ئغ.ور

 ت را "ن-؛ ا أقدم هذه !;.*-قوبي ا إذ-ارة

 المعروفة التاريخية المصادر في ا ربطة
 ازفي ا ربط-؛ ندم ومن اروم. حق

 سوسة ط ربا روم ا حق ءة قا ل زا٠ت 

 إلى بنائه تاريخ يعود حيث تونس في
م.821ه/206

 داخرة مدرسة :ا!.يمن في والرباط

ه: ف يدرس اروم ط^ة٤ا! يثبه

 مه ا٠ط_* - غالبا - ويتناول ،لطا!-ب ا
 الوذرات دن ط اب نفقة ءلى وذرب

له. تحصصة ا

 لمرا؛ط ا وهو ) ط ازردا ن سكا ن وى
 نفسه ذننر دطوع مرابطون( وا^حع

ا"سالم. دار عن للدفاع

 كمؤسسة ط ا!-ربا مذمجوم ذخير وقد

 البقاع ؛.عضى في ب٠واكتس*. ،س.ك.رية٠٠ء
 .ء_س_كري منه أكهر صوذدًا مفهوم.ا

 الرياضة ؛.أداء المرادطون يذوم حدث
 الذدريبات مرع بد  الروم؛ الصورة

 في تحول ما ا ربطة ومن ٠العكردة

 أو الخانقاه يشبه ما إلى  مر ا آخر

 الرباط يميز ما وأصبح الزاوب.

 زرسولي ا ر١العع في ه نقا والحا والزاوية

 لم إذ منها، كرب وظيفة -و٠ ايمن في
 كما  ر؛-طة ا يرعون لسالطحن ا يكن

 ا"سالم دار في ءلى الحال كان
 دوا كا وإى ، شاذلى لدى عموئ

 عليها وينفقون المدارس يرعون
 تدير  ربطة ا ويهركون بسخاء،

 من مشاتحها و؛رءاده ، بنفسها ذؤوبا

الصوفية. ورجال ا!ظم أهل

 الحقل رباط :  ربطة ا ومن

 رباط من وكل إب اهظة٠مح في بصهبان

 فظ-ة محا في الصفاء ط ورلى أثعب

ارضاء.
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لح( ى بن )أحد الرجال أدو )ارباط

 المصر في المعروفة  ربطة ا ومن

 أبي اشيخ ا ط ربا ء-دن في لرم*-ولي ا

 ا ذرف ؛!.اطان ووف الذي الغيث

 على لحج ؛-وادي أرض إسماعيل

 ط ورد-ا المذكذرر. بالرباط ثم القا الشيخ

 ًاحمد بن بكر أبي لصوني ا الفقيه

 بن محمد بن بكر ورط رمي،٦اغف

 ور؛طط الصوفي، د-رزوق بن حن

 ولىرهم_ا وزب_تال لح.ج وفي ،الثاذ؛ية

. أخرى ز^طة

 هو حغمرمرت في ط ري قدم و

 .ثي(٠الحل محمد )ءلي ا!-عألمة رباط

 م(1878 ه/1296ء-ام) أسسه 'ل.ذي

 ط بري ؛.عرف وكان ،سيلون دددنة في

 ط وري ،تريم ط ري تاله ثم ،سيدون

؛-اورر" ءلى

 ؛)أزه.ر ويعرف - تريم رباط ن وى

 محرم 14 في ح او ق.د — ح.ضرم-وت(

 وئنرج م1887 أكتوبر 2ه/1305

 من وا ب العلماء دن العديد عت.ه

 طقمنا ن—د وغيرها ،وت—ح-ضرم

 ومن العربه، والجزيرة ارس،

يو والهال وزنجبار ل لصوط ا

 رأس عل وكان .وغيرها’’وإندونيسيا

 م-راحة من مرحلة في ط لرون ا هذا

الشاطري. عمر بن الله عدد العالمة

 أنثأه فقد وزير ون غيل رباط أما

 لم ن—بم وز عمر بن محمد مة كال ا الشمخ

 وك م(.1903 ه/1321) عام نحو

 ظ ووعن ركبا علماء منه نحرج

درون. ورشدون

أين؛ اروم ا ربطة أنهر رمن

 في يوس.ف عل ط وربا لبطاح ا ط ربا

 ٠ء لبيضا ا في الهدار ورباط ٠زبيد

.ر١كتي وغيرها

 ر۵طا اؤم عدد عدوي

االحرو^ي علي محمد د.
 ؛ي التعلي..{ وال : ط-اهر الته عبد عنوي ،.راجع:

 - ;ل ا مجدان س؛تمبر، 26 ثورة ة؛ا دعن
 ين ، ة—٠ ا٠لخ ا التة - ا ول العدد
الجندي: ؛28ص م،1987 ه/1407

ادلهوك.

 الح(٠ه بن )أحمد الرجال أبو

م1681 - 1620ه/1093 - 1029

 الرجال أب؛ بن ص-الح * حمد هو

مة  ء.ر رذ، ودب وقاص ودؤرخ ء
 كبار عل وتذلمهد  ه_ذ_وم 1 في وك

وا؛.ده د.ع نتقا را !-*صر. ا مشايخ
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ه٠حب صالح( بن )أحد رجال1ا أدو

 هض كاثدر في وبرز و؛.رع صنعاء إلى

 ا!تاريخ كتابة في واثتهر ،ا!.*-اوم

 !.ذه ا به كتا ف.ألف ،كزني ظر٠بح

 وه-و ور(*=-6ل.؟- أ ومج-مع ارذور )مطالع

 ءلى وي مح: مح.طوطة مجلدات *.ة أر في

 ءلى م-رتبة ترجة 1300 من ر٠ك

 ؛:ب هم دن مجر و .المعج.م دروف

 دد ف ءت.مد ،ل.زيدية وا رحة ا جم ًابيا ا

 اكريخ ودصادر كتب دن ك.ثير ءلى

 ترجم ا عالم( ير٠)تي~ وله والرجال.

م ف_يه  وذح كما ،,ازرين ا ء_

 ،ة.دوالدنا الفقه في بوا؛.ًا و ر--ائل

 ءلى ا؛توكل ركان حد. وذل ذظم وله

 الكتابة في عرد يعت.مد ٠إسماءيل الله

 علماء أ؛رز دن وهو والخطابة،

 أبي )آل المشهورة أ-رته وأدباء

 تمييزًا ب)الكبدر( عرى ركد الرجال(،

 ا ديب العالم وتعيه حفيده عن له

 ا؛:وفى الرجال أبي علي ابن أرد

م.1777 ه/1191

 ا,هر.1ا الله ءبد ل حدس د. أ.

،59/1 الطالع ابدر ااشوىكي: رراجع:

،220و63/1 ا بي خالبة المضي:

العمري: د. ،440 ،222 الحبشي: ءصادر
.49 — 47 :صددون أ خدون ذ-مؤد ا

رحبه
 جاءت اليمن في ءدردة مذاطقم هي

 عي-(وال.؛ أرش.ي.ا رطبة من تميتها
: ذلك ودن

 أت مدير من كب:رة م.دررية : رحبة

التارة: لمراكز١ تثمل مارب. محافظة

،السدل : محالتبا )ومن الكولة

 آل أخان(؛ الوءلى، نزعب ؛تان، ذو

 ؛للب ا وادي ثمر، )ومنه: عشة أبي

 : ومئه القردءي آل )محل القرادعة

 اؤدباء(؛ العرام، العرق، مذراة،

 معين، : محالل )ومن جيل آل

 حم آل القصر(؛ ،لبخ ترسم،

،لعوجرية ا ،ل  وشا ا : ومنه)

 جبل ؛ انجم,.عة( نجد ،رحوم ،؛.*.طف ا

،العوشان ادي:٠الع )ومنه: مراد

ة،—الزن المعادية، ،الضروب

 الصنف، الجفنة، سحة، ا ،الثقوق

ريام، ٠حصز الذع؛.ذ، سميع، المعمود،

. (ا؛ضب ،لعثة ا

 في مشهورة قرية - اض - ورحبة

من الود؛ بحبل  ض ا حبيش ؛-في

 بالشمال يزيد(، عيال )جبل مديرية

 ومن عمران؛!؛ مدينة من الغربي

المشهور العالمة عبا دفن لهد.(. عما أ

1379 نبة II لهسهطذ1



رحبه رب

 لم.قتول ا نى افدا غذ-لي ا ة.د دن حمي.د

 ررحبة م،1254 ه/652 سدة

 في رة١ص-غ- وقرية مزرء :احم-اس٠ب

 ر—ج٦حل ة٠م_دي_ري من ب_ع_ث٠ي وادي

 دن ورحبة ،دضردوت عال وأ

 من -دين بن غيل في قرية :جنذر
Iت٠مجضرمود اًاشحر م.ذيرية

 ني قرية — فكون يفتح - وادررة

 ٠سيئون مديرية من تريم-:؛:- ذوادي
 من يماني آل فيها حضرموت. ؛-وادي

 آل من باوزير آل والم-شادخ ابر٠ج آل

 في خ_رى قرية والرحر_ة: ،جنب

 دنى؛لمدة مذربة ءلى ،؛٠سيئون؛ ذوادي

 الشرق في قردتان والرحبة: )ددودة(.

 ذرية :والرحر-ة الرضاء؛؛.؛، مدينة دنى

 د-ودي-ة م-دي-ري-ة د-ن نح-غ-دا منطقة في

 في ذرية :والرحة ،٠دن وأعمال

 !ودر مديرية من مكثراس ذوادي
 قرى من : لرحبة وا ، أبذن* ل عما وأ

 ،قديون وا—إ ا يسكنها ، ٠لحج

 في الشعيب قرى دنى والرحبة:

 بجوار قرية والرحرط: الضالع؛!؛،

 ميفعة وادي في عني( بلفقيه )حوطة

 : زقمان وز ل ؤ( ذروة-:؛؛. وأعمال

 ءني الفقيه الشيخ أن ا هالي يتداول

سنة ه؛ 1 اختر عمر ؛-نى أحم_د ن—ا؛

 خالد السلطان دنى م1349 ه/750

 فيها، رما ورقفها حدي إوا ا

 حطيب، مركز قرى من والرحبة:

شبوة. وأعمال نصاب هرددردة

 الحاء وفتح الراء رشتح — لرحبة١و

 الروضة من يمتد فسيح قاع - والباء

 قال أرحب. بلد حق صنعاء شمال

 حبه صا إلى نبة سمي إنه ني الهمدا

 ءوف دن مد٠مخ بن لغوث ا دن رحبة ا

ا مذر. مر وك من عدي ادن

 اليمن حقول لرن معدود وهو

 والمزع القرى وب المشهورة

 منه جزء وفي وا'.-ذواى وا عناب

 شار وة.د الدولي. د صنعا د.ط؛ر أبم

 قدع كانت الرحبة أن إلى ا كو

 كثررة كبورة ه.ي-ج-ة . غا؛-ة ء-ن عبارة

 وا عناب ا غصان ملتفة ر ا ب.؛

 1إل؛ه تأوي ركانت والحراج،

 نت وكا ، ٠لصعلم ا ت نا وحيوا د لوحة) ا

رى  الملك قتل رفيها خلعها، من ا

 إليها دهب لما ٠يزن ذي بن ا٠س.مع

 نغراده ا ا حباش هذ-با ذن يتصيد

 أخها التاريخ أحداث في وجاء .شتلوه

 هل و؛؛ن ا ساء بذن حكوعة درت

وكان حبة ل ا ب حتطا ا بشأن صنعاء

نية اليه الدسيءد 1 380



)صالح( الرحي )صالح( ي الرحم

 عهدًا بيدهم أن  بناء ا يتم.سلل

 وسلم ءاده لله ا صل لله ا رسول من

 صذئء أهل يي،.لم ما حتطا ا عن دنهى

دلك. ن٠يذكرو

٠ ء ا٠ذع٠ص حية٠ر إلى ب١—٠٩٠٠١٠ر ن٠م٠وم

 ترجه الرحبي، عثمان بن حريز

الميزان. في ا!ذهبي

 جبل في قرية - أيض - والرحبة

 بالد في صعنان مديرية ن٠م مدول

صنعاء. غربي دراز،“

 الخميى من قرية والرحبة:

 ر مجو ٩تة ، ظليمة جبل في .-راس.ط

ا حمر. حصن مغل و. حآلور مدية

 المتحفي أد،.د دراه؛
 وال.ةبائل البددان مع.جم ،وذي٠المة. هدمإدرا : جع درا

،4ط اء،٠صخع الكلمة، دار اليمنية،
م.2002

)مالج( 'أرحبي
م1962 - 1925ه/1382 - 1343

 الرحبة في وزد لرحبي ’ص-ا هو

 في بالعم.ل وال:حق درش ا بني منطقة

في وتدرج تدفعية،١ مالح في ٠لجيثر ا

ءردة "-ب  رتبة إلى وصل حذق ا

أول. ءد1مس

 هىن1367 ما1948 ثروة وفي

 ودادة تحت الرشاش درية دع مكلغ

 كةرالح عن بالدفاع ب٠غال حس.ن عدمد

 )دار مجى ا"مام ر قى سريده فاح:لت

 مجن الثورة فشل وبعد السعادة(،

 4دراح إطالق ؛-*د القلعة. سج.ن في

 الضباط، مع درية حركات في اتتفلم

 مهمات في وعدن صداء برن وتنقل

 الضباط تنظيم إلى انهى .ردة

 وغدًا ،رأ دو فاعأل ن وى  »=.رار

 بانخاطر انحفوفة الواجبات من لكثير

ب وص ذشجاء:ه رًا ذظ عوده. ة ا

 إذ.؛-ورة الثاإت اروم في استشهد

 ربع 29 م/1962 متم 29

ر  ايسات عمل خالل اه382 ا

 حيث العالح ة-ىر ؛-أمن الخاصة

 اذوالي الحراسة أفراد أود اغتاله

لإلدام.

المؤددقاسم. علي د aأ-
 ثورة حقائق ا دول، علي صالح ت جع١مس

،الدقاذدة ازط^ف مؤط ,مذمة، الم س.بتمبر

.291ص م،2001 ذعاء،ص
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ذذاع ذذا

زذاع

 في مرة عا مديدة اسم : رداع

 خمسين فة وسا على ذمار ن٠م إدرق ا

 وقد القضاء، مركز وهي ، مبرأ كيلو

 ودر إيل لكرب فينقش رداع ذكرت

 وب الميالد، بل السايع القرن في

 سروة المدر-ة ا"سالمية ا$ثار من

 ن عامر السلطان بداه.ا - بالعامرية

 ٠لهجري( دعل.تا )ازة.رن ب ؛ لوه دا ء

 ا ذر ءلي بن محمد القاني تال

 هدن وأدن أجل من مدينة رداع

 واجلها ، موقع النجدية اليمن

 اعتدال مع ،٤هوا لط.فه-ا و؛ منظرًا،

 الني,(. ورة-ة المناخ ود-اد-ة اج ز—لم ا

 غناء، حدائق ذات عروس وهي

 يكسب طلق > وهو ،شماء -ور٠وة-ه

  . وجا ط ونشا ول ص-حة ن "ى ا

 اذوفى ا$ذي عبدالرحمن الالمة ؛أل

 0لعب دن م1834 ه/ 1250 منة

 رداع تمى هذه ورداع :له

 رداع ءن لها تميرزًا رش(—)ال

 ليم-ذية ا الذقوش ني ت در ث )الحواش(،

 10 نحو بعد ءلى وقع ، يض القديمة

11 -1 ■- *ون ٠ س مك.ع دشم.ال ت دة لو1 ك.ي

 قبيلة ا"كإلل كتاب ني الحمداني إليها

ن  ن غير ره_ي ،رداع خو

ن ،درواح  ا—وإليي ٠دة—ع—ص وخو

 عي لردا عيبى بن أحمد ؛ب

 ذكره-؛ ،لحج ا أرجوزة حب صا

 ا؛.عرب. جزيرة صعدة به كا في نى الهمدا

كهورة. ذلعة رداع وفي

 مديرية لها أعما في رداع وتشكل

 تضم ألبيضاء، محافظة مديريا'ت لرز

 محن آل تيفة التارة: ا"دارية المراكز

 قفة )اًاظهرة(، محسن آل فة5ل يزيد،

 آل ،مهدي آل ة ق وس ،محسن آل

 لوادي ا ده لريا ا ،صباح ،غتيم

العرش. والش،

 جبل في قرية - اض - ورداع

 وأعمال ا؛-واسط مديرية من قدسر

خرسان. رفى وردة ر يجوا ، لحجذردة ا

 اصدددة دسن ،اته د ء د.
الحقحفي حد إبراهدم

 'أجلدان ا٠معج المقحفي: أحمد إبراهيم ح ءراجع
،صنعاء ،لكلمةا دار اليمنية، والقبائل
،بيروت ،ت إلمدرالما ة٠ي٠الجامع ائمؤسة

 جموع4 الحجري: رًادمد م؛2002 ،4ط
 ءإي بن د٠مح ١تحةتز ،وبذلمها ن٠ليI ؛ددان

 المطباعة ايمانية الحكمة دار ا كرع،
 إبراهيم م؛1996 ،2ط صنماء، ،لنشروا

أليمه، ذل واوب ازلمدان مع.جم الشوذي،
٠م2002 ،4ط صنعاء، ة،٠الكل دار
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حمد(١ )جادر رزق دفان٠

ردفان

 وادي من الشمالي بالذرق جبل

 سطح عن يدم 1640 يرتدع تان

ت إحدى باذانه ثكل٠ت ابدر،  مديري

 وراكز أربعة وتشمل ، ٠لحح افظ٠مح

 ،جئلح المالح، الهزن، هي إدارية

 منطقة وه-ي جبر. ، حيا الربذة،

 -راجوا ؛ الحصون لم٠ف.ي,ه تكهر وعرة

 لدا؛ع ا الزراعية والمدرجات

حرار.  اثرية منطقة ألي كما ا

 تم م 1 997 / ه 1418 عام وفي مهمة،

 دلم كيلو ن ثنا ا ط_وله دفق ف كتشا ,

دية•نعس وتقوش آثار ءلى تددوي

 با جعود، تعرف رد-أن وقبائل

 والضنرري، الغفيجلى، :وهم

 لحوشبي، وا عري، لدا وا والعبدلي،
 والمزاحمي، واز ي، والبكري

 قبائل وي النيخ، وأهل الى،٠وا!.ذلح:

 مناهضة في ل وة*-؛ كبت,ر ؛دور ساهدت

 انطلقت ومنها طاني،الترد حممار

 جادى م/1963 أكتوبر؛!؛ ثورة
وج يمار انتهت اافي اه 3 83 ا ولى

نجدز  ويتميزون عدن. من ا

ام. وا والصالبة بالثجاءة

هة-دةي-1ا أحمد إبراهد»

 البلدان بم٠مع ،حغي٠المق أح.مد إدراهيم مراجع:
 ،ء 1صة ،دارالكلم.ة ،البمندة والقباذل
،؛جروت ت، مد؛المدرا الجامعية المؤسسة

م.2002 ،4ط

زذمان

 بكم - لئم;ي ا ؛.ي في حهس هو

 ءلى الداءية( )الحية؛؛؛ من - النون

 ؛ده صذطء، غرب كم 50 نحو مساون

ماف. عدد بن ا؛طلب قعر

 الدهري الته ءبح دسون د. أ.
 اليمن بلدان مجموع :الحجري حمذ٠م :مراجع

 كوع،ا ءلحي دن د محم تحقيق ،وفبانلها
والنثر، ئ سبا اليمانية مة٠الحك دار

م.1996 ،2ط وتداء،

عط( )جابر رزق
م1905 - 1842ه/1323 - 1258

 مرموقة مكانة رزق جابر للشيخ

 اادمني، التقليدي الغناء ميدان في

 ء_لى لمومسلية ا .ه إنجازا تدل حيث

 في. زخنا ا "يداع ا حة سا في باعه طول

 أن نذكر أن يجدر الصدد هذا وفي

اادة٠حم رؤية انتظمته ع "سداا ا ط
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أحد( )جابر رزق أحمد( )جادر رزق

 لي لغنا ا الموروث عل ارتكزت

 الناحية من ظل فقد التقليدي.

قا  ا!ضروب عل فظ محا عية ا

 من أنه كما نعسها، مذية٨ال التقلدين

 مة٠لمذظو با متمسك ظل ن لنغم ا ة٨ح لذا ا

 نفسها اليمني التقردي للغناء المقامية

.  أن للنظر الالذت أن عل أيض

 ذقلدية ضروب.ًا تضمدت ًاءماله ؛.عفر

 1مذه ا$خر البعفر أن كما ،ءر؛^ذ

 صة خا ت لم؛ لمعا زينها هروا خضعت

 جدًا متقدم صفا في شيخنا عت٠وض

 من أنه ويبدو ا"بداعي. الميدان في

 جعدت ا!في الخعإوات تعقب المناسب

 الدحو عل ميدع ن ا!لهنا هذا من

 فقد انجال هذا وفي ذكرت. الذي

 الرددفي اطه عبد ا؛رحوم ا ستاذ ذكر

 لثيخ ا ن لديوا لتحقيقية ا مقدمته في

 مخبرع في ن ا!-بستا )زهر رزق لم؛ر

 بأن ذكر ا لحان(، من الغريب

 فرية بدن العل ر كثي كان سخنا

 رأت(، )د-ة.ط ر۴ض ؛.وادي القابل

 قبل هذا كان الغناء. لمزاولة وذلك

حتالل  عام لصنعاء ا!-نركي ا

 أن ءل يدل مما م،1872 ه/1289

في جاءت رزق بر لم لشيخ ا و_وهبة

 الرديني ا ستاذ ير٠ويث مبكرة. س«لن

 يمارس كان رزق جابر أن إلى

 آلة بمصاحبة الغناء وكذلك ا"تثاد،

 لم أسرته أن عل ليمترن. ا القتبوس

 $لة جابر م١اسئخد عن ةيراض ذكن

 لتعصب با تتعلق  سياب لقنبوم ا

 وعل الوقت. ذلك في المذهبي الدس

 $لة ا لهذه لشيخ ا تعلم يكون هذا

 لغن حبه إ يبرره؛  كبررة هفامرة

حتالل وبعد الموونى.  التركي ا

 أن خاصة ، ذن؛ فذ؛ ط شا ذزادد لص*لمعاء

 وح ا!خسا من حالة أشاعوا ا تراك

 لجدير ا أن ءلى الموسيقي. تجاه لديني ا

 ةط٠ة ظل جابر الشيخ أن هو ذكره

 شأن شأنه ا!.يمزن لمم..وشحات٠ًا هس.رددًا

 الغناء يزاولون كانوا ممن أنداده

 ل سبي عل لله ا عبد سعد لثيخ كا

 إ الخاص طريقه يذق ولم المثال.

 وصل لتي ا لحديدة ا إلى له نتقا ا بعد

 أهم وجدانه في تجمعت وقد ،إليها

 جديد. فني "نتاج الالزمة العناصر

 تلك حق - ينقصه كان ما أن ويبدو

 رذ نفعا ا الثحنة توفر هو — اللحظة

 وهو ،"بداع ا لعماة انحركة

رر ناء أذناء تأمن الذي ا ادهش ا
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(٠لم٠أح )جا|ر رزق د(٠أح ر٠)جا رزق

 ا ه.ذل عبدالباري العالمة وردن سه

 ؛ن مح-م-د ة ن، دا ية روا وفي ٠ فر ص ل

 هذا وني ا هدل. عبدالباري رد

 رزق ابر٠ج إلى ا!^.$دذ ت.وج-ه ء المة؛ ا

 ازذذ؟.وس آلة ل.هع.ماحا ب.عدم ذاص.حا

كتفاء  عز ا؛ولى وداء;؛ با"نشاد، وا

 قرض في مبت له يكون أن رجل

 ه-نىه وءلمن ا لحان. رنج الذتم

 رذوحس رزق بر ض لثيخ ا ردأ لذ;لمة ا

 وأداة. ونغم شعرًا "بداع ا ء-ام في

 ثمر لخصا ا من ة٠يجم_؛ إذلماجه وتمي-:

: ها٠عت أذكر

 صر لعن؛ ا ءلى محافظته -
ي ;إ المة؛ ا الغناء في الجوهرية

إيمنى.ا

 ج.ديدة ءية ا٠إيق م.وازين ز ا؛ذكا -
 دح م) ٠مثل ت لوسدا ا لج-مضى

 اؤكر حيث اغثم( لحنى )رب
(.8 /21) به خاص ميزان له

 اذ_ضروب ب_ع_غى استخدام -

المريج؛، التقدية ا"دقاعدة

 زرب خدام٠ت٠اس : ذز-ك ل مثا
 )دا مودح في ال-كبير مودي٠الع

الملك(, مالك

 ر٠ءذص ء،الهأ بعضى ن4ض -
را"يقاعي، المقامي التكوين

 في - سبرا يكن لم ع-ا وه-و
 الموشحات في - معرفتي .دودحذ

ارط;؛.

 في التعبير عنصر تبذى -
 لبعضى للحنج؛ ا ته لجا معا

 عل - ه-شا ويررز ا عمال.

 )أقبلت مودح - بد التحد وب

 4فج صور الذي بالرايات(

 لمك.؛ المسلمين فتح سد-هد

كرمة.

 بتلك أكد بر جا لشيخ وا

 بع ل.؛ ا حدى .لحدا ا صوته ت ما ستخدا  ا
 عملي وجسد الداخل، كيانه من

 كحذتة توطد لذي ا ا"بداعي مشروعه
 غنائنا تاردخ سدسا؛ في سج؛ أسا

 ليمذتثن ا د.ثعددن ا أن ٤ويكعو ٠ إدقاددي، ا

 إنتاجه يرددون فتثذوا م؛ - روم ا حذق -

 "دراكهم إ ذلك وها الغزير. النافي
 ذعونزى في حتدى لحا ا ولد؛٨مع .اله  ء بأن

 ا عمال لهذه يكون وربما اليمنيين.
ثجر ا  إو إعربي ا وى٠لمسذ ا عل تفمه لت

 ١فيه يع.فى فج؛ ثقا كمادة تثديمها أحمدن

 مضمولمها ص'ثل تنا ءش ؤظ؛ نون با
الجمالي.

أحمد ءلي جابر

 زهر ديوان حذق٠م الرديذي، الله عدد ت جع را—ه
 ا لحان، من اوخريب مخترع ذي البتان
م وزارة رزق، مد٠أح جابر للشيخ  ا ء-
م.1989 ،1ط صنعاء، والءا ،
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ء( دن. ي٠٠الشم ر )اك! |لرسولي ءباس( ذن )إسماء;ل اارسواي

عدي إى >غمر ول٠رس
م1250 ا ه647 ت

 ،لدين ا ور—ن ،لمنصور ا الك ا

 )الدولة( الساللة حك-م مؤسس

 ،ة—-ي زاه- ارمن، في ٠الرسورة

 ونشأ وك جواد. ،نبدل ،شجاع

 الدولة رجال من ن وى ،بمصر

 من٠لي ا إلى ممه ص.طحه ا .ا۴٠  دوردة؛;؟ ا

 لكامل،١ الملك ابن المسعود المدك

 البالد، إدارة في ا يمن ساعده فكان

 فاستولى ،لدن ا غادر ن٦ح وناب

 وتالهب لماك با واستقل ا مور ءل

 مكة من ه٠حكم فكان بالمنصور،

 قتله حى رموت٠حض إلى ز 1بالحج

 بنه ا وخالهه لجند يا ره١بقم ركه مخدا

.٠يوسف ا؛ظفر

 اعري امه ءب ن دسي د. أ.

حاتم: ابن اللؤلؤية. العقود ي: الخزر جع: درا
 ة_رة : لديبعا ابن ٠لثمنا غالي لمطا
٠دد دع ا■■■■لم. ا وبغده ،ن٠لعيو ا

 عاس( إن هاءلل٠)إ- ، اريجو
م1400 - 1360م/803 - 761

 ماهدا دن عباس إسماعيل؛ن ه.ر

من ا ذرف، الملك الرسولي لي٠ء

 ن. ك؛ ا ذوي رسوزد ؛.ني ماوك آخر

 دع س ا لممي ا وحدسن كا٠لح با ءرف
شتغال  والشعر ا دب بغنون ا

 خلف ،الشونة ا!كتب وجع والتاريخ

 وفاته بعد ٠ءباس ا فذمل والده
بتعز استقر م،1376 ه/778 عام

 توفي وب ا شرفة؛( )مدرسة ب وبق
كشرة. أحدجار ول

الدهري الله ءبد حسون د.

 عاي ،290 /2 لالمع ا لضوء ا : وي ًخا ا :مراجع

 ذي اللؤلؤة، العقود الخززجدي: الحن بن
 الدراسات مركز ،الرسولية الدولة تارب

 ،ب $دا ا دار ء، ط مذ ،اجمدي ا .وث به وا

 إسماعيل الغازي ام؛983 ،2ط *روت،

 في ا"سالب المدارس ع: ا  ءاي بن

 مكته ،ب^روت ،لةلرساا مؤسة ،لبدنا

ام. 986 ،2ط رذعاء، د، اسد لجيإ1

 ءهر( بحج ادسي )ادار ي الرسو

بعد

 للطانى ؛ رذة . اأ..في اوذار هي

 ورسولي علي بن ر٠ءم لمنصور ذاك ا
 زدن L ء لنا ا ر خيا مز رت ك-ا

 لمظغر١ خيها ءلى مهل وب ‘عفيفة

رت إذ ؛لمكا خذ  ذوفي حن يزيدي ك
هذه فئذت ؛.الجند، قتأل والده.؛
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روث( بن )داؤود الرسولى ءمر( رذت ااشمسي ز|لدار ي ول ادوني

 حق ذقاتل لمن لدهودن ادال وأخرجذ.ت

 وحفظت المهجم، من أخوها دانى

 أول فهي فاكها، وصل حق زبيد

 كان ولذلك ملكة، ببأ ظه.رت مددة

 ذات وكانت ، تبا رأ لف خنا و يبرها

 التي المدرسة منها كددرة ومآثر صدقة

 لمدرسة ؛.ا ة لمسئا ا عدينة بذي

 الذي المسجد ومنها ،لشمسية ا

 دلك ومن المعاصر، فة بحا ٠بزبيد

 ودي ابر، وجوه عل صرف وقف

 معه فرت وسا لمؤيد ا لة كفا توذت التي

 لمغلغر ا أخوها فتوفي الشحر*:؛؛، إلى

 والمؤيد، دى فعادت هناك وهى

 وطالعت ،للحرب بلحح المؤيد فوقف
 ن، لسمدا ا حصن أخيها ابن إلى هي

 التمدان من ترلت المؤيد لزم فلتا

 ؛.مدرسة فازات تعز إلى وصارت

  شرف ا أن رجاء المظفر، أخيها

 ا۴٠ فاشتد ،يفعل فام أخاه يخرج

 المؤيد دار إلى فانتغلت ا؛رض

بها. وذورت

 العاقالت الحازمات من وكاذت

 عل ت—إ حذ-؛ ا فذ-د سة سدا حبة صا

ووالدتبما المفضلو ئزاالها أدو:يا

 أخذت حق وخدعتهم جوزة بنت

 د٨ض حرًابم *اءأث اإدملوة حصمن ء.ن.هم

المظفر*

ذ-ي د.1ا هحمد الله د ء

 سردن الله .د—ء ٠ن—الزه أعالم طراز :مراح.ح

 دار ،الدمنباحت اإخساء م—ج٠مع ،ي٠ادحبش

؛72ص ام،988 ء صذما هانية، ال لحكمة١

اللؤلؤ؛؛ قود٠ال |لخزرجي: الحن ؛ن عاي
 اادراسات ركز٠ الرسوا؛ة، اادواة تاريخ ني

ا$داب، دار صنعاء، اليمني، والبحوث

 ااطرلذ الجندي: م؛1983 ،2ط ،ددروت

 ز٠مرك ،واا-مدولذ العلماء حبات ذي

ام.987 صعاء، وابدوث، ت اسا ادر ا

يوسن ن٠ )داود بط اار--و
م1325 / م725 ت

 علي عمر؛ن داود؛ن؛وسف؛-ن *و
 ،لمؤيد ا ا؛لمك ن للطا ا ،رسول بن

 مولده ،لمظذر ا لملك ا بن ازدين هزبر
 ب*د الملك ولي باليمن، ووفاته ونشأته

 ه/695 سنة ا ذرف أخيه وفاة
 كان ا مور. له واتسقت م1296
 : منها مآثر له جوادًا، ع شجا

 ، أدًا ن و؛؛ ٠تعز في المؤيدون( )ا*ادرسة

  هلها. محب ،لعلوم ا في مشارك

 البذزرة( في )الجمهرة كتاب ر٠واختص
 مكتبة وجع مباحث. ا صل عل وزاد

مجلد. ألف ئةنى ءلى شتملتا نفيمة
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داود( ذن دءاي داي—ا!ر ءاي( بن )ءباس الرسولى

ا ول ربح 20 في ودودي؛غراس

 ر في م1 325 مارس 6 ه/725
دعز. في ودفن الذعورة

كوع ءدي دن إس.ماعل القاضي |
 |لعلم دار ا عالم، : لزركذ؛ي١ ازددن -تدر مراجع:

ن، للمال  القازي ام؛986 ،”7ط ؛؛روت، ي
 العدم هجر  كوع؛ا ءلمي بن إسماعيل

العاصر، الفكر دار اردن، ذي ومعاقله
م.1995 ،1ط

علم إز )عباس لرسواي
م1376د/778 ت

 بن عباس ا فغل المدك هو

داؤود المؤيد بن ءلي هد نجا ا

 ،الرسوأدة لدولة ملوك من ،.ولي٠س

 ،وأديب رءا.اًا ؤرخا٦م الهمة عالي كان

 ه/764 محة ه_دام-ا وازده خلف

 ونقل توني، وا بزبد وأقام م1363

 مؤلفات له ،بتعز ردنن جثمانه

 )بغبة : منها طبع رات٠وة_:ح

 المثمرة بة_ار٠ا ذ_ في اكفالح_ين

 مدرسة مآثره من والرياحين(.

مديلة !.-.ور ولمديده دبر في ي.ورة٠مد

رد.

اا-اه' اللهعبد دى-, د. أ.
 العقود الخزرجي: الحن بن علي مرا-وح:

 مركز الرسوب، الدولة تاريخ ذي اللولوية
 دار صنعاء، ،ليمنيا وابدوت الدراسات

الله عدد م؛1983 ،2ط ،؛روت ا$داب،

 الدربي الذكر در مه.ا الحبشي: م.د٠عح
سالمي  اكرامات ركر٠د اليمن، في ا

 : لزركليا إمدين اء-ببر ؛ ء، لهية—٠ليا
 ،7ط ،؛جروت الماليين، دار ا عالم،

م.1986

داود( بن )علي ارسو
م1363 - 1306ه/764 - 706

 دوسفت ؛ز داود بن علي هو
 الخامى ا-لذاكم انجاهد اسد اب.ولي

 المؤذن والده خاف ، ٠رسول دنى من

 عشرة الخامة في وه) داؤود

 أكر حكة وطال م،1321 ه/721

 آحميا٠مل سهجن. كاذت سنة أردمن من

 مركزية "عادة والسفر القتال من

 به يعتد من بعده يأت ولم ، حكه،

 ا شرف حفيده سوى ته أسم من

 بتعز ثعبات مدينة عن ،٠إسماءيل

 كب ص وا ،ة.قخال ا وحد بتمسويرها واعتنى

 له وغيرها. تعز في ج ورسا رس لذذا

واذل- ا!^;طرة في دل ورسا شعر

 اسر الله ءدد حسدن د. أ.

العقود الذوي: الحن بن علي لدرا؟ح:
 مركز الرسوب، الدولة تاريخ ذي الدؤلؤية

 دار صنعاء، ليمذي،ا حوت لم وا الدراسات
 أبر م؛1983 ،2ط ،بيروت ا$داب،

 ؛ذر ذاريهم ن خرعة.4 ؛؛ الط؛.ب الله ءلى د محم
؛؛روت، ،رالنثر عة للطبا اإددودر دار ،ءن

:الحبذي محمد الله عبد م؛1986 ،2ط
ن،دي؛ي ابجر؛ي٠اا الءر ،مادر ا

:*اء. ى ،ب٠ا؛ا تاادراسا ركز٠
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,؛ون الر'-'. ءم ؛ن )دوش |لرسولي

 اهظغر( ؛,*ت ماء٠ال اء٠) لرسو
م1324 / د724 ت

 اللطان بنت نماءا ماء -يه

 عمر بن المظفر؛-وسف ا؛لمك

 ي_ة—لح دا تلعب ذت وى ،لردد-ولي ا

 ا$ذار من لها محطة أدثرة الكريمة.

 أذلمقت ،زد^لى في ازوانعة( )المدرسة

 ووة-ذ-ت ،ط_ائأل ا٠م.بلل.غ ب-كائله_ا ءى

 اد كها. من صالحة أوقاف عبها

 ؤرى دن )الربذة( قرية في ذوفيح

رد. وادي

. د. العمري الله ل ء، ، د
لحالم، الزركلي: الدين خ؛ر .براجع:  !.ظما دار ا
م.1986 ،7ط ،يروت دن، د ل

عهر( ؛'ن سف )دو ، لرسو
م1295 - 1222 دا694 - 619

ء.مر بن دوسفه لمفلذر ا لملك ا هو

 ؛-ني ملوك ثاف ط اا ولي زلي ا؛ى
 بمكة ولد ، ط٠حك وأطولهم رسول

 سن.ة ^.تد ا في رده أ .ل٠مةلذ لى٠ع٠ب وولي

 وحروب فذذًا واجه ام.229 ه/626
 شجاع وكان ظافرًا، مذيى خرج

 زطب ا بكذب عناية له ، كريم دًا جوا

 فصنف لحديث ا بعلم وهر.عرفة والغا.ك
ذها٠م طبع ذلي ورئ كتب ذلك في

 وس المغردة(.  دوية ا في )المعتمد

 وكان ،بتعز المظفرية( )المدرسة مآدره

 داخلها من الكعبة كا من أول

 بعد ام26ا ه/659 سذة وخ.ارجها

 ببب بغداد من ورودها انقطاع

 بتعز ودفن لزات عليها. المغ.ول هجمة

 نصف بلغ وحكمه طويل عمر بدلى

قرن.

اد*هري الله ءدد دسون د.
 المقود الخزر^ي: الحسن إش علي مراحع:

 مركز الرسوب، الدولة تاريخ في اللؤلؤية
 دار ،ء صدئ الددي، والبحوث ت ا!.دراث
 ؛.ن ى١يح م؛1983 ،2ط ،روت2ب ا$داب،

 اخبار ني ا مار غاية سم،ااقا اددين؛ن
 سأدن د. وتقديم تحقيق اليماني، القطر

 ذىصظ٦م ،.حمد جعة رام ،ءاثور لغذاح عبدا
ب دار زياد،  والذشر، للطبا الدردي الكت

 هدحمد الله ءجد ام؛968 إط 388 القاهرة،
 ا"سالمي العري الغءر مصادر اب.ي،

ليمتة،١ ات—م ادرا ا ركز٠ ليمن،١ في

ا!رسولةون
م1454 - 1229ه/858 - 626

 رأس ءلى ( داه )ذوران جاء ؛ط

 ه/569 ستة اليمن إلى ة ا و القوة

، ا ذربي الحب لور ام 173  يه

 ه_ارون ر_ن مح_م_د بمعيته كان

اليمنيون ا؛ؤرش_ون يرفع الذي

 الدو مؤرخ - واءرذي كالجندي

يألم بن جبلة إلى به - الرسمي ا

ية11 لللط1 1 389 ا



اار-ولحون |لرسوليون

 يشجب ؛ن سبا إلى ثم ومن ني، اوى
 أن غير قح-طان. بن يعرب ا؛-ن

 رون ه_؛ ج.ت تسمية في ي_رى نعرهم

 أصل دن بأنه يوحي ي)رستم(،

 وكان ,،.اني. ذلى من ورس إيراني،

 لحة_لىفة ا عند ذ_ة م،ك_ا ١هل رون ى

 مهمات في يرسله ن ح ذك ،العبا«ي

د رمم إلى ئ؛رة  وه فقيل الشام، ود
 علم ب الذة هذا صار ثم )الرسول(،

 ، مح_ه_لى ي-نه ا ؛.ه ءرف أسرت_ه ء_لى

،معه حذروا ا!.ذين وأبناؤه

اليمن. في أحفادهم مع ام":ذروا

 آخر - المعود ا؛لمك غادر ولما

 معمر إلى اليمن - ا يوبيين م لحلة؛ ا

 شمس عين ام 223 ه/620 ءام

 وا!تا رون ه؛ بن سد ابن ءلي لددن

 وعين ثقته، مكان وكان ،م-كة ء

 بن علي بن عمر ا!-دين نور ابنه
 عين كما ،ء"امة ايمن ء.لى ' .ور٠.رم

 اليم.ن، من مختلفة أما؛-ن في إخوته

 توفي م1229 ه/626 عام وفي

 لدين ذور ة_أءلمن ،ر١ب-مع ا؛ا_*ود
 مذلمقب استقالله علي دن عدر

 يي دولة بذلك ,*.ًا٠ود-ؤس )بالمذ.ى.ور(

 ا يوبي الحكم خلفت ا!-في رسول(

حق حضرموت دن ايمن كل ء-لى

 فرة د ٠ك ا عرؤت ها٠ظا وفي ،ة٠مك

 ميزها ري ومعا وأدبي علمي ازده^ر

I قتها٠س التي ول اك ١من ها٠غبر من

 رسول لبني  يوبيون ا خلف لقد

 عل ء لقضا ا دبر ليمن ا وحدة

 دظام لهم خلفوا كما الدويالت،

عتماد ا"دارة  ك المماا عل وا

 ثم ارمن، في ممن؛دي مرائهم و
 دور لمنصور ا لمؤمسس ا متهم ستكر ا

 ركه مما ؛-لغت )حتى ءم لدين ا

 بحستون نوا وى فارس، ألف لبحرية ا

 لدك مما بحسنه  ما لنروسدة ا من

 إذ أيدتبم عل يارده وكامت ، ر(٠مش

 عام )الجحد و( في مره في قتلوه

 ذلك ؛.مد لهم وكان م.1249 ه/647

 معظم في الر^ملة لللظة مقلق دور

 متدت ا لني ا يتها خبا وحتى فرتبا،

الذرن. ورح قرتين دن  ئر

 ؛ض يوسى ر٠غلش٠لم ا لملك ا خلف

 كما ،قتلته من وانتقم أداه عمر

 ل ستما وا ■، سيه٠ف منا عل ب كفف

 الشمال، في حمزة( )بني ا شراف

 وت—مرحش عل السيطرة وأعاد

 نعف نحو حكمه وطال ،ءوصلدن'

ود-ز با!-كارم عرف وإذ قرن،
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.ودونالر- ؛ون الر-

 كجدر اه.ت.مام ل.ه ن ى فقد ة،٠السياس

 ب٠اد.ط في فكتب وا$داب، ؛.العلوم

 عدد هذا في أدره تغى٠راق وادلهلك،

 وكة-ذذ_ك ،.ول—ر آل ملوك دن آخر

 خرون٣ أر؛-*ذ ف والتأل ب.الكت.اب.ة تمز

 خو أبرزهم من رسول آل حكام من

 جع ذي—'ا لؤدد’ وخلذد.ه ،ا ذرف

 دن ده مج، نفه وأحاط ،تميت؛ مكت.بة

 : شهروم ومن وا دباء، العلماء

 ه/803)ت إسماعيل ني اد.؛.؛ ا ذرف

 ا ذرة-;؛ جامع صاب ام( 400

 العلماء من عدد وراءي ، بتعز

 ومادب ، كا،-زردي-:؛':- إؤرحن و

 وغ-.ترهم-ا آ؛.؛دي، ادءثروز دوس( )الذ؛

وشعراء. وأدباء علماء د-ن

 .ول—ر ي—ب ملوك حاول د—دن
 ض حكمهم مركزية استمرار ا وادل

 رك د.*.؛ في ودذ.دو ، ًا;.ءئ ا ء-لى )دهز(
 ك.م.ا ، ل لشما ا في اإ.زيدد.ة  ة-؛ ا مع

 سهم فيما ودروب خالفات حدثت
 أ؛خاء دن وقع كما أضعفهم، مما

 عمر ا ذرف الملك نازع حن اسر

 ؛-ن داؤود شقيقه حك-م-ه ؛-داد.؛ في

بن ءلي الجاهد ءفي وخرج المظفر،
 ،منصور بن هر لظا ا ء-مه بن ا لمؤيد ا

 اتجاهد تفدب ط.ويلة ح;وب وبعد

حروب في ردخل خصمه على

 اواب أك من ويخرج أخرى،
 وتعترر وا مراء. الممارك ت ا ب مؤا

 — ذقرب مدة م٠حك الذي اتجاهد حياة

 جده ني لذا ا الحاكم فزة - طولها في
 ملحمي س.جأل عم; دن يوسعا لمغإهر ا

 مناطق مختلف في والعر ل لذتا ا من

 ر١مش وإلى بل مكة.، حق المملكة
 و٠وه عام من أكهر فيي-؛ ضمأ حيث

ر. أمع شده

  سرة ا ودظازعات حوادث ومن

 عباس )ا فضل( بن حسين خازنة

 سنة زبيد في ني لثا ا ا شرف  ي

 با)ظافر، وتلقبه م،1419ه/822
 فبعد ،ذاسدًا ذلك إثر ءشابه وكان

 تكرر د٠وة ! ه يذا٠ء لت—لى سجذ-نه

ذلك. بعد والراع الخروج

 بعد - رسوليين ا طة٠إ٠س نت كا لقد

 ص .اك ًا-تد٠مرورقرنءلحكمه
 ط دل الشمال، في ا عل ادبن اكر

 )ت المطهر بن ٠محمل المؤذي ا"مام تمكن
 دروب في كان ااذي ام( 224 ه/72 8

 لح-ج تهادم أن ردز ني داود المؤيد دع

 ة _ول—د_ر ا ادذود-؛ ذ-ت كا ك-ما وعدن،

 عام فغي :بامة، في الممارك من مهددة

 انجاهد اضطر م 1225 ه/725

 الحمزين دن :بام بأذراف تعانة—لال

الني زبود دة -ته-؛— والليما:.يثن
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د(٠مح بن >أحمد ص ااذق؛ الرمودون

 ؛.ه باخ أن بعد بنفسه، إليها توجه

 نفه دحام ا طلع في أرسل أن الحال

 بن محمد ص,ر لذن ا ر٠م.ص ن سلطا إلى

 فأنجده ادحون، طاب في ٠قالوون

، من ومثلهم ذارس، بألغي  ارجا

 .اا٠۴٠ ن ى حين د زبي وا د لوص

 إلى القوة تلك هد نجا ا فاصطحب

 حكمه متاعب إحدى نت وى )تعز(

٠ر٠مص إلى ة دي دا دت ء؛ حؤع

 به يعتد من هد( ى )ا بعد يأت لم

  شرف ’ حفيده وىس رسول بني من

 عرب انجاهد بن عباس بن إسماعيل
 وضح لقد م(.1400 ه/803 )ت

 م أي؛ لرسوبذ ا السيطرة ل ١خ،املم_حن ا
 بش إسماعيل، ا ذرف بن الخاصر

 سادتهم زد المماإدك حوادث تتكرر
 ت أ وبد ،مة تبا في لرسوليثن ا من

 كل في والتدهور الضعف عوامل
 رك اط؛ أمر ستفحل ا ولما مكان،

 - 847) المس-حود توجه ،بز؛مد
 آخر م(1454 - 1443 ه/858

 دلجا، سلطانه "عادة إليها الحكام
 في رك لمماا وشكل ذلك. 4ءلى فتعذر

في شوكة بان في ثم ومن )زبد(
 عل تعذر لرسوب ا لدولة ا جنب

 م عا ودلمول ، اقتالعها س-ع-ود٠لم ا

)بني دو كئت٠ م1454 ه/858

 في أقدامها ثبتت ؛ط الفترة طهر(

 تبا زول وشددت ،عدن في ثم لمقذرا ا
 ،رسول آل سرطرة من بقي ما عل

 ءلى دقوى لن أنه المعود فأدرك

ستم-رار،  م_كا إلى نسحب ؤن ا
 م حط؛ آخر ن وكان العزلة، واختار

رسول. ؛في دولة
 العمري الته ءدل حسون د.

 اإن بعدها. وما 301 لمط1 حاتم: اإن *راجع:
 )القم ا مصار م.مالك ادري: الله فضل
 :لي١ أيمن تحة.عق ابمن( بمملكاة وس الخا

 دول !.*.*رذة )طوك ا لد؛ن(: ا >تةي لمقرلحزي١
 الحسن بن عدي .359 /3 السلوك:

 الدواة رخ ن ؤي للؤلؤية١ ادقود رجيجرالخ
 بحرث وا الدراسات مركاز اارسوله،

،بيروت ا$داب، دار ئ.*؛*، اليمذي،
م.1 983 ،2ط

_ص.ور |ا = ( د د ن د ة.ك.م.1ا الرشدد

 صجمح( ي-ن )أحمد الزضاص
م1258 - ه656 ت

 لحن ا ؛-ن ن م مح. ن—؛ أحمد

 خالف ،الزدددة من ،فق؛ الرخاص

 الحسدن بن أحمد المهدي ا"دام

 ة_ام أن إلى ت، ست, في ء_ليه وطعن

 .وذلموه ،٠أحم-لم ااهدي ءلى اس لنا ا

 مقتله. دن أذ-ي.ر سبع.ة ؛-*و رمات

 ٠التوحتل في خ( — العلوم ومصاح اه

في مجمع فعن ورقة (30) نحو

ا!-رياض ج-امعة وفي ،م.?روزياذ.ة
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)عتج»ا( راض١الرخ )م؛جم( الردراض

 الثائب ودالشهاب (،4م/2200)

 خ( - ط؛!.ب أبي ؛-ن علي مناقب في
اضا. ا لد:روزياذة ني

ادذرداي كرسين
 للمالدس، العام دار ا عالم، الزركلي، ت مراجع

ام.986 ،7ط ؛;روت،

م(٠٠)مذج انجضراض

 وفي رتبن كا ا المصادر تذكر

  خهس وبا نى، افرد ا كتب مقدهتها

 م.ن لعددلى ا لعددقددن ا لجوهرتين١ كتأب

 المعادن :هعا توجد الي المواقع

 منجم أن إ الكريمة، وا حجار

 حظي قد بالرضراض المى الفضة

.خاحس هت.مامدا

 تديمة منارم عل التعرف تم لقد

 بعذلى ابتداء  خثرة ا ضن٠الس في

 تيصات٨لا عذلى وبداية لخمسينيات ا

 سويدية بعثة كتشقت ا ما عذلى

 قديمة جم لرنا وتعدينرة جيولوجية

 و؛ضحه العلقة منطقتي في للنحاس

 قضاء في دية لثوا ا أعمال من

 المناج*( هذه حول وشوهدت ارضاء.

 حا في الخام للمعدن الصهر أذران

القلحن، )لرفحق( وبجانبها جيدة

 ,لىدية٠مس ت كا-تابا شوهدت ك٠وكذأ

. انجاورة لص*خور ا ءلى مذذن,رة

 لقديمةا لحددلى ا جم ا٠لمذ آثار وتوجذلى

 وتبعد رط؛ غربي شمال ذع موا في

 يومنا حق تزال و ؛لمم، 30 عنها

 منافسة لو لالستخراج قابلة هذا

 ستمر ا وقد لمتورد. لحديد ا

 المناجم هذه من الحديد استخراج

 هذا من  ول ا النصف نهاية حق

 غلفات مشاه.لىة اروم رممكننا !ذرن.ا

ستخراج ؛واقع.ا زاك في والصهر ا

 اذي والتحارل ا بحاث تبرهن ولم

 المرافع لتلك ا$ن حق جريت

 ءلى منها خذت الخام من رسات

 تورر -ة قتعادا أو تجارية جدرى

لها , رها ذطو أو ستغ.

 ددن من !ومءا المذم لكن

 يجدوى يبذر الذي القديمة جم ف ا

 في الفقة منجب هو -ة اقتعاد

رضراض•ل ا

 المتوم اكتشاف إعادة تم لقد
 ا._احة ا دج قبا دن حديث

 ؛نيا المعلومات بفضل الجيولوجية

لى لهمدا ءذ لمتوم؛ ودف لفي وردت
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()دب رئراض1ا )تجم( 'ارؤراض

 حدث ٠(لعرب ا جزدرة صفة) كتابه في

 في عبرض-ع من أكار في ذكره ورد

 أم-ا ؛-قوك: م*.لىذه وصف الكت؛ب

 نظير ذ ض الرذمرا ني ال.غ.ضة معدن

له".

 لعتيقتذن( ن )الجوهر كتابه رفي

 عن تغاب كر۵ مع ؛إسهاب وص.غ.ه

 ه-يغ ود^^ اره-ا٠ش-ج ؛-ه نحيط.ة ا لمنطقة

 لجوهرتين ا ب كتنا حر٠ت٠ويع . ۴ذ ك_ا٠وس
 ة إخذ.; ا رط-رق في مهم-ا ^.ذًا لعندقتدن

.ة٠ا!ةم ؛*؛دن ا ج١ستخر

 !وادي ا في ض الرضر منجم يذع

 ء-لى باسمه يمى قديما ك.ان الذي

 ذرية ت٠تح 'م و ا_م؛؛:- منطقة دن لى

 كلم 40 ؛.*.إ وءلى ا؛.ندرة، سامك

 دع دو ويعرف الثرق. إلى ء صن*؛ دن

 بجبل اروم رزراض—ا! منجم
 جبلي. داسم ذغسه والمنجم ،لعتلب ا

 رتين٠الجوه كتاب في المداني يذكر
 غربتا لقريه وا لمنجم ا أن العتيقتين

 قبل نم يخر ابن محمد قتل د يع
 أذين وا ، عاب لمتمردة ا رل لقبا ا بعفى

 ل عما من أيدتم في وقع من قتلوا

 ، ت نمدلكا ا وذهبوا ن لسكا وا لمذًايم ا

 من نوا لمنجم ا عمال أن يذكر كما

يجتكرون كانوا لغرس ا وأن الغرس،

 البالد. في المعدني اج •متخدر ا صناعة

 من الفضة استخراج أن ويضيف

 كان وأنه ا"سالم، قبل بدأ المنجم

 آخر منجم ده يضا  "نتاج ا غزير

 جل حمل ازود ا سبوع في ويفل

 ءشرين يعادل ع-ا أي الفضة، من

 في درهم مذون أو ،درهم ألف

 3 يآ-ق؛رب الدرهم ك.ان وإ؛ .ك٠٠اإ-

 حسب "نتاج ا كمية ن ن؛ ت م-ا ا ف

ف ثالدة آنذاك ؛اذت اضداي ذول  آ

 ن ر؛؛ السنة. ني الفضة من ءر.* ؛;؛.و

 أربعمائة من ؛شرب د.؛ ؛.ذم ا؛وقع

 المشرون ر إب؛ ا إ!;^ ؛ألى ن وكا ، ذرن

 ودم، رس ون؛ ا!*راق دن للذضة
٠كب؛ره أرباط ذاك دن ر^لمون

 رب ذننا ساحة المنجم قع ع يغطي

ثمائة ألفين  )عذرة ل،ذة ود

ة-تا  محطبر دس ويتألف ، (ات ر ه

 في ونة متن؛ ب دردا ددن ر مكشوف

رذن وا!*.رض ا!.طول  وأكبرها ع، وا

 40 - 30 وعرضه مرا، 150 طوله

 وك ،أمتار رفعة وارتفاعه سرًا

 عثرة دن يراوح عمقها ر آ؛.؛ ءلى؛

 !لمتهوية ي٠وه دشرًا وعثرين وخمة

 ذب لي؛ شاهد و الخام. ا؛*رن راج رإ

ستخراج مخلفات من ؛وام ا؛.وف ا
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ادرع )د:جم( الرضراض

 وءش.ن عا؛ة (120 ،000ب) در٠تق

’ !ف

 انحدد ا؛-وقع سبرا قد الناس كان

 اسم أن حق ويل٠ط زمن خ للمنجم
 >ل !-دى د$*.روذًا يعد لم ,!.رضراض

 جرت رقد تثن.,1اغة_ تن٠ت٠الواط دن

 في ا ولى كقيب١و ابئ عمزات

 إلى لرجوع ؛٠؛ ت نيا لى كما ا د عق ددادة

 وءن المنجم، إوقع اللدالى صف

 امذذاد ءلى الحقا؛؛ ا عمال طريق

 من حريب - بم وادي في كم ؛50

يمنفن جيولوجيين مجموعة قبل
 طائرة ت٠اسشكم كما ،وفرندتين

 وفي والتصوير• للتفتدش وك.خ٠اله-ثا
 محرم م/1980 سنة ر ديسم ل٠أواة

 اكرم موقع ءلى ا!تعرف هتم1401

القديم*

 مال—أء م-رت لحين ا ذلك ومنذ

 يمراحءلى ل والتحدث والتنقيب ادح

،بدة إتدا نتائح عن أسعرت عديدة

تجاري مخزون وجرد ءلى ويرهتت

س ؛.ابل  الفضة خام من تخراج٠!

 5 ردن بما يقدر حس لرصا وا واززذك

 مركب خام وهو ،ن٠ط ملذون وة
ذة دن د؛ ه. المذكذورة ا أء

أن اغبريه بل لتحا ا أثبتت وك

 كماهو ها٠مذ معدن كل دركز هتوسط

يلي:

 في غرام ٠/٠150 - 130 الفضة

الطن.

 في غرام %20 - 18 الزنك

الطن.

 في غرادًا %40 - 3 ا!_رى_اص

الطن.

 المنجم لفتح الالزمة الخطوات أدا

 مؤخرًا وهربت ا فقد م لحا ا ل سفال وا

 بااتعاقد وذلك الهارة، احلرالم من

 التي لذروط با أجذ_بعة ذركة ع٠م

 نون وقا المناجم ؛.انون يحددها

ستثمار. ا

برذات قائد أددد
ف ليمن.كالدةا ت راجع٠ع رة من سه آ  الحف

 ة هدئ ذي محغ.وظة ر تقار وم. دًا ذدرذر واإ؛ةًا؛ذ.
صذ*ًاء. — الجيول.وجية المساط

الزغارع
 ،لحج في تدع أثرية مدينة هي

 سر؛ا كادت نم؛ أ ني لهمدا ا ذكر

 وذكر ، نما سكا وهم تديين للوا

 يحيط كبئدرة مددة أنما ابمتي عمارة

 ابن سبأ الراعي فذ-حها ، مدور ا۴م

 م،1138ه/532 سنة العود أبي

ا!.زريعيينجةؤ، عص; في اشتهرت وقد
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أحمد( ذن )إيرايم ي٠الزغر الرغ،رع

 آخر ابغارات أبي بن عللي ودعد

 ع درء-؛ ا م_دحة في صرعرد ؛-في

 دذول ادغزة. ذك ت في دح اصم.ة ء

 المازني. د ز؛؛ ؛ن ءلي

سموي حي هس ا!-رء-؛ع خلت

 عهود لغبر فيها فعهودهم
وإنما زريع—ال آل ا ه. ب حك

 أسود دعان في اون لست—ح

الفقهاء ،ز جاعة إلها سب

 عي غز الر أحمد بن إبراهيم نهم

 في كان ذه رأ الجندي وذ؛-ر للح.جي ا

 وله الخلق حن فقيه الدينة ه.ذه

درءي-؛ ت وزء د.ر ا ته ؤر؛ , جه

 ءا٠ يفغن أن في طمع له وئبرجت

:لها ل ذق؛

 رعرءي إني درء-ك تتزعي 

 فادرعي نزعت جلي من كنب إن

حق مرة عا ا؛.دينة هذه سن.مرت ا

 عذر الرابع افجري/ الثادق القرن

 منذ-آتها من أجزاء تزال و الميالدي

 ل شما في روم ا حنى قدة با رية ا؛-*-ما

ميرن. ؛.مسافة الحذوطة مددنة

 العروسي ءدي دددد د.
 أبو ؛501 ،2ص الدوك، الجندي، :مراع

جزدرة صذة الهمداني: الحسن لح،.د٠م

 ع  كا ا علي بن مسدلى ت.حذيق العرب،
 الدين نجم م؛1990 ،1ط لحوالي،ا

 أخبار ذي !.مفيدا اليمن تارخ :عارة
 ،ا كع عاي محمد تحذق ،رزبيد صهماء

 م-ح-مد ام؛979 م، ،لعلما مبيرة
وقبائلها، اليمن بلدان مجموع :الحبذري
حقيق  الحكات دار ، كوع ا طي مد٠ح١٠م ت

 ،2ط صنعاء، والنشر، للطباعة نية لم.ماا
م.1996

أحمد( إر )إ،راهيم ى الزغر
 أحمد بن إبراهيم ى إسح.ا أبو هو

 قرية إلى نبة اللحج-ي، الزفيءي
 مخالف ة-رى إددى بالزعارع تع.رف

 هي: الرعارع، ادداني: ذال لحج،

 صدر رج من وهو الوافدين سوق

الثان؛. ادادة

 لى—ء ذ_عنيذذاته في  كوع ا قال

 أشهر من ع درء؛ ا كانت العفة:

 تخالف ا عاصمة كا؛ت ؛ل لحح، ذرى

 الثامن القرن آخر إلى المذكور

 د-ة طذ-اد ا ك'اذت الرعارع وفي ،اله.جري

 الغارات، أي بن علي ددن لمذ-هورة،

 قال وذثها ،ردعمق٠أ ا سبا عمه وادق

 زياد ؛ق محمد بن ء-لي الشاعر

المازني:

 المعود ؛-،ي من الرعارع ءلمت

ءهوي كفير عنها ؛-*-،ودذم

 وإنما ادؤريع آل ؛.ها حلت

'ود—أثم يئذ-ام في أسود حلت
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هدي(ع ؛ن،اي الرديني مهدي( بن )عاي الرعي

 ديضة٠ع سم-ال تذع ع الرعا -.ار و

 داق.وت هم٠وو ميرن. ب.مساذق ة وط لح

.المع.جمة الزاي ؛-اب ني ذرسمها

  ي ذرب الرعرءي، ار'*:م وكان

 ر٠كك ابن ؛.ه ان٠وك ،ي برد ا!-ر ؤرة

 دلمه، أشهر ..اه لكن وا!ورع، دالع-لم

 ا درار، ا خيار ني د.*.ذود هما وكال

 العلماء من ء-نذًا رع ء.؛ الر ت٠وأنجب

 تعد إليها واب الصالح، أهل

 دن واسعا !.تذوى و ,'!وع ء.لى د!يأل

ق،  ؤمانا دن ادرأة أن حق , ء

 أو ا -نه "براه_ثم با"غواء تعرضت

 درء،.؛ ح.در إلى وأسرء.ت ، ود ابذ^

 :لها ذة؛ل - ذوا خلع أي -

رترشي إنني جرء-،ش قفوري 

ح-درت؛-أذرءي نياأج ىم تتك إذ
ر ءلي مطهر اذي ا

 العلماء طبقات ذي ؛..ملوكا ابا.ذي، : مراجع
 بد-وث وا ت لدراس-؛ ا مركز والملوك،

م.1987 صدماء، ارضي،

 مهدي( إنى )عاي (اءي
اخم5و ام59 م/554 ت

 بن محمد بن مهدي ء-لي؛-ن هو

 الله عبد ؛ن محمد دن داؤرد ابن عفي

الرغبني: ثم ،بري ميمون ا؛ئ

 عن ى٠م٠لحك ا ارحمنى م_اره٠ء ه٠وصغ

 أبوه كان بقوله: ؛..ه »ثمخصعة معرف.ة

 وئ القلب، للم٠س صالح رجأل

 طريقة ءل هذا مهدي ابن عني ولده

 بالعبادة والتمسك العزلة في أدب

 ولقي وزار حج ثم والمالح،

 ظ.،؛، ورء.؛ وء-لماءها العراق حجاج
 إلى د وء؛ معارفه►؛، من وتضئع

 ، وءظ— وأظهر ، تزل—ء ذ-ا ،ن—الم

 نحبة من ا!تحذير ق—وإط

 ،ودواثيؤم )المدوك ،'-ك-ري-ة‘— ل

 رئالثرن إدرى سنة ظهوره وكان
 فصيح مبيح ن وكا رخم~_مائة(،

 ،أذى ،الخدين ماذح ،ناون خدر

 ؛-رن ا-يذم، مخروط القامة طو؛-ل

 يب العدوت، حسل سحذة، يه٠ء-ي

 غزير ا"دراد، حدو الثثمة،

 والتفدرر بالوءظ ؛.اثم انحفوظات،

 رك-ان ج، ذرا أتم ا!-حوفرن رطريقة

 المتقبل ى دو من ء ؛.*ذي ن يتحد

 ٥, غت ذوى دن ذلك فكان فرحدق،

. ال.لماوب ذاوب ده استه، في

 بقرية زبيد ,-احا“؛. ره٠د وظخ-ر

 الثثبب وذردذ واسط وذردذ )ادرة(

الغازة، ,وساحا والمعتغي ه.واب وا,
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مهدي( بن )علي الري مهدي( بن )علي الري

 ا دادن هذه أهل دون ينتقل وكان

 و هدية منهم يقبل و يعظهم

 دن ءلى ذرق  ءررده وك.ارت ،صدقة

 وكنث ء.ه.؛رة: قال: ثم . وقات

 أكهر في إلده منقطع ،له ًا٠ملالزع

ي ءلم ثم ،منة م-دة  وقات  وا

 كك٠اأ..تذ ولزدت التفقه، كت٠تر أني

 خذني دق ماذرًا ؛. ده من فجاء

 المدرمة إلى وأعادني ، عنده دس

 ر٠ي٠ش كل في أزوره وك ؛بزبيد

 انقطعت دره غ حال٠س.تغا فلما زورًا.

 يعظ ركان يد،٠ر أهر( من خوف عنه

 دودن دنا فإذا اروادي، في الناس

 سنة إلى نجب ء-لى حاج خرج دكة

 ألم الحرًا أطلقت ثم ام، 142ه/536

 و"خوته ل منصور بن فاتك
 خراغ ؛-ه يلون ولمن و صهاره

 قح هتيهه بيم يمض فلم مالكهم،

 ورك:و ،ل الحا م٩- تعت وا ،أثروا

٠الختل

 إذ-ه ملخصه: ما رة1ءه ذال ثم
،لغ أريعين تباخ جوع له جت-مع

 يد ءلى فجرم ؛!-كدراء ٢٢ وقصد

 ادرني، درزوق بن إمحاق القائد
 سنة دق فيها ذًاذام ل ضا إلى عاد ثم

اه. 145ه/540

 س الدا أتبا :وعظه في لحة.ول وكان
 كأذلك_م ر،٠ا د وأزف ا!-وة-ت، ا٠دذ
 ؤما عياذًا. وه ذه را وط لكم ذول بما

 دذة ة.ادث أ زرة ا ماتت أن إ ه-و
 في أصبح حتى ام 150 ه/545

 ثم ذر، ا!.ذا ر١حع في فاستقر الجبال

 من الذرف ددن إلى منه انتقل
 معه ح.ضر د.ن .مي٠س وكان ب،وف

 لى٠ء وكان ،لهاجرين ا امة٠م دمن
 وأطلق الوفي، .سمى جئ ر سهم ر

 مي٠يس كان 1بيذم ا"سالم، شيغ ءده
 ا ذصار، عنده ويازل بله٠رحق م-ن

سرًا. يمى رض رأمهم ءلى وكان

 ا!طاةضن ء-لى نقيبين جعلهما وقد
 إب أحاك يصل و لجاصه ذ 

-واش'.

 الفروع، في المذهب حتفي كان
 يكثر ؛كان  صول ا في أما

 من وقتل -؛،٢ ويفتل بالمعادي
 الذبة، هل من اعتقاده خ.ال_ف

 ،دم لبايا !.وطء ا ح -ا ب ن س وا

 داره-م وجعل ذرارنبم، وامترق'ق
 أهل في حكم.ا، فده لج.كم حرب دان

 رحكي عمارة: وة..ال الحرب. دار
 أنه - الحاكذي ءلى وا!.*.،.رًا - عنه لي

 من أحد بادان يثق يكن لم
 أ ه أو ولده يذبح دق المهاجرين

عليهم: ويذرأ امه، أو أخاه أو
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ذن،،دي( لي٠ح الرءذي ههدي( بن اي٠د الرءدي

 أدوم وا لله ي-ا يؤسذ_ون ةود_ًا د٠تح  )

حب  ورسوه الله حاد ذن ؛وادون ا

 أو أبخاءه_م أو أب-اءه-م كانوا و!و

 في كدب أولئك -م٢ءشير أو إخواتج-م

-؛ن م٠قدوم  منه بروح يده►{ و ا
 محتها من تجري جثات ويدخلهم

 عنهم الله رذي فيها خالدين ا بار

 إن أ الله حزفي أو!.؛ك عنه ورضوا

 )انجادلة المفلحون( هم الله حزب
 رًا ح.؛ كان صجدًا منهم عرف و (22

 والبدن* راحت داي، ؛:فقه ركان لي،

 عمارة: قال ثم .فذيجها تزوره إب
 ؛.وق فهو فده صحابه اءتق-اد وأما

 وات.1ى. ا نبياء في الناس يعذة.لىه دا

 آل دن ا].واو أن وذلك ،م٠ءا؛ الله

ء مهدي ابن  أن ه عند بحن هؤ

 ؛ذروا إذا ثم سكره، ه.ن حماء ؛قذل
 وإذا ، وعقبده ديذًا يقتلوه لم ه علت

 كابرهم من رجفي على غضب
ولم لد-معس ا في ذغسه حبسى وأءيابم

 وإث إب يعر ولم يغرب، ولم يطعم
 يثغع أن حت يقدر و زو؟*، و

 نفه. دن ابتدا؛ عنه ؛رذى حتى فده
 منهم واحي كئ أن له طاعتهم وس

 بيت إلى وبتان* زوجته تغزان ما بحمل

 ي اذن ه-و مهدي ابذ ويكون اذال،
 هئه ' ويكسو ، منهم حذ زو و يب..

العسكر؛ة دن  حد ورس ، عنده من

 و داره ني ؛رتبطه و ،يملكه فرس

 الخدل ب ، ه؛ ء و سالح دن عدة
 خزائنه، في والسالح * اصطبال ني

 الخيل دن لهم دع أدر ده ءل فإذا

إب. جون1محت ما ة!.اذوا

 نكره دن ادذهزم أن -؛ريه“ وس

 حياته. إلى سجدل و رفته ذذرب
 ا؛لمكر، شرب س قذلى سدرته وس
 tزنى دن وذذلى الفناد؛ سمع من وقدح

 ،الجسة صالة عن تأخر د-ن رفلى

 يوم وهما وغفا*، مجلس وءس
 تأخر ض وقتل ن، وا لخميمى

 وه_ذه ٠أ ذبر زيارة ء-ن فيهما

 يا و العكر؛.؛. في هي :نم-ا !ردوم
 أدر دن أاطف فيهم  مر ف ابءا-ا

 زوقتا هذا في .ذفي 1؛.وتد العسكرية،

 ا مر أن اه 158ه/553 سنة رهو

شدة. دن عنء كبان دا ءلى هان قد

 ؛.دقى طو؛لمة !-نهرة زيدد حادر
 في دخلها ثم ،ثديدة مشقة ؟هأها

 ه/5 5 4 ستة رجب منتعف

 اروم في فيها ذوفي وف ه،1159

 لتةا من ى دوا دن السادس

ام. 159 كوبر20ذغها

ه.اءدل ااقاضي  ا"ذوع علي دن إ

 لم٠ع٠ا ا شج; كرع،  ا ي٠ءا إسماعيل : جذع مرا

رم، انعا الفكر دار ليمن،1 ذي ذله معاو
٠م1995 ،1ط يروت،
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الئعبي الرقص رذذان

رغوان
 اسم الغين كون٠وس الراء بعت.ح

 يذكر الجوف مديرية شرق تهع دلنة

 من مرحلة باد عل أبا الحجري

 من طائغة ويسكنه؛ ،لم.وف ا حية ن.؛

 ء البرى شداد دبر رمة-هم دهمة قبائل

ن. شداد رنى غبر وهم خو

 اسم بأبا ل وة-ا قوت يا Laنكر

 أعثى شعر في وردت باإبن موضع

ة.أل: ث٨ح ؛.أهاذ

 ة٨مصع تثليث من لخل ا وأوثل

 حضر أو ن زغوا أعها ضم أو

صفورة مدينة أبا هارذي ذكر

 بالقرب مر حديثة مدينة يأبا وودم

ذدخلها. ولم منها

العروسي ءاي دهد٠ د.
حبشرش بين ارطمن رؤية حجشوش، مراجع:

بيروت، ا!.مدحصر، الفكر دار وهارذي،
 عجم٠م المقحفي، ًاحمد إبراهيم ام،992

 الكدة، دار اليمنرحذ، والقبائل البلدان
للدراسات، الجامدية المؤسسة صنعاء،
:الحجري محمد ؛2002 ،4ط ،بيروت

 محمد لعرق ،وائلها اذيمن بادان وعممج
 سداءة ابماب الحكمة دار ا كوع، عاي

م.1996 ،2ط صعاء، واذذدر،

راغب = راغب( )هحمد رذيق

اسعبى ارقص

 زروب ادمن في الشعبي الرقعى
 تقيم وأول متعددة، وأذواع ،كثدرة
 شماات رقص هنالك أن ۶ له عام

 — الغر;؛ لدهول -ا٠ورةص جذوي رقص

 والمذاط-ق !-لهول ًا٠ورقص ، ٠ ام_ة٠تا

الذرة;؛.

 الرض في تنوع هنالك إن ثم

 المناط-ق هذه دن منطقة ك.ل داخل

 رقصات ادا الذنبع ه-نا و;_^ون

 -ات٠ا!-رة-ص ء.لى تعديالت أو خاصة

وهاك. هنا |لمشزكة

 وا!.رةص تاع، ا الشعبي وازرقمى
 ا"يفاع ء-لى كلي يعتمد ا"يقاعي

 ءادة أند؛ ا!ة-ول _ءكن نه ة؛ ،وره

 "دقاع وا ا!.رطيء ا"يقاع هنالك أن

 سريع٠ال "يقاع وا اورعة -ط اذو

 وهنالك درعة، ا كار وا"يقاع

ني يتوع ا!-ذي اض ا"يقاع

الواحدة. ,"١٥؛

 ااذي اإشرك الرقمى وهنالك

 ءلى جنس كل والنساء الرجال يؤد

 بعض في ط-1ذذ:- بشكل أو حدة،

 هو ما ا!-رقعى دن وهناك المذاط-ق.

 خاص هو وما بالرجال زاص

.بالذساء
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ي لشم الردمى

ة( )اكء هي: الرقصات وأشؤ.ر

 و)العضاندة(، ا!.-.ارع( و) ا؛-وج( و)
 و)الذعشة( و)اًاظرح( للحجية( ا ر)

.و)الد؛زة(..الح و)ا!.طمرة( ر)اغصعة(

 ا ذه م ، تعبب;رية رق-ص-ات وتوجد

 )الغنطية( دال تمثيل٠ل ا من ذيء

 لي( ئ وأذ_ت و)هكا_ذا ؛ة(1و)اًامد

٠ور(—!ت ٩ورقص

 م.رتين الفنون ن مذ( مهر أقيم وقد

 ذلك في فكان الذلمغزيون، - خال من
 وسجلها الرقصات حيا  نه خبر

 في سائمة أسم ءلى رتطاوير وا ل-ل.حغ-ظ

 قذ المناطق ع.ع.ظم أن ورغم المعبل،

 أن إ ندن ج.ا ر٠لمه ا هذين في شاركت

 ط_ز ومذن ، رك تشا م طق مذن ك ه_ذ-ا

عندها. دا كل م تندد لم أءرى

 ادت ود— -ص. ء ل٦—م—ل ا صر—ة ولذر

 ته ء؛ إيقا حيا دن ء س-و واذ-_لد-ة
 اك-روذ-ة "ينناع ا بأدوات لموسرقية

 حيث م-ن أو الموسرقية، ودن

 رق-د الذظ^ة. ا!.بدرة تها روتعبر :.ه در؛

 م_ن عدد لحص_وصية ا هذه _ظ د

 الشعبرة ؛قذى و وا الرذص في براء لمة

 انجال ١هذ وذكان ذب، حداوأ عرب دن

ت دن  يزال  الشعبي ا!-تراث مجا

المفصلة. العلم؛ ت لدرادا ا إلى يحااجة
اذي ا ءلي هطهر

ك~;ن(1 ؛.ن ح»د ) الردي

 ال*من( إن رمل ) ايح-ي )ر

م1748 - 1675د/1162 , 1086

 الله عبد ,-ن الى. بن حم-د ه-و

 د؛وت دن ،ن-اء-ر ،فة_يه .رق؛حح

 إلى تبته بصنعاء.  دب او اطم

 ؛-ان )يريم(. مح.ص-ب دن؛- د الرقح

 تزال ذ  '!صباء.؛، مهنة دن يعنناثر

 ة*وذب الصاغين، ذف ؛ سوداء ؛ذ^

ذفل: ذلك ء-لى

 دن المدود وا؛.كاف كن.م ذي ا؛مجد

اذإوفي صحبة ذي  الصباغة ذن

 مع وذاك هدا إذى سعيت فما

 والعملي -ماذلى برن  جمع إ 

فده ،التوشح دن وثعره

.غطوط )دوان( في جع ،نطاذف

اسه.ري الله ،دد دسون د.
 ندر : زبارة حيى٦ح ٧٣؛ ع.ح.مد ٧٣؛ ط محه مراجع:

 مركز ا لى، بعد اليمن لنبالء العرف
 دار صنعاء، ليمذي،ا لبحرثوا الدراسات

 عاي بن محد ام؛ 985 ،بذروت ا$داب،
 جاء من من بمحا الطالع البدر الشوكاني:

 ،دهر السعادة، مذ.عة ل؛بع،ا اذخرن بعد

م، الرزكلي: الدين خير م؛1348 ا ء-
 ،7ط ،بيروت لنماليين، العلم دار

م.1986
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رهع محسن( ؛ن )عدالرزاق يحالري

 هحس( بر )ءبدا,رزاق الزقيحي

م1905 - 1850ه/1323 - 1266

 بن ن—مح بن اورزاق عبل ه-و

 ومحدث وءالم ف.ق.ت.ه يحي،٦الرق مح,مد

عدم ددت من ،وخطيب وواء-ظ

وفضل.

 فكان بصنعاء، وتدن أ٠وذث ل.د

 كما ،و-ئدطيبه ا!كيير جاد*-ي-.ا م إد.؛

 حق -دن.اده ل أبناؤه ؛.*ده من كان

 الورع مح ؛-العلم عرف اليوم.

 بتقييد مهتم ن وى والنسك،

 ئف طا وا ئف وطرا وا النافعة الشوارد

 التارلجية. والحوادث ، دبرة ا

مؤرخ ت زيارة و عذه. نذر

 9 لجمدة ا ليلة سنع بقرية وفي٠ت

م.1905 ابريل 14 ه/1323 صهر

 العمري الله ءبد حسدن د.
 في ذظر٠ال نزه^ :زبارة محمد بن محمد :مراجع

 تحقيق جا، عثر، الرا؛ح لقرن١ رجال

ادمذية، وا بحاث الدراسات مركز ونشر

م.1979 ،1ط صنعاء،

ءني = ؛لى هدهد رهية

ومج

زبيد وادي بين مشهور واؤ هو

دم أن القديمة ابذو الذنوش  دان ا

 من ؛*ود محعنة م;طقة ءلى يطلق

 ياقوت يذك.ر )مصنع/رلع(. لحعدون

 أبي قرو رتع أن اصلدان( جلم٦)مع في

د مومى ٠ ريين ا ن** -

 آنس زوران من يألى رتع ووادي

 ٠ءتمة جبال_( ل وش.؛ ء.لي حمام وم.ن

 ، ٠رتة وجنوب ب ولدا ل وش_؛

 ثم فة لمدرا وا سوادة دي إلى وينزل

اذزراوق أرض دن والحرب اروبة

 ددًا حاس ًاذذىء وقد البحر. في ويعب

 سددة ردي ة وقنا دني تحبر سد الوادي عل

 نحو المزروعة حدة المسا تباتغ بحيث

هكار. ألف 24،000

 الشيبة دسن الله ءبد د.
 )با لمانية(؛ الشيبة ا ماض: أسماء مراجع:

 ا).بددان معجم :المقحني أ-وهد إبراهيم

 صهنعاء، الكلمة، دار اليمتي.؛، والعائل

،بيروت للدراسات، عية٠ام٠الج الم.ؤسسة

م.2002 ،4ط
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|لوعالنفياسن ن٠لياب الرهادن

|يمن حي الرعاش

 غرافمة٠الج بطبيعتها اليمن نت كا

جتماعية  الدولة ساطة أهام عاذق وا

 اليمني انجتمع أن خاص_ة ،المركزية

 عدم له خلقت الني ا-زروب اعتاد

 ا"مام رأى لذلك النظام. إلى الميل

 أخذ - ا تراك كان كما - نجيى*

وية القبائل شذوخ من رهائن  ا

 ك_وستلة دولة٠ال سلط،ة عن والبعيدة

 وإجبارها القبائل تلك ءلى رة لد؛ط

 ذكن ولم المركزية. ط-طته إلى ح؛صياع

دة، ا ح_دي.ثة الره.؛ة.ن س_ة ؛٨س  بل او

 لذي ي' رذ لتا ا ادق ا إلى تعود إبا

 القديم م.ذذ ردة 1ض٦ح دول ؤده تشكلت

 ك-1ا؛. عهد في ة و الذرء كالحضارة

)يرددا(.

 ظ حتفا  ا م ذظا وجود لكن

 يعني  ب الملك نبل من با مرى

 عن النظام هذا أخذوا بدن ا أة-ة أن

 أن ح ف ذو أن قصدنا وإنما عنة. اغرا ا

 اليمن في ستخدم1 اذي ا دن اره؛ ا ذظام

 - اظام ا ١لهذ ووان جديدا. يكن لم
 ء س-و ه٠ص ا٠لخ ا ظروفه - وجد أيذماا

 أو .ة ء جتما ا أو ية٠م سدا كانت

عهد في ا سلوب ه.ذا لكن جغراذذة.

 من جزء إلى يتحول أخذ  ثمة ا

 زه_ا جاه_ا سلطة ذلى ة٠اا_لىوا سة سع؛
م. ا ذال خلف ءلى ا"داري

 اظروفى ا إن لذول ا يمكن هنا من

 '.*راء اليمن، تعيثها كانت الني

 أو عية جتما ا أو ة فع حذرا كانت

 في ا سادي دوره؛ لها كان سي؛ستة،

 ك.ل ليضمن وذاك النظام. ١هذ خلق

ء اذذه درءو من  !،.اطه. ؛ل اقبا ا ر
 دن افي ا ا سباب ختلغت ا وقد

 بنظام الدويالت أخذت أجلها

 سدة سدا ب سبا أ ن— و ، ئن اره؛ .

 إلى ، لدلمطة القبائل خضوع اضان

 الطرق لتأمثن اقتصادية س-باب

 إلى ، ذل اذم؛ ا ت ا ء ا عتد ا دن ردة لتجا ا

تعتبر .في ذ.ب ٠ *ظ و٠وحير ن ضدد-؛

 خامة الو، لماب دي ا د-؛ اذورد

 -ي.   الدر في الزكاة

اسده.ة الومن دارة ده ؤ رهاذ'ن.1ا

 القديمة الدول إلى عدنا ما وإذا

 ، لعربع؛ ا الجزدرة جنوب في قامت اني ا

 أيل )^رب ابي الملك كان فقد

 يخوض عندما ل ناطفا ؛. يخذذظ وذر(؛

 اضطة الممالك "خضاع المعارك

 )كحد د ء-لى غار ء-لمدد-؛ خاصة

من الرهائن كان ما رغاب سوطم(،
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اليمن في الرهاؤن اليمن ض الرهادن

 أخذ فقد والذوات. ا هراء أبناء ردن

 - لسبئيين ا الملوك أحد وهو )مالك(

 ٠كذدة مدك ز واد لقيس ا رأ—م ا

 كندة، سادات أبناء من وفردم

ء ن م ١ذلي ئن كره؛ م٠۴م واحتفظ  و

 طاعتهم واستمرار الممالك، تدك

٠السبش إلمملك وإحدصهم

 التي السيامرة لظروف ا كانت لقد

 لقاعة ا لعصوز ا في لدمن ا شتها عا

 كارة حيث هرن الحديث و ص دع با شيه_ة

 فرزداد القاذة. الرأسية ال_وحدات

 ]لملطة الطامحين ددن رع١الم بذلك

 ا"دارية مركزياتهم دعم أجل من

 الدول أن وبما الوسائل. بمختلف

قتصادي دا دردا كان القديمة  هو ا

 فق-د .الدرائب نب 1ج إلى جارة ا

ولة ءلى كان  السلطة عل اظرطرة ا

 تشق التي رية لتجا ا طرنزها تؤمن أن

 إلى لتص_لى الشمال نحو الصحراء

 البدو اغذذاءات من والشام. ق ازهرا

ين رراء١دنلص ينتذرون الذين  واا

 القوافل. لذلمك إزءاح يسببون كانوا

جارة وكانت  للنهب داذًا معرضة ا

 در ا؛صا من ا؛صدر هذا ويصبح

قتصادية مما بانحاطر. محفوف ا

 اد أمام — لجنوب ا ملوك ضطر ا

 عسكرية حمالت يرسلوا أن - الخطر

 ويجتجزوا الصحراوية القبائل ضد

 عدم لضمان كرهائن هم١أسى

تجارية. قواذلمهم ءلى اعدائهم  إذًا ا

قتصادي، الظرف أن نالحظ  ا

 هو التجارية الطرق ذأمين وزرورة

ي  فالحمالت .الرهاذن ذظام فرض ا

 تمنع أن يمكنها  لوحدها التأديبية

 حيث القوافل ض عش برن القبائل

 مصدرًا ذل ذم؛ توفر  سالب ا كانت

 لتي ا لصتحراء ا في عيثها در مصا من

 ما إذا بديدة، در مدصا من تخلو

 ة ملم ة ا لحروب ا وب—أسا ستذذيما ا

 نرى فلذ )لبيرلى/ نها بم فيم المستمرة

 م أم.؛ انهاية في اضطرت القيائل أن

 قعها موا ترك إلى الرهادن أس-لموب

 بذتما اايمن إلى منؤم قسم نزح حيث

 في مأجورين كجنود آخر قسم مل٠ء

 القديمة. للدولة الخاصة العصاذلى

 الرهاة.ن ظام٠ذ أن سجق مما تالحظ

 في نىح لجنوبرة ا لك ا؛..ما في ستمر ا

ستقرار ذوات  السداسي. ا

تغزو التي لخارجية١ لقوى ا وكانت
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!ايمن ذى الرهائن

 ا ط في تجد ما ن سرحدا ن٠٠ليم ا

 "حكام ة٠ح٠اج٠ذ طرد.ذ.ة وب٠ل٠ س ا

 في أنه نجد لذك ابالد. ءلى ال;طرة

 ه سنخد ا ن٠ليم٠ل ل٩ذ^.بح ا و لغز ا ة -.تر ة

 أبرهة زا٠غ دا ذد٠ع٠ف ذئ.1اإره- م1٠ذظ

 ر :ذه وا "سال ا ق.يل )معد(  ذرم ا

 ذًا ضم-ا رهائن ا منهم خذ هلها ءلى

 رحيق ٠ء-ايه ه-!-با' خروج !.*"ذم لدده

 )ء.^رو ه ء ج( ا$در ل.ه .ذذر—ا ا ددما٠ء

 على أوترًا ل-وه ن رنة-( ذر(—؛ن ا ن—؛ ا

 ه واط -ذ-*طاد٠ام له ظهر وأ )معدلى(

 أشوه ا دذقلب  ق٠ح ئن لره( ا أذدلميم

 وارذلى ذلك، ء.لى أ؛.ره., ذ.واذق عب،

 رور . استقرار ضم.ى أن بع.د ئدًا ء.ا

.4لح لص.ا

.يد ٠: الرهادن ي ."ه ا ا

ولة ؛-داية فذي  رفي ا"سالس؛، ا

ي اأ-وةت  تثكل الزكاة ذه كاث ا

 ، دسل.ملمن ا ل م( لبدت س.ادي  ا ؛,ورد

 لح.ان ألة-ذلى ن٠م تتكب؛ د^رة٠ء رفضت

( إلى الزكاة إعطاء  ؛.ن زياد دلى ا
 السلطة عنى ؛ردًا هذا ؛-اعترر ب،

يه  د ءلى على لبيد بن راد فقبض ا

ة-ن كةمه_( زهم٠واحتأب; يين أكند ا من

 المغروف-؛ اززلذاة ومدول ليضمن

اذل. ببت إلى ا٠ءلته.

 أن في ا؛ه,لىاة^ة درحء ذكن ا4وم

 ند كانرا ا"مالمية ا!لىولة عمال

 ان4ض ض من ئن الره( نظام طبقوا

 أن هو هنا يا.مذا ما فإن الزكاة، دفع
 وب٠حلى في مذرًا بذي اأذظام ه-ذا

ربء؛ لجزيرة  أن ذ٠مذ اذ-ةطاغ دون ا

 وه-ذا الدولة. نظام المنطقة عرفت

 عية حت(  ا ة٦لبد ا ؤا؛-لى؛ إلى يقودنا

 ١هال لفرض ب؛ لجذرا وا ة .؛ا—وال

 سالطة أي قبا دن ه٠حد؛٠سذ النظام

 مها ذظ( ستقرار ا ج( من سعى

ا"ةلىم. هلىًا في ا"داري

 بن )يحذى الهادي* دخل وعندما

 ه/284 عام اليمن إلى ين(—الح

 كاي؛ ععبرة يمتلك يكن ، م.897

 ءله كان لذلك ابر عل للسيطرة

 مع ب تذن ؛طرق العامة يكسب أن

 - الهادي ءلى كان لذلك قوته. حجم

 يستخدم أن - العصبية توفر لعدم
، أكش أسلوب  تباثل هناك أن مع ب

 في أنه إ ته حمم ونا ارحمن إلى دعته

 ا سرى إلى يعمد كان معاركه

 ثم أهررهم في إلهم ويحن ؛تكرهم

عشائرهم. إلى ذردهم
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المن في الرهان اليمن في ذن الره؛

 في اعتادت التي القبائل بعض

 ، واللنجب ب لنهم ا أسلودب ءلى تبا حيا

 .ه-ا ردن. فيما لحروب ا على واعتادت

ئها، في التقلب ة٠سريع كانت  و

 بالهدوء، وعدت ذكون أن بعد فتثور

 النوع هذا أمام الهادي م "م؛ ا فاضطر

 كما - رؤساؤها حجز إلى القبائل من

 قبائل من )وائلة( قبيلة مع فعل

 — صعدة ذرق تقطن الق همدان

 عدم ليضمن ذن ره؛ م—۴ًا واحتقظ

٠ لسلط.ة ا على ٢٠٠٢ ر ثو

رد
 يد بن علي ترأس وعندما

 ا"سماعيلى؛، الحركة العيس*

 حذذمرت من - اليمن ءلى رسذطر
 البالد ملوك حوله جع - ة٠ئك إلى

 .صت.عاء مرب ه عند كرهائن وا-وعجزهم

 متعارف هو كما - أبناءهم مججز ولم

 إلى السفر قرر عندم.؛ وحق - 4ءلى

 صطحب١ ،ام 080 ه/473 ستة مكة
 أن من خوؤًا ايمن ماوك جبع ه٠مع

 يمكن إذًا غيابه. أثناء 4على يثوروا

ول  الذي ذن الره؛ نظام بأن ا

 كان ،انحايين الزعماء من استخدم

 بددل إيجاد يصعب بحيث الرسوخ من

ة ض.؛ وا اليمن، في الطبيعة  ن عنه،

 والشديدة الئزكيب، المعقدة اكبلى؛

ء  في الهدزيمة جعلت !لمكياخبا ا!-و

 و المطاف، باية !ست المعركة

 لخضوع ا الهزيمة أو ب نسحا  ا يعني

 ما سرعان إذ ،اايمن في للمنتصر

مما ،ء لزعما ا ءلى الثورات تتكرر

قبل من داونن والحذر الحيطة يجعل

طرين ا ء لزعما ا  في ا!-وضع على لمسب

 أن القول: يمكننا هذ؛ من ارمن.

 في ا!-يمن في ذن الرها عملية استمرار
 نتقل وا رذًا متوا ء ج؛ القديمة العصور

دخل حفى أءرى إلى سلطة من

 في وتوسعوا اليمن، إلى ا ذ-راك

٠ سة ياسل ا هذه م آحدا٠٠س ا

ا دراك فرة ي الرهائن

 هذه استخدام في  ذراك ا با!لح لقد

تة أخذذوا عندما السياسة  مذلمثة الرهي
 ااولد من وذكرًا وبنت زوجه — العدد

 تنفجر ا!.ثورات نت ك؛ عندم؛ ص؛ ءا -

 دسن فعل ك-ما الجرلى؛ طق المن؛ في

 رممة* ثورات إخماد بعد باشا

 وصلت حيذناك ، ٠٠ودافع ٠والحجري؛

ف. الرهائن  ا تراك ن وك؛ با$

 بعض الرهائن ء-لى يفرخون

حراس فرضها الني المالية الغرامات
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ابن في الرهادن

 وهي )ا!رسالزة( اسم دت ا!.سجون

 ولم الرهاش. يدفعها ا؛.أل من زريبة

 سة مم؛ كرهائن النساء م ستخدا ا دكن
 سادنة وجدنا نقد ك  ذرا ا ءلى ة جد

 عندما وذلك كرهاش. مهن ا ستخد 

 مدينة إلى ب عدالوها بن عامر ؤدم
 العش أبي بن أحمد أوخاء وأطلق زبيد

 يطلقهم لم ولكن رهائن عندها وكانوا
 النساء وأخذ ،ن  يما ا حلف بعد إ 

د غدرهم. ليأمن 4لدد ره؛ذن وا و

  ا!رهائن م1ذظ في نبحث عندما

 عن حقيقية نتائج إلى نصل أن يمكنتا

 ؛.عيدًا م ا!لمظا هذا م ا استزد أسباب

 ا!.حمن في سية لسيا ا ا وضاع عن

ضطرابات وكهرة  التي واكورات ا

 استح.دام في ع٠الذوم إلى حمعيها أدت

 ا ورربغن أن ح-فى النظام. هذا

 غدر رأمذوا ناجحة وسيان ذنه وجذدوا

 يجملون أو يفرغون ءلمدلض_ا  هالي ا

 نوا كا فقد السواحل. ء-لى سعنهم

 أن الموافء في العاملين عل دشبرطون

 وخ لثم ا ن٠م ة٠ءو م مج ذم وا٠لب٠يج

حق كرهاش سفنهم في ٢٠٢ يحتفظون

 أو لبغائع ا تحميل ء_مدق تذم

اسخدمه ما وه-ذا ، تفريفها

 تحا١ ني سفنهم رسر ءء الهولنديون

 ربح 21 م/1628 ذورر 18 ني

 ا تراك عمد وند اه.038 ا ول

 اشتدت ا٠دم٠ذ٠ء سلوب١ ه-ذ إلى

حمر ا! ا!محر في ت.ة٠القرص عمايات

 ؛-ح ا ورو؛-;ون اا7 يقوم كان !-في

 فقد الثرى. في لبحرية ا -م٤= طا بشا

 الهولندينن ن٠م مجموعة بة_زوا٠حتة ا

 لمنع وات—سن عدة ًا١واحتجزوه

.لقرص.ذة ا ت عمليا

 رغم - ش ا!رها طاهرة أن نجد إننا

 إ - ء-ام بشكل !:هن في ذ:وءها
 إلى ننتقل ءلمد^ن تزداد نت كا أيجا

 قابرة ا كدر الجباح؛ المناطق

 عها إخف-ا صعوبة ب٠بمب للثورات،

 م را١م أن نجد لذلك علبا. والمرطرة

 لكثير١ أخذ - المثال سبيل ءلى - ؛؛شا

 المعقدة )ربمة( طق مذ؛ من الرهابت من

 طر سح رء-ندما والممرات. المسالك

الشمالة؛ ا؛لماطق عل باشا( )ممدان

 ا٠۴ت وبذورا صعية٠ل ا لم ه قدت يجفرا المشهورة
يرة.٠ك ؛؛عداد ذن ا!ره؛ أخذ -

 الحكم في العثماني ا ملوب إن

 شثذوخ ف لتفا ا إلى فذى أ ،وقسوته

حركة يترعم من كل حول القبائل
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اليمن في الرهاذن ايمن في الرهاذن

 م٠سياسذه ف-كاذ-ت ٠ ض-ده-م الق.اوم.ة
 أدت ازفي العوامل من المنطقة في

 الداخرة الدراعات تخفيف إلى

 لكن ،الغزاة زلى م٠جه-وده لتوح.يد

ئهم في القباذلى شروخ تقلبات  و
 تعهدابم جع.لت ،جه.ة من  كثر

 ك_اف_؛ة ء المؤيد م ا"د-؛ إلى

 !-ذلك ،جانبه إلى وقوفهم مذ.»,رار
 يرسلون ة_؛زوا اك؛وخ أن د—نج

 دن ع ٠كت .دولى إلى بأنفهم أبناءهم

ئهم مرقفهم زلى التأكيد  وو

 ة—س*اس ث ولة؛ ٠إليه الصادق
 المسيطرة وسيلة أنحم ه-نه ذن ا!-ره-؛

 وامتمرار ،!-وعرة الذ-اطق ءلى
ئها  اذدت ا!.في العاثمة !.لملطة و

 ط-ق المن؛ لتثمل مي؛1اسدخ_لى في
 طريقة ا تراك ير ولم الهلة.

 -؛طرة٠و. لبالد حمام لك?ح خ.رى

 الحكم، ني م٢قوت ظل في - عليها
 قليلة، كانت أعدادهم أن خادن

 عكرية ط تق؛ "ؤ؛د.ة تكفي و

د. ءاء جع في ٩فوي ا:؛

 ا!-رهائن سة دا س -معك 1 ؤذد

 ما إذا ذ_لىه_م. عنف بأعمال

 قم؛ئلي-م. لى٠ة.؛ من الثورات اذذ-جرت

الدين-:;؛ شرف ؛-ن المطهر ؛ فة فغي

في لقدوة وا لشدة ا عته عرف إذي ا

 ازنجذرت وعندما ردات.٠اك همع

ن في الثورة  ه/935 عام خو

بالرهائن التميل عل عمل ام 5 28

 تنجح ولم ٠٢وأرجل-ه أيدتهم وقطع

 بل ، المذ-طذة ع.كحرل٠تا في س*-ة 1ال؛ هذه

ضطراب زيادة إلى أدت إبا  في ا

 من المزيد إ  يسكنها ذزم المنطقة،

 لرء !-ذلى؛-؛ن والظام. -وة٠الق

 عند فدل ردة الرهائن، معاد-؛-ذ

 د_وا ة؛ دن ا!ن ،أنفهم ة_ن !ره_؛ '

 ذ*-ل ك-ما ،قلهم د.*؛ داخل ؛لى»-ردات

 قتلوا عندما عدن؛!؛- ني الرهائن

 من اسدة ءلى واسولو حارسهم

 العمارة وكادت الجن، داخل

 إلى الركي لحاكم لجوء !-و  تتطور

 كاذوا منهم وكثدرا مراحهم. إطالق

 إلى !;*.ودوا  تراك ا قبضة دن تأر؛ون

 با!-؛-ورات للفيام وتحردنه؛؛ ةا-؛ة؛ليم،

 أسا من الرغم وءلى ا تراك. ضد

 يست.خ.دم-ه-ا التي ؟راءات اد هذه لى.لى

ة  ني لغة وام؛ اليمن، في ا تراك ا!.و

 أن إ ،وذوعيتهم الرهائن اد أءلى

 ذر؛-ورات يقهم لم ا سلوب ه-ذا

 ق،ل وامتهنوه؛ ا-زروب دوا اعن؛ لذ؛ن

ذرى ذلك ومع إليهم. ا تراك دخول
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ابس اى الرهاذن

 ^و٠ت كانت ة_ن ا٠!_ره ا مة I;— أن

 "قناع الثورات، يام٠ق مع ط_راد I؛-

ة  لن ارهني الشعب أن ا تراك ازو

 مادي ٠تضرح إذا إ  وادره-م يت.صاع

 نفوس في الرعب وألقي وبعدويأ،

 باءكم الشايم ءلى "جبارهم 4؛.أبذ,؛

 ؤد العثمانية ا!.دو!.ة وكانت ا!-نزكي.

 إرسال اغنتلغة أقاليمها ني اعتادت

 حكمها ضد ا!كورات لح.تزءمون من

 وذزك ادردة، لإلقامة )ا ستانة( إلى

 في الة.باذلى دوكة إصداف جل من

 في أما تدءمه»ا. ك.اذت ازي  قاليم

 سب الحغ.راني البعد ون دك فقد اليمن

 إ ا ماوب، هذا سخدام ا عدم في

ون ءذدم.ا درة ن؛ ت حذا في  لحطر ر

 الزعامات تل.ك ددت م-ا إذا ني-ديدًا

 أرسل عندما ٠حدث كما الداخل، في

 لإلقامة ا ستانة إلى المطهر أبناء

هذاك. الجرة

لحز1وا#ذك الرهائن

 ظ_روف لدرامة ء-دذا إذا إذ-ذ-ا

 ا)قبني ا!.عرف ؤإن اليمني، انجتمع

 ا جائل بين ة-وي تتاذى ووجود
داسدة ._ة-وى . واستغالل  الواؤ_دة ا

ا!;هز، في القبرة لظاهرة ا!يمن إلى

 ااط-اه_رة ه-ذه ا دور ه_ذه
 رع من عقب-و  قب.لميا عرف لتص،ح

 ولقد ..ياسية٠وانض ة ء جتذه.ا ا اقئات

 ددن اليباسة ه ها تخدام٠اس تعدى

 زلة ا!د ا!-ذوى إلى ة٠امح-ل 'القوى

 ا!.ره،ذ.ذ بنظام لتتعامل للبالد مختلة

 دن والوقاية يم.ذة٠اله لفرنس كوسرلمة

رابات الداخرة. ا

 بربغ د_و ؤا ا٠ءخدم "نجا^ز ا إن

م حتال ووهب •I بوع
 يقبلوا لم م،1ؤ39ه_/1 3 5 8٠

 ولم ،لمنطقةا ه-ل د.ع !.تفاوترا

 أن بعد إ التعرم ء دا-ما٠, يطمئنوا

 ا"نجرزية الحملة قاثد )هتر( اذذط

 من ؛, ذة إردال لقباذاا حس؛و عى

 عدن رلمب.م٠جحه ملثر.ا I ن-اه ضل. ه-م كراز
 وج.د ق.د 4أذ عادًا ه.;.ة._1د بطريقة

 أورر؛-ا في ثن لره.؛ ا ب-ذغالم يه٠ش ذظ؛م

 ت ا ر٦هح وؤ*ت عذدد؛ نفها

 شخاصى٦ ء-لى وفرز-ت لشعوب.

 حق ، محددة ك.ن م.ا في دردة ا دة "ؤا ا

 ى ص_ا٠ت  دا ين ج, للمها تهح 

 ء.ب ؛تن؛ ا ■■اك,اأ‘ وت ، ى خ. لثعوب با

للدرزة.

 انحيطة !قوىا أن ونالحظ

_ة٠سدام تتخدم م لني بارهن
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ض ال في الرهادن ادمن فب اورهائن

 -ج م-ا ن سرء-؛ مناطقها في ل.رهادن ا

 إلى نفوذه.؛ اح إذا ط دم؛ا هذه إلى

 سبيل وءلى اليمه. والتهاثم لجبال

سين١ح لذريف ؛ ددط.ر ء:.دد.؛ ، المثال

 إلى بجده ووصل تهالة ءلى علي، ابن
 ءلى طرته٠س وأكمل و)الحجرية( د»دز*

 منها حم-ع ،ل٠ا سق الجمن ؛-ذ-؛ع

 وعنن رد؛؛؛ إلى ^٠-1وأر^- الرهائن

 م.وا٠ليحك اإذ.اطق ذط-ك ء-لى لح.كالم

باس. البالد

ددن -احدر ال ز٠ذ1٠ره٠1ا

 استخدم ذق-د "دري_سي؛إ؛ ا ا٠أم

 صع.ة اطن-؛ , ط-, اذن؛ في دن ازره؛ سةسدا

 الجطرة يذم منطقة وكل ، لحك-م-ه
 ثى٠جبو دخلت وعندما ، عطيها

 )وأتبا(-:؛:- )رذ(-:؛:-، بالد إلى ا"دري

 أ؛ظاء م-ن  سرى ا أء-ذ )والراة(،

 )الزيددة(؛؛؛ إلى وأرسصم المناطق هذه

 كرمز -م٢ ظ حد؛ لال )جيزان(؛؛؛ إلى ثم
 .سط-رت-ه غات ااذر؛ة( هذه لدخ.ول

 في ذن الره-؛ استخدام يكون د٠وة

 ا"در؛~ي، ء'لته-ا سيط-ر !-في المناطق
لة ء ثبات ء.لىم ء-لى د  القبائل و

ء ؛-دن وتأرجحها  لإلدريي الو

 أحذ إلى عمد ا-ذا-ك يحبى. وا"مام

، ل-ه ءوو ا لتثبيت رهائن أ؛طئؤ-م

 الصعبة القبائل ط-روف أن ذ؛ى.ة

ئها في تتجه جعلتها وطبيعتها  إلى و
، ا قوى  القباذلى أن حق ا؛.:صادي

 تددى ".ام“ ,٠! بالنسبة تعت.ار ن؛ذت التي

 المناطق ع ;ض، ا دوحه اوذي جيشه

 لمن لذ-بر تذردب دت٠خ-لم المضطر؛~ذ
ءها  شد؛ًا؛ دأ م-ث-ل ،ي٠لإلدرل. و

 إمام "درد-ي ا ن؛ اء اللتدن وبكيلب؛ئ
 إمام يحيى ا"مام ا—ذم ؛ح الذه_ب
 رؤساء استخدم دري ا إن الماهب,

 هد-؛ عذلى ذن ؛.ره؛ ه-؛ ووجذ-هاء ئل اانر؛

 لطاعة ن كضما عنده حتجزهم ا

 الذدوخ ء هؤ من وشكل قبائب(.

 احتجزهم عندما كره؛ئن ووجهائها
 وشك.ل ، م٠قدائله إطاعة ان كضم عنده

ء من  حرس كتية 'المدوخ هؤ
 كقوة موكبه في ترافقه ،ا؛-.ذرف
 بمهام ويكلفه-ا أراد مئ يحركها

إلى وجودهم أصبح حق ا مور
 القوة مظاهر من مظهرًا جانبه

ن. واتساط؛

 ذنعممل ذن اوره؛ ظاهر صدحت و

ء  اغذتاذة الغوى بدن اكياسي الو

 تعذن العثماندة، الدولة فكانت

 يحيى م "د-؛ ا يحتجز اافي المناطق
 لنفوذه، التايعة ز ط اذن؛ من رهائنها،

 لذلك ا تراك. ملطة ءلى والمذارحذ

ص_ا.ح عقد ءلمد ك_ ا تم أن نج_د
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د(٠ح٠ ؛ن )ء;-ى الذوح

م_1911ه/ 1329 م ى ن ؛ دء

 من بند في يج:ى م "ى ا ء.لى اشرطو

تفاق ؛خود  الرهائن إحالق ا

 وم؛ صذ.ع.اء لي1ه دن ءذده دين٠الموجو

 لمدة ٠و)ءران( ر)حراز(جأب جاررها

تغ-افية ع.ده وهي ت1سذو ءشر  ' ا

 ,كانو ا دراك أن ي دع مما ، ذا;ن لجا ا

ء ازدواجية عدم ءلى حريمدن  'أو
ب في ٩تذوج ذلى التي !ن;.ادلى ا لهذه  و

 واقعة ؛.اذت وإن ، يى٠يج ا"رام إلى

ة نفوذ تحت  ما إذا ا تراك الو

 الماب هباتها العثمأنرة اكو!.ة قطعت

 ذذوذ وولمعت القيادلى، ء رؤس-؛ عن

 اه-;طة ئل الذب ء رؤس! عل م ا"د-؛

 ذ.لمك "مام ا يوجه ح-فى بصنعاء

 وادم ،ذذ-ك ء دد-؛ ءندرا ئل الذم-؛

 ٠ "د-؛ ا ء-هد في الره-؛ئن خذ٠ ق نط-؛

 يشمل حق؛؛د حمد م "د-؛ وا يجيى
الن. ن أء;؛ أبناء ؛ل

 |لغقيه محمود دحمد أحمد
 ذن إره؛ا نظام الم*ودي: قاؤد ءجدالرز : دراجع

— 4 عدد ،لجديدا ليمنا :  لمة ا ءهد وي
 المرد الغفل اكع: اذن .3 1 ص ،1989
 ح لغتا ،سالم *ميد ،في-د دمستا بغية على

 ح لفقده ا د محم ط حمه أ ٠ لديمن ا ول العذهاذي
 عدد لحكمة١ جلمة٠م ليمن،١ ذي ذن لرها ا ذظام
88 ص ،1998 يونيو - إبريل ،210

 رياض الربنة، :دماج ع سهي زيد .95
،2ط ،لندن وال-شر، للكتب الري-ر

م.1997

حمد٠ يسى؛ن٤ » ادزوح

م1793 - 1718 / ع1207 - 1130

 بن ح~ين ؛ن محمد دن ى ء ه-و
 ءالم الملذب؛؛لررح: عبدالقادر،

وعلوم ع والذم ا صول في محقق

 ;؛;غ، دب و؛،' ءر ون؛ أدب ، ب زمر ا

 دن وله : ؛ذول ني ادو؛؛ ا م "ه؛ ا وصفه

جتهاد علوم في  مكب ن ر؛؛ قوية، ا

 لعلمية ا رف 1لع ءل ه-وه٠ء ط-وب

شاخ. حق الطارة وإذ-؛دة

 1  دلى ا دوم كوكبان إد.؛رة ولي

 2 6 / ه 12 0 2 تجنة $خر ا ربع ثهر

 ن كر؛.;.؛ أهل من تفاق بل ام 788 ،ناير

 وذلث ،ه-لىب و منه .*ي— غير من

-أ٠إيراهي أخه وفاة بعد

رذء. إد؛ في لبرحم.ة . صاح.، حمر
 دي الة.؛ إلى وجهها رسا!.ة ؛ مه من

 ء ط.؛ .مته.ا—غ L وقح٠ئل . ل ؛ ى ؛ز ى٠يج

 د.ن فيها لما نذكره؛ الكذب من كرر

الؤ م: دلن وفصا القول بالغة

 ا ولى جادى في ؛وكبان في مولده

 ووذاته م،1718 إبريل ه/1130 سنة

 شو نمبقين  ربع ا ردا؛، يوم قه

م.1793 يونيو ه/1207 سنة
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الرزغة الرونة

 في با ى بى بن الله عبد ابنه ص;ف

ء أفي الروح )ربدان ٠سمئ وازده  إد

وذكر له ترجم الروح( محاسن
ومسموعاته. انء ة, د

شتباه إزالة آثاره: ين ؛-ا!ذرق ا

سه المنابذة ؛.يع  الحصاة؛ وبع واذ

 طروق إبازة في الهندي اليف

 ذصحيح في الفائق ازقبوى النجدي؛

الالحق. إمامه

ا"كوع ءلي .ن إداعدل اذاخدى

 في ومعاقله العلم ٠هجر ، كوتع ا ءدل ا إسم دراجع:
،1ط ؛؛روت، صر،).معاا اإذكر دار ارمن،

 البدر ذي،الشوكا ءاي ؛.ن محد ام؛995
 معر^.ة السابع، ا)خرن حاسن؛*.د٠؛^ الطالع

اه. 348 م، اكادة،

الرؤى

 التي المديرية ركز٠وم مدينة هي

 ومؤسس شبوة فظة يمحا سم-ها ا تحمل

 عمر بن محمد الثميخ ه) لمدينة ا هذه

ني  - 1436 ه/860 - 840) الخو

 الني تذية١الط بمنشآتها تتميز ام(456

 لعمائر ي التقرد الطابع عليها يظهر

 مديلة جامع ويعد ،وحضرموت شبوة

 التاريخية معالمها أهم اوشديم وروضه ا

 إلى الجادع هذا ؛-لماء ويرجع وأقدمها

. م15 ه/9 الذرن منتصف تقريب

 بحياكة الروضة مدينة تشتهر

 وز لمعا كا يمى إ ا وصناعة المنسوجات

 من أنواع المديرية هذه في وع

 ٠ والسمسم واوخطن كالذرة ل اغثاصي

 ذي  را ا أخصب من أراضيها وتعترر

شبوة* يد.دلحردذ عه لزرا'

 ذكرى ورد قديمة مدينة والروضة
 نقثن منها القديمة ة ليمتم ا النن.وش في

 إلى يعود الذي "629 "جام رقم

 بعفى ويعتقد الميالدي الثاني اوذرن
 النقش ه. في المقصدود أن واحثين ا

 في كان الذي المقه ا"له معبد هو

 او-عاصمة شمال تقع التي الروضة
صنعاء*

 ا عناب، موسم في صنعاء مذذزه

 كاذت كم، 9 بعد عل شمالها ذ.ةع
 حتى ب-)اتلئلر( تعرف صغيرة قرية

 حاتم السلطان وسكنها مدينن اخذحوع

 ه/568 )ت ٠اليامي أحمد بن

 حاتم( )ذوزة وسميت اام(،73

 ارباء-ها أحد ذب كم إب، نسبة

 إلى ااسالطين( )درب—د روف—ا؛.*

 وهذا اليامي، حاتم آل السالطين

 والردح ازروضة(، )ردع دو الدرب

 بدر ربع والثاوث: ليث، بنو ادخاني:

حن- ابن ريع والرابع: زيد،
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الرونة الصة

 بحدائق الروضة شتهرت ١ وؤد

 غذذ وا ، غيره يفوقه  الذي لعنب ا

 صنعاء وأعيان مشاهير من ركتي مذ.ها

 من عدد قذذى وا ، وسكن مقرًا

 لخريف فدها يخرجون ؛•؛ودًا الموسرين

 وفي ٠صفا ل ا موسم في لعنب ا

 يجتل مسجدًا عشرين نحو ة٠لروض ا

 ابن أحمد بناه الذي - ر الكبث; جامعها

 ه/1066)ت محمد بن الة؛*م ا"هام

 دنا أرذ وكان ،ها مركز - م(1656

 يذ.سب 4وإر (لب طا بي أ س> يعرف

 مبا اكندنسال طالب( أبي )بدت ذريته

 ،ء وأدي! ء ءلى؛ مزهم ن وكا؛ اروم، إلى

 لحديث ا لعصر ا وفي طيبة. ة دقي ومنهم

ي يمر ركان مذ-ي-ور، حمام ا٣ بني
 ج\، ٠سحيخ ا تمر٧مس غيل٠ ^؛ عن؛ أ بقي،٨وب

 ٠الحن بن أحمدلى المهدي

 شب وقد ام(، 681 ه/1092)ت

 الذرن. هذا من الستدندات مطاع في

رة الروضة وأخبار  ريخ لتا ا في كثي

 ا دباء، وصفها وقد ، دب وا

 زها أعنا وحدائق دوائها بطيب وتذق

 المدينة ا$ن اتسعت وقد الشعراء.

 ،حديثة مدرسة من أكهر ا٠۴٠ وبني

 ٠الحارث دفى لمديرية مركزًا وبقيت

ل. لسد؛ ا جهة رن ء بصن*؛ المذصلة

 من لعدد مشهرك اسم والروضة

 قوت يا ها ورد أ كما هي المواضع

 الفزاز وروضة بددة في بدشة رودة

ل ذا دط خا ا روضة حضرموت وفي

حي٠ف:هاأ؛وشمرالحضر

 المخابط ذي روضن؛ ى٠سلي عن عفا

 رط ركا خ:ت بين ذي العال ذي إ!ى

مرؤ ا قدها قال الني متفح وروزه

.!.سكوني ا ءاسى دن هرع لقحت ا

 مرة '!ورد أرى هل شعري ايت أ

:خرار موكا  مرب يطالب

 منفح أوبروضة رعيل م ألدن

 ر صدوا لى— ح أنعام أبادر

زهران. تبامة في دجرة وروضة

 ذكر كما وهي الالن وروضة

خزار. بازاء جبل قوت دا

 بنة ن بيحا في مديدة لروضة وا

د؛كار. أحمد بن عاذق الشيخ

 فيها أردب. في قرية والروضة

 الحميرية، با$ثار الغنى مطرة حصن

 لها دقال لذلك ذب منطقة في ودقع

". ب٠شع روئ 'ا
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الرزنة الرذخة

 ا!.*..الي وص.اب في قروة ت -ة والروف

 ازذشيه سكدها ا!-دن. ت٢حم ل د!

 أي؛ إبراهيم بن تاحم بن ءلي العالمة

 ه/1051 سنة ا٠م ونوفي الرجال

إداري. مركز وهي ام.641

 من سمر وادي في قرية وة: وال

آنس. ضوران جبل في الجعافرة بالد

 ن٠ع البطنة في قرية :والروضة

ء.مران. ظ، ،اف عمال و العشة دردة ظ

 في ضبيان ؛في ذرى من والروضة:

ن العاب. خو

 لحيمة ا في ذرية :والروضة

ا؛واسم. اب من دة.ر؛ة ءلى الخارجية

 ه-وزان جبل في ذرنه والمروضة:
حراز. د د في مناخة ة ر مد دن

 دقعة وادي ني م-ديتة :ة والروى

 نبة إ-راتيل" آل "ووئ ذا يقال

 الفقيه ابن إمرادل الفقيه الشيخ إلى

 عمر ب-ن مح.مد الفقر، ابن .اعرلى٠إمء

 ه/862 منة ا٣ المتوفى المالكي،

 ن م. يالزي؛ كما٠ ذريته. وببا ام 45 8

 نىتالج وآل البغدادي آل اعلوي آل

الله عبد آل من ا -ئدضر الجنرلى وآل

 عتيق وال زءدل ال ومعهم باعلوي،
 وآل سمد وآل رح ا٠ف وآل كرران وآل

النجار. وآل حميد

 إداري مركزًا الروضة هذه وتشكل

 محافظة وأعسال ميفعة مديرية من

 ،قين عما : ه؛ قرا هم أ ومن .شبوة

 ،لريدة ا العين، الصدارة، ء، لخدرا ا

 الجول، ،الخالجا حصن ،بريرة

 رأس ،بروم ،لحررة ا ،لحكة ا

رهوان. وادي ،وكلب ا

 من ءين وادي في قرية والروضة:
شبوة. وأعمال ن ا دجوت مديه

 فى٠اليم ضغة٠و ا في ؛.رية : والروضة

 جذمار لقة2مذ في قع ووا ا برامس !.وادي

 وكان أون. وأعمال خنفر مددرية من

 من برامس طعة مقا ن سلط؛ مها يديم

الفدلي. بالد

 ؛.مدرة انحفد قرى دن والروش.؛:

أون. ل وأعم.؛ موددة

 ابن وادي في قرية والروضة:
 حضرموت شبام مدين؛ جنوب ،علي

 آل روضة لها ودنال أعمالها، ورن

دول. واد لفي وهي ، مهري"

 مدينة ضاحية ني قرية : والروضة

حضرموت. بوادي سلون
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-ة٠٥, ار الؤزصة

 دوعن وادي في ترية واروى:
 Li ل وية؛ الظايعة، بمنطقة تقع

ساكذيها. إلى كة ”باقطيان "روى

 ,احبة ض ال في لري-ة والروضة:

مجضرموت. ا؛كال اددذة ة إغردي ا

 العادي مذط.ة-ة في قرية : واروى

.مارب وأعمال حريب يرية٠مل همن

 طهيف أزي $ل قرية : والروى

٠حريب في

 في طالب $ل قرية :وا!-روى

ئرب. وأصال الجود.ة وه مد

 مدغل م.ذطقة في قرية :وا!.روى

بأ؛رب. ءان٠لحد ا

 ف  ذرا ا فرى من وا!-روى:

م؛رب. في مجزر بدددرية

 صرواح في قريتان والروى:

 ،نحجزة ا منطقة في ا!لمرة روضة :هما

أراك. منطقة في نيس وروى
تواس ٠

 من ئوض ل قرية والروى:
م؛رب. وأصال ا!.مبددة مددردة

 مديرية هرس ذريتان :وا!روزن

 في أحدهما ،صعدة ذرفي كتاف

 وادي في $خرى وا الفرع منطقة

واذلمة. وائل يعضى وهما أمالح،

 مدينة حية ى في ذرية وازروى:

 قبائل بعض ذها بالجوف، لحزم
ددان.

 الركب جبل ورى من والروضة:

 ساكن دن وهي ،زب-يد مدينة ذرفي
ا ثاعرة. ذاذل

 ؛- د في قريتبن اسم : وازروصن
 الشعاب مذظ.قة في ا ولى دقع حجة.

 بلد في ذرة لثا وا حرض، مديرية من

والمة الشفادرة. مددردة ءن ا

 وس’!.;. جبل ني ؛.لدة والروضة:

لحح. وأعمال دافع لإلددردة من

 جر حبرل فرى دن والروضة:

ردفان. في

 تقع تين، بوادي قرية : وط والر

٠ر١فيم ا مذة.ة فى

 عرماء وادي في تان و والروى:
 دهر بمنطقة أحدهمر؛ ،شبوة جذوبي

لمح. مذطذذ في وا مجرى ا

 بلد ؛وادي في محل والروشة:
شبوة. ل صد.ا أ من لصعرد ا

 حذرن ى في درة قرية :والروضة

ارضاء. ؛ د من هر أزا ا مددنة

 في دورة نرى سن والروضة:

ارضاء.

6 141 Jl*اسعدت ا-هطة



روميه الززب

 من منمور ل ذرية : ة والروض

البيضاء. وأعمال ناطع مدرة

؛ أ*؛اء من .زه وا)ر) رداع. مدي

بني ور٠د.لذ.ص $ل قرية : ة والروف

 .الواددة في ويرب

- ء.و بمنطقة قرية : وف-ة والم

 ة. بادواد ؛.ا,ان1ض

ا غوال ني قرية والرون.؛:

 ة. ازودا دن ااذلى

من ءوض $ل قرية والروضة:

 ذاقع. قردة جوار ذقع ودة،٠اا بالد

م.ديذة ض-اد؛ة في بلدة : ة والرو

م. ج?ل جوار ا.؛؛ضاء،  اا«

ء-دن مديذة في حى والروف-؛:

 دقال وقد ،جح؛ف جواة من اةرب1؛

"القلوءة". اه

 .هري٠|ا- الله دد حسدن أ.د.

. أدهد إبراهدم

العروسي ءدي محمد د.

 من مذتارات وآرون، ا"رياذي مطهر ،راجع:
 والحرث الدراسات مركز النقوش،
 محدلى ام؛988 مفا،، اليمني،

،وبئدها ارخمن ؛لمدان جموع٠م :الحجري
 الحكمة دار ، كوعا ءذ.ي محمد تحة.تق

،2 ط صنعاء، والنثر، ئ للطبا اليمانية
 من عام مائة :الدهري حسرن د. ام؛996

،العدثة المطبعة الحديث، اليمن تاريخ

 ابن محمد بن محملى ام؛ 984 ،دمشق
 د بع اليمن لنبالء الدرف نشر زيارة: دحدى

 ابذي، والبحوث الدررات كزرم ا لف،
م؛1985 ،بيروت ا$داب، دار صنعاء،

 والقبائل اوجددان م معج المفدذي، إدراهيم
 ،4ط صنعاء، ،الكلمة دار ،ا).يمنية

م.2002

رومية
 الشعبة؛ ت الحكاخ؛ رقول امرأة هي

 الدالي العر في عاشت إيا الشفوية

 كبيرة نت وى الحميرية الدولة ر لعص

 رأي صاحبة ،وحكيمته-م ؛ومها

راجح. عقل و صاذب

 وتقع المسنافة، منطقة في سكنت

 جرف غرب جنوب لمنطقة ا ه ط

 كيلو (2) بعد ءل ادكامل أسعد

 في ا ثرية الواقع أشهر من مش،

 ذب خرا :يسمى موقع المستافة منطقة

 المعمورة المستافة وحدرة ،رومية

 رومية، و؛-ركة ،الحميرية  حجار دا

 نقيل مى٠يس ونقيل فة المسنا بركة أو
المستافة. ر؛ة عل دطل رودة

 عن مش (500) بعد عل وتقع

 في محفورة ي٠وه رومية سكن موقع

 أصم، صخري جبل أسفل ازصخر

 الذي خ-ر—لص« ا نفدى ه ذي خر٢ه.ص ل ا دع دو

وتمة الكاض. أسعد جرف 4ءلي نحت
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روب روب

 عن تتحدث ، هذه رومية عن قصة

 تروى حبيش منطقة إلى رومية هجرة

 القصة لحين ا ذلك منذ لألجيال

:ول٠تة

 صررها نغد حين رومية إن

 عل  حمر ا النمل وة زمرا واشتدت

 مءن كان ام كل وأكلت مسائها

 إلى المنطقة من الرحيل قررت أكله.

 كاذت نرا أو ،بها تراه؛ ذ.ةطة أبعد

 تدن ولم ،لبدغباء ا  رخمى با تسميها

 قررت وحين حينذاك. اسمها تعرف

ستعداد قود-ها أمرت الرحيل  با

 وبر آيار بكر( )ذي حق للرحيل

لي ات تخان؛راره،. ا

 تغادر وهي أنبا الرواية وتذكر

 عل جشت قومها ومعه-؛ ن لمكا ا

 التراب من حفنة وأخذت ركبتيها،

 ذلك ن وكا تبا، وجهها وغسلت

 تجممت فقد مشؤوما يود؛ روم ا

 شتدت وا المنطقة، سماء في تجه ن إخر؛؛ ا

 إلى وصلت وحين ،لرياح ا أعاصرر

 تستقر لم حبيش"” البيضاء ا رض

 المكان، ذلك إلى تحن وظات في

سكتها ءلى يمر ءردب كل٠ ءلمه وتسأل

 عل* اطمأذت ي|عرفه كان وإن الجديد،

 له دء-ت يعرفه لم وإن خالله، من

لسالمة. با

 ر ب من رجل إسا فدم حق
 ا ول، 1لمئذاعه ورن اه؛ ا!ذوم عقالء

 ا ولى -ا٢- ضار٠م ءن آكته٠س ورين

 فحئلت ،وزة ق' لل.ة من ه عرفت

 مجتاجه، وما والطعام الحبوب قافلته
 هون ء.د الجاد من ؛.رارًا عطته و.

 خصالت عالقته في عقدت بالسن

 يوصى أن عنه وطبت ، ها شعر من

 ا ولى ماكتها إلى القراب ذنك

 ،شهر ثالدة لمدة ح.جر تخ.ت ويفعه

 !.:*.ود إليها ارمل النمل تأكله لم فإن

 كلته وإن ا ول، منبتها إلى وقومها

 وسركون إل.ها يرس--، وا نمز

 عن غ أبال ه_و ذلك ءن ا!.اذوت

 ا رحض رث في بقائها استمرار

 ا!خم أن إ ذلك وفعل ابتغاء"

 من أنل في القراب ذلك التهت

 -.ذي ا!*ذن غ.ر م:ه يت.بق ولم ذ؛رلحن

 فأرسله الشعر خصالت بداخله كان

ا شأ-ر. الثالذة تمذي أن قبل إليها

 !.برضاءا  رض ا في البقاء فقررت

٠ خبازها أ واتقطعت

ai 4 اا هد.اا.ح رد
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الزوع
تذنيد ور الواو ر٠٠١وكة الراء بفتح

.ها وآخره ابء

ذرها زبيد*، ذرى من قرية هي
 جاعة إليها ينسب معجمه في ياقوت

وأصلهم المشرع. آل من الفقهاء من

 منهم عجيسل. ابن ٠ لفقيه ا ت بي. من
 عالم كان المدع عبدالرحمن القاضي

 بعض دخ في وعمل الفقه في

ته في ب محتغظ٢ التي الخطوطات .عكت

 قديم ال^.ن أعيان هدن الرون وآل

 في السر وادي في الهمداني ذكرهم
صعاء. فظة غذا

العروسي ءدي محدد د.  جزدرة دذة ذي: لهمداا أحمد رن الحسن جع: درا
  كودعا علي بن محمد تحعآ.ق ،دع-ربا
، صنعاء ، د "رن؛ا مكتبة ،لحواليا

 ياقوت معجم ذي ليمابا البلدان ام؛990
 علي بن عي-ل إسما تحقيق ،).حموي ا
 مكذجة ،بيروت وة،الرسا مؤسسة ، كوع ا

م.1988 ،2ط ديخاء، الجديد، الدل
ا!ليمز ، الذقد = سي 1الة.ر ردال.11

اريان’
 بلدة ٠واراء اشتوحذذ ازراء بتشديد

 20 بمسافة ٠المكال ذرفي في ة ساحب

 الشحر إلى الطريق خط ءلى ك-م،
مطار فيها ي.م7؛ باوزير. غيل وإلى

يرة.٠ا؛ك ا؛طاذرات يستقبل حديث

 ل ورد-؛ جبل - أيض - والريان:

 رملة وشمال الجوف، نرفي في
 إداردًا مركزًا بلدانه تشكل السبعتزن.

 وأعمال |ا لشعف وا خب مدردة من

الجوفه. محافظة

 من ا؛طيا منطقة في ذرية واريان:

.٠شبوة وأء-مال ٠بيحان هرددردة

 ا صابح جبل في ءلى والريان:

د. لحجردن د؛ ا؛.نسمايتزن هرددردة دن

 أحداق س_دس في قردن والريان:

 ل شما رث الحا بنى مديرية من

 )بيت قرية يجوار تذع صنعاء،

 دن أحم_د ينسب وإبها حرات(،

 في ل الرح؛ أؤب ابن تررة الريان،

 ا دل وأض وذال: البدور" "مطاع

 ن وكا؛ ،نعمة أهل — الريان - لبرت ا

 المتأخرة ر  عص. ا إلى مستبرًا دكرهم

سذة. دن نما ؤ؛ أو رة ا عم سب نحو

 ددن عائلة )؛؛ريان(: ريان أبي وآل

 وادي في الواقعة "خدش" قرية أهل

دوعن*•

ي هةد.1ا أدهد يم۵إبر|

 وغباذلوا البلدان معجم الشدذي، إبراهيم جع: درا
 ،4ط مند؛ء، ،الكلمة دار ،اليمني-؛

٠م2002
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رى—ري: ررن

رسون

ثمة لقا ا ريبون واحة كانت ربما

دوعن !-وادي ا ج انجرى عل

 الددت؛ للحياة ا ماب؛ المر|كز أحد

 أحد أن ذلك .٠رموت٠حغ داخل

 هو القديمة حذن اوا ا لهذه ادثرة المالمح

 ا"له ؤمعبد ٠ ذيها لدينرة ا المباني كهرة

 ءلى قاتم ن كا ن، ميفعا ذي سيان

 ادبر أوسع قاب في الوادي. منحدر

 ذات لآللهة المكرس واذمبد :القديمة

 ضرة لحا ا عل يشرف كان حميم

 كان الضواحي وفي لز.واحة. ال.كلمرى

 ذات عسهر محادة ا ا$لهة معبد ،دغوم

 آخر معبد الجوار وفي حضران؛

 كقسرا علمده يطلق كان حميم لذات

 ومعابد ح;م عدة عل وءر نعمان.

 عل ثرة مدتا سيان لإلله نكرس_ة

 القديمة. بر والمها الزراعية ا ري

 مكان لكل كان ذلك عن وفضال

 لإلله ؛كرس ا معبده ؛.وادة ا في معمور

 موت حدر  كو ا ا"له سيان،

 من المعاون هذه تطورت وقد القديمة.

 ن مبا إلى لطوب ا من ن مبا مجرد

وإلى حجرية سطوح ءلى ضخمة

 دن مكونة للعبادة واسعة مجموعات

متنوعة. ذف وطا ذات ن هربا عدة

 لكل كان أنه يبدو المظهر وحسب

 أو صدورًا معبدًا أكانت سواء - بندة

 مقدس ن مكا - ني لبا ا من مجموعة

 temenos الحرم من وزرب خاص،

 ورم عن عبارة معبد كل وقاب
 معمدة قاعة ذي ،شذلى ا مستطيل

 ا$لهة. بعبادة ترتبط شعائر فيها ذنام
م بوابة دووًا المبذى ولمدخل  ذات ةيأم

 وفي حجرية. ساله مع أعمدة أربعة

ت عدة  صغيرة سالد هناك حا

 البواو-ة طرفي عل روضوعة مزدوجة

 معبد في  مر ا ه-و كما ا مامية،
 ياذًاحأ كذك أنتا إ ران،

 40 من طولها وح دبرا ضخمة ساللم
 معبدي في  مر ا هو كما م 50 إلى

ان. ودف ن لوفمعا

 من المركزي الجزء نحتل دان
 يبلغ ب مك* شكا ذو وح مذ القاعة

 ساللم هع ا ذلى ءلى م 1,5 ارتفاعه

 الهواء في مقداما المنوح كان لبلوغه

 ،عمدة أ ت ذا بأروقة طا ومحا لطلز ا

 ت دا حجرية عد بمقا برنها وما لى٠ذتص

. منخعغم اردياء
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ريم-ون ريون

 أو المركزي البتى جاب وإلى

 كاذت للكلمة، الحقيقي بالمدفى الحرم

 تتضمن كب.يرة٠ل ا ريبون معابد ؤة ا٠ك

 مده، مقربة عل تقوم أخرى مباني

 شوهد وقد معمدة. قاعة كذلك فيها

 معابد في الدنظيم من اكرب هذا

 نعمان. وكفرا "ميفعان" رحبان،

 ومقاعد مقاصرر، عل ئر وفد

 وكذلك خام، وطوب واطئة حجرية

 للمائدة لمورذ ا ا واني من عدد عل

 كان لقد القاعات. هذه في وللمعرخ

 أرجح حسب المعابد داخل

 وكاذت ، وموحدًا بسا ت  حذك  ا

 وفي الداخل )في ا"هدائرة النقوش

 والمقاعد، والساللم، الخارج(،

 جوهري دورًا ذلمعب ب لرص. ا وبالط

 نصب ك هدن وكانت ،مهيمن ب-ل

 بعفر في موضوعة ة٠عام ذ-ذرية

 وفي المباني داخل في ا ماكن

 دورًا يلدب الدصوير ن وكا خارجها.

 نت وى المعابد داخل كذلك مهم

 المنمنمة لصغذرة ا الحيوانات تم.ادش

 وكذلك ،لتضحية ا حيوانات تجسد

 لآللهة نرن لحيوا ا وا قانرم انسسوح

البذرية تجل التما أن عل لمذضرمية ا

ت بعفى في يمكن عددًا: أكش  الحا

ت في رممكن ا$لهة تمثل أن  أكش حا

هرن. لوا ا صور ل تمة أن ءتجة

 معبد كان المنحوتات عن وفضأل

 من الجدارية بالرسوم مزخرف ريبون

 وا رض المذابح نت وى الداخل،

 الدلجل سعفا ذر وضن؛ لنسيح با مغطاة

 وا شء ا سلحة وكانت المعتولة،

 قاعة جدران ءلي معلقة المنذورة

ت حتفا  أن كما الدام وقاعات ا

ت  والمر؛خر، الطهور الماء مزهري

 ضروب ومختلفا ،ن لقربا ا وموائد

لداحدل. ا في ددوزع المذابح

 م اك؛ ري لمعد؛ ا التخعرط رنا ة؛ ولو

 لمعابد الداخل التنظيم صرل وتف؛

 لوجدنا ٠ومعين ٠وسبأ ٠حضرموت

 قاعات : التذنبه ضروب من العديد

 cella قاعة ا؛_لىخ_لي ق روا ،ع_م_دة٠م

 ؤع و؛ا.مالؤة ا؛؟نى جهة1مو في ومذدح

 نقوش إهدائرة، نصب المدخل،

 يرستغ رممكن المعبد. داحدل ومذحودات
 أصول بوجود هذه به التشا زروب

 أساس في ذت ى - مية مد؛ — مشوكة

دة  اا-*-ربرة الديون العمارة تطور و

ن. الجذو
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ن ثميغعا٠ د دعب ن ميهعا م.ط

يفعان٠ . ا4

 ريبون واحة في ٠معروف ٠معبل أكدر

عظم لإلل مكرس  عل دقع سدان: ا

 دقردب كلم 1و5 مسافة ءلى المذح.در،

 ا؛.بنى كان ا؛.*.حدورة ا؛ظط.قة مركز ن4

 هس تما منهار وه-و م،رللح المركزي

 في حجرية عدة 1ق على مبذي ،روم ا

 وكان م،8و5 يعلو خح٠س مركز

 آرما٠٠ض لم٠٠س سطة ا و٠ب م٠يت إزده ل خو لد ا

 ا٠أم أعمدة ة٠ب_اربع رواق إلى يؤدي

 دم ن فكا لحقيقي ا ؛*.؟.دا إلى الدخول

 أريعة ذات مه ما أ دوابة ؛واسط-ة

 في ا—أم ن.1جاذبحح ن سدلى؛ لها أعمدة

 ذات واسعة أعمدة قاء فهناك ارش

 ط محدا وهو ،نجموع ا ن وك-ا ،هيكل

 مال-دق عدة على يذنتح معمدة، دياحة

 تم قد ن كا؛ كما مختلفة دف وظ؛ ذات

 .لمستطيا ا ٠الحجر من ر كابحتم مذبح وضع

(1,8 0,5 X 2,2 X )الزاوية في م 

 ن وكا؛ القاعة. لهذا التربدة الشماب

 قاعة - بأعمسدة ثال مبذى ك هذ؛

 في يعوم - ت عا جتما وا ت  حتعا ا

 خارج الحرم، من ا؛ظرفي ل ا؛شما

ن مبا آثار وهناك .لضخم ا السطح

 كان ربما م، لحن؛ ا الطوب ض حجرية

 ؛دوت ل حتؤ؛  ا وجه عل بعضها

دي. لوا ا ت متعحذدرا ءلى دذوم كهنة

 ستخراج با الحفريات ت سمح. وقد

 ومائة ،بذري كسب م؛ئتي من أكهر

 للزخرفة، ت بالط؛ عل نقش

 ر. اضز؛ا ومن الحجر من ومزهريات

 بنهاية لحها تار يقرر $ثار ا وأقدم

 ؛.واط والتاريخ الثاني، ا ك

 اندثر م؛ $خر ؛؛لنعبة 14 الكربون

 قبل 1 70 - 190 ي٠يعط انجمع من

ابالد. تجل110-170و ابالد

رحبان هعبد

 دؤلف مجمع عن لحفرياتا كاشفت

 م لحن؛ ا !طوبا رن مبان أر؛_مة من
 ل٨تتم ،حجرية قواعد عل ثردت

 حق مال ولها ت بممرا نها بحح فيما

 الديني انجمع هذا كان غتلغة،

 مركز في ؛دورةا المنطقة عل المذرف
 ٠حميم ذات لآللهة مكرس ردون واح.ة

 م، يبق لم لذي ا المباني هذه كرروأ

 هر ااظ؛ في ن كا لحجرية ا عدته ذا سوى
 حفظ فقد الثاني أما الردي. مالحذر

 من ؛.عديدا ستخرج ا وف ،يمذبحه

طات ر بنقو المنقوشة الزخرفة با
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م؛غعان معبدميهعان معبد

 مع الثالث المبنى أن بد و إهداب.

 ن٠م ومقعده المعمدة خادة ازدا حته با

 طريقة أم؛ الطدام. قاعة كان )طوب ا

 لعلررذذ دق مطا فهو الرابع ا؛ض دنظدم

 لح_ضرمية ا السكب؛ المباني تنظيم

 الذهب؛ للغزة رء-كن )كهدة( ا )بثوت

لها ينشط انجمع كان التي  دقع أن خر

 القرن وبداية )خامن ا ادخرن ي؛ با بئدن

 نحو في أسس قد أنه رغم ا ول

 قبل عذر الحادي أو العاثر القرن

الميالد.

نعمان مدب

 أخرى ديب؛ كبدرة مجموعة وهناك

 تقوم نت كا حميم ذات لآللهة مهداة

 المركزية المعمورة المنطقة جنوب في

 عل تشتمل وكانت ريبون. د؛ زوا

 حجردذ قواعد على شددت مبان ثالثة

 مخطط ذو المركزي والمبنى مزا تعلو

 اغزرر ءلى يقوم الشكل متطبل
 أن باعتبار ،غرب — شرق الموجه

 وة؛ الشرق، مواجهة في المدخل

 أعمدة أربعة دات كبرى مية م؛ أ بوابة

 درم“ا قلب أما المدخل هذا إلى تؤدي

 ووصولة واسعة عة ؤ؛ عن رة عبا فهو

 بدها؛ز الكورى ب؛  مى؛ ا بالبوابة

هذه جانبي عل غرفتان هناك كانت

 )نحو المعمدة القاء؛ أما البوابة

2x11)إلى مقسمة كاذت فقد ام 

 عذرين رط؛ بو " أجنحة " ثالثة

 مركزيرا في مذدح يقوم وكان ،عمودًا

ني اذى ويتألف  قاعتذن من ا

مقرن ن معمدت?  ن ى إحداهما مذ

حتمال وجه ءلى العلد-ام قاء  ا
ت. قاعة وا نورى حتفا  أما ا

 ردت ش-ك دون ني-و ل_ثإدا لم-بذى .

 غرب شمال في رفع وقد الكهنة".

 ءلى ضخم، حجري نصب اء.رم

 ه-و ا٠وكلم انجاورة. -اب١الهر-ف إحدى

 ا خرى ريرون د٠بلعا٠ ب.اكشرة ا مر

 انجمع ه-لم لنشاط دة الذه ازن-ارة وإن

 ا).ذادن اوة.رن باية برن تقع أن يمكن

انجالد. ورل ا ول ا)ذرن وبدادة

،.راى د معبد

 -واح-ي٩ازخ في معزول حرم ه.ذاك

 المركزية، المعمورة للمنطقة ارة ..شه.

بعاد حجرية قاعدة ءلى .درد  13,1 ب

15,3 X .اذذ.دس اإرش ويتضمن م 
 لمم و الجذوب، لفي ضخمالً ل-م٠س

 كبرق مرة أد؛ ر؛وابة الغرب، في ذادوي

 على وغرفتان أعمدة. بأربدة اذدخذول

ذات معددة وؤاعة اإلىخل، جاذ-ي
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مدة ة٠ركل

 ما وأنقاض ، مودًا٠ء وعذرين أربعة

 ذًا بنيا ل ا حدم  ا وجه عل دؤلف ن كا

 ؛.القرن تاريخه يمكن ًا٠ق٠ب ا٠س دض؛

 قبل السادس القرن بداية أو السابع

د، ا  عدة لقا ا ت٩تح مجموعة وتوجد لد

 اقد بعده رفى الذي للمعدد لحجرية١

 لنقوش ا حب ن حضرا معدد نغ

 ر ا٢ذ وا دمى لسا ا لقرن ١ ة٠ي ا٠٢٠ و—نح

 القرن بداية في عله أق حريق ببب

ا ول

 سدددوف سندر ألة

ءرودكاي ارددن ^در د. ذرحة:
 الدن بدر ٠د :مة٠ج تر ،با وملكة ارهن :جع ورا

 ءجد دلمد٠م يوس-ف٠د مراجعة ،عروردكي
بارس، العربي، العالم معهد الله،

م.1999

 نالبز قاع في درة عا بلدة هي

 كيلو 70 مافة عل صنعاء شمال

 بن الحن محمد أبو توفي وفيها مترًا،

 بقية عن لها وتمييزًا ،٠لهمداني I أحمد

مم تحمل التي الواقع  كانت نفه ا

 أر البون وريدة شهر بريدة شدى

في ني لهمدا ا ذكرها وقد عمران. ريدة

 يمني دذش في نكرت أما كما مؤلفاته.

 المواقع أما ذريدت(. )ربع/ قديم

سم تحسل التي ا خرى  نفسه ا

 الدين، وريدة الدم، ريدة ح أهي

 في الجوهيين وريدة المعارة، وريدة

 عل حمى ؛-شقا ا وريدة المرتفعات،

 ؛.دينة الماحل لذرفي ا الشاطئ

 وريدة .بحضرموت ركلها ،لشحر ا

 وكانت عسزر، من مذبد بتي في أيض

 بن عايض ء"؛ر لحاض مركزًا

 ءيول ت ذا كم^رة قرية ة وردد ،درءي

 ذي أعمال من ريدة ءزلة ا٢ سميت

 )ريد( من لتممية ا رل وأ ٠ ل لسنا ا

 الحرف للغة ا في وه) ،ريدة : رمؤنثة

ض لذ؛ ا ا^.زء وهو الجبل، في الح:د أر

 : لريد ١ اروم: أثمن ا لهجة وفي منه.

 ل٠اش ءل مذرف ممتدة حاف دو

 يم-لح ضي  را ا من منبط يعلوها

 فده ذكون وقد ،مزارع ه في ذكون  ن

٠)ريد( قرى مجموعة أو قردة

 والر؛ذ خم؛ن، قرى من الريد وذر

 اسم وردان **.ودان، عزلة من قرية

 في تمنع مدينة جنوب وحصن جول

في )ذريدن( ريدان وذو بيحان.
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ردمه

 لحمبردون ا م٠ه لقديمة ا ليمندة ا لنقوش ا

 ذو وفلدرهم ر ظن؛ م ه بى ورايك,.

رددان.

ن ائه عبد د.  ال.شيبة حد
انه عبد محدد دوسف ل.

 : ني الهمد ا أحمد بن الحسن محمد أبو مراجع:
 منطقة نقوش ام،990 ا كوع، علي محدإ تحفيز العرب، جزيرة صفة

...دا  يوس-ف حؤثر، ام.988 روما (سميو٠د
 6عدد ريدان مجلة في الله عبد محمد

٠م(1991)
رتة

 ابء وسكون الراء بفتح :ردة

 مشترك اسم ه؛ء: ويليها الميم وفتح

 في 'دذأخي ريمة هي .'؛واضع دن !.*إد

 وسم سنحان، في نحيد ورممة ا!.*-ددن

 وريمة خبان في ة-:س بني في جبل
 ل ة؛ ا ثابط: رعة أو ايمرى

 ربمة الراء، بفتح ة—ريم" ياقوت

 رهي بارهن. كددر مخالف ا سابط:
 محافظة إداري تتوع وامعة منطقة

 ،ة دلى لحن مح-اف-ظة ا٨ئل وة-ضا صنعاء

 يات ير ظ خمر من ربمة سطقة ددكون

هي؛

 مدينة ا٦و- الجئبى ري_ة٠م_دي —

 هذه ددكون المنطقة. ز رك م الجذي

 عزلة : ء-زن ء.لىة ٠اض د الديرية

ءزدة ر، لد. ط رن وفيها لجبي

 ني—؛ ?لة ناحت، سفى
 عزلة ،لقباه ا عزلة ،لحوت با

 الحدادة، عزلة ، شرعب بني
 بعار، عزلة ،شعبون عزلة

 ،الكبة عزلة ،لحديدية ا عزلة

 وادي في رير التكا عزلة

 عزلة خلم، عزلة إبراهيم،

 عزلة خثاب، رفي عزلة بدج،

ون، بني عزلة عزن،  عزلة ا

 عزلة ،حورة عزلة ،لذاري ا

 أبي ؛-في عزلة الغبيبي، ؛-في

 عزلة ،ل بكا عزلة ،لضيف ا

هس*ور. عزلة ، ف اغذ

زل وشمل كسدحمة ره ومد -  ا

 العلدلي، دفي عزاة التارة:

 يامن، عز ،لجروب ا ة٠ء_زل

 يعفر، وفي عزلة المغارم، عز

 ا بارة، عزلة الريي-م، عزلة

زب. وعزلة ون ا عزلة ا

 وتشمل لجعفرية ا مديرية -

 أحمد، دفي عز التاب: لعزل ا

 بني عز ، س_هيد بني عز

 عزلة زي، المة بني عزلة نفع،

بني ر ء ا!درف، ا!ضووي دفى

 ء.رًا.ة ،لى٠لجع ا بني ء-ز!ة ،اؤد

اب(دح، عزلة .-وادل، ا
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ه—ردم

 راع، ءزلة ارهاب، عز]-ة

 بي عزلة الغزي، ؛-في عزا-؛

 عز واقد، بني عز يع، جد

 عزلة؛-في و الفحوي، بني

الحراري.

 ٠ لمل٠وتش لذبق٠لم ا ة٠ري٠دي٠م —

 رني عزان ي، روام.) ؛في عزلة
 ؛-في عز ا!دود.ر، عز نيع،

 ؛في عز ،لعكري ا

 ،تثيب ؛-في عز لجرادي، ا
 ،؛.درة عز الثمرلي، ؛في عزان

 المسارعة، عز ذوفن، عز
 لمة، عز ا سالف، عز

 ؛في عز ،ن يفعا عز
رب، عز القرغي،  عز ا

م) ؛في النوبة. وءران ،ي ا

د دي-رية٠م حرًا وأ -  الطعام ؛-

 حن؛ بني حزلة تص-ل يهو

عزلة ، وي) بني عز
،ذ)؛.ب بني عز ،ة في

 ؛في عز المثماط، عز

 عز ،لج-داجد ا عز ،ءولي

٠ءمرر ؛'في وعز!ن -دك في

لملة وسط رتمة منطقة تدع

44و 43,5 وبرن   شما 14,8و

، فيها جبل أعل ارذلهاع ويصل شرق

 دباغ ابحر، دطح ء.ن م3000 إلى
 ألف ر؛.*طذنأ غدو حالي سكاذبا ء)د

 آنس يريتا—ما '!خرق من يجدها .سمت

 مديرية ؛.شه*!ل ودن عذر ومعرب

 تبامة طق مذل يعفى ا؛.خرب ردن حذراز

 وعتمة. ب وف هرددريتا الجنوب ودن

 اك؛؛-ث ؛ذرنا في حدودها وكادت

 كما افي- دي التاسع الهجري/

 ''أعالها المذن في الهمداني أوردها

وأدخلها ولجع ودربة ب لحج و آنس

وص.يحان ة٠ب—ج٠كش ووادي ن

 ورل أصلي وا كحالن وباب ورمع
عك" دن لفان وأرض برع’

 شاخ بث دن ءذ٠ر منطقة م—نفك ت

ث إلى والتضاريس  : ٠ف . ؛

مديرية ل م—ريث ي --خ; لجزء ا — 1
 ازخريرذ والمنطقة الج*لهرية

 دن د-)؛* دن لغريرة ا لشما؛^ة وا

 المنطقة هذه وت*رف الجبي

-بآجالها ناع ار وياراوح بالحواز
 150 برن لبحر ا سطح عن

 ل معت). خها منا ،م 1 5 0 0 و
 الن أشجار ا—فيه وتزرع

 وبعفر والحذروات والحرب
 والرمان وز-1كا ى الهوا ا

والمنئجذو.

11 ذبلة0بأ  dfigitijjl 1 426



ريمه ه—ردم

من وتتكون الوسطى دذطقة ا — 2

 م3000) العاب لجبال١ ظلة

 وتشمل ابحر( -طح ءز

 اوخربي والجوبي الجنوبي الجزء

م لطعا ا بالد مديرية سم

من وألج'وبب ا وسط لجزيناو

كععم.ث. وع.دررية الجبي مديرية

 ذمل ني خاصة ؛.أرد جوها

 لجزء ه-ف في وتزرع الشتاء،

 اغ؛ذاقة لجرب ا المنطقة من

 وش.جرة الخضروات دن -راع و

القات.

مديرية ل٠تشم الثرة.؛؛ المنطقة - 3

 من الشرفي والجضء اللفية

 الطعام وبالد الجي مديريتي
 داتم رتة منطقة ستهرت ا

 لحيوانية و الزراعية برواتها

 كاذت وقد العل وإنتاج

 القرن ني المعرون-؛ أبقارها

 الرابع افيري/ الثا!ث

 تباع الجبالن؛؛ بالبقر الميالدي

صنعاء. وني دن ب في

 رماع، وادي :لجها ا ود.؛ أهم

 يمى تة-ان وا!-ذي الرباط وادي

 ووادي ص؛حان وادي ا!*-رب، وادي

في الوديان هذه ذك-ر ورد رقد سرر

 ووادي !-*ربا جزيرة صفة كذاب

.“ذودا ووادي ر مزه

 'واقع من ا!*ديد المذط؛؛ ني ذوجد

 ة.م.في ما ءصور إلى تعود ا!في  ثرية
 ووعار ا!طويلة جبل مثل ا"سالم

 ا -ي مديرية في إبراشدم ووادي

 ءزًا-؛ في اللفية مديرية في د,واؤع

 فيها ء؛ اافي العدن قردة وفي الدومر

 محتفظ ،ا"رونز من ر٩ص.غ. ل تمة.؛ ء.لى

 رذم تلثير- بصنعاء لوط.في حفا الم.ت ده

 مرأة تمثال وهر .،1675 / ي م
 ب-؛ وتتلل ؛-ودًا ترتدي وانن؛

 الكتفين، مسذوى ^لى لجميلة شعرها

 دشبه لكنه روف د* غير ل ن؛—الذ- ذاريخ

 إلى ىرذي؛ يعود التي التما"ل ؛-*خر
 الجالد. بل والثالى الثالث القرن

 من ك.ب-يرة داد ء المنطقة في وي,وجد

 ما إلى تعود بعضها القديمة، لحصون

 ودذ*-ان دذوه حصن مال ا"^ م لجل
 وحصون ءزان ن ودى هكر رحصن

 وحمن النمر حدن مثل أخرى

 منحم وحصن يفوز رحصن قوردان
 في لحصون ا ء-دد باخ وقد ،وغيرها

 الهجري/ ذر ا!*( ااقرن في ؛ ر منطقة

 خم-سين ذ-و ..؛. دي عذر دس اك؛
.ًا حصن
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ه—ردم ريمه

مي صر٠ال.ع في ربمة كانت  ا"س-

 ء-دد وادرك اإدمس مخال*ف إح-دى
 ال-دفا ع.عارك دئ ءدد لفي 1أ؛لماة.ي- من

ب ا الدءوة ءن  منهم ،"س-

 دئ البكالي، مر٠ء الح-ايل اصبحابي

 وردت الجبي، دددردة في دكال، عزلة

 الذي دن س ابن تط.بقا في له ترحم.ة

 أذلي 'كان لص-حاب؛ا ه.ذا دان ل-ذكر

 س ا رض وجه على بقي من

 وسلم، عده الله صلى النبي أصحاب

 ؛ 'ا اررموك يوم يعه صا أ وجزت

 ال*-رب لسان في هطظوز ابن ويذكر
 منهم حمير من بطن بك-ال "؛-نو بأن

 ءاده ءلي حب ما لبكالي ا نوف

الالم".

 منطقة ق ا"سالمية ا ثرية المنشآت أهم

ردهة

 ،لجبي ا ؛نى غزلة في لجؤرة ا مسجد

 في ة )صال ا ددت وس-قف جدران تزين

 لخط با كتابية نقوش لمسجد ا ه-ذا

 انقوش ا تشيه زخرفية صر وعذا ل-كوفي ا

 العصر في ظهرت !-في ا رف !ذى وا

الغادي.

لضبيبي ا غزلة في  ءور ا جدسم -

: الجذي مدرة

 في ا!زخرفية المصندقات تقدم

 المسجد هذا في الصالة بزت سقف

 رأذ-اقة جال يوضح فريد نموذج

 العصر في اليمنية الزخارف ودقة

 من ذلك يتجسد كما ا"سالمي،

 الزخروة العناصر تنوع خالل

 المصندقات تلك عل ا.!.نغذة الملونة،

 ادراب يعترر كما لنحت. وا لرسم با

 للسجد سم( 2x2,80) الخشبي

 العالم في النادرة نحاريب ا من
 للمحاريب فريدًا ونموذج ا"سالمي

ا$ن. حق المعرون.؛ اليمن؛؛

 في والزخرفرة الكتابية النقوش
 حارًا نقوم الذي ا عور، سجد

عذقان إلى ذقودنا سن.ه، بدرا  دني نهدًا ا

 الثاني ا افجري السادس لقرن ا في
 وبين بينها للذشابه نظرًا الجالدي عثر

 الني اناجد بعفر وزخارف ؛تابات

 ني لثا وا عشر الحذ,ادي قرسن٠ل ا في ت بني

ديين عدو ’ا؛؛.

 من آخر عدد ركة منطقة وفي

 أهمر؛ تقل  الني العتيقة اشاجد

 رض لى المذكورين جدين—الم عن

 أكهر وزخارفها ، مذ-ها أقدم تكون

 ؛ق في لخريوة ا سج-د٠م مثل   جا

ل بكا في بذخة ومسجد لضبيبي ا
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ه—ردم -ه٠ري

 جد٠ولىس خغدم في شزهب ومسجد

 من وغيرئ لدومر ا في ران

„،حذ.٠

 طة٠ا ر؛ بع-ض د٠نح منطقة رفي

:أهمها

 مديرية في ع ودق النهاري رباط
 أنثأ ‘العرب وادي بطن في لجي

 ؛-ن عمر بن محمد الشيخ اذرباط ه-ذا

 ما درس بن ء-لي بن محمد ادن وى
 الصرذة وصشاهير ر ي حد !.نهاري ا

 افجري/ الثامن القرن في اليمن في
دي. عشر ازرا؛.ع  عالم كان ا

 وقصائد الصوذة في ة.رال له وأديب

 دكان بله-آجة ؛.مفها كئدب شعرية

 : عذه الرباط وادي

اللهج صاحب ؛.ا آ

 مفتوح اللهج خلى
حبيبي أنظر أثاء

 روح ما قبل سويعة

تردًائعقل'والروح ’

: أرض وؤوله

 ه—رذ في النالس سمعت

لعيدي ا باكر يقورا

 هم دنيا الناس وعيد
ياسيدي أذت وعيدي

صر في رتة علماء أبرز من  ا

 عمر الجازل الصحابي ا"سالمي:

 التابدي ذكره، سبق الذي البكالي

 حب حطما لبكالي ا لة فضا ابن نوف

هرام علي. ا

 بن ءلي الحسن أبو أيض ومنهم

 حاز عبدالرح-يم، بن الله عبد

 وعذرين اثنزن مدلجة العلمية ا"جازة

.دة وست؛

ةر بو ومذه.م  الريمي الله ي بن ب

 التاجية الدرس-ة في درس فقه لم ى

 م،1298 ه/698 سنة ذوفي بزيد،
 أحمد ؛ن ٠محمل بن ءر )اصالح وا!ذب

 -أدع“ا! القرن فقهاء أحد اإذري

 ب ط؛ ء دن بكر :و الفض، لهجري،
 ل العرن حسين بن يوسف ؛.ن حمد

 ؛ان ب،1ءط ؛-في ءزان من  شيعلي
 ؛راب له ،وا!ذروع ا صول ني عالم

 القدرية، ءلى فه يرد ا صول في

 عشر لبفع وتوفي مذة8 5 شى ءط

ومب.ماةة.

 الثامن ا!ذرن في رممة ءل.ماء ومن

 الميالدي عذر اارابع افج-ري/

 بن محمد ا!.دين ال—حم ذي ؛—الة

 الرممي ر—دك تجبأ ا؛.ن الله ن : ء

- 1310ه/792 - 710) الحثرني
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الله( ءب بن كر٠)أ؛و اري»ي الله( ءب ذن )أ؛و؛كر الرإ»ي

 عز في الحثيتي ذفي من ؤام(،89

ر ي نم ح ا؛ي مددردة صبي ؛ي
برة تل.ك في اإتمن عالمع  تخرج ،1 ا

شهاء من عدد دده ءلى وا!ظماء، ا

 في الفتوى في الرئاسة إب شهت ا

ه ايمن،  قضاء ا ذرف الماظ وو

 أنشأ كلها. ارض في ا قفبرن

 لزا ٠زسد مدينة في للشافعية مدرسة

اروم. حتى قأءة المدرسة ظه زالت

 ح٢م أكهر حوت وكتبة له كانت

 المؤلفات ض العديد وله مجلد ألغي

 علوم في مؤلف عذرين نحو بلغت

 ذرح في الفقيه به كذا أشهرها ،عدة

 الذي زي لنذرا ا ى إسحا  بي لدذبده ا

. مجلدًا وعذر؛ن ربعة دنى يتؤون

العروسي قاسم ي.1ء محمد .د
 ن ف العقود، الدارس، ي،٠ابيي ذاريخ دراجع:

 بلدان مجموع البلدان، ماجم ا!-*.رب،
العرب. "وزيرة صفة ،اليمن ذل وبي

 اق( مد إن ١بو؛كر الريمي

م1281 ه/680 ت

 الله عبد ؛.ن بكر .و الفقيه ه-.و

 ب-ملديري-ة ذرحان عزلة من ،ا؛-ر-ي

د  منطقة مدرات إحدى الطعام؛؛؛ ؛

رم-درسالً عارف فقيه كان لء-ة-:!ا،

 كأحد؛-ن كثررون جاعة ‘عفي* تفقه

 ى—ي—ء وعمه الحكمي سليمان

 التاجية المدرسة في درس ،وغثرهمرا

 مدينة في وم٠اا; جق ق:ءة دزال  التي

 لتدريس ءلى رخلفه ذوفي رد ‘زبيد

 ربك أ؛-ى بن الله عبد الفقيه واواه ا٣

 عبد وكان أبي؛.كار. ؛ن محمد والفقيه

 وااوه كذان حينما ۴٠ معبدًا الله

 محمد  خيه عها تخل ثم ا٣ ؛-درس

زي ء-ذهال ءزذ-ه ح-ق م.ده  ا-ا فآؤام  ق

 عنه بد  ون أيمن بن وونى زبيد

ذري. ربك أبب محمد؛نى

ء وينسب  الحعن قرية مجد ؛
 الريمي بكر أبي الفقيه إلى ذرحان في
 تا و حئ قاب المسجد زال د و

الحازر.

العروسي ءلي د دد-ه د.

 العلماء طبقات في اللوك !.جندي،ا مراجع:
 وا!.بحوث، ت لدراتا مركز وادشوك،
 ابي بن علي ام؛ 987 رخعاء،
ذود الذري:  الدو ذاريخ في اللوش؛ ا
 والبحرث الدراسات ز٠سرك ابوب،

،بيروت ا$داب، دار صنعاء، !ثمني،ا
 علي بن إسماعيل الغازي م؛1983 ،2ط

 اليمن، في ا"سالب '!.مدارس :ا$كوع
 الجبا دكتبة بيروت، الرسالة، ?ث
م.1986 ،2ط مذماء، الد،
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محمد( اإددن ل )جه؛ الريمي محمد( ن الد ل )جه؛ ي الريه

د( الدين ال٠)ج الريمى

مة م "ى ا خيه I هو  ذي الذا ا

 أبي بن الله عبد ؛.ن محمد الددن حم.ال
 بي قرية من المئيفي، اريمي ؛كر

 من الغبيي بني غزلة في الحثيتي

 دوإذه كان ،ريم_ةج؛ي ودي في ا هرددررة
 فقيه كان م.1310 ت/710 سنة

 علماء أبرز من فاضأل وعالم عارف

 إب انتهت م14ه/8 ا!.ذرن في ارهن

 ارمن، وني الفتوى في اا؛مة
قهاء ءا دما قصده  لعلم وط.رذ وا

 الملك و ه ا قطار، سائر من

 ا كبر، القضاء -ولي الر ا ذرف

 بقربه ٠ه-لم ادا ن لثلطا ا ختصه وا

 د-رتيه ءئده له ن وكا ،به غتبط وا

 دن ءطاه و ،منرة روجن-؛ه_ة ء_اإدة

 ويروي حبى،— ما ا دوال

ه أن ترجب١لح دن جداى ا  ره٦خ ا

 ر؛.*.ة  وهب د٠انجاه اللطان بأن

 كل وزن ب—نه دن ١ ٣ح' خمثا

 مكتوب ،دلمة؛ل مائتا مني؛ مذ.أذ.صر

 :منها شخصع دل وجه عل

ب-ه-ا وجدد ءه.رث .وذر، ا حارت إذا

 تتفلت أن قبل قذرا ص اوى على

اقبلت ي٠ه إذا دفنيها الجون ذ
ذئب هي إذا ثبقيها الشح و

 »=ظوة ا)ددن ل حم؛ لالنيه وكانت

 ت-لد-ب عريض، وجاة اذلمك عند

 هم ردول ؛-ني ملوك من ثالدن

 السلطان ووكه هد افي-؛ اللطان

طان ا ذضل  ا!-ذي  شرف ا وا

ه  ارهن ني  قضية ا قضاء و

 د-ن عظيمة د-وا  وكب بأدرها.

 ادفقت لمئزرجذي ا ويقول محتل.غة وحوه

 ه عر  ح-د تتفق د-؛ ذراء أرد.ة 

 في داد واد ا!طم ني بسهلة ابة.

 في وكهرة ه افي-؛ في ؛ع٠وات الثمر

 وكان خالق، رم دكا؛  وكان ؛؛ل.

 تن—ط ذ_  ا ؛رن سعاة اوا ا ن '.■■—ح
 نفست باذ  كريم كان كما والرعدة،

لمم لطلبة  دد؛ ن* والمثتفلرن ا  با

ق  امكل وطيهم وذكرهم علهم د

 ودداد، وررق كذب دن يجذاجذون

 القادمتين ء خرد؛ ا!ط*ام ؛إءط؛ء ودقوم

زبيد. ة ددين إلى

 !-زار؛ر ددرد زبرد في أدن؛

 المدرسة هذه دزال  ي اك؛ ا!.ذذ*

الجزع ربع في وتقع اروم حق قاذة
 بمديئة برة د؛ ال المدرسة من با!ذرب

توفر ضرافة دارًا أذن؛ امك سل.
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- حما٠ الدين >جمال ااربي محمد( |لدين )جمال< ي٠اار؛

 ني وازنقراء للخرباء وازغ.ذاء الكن
   أدوا لي.ه_ا٠ء ووة-ف زسد. د-ديتة

 ؛.كتب د-رة ء.( مكتبت.ه وك.اذت لمة جل

 كب؛ر ء.دد ه٠ء.ل 4تغة. ،حم-عها كثدره

 المشهورين رالفقهاء العلعاء دن

 المظفرية المدرمتذن في ودرس

*ز. دددذة في دؤرذرةوا

 مدينة في ازدين حم.ال الفقيه دوفي
 س_تة دغر 24 ا ربعاء ي-وم ز؛-;د

 ودفن م،1390 وادر 10 ه/792

 أبي بن أحمد الثيخ تربة داب ءل

 مهام داب مذبرة في الصياد المة-و

٠ رددد يثمة٠بمل

 العلمية المصنفات من اا*-ديد أزف

 د اذنن; مؤلفه ردعد ،غذدلذة ا العلوم في

 إسحاق  بي التنبيه ذرح في

كون ود ، وأدي.رها هم-ها۶ ذ;رازي٠-

 مجلدًا وعثرين أربعة ض الكاب 1ه

 أطباق في ا شرف الملك إلى رلت

 ءلى ٣والددا بالحرير ذ.وذ.ة.1د لغ-ضة

 الغاى زل د من فقيها 24 رؤوس

 ن للطا ا دقام إلى اددين ل م!

دراء العلماء يتقدمهم  وااوزراء، وا

 أذف وارمين ندةدا نالسلطا فحح-ه

 ؛-*ض ركدابا ه.د في ردوجد .درهم
 الجاعأو ة٠مكش في اغيرذ-وظ-ة  ج-زاء

, ز؛.;د وت كتبا٠ وفي ء ذما بعد لك?ير ا

'لعروسي ء،-ي محدد د.

 رمالة ،زبيد لرددذة مدارس ،لعروسيا : مراجع
لبريهي،ا تاريغ ام.994 ،فرنا دئذوراه،

 شذرات نية،—اذ الدطايا ،لزمن ا تحنة
 الدس بن ذي خ;؛ 1اص العقد ب،٠لذه١

 الدولة تاريخ ذي اللؤلؤة؛ العر حألخزرجي
 وابحوث الدراسات مركز الرمولية،

، بيروت ا$داب، دار * ء صنما اليمني،
 علي بن عيل إسما القاصي ام؛ 983 ،2ط

 اليمن، في دجة ا"مال المدارس ا كرع:
 ).اجيلا مكتبة ،بيروت الرسالة، ?،مسة

م.1986 ،2ط ،صذهاء لجديد،١
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الزا اذزادور

الزابور

 دئيد ع دم ا ء لبم ا مواد من مادة هي

 عبارة ويري ’وا سوار البيوت منها

ح اض من خاظ ءن  وقليل وا

 بخلطها وتعمل والماء، التزن من

 ا قدام، بواسط؛ الرصع أو بانجارف

 جال١وخ أيام. بضعة للتخمر وتزك

 في الموجودة ا]كيميائية المواد تساعد

 ]طين با تختلط أن بعد لقثاثر وا الذون

اطذلمطة. ة و ل

 كروية قطع في الخلطة تشكل

 منها وشكلون لمهرة ا ل لعما ا وطدا ددنا

 - 40 بين سمكها يراوح التي الحواذط

 كل ارتفاع وح يهرا كما ا.٠س 50

 — 50 بدن بور لزا ا حرشات من طبقة

 طبقة كل ين ويرضع ٣70
 أو لحشب ا مرن فرشات وأخرى

 الحوائط ربط بفرض وذلك ازمعي،

قويتها. و

 المرتفعة المباني في العالقات تبدأ

 طوابق عدة من المكونة كالبروت

 السماكة هذه تقل ثم ،معزة بسماكة

 سطح من الحائط ارتفاع مع

رتفاع باية حق وهكذا ا رض، ا

 رج Liا من الطبقات تظهر بحيث

 ءلى وتضغي ، بعضها عن منفصلة
. ثكأل لمبشا مخروطي

بركات قاحد أحمد

الزار
 مفهوم - ارض في الزار لحتلف

 فس٠ع٠ب في روف٠مع هو عما — ورقص

 معر، في حمدة وخا برنالعر الجلدان

 خاص الغالب في ارض في فالزار

 ورست فردية ورة-صته بادرجال،

 إلى الرقص في يعل و جاعية،
 الرجل إ )الئرؤر( أو الزار مرحلة

 أنه العامة ويعتقد يدعي الذي

ذاري(. أو )الرار( استرك  )ا

 غير ني طا كائن ا دن واري وا

 ل نف؛  ا شددو طروب ولكنه ،شرير

 ا"نسان خدم يسن ء لغنا وا قى لموسم با

زر( له يقال الذي  إشجاع في )ا

 عن الخارج بالرقمى هذه رغبته

المعذول. حدود

ؤر عتقاد في وا يكون السائد ا

 والعناء، الطرب إلى ميا بالدساء

؛.يحدث والزهور، والرياحين والعطر
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)عاي( زاد ابن

 اهررأة ،مبورنه الالني النساء من تح؛ أن

 ءده وذ٠كتح أن تريد ذريرة ب شهوا

 )تزذره( فإذ^ا ١ولقذ ، له.ا ب٠يستجي ذ

 طر_س عن تكون ام وكذذرًا ع-ا، بطريقة

 الشيطاني الكائن ت-ويع رمح-ان غ-صس

 من يدخل٠و ، فيتنثقه له وذقدمه ،فده

جسده. ذر وسا *<٠ را وجددل أذفه

 ء بالغن؛ م.غ.رمالً مح٠يم ا؛.زور وهذا

 أو فرح عن .سع والرقص،

 ت-وجه إ اب،'ورة المناطق في حنذذال ا

 إ$ وءذ^ء سمر .ة٠ح.إ. تعقد و إب،

 في منهمك يكون وؤد ، وحضرها

 مرت ؛-;دع ر الني-؛ ء أذن؛ ئا عملي

 إلى ويتوجه ء ذي كل ذدك مزمار

 !;رى ذلك كل ، !-صوت ا مصدر

يذزؤر' دق

 معروف، !-رقص ا مح-افل في رهو

 رقصريف ب، ا!.د;؛ م.راقصته إلى ؛.;;؛در

 وه^.ذا والثالث والغاني ا ول دع

 ؛,لى قد أن* ا نم 4دراةى يعر حتى

 تركز رهنا ،وياس يده ؤ;لذلي زؤر د

*.طرن* ر )ا؛زور( ءلى المةذ.ور ;.ظار

 ينرع و ، ددده في ؛;جملهما دجذبدذدن(

؛.لى على ش.ديد انفعال حالة في وه-و

 ذ;ف„ع المعروفة، الرة-ص ةلواء-لى

 ،ع ا"دة وسرءون اداحة !ه سى الذ؛

 وكأنه العنيف الرقعس في ويأخذ

 الذي )ادزار( سيطرة تحت ًاصبح

 كيفما جده ،.فاء بكل يتعدرف

 ه ؛.لى في بالجنبجين ب—ريتالء ،شاء

 هذه ءلى وبتمر ،خطيرة بطريقة

!.ة  بل في.-لى ين و ذ.زار د ًاأ حق لح

 فيثممود-ه ء إغما سه في ا؛زور

فق■ دق لعطور

ا#ردذي ءا.ي مطهر

)ءلي( زايد ادن

 ا!;.من حكماء ر٠أشه و—ه

 دون سم  د ٣٠ شذ-هر وا ا!شعبيين،
 ؛.أر و مكان، إلى أو قبيلة إلى ب

 قرية أهل من أن-* يرون الناسى

 العاصمة ر ظن؛ دن ؛-ا!خرب م.تكث
 هذا ء.ى  دلة وا القديمة، لحميرية

 أي إلى ذب أدلة من كر و ة.وى

 في ذكر د وه-و آخر، مكان

د* حدى  هى دن أنه الث.*سية مقذو

 أن كاه.،' وأه؛*، داره رفيها دذكث

ن* بعفى  حدر عذط ء-لى تحتوي د-ةو

 لهجة صميم دس هي اخوية
أما جاورها. وما ا.لنطقة هذه
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زايد)عالي( اس )علي( زايد اس

 بأنه إ  تحديده يمكن فال عمره

 وبعد ا"سالم، ظهور دارن عاش

 الحال ءلى المتده اللهجات اسنقرار
 من ريب أو ارم عليه هي الذي

 در مظ؛ بعذر ة_يء۶ أما ،نزك

 بعفر في لقديمة ا ة ليمني ا ت دا لعبا ا

;ه : هردإ مقو

الغربى يا ثن—غاري يا

 من ساب روا من؛-بيل إ ندص

 ،مر لنا ا عادات في بقيت الماوي

 يزال الريا أن حشا إذا خاصة

 المزارعين حابات في دور لى

 دون تبا ممه ستفا فا اروم، إلى ة الموسين
 وفي القبيل، هذا من إ  دس الله

ره .إسال?ه عل ررة أدلة مدو

ته عل يطلقون والناس  مقو

 ، م(  حكا ا ) سم ا لقصيرة ا لشعرية ا

  با زايد(، بن عل )أحكام أو

 في لصحيحة ا الفتاوى بمثابة لدتهم

٠الحياة شؤون من وله دا ما كل

 الزراعية الحياة ول تذن وأحكامه

 ومواسمها وحسابابا ،وأحوالى

القواعد بعفر ول تن:؛ كما أو ،

جتماعية، وا عراف  وتتطرق ا

ريفها. ورصا ة لحذلى ا أحة.وال إلى ذًا أم؛

 - كرر ويرو ا ول: الذرب ومن

:قوله

 متألم كله الدهر

 أوفات لها المتألم غير

:له وقو

 زايد ولد علي يقول

توخر لي ما قدمت

 تقدم لي ما وخرت

  حمر ا لنجم ا وسابق

قوله: ني الذا ومن

 ويغرم يفارم ما ذي

 تشله المنايا له

:قوك لث لثا ا ومن

 زايد ولد علي يقول

بهبه هبه الدهر

 نروح وحنا أحيان

حبه قلت ولو واحيان
 جيد مربدًا ولبلة

معبح و' ويوم"

وئربه قعى ويوم
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محمد( حمد١) ز؛.ارةمحم.د( )أحم.د زبارة

ته من العظمى والغالبدة  مقو
 يجر هرن الوزن هذا ءلى دأي وأحكامه

 كلها ا٠له ابذداؤه حكمها وقل انجث،

 ا سن في " زايد ولد علي يقول : بقوله

 يأني بعده وزا البحر هذا من شطر

دواله. ءلى

ت له و-روى  أوزان ءلى مقو

 بعضها يكون ذف أخرى سرية

 ااضدن معظمها ءلى ودبدو ، حا٠صح

 أن كم.ا ، وأزوبه روحه عن و؛.*-لىها

 المفضل وزل ء-لى يأتي ما ع-ض٠ب

 إل:ه نسب ا—٧ ي-ك-ون ق-د (ث٠ت٠لج ا )

له وقدس

دوذي ا.1 صالح الله د م

«دمر( *هد ارة ن

م2000 - 1907 ه/1421 - 1325

 بن محمل بن محمد رن حمد ا هو
 بن أحمد بن الله زبد ا؛-ن مججى

 بن حمد بن افدن بن اسابل
ح لرر ؛لى أحمد ؛-ن ص-  الحسين ا

بز؛ارة. ا؛*روف

ن ٠م-, الكرس تهجرة ولد  خو
 ذي 2 1 ٠ ** • - غ -1 ا ا م ؛و ■■-اح ■٠/٠ أده ■ع-

م.1908 يغاير 25ه/1325 الحجة
 لرلى أول و٠ه ؛ز؛.ارة ا؛*روف وجده

بمسور ف٠الشري دار دجرة عمر

ن  اب وبة٠ذ٠ وه-ي ل اطرز ا خو
 ا"مام راء و طماء ,٦كاب۶ من ن وج.؛

 الدين ذرف يحيى الله ءلى المتوكل
 لعل ا وارؤت د أسرة من ر—رع

 له المرجم راك فيهم ;-ه؛ وا؛.تأرف

ءلى؛. مؤلفات ٨! ازني

 تحقيق في له بم ادبر نبخ وند
 وذلى ه ٠ءم لرن ^ر ٠ رذت !رذن ..*إرم

 في عامر دى ؛ئ مطهر العالمة ذكر

 وهن المغفي مثايخ جمح المغني ترجمة
 لقرآن ا في لعلم ا فنون جيع عنه أخذ

صول لتفسير١و  كما والحديث. وا
 روايات كة دم خ٤ مشا أيدي على أخذ

السنة.

 بعضر إلى زبارة أرد أثمار م-ا٠ك

 "مام١ إلى الله حمهر المفتي مراسالت
جوابات وبعفر ٠الدين حميد يجيى

 أثار ا!-في المغني ءلى يحيى مام
 محمد أحمد المؤرخ ا ديب أيض إليها

 في التفين )رياح به ؛لما في مي لثما ا

 تبين المراسالت هذه وجيع اليمن(
 في المشاركة في وهمته المفتي شجاعة

لإلمام. ح٠الذص اداء

 في القضاء له جم.المز تولى وقد

هام عهد في ٠:ًا:٠تعر  حميد احمدل ا

 نجلس ا رئيس وكلفه ، ٠لدين ا

 لرحمن عبدا ذي نقا الجمهوري

الغتوى بمنعب م لقيا ا٠ب ع ني ريا ا
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(٠محمل )أحم.د زيارة د(٠مح )أحمد ذبارة

 القرن من لبعينيات ا بداية منذ

العرم.

 عثرات لجمهورية ا مغني زار وول
تحاد في المسلمين زار كما البلدان  ا

 وكنلك مرات عدة سابق السوفثيني

 عشر من أكهر المرن في المسلمون زار

درات.

 من وموا؛فه فتواه ة الغض دقافته وفي
ذحراكي النظام  والصدي لسوفيني ا ا

 اب سب٠س وما البذكية والمعامالت
 الزواج حول مواقف من عنه واشتهر
 ا ق قضايا وفي "المتعة" المؤؤت

 لالسالم فهم جسد الج، والحجاب..

 معاصرته في يتجاوز إنه نقول أن يمكن
  نه المسلم، ن "ل؛ ا إب ؤطمح ما كل

سالمية الذريعة أن يرى كان  ا
 ولكي ،و!$خرة الدنيا "للحياة "

 الله رحمة تجسد أن بد  كذلك نكون
 شكرًا العبادة تكون لكي العالمين عل

 في طالب ولذلك - نعمه عل لله
نغتاج يجيى ا"مام رسائله  عل با

 ترن كغيرها ارش تتطور لكي العالم

 ليعيش رحالته في عرفها ا!ق الدول
 عب الله بندم ب يشعر واقد؛ ارحمني

 من حالة إلى بالنعمة شعوره ويتحول
 فإنه بالنعمة يدحر  ذمن ، الدكر

ا"سالم. دن دكون ما أبعد

— متهجه ذلك ءلى ساعده وقد
نم ستقاه ا الذي لفهم ا في — صولي ا

 كذب عل ذقنتعر لم الني اذوسوعب 4فذ ؤقا

 وزته ثم.؛ وإز؛ إب ينتمى الذي المذهب
 درسا أنعها الني " الحديث " كتب إلى

له. ترجم من كل ذكر نحا
 يستفترا من بين يميز ن كا ه فتوا وفي

 عن مجث الغذوى دف ومز الفعل، قبل

 أكر ا ولى الحالة في كان فقد مخرج،
 "با حوط" والنصح ا"لزام الى ميال

 كان الثاب وني الشبهة عن وا بع-
 اغوج " عن والبحث التيسير إلى ميا 

 ستذرار باا ٠ذ*.ور لالدمان ييرذظ اوذي
"ثم. د؛ الثعور عن ا.«.د١وا

: ٠ومذ.ه دؤفات عدة وله

رجال ني النظر ذزه-ة ت.ك-م.ل.ة - 1
 زاك )يا عذر ا!-را؛-ع ا!-قرن

خ,ط.وطة(.

 مع واه ذى رب اذر-دي، ا!-ذقه_2
 خرى. ا ا"مالب ٠٢بالمذاه مة؛رذات

 ني ي يا الز الفقه مختعر - 3
 جامعة ني يدرس )؛-ان لمعامالت

ون(. وا!ن. الثريعة ة٠بكد صتع.اء

٠ة(٠)-تةطوط اإذرا؛ض مختص_ر - 4
 رد مح.مد حسن

 العلم هجر ع: ا  علي بن إسماعيل *راجع:
المعاصر، ااذكر دار ااوطدن، ذي ومعاقله
م م،1995 ،1ط ؛؛روت، الوجه: عبداد
:زيارة محمد بن محمد المؤلفون؛ أعالم

عشر، الرابع نرن ال رجال ذي النظر زهة٠ذ
 وا بحاث ت الدرات مركز ونشر تحقيق
 عاي دمى م.1979 ،1ط صعاء، اذيمذدة،
أحمد الجمهوردة مغذي ا مة ذقون زبارة؛
م2000 ،زبارة محمل
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محؤد( ؛,ن >مجمد زارة محمد< بن )محمد زيارة

 إن«حمد( د٠».٠) ارة ر.

م1961 - 1884ه/1381 - 1301

 زيارة، بحى ؛.ن محط ؛ن طمح وع

،يم يلمس ،فقيه ،أديب ،مؤرخ

 ن٠م ،وفقه ٢ء_لم بيت من ،رخاله

ن، جخادة قريب )زدارة( هج.رة  بخو
 ألجذن والوفاة، والنشأة ا؛ولد صتع.انى

 ، وغيرها صنعاء ء عف؛ كبار عن

زم  بقفلة حميدالدين بحى ا"مام و

 م1906 ه/1324 ء-ام منذ عذر

 من والعثرين ا!.ثالثة في كان حين

 وحضر ،ت رمهما كاذ^ وقد ، عمره

 في ذه عي وبعده د، غان(د )اتفاق عه٠م

 عل م(1912ه/1330) التالي اذحام

ن ء وضا  بع٠س فبقي العارة، خو

 ه/ 13 38 عام تولى حتى سدوات

ح( ر١)قع شؤون إدارة م1920  ا

طولحأل. مكث ح؛ث بصنعاء

 كثررة ورحالت بمهمات م ة-؛

 العربب؛ ا قطار فيها طاف

 دوتمرات في رك رشا وا"سالمرة،

 له وكانت ،وغيرهما والقدس از٠الحج

 وأدباء ءلمماء مع واسعة عالقات

 له وكان اوشام. وبالد والدراق معب.ر

كنب ون كث:ر ونثر طباعة في الفضل

اليمن. واريخ الراث

 د وة-; ليم-ن ا رجال بتاريخ م٠اهلذ

 كررة كتبا فصنف ، ه صر ء. دث -?-و.

 ،ال_ع-شري-ن ن—ء تزيد )مطبوعة(

 نذر و) ارهن(، )أ؛-ة : أشهرها

 ،  زف( ا )X؛- إ-يمن ا لنبالء العرف

 ابن رجال تراجم من الوطر ر)ذ؛ل

 و)ذزه-ة ،عذر( ا!شالث القرن في

رن ن أعر؛ في النظر  عشر(، الرابع ا
 الدراسات مركز حديث طبعه الذي

 وأعاد ،بصدماء اليمني لبحوث وا

 ذلك غير وله السابقين، تصوير

ت  لمذظومات وذروح ،تاريخية مذظوم
 لذر-در   د وأضاف اليمن، تاريخ في

 درة لق با حذتن للشوكاني لع ا!.طا

م.1928 ه/1348 عام

 ناهز عؤر عن ،بصنعاء وفي٠ت
ه مخلف ف و نرن لثما ا  درةا  و

 ,فى غ م زبارة محمد ا؛ن د—أحم

ي ،لجمهورية ا  صناية له ن كا ا!

ه، ت بمصنفا  لم ما خراج إ؛ م ا٠وة وا

٠مذها دذح

العمري اش د ء حسون د.
 بن لد٠مح ؛125 ا"ءوان تدفة :لجذراذيا *راجع:

 رجال ذي النفلر نزهة :زبارة يًاحيى جرد لتح
 كز٠مر وذدر تحة.يق ،1ج ، شر ء الرابع اذرنا

صنعاء، ،ليده-نية ا وا بحاث ت س_؛ لدرا ا م.1979 ،1ط
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زبيد

 الباء ر٩٠وى$ اراي يفتج :زبدن

 التحتدة المثناة ابء وسكون الموحدة

اروم ا"سم هذا يعإلمق مهملة. ودال

 الحديدة فظة محا مديريات إحدى عل

 أشهر من زبدد؛ وادي ٢اس وهو

 مدينة به سميت الذي اليمن أودية

 بداية حنى تعرف كانت التي زبيد،

 يذكر بالحصيب. ا"سالمي ر١العع

 جزيرة صفة كتابه في الهمداني المؤرخ
 زبد قرية هي المصيب أن العرب

ا شاعر. قبيلة من وكايا

 من كم2 ق بعد عل زبدد تقع

 وتبعد  حمر ا للبحر ودرني ا حر لسا ا

 الثرب الجهة في الواقعة الجبال عن

فيما النصف عل أنبا أي كم25 متها

 زيد مدير وذعدحر وابور. الجل ين

 من يروب ااي ،الخعبة المناطق من

 الجنوب رمن رماع رادي الثمال

زيد. وادي

زبدد مدينة إذشاء

 ومؤلفو اليمندون المؤرخون ع محم

الذين والطبقات، الراجم كتب

1441 يهس11 ءد9ك4د1



ذدد

 دس ؛--غا ااذرن دس ذمم_ا شوا ء

 ء_ثر الح-ادي افحيرردين/ دروالدا

 أن عل ددين، اد شدر دس٠٠واأ

 القرن بداية ني أ؛-شئت زب-يد هدينة

 الميالدي؛ التاح الهجري/ ايباك
 ا!.؛أني اذخرن أو,-ييرر في أن، ودن؛رون

 ازدادت الميالدي الثامن الهجري/

 أجيلتا ؛.خر؟.ت ارمن في ا!-تالقل
 طاعة عن تهامة في عر شا‘وا ءك

 لحالجة ا إليؤم فجهز ،سين ام؛ ا
 جيئ م817ه/202 منة المأمون

بن الله عيد برى محمد بقيادة كبتًار 

 ودن بدئه جرت روبح وبعد زياد
 ، كد-ها مة با عل ستولى ا ليمنرنن ا

 المأمون الخدمة م;  وا وتنفيذًا

 بادد في يارمن مدينة باستحداث

 ابن ختط ا زبيد، د-وادي عر  ذما ا

 م819ه/204 سنة زبدد مدينة زياد
 عسكرية و س.ية ايس ة صبير ئ واتخذه-؛

 عل نفوذها بسطت التي لدولته

 ابن استفا اتئمن. ا طق منا معظم

ضطرابات زياد  التي قل والقان ا

 نغرد فا ةيس ا؛.عبا الدولة لها تعرضت

 تبعيته قتصرت وا ليمن ا مجكم

 الهدار إرسال عل العباب؛ للخالفة

 الجمعة. خة.طبة في نة للخلى ء وا؛.دعا

سنة في زياد بن ا د—م—مح توفي

 من الحكم وتولى م859 ه/245

 ر واست محمد بن اراهيم ولده ؛.عده

 ه/289 سنة ذوفي حتى لحذم ا في

 ولده ؛.عده من الحكم وذولى ،م9 0 1

 م901 ه/289 )من إبراهيم بن زياد

 جد وخلفه م(904 ه/291 إلى

 ؛.ن إسحاق الجيش أ؛و أخوه وفاته

 درا 3 7 1 سذ-ة توفي ؛.ذيا هيم إبرا

 أبي ة ون؛ بعد لحكم ا انتقل م.98 1

 أحد سالمة دن الحسن إلى الجيش

 بني دولة سقطت زياد- بني دوالي

 سالمة ؛ن الحسددن وفاة بعد زياد

 حك_م بعد ،م 1021 ه/412 سنة

 وردت ستوات. وتسح مائتين دام

 المصادر من العديد في الرواية هذه

 في الباحثين بعض لكن التارض-؛،

 ح_ة ورم في يشككون لحقديمث ا لعصر ا

 في ا قل عل أو الرواية، هذه

 وردت التي المعلومات بعض د.ة٠ص

 إشك ا اه~ذ ب م ي س ويعود .فيها

 مؤلفات في ألرواية هذه ب غيا إلى

 بن اذن المشهور 'اتمين عام

 ه/280 ذة )ولد ٠اخمداني حمد

 ه350 سة ودوفي م891

 م(971 أو 961 ه/360 أو

المهمة المؤنفات دن العد صاحب
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 في يذكر والذي مختلفة علوم في

 أن العرب جزيرة صفة كتايه،

 مدينة كاذت برد. ز قرية هي لحصيب ا

 من واحدة ني ددا ا عصر في زبيد

 مي،٠ا"ساد العالم مدن وأشهر أهم

 الباحثرن بعدر يعتقد كما تكن ولم

 ءلى لها وجود  صغيرة قرية مجرد

 الثالث القرن إدس سدة اكدا الخارطة

 دذك; ه ضم ني ددا ا لمؤرخ ن؛ الهجذري،

 جزيرة صنة به كتا في زبيد مديدة

 مدن أشهر من كواحدة العرب"

 أكرر من واحدة كانت بل العرب،

 في اليمن مدن وأكو لعربرة ا المدن

 سع ]تا ا / الهجري لث ا٠لت ا لقرن ا

 لهذه ني لهمدا ا ووصف الميالدي.

 هذه في للذك مجا يهرك  المدينة

 ني لهمدا ا يذأر حث الدامغة: لحقرقة ا

 ثالثة ظفار( )مثل زبد عرض أن

 مائة وطولها ونصف درجة عثرة

 تأمالما ولو ، وربع درجة عشرة وتسع

 لمشهورة ا ك_رب ا مدن أطوال

 ني لهمدا ا وصفة حسب وعرضها

 ذلك في كانت زبيد مدينة أن لوجدنا

 وشبام وصعدة عدن من أكرر لفهرة ا

زبيد، وكانت ، لجند وا حدرموت

 ء صد*ا من كل من أكرر الطول حث من

 من واحدة كل طول يبلغ حيث ر وظفا

 ف—وص بحسب المدينتين، ترن ها

 ًاما درجة. عذرة وثماني مائة ني، ددا ا

 العالم في آنذاك المثمهورة للمدن بالنسبة

 حيث من برد ز نت كا فقد ، "سالمي ا

 كان التي المكرمة مكة من أكرر اوطول

 درجة عثرة وست ذة ما آنذاك طولها

 وأكررمن درجات، وعذر مائة وقرل

 مائة طولها ن كذ؛ التي المنورة لمدينة ا طول

 حة مسا أن كما ، درجة عذرة ولهاني

 أكرر أيض وطول ا حيث من زبيد مدينة

 من وأكرر وب-رة وا الكوذة حة ما من

 تلك في مسعدة لقرا ا صمة عا لبحرين ا

 لدولة ني ا لهمل ا ذكر عدم عن أما لفهرة. ا

 نستبعد  فإننا قيامها خ وتار زياد بني

 مؤلفاته إحدى في تناولها قد يكون أن

 حتى مفقودة تزال ا٠م الني العديدة

 التاريخ مجال في حثون لبا فا ا$ن،

 ب كا من أجزاء ستة أن يعلمون اليمني

 وا أجزاء عذرة دن المكون "ا"كليل"

 ني لهمدا ا هل تجا ورد معقودة. ل تزا

 عدم بغية وملوكها دية لزيا ا الدولة ذكر

عراف  أو مذهيرة  سباب تيا ا

سية. سرا
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زبدن

 فإن ت ضا فبرا  ا ددت٠تع ومه_ما

 مؤ!غات في أدنة الزج الدولة ذكر غياب

 الجاحثؤن أيدي ددن ا؛توفرة ادناني
 زلتا ا٠م ب أسم؛ إلى حت؛ يعود اروم

.نجهصا جيع

 عن وردت ا!في المعلومات أما

 والرحالة المؤرخين ت مؤلذ؛ في زبدد

 الثالث اذرذنن ا في والجغرافيين

 العقر؛ب مثل: الهجريين والرابع

 ت. رسته وابن م،891 ه/284ت

 حوقل وابن م،903 ه/290 سذذ بعد

 أن ٠فتؤكل وبرهم م977 ه/367 ت.

 ني لدا ا صف ا منذ ذت كا زددد م.ديذة

 اذتاسع الهجري/ الثالث القرن من

دشهورة. إسال'مية مددة ابالدي

 محاتلشة ؛.مراحل زبرلى م.ديذة مرت

زدهار لتطور ا م.ن  إنشائها مذن وا

 حيث لرسوب ا لدولة ا ر١ع٠ء حتى

 السابع القرنرن ل حد ت٠صبح أ

 عم لث لة؛ ا ا فجردج ا من لة؛ وا

 صمة لعا ا ديتين لميال ا عشر بع لرا وا

قتصادية، ذب لثة؛ ا  احتلت فقد وا

 وادد؛ وصارت مرموقة علمية نة هكا

 العالم مدن وأشهر أهم من

 ذلك في الغذ؛ ويرجع ا"سالمي.

بمدينة وا مراء الملوك م هت؛ ا إلى

 لقصور ا فيها أنشأوا الفي زبيد

 طة ر وا والمدارس جد لمما وا

 ودور سبلة   وا ت وا نقا لخا وا

 واحدة كل عل وأوقعوا فة، الغا

 عظيمة  أموا المنشآت تلك من

 أداء في ر ا ستحدر  ا من بعضمها مكذت

 لعلمية ا لتها ورسا لدينية ا وظيفتها

 وأمراء لوك٠م اهتمام وإن اروم. حفى

 ٢رإك_رام_ه باذب رموز ؛-في

 ودشجيع !؛.*؛طاء ًا٠وذغديره جتلهم١وتب

 العلم طالب عدة وسا المؤلفتين

 م«ن كبررًا عددًا ربد إلى جذب

 ا"سالمي، !-عالما ء عك؛ هير مد؛

 فدلمكنوها لبعضهم ذدها م لمة؛ ا وظاب

 الدين مجد فهذا تبا؛ اوتأدلمو

 خوي ا العالم ،٠ دي آبا ا!غوروز

 فاحبها زبيد مدينة زار ،لمشهور ا

 وعلمه نته لمكا ودغددرًا ،قم.لى سنشر وا

 ابن إسماعيل ا ذرف الملك ءذه

 سنة في ة ضما لق ا خمي ة؛ ٣س العبا

 الملك وتزوج م1 395ه/.797

 لددنا -غبة-د عان ؛با؛.نته  شرف

 سدنة، عدرش زددد في آبادي وزالغور

 موسم لقا د؛ لمشهور ا معبده أ!ط

 في وتوفي ٠مدارسها إحدى في الحيط

م.1395 ه/818 سدنة زبيد مدية
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 العمر في زبيد مدينة تطورت

 درًا—كب عمرانه؛ ذطورًا لرسولي ا

قتصادية الحياة وازدهرت  فيها ا

 باخ إذ لدينخ، ا منشآتها عدد وازداد

 في فيها والمدارص المساجد عدد

 اذظامن القرن من ا ول النصف

 ما الميالدي عذر الرابع الهجري/

 مسجدًا وأربعين مائتين من يقرب

 بيناء زسول بنو اهتم وقد ٠ومدرسة

 مدينة في المتخصصة لعلمية ا المدارس

 أنشئت الني المدارس عدد فزاد رد،

 الشافعي الحذدب لتدريس فيها

 ومدارس الحنذي، المذهب ومدارس

 ومدارس ،لشريف ا النبوي الحديث

 رس ا ومد ،لنحو ا رس ومدا لفقه ا

 عل وأوقعوا الكريم، القرآن تعليم

 من مكنتها نه جل ؤ؛ أوؤ؛ مدرسة كل

 قرون عور التعليمية وظائفها أداء

 تزال ما المدارس هذه بعض ،هلولحلمة

 عدد عليها فد يتوا اروم، حتى ثمة قا

 زبيد مدينة ساذأن من الطالب، من

 مذًاطق من ليها1 دمين ااظ رمن

 رساإدا هذه في العلم دلقون ،محتلغة٠

 من ١٠٠مذه القادمين لطالتها، توفر التي
لإلقامة. مكان لحلفة، ذاشم

بتي وأدراء اهتمام يقتء-ر لم

 فقط الدينه لمذذ.آت ا بناء عل رسول

 وتجديد ترميم ءلى كاذلك حرصوا دلى

 ة لدينه ا لمنشات ا كا_لى وت_وسيم

 وأبراج أسوار وكاذلك والتعليمية

 وأنشأوا وخنادقها. وبواباب المدينة

 الني الضيافة دور وألحاموا  سبلة ا

 لهدم وتقدم ا؛.دينة عن الغرباء ستدش

. وا"قاهرذ ا!.طعام مجان

 العلمية الحياة ر ازده؛ رافق

 العمراني والتطور ن ح لثقا وا

قتصادي  زراعي-؛ مجضة زبرد في وا

 محاط؛ ين؛ لملئ ا فكانت ،كررة عية وصستا
 حدائق وخ-صوحى؛ لجميلة ا بالحدائق

 وأمراء ملوك أنثأها التي الدخيل

 فيها لهدم وبتوا الرسول؛ لدولة ا

 ابن الرحالة يصف فخمة. ؤصورًا

 سنة في زبيل زار الذي ، بطوط؛

الرسدولي، اتجاه.د الملك أيام ام 123

 وليس عظيمة... مددن؛ بالها لمدينة ا

 و متها، أكبر صنعاء بعد من٨بال

 ،الباتهن واسعة أهلها، من أغنى

 ادوز من وا!غواى المياه، كثهرة

 النخل ها٠ ا!.ممارة، كثررة ،٠وغيره.

وناه". واباش
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 هي٠ذلم٠ا ه ءع ز.د ذن هرش ت ءلم

 ئ دام اإذي رس-ولي—ال العصر في

 628) ءاما بال؛؛ن ن هاد دن دقرب

 حها م(،1454 - 1229 ه/858 -

 ل_واحدة الثقاب ص.م.ة 1الع هي كانت

 الفترة. تذلمك في ا!درق دول أذوى دن

 ء ا!-*ى حل فط-؛ دن ١جيخ لل ر ت أنج■:

 في ديتهم ذاع الذين والمؤرخين
 د.ن هائلة أعدادا نا وخلفوا ق ا$ن.؛

ت في المهمة المؤلفات  ٢عد٠ال مجا

 علم : لددذدة ا لعلوم ا في منها ، غذدلغدة ا

 لتفسير وا والفقه الحديث

 علم في ومؤلفات والقراءات...،

 ب وا ت والرياضيأ والياء اسك

 ، وآدابا عدها وذرا العر؛^ذ اللغة وفي

 وفي والتاريخ الجغرافا في ت لنا ومؤ

 المساحة وعام إصدن ا وفنون الزراعة

 أصبحت وقد ،لعلوم ا من وغيرها

 قبلة ،لفهرة ا تلك في ،رد مدينة

لماء إليها؛جار جذبت التي العلم  ا

 والرحالة والؤرخحن والفقهاء

 من لم ا وطلبة الصوقرة ب وطا وأ

ر نخلف ا"سالمية. ا ذ

 1خذهمكا زبيد مدينة قد٠تغ لم

 لدو ا سقوط بعد وأهميتها

الدو ر عتت في أي ٠الرسولرة

 سدة في قامت التي الطاهريذد

ولة أنقاض عل ام454 ه/858  ا

 مراكز هم من ظلت بل الرسوب،

 روب٠الح وبرغم والمعرفة. العلم
ب وأعمال  والحرائق لنهب وا ا

 د زبي ؛.دينة لها تعرضت التي المتوددة
 ية لمها في خصوص غتلفة ا لعصور ا في

ت فذد الرسولى، دحم*ر ا  هذه حا

ظيمة التاريخية المدينة  ؛كانتها عل ا

 تعذررها استمرارية وعل الرموقة

 لدو ا عهد في حق العمراني

ت التي هرية الطا  مدين-؛ من ا

 لها. صمة عا ردع منطقة في  لمقرا ا

ت  ر شص في زبيد مديذ ذت كا ذ

 لمؤرخ ا ء-.صر وهو هرية لط-؛ ا الدولة

 العاض لقرن ا بداية في لديرح ا ابن

 ا؛-يالدي عذر السادس ا لهجري ا

ن ؛دن أعظم صنعاء. من وأكن ا

ولة مالوط وبعد  في هرية إطا ا ا

 ة ذق ل وخان ام 5 17 ه/924

حتالل  لدمن ا ول العثماني ا

 سكرية ا عدة لقا ا هي زبيد ذت كا

 دطلقت ا ين ا نيحن للعثما تة٠لرةيس ا

 طق  ا "خضاع منها جيوشهم

 تحقيقهه وفور ،م٠۴ت لسرط ليمنرة ا

صنعاء. إلى منها العاصمة ذقاوا دلك
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زيد

سدنة ذخطدط

 أي بالمدورة زبيد مدينة عرفت

 التخعرط دائري؛ هرددنة فهي الدائرون،

 ة٠س سدا صمة عا ذها تدا ا م_ذغ

 القرن في لزياديين ا لدولة وعسكرية

 الميالدي، التاسع الهجري/ الثالث

 من بسور محاطة اذدينة كالت كما

 ،هي أبواب أربدن ه في تفتح ،الطين

 الحارة ا بواب نفس يبدو ما عل

 كاذ؛ ا بواب هذه من اثنان للمدونة،

 الثالث القرن مطلع مذن يجمالن

سمين الهجري  باب التاذنين: ا

 من الغربة؛ الواجه-ة في ووذعح غالذذة

 بباب اروم ويعرف ، المدينة سور

 الواجهة في ووفتح عدن باب ،لنخل ا

 ويعرف ،المديذة سور من به لجنو ا

 ووفتح م ثمني-ها ب با لقرتب ا ب ببا روم ا

إلى يقع الذي مهام، وادي تلى
 ل يزا وئ زبيد، وزينة من الشمال

 حتى ا"سم ننس يجمل ب اب هذا
 الذي التارق باب وأخيرًا اروم،

 عل المدونة من الدردة الجهة في وفتح

 ذكر ورد ا"سم. نغى تحمل قرية
 ي المقدسس وصف في ا بواب هذه

 زبيد لمدينة م990 ه/380 نحو ا؛توفي

في م٠سي التقا حسن أ لمشهور ا به كتا في

 المذف*ي يقول ا قاليم. معرفة

 البنيان حسن ليل٠ج بلد زبرلى...

 كبار ر نم؛ به ارمن.*، د وخدا يسمونه

 ه٠وصا لم-ن وفيد وأدباء، وعدداء

 حلوة آبارهم سكنه. من عل رك ب؛

 طين من حصن 4عر نغرفة. وحماماتبم
 )حارًا غالفقة باب أبواب بأربعة

 باب )حارًا عدن وباب اكفل( باب

 وبالب م مها وباب القرب(
 $جر ا م—٠ذ وتدا أكين رق..، لشبا ا

 ناء مع والجا طيين ة٠فجح ومنازلهم
  رض ا مبررق نفليف ا سواق عن

 ابن إليها أجرى تقويرة.. المرر تحت

 رص نفيس ولمد )رد( وهو ة. ذن؛ رواد
 ضدقة أسواقه أن غير م_تة باليمن

 من ويتضح غارة ا٠۴- وا سعار

 القرن في نت ن؛ المدينة أن الودف

 الميالدي العاشر الهجري/ الرابع

 أقوى ومقر ا ولى اليمن حاضرة

 ا)عجارية مراكزه؛ وأهم ملوب؛

والعلمية.

المدينة أسوار

 ارحدنرة التاريجية اإصادر ر٤تن

 حول بنيت التي وار—ا س عدد بأن

 اإسمور ن أسوار خمسة زبرلى ذة٠مدي

المدينة إنشاء وقت و.ذاؤه تم  ول ا
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زيد رد

 زياد بن الله عبد بن محمد يد ء-لى

 اله-جري/ الثالث نرالق مستهل ني
 ؛.ن نتالحس م وأى الميالدي، التاسع

ماة  اع لر ا اغرن ا اية—نه في س_

دي در لع_ا ا اغج-ري،  .*-ورها الم.ي.

 فتفيد !ثا!-؛-ا سر٠اًا- ا٠أع الذ-اي؛

 بذاء دن دأذه ااداريفية .ائدادر ب.ع.ضن

 والذي الغاتاذي، الله ذن الوزير
 م 1ق ر لور ا ا خ أن دو هذ.ا ذ.رجحه

 ل-ادس ا لقرن ا بداية في ، فقط

 وت-رميم تجديد بعؤ.لة ،لهجري ا

 رمح م'*-يرك،ب ■ لحا بداه الذي للسور

 بن علي ه دلما الرابع لسور وا سالمة؛

 ا!.د.ادس اغرن ا منتصف في مهدي

 الميالدي، عشر الثاني افجري/

 لسور ا بناء رتجه لتا ا المصادر لذسب٠و

 يوب، بن خفتكين إلى دس لحن-؛ ا

 ايمن، زلى ؛-وب ؛-في ملوك ؛-الى
 السادس اشرن ا من  خير ا الربع في

ني اصري/ اتجالدي. عذر ا

 القرن بداية في زبيد مدينة كانت

 در—ء لث لثا ا الهجري/ يع لسا ا

 انجاور بن ا وص.عب ب٠حم ،دي يال٠لم ا

 بثالثة محاطة التخطيط دائرية لها
 ا دراج. من عدد يتخللها أسوار

أوردها التي ت المعلوما في الغريب

 أنه زبيد مدينة '"-وار عن الجذآرر ا؛-ن

 مائة تتخلله زك *ة مدد سور أن يذكر

 قوله ب٠حم يعي وط' أبراج. عة٠وتس

 محاطة ره٠ءص في كاذت زبيد مدينة أن

 ذهبت فأين فقط. حد وا ور٠بس

 عنها، تحدث الني ا خرى ا سوار

 أسماء وذكة_ر وجوده-؛ إلى وأشار

. ؟ منشئيها

ي ني احمرا ا لتوسع ا أن يردو  ا

 لقرزن ا ردن ذيما د زبي مدينة عره
 العاشر اهجرن/ والثامن الرادح

 أهم كان الميالديين عذر والرابح

 ا سوار إلغاء إلى أدت الني ا سباب

 لمدينة ا حول جديد سور وبناء القديمة
 ■ ا٠۴ذ كا٠س عدد تجها ط تزا مرة كل في

 الني ا ربعة، المدينة أبواب أث

 في وبلغت ازدادت فقد ، إليها أدرنا

ني القرن  من الثا الهجري/ عذر ا
 يذكر أبواب، ب ثما الميالدي عشر

 تجور كارسين الدانمركي الرحالة

 لمهرة ا تلك في زبد مدينة زار الذي
  بواب أ هذه من ة٠٠خم_س هد دل أته

المددة. سور في ذفتح نت كا اإفي

 سعة وا مدينة زبرلى مدينة نت كا

 لرسولي ا -ىر ا في حذ_ها ا ٠١. م تقدر
٠ذتردًا هذتار بأردحماذة

من الحاضر وقذنا في المددخة ذذكون
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 : هي )أبء( أراع أربعة

المنشآت أهم من ،ي البلي: ربع

 هذا في البارة التاريخية المعمارية

 الشمارة )البوابة : سهام باب الربع:

 والمدرسة الغاتزن والمدرسة للمدب(

ومسجد الخعإوة ومسجد بىرماندت٠ا

الجلي.

 لتارمخية١ المنشآت أهم : انجنبن ربع

 باب : الربع هذا في حالي الموجودة

 قلعة الشرب(؛ رد )بوارة الشبارق

 رذذنا في ادروذن ا؛؛رن مدرسة زبيد؛

 ا؛-درسة ؛"سكندرية با زر لحا ا

 والمدرسة الدءاس£ة ة٠والمدرس رة ؛٠لكم ا

 لمهادلة ا ج٠٠ش من وكل الوهاب

الحداد. سجد٠وم يدرور مسجد و

 الثرب باب وؤب الجزع: ربع

 لمدرسة وا للمدينة -ردوب ا البوابة

 والمدرسة لجررب ا وا؛درسه.ة لعفيفية ا

 ن Li“وا ؛قوب ال والمدرسة الذرحارذ

هدي  ومسجد العصررة والمدرسة انج

العدني. سجد٠وم الخاص

 أقدم توجد ه وذي الجامع: ربع

 أهم وس المدينة في لسكزذ ا ء  ب ا

 باب :لي٠ا ا٠ه.لم في المعمارية المنشآت

 ؛للمدينة( الغرب )البوابة الدخل

*وريتان٠المذع ن ا؛درسن؛ ؛الكم؛ر الجاهع

 التاجية ا؛درسة ؛والسفل العليا

 ب٠انج ومسجد المزجاجية والمدرسة

 جارع أم_ا الرهائن. ومسجد

 تاريخ إعادة ذرجح والذي ا د؛عر،

 الهجري/ الراح القرن إلى ؛.نائه

 وط يقع نه ف؛ الميالدي، العاذر

  ربمة ا يتوسط أنه أي لمدينة ا

 من عر  د؛ ا جاهع وذد؛؛ن ا رياع.

 العالم في العلمية المراكز أهم

 تزال ما ا$ن وحنى ا"سالمي

 مع لجة-؛ ا هذا في تعقد العلم ت حلن؛

 ا رد المدينة أرباع دن كل'ربع '

 كان الحارات. من عددًا يضم

 من ردب إلى قدموا الذين ا جانب

 أماكن من أو زيلع من أو الهند

 لهم ؛.نيت حياة أ يستكنون أخرى

 ااذي السور من اقرب د؛ ة اإد رج ء؛

 في منه البارة ا جزاء نمدمت

 ااذرن. هذا من السجعدذيات منتصفة
 زالت وما ا حياء، هنىه كاذت وذد

 مثل بالحافات تعرف اروم، حنى

 ومع الزيالع. وحافة الهنود حاذة

 مدب شهدنه الذي العمراني التوسع

 تشكل ت فا لح-؛ ا ذه٠ه صارت د زري
 حيث ، المسورة لمدينة ا ن—م جزءًا

وع الولي ربع في ألع ادر حافة "دقع
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 الجزع. ريع في اذود حافة

ربيد مدي*ة تع٠ممشآد ءدد نع ي: دا ح.ال
 ج.امعان مسجدان :منشأة 85 ة اذددني

 وعذرون صج_ وزسسون كدة ا٠وثم
أربط.؛. وزمة مدرسة

 النخيل ق مجدا د زبي مدينة لذدهر
 اخغرو!ت فيها وتزرع ما دط التي

 وا*اوز بأنواعها والذرة والقمح

 ويعود ،اطبية ا ب ا عدل ض٠وكع

 نظام دام٠استخ إلى ذلك في الفضل
 احتلت مبكر. وقت مذن متطور ري

تبا بفضل مرموقة مكانة زبرف  مذش
 أنم جعلتها التي والعلمية لدينح؛ ا

 العام في فح؛ لثقا وا العلمية المراكز
 تجاري مركزًا كانت كما ا"سالمي.

 ين ٢الم-ه موق-عها بفضل ،مشهورًا

 منها تمر :-ت ى رث ،كة٠وع ءذن

 إلى عدن ط-ري-ق ءن الهذذ منتجات
  برض ا البحر حوض بلدان

 ذدث—ك دد—زب اشتهرت .ط—المذوس
 ، رفية٠لح وا لردية—التق ي_ا بمصنوء-؛

 ا"نتاجية الم-راك-ز أض ن٠م فكانت

 الحرير،و القطن -ن ا ردة لصناعة

 وكذلك Indigo الترلمة وصذ-اءة

بارهن تعرف ازفي ا غطية

 ت ءأ المذل عن أغأل فات"، اى با

 رمباخر ركؤرس أوان من الفخارية

نحم-اى ز؛-^د مدينة ز زن ذلك. وعر

 ةل١تش ا!في المعمارية منشأتها رعشة

 ف;ة !وحات ؛-*-ضفي ت وا-بذي.؛ زخارف

 الممتز طابعها مدت—اسن رائعة

 الدافئ محيطها من الغريدة محفي - و
 الدينة هذه  همر-ة وذظرًا لجميل.

 منشآتها وروء-ة ولجمال ف—يحي ر التا

 لزخرفرة ا صدها بعنا لغندة ا المعمارية
 ًا ح نمود لنا دددم ا!-ذي المتم.ز ؛.*في وط؛

 ذي مية ا از*.هارة ذن نماذج من

ح - أوم د ذق ،ليمنا  م-ذذ ز؛-يد مدينة ".—ب

 مدن إحدى ام 995 ديور 15

 ف هرأ يحب ا!-ذي إي الدن اث ال

ه.٠ءع وانحافظة

العروسي علي هدهد د.

 البلدان؛ معجم : الحموي ياقوت : مراجرح
 معرفة ذي التداسي-م أدسن المقدسي:

 مددذة هددارس العروي، د محم د. ا فاصم.
ام،994 ،فرنسا د،.توراه، رسالة ،زبيد
 ددن أبو ض؛ بروفا آر يكبا رمة دًا

العرب، جزيرة صنة ني: الهمد ا لإلسنا
 الحردة دار ، كوع ا لي٠ء دن محمد قيوت صح

 ين ا نجم إم؛ 980 بغداد، للطباعة،
 أخبار في ؤلمغح-د ا ليحد-ن ا تاريخ :-ارة٠ءح

،$كوع ا ءاي محمد تحقيق ،د وزبي ء1صئع
 لرحمن عبدا إم؛ 979 ءصر، ارطم، ة مط؟.*

 داريخ ؛ي المتفيد بدن الع: ء-اي؛ن بن
 م-ركز ،ًحجيا لتها -نء ت.حشق ،زدد عدي:ئ

ام؛ 979 ء، صد؛ ب، ليما ا ا"را،؛ت
Ali AL-AROUSI, Mohamed Les 
madrasas de la ville de Zbid au Yemen:
'These de doctoral Vol; Universite de 
Provence; Aixen- Provence; 1994.
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معددكرب( ودن٠،م ااز؛;دي يكرب< ط ذن )عمرو ي الز؛;لى

 الفرجي )احمد لزسدي١
م1488 - 1410ه/893 - 812

 أحمد ن٠ب أحمد لدين ا ب شها هو

 محدث : لربيدي با ا؛حروف ،رجي٠لث ا

مؤرخ. فق*ه ره٠ءم في ليم-ذي؛ ا البالد

 ٠)حيس نرجة إلى  ولى ا نسبته

 في وتوفي واشتهر رسلج;ب( ذوبى في

  حاديث لصريح ا )التجريد له زبيد.

 ر مختص وهو ط(، - الصحيح الجامع

 بمخذصر ويعرف ،لبخاري ا صحيح

 ط( — الخواص طبقات ر) ،الزبدي

 - لعوائد ا و) ارمن، ء أوب سدر في

أدب.  حاب( ا و)ذزهذ ط(،

 العدري اس ءب.د حسون د.
دار ا عالم، الزركلي: الدين خير مراجع:

دن، م.1986 ،7ط ،ردروت ا

 المذري = دكر( أدي دز )إسعاءيل اا.زديدي

 كرب(٠إ معد دن ءرو الرددي
تعد

 لزبيدي١ يكرب ط٠ه بن عمرو هو

 لدص-م وا ،مقوة : زبرد قبيلة إلى يتنمي

 وذرجع وليث. واذ-ب وهبوة وفعن

أكرر تحمع الى الزاي بضم زبيد قبيلة

 الموزعة القبيل.ة وهي هرنحج قرلمة هو

 مناطق نمن هنطقة من اكر ءلى اروم

سيفه واشتهر ذور بأبي وكي ارمن-

.هرة لصمصا با

 الذرسان الشعراء من ءؤ.رو ويعد

 ءة_ب عاش وقد الكبار. والثسد-راء

 ودصدح ادن الة؛ الحميرية الدولة انهيار

 الغارمي الصراع سبب٠ب من٨ال وحدة

 والبحر اليمن كانت والذي الحياي

 في ميادينه أهم من ميدان  حمر ا

 "مرراطوري ا فس ا٠اك د.سمب ازص«راع

 التجارة طرق عل الغاري الروماني

سالم فجر قبرل  الددن نت وكا ا

حتالل تحت حونها  ااذي رسي ااف ا

 ومواقفه أشعاره في عمرو له تصدى

ا"سالم. بعد حق

 ف ا ربعين في اليمن كانمت لقد

 وحات ت١تغكك ؤد الزورة البعة؛ ل قبي

ولة محل القبب؛ الصراعات  المرش؛ ا

 الحميرية الدولة عرفتها ااش القوية

 الميالدي لث الة؛ القرن مذن  خصى وبا

 ا؛-ودنة الدول؛ هذه حنقت حين

 ا ول الربع حتى واستمرت ابمب؛.

رن هرن لجالدي. السادس ا
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يكرب( معد بن )عبرو الزدددي دكرب( م*د دن )ءبرو اذزدددي

 وا!ظماء الغارس شفيدرو وياد

 القبرة الصراعات ن فرسا ض واحدًا

 ن وكا ٠اليم-ن تئ_هدها ذت كا لتي ا

 الذي وديواذ-ه كبير. شأن فيها لعمرو

 الفدطاني ذم ها ا!.مراني ا؛ؤرخ حةق.ه

 كاذت التي المارك ه.ذه بتدوين مليء

 الق ة ا!دمني المدن ١محتلف ديوح مشتعلة

 ولكنها يذها٠ب فيما تتحارب ىذت

 اليمن نعرض 1عذدم ددحد ما سرعان

 دتبع من نالحظ.ه كما خارجي. لخطر

 ن لروما ا د ,دغ ليم__رر ا رك معا

حباش  في رحق والغرس وا
 اارفارة الحديثة: العصور

تراك. نيين وا!-)ريطا  أن م ورء وا

 القسلة شعراء من عمرًا يعدون النقاد

 بالواقعة. عنهم ز٠م٠س أنه إ

عتزاز  اليمن بأمجاد الكبير وا

التاريخ. في نتها كا و وحضارمجا

 لتشويه. عمرو تعرض وقد
 وكان ل نتحا لال اض شعره وتعرض

 أثره القحطاني العدناني صراع

 لتاريخ لغة ا!ض ا"ساءة في لكسد ا

 العروبة معارك في ودوره عمرو

.  *“" وا

 ةي"سالم ا ا!دعوة فجر بزوغ وبعد

ذؤم اليمن وذود ركب في رو ء ذوجه
طوعا ا"سالمية الرسالة مو لمديتة١

 الذي الجديد الدين عذناق ا في ورغبة
 عرفتها ا!ي السماوية ت نا لديا ا زكاى

 اليهودية، مبكرة: مراحل في اليمن
الحذثعية. ،يحية٧ال

 عبهلة دورة في عمرو انخرط وط
رتداد امجم الذي العنسى  عن با

ين  ولم؛غر اب. مي ا ا
 ااتمرد حركة ء-لى ثه-ور ض-ع-ة٠ب إ

 "ا سرد ذير ؛.ن عبهلة قادها التي

 ي اازيدد ؛كرب معد وءم.رو لخسي،
 والكندي رس-:;:- بن عث  شع وا

 الى عادوا ق—ح ذتردم ات وعد

تح طالبع كب دي ا  فكدب ا"س.

 أي بن لعد -أبلخط ا ا؛-ن عمر
 هما رجل بالغي مددك إلى رذاص:

 بن وطلحة ؛.كرب معد بن سرو
 لخرب ا في تن'وزهد-ا خويلد

"ذولهما". و

 حد ا"سالم قبل عرو وكان
 ءلى وؤ-د فقد م.ين ه ن ا ديمن ا ل رجا

 ردن حكام ي دن ا ا؛.ذنر بن ا..*سان '

في م605و م583 أو م613و م585
آخر" رأي

 قاد -في '.مرةلقاد رعركة وشهد
 في اووره وكان أجنحتها. أحد

يان حدراطر-م مواجهة  ؛تصح ا
ثر لحراخي-م1 ؛-ذرب المقاترن  ا

الغرس. هز-ممة في والرائع الحام
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ذرة( )أدو الز؛يدي د؛كرب( مع بن ءمرو٠) اذزرددي

 ولمع جفنة. آل عل أيض وفد كما

 مقح_ل عذب اليمن سماء في نجمه

 كان الذي الله" عيد ٠٠ أخاه مبن الثما

 يزن ذي بن سينخ تهنئة من عائدًا

م.575 سذة

حمسب وند تها ركة٠م* في ستشهد وا

 معركة في أو المعودي المؤرخ

ا غاني. حب القادسدة

 أهرين , -ل حذا سج-ل عدرو شعار و

 ا"سالم، قبل ارمن.  يام

 اذوء- ها٠ودارمخ مجاده؛ و ولح-ض-ارم.ا

اا.ةدم. في

 وصنه في عمرو عبقرية وتتجلى

 النفس ولجزع اؤروب صيل1تغ  دق

 حذلها وا المواجهة. ة٠لحظ لبشرية ا

 ؛.احزاب ثم .اذروب جرائر بذصوير

 م_مزات وأرم لغاتها. وتحا القبائل

 وعدم لخصومه إنصان عمرو شعر

 وبأ-هم عدهم شجا من التهوين

حاذًا. جبذه وحق رض.عغه واعترافه

 هر1ط ءبدالباري
ءاذي مراجع: داني؛ ؛ي؛افرج ا مابة ا  ا

العسقالني؛ حجر ابن المحا؛.ة تمييز ذي
 تحقيق الزبيدي يكرب معد عمرو ددوان
ناقدة عيون ذي اليمن القحطاذي؛ هاشم

٠الطبع رحت طاهم عبداإباري

ذرة ؛و ي الر
م818ه/203 ت

 .ارق—ط بن موس قرة أبر لهدو

 كان ، د ربي مدينة الى سمدبة ، لرييدؤء ا
 وا$ذار، السر فةرلع كامأل إمام

 ،ك٠ذل ءلى يدل ؤرة أبي سألن وكتابه

 وسفيان حنيفة وأبي مالك عن يروي

 واين ومعمر محة بن وسعران اذثوري

 يعولون ااتمن هل يدر ولم ،جريج
 ء-لى أي ،عاته إ $ذار ا معرفة في

 قبل معمر سر وءلى ،هذا ب كتا

 عدة وله ،لمشهورة ا لكتب ا دخول

 منه-؛ المذكورة، الر غبر ت مصذلها

 مالك فقه من انتزعه الذخه في كتاب

 جريج، وابن ومعمر حنيفة وأي
عه. وأخذ القارئ نافع وأدرك

 ضاء٠ازة وتولى ، وذ؛٠لرآء ثقه ن وكا

 ون دلحها الردد كثير وكان t زبيد في

 منها بك-لى وله ،ولحج لجند وا عدن
 ءنه نقلوا ، ميذ وتال ب أصح-؛

 عام رد في ذوفي .بصحبته واشذلجروا

 الطبقة من وهو م818ه/203

الحديث. علم في اددقذفيرة
ا#رياذي عدي هطه'ر

 :الزركلي الدين ٠خير ؛للجندي السلوك :مرا-ع
 ،7ط ؛ثرودت، الماليين، دار ا عالم،

م.1986
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المرتضى< سيئي٠ل.ح ا د ع'حم ز ي٠الزبيلاسيني محم.لم- ) لزإددي ا

 ا,صتضى( الحسيني حمف4) !ازإددي

م1791 - 1732ه/1205 - 1145

 مح-مد بن محمل يمى ق ًا ا بو أ ه_و

 مرتغى يد٠لم با اشتهر لرزاق عبدا

 في وك ،ني اسرا ،ي بدد الز الحسمدني

 إليها هاجر التي الهند من بلغرام

 وبقيت بالعراق، واس.ط من أجداده

 للثقافة مركزًا الغربي ل ا)شد؛ باخرام

 عثر التاسع لقرن ا حتى ا"سالمية

 ونحوي ،لغوي وهو الميالدي.

 ،وشاعر ،وأدب ،أص_ولي ومحدث

 عدة في وشاركات له ونئابة. ومؤرخ

 دوتاشى زبدد مدينة في نشأ طوم.

 في العدم شيوخ يد عل فيها علومه

 لدين ا رخي منهم ،لمدينة ا تلك

 ؛-ن الزين بكر أبي ا؛-ن اق ئ دا ء

 ،لحنفي ا !-ز؛-;دي جي لمزجا ا !.تحدري ا

 دن ٠مح-م-ل بن الله ءج أبو والثيخ

ه الم.زجاجي الدين ء ء  ووه و ووا

 مقدمة في يذك.ر ك_م.ا ،الدين لضدق

. ا!*.روس داج " معجمه

 لثامنةا في عمره ر ص_ا وحين

 ويذكر لحجازا إلى س_افس ء_ثرة

بالشيخ اج.ت.م.ع ي ا!-ز؛ي أن رق١لج- ا

 ' همد وا!شيخ ال.دي، الله عبد

 القاف، الله وعبد المكي، عقيل

وابن يى، ن و-ب لمزجاجي،

 جتمع ا أنه ويذكر *ي. لغا ا لطيب ا

 ى٠لعيدروس ا حمندر عبدا يد٠س ا٠ب يضدًا أ

 مدرغني الله عبد لشيخ وا بمكة

 ونزل .1163 س_ذة في ا؛طائفي

 ارحمن إلى ذهابه بعد الطائف

 عل فقرأ ه1163 سنة في ورجوعه

 ،لفقه ا وثرغني لته ا عبد ا؛,شيخ

 وذر وأجازه. مؤلفاته، من وكررًا

 لعيدرومر ا عبدالرحمن الشيخ عل

زمه ،لسعد ا محتصر  مالزون و

 وأجازه ،الخرقة وألبسه ،كادة

 وهو قال .ريبسموعاته بمروياته

 بما مرص—م دخول إلى شوقني الذي

 وأمرائها علمائها من لي وصفه

 اه 167 سنة ر٠مم ورصا وأدبائؤ^.

 أخذ من وأول الصاغة بخان وسكن

 الحدي المقدي علي اب عنهم

 آخرين علماء دروس وحفر

 القاهرة في فقط يبق ولم كثرين.

 في العلماء مواطن إلى تنقل وإل

 إلى ورحل انجحري واب-* الصعيد

فلطين.
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المرذضى( لحسيني١ )محمل* اازددي (تضى٠المر سيي٠الح مد٠مح ) الزؤددي

 هرة لقا ا في لتدريس له أذن وقد

 ددقل وا ٠ إعهذبة با شيخون مس*لجد في

 ؛.سويقة مهزل إلى ه 1189 ة—سن

،  العلمية ته عالى وتوطدت الال

جتماعية  الذكاء من عنه عرف لما وا

ع الحفظ وسعة والغطنة ط_  وا

 تبه وكا كررًا ع رت ا هرته٠ش ثمتج٩سع٠ت وا

 والشام واليمن والهند -زعجازا مدوك

 واًالمك  نءى ا والمغرب والعراق

 ن وكا ٠ وغيرها والجزائر والسودان

 ترجح لركيةوا الغارسزذ اللغة يجسن

 بزبدة ه1182 سئة ب زوا الروايات

 تورت التي ۶ط لدميا ا ر زفة؛ ا ذي بذت

 رقيق. بذمر رثاها وقد اه 196 سنة

خذف- له دكان ولم ثاذدة وتزوج

عاد تاج مصنفاته أشهر ومن

 وهو ”القاموس جواهر من '!*.روس

 أبادي الفيروز انجد أمجب لمع-جم ذرح

 وق-د ارط. موس بالقا ا؛.عروف -:؛؛

 14 التاج تأرف ني الزبيدي أمذى

 م1761 ه/1174 ستة بين أي سنة

 من أفاد وقد م1774 ه/1188 وسنة

 شرح عل واعتمد المصنفات من عدد

ت الفايدي الطيب بن مح-مد استاذه

ه. 1170

 معاجم أوسع العروس داج ويعد

 مصفات وللزبدي ،رها و اللغة

 في المددين اكادة إتحاف مذها أخرى

 من عدد في الدين" علوم إحياء شرح

 مختلف في صنف أنه كما ت انجلدا

خة ث لحدد ا في الع_رفة ذروب  وا

 أراجم—وا] وا ناب وا دول

. لثروح وا وا$ذ.مر

 التة ااكتب ٠أساسل : ومنها

 أدلة ني الحختغ_ة الم_واه_ر وءذرد

زام مذهب  كذف ؛حندفة أبي ا

ممان آداب ءن اللثام  م وا ا

ذكر في اذذإوب وذرويح ثكوى٠ ا رفع

ر عبدا].ف د وووز ،.وب ؛-فى لطوك

 ما العروس تاج تقديم في ؛-راج عدد

 كتاب بدن عذوان م-ائ-ة عل ير؛-و

 .-رذ.خو إلى تدب ا ه .ل—ك ورسالة

الزبيدي.

 رداور آن

دحضي ه د حمد د.
 ال.تاج، مقدم.ة فراح: حمد٠أ عدالتار مراجع:

 جال. لميةUا الدرددة الموموء ؛الكوب
 ء.جائب اوجبرذي: الرياض، — السعودية

ق وا خبار، التراجم ذي ا$ذار  ؛.و
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ءاي( ددت ئة سا.طا)اذزريددة ءاي( بذت )ططا;ة الرددددة

 علي( إخت ه٠)سلطا الربدديه

م1443 - 1378 د/847 ■ 780

 من لزبددية ا عفي بنت ذة 1سلط هي
 أواخر في والذكر الجاه ذوي أشهر

 من $ول ا لنصف وا الثامن القرن

 التصوف، ني ،للهجرة التاسع ا!ذرن

 لدى رة ه اش لا و ،ح ٠١لص وا ، ا*.*-اا.ؤاغ٦ا_ب. وا

 في م٠۴ح لد د عتقا  ا وحمسن ،بمى لذ-؛ ا

 طريق ترك ممن كانت ٠حشرموت

 ؛►اجتهدت التصوف إلى وجذح العوام

 وتحكمت جذعهاد، ا حق ا!-عبادة في

 ارتفع ثم ٠ر٠العم ذلك في للثيوخ

 وتدرجت ،شهرتها ءلمت حتى نها ن؛

 أحوال ذات رت صا حتى وارتقت

 خارقة، ت شفا ودكا وكرامات

 مشهودة، وبراهين جبة، وأسرار

 ا!ظبي ترى يزعمون فرصا وصارت

 لغيب ا ل ورجا وسلم عاده لله ا سلى

 في جاه-ها انتشر وقد ،وذكلمهم دقظة

 اط)اضر غمر حق النواحي جيع
 كبار أن ؛خرًا ويكفيها ،واليوادي

 من ومنهم ،ذزوروبا عمرى صوذدة

 وبزدارة حياب في ربا بر يتبرك كان

موطنها وكان ،وفانها رعد

 بلدة وهي :حقدرموت من ا!.*-ر راد

ضريجها لبلدة ا وبتلك ،م.ربمة ذرفي

 نها ن؛ ءظم وعندما اروم، معروف

 أبا ورووا ،رياط ا!-*ر ببلدة دذت

 رفي الذي هرن ؛؛شارة بذده إبا :لت ف
 شيخي؛ علمت أ ون؛ ،وسلم عب لله ا

؛ الله عبد بن محمد ا!شيخ  أمدها د باع

 عفي دمن عمر أخوه.؛ ل ف وساعدها.

س سلطانة:  ختي ذل الحارش:  ا

القرب ومن ارمد من يجيئون

 عمر يا : فقالت لزيارتك. قاصدين
 منادي -رت  لشهرة ا خوف !.و

 مذته٠ض بدي دخل أو زارفي نم ينادى

 عمر لشيخ ا ل وف ،لجنة با لله ا ءلى

 سلطانة: أخني لي تالت المذكور:

 إلى لذ•حكم ا في ديء طري خا في وقع
بن ءفي الشيخ ترأيت الجهات أي

 مهزه ؛.ول—لض., س:ن وبيده باعباد عمر

 ما أرى سلطانة يا يقول: وهو فوفي

 يد عل وتحكمت فصعدت تحكمين

 عبد يرا مد٠ثةة’ دثخئنا لكبر, ا هكي ش١.ل ا

 دنكورة ا لذثخة ا ولدت .د عبا با لله ا

 الني العر ببلدة م1378 ه/780 سنة
 سنة وفاتها وكابت ، رباط؛ ا۴م بذت

م.1443 ه/847

الحوشي محمد امه ءبد

 الله ٠ءبل .793 مد إدرا موت ٠ حض ريع دا مراجع:
 دار ،ليمنياتا الناء ا٠معج الحبشي،
 ص ام،988 صنماء اليمانية، الحكمة

113.
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محمود< بن )محمد الزددري محمود( بن ٠)محمد الوري

 سود( بن عمد4ز لزبيري1

1337 - 1384&1965 - 1919/Jم
 ،زسري—او ود—مح-م ب-ن مح_م-د هو

 في وا كبص، ا ذ-هر ليمس١ ش-اءس

 العشردن، اوذرن دن  ول ا النصف

 الوطنية لح_ركلةI اء٠م٠زء ك.حر حد و

 في ا"د؛د-ي الح.ك_م ام٠ل_ذظ المناوئة

 الدين حميد يحدى ا"مامين عهدي
.أجرد وابنه

  ،لكددرة ا شهرته جاءت وقد

 ومن بل ،ب٠فحس لشعردة ا نته مكا من

 الحركة دمة في القيادية نته مكا
 دربه وررق هو كان رث ،لوطزة ا
 الزءيمين ،ن تعما محمد أحمد لذثخ ا
 بعد ارضيين ا حرار لحركة زمارزين ا

 العدة، إلى درية ا من انتقالها
 رأسهم وعل قادا من عدد بانتقال

 لالستفادة عدن إلى ونعمان لزبيري ا
آنذاك. وضعها من

 في لزبيري ا محمود بن محمد ولد
 الموافق ه1337 ء-ام صنعاء صاصمة1

 القضاة هم يذن عر أسرة في ام 9 19

 بستان في لمقيمون ا الزيرري بتو

 في والمنتمون بصنعاء السلطان

 أرحب، في الزبير ؛-ي إلى أمودم

تلقي إلى أبناءهم ي-وجهون والذين

 إذولي اوائدة، رفهI.ود-* اودر علوم

 ا هزه و الحكومية الذاص-ب ؛-*-ض

 ه-ل ين لمن اددرءي القضاء منصب

لذلك. منهم

 رته ا أؤراد من عدد وولى

 حمد بن محمود واوده ومنهم القضاء،

 ف حم-د!-ط حده قبله ودس ،ري وزد

 ه/1286 المتوفى اون؛.؛ري ري او؛-؛
 دًا٠مج.؛ ن؛عرًا كان واو-ذي ام،369

.رذا

 ذي 27 وم—ي الزبرري واستشهد

 م ء؛ مارس 31 / ه1384 ونيردة ا

 شمال في رجوزة منطقه في م 1 9 6 5

 في إسا وصل ادي ضعاب شرفي

 كاذت التي الحرب ف "يقنا محاولة

 لجمهوري ا النظام ردن آنذاك دائرة

 ومن أذمار، من للملين ؛ذي وهلن

 تلك ني مرتزقة هزن معهم جئد

 ستشهد ا حينما عمره وكان الحذ.رب.
 نعومة م،تذ قضاها ءام.ًا وأربعين ستة

 وا"بداع لسدانيري ا التضال في أظفاره

 ا ول سالحذ-ه ؛-ان الذي الشعري

مدارك. ون خاضه مايف

 الز؛;ري حياة في نجل أن رممكن

 الكبدر نى—ال والزعيم اوكاعر

: اوتاوتة ااتواريخ
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محمود< إن د ندحم الزإدري حمود(٠ إن )محمد الزإدري

 ادا358 - 1337 عام من

 وانشأة، ما؛ولد1 939 م-1919

 وني المساجد حلقات في الدلم وتلقي

 ذجوءه ظهر وفيها ،لعلمية ا المدرسة

 وما العصر عل وتفتح ،ري٠ثسع٠ال

 دعني—غ - ت—ل وا لتجديد ا من يقتضيه

 لعما ا برواد اتصل وفيها مي، السل

 أو الحكم لنظام المعارض السيامي

 على ٢٣ ادج وممن ل-ه، اف-سال

 قرى كان الذي الوزير الله عبد

 المنانة ر اذور آل أدرة في ة شخصي

 كان أنه ذو الددن حميد ؛-في رة

 حب اع_ه٠حم ؛-طح و أء-ور

 بدن مع بى ا يكن ولم ،ا—ه—شروط
 حكم مناوأة إ والوزير الرري

 اف٠ه-لم ؛*د ءلى ،؛ذاده و. مجى "مام ا

١وا"ى  اذتفر في ن رجلي

 1939 ه/1 360 - 135 8 عام من

 وفيها ،صر٠ع إلى ص—رجوت م1941 -

 رشارك ،الشعرية ؛وته زما امتالف

 قومية مناسبات في القصائد من ؛.*.دد

 ت-ضية ط-را من وتمكس 0 ماي-ة —إس

 لى؛ لثقا ا ط  وط ا ءلى وطنية

مية، ء  المداقة جريدة وجعل وا

في ؛.رأد-ها ك-ان اد-في امدية  عبدا

من لدحدة ا لقفية ا سى اد-راذ-*-ي

دين  درار ا نظر رجهة  بتحر؛ر ؛؛

كم من ن٩أت ا سذردادي ا  اق* ا؛ط ا

 والجهل والفقر التخلف ربقة ومن

وا؛رض.

 ه/1363 - 1360 عام ض

 الناهرة من العودة م1944 - 1941

 تحت مطبوع الوطني للعمل بميثاق

 عن !لمهي وا ؛.*.روف با  م; ا : ن ءلموا

 ا"مام عل عرف وبعد ٠الذكس

 أؤب محمد رفرقنه مع أخذن .* ورفضه

 بالمعروف  مر ا بممارسة طالب،

 في ؛-،لخطب المنكر عن والنهي

 سج.ن في ا"مام فحسهما الماجد
 لجن ا ن٠م الخروج ذد٠وء ا هدوم.

 ورددها الوطندة الزردري دوتلد

 دن ومجموعة هو ى رأ ثم ،مر لنا ا

لتحاق رفاف  في أحمد العهد بولي ا

 #صالح ا كذي إلى ودف تعز،

 دق ؛.*إد الزبذري، امدحه لوطني،

 ت٨ب فيما يسميها كان لقعائد ؛

 يئب ما ن سرعا ولكنه ، ( ت لوثنيا ا )

 ه تبديد مذت سمع بل ،*ود أ من

 دماء م-ن فه سع ،سيروي بأنه المشهور

 أحمد دربه رفيق دع فغر لعصريين ا

 قد وكان عدن. إلى نعمان محمد

ا حرار. دن عدد إيها سبقهما
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مود(٠مح دن ٠ؤمحمل اإزددري محمود< ب.ن ٠ل٦)محم اذزددري

 1944 ه/1367 - 1363 عام من

 وهي المدنية، المرحلة م1948 -

 "ذتاج دا ها غدا و ؛؛.راحل، صب٠خ

 واكئاط ا دبي، وا"؛.داع الفكري

 هذه في ري اذر شعر وذان اادلي،

 للحركة ا ءش ااصوت ه.و المردا.؛

 هو كان بل ،اليمن في الوطنرة

 جلجلتها ترددت ااق المزمذرة ا!.رء.ود

 ووديانه، اليمن جبال ب-ين المدوون

 من مكان كل في ا تحنة ده ولهجت

 ،لجنوب وا الذال في ،اليمن مدن

 ن. الناد وذراه ايمن أرياف وفي بل

 ا حرار حركة نشاط أدى وقد

 ثورة م قدا إلى حلة إر ا هذه في اليمنيين

 لها يكتب لم التي ه1367 م/1948

 عين وقد معروف. هو كما النجاح

 هذه في للمعارف وزيرًا ري لر ا

 لحمايتها مفيدة بآراء وتقدم ،الثورة

 عبد وهو لها اختذر الذي ا"مام إلى

 فده ارتاب ولكنه ،لوزير ا حمل٠أ الله

 يعمل لم كما ا٦م يع-مل فدم وبآرائه

 هذه اطيار وق-ب-ل ا$خرين" برأي

 لوفد ا في ركون ري زر ا ختير ا لثورة ا

 وفد ستقبال السعودية إلى الذاهب

ورة ولم*.ة.طت ،العربدن الجامعة وهو ا

 فاه اوذي المصبر من فنجا هناك،

السجن. أو ا"عدام وهو رفاف،

 1948 ه/1371- 1367 عام من

 في وهو لثورة ا سقطت م 19 5 2 -

 هناك ارشاء يستطع فلم السهدودية،

 بدنه كان 1م ذشفر ءبدالعزي-ز  ن

 ببب عهود من ازوزير آل ربدن

 عنده مثل الذي بحيى ا"مام مقتل

 فلم الزبرري وتشرد ،خطيرة بقة سا

 باعتباره عربدة دولة أية جئ تقبله

 ده يستقر ولم »لعرثر ا ضد اخوار ا من

 جذًا بك التي ن باكسن؛ في إ المقام

 ،سدا،،ي شاط أي يمارس أ عل

 ل حذ؛ وا ضئيل، مرتب له وأجري

 ديني حديث بإذاعة له يسمح أن عل

 فأقبل باكسن؛ن، إذاعة من أسبوءي

ستماع عل ليمن ا في ادناس  دلنا ا

 دم بالنسه فكان ، أسبوعرًا لحديث ا

 ،إرهم موجه درًا مبا سرًا سدا رًا خطا

 حول أحاديثه جعل لزبرري ا  ن

 العدالة إلى الداعية . م ا مبادئ

 ؛.كانت والظاإنن، بالظلم والمنددة

 في جديد من أذيء بسا أحاديثه

ارش، ءلى خيم ااذي الغإ م سدف
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ود(٠مح إن حمد٠) اذزددري محموه( دن د محم اذزددري

 ب-سيف لصرعون ا رها أحذرا أشيه وما

في لمعتقلون وا أحمد ا#ه-ام الجالد

.لره.يبة ا لجون١

 صدر عل جشم المرحلة هذه وفي

 الني للكارة ء-ميق حزن ري2ال_زإ_

 رفاقه من أبنائه وبصئدوة بوطنه حنت
 الشعري جاره عل نعزف ا"حرار،

 للعيون، ها بكاوأ النغمات أدجى

 وبشعبه بوطنه لعلخديق ا نه -ا با ول-كم

من ستقار وا الجديد، بالميالد بذر

كؤوس وأشهى أعذب ارأس رحول

 م_ن اذبرةا ٠هذ في ره٠ع٠وثتج ا دفي.
 ءلى ك.ر^ةا زشاءرلىا أددءده دا أروع

ق،  ة لتبىا فوق تعالى فقد ا#ط_
 ثر، الى؛ لتحريضر١ر العاللى الخطاء؛

 حزيتًا ذغمًا ذغ.سه ق أعم-؛ من وذيع

 كما وا"مل. ا#يمان د-ن ت وودنا

 مقطوعات ًا١ترج المرحلة هده في أك
 لدراء أثؤر إق-ب-ان مح_م-د شعر دن

 ءلى زوا تا.ك منها واختار باكستان،

 والعمود المذ-ط-وب مواجهة إلى
ا"خطار. لجح في !شوم و ى;و1لألء

 1952 ه/1381_ 1371 عام من

 طدشا عاد المرحل.ة هذه في ام962 -

تحاد وص_درت ،ودعه لى ي( اليم_ي ا

 ،جدي.د د.ن اليمن( )ص-وت صلح.يغة

 ا-لى.ديآدة دلى I ل ا ترا لترا ا وودت

 رج اى في اليمنيين صفوف ؛-;ن

 ر—أك !)برري ا وكان والداخل،

 ا درار لحركة ربلىاكا القيادات

 التارات ٠هذ دح ارذ_ًا د ابمنتين

I أزعجه زني ا ولكن ،لج-ديدة دز؛.لى 

 د_ثل مئبره ش_خعى تا-ا و—ه
 ب.ع.غى واتحداع اجرضالى،ا عبدالرحمن

 به، الوطذلى »;-؛ 1ال في لعاملينا

 م أنه يرى ؤ؛-:ري اا وكان

 ،ليحدذلى الوطنية خركة١ على دودو

 فتحت الني رة المقم; ال„لىسة وعلى

 ايمذثين  حرار ا هع للتعارن ذراعيها

 ظ،' رفي در، لنا عبدا جال عد في

 و يوا من وا!شرين الثالث ثورة

رذلى. ال

 مدود  عار  الزبدري صوت وعاد

 لقصائده رى'ن ،يمترنا انادة في

 ا#ذاعية، واحادلى* ب الىا ركناباته

 نادسا ثورة ع قدا في ل لفعاا دورها

 26 م/ 1 9 6 2 ر١نيتم من لعثرين و 

 وفي الخالدة. ه1382 آلخر ا ربيع

 صنعاء إلى برري لزا عاد عه-يلب ؛-وم

يندق شعبي  ستقبا ا تقب٠س ا حيث
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محمود( دن >محمد اؤزددري (۵محمو دن ٠)محمل ري5ا)ز؛

 قوس ا كل في رفيدة ا نته بفكا

 وزيرًا ري الر واخذرر والقلوب.

 أيض صيح وأ والتعليم، للربدت

 ذشكل الذي سب.ة الرئا مجلس في ءضوًا

 ربس السالل المندر ن م* برئا ؛.عد ذيما

 لرئدس نائي وتعين الجمهورية،

 في عضوًا ثم ،ى٠ئع لجا ا حم-رد لوزراء ا

 الزبذري وزاول ، سيغ دا ال المكتب

 ووضع وحماس، إخالص بكل عمله

 لجديدة ا ثمها دعا رف لمد-ا ا لوزارة

 في رك وشا والتعليم، للر؛^ة كوزراة

 لرسمية ا النشاطات أوجه مختلف

٠ ه عمي لش وا

 نفس في يحز كان الذي ولكن

 ويحتل مذنعره، ويقلق الزبيري

 هو ،وقلبه ءقذه في ا كور اذ„-احة

 م لذظا ا ددن لىاخا^ة٠اإ اؤرب ننوب

 شمال ذق لقبا ا بعضى وبين الجديد،

 سب روا من بايء مدفوعين صنعاء

 من أقوى وبحوافز ا"ساس، التغليل

 ، بملحة وا الذهب إغراءات

 الذين ا جانب المرتزقة وبأساليب

 هي كما لهم مثا أ تجذيد٠ل م1: ستدين ا

 عنه ذ.رذى  م ظ؛ محاربة في العادة

ستعماروة. وا ارجم؛ ا !نوى ا

 وكل المزبيري رذذن الد؛ كل ويجمع

 نزعته في كان أنه عنه، كتب من

 إلى متسامدا ده با٠ش ن ريعا ومنذ ة لدين ا

المطلقة. الصدرذ.^ة درجة

 ،وطذب في ا!زبيري كان وكذلك
 سامي حب لليمن حبه كان فذلى

 شنوبه  نفسه في وعميق خا!-ص

 وة.لىراته بنعبه زممانه وكان شائبة،

 .ذه و شك، طه٠مخال  مطلق زممان

 !-ل المتجردة الروحاندن الروحية

 ه٠٨ذذ جرد ،والشعب لوطن وا

 للنظام المناهضين أولئك إلى رذهب

عتقاد م ى معتقدًا الجديد  أن ا

 يقنعهم وأن م—يرشده أن ؛ومعه

 ه في ه-م عددا لدخلوا وا؛نطق لحجة با

 عن رضالل لمصالحهم، جهل من

 وبذلك وك-راعحهم، ٢٢ز٠ء مبيل

 تحت ط البسا من بقي ما يسمحمب

ين حم.يد دفي وفلول الملكية أقدام  ا

 ا نظمة من وراءهم يقف، ومن

لك الدربدة، الرجعية  يد يقطع ود

 للثورة المعادي الرجعي التدخل

 إلى ابن تحول دون ويحول ، ابمندة

 ذثه دس خارجي صراع ماط

ذرة ودا سددة أسا نحة ص م -ة ا للدحمن
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هحمود( إن )محمل- لزبيري١ (۵محمو إن )محمد |لزبيري

 ليمني ا لدم ا ؤبها هك٨يجم ن ا ق٠كممح

 كزًا٠رت—م وتكون ، رًا نها أ والعربي

 القودي المد ءلى ا مر حلقة ل "ى

.عد ا تتصا

 خرج النجيلة الدوافع وذه

ري٠لزإ ا  عدة بعد ء I—ذ_ع٠ص من ث

ت ئ  في النجاح لها يكتب لم و

 ;؛ن سل واخذ السالم، تحقيق

م، إلى Li داعي القبائل  وإلى اد

 , لدين ا حميد آل فلول عن لتخلي ا

 الخارم؛ الرت !ذوى ا إغراء وعن

 من وأعاز - ح،٠وا!_ رالمال لها

 الداعي الله حزب قيام عن )؛.رط(

دو إلى .وات ا ا!ظ ونبن راخدة ا

طورة “زج: لحا ا القوى عرت٠وش  يم

 وتم ،عاده فتآمرت ا!-ز;.؛ري، دءوة

Li أطلذت ح-ت المؤامرة تنفيذ 

 من عنصرين دل ض ر لذغ ا ءب

 ذي 27 يوم شهيدًا فخ.ر ،المرتزقة

 عام دارس 31 ه/1384 القعدة

 ذراب بدمه فىغمرج٠م وءا؛.ق ام965

أجله م-ن عاش ا!.ذي وطنه أرض

.سبيله في ن-هيدا وبرات

ازرري محؤ.ود مح-مد واذن-.ض-ي

 )زورة هبر-؛: ن د_طم-وءا ر٠ش_ع وان؛ د

ة ا؛ذم(،  افح_؛ب، في و)ى_

 ولم ذارده دد طي-عه دادث ودون

 هايءا ق-1'ط ا!ي ةداةده ويضم ثر٠يت

 ة-الها  ذ-لك :رات( زو ) ارم عد٠ب فيما

 أحمد — آنذاك - ذ٠الع_ه !ولي مدح

 رمن با مخط_و أن في ط.عمأ البأن حمي-ل

ا"مالح. نحو ا رلى الخطوات

 الواق( واق )لدأس_اة روادة وله

 رعدد الكبرى(، )الحرعة وكتاب

 شارك أو كتربا ازفي الكبيات من

 مختلف في ات؛ القضية دول فيها

درا. درا

،ني ا علي هطؤر
 من نعدد ،رمناضأل شاعرًا الزبيري :راجج٠م

ام؛986 ،بدروت الموذة، دار لكن-اب،ا

 ذي لوطني.؛ ا الحركة ،عفين جابر مد٠أح

،دمشز ،درا دار ه وودادق دراسة ارهن،

 ).مجاهدا بمدم، عبدالرحمن ام؛982

 يكتر؛ الزبيري، محمون معولجد النهيد

م؛2001 صدعاء، الفكر، عالم ا"رشاد،

لرحددزا—لعبط ،لثادرا ن٠لي*ا أدب لزبيريا

ني.!.*.*راا
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ايدن في ل والمحاصي الزراء اؤيمن في و|لمحاصيل الزراعة

ادهن في حاصيل٠1وا !!زراعة
درادبة د-ار٠

 الحراجتة ا نجار أهمية تقاس 

 ود—الوق حطب من توفره بما
 بل ا درى، الخبرة رالمنتجات

 )-هربة ى;اذة وه-و  هم ا إلى ٠ تتعدا

نجراف من  وتحرن ٠اب وحغظ ا
 وذواة-لى ' من ره_ا٦وغ لبيئرة ا ل.ظروف

فتعدادية جذحاعرة ا  والصحية وا

 م—ه ومن ٠ 'المباذرة عر٠وغ ذرة لمرط ا
 اط-راحثة ا شجار وأضاف أنواع

هي اليمن في المنتثرة

نعل - 1  Acacia )ا كاسيا( ا

ا كاس! وثجيرات جار٠أ'ئ تنمو

د ون مختاشة مناط-ق في  وتش-مل رر
 إلى إضافة غداي ذوع (15) ذو

سرارة ا نواع دن العديد  )بدون ا

ح صذافه.ا م٠أه ودن أذواك(

Acacia العذق
 Acacia Ehranbergiana الئئم

 Acacia Origena ا.طأح

 Acacia Tortilis ط(۶)الثو ر ا
Acacia Arabica القرظ

Acacia cyauophylla

 Salvadora Persica L. ا راك - 2

Tamaris Aphylla  ذل ا -3

Cordia Abyssivica الثلنب - 4

Calotropis Procera ا طر - 5

)نجر( الهندي التمر - 6

Tamarindus Indical L 
Ziziphus (7 - ر )البئب ا

Spina-christi

Junipe us Procera 8- ا رءر 

Ficus Vasta 9 - البري اش

Cupressus 10 - الترو 

Sempervipens L.

Eucalyptus 1 1 - الكافور 

Comaldulensis

Schinus (12 - رفح )ورق الغلغل  
Molle L.

 )الصنوبر الكازوارينا -13

رافي( ا
 Azadrachta دم ن ،ة ترر - 14

Indica A. Juss

ن - 1 5  Parhinsonia Aculeata ا

ول - 16 Prosopis Juliflora ا

زراءية هدل1ه.د.

 نمل محط بزراعة ارض تبود
 مناخاتب كادن ديجة ومتنوعة ءدددة

 الطبوتمترافي الورع عن غبة لذ؛ ا

 إضافة للبالد، اغنتلغة والتضاريس

 ا مطار لسقوط موسمين وجود إلى

 ما لسنوي ا سقوطي؛ للرعد يراوح

ونحو ت المرذل؛ في ،سم 1000 بين
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ارهن ذي والمحادجل الزراعة اذيمن ي٤ والمح،ص؛ل ادزراعة

ر، البحر سواحل عل (00  ا
 ة. الذر لمتاطق1 أطراف في مم 50و

 تجود ا!-في ا!-زراعية اداصدل وًاهم

ًا هي ال؛من ا٢

 وتد.مل . وب،—ب—لح ا غاصه—مح — 1

 ،واكش_.ام_ي_ة ،٠الريمة الذرة
 اذظر . وااف) ،واذغمح والدض.ن،

٠)محاصيل( حبوب :مادة

 إلى وتقم لخضارًا محاصدل - 2
ا$ي: ت1اشوء

 وتثمل الباذنجانرة: العائلة -
 والباذنجان، والبطاطس، الطماطم،

واشكل.

 وف؛ ا!.ترعية: العائلة -

واللكوسا، والشمام، البطيخ،

واتجار.

 وتثمل الزئبقية: -العائلة
 ا;ظر الباقألء. أو لى٣اب الفاصوليا،

دش(. مح، ندار -تع مادة:

 إلى وشم الفاكهة: محاصيل - 3
ا$دة: اروءات

 ا وراق: المتاقطة -الغاب

 ،والتفام وازردان، ،نعنب ا وتش-ش

 ا!-"-ربي، والبلى والتدن، رالخرخ،

والمشمش، ،وانجءوز ؛وز،—وا!
.عرها

 وذدل :رة١ا ف داءة الغاكه.ة -

 العظام وعذب ،والحم.-ضات ،ا؛وز

 عذط )الزيتون وا-لى-وافة )المانجو(،

 فاكهة *.ادة: انظر ...الخ. اليمنيين(

)محاصيل(.

 وتشمل النقدية: اداد؛ - 4

 وادة: انظر .والذنباك ا!ون، القات،

ص،أ )مح، ذة.بية

 لى٠وتدلم ارزيترة: دلى ار — 5

 زدلى مادة: اذ-ظر .دم وا ،!خطن ا

)محاص،ل(.

ة زيد مد-اصم

Cotton ز٠1الفه

 Gossypium افي القطن يتبع
 الخبازية العائلة اجاس أحد

Malvaceae، انحاهمل من ويعتبر 

د، في المهمة  من يقدمه لما وذ!.ك الى.

 !.د-ذاعة الذ*ر( )القطن :أولية مواد

 البذرة وكذلك والذتح، ا!-*-زل

 كغذاء منها .زيوت ستخراج

 ك*لف رالقذرة وااكسب لإلنان،

 ل.ظيد ا ذب جذا إلى وذلك ،نات للحذوا

ت من ما المهمة. ا

 القطن زراءة بداية تارية ويعود
م1948 ه/1 3 67 عام إلى اليمن في
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ن٠اليم ذي والمحاص?ل الزراعة اسن في صل واكئ الزراءلمذ

 دلتا منطقفي في الجنوبدة الحافظات في

 أبين، بمحافظة أحور ودلتا أبرن،

 وفي .لحح بمحاذظة تين ودلتا

 عام إلى يعود لدة -ما٠لث ا ذظات الحا

 تبامة سهل في م1951 ه/13 70

 4ح م.ط زرعت ح.يث الحديدة، بلواء
 037= )افواد معادًا 318 ندرها

 من لح 137 إنتاجها كان هكتار(

 القطن زراعة زالت وما ٠الخام القش

 عديدة بتقلبات تمر أنها إ عت.رة٠م

 وذلك ،ن لنقما وا لزيادة با تتسم

 وزراعية جودة وعوامل لظروف نتيجة
د. صا ة وا

 الزراعي ا"حصاء معطيات ودشدر
 ماط بأن م1989 ه/1409 لعام

 حيث هكتارًا 15 ،782 بلغت الغذطن
 .لح 13 ،036 نحو مردودها بلغ

 في المزروعة ا!.قطن أصناف أهم ومن

 وكوكر جي، أس أكا هي: البالد

 اكدلة، طويل 4وك التط.؛(، )تصدر
التيلة. ط مذو,في وت 100 وكوكر

Sesame .هىم1ا

 العائلة إلى لمم ا نبات يذتم,ي

 ااوع وإلى Pedaliceae اب

Sesamum indicam، دنى ويعر 

الزدتخ رج خ ت دس* رغزج الزدددة الحادولى

 اليدرن في م.س_احنه وتباخ ، ؛.ذوره د.نى
 وءه4مج هدا ذنتح نكتارًا 21.943 و مح.

 في زراءذ_ه وتج_ود أطنأن، 8,133

 و الدافئ، ارو ذات اشاطق

 ا واخي وتعفر ،اًا-ى-تيع حمل٠يت

 مالء_ة تبامة سهل في الرمل؛ العفراء

.اخلم.جالن ورمى ،لزراعده

.روات“ ،

 صرلى را ا من ذرخذ ياص مح ر٦تعت
 زاد حي-ث دراا صونوا عناردًا اًاهمة

 المعيشة، مذوى بتطور عليها لمب انط

 الضرورية ؛-ويات اذ من وأص-بحت

 حي.ش اليم.ئية المارذة رخها مح.لو  التي

 وتألى مطبوخة، أو طارج.ت تنهلك

قتصادية أهميتها  من  تبا ذظرًا ا

 ؛-حوا!-ر مائد—ا! ذات ؛ن٠انحا
 عة بزر المزارءون اءى ولى الريع،

 ا"نتاج ء-طى رنى امح-اصيل ذه٠ه

حتياج  إلى الغائض .لىر٠وم اغ-لي ا

 زيرة—ط ا لفي انجاورة اا_دول واق—اس

 اشاد؛ ودشدر .والخليج العرير؛

 50،353 بالخفروات اذزروءة

 731 ،359 دج ا!ظ ورلة هكتارًا

،  طنضرواتا محاصدل هم ومن طن

هي:
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ادحمن ذي والمحاصذلى الزراط ن٠لفيالي؛واساص الزراءة

زراط تجود البطادى؛ ٠ 1

 المناطق في اليمن في طس الرد
 ب—وأطب المعتدلة، ردة اب

 هذا لنمو الحرارة ت درجا

 م،20 - 16 هي نحصرل ا

 ت كميا قون٠ليم ا ويسحها_لج

 غذائه-م في طس لبطا ا من كبتذرة
 في ا ولى المرتبة يمثل فهو لذا

 ،لحدر ا صيل محا ردن حة طمسا ا

 حه طا ا تقدر حيث
 المنتثرة هكتارًا، (11 ،462بز

 من شي ارض في زراختها
 ذات المستوردة ا صناف

 تم الني العاب ا"نتاجية
 العقدلح-ن خالل إدخالها

 تجربتها نمت أن بعد نرنن ط ا
، تجاح وأددت حقاتذًا منسوق

، برود؛ ا : ه.ى ف  صن؛ ا وطه

، كدذيلد ،بربع—ق شي ،اءويمد د

رادوزا. كارنال، ،زري د

نحصول ا ١هط يشفا : طم لطما ا — 2

 من ط لبطا ا بعد ب لدا ا لمرتجة ا
 تقدر الني ط طسا ا حيث

 واجالي هكتار،(10،231بز
، ط (13 6 ، 0 3 4) "نتاج ا

 طم اطما ا محصول زراط وتجود

 تزيد  الني الدافئة اطاطق في

ودشدر ،م36 عن حرارتها درجة

 وا"رشاد البحوث هيئة مراجع
 المثلى الدرجة أن ءيإلى١الرر

م.32 -21 هي لطماد( ا لنمو
 البالد في المنتثرة ا صناف ومن

 نجاحها أثبتت أجنبية أصدناف)

 عليها رب لتجا ا إجراء بعد
 ٠وهي حقاًل(،

.137 جاددنى أف في روم

شهارة. ب بنجا

٠ولأ أوف مت٠لس

يمثل )الحبحب(: البطيخ - 3
 حيث دن الثالثة المرتجة الحبحذب

 بين وا"نتاج المساحة

 في زرع—ت الني ذروات—الخ

 المساحة أن إلى "حعائيات

= نحصول ا ذا٦٠ المزروط

 ويقدر ،هكتارات 9 ،776
ف 204 ،110 "ناجا إجمالي  آ

 هذا زراط وتنتشر طن.

 ا-زرارة دات ااذاطوع في انحصول
 الرطبة،  راذي وا المستفد_ة

 زراعتها اطذرة وا صداف

جري، شارون ع هي باإيمن

بي. بي 'وجر
ل ٩٠ص٠مح ط زرا تجود : م لما ا - 4

 الحرارة ذات طق نذا ا في الشمام

٠ طعة إ-ط ا لشمسى ا و لمرتفعة ا

مدت لهكه£ت1 1 466 ا



ايمن ذي ةل٠والمحامح ادزراعة امن ذي والمحاصيل الزراعة

 المزروعة حة لمسا ا وتبلغ
 وإجالي هكتارًا، 3 ،949

 وأهم ئ، 58،983 إنتاجها

هي: اليمن ني المنتشرة فه أصنا

٠هارامدو ،دو دي

 صا٠لب ا ول٠ص٠مح يعذبر : لبصل ا - 5
 في لمهمة ا لحذضر ا صدل محا من

 أطز٠ادت دن كث;ر في ومو !؛هن،
 ،لغة٠محت مناءية ظروف ت٠رتح

 (5 ،01 0 دن ه٠ت٠ح ا٠س٠م ودشدر
(77 ، 69 1) تنتح هكتارات

 .رسارد ص.ذافه ا٠ه. ومن ، طذًا

٠و٠ وجر٠يل ‘تكامرإبرلي
 في الثوم عة زرا تنتشر : زذرم ا — ة

 البرودة المعتدلة الباردة طوع اذا ا

 درجة الثوم يتحمل و
 وتبلغ ،المرتفعة لحرارة ا
 نحصدول ا تدا '؛زروعة حة لمسا ا
 بمردود هكتارًا (463)

 ومن أطسان، (7،457)
ني، : لمزروعة ا ف صنا   ا خو

صبري. ،ني صفا ،ردي
 في صوب الغا تزرع : صورا ااغا - 7

 و المعتدل، لجو1ذات المناطق
: أصنافها ومن الصقيع، تتحفل

 المساحة وتباغ ورا. ا!.بلدي،
 الحصول ذا r المزروعة

 ؛(هكتارتنتج ،328)
أطذ.ان.(7،652)

الذاكهة

 بمعظم ازفاكهة زراء_ة تتتدر
 ودإ.ك اصالد، طق مذ؛ ء^رم في أنواعها

وا نع زوع كل ومالءمة المناخ لذع
 وتتواجد به، خاص ٠ -.٠؛- الذ-اكهة
 العام، مدار ءلى ا سواق في الذاكهة
 ه-ة٠ب-الغ-اك المزروء الس-اح-ة ورذدر

؛-دره مح-صب ج رذت هكتارًا 54477
 ااذ-اكؤة أذواع وأهم طن 313122

هي؛
 مر الموز يعبر Banana : أذور - 1

 في ة الر الفاكهة محامير
د،  م-توف-رًا إنتاح-^ ويظل ا!-؟-

ا سواق، في الة ادام طوال

 حمالي1 أن إلى ا"حصارات ر وتش

 7635 بالمرز ارروعة ادادة
 ؛.دره مردودًا سلي هكتارا

48244 ،  الموز زراءة وتجود طن

 ودبر ة وازدان.؛ الحارة ادطق في

 د-ا أه-م ؟ر ازقمه كفندش دنف

د. في يتح ا!؟

 ازا و يعترر Mango : المانجو _2

 اناطق في المهمة الفاكهة من

مذواذ؟ة وشبه ة ستواة-؟ ا ،ا

 في البالد في زراعته رتجود

 سهل ني خاصة ادارة، المناطق

؛-اواء الدافئة والوددان بام-ة
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اايمن ذي والمحاصيل الزراعة اشممن ذي وادحاصدل الزراءة

 به المزروعة داحة١ وتبلغ ،تعز
 تنتح هكتارًا (1270) دبر

. 6630 قدره محص،و   لغ ورب طن

 20 نحو نجو لما ا ف ذ.ا٠ص أ ءدد
،ي مبا٠٠ر : ها—أهمر ن٠م صتن؛

درري، ؛وري، زوئ الغوت-عى،
،س.مرر ، زبدة ،كيت ،كنت

.وغيرها ،كتشز

أنواع ألذ من Grape : العنب - 3
 وأقدمها، البالد في الفاكهة

 المناطق في زراعته وتجود
 قدرها ساحة ودثخل ا!يردة،
 تنتج هكتارات 15505

134754 .  24 وللف ش
 اارازفي، اض، ا منها: صتغأ

 الجبري، ا سود، لعاصمي،١

 وجيعها العرفي، الزيتوني،
٠ وزبيب مائدة عذب

فاح - 4 في الذفاح دزرع Apple : ا
 حيث لة لمعتد وا ادردة طق ا؛لجا

 مذًاطق في زراعته تجود
 محافظة من اداء ات٠المرتف

 رما صعدة محافظة ؤ وح تعز
 ءلى ا"يال زاد وند بينهما.

 ه/1404 م ء، متن عته زرا
 الدونة أعانت عندما م1984

 من الفاكهة اسبراد إيقاف
التي اشاحة وتبلغ ،رج لمن-؛ ا

 (82) نحصول ا هذا يشفلها
، (215) تتتج هكتارًا ش

 أنا ي ه لذفاح ا ف صنا وم و
 عين جولدن، دورت ابل،

دثر. ن؛

 الحمضيات Citrus: الحمضيات - 5
 جادت ايا الفاكهة دجارأ دن
د ذاطق٠ ضع في عذي زرا  ا!-؟.

 المزارعون أؤ؟) وقد الدافئة،
 وأضافها ذواعا۴ ءذزرا ءلى

 اذحول هذا أن إ اذظ.ذ.ة،
 عام دخن بالذ.دهور بدأ

 ظهور عند م1982 ها 1402
 لتقرحا بهرن إصابة أول

 ء ء: زرا دن حد اذي ا لبكذ;ري ا
، وتعز ة الحبريد : فظ-تي محا في

 في 4عن زرا قبل حست ءلى ل ويعر
الجوف، محافظة من ي
 وتجاغ دوت. وحن, ،رب وما
 5258 نحو عته زرا ت حا مسا

 قدره مردودًا ذ*طى رًا ه-كتا
 فاكهة من طن 17373

.ت حؤضيا ا

 كبدرة موءة٠مج لحمضيات ا وتشما

 ،ل اورتقا ا منها اغتلغة ا نواع من

يمون ،فروت الجريب ،اروسعي  ا

حمون ا ضاليل،  ولكل ابلدي، ا

اغذتلغة. أصنافها شها
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ن٠الي والمحاص؛ل؛ي !ازراء؛ ن٠والمحاص؛رزال؛ الزراءة

 الغلغل( عب )الباباي. -6
:Papaya الفواكه من تعتن 

-دلى؛ ال ذق اادا لكان لتقليدية١
 في ءتها١زر تجود حيث ئ والدا

وتعز، دة، الحدد محافظات:
ربعض ايطنة( )منطقة وصنعاء

 تتراوح اوفي ا خرى ق—المناط

 فمل في فيها الحرارة درجة
 و م(،46 - 40) الصيف

 درجة عن ااختاء في تذ_آخغغر
 ا٠زراءته بحة وتبلغ ،م24

 56455 تنتج هكتارا 4651
 ح ه-ي أرظاذلجا ه,( و ،طلذًا

كورجهاني، رايز، جوسن

٠لحجي بلدي،

 : Date - Palm(jjnJl) التخيل - 7
 ١صيل ا٠غ ا من لتؤور ا تعتبر

 أقدم من وهي ،لمهمة ا ردة لغذا ا
 في الفاكهة أشجار وأشهر

 حادة لسا ا ط.ق لمذا ا ودعتعر .بالدنا
 تمامة في ا حمر للبحر الحاذية
 لزراعة ثمة المال اناطق أكر
 طق لمن؛ ا تايها ،لحصول ا هذا

،لدرب ا والجتوب لشرب ا
 اواء مناطق بعض في تنمو كما

 بأن ا"حصائيات وتثرر تعز.
 لدمن ا في النخيل ر أدجا أعداد
 نخلة مرون (2 ر) يقدر ما تباغ

16478 قدرها مساحة تغطى

 إنتاجها ع٠مجمو ودقدر دكتارا،
 ٠طا 24898 بنحو

 صنف ثالذذن من أكهر وللنخيل

 ؛-اذور، يطامي، يرم، :منها
 مقثرعان، مواؤل، ،متذري

.وغ-نها ،دداش ، مقعاب
 في البالد إلى أدخك كما

 بعض ة  خن ا النوات
 شهنة٠ال العراؤذة ا صذ_اف

 كل زهدي، مثل للتجارب
حذراوي، دكور أدجن.
اكابر.

 Fig : البري( )البلس التذن - 8
 كه-ة 1ااظ أشجار سن التذن

 نديم ضن الذض في المعرون-؛
 في زراعته وتكهر الزمن،
،خاص بشكل المازله الحدائق

،الكبررة المزاوع في يزرع كما

 المناطق في التذن زراء؛ وتجود
 الحارة، وذب والمعدلة ردة الى(

رواق في التذن فاكهة وتتذر  ا
 يوذدو شهري في أساس بشكل

 ودن عام، كل من وواذو
 ا ء-ظر، العنف : أمنال

 ذوجد و ا سود. والعنف

 التي حة ال( عن إحصائية
 و ،الذذن أشجار تشغلها

 الرجوع حتي.عكن ا"نتاج
إيها.
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ن٠ااي أي ل وادجاهم ازراءةى اإيم ذي والمحاصدل اذزراءة

 ٦سثر Pomegranate : الرمان - 9

 ا!.؛.اردة المذ.؛طق في ن ا]رو؛ زراءًا

 ؛إزروءة ئ ادا ودلمغ لمعتدلة،١و
 إم.الي ويقدر هكت.؛رًا، 655 دذه

، 4938 ا"نتاج  اجود ومن طن

 الليس ؛ن ؛—الرد أضاف

انحمم. )ا]ط؛؛ذي(،

الحبوب عحاص.يل

 .٠ه_ ' م-ن لح-?رب ا ل صي محا تمتدر
 إد ،ن ذ؛و وا لإلك-؛ن ].ذناء ا در وص--؛

 عالدة نبة ءلى الجافة بذوره.؛ تحتوي
 إلى ،إخافة(٠/٠70) ذو ء اكد-؛ من

 أن كما لدهذ؛أت. وا ت ن؛ ].؛رود ا ؛*خر
 كعلف دقدم وا وراق ت الذتان؛ س.وق

 التي الماحة وتدر ، ت ن؛ للحيوا
 859791 بتحو ى اذ؛ هذه تغطيها

 الحبوب من د.؛ يذ.؛٠' ريباخ هكتارًا،

طنا. 864047 تحو
 التي الحبوب مح-اصيل أنم وس

هى الن في *ا زراء دتجو
 والعذراء( )ازراء ,!رفيعة ا!.ذرة - أ

 Sorghum: العلمي واسمها

 أدم دن ا]رذب-ن ا]-ذرة تعتبر

 لجمهورية ا في ذ_؛ص.يز
 في تقريب زراعتها وتجود،اتجمنرة

 ودل .تحعة ا ا!.؛. د طق ون؛ جع

المادة، ثيح دن ا ولى المرتبة

(660901) بنحو تقدر الني

 متوسط ويبلغ ،دد وا ر ح ت رك.

(574419) نحو منها ا"ذذ؛ج
.  ا]ر؛*.ة اذذرة ف ضنا أ وًاهم طن

هي: اليمن في زرتها نم رتي
 رب وي حجرية وحم-راء ؤذس

وزعر. ع و؛ سذبون و

ذن - ب  1هذ زراءة تجرد Millet: ا

 اح_لية—ال المذ-؛ط-ز في ول٠'نحلص

 المناحرق في رك وزن مذمي، ب.ثك؛

 الدافذ-ة،ويشةل .؛ن وا]ود لجبذة

 قدره( حة.؛—د ذن الد محصول
 هكتارآءويبلغمتوسط 132739

 أسافه طذ؛'،وأهم 93556 ا"تتاج

 )ورزب كرسات تباوة دذن .ي ه

العالمي(.

 المزارءون دذوم Wheat: لذ.^ح ج-

 معظم في اذ-دول هالاً ؛.زراءة

 ].زرة;ة ؛ط.ق٠ا؛ ومدرجات وددان

 في زراعته وتنعدم رة، لشما وا

 للبحر المتاخمة حذة كا ا لسهول

 وندة الف.ح ويشغا حمر. .
 ما تنتج هكتارًا 94420 ؛.درها

 أدم ومن طذًا. 162571 ٩مجموء

 البالد في تررع التي ا ساف

؛.ادي( - لركا )سونا هي:

ودمران. وبوني 67 وباذون
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ن م ااي في و|لمحاصيل ادزراءة ابض أي والمحاصل الزراعة

 الماط تباخ Barley: الشعر - د

د في المزروء  الثير دن ا!-ا-

 ؛.مية هكتاروبلغ 52857

 58586 منه ا"نتاج
 المح-اط-ى في زراءده وثم.ود،طق

 عدم و ردة. واب المعتدلة

 عرفات ه_ي: ا صناف

)ارذفات(.

 تركز Maize: الشامية الذرة - ه

 اكط-ز في الثاد^ة الذرة زراء

 عة زرا فيها تجود الق نفها

 مساحة وتثغل ،الرذ.؛*.ة ا؛-ذرة

 ويباغ هكتارا 51613 قدرها

 كجم/ 1032 ا"ذذاج متوسط

 ا ضاف وأهم للهكتار،

 صدف ،ي: البالد لفي المنتثرة

 تهامة وصنف واحد، تا_اع_ة

اذنان.

ذتهداله ة ال دددة ا

في دزرع التي الحقبة امخاهدر من

 في خاصة المالم، دول من المديد

 ا فعى، الذرق في الناب ابدان

 آسدا في المركزي التخطيط وبلدان

 دت مساحا تزرع كما »الصعين مثل

يات في درة—ي —غك المتحدة الو

 . أفريقيا دول طم٠ود ، مريكية ا

 في رفيدة—! ا الذرة زراعة وتركز

 ستواب. ا وشبه ستواب ا طق المنا

 إلى مجتاج الرفيعة ا!.ذرة نمو وطبيعة

 محدودة نجدها لذا دافئ مناخ

نذشار  وخاصة الباردة، اإتجاطق في ا

يات شمال تحاد المتحدة الو  وا

 لذرة ا لو—ص مح أن ا٠م٠٠ك لسوفييو*(. ا

 القيمة ذات نحاصيل1 من لربة ا

 قورن ما إذا المنخفضة دية ؛تصا ا
 ظرًا ا ءرى، الحبوب بانحاصيل

 ه محتوا ؤقله ، ۵٠.مذ ستةمئدة1 !-قذة

 في الرفعة ا!-ذرة وتزرع لغذافي. ا

 ة رئيم وبدرجة العربية الدول بعض

 في تزرع كما والسردان، اليمن في

العراق. مناطق وبعضى ر٠مص جنوب

 للدول ا ولى المرتبة في ونجد

 متها ا تعبى الشرق في النامية

 بلدان ثم وبادعان. والهند بنجالدش

 ومنها آسيا في المركزي التخطيط

 في النامية البلدان ثم ، و^ورلح.؛ ا!صرن

 البلدان ضمن ارش وتدخل .أفريقيا

 آسيا. في ا دنى الشرق في النامية

 نحصول العالمي ا"نتاج وصل ولقد

 ه/1 3 87 في والدخن الرفيعة الذرة

طن. ألف102،458مإلى1967
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ن٠ال؛ ذي إ،ى؛ل٠٠واا الزراعة البدن أي والمحاص؛ل )ازراعة

 "ذداج ا ني ع-ل-حوظة زيادة وتوجد

 أن إ ،ة حر  ا ال.وات في الع-المي

 ل٠ب_ملحاص دقارن  الرادة ٠هذ

 اًاقمح خ-اص_ة ،  ذ-رى ا ب-وب٠لح ا

 تذتدر ف اكدممت في أم.ا I اديةأدا أذرة و؛

 وهناك ادذداده، ءلى ازرفع-ة اًاذرة

 ء-ن دزدد دا ذ٠لحوح إذ جذد ر كس تذرع

 ءلى دوزءذ دلحذرة ط_راز 1600

 اله_كطر لى٠دام ويختلف ،الدمن

 ي-صر إذ  ذرى مذط-ة.ة شن دلى زوا ا

 طن 3,5 إلى المناطق بعقى في
 حق قعر لذنا ا في ويأخذ للهكتار،

 للهكتار. ط.ن نعف إلى ؛دل

II اذي ال وهدى.

 إذ ال_جيلىة انح_اص.ا من ا!-ذرة
 جر تع و Gramimeae العائلة دع

Sorghum بعقر الجنس يخرا لمتمي و 
اليمن. في !™اذدة ا ا ذوع

 اجعفر وا ، دون *_ة زرو ا رة زن وا
 في ها مخلفة من ًاكبر .د*طي أن يمكن

 لجذ.ود-ة ا ازظ.روف لتوفر ذ-ظ-رًا ، م-ة ا٢ت

.للنمو ة٠س. لمنا ا

قون دفية لرفعة ا ذرة جذور ويت

ح من

Primary بتداب ا ايخذذور - 1

:Roots ه_ي ا وب رالجذرر 

 اد.ذوز ؛.وظائف ذ-قوم الني

 بذرج إذ الذرات، ذو ؤلمرة ط.و-

 إلى يحفر أولي واحد جذر

فروع. عدة مذه ويحرج أ--ذلى،

ضرة لعر ا الجذور - 2

ADVENTITIOUS Roots.

 Prop Roots . ازة هو جذور - 3

الرفيعة ا!.ذرة دذور إن 1ود٠وء^

 في خ_اص_ق ،الزبة في كث-ير عام-ز٠تت
 محافظة في ا!.ذرة زراعة مناطق ذر؛ة

 عبدم ووادي الحول مذلى إب
 ا!ة_ر؛رة وا جزاء ا!-بني، ووادي

 الحار وادي مثل ذمار فظة دن دن
وعذط. ب ءلى ومغر؛ب

 أكهر الرفدعة الذرة جذذور أن كما

 نجد ولذا ااشاب، الذرة من كثافة
 ، جيدًا التبات تثبت الجذور هذه أن

 فيها يصل الني طق لملى-؛ ا في خاصة

 أمتار ثالثة إلى للذرة الساق طول

 عل درًا ق ه نجد وبالتالي وأكار،

 من ء لما وا ائرة لغن ا د ا؛-وا ص مذصا ا

 الذرة صنات من أن كما ،لبربة ا

 ءل عدها سا وقد ، ف لجفا ا تحما

اجذذري. نجؤوع ا وجود ذلك
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ن٠اا؛ ذي حاصيل٠وال الزراءذ اكن واامحاص؛ل؛ي الزراعة

الساق

 في طوي-ل س-اق دا -ة٠رذ.;٠اا ازذرة

 تشتهر ا!-في ة ادحت ا راذي م-ط-م

 بعض في يمل رقد بزراعتها،
 مناطق وهاك أمتار، 4 إلى المناطق

 -50 إلى الساق ط_ول فيها يمل

 المناطق في اص_ت٠خ فقط، م—س70

 الذرة سدافى سم-لث، أن كم_ا الى؛ردة.

 ل٠يص إذ ،أخرى منطقة من يختلف

 المناطق، بعض في مم 5 إلى
 ،مم 2 - 1 دن ا ذر وابعض

 في الكبير اكوع نتيجة وذلك

 المنعلفة وطبيع-ة المازرعة، اف ص-ت ٦

- فها ينمو التي

 عقد دز لذرة ا ساق تتكون

 ت دا لسال ا دكون دة وعا ،ت وسالميا

 لزراعتها، ا ساب سلق في طويلة

 سطح عن ردفعنا ا كلسا وتقصر

 الذبات في السالميات أن كما البحر.

 في ة-عمرة نجدها إذ ،تمنتدف الواحد

 في الطول في وتأخذ ، سفل ا

 والسمالمه ،ااحليا ت ١مي كسال ا

 هي وم٠لحلق ا منه-؛ ددكون الني ا خيرة

السالميات. أطول

 بالذات، إب ؤظة مح-؛ في واا-ذرة

ذرع منها تخرج ا؛-وديان في خاصة

 يعتمد تبامة مناطق وفي جانه.

 في الريمة طرة١ا عل المزارعون

 خلفة، من أكهر تهذطي  ما غذائهم

 الموجودة م—البراء من نحرج راوفي

 أن ك-ما ا!دة. ,-طح دن با!شرب

 يختوي اأ-رلى*..ة ا!-ذرة ًاى-ذ-.اف بعذر

)لتاص ى و س^ر ءفى ماقها

الرذيعة الذرة ورقة

 امذراد ءلى متبادلة ا وراق

 20 دن ا وراق دد ء و؛مر اكافى،

ذات المناطق ني ة -تير.اى ،ورة-ة 30-

 ا دني يذنداد واذفي ،ا!ط-وقإة أصناف

 من يعتبر الذي الغرف صنع في

 اذزارع ودي المفضلة ا عالف

 ،رذاذلى ا وراق وافي—ود ،ار..-ي
 وانح  وط ا العرق وكون

الشاع. ا!ذرة ء.ن رمميزها

اا.ذورة)ال-؛وا.

عنقودية، الرف-يعة ا!-ذرة وذورة
 امدداد ء-لى عديدة أشال-ا  ذن ود؛

ضم ذات ونها ارهن،  دم د اذن الح

 الحبوب وذو سفل، إلى واذلمذوي

 وذو سائب هو ما ومذ؛؛ زدحمة،٠اإ

حلذوم ذو دو دا ومتها ،ملدو خلقوم
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ن٠اا: آي لمحاصيل١و الزراعة ابض ذي ئصحل٠٠وال الزراءة

 وم٠حلة ذو مزدحم و ا ،متغيم
 أزواج في بل ٦ت •*V ل وا * يض أ متغيم

 اءور ءلى ج.ال، دأون ع-ذها واحدة
 ءلى حتوائها ذظرًا خنق لتر إذ

 وتأون والتأنيث التنقو ء٠أءض

 ا٠ط ندة ردا اة٠ذك ا دأون يي.ما ، ة٠خص

 ء-ى-؛ء لذ_؛ دأون وق-د ،فصدر عنق

 عقيمة. تكون أو ، ة-ةط للذذقر

 السنيلة ة٠حا؛ في مء.;.أ-ة وا!ئ؛ح

 ، عبة ؛.خل ا ن: زهرن؛ وب الخصبة

 ت ف_ا لععا وا ، لخصبة ا ه-ي والع_لتا

 ءلى خاء يوجد وقد شفافة،
 ها-اك وءه.وم الخ-ارجية. الععافة

 في ال-ورة ل أشلة_؛ في -_تر—ك دد ع—ت

 ، يختلق لنورة ا ح-ج-ب أن ا٠كم ، ؛دمن ا

 يعل وقد ، ذرى إلى منطقة من

٠جرام ك;لو إلى 'إذورة وزن

 ذاذدة ٠نحاص ا دن الرفرمة ول؛.ذرة

 %.5 إلى ت.ص.ا وبا التلقيح

 ة ن-; إدأ إلى م-وس-ع_ة سعة درا اك٠وهح

 ء_د-وز إلى ال-رفية ؛ذرة ا توكل

خلطي■

 ن مها م ة؛ ..ق للبحوث وبجة
 الذرة ن .وا أن ثبت ة لحقل ل صي نحا

 من تخذنف ليمن ا في الم-وجودة !رفيعة ا
 إدن تكون إذ أخرى، إلى منطقة

أو حمراء أو ئ_د دا ا وه-و حىذ_راء

 ا؛لمون، جذراعة او ص-تعاندة او ء ؛.;ندا

 دن ذ؛لمث ثر ء و ؛-نرذ، دروب ك وهن-؛
 البحث أدت ولقد الطبيعية. ا لوان

 من طراز 1600 دن أكهر وجود

ط. ا؛رح ؛.ذرة

 في الذرة ف أت؛ معظم وتذذ-هي

 والتي Sorghum Vulgare إلى ارهن

مذن؛ لذرى تستخدم  ه.ا٠حبو دن دة ا

الذذدة. في

 ن ال ي الرةد»ذ الذرة زراءذ

Variety ا صداف

 قديمة اليمن في ازنرة عة زرا
 ولكل  دن؛ف.ا دن العديد ويود
 أن ك-مال الخامة، أضانها منطقة

 منطقة دن يختلف لنمو٠ دودم
 — 70 من يذد تهامة وذي ، ءرى

 يمل المرتفعات وفي ؛وم 100-90
دود؛. 180 إلى

ا"داف أدج

 في تنتن وهذه ا-لم-راءة: - 1

 ا—ذررده وذأون ،ت تنع.-؛ ال
 وذات كبررًا ؛.تواء ملتوية

 هذا و؛ذور ،كرر حي

 النورة ءلى مزدحمة العنف

. معن- لحبوب ولون
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اايمن في واسح,اصش الزراء ن٠اا؛ أي والمعاصيل الزراء.:

في ضا٠آي تنتثر وهذه :مذزلة - 2

 الوديان طق نرنو المرتفعات
 ذات ، دض ملتو وحلقومها

 حبوب وذات أصغر، دون

من ت لنبا ا طول ل٠ويصع ٠كبيرة
 إلى إنتاجه ويصل ر أمذ؛ 3-2

الواحد. رللهكتا طن 2

تهامة في ينتشر : الحمام قدم - 3

 صنف وهو ،متقية ونورته

مستورد.

تهامة في أيضدًا ينتشر :غربة — 4

 محافظة من متغرقة ومناطق

مسدمة. ونورذ^ ،تعز

،صغراء بذور ذو سناري: — 5

 ;؛ن ئ إلى يعر 'لنبات وطول

 إنتاج ويصل ر٠س 200 - 150

 ونصف طن إلى الواحد ر لهكا ا

 في لصنف ا هذا وينتذر وأكهر،

إب. محافظة

إون ذات وهذه صنعاني: ذرة - 6

 حول وتنتثر ،شيري طبا
 . شما اتجهنا ا وكلم صنعاء،

في تنتذر ونهنه الحمراء: الذرة - 7

 خاصة الباردة، طق المذل بعضى

 هذا نباتات وكون العان. في

 تتحمل و ضعيفة النوع

وإنتاجية )الصقيع(، الضريب

 وتزرع جدا منخفضة الهكتار
 شما  سفيان حرف بمنطقة

 صنعاء — الحديدة وطريق

 وصل لها، انجاورة والمناطق

 طن من دد ذوا ا الهكتار إنتاج

ونصف. ط.ن إلى

 التي ف  صدنا ا من لعديد ا وهناك

 في تختلف وادق غددة،ا مسم.؛ب؛ لها
 وطول لنورةا وشكل والحجم اللون

المات.

الزينة اذات د

 نباتات وتزرع تجمن ا في تنمو

طق ف ا مختلف في لزينة ا وسحرات

:أهمها ومن
ورد مخروطي، سرو ثجر: - أ

يكسر، ذا ،جذ.؛كرندا الربيع،

لجروم، ورد، أكاسيا،

، )فل( سمين يا بلمعو، ؛ريا،
 ، ثفتيا ،القنصل بذت ،دفلة

٠ دكوما ، ن؛ ذن؛  ،بسكمى

 ملكنة سنارر، . شجيرات - رب

نجوشان. الليل،

،إبوميا ،جهنمية : ت متسلقا - ج
فروت. باشن ياسمين،

كاذب، موز أبصال ايصال: - د

٠زذجق اب
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)مالم( اليص في الزراءة اليص في صيل والمحا اذزراءة

 ل:نختلواشذطون٠مخ ه-

،مو ل؛ كال ؛ رية عصا و شوكبة - و

)القتر(، الوى فدم،برايو

٠سال٠سي

 ،زين.؛؛ ذوكي، تذن دو؛؛ت: ز-
،سمع ا ذك٠ح ، يذوب داب،

 أقحوان، مارقولد، ،قرنفل

, درا ، لشممى ا د عبا ، كورمسى

ا!.ةط.

 نبات ،هيدرا : داخدة نباتات ح-

،} : ا ا ٦.-حو <ا ،ترو ? ك٠٠ت٠-عل ا

النؤر. جاد ،سجاد

 الدذوكل حمد۵ أعدلى إسه م.
الغشم دددى ٠محمح د.

 هد1اام- الفه ءدد د.
 صشركة١ ن الحدود المراءي ودطودر ةيتذم وراجع:

العربب؛ للمنظمة لعربرن،ا ا قطار بعض بين

 درات ام.98) الخرطوم - ۶ازراا للتنمرة

 ا قطار بعظ ذي إقاتا هرة لظ عرة اسنطال

 - ة الزراء للذنمرة لعربرنا للمنظمة انعربرة،

د. الخذز، عاي عاي د. ام.983 الدرطوم

 - لمحامرزا إذذ؛ج - عبدالباري أذور ًاحمد
 د.محمد ام.975 سم; - المعارف دار

شم: س٠  !!زراعية ت ا$ن؛ يدات دليل ا
 لرجوثا اليمذ؛ة،هر؛ة رددةا ال.جمهورية ذي

 المؤتمر وثاذق ام. 987 تعز - الزراعية

 عمان - للباتين ا ول العربي العلمي

 ارذلى 18 - 12 اصاثمرة( ا ردية )الملكة

لكمية العرب المدن م،1986 )سان(
زرطوم - ة اذزراء ام.987 ا

)ساثم( ادهن في الزراءة

 بفتح معام واحدها حم.ع المعالم

 وهو الالم، وذتح اهين ا وسكون ايجم ا

 عل به يستدل  ثر ا لغة—د ا في

 دو الزراع اصطادح وفي اطريق،ا

 وغرس للزراعة المناسب الوتت

ادرة. ا شجار

 إسمى دمة ني الزراعة م ومعا

 له محتل وكا محذم. حدها وا تم محا

 مز ٢ نج إلى ينب ص ء-؛ ام

 إلى ب ،ورنا ددا اجوما

 ت رذا ذوم دن ني وا!.؛.؛ ا ول ل.ذجمين ا

 نجم إلى نبة لث لذ؛ا و ائبعة، نمر

 طلوع إلى نبة لرويرا ارطين،

 نجوم إلى نبة لجوز و الريا،

 ت ا وة-؛ تلك سموا وإذ-؛ مروزاء،

 البذر" أو التليم’ لوجرب عاتم،

 وقت في لبذر . وجبوأ بم كأ أر ذ-يها

 يتأخرون. و عن.ه لحتةلدد.ول  مح.لد

 ۶وه ، ذم—لح دن مشتق م٠فالحذ

 ئم٠ح يقال المزوم،وا لوجرب
 د على أوجبه حته؛ ءب ل؛يء
 نفسه"! عل ال؛يء تحام "و ،ؤجوبا

حذم وتل: زد-؛ حتما جعله
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راعة م( )سدا ن٠اي في ا )معالم( ادس في الزراعة

 :والحاتم به- نغى أي "ء بالثي
 الحاتم 'حتم يغال: الحاكم،

 : أبقا والحاتم به، نغبى :”بالثيء
 ، زعمه.,( في زفراق ؛.ا محشم  نه إذراب

 اعتقاد في ويوجبه ؛.الغراق يقفي أي
الجاهدة. عرب

 كثيرة، اليمن في الزراعية والمعالم

 عنها لجبدة ا طق المذل في تختلف وهي

 طق المن؛ في تختلف أبا كما تهامة، في

 ، ءرىأ إلى منطقة من نفسها لجبا^ة ا

٠تهامة في وكذلك

 الجبلية المناطق في الرئيسرة والمعالم

 رالقم يرلها التي لمةزل١ بعدد مددا 28

 منازل من مرلة معدم لى ولكة والشمس،
 عل موزعة أيض المعالم وتلك الشمس،

 فمل كل في ، ربعة ا لسنة ا فصول
 أيض وتسمى زراعية، معالم سبعة

 : دلي كما وهي موسم واحرها مواسم

 الربدع ذصل معالم - 1

عدد ربيع:  ولى ا الروابع - 1
 تبدأ عشريوما ثالثة أيامه

 يوم في لشمس ا تكون عندما
الجدي، برج حلولها من 19

 في الذابح سدن نزولها وعند
ا ول/ كانون 28 يوم

لمهاية ل٩٠ح ويستمر ،ر ديسمم

دناير، الثالى/ كانون 9 يوم
 الشمعس لحلول يوم أول وهو
الدلو. برج

أيامه عدد ربيع: رة الة؛ بع لروا ا — 2

ثة  عندما يبدأ ،يوما شر٠ء د

 في الثا روم ا في لشمس ا تكون

 وعند ،الدلو برج حلولحا من

 10 دوم في سعد؛.لمع مرلة ذزولها

حتى رممتد يناير الثاني/ اضن٠ك
فررادر. مذه/ 22 دوم ادة٢

أيامه عدد : الصواب خامدى - 3

 عندما يبدأ ، يوه-؛ عذر ثالثة

 من 1 5 يوم في لش-سس ا تكون

 منزلة نزولها وعذلى ،الدلو ؛رج

 من 2 3 يوم في ود—ع—٨٨١—ل ا لى سع,
 وبمتد فرراير، ا في الثا كانون

فبراير. شباط/ 4 دوم باية ٠حؤ

 أيامه ء.لىد الصواب: سادس -4
 عندما يبدأ يوما عثر ثالثة
 من 2 8 يوم في لشمس ا تكون

 مرلة لزولها وعند الدلو، درج
 من 5 يوم في  خبرة ا سعد

 يوم باية حق ذبراير شباط/
دارس. دذها 17

 مه أي-؛ عدد : ب إصموا ا بع س_ا — 5

 ءذدم.ا يبدأ ، دوهر؛ ءدر ثالوة

 العاشر اادوم في لشممى ا كون٠د

نزولها وعند ادوت، ^رج دنى
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)معالم( ابض في الزراءة )معالم( زراءةذيابن1ا

 ن٠م 18 ني المقدم ال-فع مذزلة

 ماية حق ويمتد رس ئ شاط/

عارمى- أذارا من 2 دوم

 .ثالثة أيامه عدد ا ول: ظافر -6
 ون٠تك عندما ؛.بدأ ،يوم عشر

 درج من 23 دوم في اوشمس
مازله دنولها ند—وء إوت ا

 من ق -دوم في المؤخر الفرغ
يوم ماية حق مارس أذارا

منه. 1 5

 ثالثة أيامه عدد الثاني: ظافر -7
 تكون عندما يبدأ ،يوم عذر

 من ٣س د ليسا ا إ^وم ا في لشمممى ا

 زلة٦م نزولها وعند الحمل، درج

 من 1ة في؛وم زوت ا بطن
 ما؛-ة حق رممتد مارس أذارا

إ؛ر؛ل. سها 28 دوم

ه.دف1ا ذهدل الم.«.4_ 2

عدد .نكد سر٠٠بلك السمارش — 1
 يبدأ ، يوم عشر ثالثة أيامه

 يوم في مم٠لش ا تكون عندما

 وعندما ارفي، ؛رج من 19
 يوم في لذرطين ا مازلة ترل

 ماية حق إبريل أذارا من 29

إبد. ذان،. نع 10 ؛وم
ءذر ثالثة مدل :كامة غروب — 2

لشمس ا ذكون عندما ؛.بدأ ،يوما

 الثور برج من الثافي اروم في
 يوم في لبطين ا مرلة بزولها وعند

 رعتد ،إبريل ا ؛-يان من 1 1

 ا ن في من 23 دوم باية حق
ما؛و.

عذر ثة ثال مدته :لثور ا غروب - 3
مهرت لشم ا دكون ما عنلم. أ ؛تعد ،؛وما

ور من؛رج 1 5 في؛.وم  وعند ا
 24 يوم في الريا مهزلة نزولها

 يوم نهاية حتى مايو بان/ من
ما؛و. أدارا من 6

ثة مدته : حجرا كامة طلع - 4 د
 تكون عندما ؛.بدأ ،يوما عذر

 برج من 28 يوم في الشمر
 مرلة ترل وعندما ،لثوز ا

 آبارا من 7 ذوم في ؛-دبران

 من 19 ؛وم ماية حق هابو
ذرو- را أدا

 حجرا كامة طلوع موسم ويعرف

 عند نجم ب ا ن مه وكا . لشليال ا باسم
 :"'■الكيمة أيض له ويقال الزراع،

 : لصبري ا محمد ل قا

المم ذرى تان طلوع

فهم ف لشليال با لمسمى ا وهي

عذر ثة ذ مدت_ه : لثور ا طلوع - 5
الشمس تكاون عندما يبدأ ، يوم

،لجوزاء ا من؛رج شر العا اادوم في
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)مالم( ن٠ ال في الزراعة )معالم( ن٠ا)؛ ذي الزراعة

 يوم في الهقعة هازلة نزولها وعند
 ية دى يونيو منأيارا20

يوذيو- حزيران/ ض ا ول اروم

 عدد ا ول: الظلم طاع -6
 يبدأ يوما، ءثم ثالده أياهر-ه

 23 في لشمس ا تكون عندما

 ترل وعندما الجوزاء برج من
 اروم في وذلك الهنعة مازلة

 ربمدد وتو حزدران/ دن اني ال
منه. 14 دوم مادة حتى

 الموسم هذا في الزرع وبذر
 من معدودة أيام في يكون
 لزع محتم أنسب وهو أول،

 وكل والشعير والعلس الهند
 ولذلك ارش، في زريعة

 اره ذرون ا—كس ا بق يتسا

عله. فسون وا
 د لصا ا بفتح : لدلم ا طلوع - 7

 ته ط م لال ا وسكون المهملة
 عندما يبدأ ، يوم عشر أربعة

 روم ا في لشمس ا تكون
،ن ).سرط؛ ا درج من درب ا٠اك

 في الذراع مرلة نزولها وحين
 حق و و حزيران/ ا 5 دوم
دورو. ا سه 28 دوم دة نها

 الخرف ذحدل معالم - 3

المهملة العين ر ركس ءلب خريف - 1
عذر ثالثة أيامه : الالم وفتح

 الشمعس دكون عندما ربدأ ، يوم
،الرطان برج من 2 0 يوم في

 في وذلك ا)ذبرة هازلة ذ.زولها وءذد

دوايو، حزيران/ دن 2 9 -دوم
 إوزا من 1 ا -دوم بابة حتى
-دورو-

ءلى ،سهيل اسم يطلق : سهيل - 2
 شور كب٠كو وءلى ،..ح عد٠م نجم
،اإثمانى سهدل وهو عرب٠ل ا عند

 سهيل اسمه آخر كوكب وءلى
 اسم دطلقون ارحمن وأهل بلقين.

 عدد موسرزراعي عل سهيل
 عندما رددًا ، دوم عشر ثالدة أيامه

 من ني زثا ا اروم في س١٠لش.م. ا دكون
 مذزلة نزولها وعند ، سد ا برج

 ا تموز 12 في؛.وم وذوك ،الطرف
 ا “مذ* 24 يرم باية ؛-ونجودق

. غسطس أ

 سهيل موسم يبدأ تهامة وفي

 يوار تمور/ لدن ل يوم من
 ومدتك منه، 16 يوم باية حق
.يوم؛ عذر أربعة

مدته : خريف ا ولى الروابع - 3
ثة  ركون عندم؛ يبدأ دوما عشر د

 برج من 1 5 يوم في الئمى
 الجبهة مأزلة تازل وحين  سد ا

 أغطى تموذا من 25 في؛وم
 ا آب من 6 دوم باية حق رء.تد

٠ غسعلمى أ
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م(.11الزراءذفيابن)« ا]زراءةذيابن)سا!.م(

مدته : خريف الثاب الروابع - 4
 عندما يبدأ ، يودرًا عثر ثالثة

 من 2 8 يوم في لشمسر ا تكون
 مازلة ترل رحين ، سد ا برج

 آبا سع 7 ؛-وم في الزبره
 19 وم٠ي اية٦ذ حق أغسطس

٠ تمدر سب ا آب من

أيامه عدد عالن: معس ء-؛ - 5
، عذر ثالثة  عندما يبدأ يوم

 برج من 11 في الشمعس تكون
 مهزلة بزولها وعند ،السنبلة
رزة  آبا من 20 يوم في ا
 ا ول اروم باية رفى س.بذمتر

.٠سبتمحر أدلو دن

ثالثة مدته عالن: ؛دس—م* - 6
 تكون ءخدما يبدأ ،يوما عذر

 برج دن 24 دوم في الشمس
 مذولة تازل وحين السنبلة،

 من 2 يوم في وذلك المواء
 ؛وم نهاية حق س;تم?ر أيلول/

٠مذه 14

ثالثة أيامه عدد عالن: سادح - 7
 ذكون عندما يبدأ ،يوم عثر

 من ل.ادمر اليوم في ر٠ص٠الث*

 مهزلة ذزولها وعند اذثزان، برج
 15 يوم في ا عزل، اطماك

 رممتد ،سبتور ا أيلول ،من

أيلول/ من 27 باية حق
أئو؛ر.

الشذاء فصل تي الزراعة معالم-4

ثة :أول فارع - 1 عثر مدته؛.
 عجن الدم ذكون دما٨ء ؛بدأ ، يود؛

،ن لميزا ا برج من ا 9 دوم في
 في وذلك لغغر ا مازلة ذيمزل وحين

حق أضر ؛ذول/ من 28 ؛وم
 تشرين من شر لعا ا اروم باية

أكور. ا ول/

ثة عدد : كامة ربيع عشاء - 2 أيامه؛►
تكون عندما يبدأ ،عثر؛.وما

 درج من ني اك اروم في :'خمس
 نا لزبا ا مازلة ذزولها وحين الدة.رب

ا  ول ا تثرين من ! ! دوم في
منه/ 23 يوم نهاية حق كتوبر

نوزر،
ور: عشاء - 3 ثالثة أيامه عدد ا

 تكون عندما يبدأ ،؛وما عثم
 برج من 15 ووم في الشمس

 مازلة تازل وحين العقرب،
 تذرين من 24 ؛وم في "كذل
 ليوم ا نهاية فىح ر نو ا ول/

ني/ تثرين من مر اى ا
ذدفمير.

مه أ؛ل عدد : ا).نجؤون عثاء - 4
 عندما يبدأ ،يوما ءدر ثالثة
 من 2 8 يوم في ۴س٠كشم ا ذكون

 ثزولها وعند ،لعقرب ا ؛-رج
درب لسد؛ ا ليوم ا في لقلب ا ما'زلة

ني/ تذرين من حق زورر ا
.ددسمدر ا م، 18 ؛وم با؛ن
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)معالم( دهن٠ في اذزراءة )معالم( ن اد ذي الزراعة

 الصاد بنتح : الصلم عدساء -5

م؛ وسكون الهطة  عدد اد
 يبدأ ،يوما عذر ثالثة أيامه

 ليوم ا في , ٣■ لدم ا تكون ا٠ءذدم

 وعند القوس، من؛رج العاشر
 19 يوم في الشولة مغزلة دزولها

،ديم الثاني/ تثرين من
 من ا ول اروم بادة وحق
ديسمبر. ا ول/ كانون

ثالثة أيامه شتاء: القلب عشاء - 6

 زكون عندى ييدأ ،عثريوما

 من؛رج 23 دوم في ااشمس
 منزلة ثزولها وعند ،القوس

 كانون ض الثاني اروم في النعاثم
 يوم باية حق ديس-حور ا  ول ا

.زه 14

عشر ثالثة مدته :سهيل عشاء — 7
 زكون عندما يبدأ ،دوى

من السادس ا)ثوم في مسى٠الش

 عند و الجدي، برج حلولها
 دن 1 5 يوم لبلدة ا منزلة نزولها
 رممتد ،ددسمبر ا ول/ كانون

؛ناذر. مته/ ق0 ذوم بادة فىح

 ية٠لرب ا الزراءثة المعالم هي فهنه

 السذذ صول٠ف خالل الجادة طق المن؛ في

 الشمسى بمنارل وا؛مرتبطة ،  ردعة ا

مذزلة. 2 8 رعددها

؛.ديمة حميرية زراعية لم معا وهناك

 حنى ااذراع عند معروفة زالت ما

 كامل شهر معلم كل مدة ،هذا دويرنا

 ءثر اذنا وهي الرودية، '!شهور من
 أرومة رهي ذود؛ ثالثون ؛*فها شهرا

 يوما  ذون ر واحد وبعفها شهر
 أيامه عدد وواحد أشهر، سبعة وهي

.دوهرا وعثرون ثمانية

دلي: نحا الرواءة المعالم وذلمك

شهر له ودقال الصراب: ذو — 1
ردا  ن قران عذر سبع  ا

 السابعة الليلة في الشمر تقارن

 31 أيامه وعدد منه. عثرة

 تشرين واحد ذوم من أتبد ذودا

 ويواذق نبايته، حق ا ول

نومر". 13 اكوبر- 14’

 ثهر " له ود-ة؛ل المهدة: ذو _2

 الزيا  ن نران" عذر خمى

 الخامة الذلة في القمر ذذارن

 30 أيامه وعدد منه. 'عثر
 تثردن واحد دوم دن ددًا ذود؛

 14 ويواذق بايته• إلى الثالى

. يمور د 13 - وزعر د

 "شهرثالث ويعادله ذوا ل: -3

 ذفارن الهرلى  ن ة؛.-ران عن,

منه. عثرة الثالثة الليلة في القمر
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)معالم( ابن في الزراء؛ )معالم( ابس في !ازراءة

 يوم من يدأ دوما 3 1 مه ألح؛ وعدد

 نهايته حفى  ول ا نون كا حذن وا

 13— ديسمبر 1 4 ويوافق

-طاير■•

 إحدى شؤر ل ويقا الدبا؛ ذو -4
 ألحض له ويقال قران ء-شرة

 ر  ذا شجا المورق" "شهر

 يوما 3 1 أيامه وعدد فيها. تورى

 حق الثاني كانون حذن وا من يبدأ

13 يناير- 14 " ويوافق بايته

.٠٠ برار

 شبر رسى ح الحدة ذر -5
 الق.مر تارن 1اش  ن "'لتع

 وعدد منه. التاسعة الليلة في
 واحد من دددًا ،لحوم 28 أمه ا

 ريوا؛ق بادته■ حق ط ب
مارس". 13 فبراير- 14"

 ش_ه_ر ل-ه ويقال د-*-وان: ذو —7

 في ا!ذم ادردا لمقارنة اس"

داد.* وعدد منه السا؛.*ن الليلة
 آذار وادد دن ’يبد يوم ات

 14 ويوافق نهايته حق

إبريل". 13 مارس-

 ذي" السبع شهر نصف وفي
 ا مطار م—موا أول يكون ن د.*.وا

 الشعبي: الشاعر ذال وا"ثبات.

ب-ه حا٠س دا رع—!.ا ر٠شله د-ص جني

خرا؛-* والبيوت خيمة ا!دور

 "ثهر له ويقال انابة: ذو -7
 في القمر الهريا لمقارنة لخمس'

أداد.* ۵وءلى دن*. الخاسة الليلة
 ن ب؛ وادد دن يبدأ يودا 30

 14 ويوافق بادته، حق
مب*٠س٠وي دايو 13 — إبردفي

العيى" "مراب الفالد.ون
 ذال ن;*. ر  مط-،' ا ر ايما بع لذى

: در*ي ا ء.ر الشا

 لعيف ء.لى را د؛-زاب دا L_rخ*م دا

كيف لنا د-اجرى وابدر تدال

 شهر" له ويقال المبكر: ذر -8
 في القهر الردا لمقارنة  ث"

وءدد؛داد* منه، الثالثة الليلة
 دار, وادد من يردأ يودا 31

 - دو ئ 14 ذق ودوا ب'ين* قح
يونيو". 13

دردا 30 .؛اد* ء.لىد : ذوالقواظ _9
 حق حزيران واحد يوم من يبدأ

 1 ق - :-وذذر . 4 ذق ودو يايته
يوليو"

 ،يوما 3 1 مه أق؛ عدد ذران: در - 10
 ،يته ثما حق ة.وز حد وا من يذدأ

 13.دورو- 14“ ويوافق
.’اغفر

 31 أيامه عدد الخراف: ذو-11
 حنى آب وادلى دن يبدأ دوما،
- أغسطس 14 وو ودوا ثم!دته
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).*ألم( ة؛يابمن٠الزرا لم(1)عع |ليمن ذي اذزراعة

 تذزر وفيه . ستمج ! 3
نعالى، الله أراد إذا ا مطار

ايماني. سهل طلع و
ن ذو — 12  داره ءود أيلول: ز

 ؟يلول غرة من يبد يود-؛ 30

 14" ويوافق بايته، حق
". أكدودر 13 - بجر

درع لى زراء.ة٠اا معالم

 الجهة في المستعملة .!.زراعية المعام
 ءلى موزعة معلما 43 تبلغ الجرعية
 ر. ك.ر٠وسذل ، ربعة ا التة ؤت-ول

 ردول في جاء ا٠ك-م ومعالمه فصل
 ا شهر في نجومها ودخول لزراط

 أحمد بن م٠ءبدالرحي للشاعر ة !-رود

 اءي. المهاجري

البرعدة ة ادد.، : الردع فصل معالم

 يوم 90 ازريع ف-ص-ز أدام عدد

 ية1م حق أول كانون 13 من يبدأ

هي: ة ازراء ومعالي آذار، 12 دوم

رن يبدأ يوما 14 د-لىته :ثبر - 1
نهاية حذق ا ول كاذون 8 يوم

ن - 2 يبدأ .دوما، 14 أيامه ءود .“ا و

 وتمتد ا ول كانرن 22 دوم من

الداني. كاذون 4 دوم بادة حق
يد, أيام 7 أيامه عدد ا!؛ااث: — 3

دق الثاني كاذون 5 يوم من

.مده 11 دوم اية٢

 يدأ أيام 7 أيامه عدد :ارابع - 4

 دق الثاني كانون 12 يوم دن
مده. 18 دوم اية۴ت

 يبدأ يودا، 14 مدته الخادس: -5

 دق ني الد، كاذون 19 ؛-وم من
شباط. واحد دوم بادة

 يبدأ أيام، 7 مدت.ه العادس: -6

 باية د-ق شباط 2 دوم دن
٠مذه 8 ^وم

7 مدته : ول ا الصواب - 7
 من 9 دوم من يبدأ أكام،

.مذه 1 5 دوم دة ما حذق ط شبا

ون يبدأ ألح.أم 7 ظ;ه :لعجذوز ا ٠ 8

 باية قح شباط من ل6 يوم
.درذه 22 دوم

7 أيامه عدد الثاني: الصواب - 9
 رن 23 دوم من يرذًا أدام،

 وادد دوم باية حق شباط
آذار.

يوم هدن يبدأ أيام 7 مآلده صرارو: — 10
مه. 8 دوم بادة حق آذار من 2

أيام، 7 أيامه عدد :فراقد — 11
 دق آذار من 9 وم -د من يبدأ

دلمه. 15 يوم بادة

 خذ فراذلى مريم أن حفا ويال

 اوذي الحيف فصل نم م أد؛ ثال؛-ة

آذار. 13 يوم من النءي عند يبدأ
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)معالم( اليمن في اذزراءة )مالم( ايمن في ارراءة

 لم نجمان وفراقد، صر وصرا
 ا!.فلكية الدوائر أصحاب يذكرهما

الررءي. ء ا!زراء:؛

، ؛ ت  ةى.ل معالم

 الرء-ي عند الصينى فصل يبدأ

 12 ؛-وم بارة حق آذار 13 يوم من

 .يوما 92 أياهر-ه وعدد حزيران،

هي: ۶ ازرا ا ومعالي

أيامه 7 مدته ا ول: الظافر - 1

 نىح آذار دق 16 يوم من يبدأ

٠ مذه 22 ذوم رة ا٠م

7 أيامه عدد ا$خر: الظافر - 2

 آذار من 23 ؛وم من يبدأ أيام

مذه. 29 دوم بادة حق

يوما 14 أيامه عدد الفرىن: - 3

قح آذار من 30 ؛وم من يبدأ

٠سبران 12 دوم ،،اده

يبدأ م أؤ؛ 7 أيامه عدد : الهريا - 4

 باية حق نيان 13 ؛.وم من
.هذه 1 9 ؤوم

يبدأ أيام 7 أيامه عدد :دثور ا - 5

 باية قح كان 20 ؛وم من
٠مذه 26 ؤوم

دددأ م أؤ؛ 7 أيامه عدد :العئثم — 6

 ناية دق ديسان 2 ؛وم من
أدار- دن 3 ؛وم

 معظم في كما الظلم أو احام وا

 الظلم ه.و الزراعية الفلكية الدوا،در

 ،ويميان ،ذلمك٠ا مح_ق_قي عذر

 الثاني، رالضفدع ا ول الضفدع

كوكبة بيرى زك١ش٠م ني ,ا لة ا لضفدع خ_ا

 في رو ،النهر ك-وكة وآخر قددى

 ؛قع  ول ا والضغلع ،لجذوب ا قدى

 ذدخر نذب دن ٩الجذوبي ن دشونة ءلى

  ول ا ا)ضفدع ودو الصلم ولعل

 ااظلم أن كما الظلم، من تصحيف
 ذال كما - ااظليم من تصحيف أيض

 وند - ا هدل طاهر عبدالباري

 في الزراعية والدوار حذذاول ا جرت

.روم جلى _ا زتصآ> ٠هلم عنى اليمن

يبدأ م ي أيامه ءذد : سهيا - 7

ناية حق  ر دن 4 ؛-وم دن
هذه. 10 ؤوم

عدد الباء: وسكون ء لذا ا بفتح ح در - 8
 من 11 يوم من يبدأ أيام 7 أيامه

.مذه 17 دوم باده حق أدار

عند والدم النجم، طلوع ' 9
 7 أيامه وعدد :لهريا ا 'كرب

 أيار 18 يوم من يبدأ أيام،

.منه 2 4 ؤوم باية حتى

 يبدأ أيام 7 مدته :لثور ا طلوع -10

 ذادة فىح أ ر من. 25 ؛وم من

دد 7 دوم
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)معادم( .ن٩اي في ادزراءة )معالم( ايمن في الزراءة

يام 7 امه٦ك العام: ط-لوع -11

حزيران - واح -دوم من يبدأ

.مذ.ه 7 دوم رة نها ل٩ح

أيام 7 ايامه عدد عي: لروا ا - 12

 حزيران من 8 -دوم زن يبدأ

.م;ه 14 دوم تهادة ل١ح

 يأخذ لرواءي ا موسم أن ويال-وظ

 يبدأ الذي الخريف فصل من يومنن

حزيران- دلم من الرض عند

الرواعي، يذكر عي الن وينفرد
 نجم دلى طاق ربما نمة درو مم و
 ومعروف القمر، منازل من لنعايم ا

 والواردة، مادرة له ا سمى لنعايم ا أن

 فتسميتها الراءي، سمى٠ي نجم وفوقها

 ٠ دحررها ما لها باارواءي

الذريف ذصل مالم

الذرعي عند لخريف ا فصا يبدأ

 باية إلى ويمتد حزيران و! من؛.وم
. 92 أيامه وعدد أيلول 12 يوم  يوم

 الذرعية الجهة في الزراعية معال وأما

ا ي فه

 بدأ أدام 7 أيامه عدد ا لجر: - 1

 حق ن حزير من 15 ؛وم من
.4مذ 2 1 دوم ذهادة

  لجر، ا بذكار اض الذرءي وفرد

توصف  نها البلدة، نجم ولعله

 ، أيض القاحلة لمنطقة ول بالفقر،

 ٠ منها قريب ا غبر ووصف

يبدأ أيام 7 أيامه عدد :اتجنون ٠ 2

 حق حزيران من 22 ؛-وم من
.4مذ 28 دوم نهال
 نجم بذكر يضأ البرعي وينفرد

 وهو الظلم، نجم يقابل ر وه نجتون،

 يد;ى بن غيحيو عند كما الهنعة نجم

الزراعية الفلكية "ا)-دائرة في لسي

يبدأ يوم 14 دته٠م : ااحلب — 3

 حق حزيران من 29 ذوم من
تموز- من 12 ؛وم ضبا؛ة
الالم، وفتح العين بذر والعلب

 نجم هو اذ م: ولر ا!.*.؛ن بفتح أو

 النجوم من وه-ي ليم-اندة الثعرى

 والمشتري الزهرة ' وهي النهارية،

 لى وة اارادح، والسما وا].علب،

المريخ. وبل ا عزل اكمل

 الهداية: بصاح قال

بإجماعهم النهار نجوم
 والعلب المشتري الزهرة ه.ي

ودذيخهم السماك وأما

تفطررذ فيهما فأقوالهم

روج من دبأل يود؛ 14 ددته : سهير — 4

زه• 26 نهاية؛وم حق ة.وز من 13
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)م( ايمن في الزراء؛ )معالم( ايمن في الزراءة

ن: - 5 من يبدأ يوما 14 مدة ا و

 آب. من 9 بادة؛وم حق تموز 27

 قد  ورن ا هوسم أن ويالحظ

وعدده ٠ إرريع ا ف_صل في ذكره سبق
. ~دوما 14 هتاك  أدم

لم حد وا يوم قدره موسم ك شذا

 ويوم ا وهو جدوله، في الورعي يذكره

 بدن فادن وه-و آب، سن العاثر

 من يبدأ يدن ازف؛ث ن ر؛-: ا ورن

 ؛٠—لموس ا وهذا آب. من 11 يوم

 ا ورن بين يفصل الذي القصير

 دبامه أهل عند النقطة سممى واأخااث

؛ة عندهم وهو أ م. ؛

يبدأ أدام 7 أياهر-ه عدد : لث ااذا — 6

 باية فىح آن من ل ا ؛وم دن

مه. 17 دوم

هرن يمدأ أيام 7 مدته الرابع: - 7

؛وم بادة حق آب دن ا 8 ؛وم

مذه. 24

يردأ يوما 14 مدته الخامس: - 8

 بادة قح آب دن 25 ؛وم من
أداول- دن 7 ؛وم

يوم من يبدأ أيام 7 مدل :دس اأث - 9

 منه. 14 دوم بادة ل١ح المول من 8

 يومون أخذ السادس آن ويالحذظ

يوم من يبدأ الذي الشتاء وصل هرن

المول. 13

الشتاء ذصل معالم

 جدول في الشتاء فصل يبدأ

 قح ويمتد أداول 13 يوم من ابرعي

 وعدد ا ول، كانون 12 يوم باية

:هي الزراعة ومعالمه دوما. 91 أيامه

من دئدأ أ م 7 ومدته : بع أدأ ا - 1

 باية حق يلول’ دق 15 ؛وم

مذيما. 21 يوم

أيام 7 مدته : ول ا الصواب - 2

 حق أيلول من 22 من يبدأ

.منه 2 8 دوم ره ذ 

7 أيامه عدد :الثاني اأصواب - 3

من 2 9 يوم دمع يبدا م يا ا

دن 5 ؛وم با؛ة :-ق ح أيلول
 ول. ا تن,'؛ن

أيام 7 ته ط : رث أخا ا الصوان -4

حق من يسدأ ول ا تشرين 6

مته. 1 2 ؛وم با؛ة
أيام 7 أ مه الرابع: الصواب -5
$رل ' تذوين دن 1 3 من أ سد

منه. 19 ؛وم بادة قح
يبدأ روما 14 بدته : ;ن لغرغا ا -6

حق 2C ا ول دردن ) ؛وم دن
درم بادة لحر. ا تر؛ن 2

،م دن ا 7 مه دا أ عدد ; الثريا ٦_

حق در تزين 3 ا ٠٣د يمدأ

.مذه 9 ؛وم ب؛ة
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)مالم( الدس في اءةئرالح )معالم( اليمن في الزراعة

-9

يبدأ أدام 7 أيامه عدد الثور:

حق ا$در تثرين 10 -دوم من

 لرنه. 16 دوم نباده

 من يبدأ أيام 7 مدته الصلم:

 فىح ا$خر تثرين نع 17 -درم

.زه 2 3 دوم ده نبا

ترن يبدا يوط 14 4مدت :سله.يل -10

 دق ا$خر تذرين 24 يوم

ا ول. كانون من 6 ووم نباوه

 تكرر سهيل مومم أن ويالحظ

ث السدة. في هرات د

ردهة دذطقة تي ادزراعة معالم

 الجهة ني المستعملة الزراعية المعالم

 عل موزعة معلما 5 0 تباخ لريمية ا

 عنحرننا ا الذي وا؛.صدر ،لسذة ا ول٠ؤ.ص

 عة لزرا ا جدول هو هنا 4 عدا

 إؤلف إلى لمنسوب ا نجومها ودخول

 ركة. علماء من مجهول

الوديع فعدل م1معا

 من .ى‘ .ا عند الربح فصل يبدا
 نباية إلى رممتد ا ول كانون 24 يوم

 ،يدوما 90 وأيامه آذار، من 23 يوم

ة لزرا ا 4؛ولركا  : هي ءب

ن: -1 14 أيامه عدد ا و

 كاذون 22 يوم من يبدأ يوكا،

 من 4 يوم باية حق ا ول

ا$خر. كادون

أيام 7 مدته :الشتاء ثالث - 2

 ا خر كانون 5 يوم من يبدأ

له. 11 ووم وة م؛ ح.ق

يبدأ م أو؛ 7 مدته :ء إدا ا رابع ' 3

 حق ا$خر ؛.اذون 12 دوم من

منه. 1 8 ووم نهاوة

 أيام 7 مدته الشتاء: خامس -4

 ا$خر كانون 19 يوم من يبدأ

٠ مده 2ؤ ووم نباون حق

أيام 7 مدته الشتاء سادس - 5

 كانون من 26 يوم من يبدأ

 وادن يوم باية دق ا$خر

 بين خلط أنه وتالحظ شباط.

والشتاء. اع ا

من يبدأ م أو؛ 7 مدته : بع ن-؛ ا — 6

 8 ^وم نباية حتى شباط 2 يوم

سه.

 يبدأ أيام 7 ونته ٠ لشمسية ا - 7

 باية دق شباط 9 يوم من

 الريمي وينفرد منه. 15 _د.وم

 ذم وهي الشمسية، ؛ن؛-ر
الررءى. عذن  ول ا واب٠اًاص
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م(.1)ما اب.ن في الزراء؛ )معالم( اذيمن في ا)زراءة

 أيام 5 :ومدن* "ا ول" ظافر -8
 ثباط من 16 يوم من يبدأ

٠سه 20 يوم اية٢ حتى
 أيام 5 وردده الثاني: ر٠اف٠ظ -9

 حق شباط 21 دوم من يبدأ

مذه. 25 دوم اية٢

 يبدأ أيام 7 ومدته :الحجوز — 10

 اية٣ذ حق شباط 2 ة يوم من
آذار. من 4 دوم

 درأ دوما 14 ومد;ه :ا صودة_11

 باية حق آذار نم 5 ؛.وم من

منه. ا 8 يوم

 أيام 4 أيامه عدد الحوى: رأم - 12

 حق آذار من ا و يوم من يبدأ

مده. 22 دوم ادة م

يف المد فهد.ل 11ا.٠

 أيام 10 مدته ا ول: الفرغ -1

 قح آذار من 23 دوم من يبدأ

بسان. من والوذ دوم دة 1م

 أدام 10 ته دن ني: ا!نا لنع ا -2
 حق ن د-مسا 2 يوم من تدأ٠ي

٠ ه مم 1 1 دوم دة ا٢ت

 من يبدًا أدام 7 مدته :كثب — 3

18 يوم نهاية حنى تيسان 12

 ، "؛ئب" نجم رخك لريمي ا فرد و
نجم أو اط-رت نجم ؛.ه أراد وربما

 لالحتدال ؛.ردب وا خير المللة

 ؛ريبة اروءة المللة كوا؛ب  ن

 كو'؛ب اربعة وهي "؛شب الموصف

 اارأة ىرسم البطين من ذوب ا-لم في

ا رضين". وتاق اسة،

ا؛-ام 7 مدته ا ول: ن ملما -4

حج ن نيسا 1 9 يوم من يبدا

.مذه 2 5 دوم ده ا۴ذ

أيام 5 مدته : نى لثا ا ن سلما -5

حق ن ا٠كس 2 6 يوم من ؛.بدا

. أدار من 1 يا؛ة

ابام 3 ته وط الحمرة: أيام -6

حق يار دن 2 ؛.وم من أ د".د

مه. 4 دوم دة ا٢

دن ا دن م د؛ أ 7 ومدته ل: ’'رو ٦-

؛وم با؛.ة حق دار من 5 يوم
بالذروق: والمراد .عنه 11

والهريا. ذرق

: ثبر ذروق أي شروق ثحر - 8

 12 دوم من يبدأ ام٠_ 7 ددته

ا8 ؛-وم باية حتى أيار من

٠ منه

أيام 7 وم.دته ثبر: المسؤى ثور - 9

حق دار من و! من؛.وم يبدأ

منه. 25 دوم نهاية
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)مالم( ايمن في الزراءة )معالم( ن٠ال في الزراعة

 أيام 7 ه٠ام٠أي وءءد الجدي: -10

 حق أيار من 26 يوم نم يبدأ

.حزدران ٠حلم وا ^وم ره ا۴ذ

 من يبدأ أيام 7 وهو :رب١س — 11

 8 .دوم باية حق حزيران 2
سه.

 من يبدأ أيام 7 ومدته :البرن -12

 باية قح حزيران زع 9 .دوم
 الريمي وينفرد منه !5 يوم

 عند وءو البين نم نكر

ارواءي". نم البرعي

من يبدأ أيام 7 وهو :عليبة __ 13

 باية قح حززذران دن ل6 دوم
.مذه 22 دوم

 باسم -روف٨؛-ا و٠ه ٢٠ونحل
 باسم أيض المعروف وه^ علب"

 الردي داس في كما "الظلم

 باسم البرعي ويب والعني،
 باريا نجما يعده وبعضهم "ا غبر"

 ا!.عبور. الشعرى أنم يرجح دف

الذريف ذصل معالم

من يبدأ أيام 7 ومدتنم :عاب — 1

 -دوم باذن قح حزذران 23 دوم
مه. 29

7 أيامه وعدد : "ا سد" أسد - 2

 حزيران 30 يوم من يبدأ أيام

ؤرز- ة يرم باية قح

.دوم من يبدأ أدام، 7 ومدته سهيل: - 3

دنه. 13 يوم ى*اية .وز٤ 7
يوم دن يبدًا أذام 6 ومدته سهرلى: - 4

 مذه. 19 يوم لماية "دفى تموز 14

وه-و "سهيل" ذكرار ويالحظ
 هو 1كم يودا 13 ذره م دد وا موصم

الفلكية. الدوائر في
ددته : المة-ريآ-ف  رب.عين ا أول - 5

 وآخرها :,ذادة أوذا يودا، 43

ارابع.
من دددأ أيام 3 م-دت.ه :نقادة - 6

 يوم باذ-ة ح-ق نموز ا 9 ذوم
ذكر لريمي ا وينفرد .“مذ-' 21

رن: — 7 دن د.دأ أيام 10 لددده ا

 يوم باية ح-ق تموز 22 يرم
آب. حذد وا

 يبدأ أيام 10 ومدده الثاني: — 8
باية ح-ق آب ض 2 _د.وم دن
.ه-خه 1 1 يوم

يدا ايام 10 مدته :لثالث ا -9

باية قح آن من ا 2 دوم من
مذفه. 2 1 دوم

دن يبدًا م أذا 1 0 مدته ا!.رادع: - . 10

ذوم بانه حق آب نم 22 .دوم

دنه. 3 1
يسدأ أيام 10 مدته الخادى: - .11

 داذة حق اول واحد ذوم من
مذه. 10 دوم
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)معال.م( |لمن أي الزراءة )دعالم( ن٠اد ذي الزراءة

 يبدأ أيام 10 م.دت-ه :ال-أدس -12

 تماية حق أيلول 1 ! -دوم من

.مذه 20 دوم

 دن يبدأ أيام 7 ددذه السابع: — 13

 دوم باية حق أيلول 21 ؛.وم

ت. 27

 أربعة يأخذ دع ا٠ ل ا أن ويالحذظ

 في يبدأ الذي الشتاء فصل من أيام

؛ذول. 24 ؛وم دن ريمة

ء1ث.ذ.1ا ل٠فص مداذم

 الريمين الجهة في الشتاء فعسل ؛يدأ

 تماية حق رممتد المول 24 ؛.وم دن
 ؛-أمه رء-دد ا ول، ك-اتون 23 ؛-وم

: ه ب؛ الزرا ود.*اذد ؛ودا، 91
أيام 7 م.دت.ه :ا ول الصواب - 1

 أداول من 28 ؛وم دن يبدأ

 تذرين من 4 دوم تماية دق
ا ول.

أ؛ام، 7 مدته ا!؛نني: ا!.مواب - 2

 ا ول تذرين 5 ؛-وم من يبد'

دلمه. 11 يوم تما؛ة حق

 7 مدته الثاك: المواب -3
 من 12 ؛-وم دن يبدأ أيام،

دوم تماية د-ق ا ول يذرين

هه. 1 8

 أيام 7 مدته الرابع؛ الصواب -4
تئرين من ل ٩ يوم من يبدأ

.مذه 25 دوم بادة حق ا ول

م أد؛ 7 أيامه عدد الشتاء: ذع - 5
 تئرين من 26 دوم من يبدا

 وا?ط ؛رم تماية دق ا ول

ا$خر. دن

7 مدته !-ثاني:ا اكء فرع - 6
 تذرين 2 يوم من يبدأ أيام

.مذه 8 دوم بادة حق ا$خر

يبدأ م أد.؛ 7 مدته الشتاء؛ ثور - 7

دق ا$خر ذئرين 9 دوم من
منه. 8 يوم باية

من يبدأ أيام 7 مدته الظلم؛ - 8

 دق ا ذر تثرين 16 دوم

٠مته 22 دوم بادة
8 مدته ا ول؛ الشتاء سهيل - 9

 تثرين 23 ؛-وم دن يبد. ;-ام
.منه 30 يوم بادة حق خر $ ا

 7 مدته ا$خر: اإشتاء سهيل -10
 كانون واحد يوم من ١يب أيام

دنه. 7 يوم بايءة حق ا ول

 من أدجد أيام 7 مد أول؛ ثبر -11

 باية حق  ول ا كانون 8 يوم

منه. 14 دوم

 يبدأ أيام 7 مدته الثاني: ذر -12

 حق  ول ا كاذون 15 دوم من

منه. 2 1 دوم بادة

 سلمان نج-م سم تكرار نالحذظ
،ن ساما سمه ا حد وا ومم أنه هر لظا وا
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)معالم( اليمن ني الزراءة )معالم( ن٠|لل في الزراعة

 أول م-ان٠ل٠أوهوس ،دوما 14 مدته
ثان. ن وسددا

 ،المهملة بالسين سروق

حتمال جمه ا إددن با أنه وا  ودو لمع

• ادردا شروق وهو ا رجح

 أربعة هي الخريف ا ربعين أول

 .يام ة عذتم منها واح-د كل مواس-*

 وا!رايع. اك وأل ني !؛(’و، ا ول وهي

تهاهة اقة ( |ا.زر|ءدة المعالج

 غير تبامة في الزراعية المعالم
ذة أول من منتظمة  ولم خرها إلى ا

 في نجومها لدخول ج-درل ءلى نعش
 - بم ونح-د كاملة، الرومية  شله.ر ا

 نفسه اارومي الثهر يج.ط.ون - حدانا '
 مون٠ويس ، ط 1شي مثل ًا زراء معلما

يسمرن كندن "شباطية ن.;. الزراء
 واذئاني ا ول تذرين في الزراعة

 ل حرير شهر ويسمون ذشريندة
"اتحزره".

 معالم دن ذكرناه مايف اءتمدرا وتد

 الميداني البحث ءلى ، دن ب محا أو

ن كبار فواه من والتلقي  من ا

 الحاتم أسماء يعرفون الذين المزارعين

 للش-ه-ور وفق عيدها ود.وا الزراعية

الملك ذكره ما وعل ،لرودلى ا

 م-لح في رس-ول بن عمر  ذرف ا

ح.ة لد-ة رفة٠مع في اذ رهي . ا' اا-ذ-

كما-دلي:

ون ك وس العين بفتح الترضية — 1

د وذر الراء ابء، رذتح اا

 يود-ا 73 المودم هذا ومدة

 حق ثاط وادد دن يرذأ

 وذده ،ان٠ب 14 دوم ,اية

"الغرب". اذرذتعة الذرة ذزرع

نجم طلوع إلى نبة : ااثوري - 2
 يبدأ يوما 16 ومدذ-ه ااغور،

 يوم إلى نجان من ا 5 يوم من
 ما أجود ه في والمطر ،منه 30

 ل قا إدمس ا عموم في يكون

ن بسا مطر اإيمفع الساجع

 درع وب سان" ■ف دن برح

وب  من وذوع تبامة في ا

 وادي في .وري :ا يسى الذرة

مور.

من يبدأ أيام ق ومدته :مكر - 3

 دوم اية٣ حق أ ر واحد يوم

٠ ه٨م 3

 14 م.دته اذماء: بضم البطين -4

 أ ر دز 4 يوم من يبدأ ،يودا

.سه 1 7 يوم ية ا٢ذ ل١ح
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(ا.م(٠٠) ايمن في ؛ازراء؛ لم()مئ ايمن ني الزراعة

؛.بدأ ، يوه-؛ 17 مدته !لمروي: ا —5
 بابة حق أيار 18 -درم دس

دردران. 3 دوم
ا!-وأو: وذتح الحم م٠بض الجوز - 6

 مور وادي في ا٠يوم 32 مدل
 حق حزيران 4 -درم من يبدأ

تموز. 2 دوم نادة
من ددًا يوما 14 لزدده : ل سهي - 7

16 دوم ذادة حق تموز ة دوم
 دور ؛-وادي خ-،'ص ره-ذا منه.
ه وما ل وش شمال من وا

انسص ر  يرد 14ذ

 ودي في رذ' منه.؛ ت "ن يوم

 جنوب في ما داواه. وما دور

 فإنه ة ين احد ذرفى وجدوب
تموز. وادلى -دوم من يدأ

 يبدأ يوما 14 مدته الثالث: -9

ذ-اية د-ق تموز 3 1 درم دن
اب. 13 دوم

دن دلىا م أي 7 مدته ؛-رابع:

-دوم نادة دق اب من 14 دوم
د-'ه 20

يدأ يوما 15 ته ط : —د- ق

باية حق آب ص 21 يوم من
داول. ن نم 4 دوم

دوم دن ؛:-دأ أدام 6 مدل العادس:

٠مذه 10 دوم ذادة دق - ايلول 5

؛.بدأ ؛وها 15 مدته :؛عUا — 13
 نادة دق أيلول ا 1 دوم من
٠مذه 25 دوم

بوادي خاص ١هذ :السابعي - 14
 يوما 1 8 ومدته ورمع زبيد
 دق ؛-ارل 1 و درم من يبدأ

ا ول تذوين 6 درم نادة

رة دن درع يزرع وب  ا
 سابع إلى نبة لمابعي ' يدهى
ذمش. بذات

يبدأ يوما 40 مدته :سمدي لو ١ — 15
 د-ق أول 'دثرين 7 درم من

ثان. تثرين 15 دوم ذادة
من أ يرطل أيام 6 مدته السري: — 16

 دق ا$خر تذودن 16 -درم

 خاص وهذا دلمه. 21 ؛وم نا؛ة

ورمع. زيد بوادي
أ؛-ام 8 ته يد الحم-راء: متلم — 17

 ا$ءو دأوين 22 يوم من ؛؟.د

 وهو .مذ.ه 3 0 يوم ياية حق

٠ورمع دبزبي اصخ
يوما 12 مدده الحجري: متذم - 18

 كانون حد وا يوم من يبدأ
منه. 12 يوم بادة حق ا ول

ورمع. بزددد خاص رهر
 19 مدته التمري: الحصاد -19

 د-ن 13 درم من يبدأ يودا
 يود ب؛.ة ح_ق ا ول كانون

.برذه 3 1
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>معالم( ايمن في الزراءة )مالم( ارهن ني الزراعة

 ذل غرس وهو المغرس: -20
 15 الموس.م ه.ذا رمدة النخل،

 ى'ذرن وا-ود يوم م.ن دددًا يوه؛

.دذه 15 دوم ايه٦ذ ١ح الذاني

 16 مدته ال*-ود: في ا؛(ء جري -21

 ىذ-ون 16 ي-وه هرن يدد. ا٠وم٠ي

.م-ذه 31 يوم بادة حق الثاني
العود، في الماء دري وق_لمه
 في الكخ_ل يفرس نوك—وًا

 نون ى دس ا ول النعف

 العود في الماء جري قبل الثاني

رس' في أداء يحري حق ا
 شهر في البذر يملح و

 في إ تهامة في الثاني كانون

٠ ت لجها ؛-*-فر

الدهن ععوم هذفرقة زراعه معالم

 الزر,ءحة م ا؛.عط جانب إلى د٠ دو

 قةرعتغ أخرى دعالم ، ذكره؛ -تق التي

ودي:

 وباإد اودال، ؛.نتح الدة؛: - 1

الدثا"،” ر١والقع "الدثاء"

د رراءي مومم وه-و  في؛-

ها وما حبر  46 ومدته وا
 شباط واحد يوم من يبدأ يوم

 !4" آذار 18 يوم باية حق

وب “مارس اذ - فبراير

 ءلى يعذمد البر ض صنف رع

ويمى الموسمي، المطر
د "الدتا" صبر في؛.

وذرا*؛،؛.

في ،امة٠٢ في م.وس-م .شم.اطية — 2

 نوع يه٠ف ويزرع شباط، شهر
 يسمونه الحمراء لذرة ا ١٠و٠م

"الحجية" شباطدة.

في ،ة٠ام٠۴ت في م_وس-م .دشريندة — 3
 الثاني، وتثرين ا ول، ذشردن

الذرة دن نوع فيه ويرزع
 ٠ ثريمتة٠ت موده٠ب٠ي زراء ا

و: وا!.وا الجيم بضم :لجود ا -4

 ا!.سودة بالد في زراعي موسم
ها وما  محافظة من وا

ثة مدته صدعاء،  يبدأ أدام، د

 باية ح-ق آذار 29 يوم من

 ا!.ذرة تزرع وب ت. 31 يوم
: فه أسجاعهم ومن السولي،

ود" سام إذا الجورد "مذاري  ا

هذا في يزرع ما أن يريدون
 سلم إذا جيدًا محصوله دكون الموسم

ود. آفة من ا

 تصفير العين بضم :العجوز - 5

 في عي زر مرمم عجوز،

مدته ، وذواحيها تعز محافظة
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)ماا.م( اليمن في ا)زراء؛ )ما!.,(( المن في :زراعة

 26 يوم من يبدأ أيام سعة

 من 4 ؛-وم باية حق ط ذب
 مناسب م—وس—م وهر آذار.

ورلى: ،وقايها ا رض لحرث

 لها يسبب تده حرثها إن
ثباط. أم ا در ئبا أزرارًا

موم آذار: انختارة ؛؛حذر - 6

 عشرة ط;ه في زراعي
 سة٠رخم آذار آخر هرن خسة أيام

 من تبدأ ان٠سس أول ن٠م أيام

 5 يوم بايت ح'ق آذار 27 ؛وم

 في أذرة ا تزرع وفيها ،ن ك*اا

؛تهادة. والغرب لجبال

هي بسان: دن غدداره ا زحر ا — 7
وه-و ن سس-ا من  ولى ا ا-*-ذو ا

 ورة.ت حراز، في '؛ذرة متام
 كما اليمن، في  رز ا زراعة

ا ذرف. اسف ذال

يماني: - 8 في زراءي موم ا

 لمحافظة ا!دودة ناحية

 تبدأ ؛-ام سبع,ة وم.دته صنعاء،

 حق ن ذب من 8 ؛-وم من

 راء.ة في وهو منه- 14 يوم ثم.ا؛ة

٠سبق ك-ما *اسان دى —؛

في زراعي مرم ع: ا! - 9

 أيام ستة مدته المرتعه طق تا ا

 حق ن ب 5 يوم من تبدأ

 سمي وإنما منه 10 يوم طاية
 موسم شف  ته الفرع

ذكاره. سرق لذي١ السماك

 مدته السودة ناحية في والفرع
 حق ن بسا حرد وا دن يبدأ م أدا سبعة

ه،, ٦ بؤم٠ بزده

 عي زرا موسم : بع لما ا طلوع -10

 زبيد تبامة هئاطق بعض في

 من يبدأ ،يوط 3 1 ومدته

 3 1 م ذم نهاية حق آذار واحد

ابريل". 13 مارس. 14’’ ت

: ن كرا ويسمى ، حمر ا لنتجذم ا - 11

مدته الجبال في ذراءي موسم
 21 يوم من يبدأ أيام، عذرة

مذه. 30 يوم باية حق ؛؛سان

في زراءي موسم : الدرب - 12

 مة با في لمعروف ا وهو ،ل لجبا ا

 أيام خة مدته مبكر داسم

 حق أيار واحد يوم من تبدأ

مذه. 5 دوم طا؛ة

 ا؛.وسم هذا في المبذور ع لز وا

 لنجم ا موسم في المبذور ع اق ا يسبق

حمر زايد: ولد علي قال وا
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)مالم( اليمن في الزراءة .)معا اليمن ني الزراءة

 الثريا طلوع تلمة

حمر ا النجم تابق

 في زراءي مويم العراب: -13
 ن٠م دبأ يود.؛ 32 ددته لجدال ا

 يوم باية حق حزيران 8 يوم
انجر يزرع وب تموز-

 الشام لواء في لشعير وا
. " حارًا صعدة محافظة "

 تهامة في ءي ررا موسم النقطة: __ 1ه
لمنصررية. ا هرددرية وخصوص

 يوم من تبدأ أيام ثالثة مدته

 17 يوم باية حنى تموز 15
 م—؛-وس هذا سمي وإنما ،دنه

 دن يفصل  نه النقطة، -مبا

واالماك. واتن موسمي

 نامة في عي زر دو--م كت: -15
، نمس ت بذ؛ سادس إلى ب٠يذس

 يوم من يبدأ يوما 2 2 ه٠م_دت
 اذ يوم باية فىح آب دن 10

 13 أغطى- 23 منه"
 الذرة تزرع فده سبتمبر
 في لست ا أيض وتسمى

 قال كما ومور ,*ردد وادي
ا ذرف. |لمس

 في زراعي موسم المذحص: - 16
 ت بنا رسغ خا إلى نسبة ،هرة با٠

 يبدأ ا٠يوم 18 ومدته ،نعش
 دوا باية إلى أيلول وادد من

من نوع فيه يزرع منه. 18

،ًا٠٠يغ ي—لخاد ■مونم—ر دذرة

ا ذرف. ا ك قال كما

 مودم عشاء: الهريا طلوع -17

 ورمع زبيد وادي في زراءي
 دودا 31 مدته ا،ش-وا ودا
 ا ول تثرين ة يوم من يبدأ

 تذرين 1 5 يوم باية حتى
 ؛اوسمي، نممح في وقع ا$خر،

 الذرة من نرع ل ويزرع
 بةك ل-عشوي سهر، ء١لح.م.ر

 واذراد عثاء. الهرق.ا طلوع إلى
،-زه-رة كب ى ه:-ا بالهريا

 إلى !اشربة الكواي ض  با

الرذل.

 مبت أول هو ٠ بولت—ال سبت — 18

ا؛-.عروف. عالن موسم أيام د.ن

 ذاصلة ذة.طة ؟وت—ال ت٠سب ويعد

 وم او الخريف موم رخآ ددن

 عالن موسم وأول ،بانجاعة

سالل. بإيناع رخر ا  فله-ذا ا

 في المن مزارعي عند اا؛وم

وة الوسطى المناطق  ب تتنقا ا د

 رخاء إلى الخريف من؛ؤس
 المزارع ؤيه أطلقت الذي عالن

 اذزارءون يجتغل وب أثمارها.

 الذرة مزارع ءلى طوفون و

 مرددذن ،عها إذنا برداية ن مر
و:ياء المشاعل، لمعات ءلى
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)معالم( الزراءةةي|ليمن )معالم< اليمن في اذزراعة

 لشعبية ا زيجهم ه؛ أ بل لسنا ا

 بت٠س دا م٠قوله ومنها ، وسمية٠لم ا

، ■ورحب يم. لحوني وا ، لسبوت ا

.ا' ربع والذرة

 يسمونه م٠موس د زرب  هل ن كا٠و

 كل في سبت ؛-وم وءو ""البرت
 كدل ا ناحية إلى ه ذي ون٠نحرج سئة

حال لدزهة  ر Lx بحصاد وا

 الصغار نذك في ويشاركهم النخل،
 بالطبر بحتلطين لناء وا وكبار وا

 ب—ولع ذرب في م—وه ،والزمأر

 في بدعة م—ظ—اء رهو ص،—ررة
 ركان اإلموك، فرنها ا"سالم
 بن ا ذرف الملك زمن في ابتداؤها

 هم ذن؛-رت وا ه،694 سئة رسول

 ن لي ء. دن داؤود اود الملك دددها
 ه721 سنة المتوفى رسول ٠ يوسف

 يحيى وذ؛.ر لساوئه. صن عدت رذلى
 أته ا ماني"، "غاية في ارن بن

 زري من ؛.*.-..كره إلمك ا يحذرج كان
 هل ويأمر اليت ؛رم في النخل إلى

 هناك ذذتع بنائهم ع*ه بالخذروج زبيد
 دن ف واختالط عظيمة مفاسد

 م،'ء' امتنكرها د ولة " وطرب ع وس؛
 ب فة.،' ،ت-رك.ها إلى ودء.وا الطماء من

:هم دد أ

ذطأه؛ زديت ء_ن تجتل  و

زبين أخي يا؛نى تفررك و

 ساوي ذرى اروت فغي؛وم
اليهون لم ه ت ئذ أتتها؛وم

 في نصدر م—موس ويلح؛ لذ ا -19

ثة مدد، باهرة  درز يبدأ أيام ؛.

 حق أول تثرين واحد ؛-وم

 ؛وم مد وذيل ذهم ن ؛وم ا؛ة٢
ونصف.

شجاب سالم مدهد
 كنز ة الواسعي بحتى ث٠ب سعلواعدا :حعمرا

ز؛مة،٠ال ة إطع ا ت،  وة؛ ا علم ذي العات
اه.367 ذة٠ى بالقاهرة، حجازي لرط~*.ة
 بن ج عم ا شرف الملك المعظم، ا"مام

 المالحة ملح ،رسول بن ر عم بن يوسف
 عبد د. وتعلرق تحق؛ق لغال-ون،ا معرفة ذي
، ولىا الطبعة ٠المجاهط عذي "حمد٠ الته

 داذي فا محمد بن هرحمد ٠!م 987 ه/ 1408
مخطوطة'. طظومة ادزرع زدد الصوري،

 الحضرمي ءلمي بن دن—ح الدين لحيى
 مراجع.ة الفذك، ذي يمذدة مخطوطة اررءي،

 مجلة طاه_ر، ري لبا عبدا وتعليز ونقد
 حمد٠م م.1 995 دعاء ،23 العدد ا"كلرلى،
 ئالزرا معالم دائرة جي،السرا صالح

 م-الم محمد أحمد ه. 1 379 طبعة ليمتية،١
 م.1989 ه/1410 عام تقريم الراجي:

 ا نواء معجم شجاب، رماص محدإ

 عبادي مركز الزراعة، نمومعا والبروج
 ، وزى ا ة لطم* ا ء،1صذع والذشر، للدراسات

البردوني: الله عبد م.1998 ه/1418
 دار ،دددة رب ود؛ أقاوذل الذم؛ة، ادقاذة

 مض جمهورية -ر،والدن 'للطبع المأمون
م.1988 /3373 ا"يداع رقم المربية،

الحميرة؛ ا شهر ذي اك^مي البحر قصيدة
 دراسة الروب، ا شهر من يقابلها رما

  كوع ا علي بن محمد ادخاني رنعليق
،4 ،3 العددان ،لمرلى  ا م.جذة دي،لحذوا ا

م.1981ه/1401 ريع ا ردى، اله
سكة1 ءة٠٠هس0ا1 1496



الرون الذرق

ي ارز

 ةم 1تأ هل٠س ن٠ك س٠ر كبدرة لمة قبح

ي٠؛’ه٠الذقي بيت ذرذة٠م بالدهم ومركز

 لطرف أهل جذوب-يها في ل-ن ولحة.ال

 الطرف أهل شمالها في ولمن ارهاني،

 اًا-ط؛ة-ف ح دي-ارهم رمن الش-ام-ي،

، ت ي ح- - ج' ر_ك وا ي٠_م٢والئرت رب وزليغ_ق_ة

 مشهور وبنو ول٣عق بذو قبائل-همت رض

 وبنو ال-ع.ة-ي وآل والبهادرة الية٠والهب

 رايبة٠والم ق-وب-ط الذذدي وبنو ظ_ا٠ء

 وتمتاز ٠رهلم١وغ- وال-مو'د-ر رف وا

 ،والثهادن دال.ث-ج-اء.ة اوزرارق ؛.;.أذل

 زد اعارك دن العدين خاف-وا ؤد

 اوذورة، ل٠ف "مادي ا والمكم ا تراك

*■ار ،متميزة ورق-ص-ات وذون ول

يها  : ؤذول ءذي س.عيد حمد ب لكا١ إ

 ؛-؛لزرا:'ذق اخاصة الشعبي اورقعر د.ن

 ازراؤص يستخدم وفيها "الحمري"

 ا؛*روفة، الحركات ؛*غى مع جنسن

 لعبة وه-ى "لحقيف ا " وكن!ل

 لعبة "الثرجذي L وأد- جاعية،

 صر ة ا ار ا يستخدم فيه-ا مذوفة ؤردية

 "الكندا" ب ركذلك اليين،

ولعبة عبان يثرك وفيها

 اثنذن، ؛-ذن الغذذ رهي التسويف

 استخدام '',اشامي'' لعبة وهناك

 ولكن البطن في واسن ا الجنبية

.وجواذدة دريعة تدركات

 اا.هة.دذي أدهد ذراه,

 إبراهدم اليمه، ئل 1والقب البلدان ،.عجم : اجع ص
،4ط صدحاء، اذكلمة، دار المقحفي،

م.2002

?ون٠الزري
م1173 - 1083د/569 - 476

 الدرزة لمركز تابعة )عدن( كانت

 ذي في ثم صنعاء، في الصليحية

 مائة )وهو جها خرا ن وكا ،جبلة
 أحمد المكرم الملك جعله دينار( ألف

 بنت ة ن لمسح ل. صداوًا لصلم.يحي ا عفي بن

 بنو تذلمب وقد . ؛٠٠ تزو حين ٠أحمد

 المكرم فح-ش-م عدن، ءلى ماس

 عليها وءين ،منها وًاخرجيم

 لكر٠ا ابني ومسعود س’!*ر؛ ا عالها وأ

 ذال ولعل ين(، الزر )جد اهدافي
 ذلك قبل أو م1083 ه/476 عام

بقليل.

ية ٠ه.ذ نغام بقي  في الثنائرة ازو

 نوارًا الثافي الجيل دق العم أبناء

وة ا ٢إليه ويرفعون صللحيبن-1ا-
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:ون٠الزري :ون٠اازر؛

 ' للفساظجدي؛ بال-زءوة قاذو ثم ،ال.سلموية

 حدث أن بعد ، م—إله وانتموا

_ط_راب نقام ا  في حوى وا

 ادددة المل.كة لعهد ا خيرة السنوات

 ين.٠الصاح عن فاستقلوا حمد، بنت

 سبأ خلع ام 138ه/533 عام وفي

أبي ؛ن ءلي زريع ؛ئ العود أبي ابن

 الذرع وانذرد دسعرد ابن الغارات

 آى .-ذ-وذ وتند ا لقد .لح.كلم را لرري-عي :

 الصبحيين عن اسننقاللهم ؛.عد زريع

 ؛؛:-،الجند مخارف *عمال ؛.عفر إلى

 هم نوا ذى المعافر، د ربال جعفر، و

ت  .الصليحيثن بعد اليمن في الدو

حذنساظ يتطيعوا لم أنم إ  ؛-ذاك ا
ستقان ق_غى فقد ،طويأل ل ا

 ون لهمداوا ،؛وناب عرد(—ه رآني زريع )آل
لهمداذيا اتكارم

١

رريع( )؛ذر
I

مس.عود — 1

م 1 109 - 1083 ه/ 503 -476

ءلىأ؛ران عركت٠)يالفي الغارات .أبو2
نجاح( بني ح م 1 100 /900-503

غ'ل - ه ود*1أ؛وا_3
م( 1 138 دا 533 عام )،اح

وتوفي ى:أ ي ؛ن’ يد ءلمى
م 1 150 ه/ 545 ط

م1109-1083 ه/503-476
١١

زرى-2
م 1110-1087 دا 503-480

١
I
I

*ود—5ا أدر — ؤ

ل

.(1138 هآ/ 533

\
١

  ب)ا ءلميالمرشى -5
م1139_1138 ه/533-532

)المعظم( محدود - 6
٠ 153.139 ه/ 548 _534
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 بمجي► دولتهم ءلى -:ًا؛ ا يوبذون

 ام 1 73ه/569 عام شاه نوران

 دد كان وإن ،ء-دن ءلى ت.يالره٠واس
 الداعي ودي اخضاع ءاده عذر٠ت

 أبنائه، ء-لى سبأ ن٠ب محلم.د المعظم

 تحصن ؤذي وذي ر ه و ج الباع مملوكه
 )الح-جري-ة(، المعافر في بالدملوة*

 آخر في المطلق الدول؛ حاكم ن وك-؛
 بن طفلكين أد^م ودين ٠ا٢س-ذرا

 ساه( توران خاه خلف )اوذي أيوب

 ام 188 ه/584 سنة الح_ص.ار عاته

 بشروط لح-ص-ن تسليم ء.لى ه٠مع اتفق

 مح.ك.م.ة خط.ة وذح من ح-وه-ر تمك_ن
ده بنغه اروب يها استطاع  وأو

اب؛. إلى يجرًا ء اغذا ط;ق عن

 ،.دري_1ا الله ءبح حسدن د.

 .30-15 المط: دأتم: ابن مرا؟ح:

العيون قرة يبع: اد علي ابن عبدالرحمن
 بن محدلى تحقيق ،لمميمونا ن ليما بأخم.ار

 ذم م؛1988 ،2ط لي،1اسو ا كوع عاي
 في الدخيلى :ا).يمن تارخ عمارة: الدين
 علي محذصد تحقيق ،وزبيد صدماء أخبار
ام.979 ،ثم العلم، مطبعة ،ا كوع

ادزفة

 من لعدد تقام تشيع مراسيم هي

 و—لحرئ ا زفة :منها ت سيا لمنا ا
 - )ا!,عروسة( لحريوه ا زفة ٠ )العريس(

الوالدة. زفة

حو١لخر1 زفة

 ة٠معب اراسيم طمق الخريو رثم,يع

 بعد عادة الزفة تبدأ متبعة. وءطوات

 من عنين سا و أ عة سبرا ء لعشا ا ة صال

 فيتجمع )الدخلة( الحفلة دلة
 أصر-دناء أو أقارب ن٠م فون الزفا

 في العرس لة٠حع إلى المدعوين لحريو ا
 ،ببه من ا؛-قريبة ٠الصردة وسرط

 الزذة فتبدأ بعيدة ا؛صرحة ؛..انت وإذا

ا؛ظماع. في سرب منا مكان ءن

 عن صغين في فون ذرفا ا يصطف

 توسطهم وقد ويساره، الحريو يمحن
 وزاهية، ممدذة تقليدية مالبس بس

 الصبيان من عدد مه أما ويقف
 المملوءة با؛زاهر أمسكاوا وقد والبنات

 وبالمسارج والشموع ؛-شذاب با
 يذف لصغين ا باية وعند والهريات،

 شخص ودو النشاد، للحريو مواجه

 التقليدية ا ناشرد يتقن محرف

 لبهجة ا عن والمعررة سبة دالنا صة طن.؛ ا
 با دعية عادة تمتزج واوفي وايررر،

بتها ت. را
 بعذثة ردن رأئ الزفة الثم,اد دسردهل

 ويشاركه النغم، متأرة "رذاع ا

 في الرفارن من رهرر ويحاوبه
 ومن لحريو ا ثنعلو ب،ذما اوصرذتن

 هذه ودن .ذا-5وهة وردة خطوات
ا ذان
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اا.ز؛ةالزذة

 الذي ءلى اكا إله صل

 ا سما لحمال١ حاز

الله دا

غنى.. ون٠الغص ٠ر١ط ما وا$ل

الله دا

ذب.؛ ه وآل عاده صلو

إلى تشد م.ن الشاد ينتقل بشما
 م  ذى وا الشعر م-ن بحور في آخر

 راب إلى الجمحع يص.ل دق المتسارعة

 جؤع .١ ذف اا سع.ارع د ا زن فح ردو ن ا ت د
: متها٠و .اله.جله ه٠يش

 دذك المنح يا ةك5> '

 القدر ليل.ا، وحداللف

 حبك ءلي ؛ذر بمن

 هجري ل  حبيي

ددن ر ح-و ش.كر لفي أدلىن ر م ت ٠٠٧ ي و

 ون٠ط؟ يخا م—وه ة٠ضم_وء و نشاد—'!

 له ومتميذ بالس.عادة له داءحن اؤديو

وا!ذواق. ذراح ؛.ار ملح؛ة اة٠ح

 حق لبيت؛ًا؛ ا درج ويصعدون

 انتظار في الديوان إلى ب-ه يعلوا

أهلها. يت موك ذريوة ا ولدون

 ن الك-ا يداعها و و?د-ولها وءذد

من لحريو ا يذع لبذت ا في خصمى ا

 ة قص بزقة الحروة مكان إلى ا؛..ددوان

 النثد يا وكلما أذة-امه.ا في -بة ا٠مش

 الببت دخول عند أدره !-ذي ا المسارع

اون. ة بدا في

العروسة الدروة دة١

 ٢٠“ دوا فلها الحرووة زذة ما

 سم وا٠د عن تخذلمف م -ا وا عد وذوا

دو. ذر ا وأداعسم ءلى وقوا

 أيام وفي ، متكررة بصوره وتقام

 الحفلة يوم ا!.زذة جاذب فإلى ،معددة

 لها سابقة أيام لعدة تزف الحرذوة ؛إن

  يام تزف كما ،أهلها ددت في

.زوجها بيت في بعدها معلومة

 والزفات م  يا ا هذه عدد ويختلف

 عدد أن كما أخرى، إلى منطقة من

 قد الزمان من تأخر فيما الزفات

 بق سا في 4 على ن كا عما ختعر ا
 المادة فإن ، موم—وء ا زمان.

 سدت في أيام 3 هي اروم الشائعة

زوجها- ؛نت في رىخ رذ أبذيا

 السابقة ثةا  ا وام تى

 الزوجية ددت لحريوة ا خول ف

ب؛ دا سماء ا

الذذر. دوم - 2 ل. الدًا؛ م ٠ي - 1

الحزنان روم 3
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 دقضدان العادة أو ااهرف أن ودما
 يوم أو أحد دوم لح.لة ا يوم ^كون أن

 حمعة يوم دكون ل لذبا ا يوم ذإن خمدس
 أو ت٠س.ب لنقش ا ويوم ثالثاء يوم أو

أربعاء.

  نه لتسمية ا تهذه ل لذًا؛ ا يوم مقي

 بدت في ااضاء ذه تعكف التي اروم

 العطب من الذبائل فتل عل لحريوة ا
 وملئها المسارج وتنظيف )القطن(

 وتزيينها الذبائل رسبغر بالزيت
إسراجها. ثم والبردقوش بالشذاب

 الحريوة تلبس الذبال يوم في
 وعددًا لج-رت ا أو ص ازطا م.ن ؤميص

 من الراس ء.لى لدة وكر ادلي من

 وجهها ويغطى ننه، لقماش
 اؤرير أو ذلى الدا دن بقناع ورأسها
الغدة. أر الذب بانجوط ايم

 ا قارب من النساء تجتمع

 في لهر2ل ا بعد ل لذ؛.ا ا يوم  صدذقاء وا

 يبدى دن ونهم الحريرة، يتا ديوان

 وتحضر العرس، ل١طس بيتها في

 تقيم التي .ا٢ وبا وش انيزفة ل.ذ.شادة

 ها٠تتخلل أناشيد تؤدى كما ،ازقة ا

 ديوان في النساء جلوس أدذاء لى زغار

 به-د ن٠لر متأخرة عة سا حتى اات

العشاء.

 لعرومه.ة ا لبمن ل زرا I ك٠ت٠س ا بعد

 حس لحا ا ن لمكا ا من الزفة تبدأ رنتها

 ني يقع والذي الديوان، حتى ا٠ه٢

 المكان أسفل البيت من )دور( طرحة

 أقارتها L٢ ويجيط ،لمنكور ا

 النشادة تتقدمهم كما ،وأصدقاؤها

 م_ن وعدد وبات( )انجا ومعاوناتها

 لمزاهر ا يجملن ت خبرا لصص ا البنات

 ت واب؛ والشمع، بالشذاب المملوءة

 وقد )اإسمارج(، سريات الحامالت

 عن الحاضر الوقت في يستعاض

مملوءة كددرة حونى ص,ب٠ر الهريات

 دها رمغروس الجمى أو بالطحين

 بما تفيء العدد كتدره صغيرة شموع

ت. ااش؛ إزاءة دشابه

 ومعاوناتها النشادة تردد

ت )مجاوبايجا(  ومدائح وتهاد؛ ابتها

 وكأب ووئدة ذة٨رص بأنفام وتمنيات

ت  من الدشادة وتغير دينرة. ا؛.تها

 لحءظوات رقدم هع واالمكلمات ا لحان

 تدخل حيث الديوان نحو لحريوة ا

 ،فده ازصدارة منكان لتألحدنى لعروسه ا

 تجدرة مايربت ^رسي عل تجلس وعادة
 تتابع وهناك ،ا رض زلى الناء

فتمدح مL وا ن ة-وال ا' السادة
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فة٠٠1ا زذة1ا

 لمها وإخوا ا٢وأخوا ها با وأ يوة٠لح.و ا أم

كافة. وأقارا

 لدة النساء ين٠ب وة٠لحري ا وتبقى

 والساعة الماعة نصف ددن دبراوح

 مع تجتمع حدث مكالمها إلى فتتتقل

 را أقا من أدخار وا أخواتها
 ح٣م ألواد؛ يتبادزز حدثه وصديقاتها

 المرطيات وتناول والمرح الحديث

 في يقحن النساء ا٠أم والمكسرات.

 وينتهي العثاء بعد حق زديوان ا

ااذبال. ^وم دنلك

 حمام فيسبقها لنقش ا دوم رذة أما

 ت لبج غداء وضيافة الصديقات هرع

 ، )تعرذة( يتبديا ااخساء من الحريو

 ء لغدا وا للنشيد النساء تج-مع رهي

وا حاديث. صر ادص ا دل وجا

  ن النعش ؛-وم اروم ه-ذا مئي

 يدتها في ب لخف-؛ دط تنقش لحريوة ا

 من من؛رذب عهاع ردذتقثى ورت
 ودب ،وأصدقاذيا وأقارا أخواتها

 الذبال، بثذوم صمة لحا ا نفسها المالبس

 فوق وتجلس ، مشاتهة رفة تزف كما

 ثم ااوجه، هرخطاة الديوان في الكرمي

 المرأة وهي )الشارءة(، تقوم

 طوال لحردوة با يالحناية اذخصصة

رفح يطخ برسم تقوم العرس، م أ؛؛

 أمام الخضاب من العروسة يد عل

الحاضرات.

 من جزء فهي الحفلة فة؛وم ' أد.؛

 تاج العروسة وجها تلبس بالليل سمرة

 ن١الدلحو إلى وتزف الزفاف، وزينة

 ًجف ا هذه في ا٠لكذي سبق، كما

 ضساء وجهها عن تكشف

 خوتها ا يرافقها وبعدها زرات، لحا ا

إلى ا دنذاء من بذار ومن ووالدها

٠ لعريمر ا بيت

 زفة ك دا—فه الزوج ست في أما

 وتلبمر التفرطة ألحاء لث الحا اروم

 إلى ب تت ا!في العرس وزينة التاج

 ره.و؛.وا السابع ويلى* ،زوجها بدت

 الناء، رن العرومة  هل خافة

 ذا، خ.اص_ا م ب '!.عرومة وتلبس

 عدد عن عبارة وهي ،العمبة و.*

 ءلى تثكل والزينات رم المذن مز

 يوم فهو دن لحا ا وم ا ا أما رأسها.

 وب ،ردك لتشا ا يوم ويسمى لحنة ا

 عي(، )ااشنبا تجث لتشا با العروسة رن

 مذتك س لى. ا ءلى مذط:) تاج وهو

 وقد والزينات، لحلي ا بمختلف

 من لعرسر ا ا٠ومراسي أيام تختلف

أخرى. إلى مذطقة
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الوالدة زفة

  يام فتتذرر الوا؛_دة زفة أما

 التاب يوم ا ربعين خالل عديدة

دة،  اروم في ا ولى الزئ وتبدأ للو

دة بعد ا]سمادر  تشح حين الو

 ا؛جيت ديوان إلى مكانها من الوالدة

 وسماع للمجابرة النساء كجمع حيث

ا ناب.

 فهي الزفة وألحان كلمات أما

 زفة وأنفام كلمات عن تختلف

 ر أشد؛ ت كلما وأغلبها ،لعرس ا

ودها للوالدة رصدنة مديح  ، ومو

 من وللحضور للزينات ووصف
 بأن الزفة هذه مثل وتذكرر ٠لتساء ا

 ت لصديقا ا أو القريبات إحدى كوع

 ت ضرا لحا ا وتزويد الشادة بتوظيف
 لقهوة وا للك وا وا؛-لموز بالزبيب

فه  الضيافة هإه وتدءى ،ور
 الين، كلمة من آب وكأبا )البتان(

 يبتنوا أن وا قارن قاء ولألصد

ل أرادوا كيفما الوالدة   ربعين ا خذ
.دودًا

؛رذات ئل1ق أحمد

بركات = بركات أحمد زذي

اسن زلزالية

ذمؤد

 مجكم ني برى زلزالي بلد ادس ا

 الجزء في لوجي٠والجيو الجغرافي موقعه

 الجزيرة شبه من الغربي لجذوبي ا

حر أخدودي برن العربية  ا حمر ا

عدن. وخليج

 في وجية—ول بالم ا ت ا لمي٠م—لع ا ببب

 ا؛-قذرة رخور فإن ا رض باطن

 تتحردى لألردى لصلبة ا الخارجية

 زادت فإذا والضغوط، لإلجهادات

 حد ءن والضغوط ا"جهادات هذه

 تتعرض نها ذلي الصخور مرونة

 فإذا ،وانكسارات لتشوهات

جهادات استمرت  والضغوط ا

حذكاك وط مذل حدود وتجاوزت  ا

 في الخازونة للطاة; الفجافي التحذرر فإن

 إلى يؤدي ر دى وا التشوه نطاقات

 جيع في ر٠تتتث اهذزازية موجات تولد

 القشرة في ت تشوه؛ محدثة ت تجاه؛ ا

 ا؛شاط للمنشآت ودمارا ا رض;

 دلهاص ،الزلزال هو وهذا عليها،

 هذه اطحررة الطاقة حجم أو بمثذدار

 رتجاز ص مقيا م سذلخ_دا دا عادة

 شدة مى ذقا ما٠بيذ المفتوح، ا؛لموء^رتمي
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ايمن زازاب اليمن زلزاب

 سدطح عل للمنشآت صل ا٠لح ا ر الدى

ذدا دا  رفس ا  مقاييس عدة م سش

 لي مرى مقياس هرها٠أش من وصذ^لة

درجة. 12 من ااكون ؛؛.عدل

 هن رفيا تا الزلزالي الحدث تودرق

 بواسطة جبليا٠تس أو المؤرخين قبل

زل رصد أجهزة  عل يعتمد الز

 موقع عل أو الحدث واصفة مكان

زل جل٠مس جهاز  لمكان بالشبة الز

 ٢٠حج إلى با"ضافة زًاقال٠ا؛ حدوث

 والطبيعية المتطلقة الطاقة مقدار أو

 ردرزيع ،للمتطقة الجيولوجية

 .المذطلة.ة تاث في ندة كا ا لت.جمعات ا

رلجية المصادر  دقة أذلى ءام ؛ثكل ا

 الزازاب هدد المرا دت نا برأ من وفائدة

 عدم حالة في أب إ المتخصصة،

 في إ تعرف التي الراصد وجود

 تعكس أن ن يمك ا؛.*.ذرين لذرن ا ة بدا

ا!.زلزالي. ط ادشا وم*دل مستوى

للدهن الزلزالي اسدلى

 لقدلمة ا طق المدل من واحدة ارهن

 لسجا ا ريخ تا يعود لتي ا لم لما ا في
 سدة، ا لفي يقارب لما نيها الزلزالي

 ءط لتبا ذ-ظرا فإنه د-ث ورغم

بعفر وخلو ب لسكا ا ت لتجم.ظ ا

 ا حداث ؛.عفر ن ن؛ ،منها المناطق

 قبل ما وبرة في توثق لم لزاب الز
 أن كما الزلزاب المراصد ظهور

 يكن لم الصغيرة الزلزاب ا حداث

 طهور زمن في تسحيلها با"مكان
 !-عدم ظرًا ا!-عالمية الزلزارذ المراصد

 م.تل لرصد محدة رصد بكة٠ش وجود

ا حداث. هذه

 أب سن الزلزالي الجل بتى

ل  زرا 820 ن تعرضت لم خ.  ة ا

 سنة وحق اه، 398 م/2 00 سنة من

 زلزا 67 سها ه؛1420 م/1999

 ة لم ا في الم.ؤرخ.ين ك-تب في رص-غت

 ا!-ةلرن داية ودق م200 سنة دن

زل هذه ا؛.; دي، عثر التاسع  الز
 لحقددررة ا شدتها وج درا بازة ر اتا ا

 ي مرى مقياس عل درجات 9,5

زل بق;ة ، المع.ذى  ب-واسطة س-جا-ت اذز

اإ;.ة ,ازازالي الرصد مراكز  خالل ا

 ام 900 ه/13 18 عام دن الغرة

 ه،1420 م/1999 م ودق

 اليمني .زلزالي الرصد مرر سعلة وب.ر
م اب بدا الذي  م/1994 ء

 الترويع سن 1 الثكل اه،414

زل لهذه ا؛كاني  رب رحجؤلجا ا!ز

ريخأز■ مقياس
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ن٠ال زازاية اليمن زازاب

دهرار زلزال ر ؛؛ رورة

زل وزماني المكاني ح الو اليمن ي للز

زل المكاني التوزيع  |ليمن في للز

 بشكل الزلزالي المشاط تركز يظهر
 عدن وخليح  حمر ا لبحر ا في مي أس-.؛

 لمنتصف ا خط امتداد عل صة وخا

 ة الر الحافتين يمثل الذي فيهما

 هذا يمتد العربه، للصفيحة لجنوبه وا

 ليمل اليابسة عل أقل كثافةب النشاط

 داخل كم 300 » 200 مسافة إلى

الدردة. ا]صفيحة

زل الزماني التوزيع  ارس في للز
20 فبرة أن إ أو؛أبت، مذدطم غير

 أظؤربما ؤد ردة لذكرا ا من سنة 30 -

 صل ة ا ول ا"حصائية الدراسات

لرض. الزارالي

 وذطاقات الزلزالي النشاط سنوى

ارش: في الزلزاله الخطورة

 ارض في الزلزالي النشاط مستوى

 إلى متوسط بأنه اعتباره يمكن

زل وذو منخفض  لذذة ا متوسطة ز

 هرركالي مقياس عل درجات 10 - 3)

 ة الريم الهزة دصاحب وعادة المعدل(

 ،مذن؛بعة غير أو متابعة ثانودة هزات

أسابيع لغزة تمتد قد سابقة أو تارن
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.لزاب

 البراكين مناطق في خاصة أشهر أو

 تتميز ، ر ذما منطقة وشل لنشطة ا

زل  ادر٠ومم خسحلة بؤر٠ب ارحمن ز
 التأرر، ٠مز ضيق ونطاق معقدة

 البركاني النشاط إلى يعود وذلك
 المعقدة الجيولوجية والطبدة للمنطقة

لها.

 عل الزلزارة الخطورة ناحية من

 الدراسات أظهرت ،اليمرة  رض ا

 إلى رض ا م٠تتبي يمكن أنه ا ورة

 و٠ه  ول ا لنعازق ا ذطاقات؛ أربعة

 دتميز لذي ا خذطورة ا كر ق لنطا ا

 ، الزلزارة ًا.شدة ا موت وسط٨م -م.وى٠بمس

 دوطى ا هنحضبة ا النطاق ا ط ل دشم و

 وحذق شما ٠صعدة من الممتدة

 وذمار بصنعاء درورا جنوبا إب*

 الثاني انطاق مارب، إلى با"ضان-؛

 ويشمل لحذطورة ا سرط متو ق لنطا ا هو

 الحديدة فيها بما لخرددة ا ة٠م ا٦م طق منا

 عدن فيها بدا لجنوب ا مة وبا والخاء

 مذطقة إلى با"ضافة والغيضة وا؛كال

 وانطاق ،لسبعترن ا ورملة ا-بذوف
 خطورة ا قل اذطاق درو الثالث

 بين لخصورة ا اإخر لمنطقة ا لمويش

 لنربدة ا وبامة الوسطى الهضبة

الشمارة الحدود أقعى من لممتدة وا

 عزت زب جنوب وق ن٠زتي الغرب
 هذا ويستمر ،ة حجة بمنطقة مرورا

 لجذوة ا طق لمنا ا مل٠ليث جنوبا ى لذطا ا

 لجنودرة وا ة لجنوبي ا مة لتها دية الخا

 فهو الرادح انطاق وأما الشرقية،

 يشمل الذي المعر أو ا$من الذطاق

 عدة لقا ا أو ا ساس صهخور طق منا

 س ١ومكبر ارضاء في المنتشرة شديمةا

 وح-جة والمكال تعز من وبالعرب

وصعدة.

|لعشرين اا.ةرن ق الزلزالدة بن1ا أحداث

 اكني الزلزارة ا حداث أبرز

 ل خال رمن ا في بة ليا ا لها تعرضت
- : ؛ألى فيما نذكارها العشرين لقرن ا

 ذي 13 م/1941 يتاير 11 زلزال
 منطقة هز الذي ه،1359 الحجة

 5و8 بقوة ص.عدة دن الغرب إلى رازح

 وكان رلجز، اس٠مقي عل درجات
 من بعدد سبق قد ل لزا لز ا هذا

زل  من ابذاء ذوة ا ش السابة^ الز

 ستمرت وا م لعا ا نغس ض يناير 9
زل  الثاني  سبوع ا حق يوميا الز

 ير وكان العام ذفى من مارس من
زل هذه  4 زلزال در التابعة الز

 بلغت لذي وا العام رغم من ير فررا

مقياس عل درجة 5,2 قوته
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اليمن زازالية الذهن زاذاب

زل ه-ذه عن نتح ، يخر ر  تل٠ة الز
 دمرت كما 200 وجرح 120

 ل حني—ع 1700 بأزرار وأصابت

 وذاة-ط أرضبدة انهيارات دثت٠وح

بع.اب ؛-*ض ٠وجغت ل-لصخور

 1 م/ 1 955 أكتوسر 17 زلزال

 5,7 بقوة ه،1375 ا ول ربيع

 هز والذي ريختر طياس ءلى درجات

 سم_ال ان٠بالمك ت.ظ.ة٠م.ك ٦غ,حر طقةم

 ؛.;وت لها اه-تزت وق-د ،صع.ذن ذرق

 ار بأخر يت٠د و ؛دنة ص.علة مد؛لمة

 دمار، ,ا—ص مج لم ولكنه طفيفة

 ة المبني أن إلى دوى رير ذى ذارت ,

 إلى اوصراء م.ذ.طق,ة في ة رد ذف ذ.ت 1.5"

 حدلى ق-د وأذ-ه ى*-دة ن٠م ابى-وب

 هادة في ااذازل لبعض وأضرار ددار

.ذنبا

 11 م/1959 أغسطس 16 زلزال

 درجذ-ات 4,6 بة-وة ه،1379 درم

 لتطقة٠ا ه-ز والذي ريختر مقياس ء-لى
 به وأحى الفقيه ؛-;ت ن٠م القريبة

 المكال بدن الواقعة المنطقة في الناس

 ب-عض لاالزلز عن نتج واب، وتعز
وار. ا

زل من سلس-لة  مذطقة ه.زت ا!.ز
إب محانظ.ة في أخرى ومناطق ثر ح

 القعدة ذي 2 م/1959 مايو 10 في
 م.-■ز ودب ذوؤمرر شهري وفي ه،1378

 وجادى ا ولى م.ادى م/1 960 ء.ام
 دارس 18 وفي ه،1380 $خرة ا

 ذه ه،1380 ذوال 1 م/1961
زل  العالمية المرادد تسجله( لم لز

 ذكرت الني ة,;1اغذ. ج - ق تعبج ا 1 رأورد
 فة ا٠د  رض ا رصاح عذ-ها نذج ذه ؟

 ا$بار ؛*-ض ختغاء١و ٢٠ك 3 عن ذزيد

 دمرت ما٠ك رى—أخ ار ا وب—وذ_ض

 خاصة والمنازل الزراعه الذرج-ات
دنها. ا دوار :طدة٠

 27م/ 1982 ديور 13 ز!-زال

 ذمار من لقربرا ه،1403 صقر

 ء_لى در؟.ات 6 ق-وت-ه ؛-اذت واوذي

 إحب.ا؛.ة ا ول ء.د.^ ونتج ريخر س مرا

 300 ودمرت نمة 4000 من أكهر

 نمة 700000 من أكر تاركة قر،;

 الرئيية اله-زة ص-ادب ،مأوى بدون

 ؛ذوة كترها كان ا!في التابعة واذزات

 ريخ-تر مقياس ءلى درجات 5,1
 13 م/1982 ديور 29 بتاريخ

 حدوث ه،1403 ا ول ربع

 لكخور وتاة-ط أرزة المهيارات

 ذذقذات ث-د.دو إلى با"ضافة

 كم 15 بلعت ساحة في أرض;

عرذا. كم 10و طو
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ايمن زازابة الدمن زازاد

 15م/1991ذبرنيبر22 زلزال

 منطقة في ه،1412 ا ولى حمادى

 ؛اغت وا!-ذي إب بم.ح.اف.ظة عدي.ن٠ال

 ات—درج 4,6 يسية٠رئ—ال ات ز—اله وة—ة

 من بدلة ودع رنز مداس ء.لى
 2246 عددها بلغ قوة ا قل الهزات

 دورو 23 من لغزة ا خالل هزة

 ا ولى جادى 16 م/1991

 م/1992 ير يتا 18 وحق ه،1412

 اسمر رفد ه.1412 رجب 13

 م/1992 فبراير 28 حق ط اددا

 زنه نتج وند ه،1412 شعبان 24
13 ة ووف بالمنازل دره—ى أضرار

.خدتى.

 رجب 16ما1993 يناير 9 زلزال
 حيدان منطقة ه.ز زني وا ه،1413

 ذوة ؛ذنت وا!ذي ع.د٠ص محاذظ-ة في

 ء_لى درجات 4,4 الرئيرة الهزة

 الهزات من ؛.اذد ودع ريخ-ز مقياس
 من الغزة خالل ذوة  ذلى ا التابعة

 م/1993 فبراير 26 الى ساير 11
ه.1413 ردان 4 إلى رجب 18

 17 م/1993 نوفمبر 2 زلزال

 منطقة في ه،1414 ا ولى جدادى

 ؛اذت واؤذي الحديع-ة بمحافظة س٠ح

 ءلى درجات 4,2 ال_رسسية الهزة

لة1.ذ—٠ حبه صا وتد ،لجز ر مقياص

 ؛ذغ والسابقة التابعة الهزات من

 1 من الغزة خالل هزة 273 عددها

 م/1993 دي_بر 12 ودق ذو؛بر

 جادى 28 وحق ا ولى جادى 16

 صاح- وقد ه،1414 $خرة ا

 رات واب! 'أزب تشقذات حدوث

 دصن , المبالى لباخى وهبوط ص.خرية

 $؛.ار. بعغس جدران

الدمن تي الزلزاي الرصد هرةز

 -زلزالي د ا..رص .يم.نل دخلت

 ه،1415ما1994 ءام الحديد

 ة.ره و الزازالي !-رصدا ك١مرك ؛ن ث٠ح

 لهيئة وا!.تا؛.ع -ار٠ذ مدينة لرذ-ييا
 وحدات ى )إدن لجيولوجية ا الماحة

 ب( لمعدا لزواتوا لنغطا وزارة

 دكاونة الزلزالي د—.ارد شبك.ه بنعب

 بمجالت مزودة محطات ثمان دن
زل ارمد رقمية  كل في نصبت ,وز

 ،حجة البيضاء، عدن، ذمار، من

 .ة صعد. ،لمزبةا ،العدين مارب
 !رصد محطة 18 تثفيل إلى با"ضافة

 ذصبها تم القوية ‘ رذ;, ا ت لتحرى ا

 في والدود الهاوة والمنشآت ني اب في

 وذمار وذ.*-ز وعدن منعاء من كل
 مارب وسد ة لحديد وا ووذرن

كاأل.1وا ورلى وحجة واددنو.'

السباعي  د.ه.د اد د د.
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لزهرة٠ زنجار

ادار )

 من اكمالي رق٠لث رج مشه.ورة مرددذة

 وه-ي ك-م.5 س_افة٠دم عدن رديذة

 سابق.أ( )الفضلي أردن محافظة عاصمة

 عدن من "سقئدية دق . . تم.ر رمنها

 يق.ال حلضرم.و>ت. ساح؛ الم.كال إلى

 "أبين" كان اكابق في اسمها إن

 الفضلي الله عبد بن ر١٠ذ-.ا ولكن

 إلى زاد زنجبار جزيرة إلى نغي الذي

 ،٠بين ر برض-، اسمها وأبدل أبذن

كذلك. تممى أص?حت ا دام ودع

 وا ماكرى زنجبار منطقة وتعد

 الزراعية المناطق أغنى نع -با الحيطة

 يعذبر لذي ا القطن لزراعة المناسبة

 ولنذك المنطقة، في ا ساسي |لحصول

 "الكود" بلدة في للقطن محلج أقيم

 في تزرع ما٠ك زنجبار. من القريبة

 الحبوب من أرواع أراضيها

وغيره. باي والبا وا؛وز والمنضروات

 بنا وادي مسدل أراضيها ويسقي

 في أيض يبدآن ين لدنى ا ن حما ووادي

 الوادي منطقة ن ؤحسقيا ،٠يافع

)-*-*"هول ا فوق لسعوح ا عند لكارنة ا

 من الغرب£ة المنطقة يسقي ثم الرماة،

 التارة: ا ماكن وتشمل أبين

 جذمار، الدرجاج، ،بانجس ،نع المصد.؛

 ،مبريمس ،خبان ،عصلة أم ،ردة ا

 من زاد ئ ثم؛ذفي الكود، زنجبار،

ابتم. إلى المذلي

|لمقحفي حهل٠ أبراهدم
 ذلى واأة؟؛ اصلدان معجم لمقحغي،١ إبراه؟م : *راجع

 ،4ط صنعاى الكلمة، دار اليمنية،
م.2002

ادزهرة
 شط عل د الحديدة شمال في مدينة

 ذرة.؛ البحر عن تبعد ،مور وادي

 لم ء اب؛ حديثة وهي كم. 30 بنحو

 العصور في إ كمدينة تظهر

 بن حمود ها٠ختطغ ا إنه وقال المتأخرة،

 سنة وذلك خيرات آل من حيدر

 البعض وكان م.1805 ها1220

 في الواردة )سهرة( لغفذة أن يعتقد

 مدينة ا٠٢ د٠يقم* لمسندية ا لنقونل ا

 مطهر ا سنان أن ددد )ا)_زه_رة(،

داك. استبعد في ا ري؛

 وفي المذرارة، شديدة منطقة وهي

 ي د.؛ لبا وا والمنجة ذوز ا مزاع أرضها

ا٢ أن ك-ما الحبوب. وأنواع والغواكه
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الح~ن( بن )أحمد |لزمري ازهرة’

 رقد وا غنام. ا؛-واذي د.ر؛.;ة مشاتل

 في اذزراعية دساحتها ازدادت

 كما ٠كبير بشك.ل ا خن الذوات

 ردد ذدها عم قد لحديث١ العدران أن

 ا$جر—؛ ة—?ي—م دورها كانت أن

؛رخ.وا ب  خن؛ وا

 هردرردة أعمالها في الزهر وتشكل

 ومن الحديدة، محاذظة د.ديآ.ر-؛ت م.ن

 ، لذز-ة ا ، ة—يجيا : با ؛.لدا أه-م

 اورذن، العراجة، الم-را؛-ب،

 در ا؛روع، ،غرير ا، دح—حق ال

 الطاء*؛، ة.ل.ة ،عبل جبل الهيجة،

 زر الخميس؛ ‘بكر دير ‘هكي بي

 انحصام، المغد، دير الواعظات،

ذلك. وغثر ،الغرزة

 بالغرب جبل — أيض - والزهرة

 د ؛.كالا مدينة من الشمالي

 وحيد حمم ددن ما يدع ٠بحضرموت

إدردن. ا

استحفي أحمد إد.راهدم
 إبراهيم أليمضة، والقبائل البلدان م معج مراجع:

 ،4ط رءاء، ،مة٠دارااكل ،المقحذي

رياني، مطهر م؛2002  مسندية نقوش ا
 والبحوث !ادراسات مركز ،وتمبذ-؛ت

م.1990 ،2ط صنعاء، اضي،

وذي،-II = ال،.وذي الله عدد ط.اا.ب 1 زه-

ءلي = ءلي الله هبة بنت ,هرة

,*سر إن حمد ) .زهللري
م1799 - 1728 / ه1214 - 1140

 حمن عبدان ذن؛ز ا -ن أحمد دو

 وخطيب شاعر، أد-ب :لرهبري ا

  ون ا ؛-*-لم تامة معرقة له مندوه.

 - رل ،  دب وا والتف؛ر والحددذ

 من ني، ]-ذو؛-؛ ا م "د؛ ا يقول كما

 كهة لمن؛ ا رؤ ود ، لخاطرة ا حسن

ء درة، ل؛ ا رثالجة  غرائب وإد

 بعره. ردس د؛ ر  ل؛ وا  خبار
 م "د-؛ ا ل رة؛ .جليسه يمئه  فهو

 درات   رذد رذد " : ض ا ني رشوى ا

 د-ن ه—^ذ—و؛ ددي وجرى ، متعددة

د المطارحات  العلمية وألهائل ة، ا

 قدد ا و ، لحعر I ءلمه داني  ما

 ممن حدًا لنعر ا جودة في ب

 وشعره ، لعصم ا , أها د-ن أدركته

 رغبه إزده وله■*؛ ، نم لغا ؛أددي دشهور

 عرن وشا ؛م ا أديب فهو كاملة

 ؛-;ن جاد-* فإنه ؛.ذلك حقيق رهو

 البك ودني والجودة، لجزالة

 في _لىثي ما وكدن المعاني، وذوؤ

 ، ٢٠٦٢ ويدشبه ،لعرب ا نمط عل دمره

٠طريقها تحيذري
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الحسن( ؛ن د٠ح ا الزهدري |لحسز ؛ن ٠حمل اوزهيًاري

 : قوله شمره غرر فمن

فاعلم ا حبة وص.ل المتى بلوغ

 مغرم وف مغنم عن تلتفت وام
ه٠بعزع |كح.اد ا د.ر ول ئ ومن

 نحرم 'لدزم عن يعجز وس ينله،
أمدم أراى >لن أذ_س م_ع_اهد

 تتكلم فلم أذني لها أص-خ-ت

وأدثع فؤادي فلباها دعتني

 مثجم ص-وب مذلى واديبها سقى

فتجيبني أهلها عن أسائلها

 أءو-م دوت هدى١ واكار ذأى؛ي،

مطهم ك-ل ذوق إ العز وما

 دهم الخميين بين ما نجرد س

أربع ذوق أنه إ الصخر من

 مطهم بخلق ثدت قد الهوج س

ب-ظ-ل-ه بهلير٠اله حر من ق_لت إذا

 المغذإم ظ.ل ت.ح_ت اه أذأ : ذذل

ت اس الذ-وس در خ و على اد

ذايا وخير  م1سدج أزرق تلح.ت ا

زار حدتم.ا ذالها صد ثعره رمن

البلدة أذذاض فرق أمرة ء بادة )طيبة(

 القديم اسمها وكان القديمة، ا ثرية

 وقد )الكمة( قلعتها واسم )دورم(

 ذرالدا القرن منذ )طيبة( سميت

 ردان من ضهر وادي ني للهجرة.

 ر آ دن ف.يها رأى دا له1وه ،منعاء

 *ركام بيا بث٠ء التي م-ثردتن اط ااذوك

 أطاللم دارت حتى أخرون اك اليمن

 اا-ا-وك من سكذ-ها ومن .ا٢ رنا فتذكر

م ذبل  قفال: ا

خطابها ألفت طال  أخاطب

 كتابها طويت أيام عهد عاى

برهة بعد زائرًا إليها أتيت

 وببابها صقرها إ ألق فلم

ا٠ةأذه حتى المزن رسيم ه(عددا

 ربال-،-ا شجي٠ت الحيين كنائحة

واءظا ق-ام رسبها بقاي_ا نك

 ..ها ون اا-بلي ظفر يحذرنا

سمد-اه-ا طويلة داذدة قصيدة ول

 مطلعها: الحق( أهل )طريقة

الشريعة ءام الوق هل طريقة

الطريقة أهل ء- وحفاظها
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دون ااز؛؛ اؤزداددون

 م1728 ه/ 1140 حة وولده

 ؛وم صنعاء في ووفاته ، 1_تقريم
 ه/1214 سدة ادرج داون ا ربعاء

م.1799 ؛وذ;و 12

 رن ا"ءراب ذواء نظم آذاره:

 جزأين؛ في ش_ع_ره ديوان هذ-ام؛

 ءيحم( ؛.ن لله ا عبد معه٠مح م وا ددهم-ا أ

 عبدالقادر. ؛ز الحين ؛-ن محمد ا;ن

 بز نح جعه ىر١ ا وه-و وا$خر

ني. لكوي ا بن إ؛واه؛م

 ا"ذوغ ءلي بن إسماءل .-٠
 ؤي ومعاقله العلم ر هعج  كرع: ا ل إساء : جع دوا

،1ط ؛؛روت، المعادر، اوذ^ر دار انجمن،
م.1995

اشاديون
م1018 - 818ه/409 - 303

 من كثير عل ا يختلط

 "دزارة ا تبعية تحديد في ا؛.ورخين

 الدولة إلى ارمن وبقية الزيادية،

 انقطعت ومق بغداد، في المركزية

٠ منيل ا عل ية٠در لعب.ا ا السيطرة

ب، لى ذريب ؛خداد ذبرت ا لقد و

 ضطرب ا الثالث أغرن ا مطاع وفي

قبائل بخروج تمامة في ا من حبل
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 والي ءلى وذر ،أيها وا شاعر علن

 ني لشدتا ا "فريقي ا إبراهيم ا مون

 ا مون ى فارن؛ ا دور، عل طرة لم ا

 بغداد تتبع إمارة ثباط تكون أن

 بقية عل واني وجود مع مباذرة،

 '؛ مون وزير أشار وهكذا انيمن.

 ا دثر القائد ذن2بتع سهل بن , لفضا ا

 زياد بن الله عبد بن محمد  دوي ا

 بن د زيا ا؛شهور ا دثر أحفاد )أحدلى

 وصلها التي المنطقة عل أميرًا (٩٠؛أ

 ء_ام في عكرية قوة رأس ء-لى

 بتاسس وأك م،8ا8ه/203

 )زب^ف( مددنة فاختط هرارده. ءاصححة

 ودن م(.8 19ه/204) التالي العام في

 ؛تال في زياد ابن دخل البداية

 تلقى ،ت مذوا ث ثال استمر وصراع

 ،ادون٨ من عسكري دًا٠د خالغ-ا

 المذظقة، كر ءلى ا!~تئ.رة له تم حق

 بن لى٠)ح دن إمارته نفوذ وادنء

 عدن إلى ،  ش الساحل في ؛.*ذوب(

 وكانا ، جنوب حولها وما دوت ٢رحض

 في )إب( وجعفر الجند مخالفي

الداخل.



دون الز؛؛ اشاددون

 الذي حكمه ة٠طيلم زياد ابن يركمن

 إمارة تكوين برن عقود أرب-عة استمر

 بغداد، ء دم با تدين مزدهرة قوية

 خلفه م859 ه/245 عام دوفي وحين

 امتدادًا حكمه كان الذي إبراهيم إبنه

 ت٠وح واستقرارًا، حزم أبده لحك-م

 عام توفي حق ببغداد عاله من كثيرًا

 ابده بدوره فخلفه م،901 ه/289

 أن يلبث لم الذي إبراهدم ابن زياد

 حكم فكان عادتين، من أقل بعد توفي

 بن إسحاق الجيش( )أبو أخيه

 لجن ثما حوالى مه٠حك ل طا٠ؤ ،هيم إبرا

 ٠م(981 - 903 ه/371 - 291) عام

 ا"مارة في لتذكك وا الضعف دب ثم

 قاستقل الجيش(، )أي وخة٠شيخ٠ب

 مي٠الحك طرف ابن ن ,ما سا عاما-ه

 إب دب الذي السليماني( )باخالف

 صمة ء؛ )غر( من واتخن ،ل اد.ف.ا في

 النواب من آخرون فعل وكذلك ،ذه

 ج، وؤ ين و وعدن، اكافر، في

 بداية في زبد نت وكا وحذرمرت.

 لدلب تعرض.حا قد (ثوت ي الح )أي م٠حك

 بن علي ءايه-ا ه-ج-م دلمن وب

م(914ه/302)ت القرمطي الفضل

 كان التي )مذخرة( ٠حكما مة٠عاص من

 وبموت .لحكم.ه ق ذط. ا عدة قا اتخذه؛

 عبد الطفل اذه خلفه الجيش( )أي

 )أي أدام قع ذوا ا في الحكم وصار الله،

 العبيد من طائفة يد في الجيش(

 زنين وا لهم، المستوزرين رك ال؛

 بات كما الدولة، في النعون لهم أصدح

 فحكم ، إدك م"*-؛ عبدد أنفسهم لهم

 أبي بن الله عبد لطفل ا باسم رشدلى

 ه-/373 ء-ام بموته وخلفه الجيش،

 )الحسين ا صل النوي مملوكه م981

 ه/402أو403 - 373) سالمة( ابن

 بالحزم عرف الذي م(1013 -983

 حذاول هام ور دلى فنهدى ،الهمة وعلو

 التي المنهارة الدولة تماسك إعادة فده

 قرن، لربع دلمارع غير س:دها أصبح

 هو له حددي عبد خلفه وبموف

 هو لط.ذلى ذًا أسد؛ أيض ن ون؛ ،ن مرح؛

  مر ا آخر وفي زياد. ابن ساللة آخر

 حثي مملوك وهو ، اح(٠)نج أسس

 في زبيد في نجاح( )بني دولة لمرجان،

 انغرضت وذا ام،021 ه/412 سنة

زياد. بني دولة
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مظهر( )مح«د لى ز؛ الزداددون

 زراد رن الته ءلم دن د٠مح
م859 _819 د/245 _204

 محمد ن٠ هيم1إبر
م90إ -859 ه/289-245

٢؛ق؛نإ؛را»;’*٠ا؛والجيئى!' إبراص فى زياد
م981-903 ه/37 1 -291

الوتدى أيي ؛ئ الله ١ملم الوتأى أي ؛ن الله بد
م981 -981 ه/409-371 .(983 -98 1 ه/409 -371

I -983 -98 1 ،/373 - 37 1 ►_ -رب).

دن ٦ ةفى -ا ام 01 2 -983 ه/373-403 1 ...

م1021-1011 ه/412 -40 2 ٠ ه ٠ ......... -لرج؛ن ؤ

م1021-1016 ه/4 12-407 م___________________________ -نعى

|لعمري النه ءبد حلجددن د.

 : لد؛معا علي بن عبدالرحمن ء لغم؛ا أبو وراجع:
 تحذغيق ،مرن رميا ارهن دأخدار العون ق.رة

،2ط الحوالي، ا كوع علي ابن محمد
 أبي الطيب الله عبد محمد أبي ام؛988

 التنوير دار ،عدن دغر تاريد :مخرمة
م؛1986 ،2ط ،بيروت ،لدثمر١و للطباعة

ا ماذب ء؛ مم،اذ(ا بن ؛ئ٠الح بن يىحي
د. إ٠وتقدر ا٠تحقتو اًايماذي، ٠لقطر ا أخ,دار ذي

 معوط جعة مرا ،ثور عا عبدالفاح معيد
 لل.طباءة اام؛ي ب 1لكتI دار ز؛؛د، طذى٠مع

 م؛1968 ه/ 1388 هرة، اطا والنثر،
 بعدها. وط 92/2 العام التاريخ الحداد:
.28 — 26 : الد ا دراء العمري:

الديلدي = ،.ي1طي1ا ءلي دن زرد

 زيدبنءليءذان=ءن

 الموشذي = المونذي علي بن رد

 طهر(٠ )د زدد

م1964 - 1938 / د1384 - 1357

سبتمبر/ ،6 ةذور اء ٠۴'** من ٠هو

ريت في ولده—ه ا$خر، ربح 26
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.طهر( )محمد زيد مطهر( )محمد زدد

 حجة مح-اوظه ك-شر حية ا٠ذ ي لخد ا

 في درس - م1938 د/1357 عام

 كحق وا وشحة في لعلمية ا ا.لدرسة

 م عا ء عا٠صق في لتحضررية ا لمدرسة دا

م.1953 ه/1372

 عام الحربه بالكدة التحق

 الشهيد وكان م،1958 ه/ 1377
 والعقل السوي، للرجل أعل مثأل

 عديدة هب بموا يتمتع وكان ،ذتفلم ا
 كان فلقد القيادة، موهبة أبرزى
 الكدة في دفعته من محبوب قائدًا

 حرب أركان رئيس ثم خ لحربدة ا

 ومن ، سلحة ا ومدرسة لكدة، ا

 الثورة. ضباط لتنظيم المؤسسين أبرز

 صباح المدفعي القصف بواجب قام

 مقر البشائر دار عل ا).ثورة يوم

 ه في اشتعلت حتى البدر ا"مام

 حملة رأس عل توجه ثم النرران،

 كحالن ثم عمران، إلى عسكرية

وات، بعفر رزب حيث عفار،  ثم ا

 قوات جهة ذوا سذوان مذطقة إلى اتجه

ورة، ءلى الموامرة  إحدى في وجرح ا
 للعالج القاهرة إلى أسعف المعارك.

 دوره  داء عاد أسبوعين وبعد

 ذاد ٠الحربية العمليات في القيادي

وعين حشيش. بني في ناجحة معركة

 ن رمضا في سة الرئا مجنى في عضوا

 صرف وفي م.1963 ه/فناير1382

 الحابشة ءدرنة إلى زوجن، السنة تلك

 عنها الحصار ؤغك محاصرة نت ى التي

 يرتب المنطقة في أشهر خسة متدر وا

 أحمد أحمد الشهيد زمي.ليه مع تبا دفاعا

 وزوج خ المؤيد ؛"اسم و^لي ة اكبدي ا
 الشيخ آنذاك دشة نحا ا عامل ؛.ابنة

جحاف. ،محمل ديم إدرا ضل اغا ا العالم

 م1964 ه/1384 سنة أوائل وفي

 يعه أن إ الجيش ط ضدا أحدر

 في اصالل الله عد المشرر الرئيس

 هيئة حرب أركان رردس متصب

ا ركان.

 ة٠حم_ل منصبه في ودو بنفسه د ف

 حية نا جهة الذود منطقة إلى كرية٠٠ى

 عل عود-ه بعد عمل ثم السودة.

 إلى تبدف عسكرية ة٠خط وضع

 برن ما الشمارة الحدود ءلى السرطرة

 المنافذ إقفال بفرض وحرض صعدة

 ءلى المتآمرون منها يتسالى الني

 عسكريتان ن حملن؛ وتو"ديحت ،ااشورة

 بنفسه د ف حيث صمدة من إحداهما

 وآخرين لرعرنج^ ا د٠م٠٠مح لشهيد ا سع

 منعالة في الغرب من اا,زاحفة ااغوات

محرم 2 7 يوم صباح وفي .شدا
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ا"واى( ا"ئمة )دواة ا!ز.ط؛ة واى( ا ا ئمة )دواة الزةف؛ة

 م1964 أغسطس 8 ه/1384

 قذيفة المنطقة وقع٠م عل سقطت

 إحدى أصابته ممادية دفمية—م

 ،دًا٠ه٠ش أث.رها عل فسقط ا٠ش.ظاداه

 وبعد ،ه٠ذف الموقع في جثمانه ودفن

 الذجهداء مقررة إلى جثمانه نقل سوع

صنعاء. في

 والثورة البالد فقدت وباستشهاده
 رية٠ع.ك٠ى ص:ة دخ لم-سدحة ا واذغوات

عنبة. ووطتي.ة

المؤدد ق.اسم ءدي اسدد

دماج = دماج طيع۵ رد

اسد

ه دولة )ا واى( سا-ية ا

م1052 - 897د/444 - 284
 يحيى؛-ن ا"دام ءردة تثكل

 جبل م-ن الرحي ني—لحس ا ٠الى:ن

 طلحإ٠م في ا.؛دددة، من بالقرب الرس

 طلب عل بناء م897 ه/384 عام

 القبائل ورؤساء زعماء من وفد

 في مهم رفي تا منعطف ،ليمنية ا

 ^:ى ا"مام سر فقد ارهن. تاريخ

نفه لقب ا!ذي ،ن عبس لح ا بن

 ا ثمة كم ق(٠اذ إلى )بالهادي

 عثر أحد اصنذحدر ا)ذي ح٠راليم الزدددة

 يش.مل ف.ك.ان ونعف. ة-وة بين ة-رذ.ًا

 ارض م—حفة العرات بعض ني

 حتى جنوب ء.م.ان دود ح من الطبيعية

 ويذكمش ،سم_ا  آج-از—لح ا ح-ذود

 ،وسم.اغا لت(؛ ءلى فيقتصر أحيان

 الثمارة المن(ط_ق بعض ء-لى أر

 خرى، حيان لني ص.دده ومروزها

 سبتمور 26 وورة تدام حق وذلك

 ه. 1 382 ا$خر ربع 26 م/1962

 البداية مذن ا ثمة ئذم دخل لقد

 دع واكتال دراع لفي ا!.نها؛.ة ودق

 اغ_لية وا!-ذوى الدويالت مختلف

 ءلى دسيطر ذت كا ا!في وجية لحا و.

 آخر .-.دول لكنها كهر، أو منطقة

 كان أكر أو إمام لغن )اذلخارية(،

 الصراعات ء يظهر أو يبقى

والقرون.

 الحجاز من المة-روج للهادي وبق
 لكته م893 ه/280 عام ارهن إلى

 الخالفات لكأرة أدراجه عاد

 أو القباذل، ؛.;ن الناشبة والصراعات

من المتصارعة الدويالت دن—ب

6 51 1 II ةليعة٠يل11 ت٩»هس



ا واى( ا ئمة )دوان الزيدية ا واى( ا لة )دو سدية

 ا"سماعيليين والقرامط_ة ابوغريين

بن والحسن الفضل بن علي عامة

 القبائل ولخنالن ، وغيرهما حوشب

.نصرده ء.ن وزقاعدها له

 القباذلى اء٠رؤس بعض وجد ولقد

 وفي ،دية لنا ا ي د لهد؛ ا شخصرذ في

 وتعدد ت للخالذا حأل ونسبه عمله

ءات،  ذلك في نفسه وجد كما الو
 هبه مذ ودثر ، ته لعلموحا متفسأ

 مذهب إلى الفقهية أصوله في المستد

 بن الحسين بن ء-لي ؛-ن زيد ا"مام

 يعزف  الذي ل_ب ط؛ أبي بن علي

 المذذ.ظر المهدي ونظرية ة٠ تم ا بعص.مة

 بعض عند هو كما المستور م "ه؛ ا أو

عثرية( )اثتا مية إما من الشيعة

 ء-لى لخ-روذ يجيز كما وإسماعيادة،
 بخروجه وسجل ،ة—القللم حكدم

 بداون م74 1 ه/ 123 ء.ام واستشه.اده

إب. اكمودة الزودون الغرقة ز؛ريخ

 ٠صعدة وص~وله بعد دي Liا تمكن

 د.^ذها ق لتوو ا ون له قبائلها وم.بايعه

 أن واستطاع رادته، تحت وتوحيده؛

  ولى ا كانت ،نمرة٠ غير ء صنه؛ ودخل

 مع لينصاع م901 ه/288 عام في

ضد معهم يتحازف ثم ابدغريين

 بن علي دزعارة -اعيلرة ا الحركة

 عام صذبماء عل استولى الذي الفضل

 يد من م909و 906 ه/297و 293

 زني ا يعفر أي بن أسعد  مير ا

 استعادة من وتمكذ؛ دي Liا هع تحالف

ث رد—ب صنعاء  من سوات ؛.

 ازذضل. ابن س:طرة تساع١و الحزروب

 بأنصار حروبه في دي لهد؛ ا ن سته.؛ ا وة.د

 نوا ة؛ رس ن؛ بالد من ااطيرين من له

 من د ء؛ وقد عقيدة، عن ددعه وقازلمون

 اذرزض. ابنه ة وذن بعد منهم بقي

 مذن عثرة ا ربعة ت !.سمنوا ا وشك.لت

 عام صعدة في تك ون؛ حق اليمن مجرئه
( 53) عن م910ه/298  عام

 لسرف ا فيه_ا استخدم حقيقة ملحمة

 وسجل ة وا!.*ض والقوة وا!_قا-م

 أنصاره وأحد سررته ذب ن؛ فصولها

!.عاوي. ا محمد بن ءلي

سرسر دي Liا أفلح وإذ  دولة بت

 صعدة وقاعدبا  ولى ا الزيدون  ثمة ا
 وتجاروًا(، >ءلميا كثيرًا زدهرت١ التي

 الزوثون، الدعوة م_ركو وب؛تت
 بدًا - لمقاولي با - صنعاء وأصبحت

 يعفر $ل مركزًا ثم ا!-قوى، تحتلف

من الهادي أبتاء مع تحالفوا الذين
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دة )دوان الزيدذة ا"وب ا ا"واى( ا"ذمة )دولة الرذة

 بن ءلي ة يوفا الميدان له وخال بعده،

 وتدهور م(9 1 5 ه/303) الفضل

فبراب. آخر في ة ازياد ا ا"مارة

 ا"مام ادس المرذفبى محمد ؛ودع
 أن ث يلم لم !-كنه  بده خلف الهادي

 العام باية في رهدًا ا مر عن تخل

 م(،912ه/299 القعدة )ذي الدالي

 عام شادًا توفي حق بصعدة داره ولزم

 الهمدانيون بايع وقد م،922 ه/310

 صعدة وداذل من وغيرها فطيمة وبنو

دنى أحمد  لذب الذي للهادي اكاني ا

 يرك—ربك، ا مه٠ك٠ح ٦ م ٠ كر- نا ،ر٠ص لتا دن

 913ه/322 - 301 ) ستة وعشرين

 خا$لها التاصر دخل م(،934 -

 الداعية خارفة مع كددرة معارك

 دنى لحسن ا ا!.يمن )منصور الفاطمي

 بالد دنى  شمور وا مسؤر في حوشب(

 له. لغلبة ا وكاتت وكوكبان، )حجة(

 له ودان )ءذن( دخول دنى تمكن كما

أي تجدب وإذ ارصن. جنوب كل

 دن أسعد ها١وأمبر صنعاء مع صراع

 الحياد، عل زقف كان الذي يعفر أي

د مع !-ه وكانت  عالقة الهادي أو

والدهم(، م أي-؛ بقة سا )ويد حسنة

 هع صر؛ع في أيامه آخر صر ادن؛ دخل

،ملمر  عثمان بن حسان العفري ا

 ة وفا إثر صعدة ول د دنى تمكن الذي

 قد وكان م934 ه/322 عام الناحر

.ءمره دنى ااددن ور تم؛

 - 322 السنوات وشكلت

 دنى مللة م977 - 934 ه/366

دنى الناصر أبناء ن بم ت عا را٠لم ا

 من ععه-م ومن حلفائهم وبذن ناحية

 أبي وآل م ء( وا!-د ٠ الفحاك آل

ني ا الغذوح  ناحية من وليرهم لخو

 يون لدلي يع ل أن ؛برف ، ء_رى

 ب وتلة أحمد الناصر بن يميوغ  مير

 خرج أن يلبث لم حسعدة في ؛-:صور

 وتاخب وانف'مم، الخصن أءواه ءلي

ه  صعدة د.لىيذ.ة نت وك( ، دانختار خير ا

 ة ون.، وأو وا-ن.راب. للقتال ردا—ن

 استمر م941 د/329 ءه لحن

ءات هك بين نختار  كان اوفي ,!-و

ه الذي الضداك ا؛ن دع آخرها  و

 ه/344 عام وأعمالها دلمعا، لي.،'ر

 وءكن ءلي ا;خلي نه ليت م،955

 ذرفي حق )ردة( في اليار سجن من

نى ا خ اما نفه. العام في ا
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ا"ولى( ا"مة )دوان الزيدية ا"ولى( ا"مة )دواة الزيدية

 حذق صعدة ني قع فقد محيى المنصور

 ومن ٠م967 قرا 6 6 عام تبا توفي

 دى بن يوسف ابذ-ه قام البون قاع

 من وتماؤن ،ءيإدابا شه إقب الذي

 - 369) صنعاء على  ء ا

 وتكررت م(،981 - 979 ه/371

 ء1صذل ادرة هذه كاذت ازفي لحروب
 ا دثر الصراع إلى واضم لها، هردان؛

العفري. ن قوط؛ بن الله ءلم-

 ظ.هر ذوو؛ل وا ادقدراع -دومة رفي

 مطلع في أحداث ا مرح عل

 بن ءلي بن القاسم وووم ةه/89

د من - الله عرد  - ادردي القاسم أو

 ر ء )سالة( من صعدة من قادم
 ان وك المتص-ور، وذلمقب ،لتفه أ داء

 عرف والبعن الثامنة في شيخ

والفصاحة. بالعلم

 وأخضع دادة دن ءرج أن وبعد

 ء.دته انقلب لدعوته وء-تر-:;:- نجران

 ادداعي لإلمام ندين ددا صعدة دلى

 اةذ.ذ ؤد ط وة.، المنصور، يوسف؛.ن
 بالد في )عيان( مدينة من --م“االها

 ومنطلق "قامته، مركزًا مغران

 )بالقاسم ينسب وإليها ،لدعوته

دا-دة إلى لى ادم؛ د ء-( وؤد العيالى(.

 أن بعد لدمار و ؤراب ًا؛ا وأؤق

 وكاذت .دوي.؛ دلذروج -داعي ر ط نف

 القاسم إمامة دن صؤ*-ا ذوات—اد.

 إلى ذلهوذه فيها امتد اد-ق العيالى

مع صراع دووات وذد_؛ر صنعاء

 أي وابن نجران ونبالل الهادي 'حفاد

 عا ته و حق الضحاك وآل الفتوح

م.1003 ه/393

 سن العيافي القاس-م نقيض لى٠وء

 4—إون دهده من دءأ . ٠وذط وعلم

 شاب ادق، ك الذي قادم دن ن م—حى ا؛وه

 تاذب ، عمره من ة عذر السابعة في
 دية، ادر مذهب ءن خارج با؛-هدي

مدة ه-ب ؛-د ؛لى أف ه بدعو س-

 مع راع١٠ وبعل" المنتظر(. )المهدي

 كان ادق الساحة في القوى مختلف

 م ا"د؛ ه.و ل.ه إمام معارق.؛ ؛.رذي.؛ من

 هذا ذولى الزيدي، ادقا-م ابن مح-مد

 ريدة ؤرب الدرار وادي في المهدي

 أجرته أن ؛.دد م1013ه/404 م ء-؛

 أما صنعاء. من ادروب ء.لى القبائل

 ني قبله قتل ذد الردي محمد ا"مام

 في م(1012ه/403) ال؛؛-ق ازمام

 نفه ااحام ني ومات دوا.؛ء، حقل

 ؛.ن يوسف الداعي م ا"د-؛ صعدة في

ااصر اعذزل أن بعد المنصور

1519 اليهفية الل،للة



ا"واى( ا"ل؛ )دوا؛ الز؛دية ا"واى( ا"ئمة )دولة الزيد؛؛

 ا ولى( ذا)زيدية1كو1 )أدن
م1052-897ه/444-284

 ازردي إدانم دن اقام’
م)ه(860 م/246 ت

\

\
م910_897 ه/298 -284 الحذق( إر )الهادي -يحي !

الته عد

ا
 د( م )دح ل.ؤرتضى ا — 2

م9 12 - 9 1 2 ه/229 _98

آ

حمد أ ;٠٠ لنا ا - 3

دحم .(934 -913 ه/322-301

سد الرحمن ب 9941 ه/329 ت لح قاسم)المختار( ا يحى)المذصور(_4

1012 -976 ه/403 -366 )الداعي( ؛و-ف-5

م 1 0 4 1 - 1 03 7 ذه؛ 33-418-8

الته ءط

 تة٠س |لصلتحيون قذلمه ة حز
 جدا درف وهو م 106 7 ه/ 459

-حؤزة، ؛نيا ت١الحمز

عر

حمد م "ما ا فة1مذ رضةءا  لمذًاصرر اد ض لعي 1 م٠س 1لة ا - ة خمه لزبيدي١ م٠٠م ذا رن م
م(1003 _999 ه/393 -389 م(1012 ه/403 )ت

 )النادم( (٠١الد؛لي الحبن لغتح؛ن1 -أ؛و8
م1052-1045ها444-437

اذداذده( ب ار ا  ؛هة ا دولة )راجع الصادحي( حكم ظل في ارمن )وذوحدت

س م ا أحاد من )*( لب1ط أبي بن ي ء بن ا
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ا"واى( ا"ذمة )دولة الدن ا"واى( ا"لة )دولة الزبد؛؛

 برز التي المضطرون الغزة هذه إن

 ت لعصبيا وا الزعامات دور فيها

 تنته لم ب وخو ثدية حما : القبيلة

 رأذه ادءى الذي الوحد م ا"د.؛ بمقذل

 ارضه٨م ؛.مقتل و ،لمنذظر ا المهدي

 فذذ ،الزيدي محمد م "م.؛ ا فسه ومنا

 وأن يستمر أن للصراع وقدرًا كان

 أبو ا ول إمامان: ايس إلى يخرج

 بن عجدالررن بن الن هاشم

 الهادي؛.ن لجد آخر حفد وهو يحى،

 إبراهيم بن سم )ا ؛ن٠لح ا؛نى يحى

 ناعط حمن في لنفه دء( -ي(،ار

د من  الحجاز دن مقدمه إذر ذن حذ؛ د

 ولده معه وكان ام027 ه/41 8 عام

 الس-ادة إب نسب لذي ا )حمزة(

 في قتل وقد ااثمن، في الحمزات

 ون٠الصئيحي فيها ءزمه معركة

 دم ه؛ أبو دخل لذد ام. 067 ه/459

 كان د رعان و مرة دن أكش صدهاء

 ام٠ء في مرة آخر وكانت ، يفادره-؛

 ريدة إلى منها خرج ام041 ه/433

٠ طدلما ودفن ت م؛ حث

 اانتح أبو ا"وأم فهو ا$خر: أما

 جاء الذي ٠٠الديلمي الحسين ابن

 وصل ومنها د؛رس، الديلم ض كةم

 م،1045 ه/437 عام في صعدة إلى

 بالناصر، تلقب أن د بع دعان، وبث

 .غثرها وخذلته ن اهمرن حدرته فنا

 ااحام في صنعاء ءلى استولى ه وكعر

 إ هي وما منها. جرخ ثم ااتالي

 تفه لديلمي١ ٠وجل ق ح ءوام ربعة

 محمل بن ءلي الملك ة—ه—م_واج في

 يل انطلق قد كان ااذي ٠الصايحي

 م-وح-ل راا٠د- ن—ح.اس رأس من ذل_لمثط

 غير م.*.ركة في الديلمي فقتل ارهن،

 ذمار ذرفي ردمان م.وضع في افئ.ة٦عتك

 م.1052 ه/444 م ء؛ ءذس  د من

 ا ولى الحقبة ءلى التار أمدل ذا ر

٠الزيددة ا ثمة دولة تاريخ س

اه11 ءبدالله ، د د.

 ،اللصين بن حدى للحق الهادي ٠سير مراجع:
حقآق  ذرة ام(.974 )دمشق زكار سهيل د. ت
 غاية .241 -218/1 الدس: بن العيون

 انمة زيارة: .255 - 167 /1 ا ماني:
 -125/3 الحداد: .93-5/1 اليمن:

 اليمن تاريخ الشامي: د٠م.حم أحمد .161
.256 ،246 - 223 ،108/1 ')ذكاري:
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ظية(1| ا ئمة )دولة الزيد؛؛ (٠ب1|ل؛ ا ئمة )دولة الزددبة

 )اثانية( اسة ا دولة

م1585 - 1138ه/980 - 532

 ،ط بن ءفي ادلك ودن ذذ٠م

 ل٠وةت -وكمه، تحت ليمن١ ٠|لصليحي

 سنة لديدري ا الفتوح أبا م "هرا ا

 با"مامة ينهمر لم م،1052 ه/444

 به يعتد من اليمن شمال في الزبدية

 بن القا-م أحفاد ا ذراف من

 بافجة اكتذى ممن الز-ي إبراهيم

 التي العليحية الدولة واج_ه_ة٠لم

 عل لقفاء وا ا٢ر٠ستط في ست-مرت ا
 ا ذراف من ا د-راء أولئك نم أي

 ٠حما بذت الوزة اللكة ة ون-؛ حق

 في أنه ؛-;ن ام. 138 ه/5 32 م ء؛

 لجوف ا من ن-رج نذسه م ل.*؛ ا مطلع

 حمد م "د-؛ ا صعدة إلى ثم نجران إلى

 لمطهر ا بن م-د—مح بن ن ليمط—ني ا؛-ن

 ؛نى يحذى لهادي أحفاد دنى - الحسي
 )باذوي متلقب شه داعوًا - لحين

 مليمان بن أحمد عرنى الله(. ءلى

 والشجاعة لتعنيف وا العلم بغزارة

 .؛.؛وذًا ء ن؛ ك.ان ك.م-ا وا!.طموح،

 لإلمامة ء_؛د و دعو..ز اشذرت وة-د

 أن -ددع نتها١مك *ضر—؛ اا_زيد؛-ة

فرقتون إلى ذلك قبل اشت

ت لمن ورزح-ت ، مطرفون( و) ة-شءة(

 ، يتها نها حتى العيدوة !دواة ا د;طرة

 في دءو'- قبول تاع وا بظهوره ن ذك؛

 عام ء ن*ا ص ءلى ده دو دن ا ثم ، ل اذ.خد؛ ا
 مع رك د.*-؛ ؛-*ط ام 150ه/545

 أرد بن حاتم الشاعر السلطان

 لددودة الم.ؤس_س باةثا٠بم الحمداني،

.ااذ.ذوة اازيددة

 من تم د؛ ن للطا ا تمكن لقد

 وإذ التالي، م ال*؛ في منعاء سعادة
 م "د-؛ مع تحالف في بعدها دغذلى

 قام م1153ه/548 م ء-؛ المتوكل
 لقبولمتين ا لحر؛ب ع لجمةا مح.شد ر٩خ١

 اوشام، )وادءة الملط'ن مرتون المنا
 نزل و بالباطنوة، إياهما متهد.؛ ويام(
قة ناءت والمة.راب القتل بهما  ا!.*.

 ام 1 58 ه/553 م ء؛ وفي بينهما.
 مايمان ؛نى أحمد المذوكل؛؛:- است.جاب

 نجاح( ؛-في موالي )أو زبيد أهل لدعوة
 الرعى، مهدي ؛نى ءلي ت را ء؛ لعد
 ؛-في ء-لى والقضاء نفوذه د.د في آمال

 )زبيد( في قفاها أيام وبعد مأدي.
 أمراء آخر ءلى خا$لها حكم

 بن تك ن؛ ) لسنمعة ا دوئ *=.وور لنجا ا
 أدراجه ؛د٠ء ، فقتلوه بالحد محمدألة(

 ؛يمكن أن درن ص*دد إلى ثم ذمار إلى
مهدي. بن مواجهة من
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؛ )دواة الردية بًاذ(1؛1ا ة٠ا مة )دولة اذزدددة الثابة( ا

ية( ا ئ دولة )ا
م1025 -897 ه/444-284

٠ ؛نسم اأن؛

I  
 ه/246 )ت اري !؛را،;..(

م(860
الحسدن

ا)دول راجع اسدن دن دمم -ال،ادي ا

٢-

بدا 9

١ عبداش ج اا067

زات(.٠1ا ا شران
I I

النا؛ق

 ل
 را1ا

لى ا
467- 503/_* 1083 -1109)

(7حسين) هدي٠ال

)ا)داخي(

ر٠،ط

I

،اسم

وارده (6) ال*؛أذي ؛أدم المتمرر ٠>جل

ن بدأ دلم

m
اءط اذو؛ل

ا
مد الهادي )|لتاصر(

I I.
د(ن٠اح

الله ءبل

\
ائابع( الجدل )الط؛د*ن

 د_ن٠٠ا! رن يحيى ااداعي العدد— 12
م1239 - 1216 ه/636-613

 -1138 ه/542

م1170
I

٢،خاد(1ا-)4
الله ء؛د

 ؤد -٠ المطرفه الدعوة كانت لقد
 علماؤها يعزف ولم ، ذروتها بلغت

 في لتثددهسم يايمان٠ بن حمد٦ ة٠٠ا٠بإم

ظرتهم لمنا ن سعا ف ،"مامة ا شروط

أحمدبن بنجعفر بالذاذي ومحادل-تهم

 ه/5 76 أو 573 )ت م-؛؛:-— ددال
 من المعتزلة كب , جاء اإ.ذي ام( 177

 صنعاء، ءلى له قازت وكان العراق،
 علبهم. للرد م-ؤلغات بنفسه ووضع
ام 1 70 - 1 1 69 ه/5 65 عام وذأن
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؛]؛'؛;؛( ا ذمة )دوان الددة اذاب( ا ل؛ )دواة ز؛د؛ة1ا

 ء.ليه دكدل إذ ةل٠للمتو ير٠ك ن ا٠متح ا م ءا

د  كاذت ح.رب في العوانى ا].ةطسم أو
 م-صذع.ة في سجتذًا أمورًا ه٠ء.لم بايتها

 ءذه يفرج ولم ، ٠خمر ورب أثانت ؛.اذت/
 بن حاتم ءلي؛.ن اللطان بوماطة إ

 عمي أن بلدت ولم همدان، وفزعة حمد
 ربح في صعدة غربي حتدان في ود-ات

ام. 170ه/566 م1ء

 ،٠ئكلغ ددن ع .-ب سمر ا اذد
ت  !.ثالث اليمن ني القاتمة الدو

 ا يوبيين مجيء سبقت اذي --ذوات
همر ى*ر ني و؛ان عليها، .وا٠ذةف  ا

 ن -ب بن حمد م ا"د-؛ ابن يحدى
إدارتهم، تنح ودخل صالحهم !.ذي

دون ٧٥ وعلماءها الزيدية أن بوه . 
 بأفكار ًا كثي, انشغلوا جعفر القاذي

 ، ها٠ف !;ف والن؛ ونذرها افذز؛-ة؛أ؛
 د-ن خصومهدم مح.ادلة ني وا^لمغرةوا
 أحفاد من يج-هوا ولم ،٠)اذطرذ_ًاة(

 حق لإلمامة، ه- ه-و دن  ة_ة ا
 دء-ا حن ام 187 ه/583 ،ء-ا ك-ان

 ا"د-ام د ح-غا دن ذاب ءاد د.تغه
 كان الردتي، ه-اذم أبي بن حمزة

 ذي القا تالمون د-ن ووازده شيوخ.ه
هو ناطف ءوداز م، بن جعفر

 بن الله عو-د )تهدا لمنصور ا "دام ا

 من البرة ل-ه تتم لم الذي حم,لزة&؛

 في إ وا!.*.قد اء.ل ورح.ال الطماء

 أصت أن بعد ام، 195ه/593 ء.ام

 ستقذر وة.ه .4وج-رار؛. م.ه٠ل٠ء ء-زارة

 ني أيوب ؛ئا طغتكين وذاه ب*ه دره
 رلمعاء ءلى -ذولى—وا ،ذفسه .*.-ا

 رءم ام 202 ه/600 ءام وفي وذدار.

 ٠٩٠؛ قام ح؛.ث ذيرون ار٠ظذ حص-ن

 من وعرءم ٩حامم ؛.ي هع له وكان

 - بقين انا ا ثمة احفاد - ا ذراف

 مع بالصلح اذته-ت ودروب وة-ائع

 ءلى والقضاء حاتم ؛ن ءلي السلطان

 . ه۶ ا"مام سلفه -ت دى مح ا دثر

 في المطرفون دع دحر وة-ه ساومان.

ت  شم فيها كفرهم ت ط ودرا مجاد

 ٠ءا في وة.ام موالهم، ;.اح و م حذار

 في ساجدهم ١هه م1213ه/611

 - ووذش - ذعتاء٠ص بجذر - سئاع

 ءجد تمكن وبذلك .وغيرهما — غربها

 فام ، رفدة اظ لم ا ت يم رشت من ه حم; بن لله ا

 رقد قاتمة. ٢لغكره أو خم تذم

 ذلك نه سلطا ندمر عل ساعده

نقام  حيث ا يوبي والضعف ا

معه لف وتحا أمرائهم بعض ساند
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الثابة( ا"ئمة )دواة الزيدية الثابة( ا"ئمة )دولة الردية

 س-عود٠الم الملك ابمن إلى خرج حتى
 ه/612 ءام مطاح في ض !كاا ادن

 حصنه من المذصور فهرب م،1215

 هرع قتال في واستمر   شما )ظفار(

 ن با شع غرة في لحا ط تعج حق دع.و٠م٠لب ا

 وإذ م.1216 ر٠ى٠كوق ل/61 3 ستة

 )كوكبان( حصن إلى ذلك بعيد انعل

 12 التالي صام١ في توفي أن يلبث لم

 ونقل ام217 ه/مايو614 محرم

 المعدد )ظن؛ر( ثدعجنه !^.دفن ته جثما

 مخلف )ريدة( مدينة ذرق ن ذيبي عل

 - اازيدي) الفكري التراث من وراءه

ء-تزالي(  من  حد يسبق لم ما ا

وله. ا ثمة

 من عدد حمزة بن الله لعبد كان

 لم الذي محمد ا مور أكبرهم ا بناء

 أعلن فقد ذلك وهرع يه،٠أب٠ك ءن

 إخوته ومعه ودخل (حتساب 1)

 ع—م حروب في ا شراف وسائر

 محفوظ بن انحنن بن تى م ا"د-؛

 الخدن( بن يحيى الهادي د حذ-؛ )من
 إدر صعدة حذي بنوا دعوته أعائ الذي

 ،زة٠حم بن لله ا عبد لمنصور ا ة وف؛

 يعه وبا ، (لله با لمعتضد ب؛) وتلقب

 ت مدنوا وبعد أنه غبر العلماء. معظم

الحمزات مع والصراع لعل ا من

 أمره، تالذى الغلبة لم ؛.انت !.ذي ا
 متفرغ )ساقين( جرة٠ه في وانعزل

 عام توفي حتى لذًارف وا للملم

م.1239 ه/636

 من سنوات عثر ومضت

قتال،  أبناء بعض خاللها تحالف ا

 الدولة مع حمزة بن اته ا عبد

 بن أحمد أءش حين ا!ض ٠اًا.رسوب

 عام دعه طبر( )باي المكنى الحسين

 بالمهدي، وتلقب م1248 ه/646

 عرف وف وهمدان. العلماء فأيده

 نكب ولكنه والزهد، زطم١و بالغضدز

 ءلى، )الحمزيين( ا ذراف بتأ!-ب

 آل عل انتصارات حقق أن عد٠ف

 لددن ا ذور ن ا!.عاطا مقتل بدد رسول

 ذظر ا ) لجند ا في لجكه مما يد عل

 ء-ل واستذولى الرسوب(، لدولة ا

 ف  ذرا ا مع دخل وذمار صنعاء

 ذدل حنى لمة طو معارك في وأنصارهم
 ، عاره فشل رمد وحذق ر لدا آخر

 صغر في حول من الناس وانفض

م.1258 ه/656

 أحسن  مر ا يكن فلم وهكذا

 ما إم-؛ العذرين وز يتح.؛ !.عدد   حة.؛

الرسوب الرولزن ظل في تتابعوا
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!اناتئة( ا ى؛ )دوا؛ الز.ط؛ة |اثاتية( ا"ئمة )دولة ا؛ئدية

 اف-ا-ذ ور٠ظ-ه وحق هرية، لطا را

 وضء م1516ه/921 عام ادلوكية

ذاك. ديبع  ذراك ا الشاذتين

  ثمة ا أولئك ؛ظر همية ذكن ولم

 )ت زة—حم ن—؛ ؛؛بزة الملؤي-د أمثال

 ؛-ز أحمد والمهدي ام(، 349 ه749

م(1436 ه/840)ت المرتدى يحيى

الدين شرف بحى المتوكل وحفيده
 ميدان في م(،1 558 ه/965)ت

 لم أنه خاصه ، ٢لحك وا ة—ني سدا—ال

 شمال حا  أحسنهم ،تط-رة تتجاوز

 تأي بل ، حوب ذمار ح-تى د اج—ل ا

 دس ذ-ردة-وا بما وذكرهم أهميتهم

 دن ه؛ وأدب؛ فاذرية ر وآل مؤلفات

 من صرًا؛-م *-ا“د من م هكخير م له در دن
 ه_ذا في -ن ااتارر ؛-اء د وا ل-ط-م-اء ا

 ي٠م_ؤرخ د,ب عو ط اغد العدر.

 أن هذه الثاض؛( ال-زي-دية )از؛وإ-ة ة ذا:.

 يكن لم إن - ا ف من واحد غير

 أو *.وذب أو ء.ورض قد - جيعهم

د قبل من أوذي الذي ا"مام أو

 بمبد صلة لها ظاهرة وهي ".سبقه

 عند الظالم الحاكم ء-لى ادروج

ب.1ء. في استفلت لكنها ا،٠الزيد؛.ن

زمت ،وذات  دارة حق سلب و

المداحعر. التاريخ ني ا"ماف ذ-اريخ

 هزيه نسايم_ا ؛.ن أحم_د المتوك-ل٠ف

د وس.جته  كذلك ،الع؛اني مماناا أو

 حمزة ابن الله عبد بخه حاربوا

 ،نح ا دثر ا ول ا؛-ن ومعهم

د في’ون-  خلفه هع حمز ابن أو

 ابن نذان ما٠ك ، ذدوه ها انحن ؛ن

 ء-لى أحمد( )ا وثر حمزة بن الله عبد
 أبا المهدي قتل الذي الجيش رأس

.الحبن ؛ئ ًاحمد ط:ر

لم الذي - حمزة ؛ز بحى المؤد أد؛
 عبد حفاد )الى.زات( فع من ؛كن

 ءي ءرج فذن - حمزة ؛ن الله

ذا إمام، من كهر 4 عارن و  دخل و

 ن؛ حمل ي افي.: ير٠الك نجته-د ا"دام

 لبع الجن ٠اط-زذ-فبى مجيى

 ؛.*.ده؛ أو قبا-ها له ددح لم منوات،

 ٧ ذلك وثل لقد الحاطة. وزاران

 ااذوى مختلف ب-تن اا-ىراع من ه عر

 الهزات وا معنا درت التي خرى

 ايمترون -ان حقيقية مأساة .لالدنة

 في ن-ة٠ا- ا آة.ارها وعدت . وفوده؛

قتعاد؛ذ الحياة دي منا عن-:-ذف  ا

 — ذأ_ا دح ، عرن جتما  وا ة٠س .را و

 خصب مناخ كانت - ذلك لى رغم

 وااخرق ا فكار فرد تعارعت

والذنه الفكر فازدهر واذذاه-ب،
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ذمة )دوان الزبدية الثابة( ا الثانة( ا ئمة )دواة اؤزدددة

 وادتذرت المدارس وكهرت وا دب،

 ا نحاء، كل في م٠العا ا^-ر( )

 والفكرية، الفقهية المدارس ؛.;.*ددت

 الثامن القرن م.ع تبلورت التي

 للميالد، عثر ا)-راح ري/٠اللبة
 جتهاد( م.درس.ة بيذه_ا من وتجزت

ختراب؛ ا^-ذرر ذات الزبدية  م ا
 رب مذ مختلف ءلى ذلك ب.عد المفتوة

 العربية الثقافة دع ردئ السدة أهل
أعالمها م—فأسه ا"سالمية،

 ا!ذرن منتصف حق ر ا!ي مج;هدرها

 عشر التاسع ا للهجرة عذر الذالث
 وا$داب العلوم مختلف في للميالد،
 شعب وكانت وا"يالمية، العرة
 لها يوجد أن قل مذ.*لىدة هاتف انحدارف
 لم ال؛ أو العربي الوطن في ذظير

 عصور أطبقت منذ آنذاك ا"سالمي
 من الفقهاء .ذلى و. رالظالم ور التده

جتهاد باب )المقلدين(  مختلف في ا
$مصار.

والطاهرية الرسوب للدولتين |لمعاى.رون اا.زددية الدولة أئمة

 انحدكم مدة
دى ا. صد

 انحدكم مدة
بالهجأري

الوذاة محل سم ا م

1258-1248 656 - 646 شواده  الحسين بن مدحأ المهدى
شم( )أدو

1

1262-1258 660 - 656 صنعاء الراجي محمد يجى؛ن 2

1271-1263 6٦n رغافة الددن بدر بن السن ور٠اصذع 3

1275-1271 6٦٢١_6٦4 تبر الد؛ن ذاج ؛ن إ؛راه:م المهدي 4

1298-1277 691 -616 جة ذروان ح ى”؛ ؛ن المطهر الءذوكل 5

1328-1298 728 - 697 صنعاء المطهر رن د محم المهدى 6

1348-1329 749 - 729 در حبرة بن دمى المؤذن ٦

1349-1133 750 - 730 صتع،اء محمد بن المطهر اذوا؛ق 8

1330 730 السودة صالح دن علي اديدي 9

1349-1330 750 - 730 رغاذة اافتحى عاى ؛ن أحمد الداعى 10
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ب( ال ة»5  ا )دواة اذزدإدة ؛ؤداندة(  مة ا )دواة اذزدددة

 اذادكم مدة
دئى ؛.*؛

 الدكم مدة
؛الهجري

الوذأة محل م ا م

1372-1349 ٦٦٦٠٦٩٧١ صعدة دحءد دن عاى المهدى 11

1391-1372 ٦-٦٦٦9٦ ماء صن در ى٠المهل الدين؛ن مالح ا 12

1436-1391 840 - 793 ء صن*؛ الددن صالح دن ء،ى المذمور 13

1391 793 ال.ظغير  يحبى دن أحمد ا!-مهدى

العى

14

1427-1394 830 - 796 ه1فا و بن ى ء، الهادي ا 15

1445-1436 879 - 840 ذمار  محمد بن )-مطهر ا ال-متوكل
لحمزى ا

16

1474-1436 849-840 صعاء عاى بن صالح المهدي 17

1462-1436 866 - 840 صنعاء مد٠مح لن ص; أذا ا لمذصاور ا 18

1502-1462 908 - 866 صذهاء الناصر دن محمد المولى 19

1495-1474 900 - 879 رغاذة ين عز الهادي المن بن ا 20

1523-1495 929 - 900 ذالمه در ين ءز حن؛ن ا ا 21

1504-1495 910-880 صنعاء اواى غاى ؛نى حط٠ 22

1557-1506 965 - 912 ااظذ*ر دنى؛ن ذرف يح؛ى كوكلا  ا
ًاحمد المهدى

23

1585-1578 980 - 965 ذ دن ثرف دجى دن المطهر ا 24

أحدري الله ءبد ، حلئ د.
 >ع.خطوط :-محاي الوردية دق الدإ؛ ا .واجع ه

 ظ اإه : دأن-م ابن البريطاني(. المتحذ
 -206-203 ؛231-41 ؛207-143

العقود :الخزرج:-ي وئ 276 ،
 ؛198 ؛143/2 ؛135 - 74 /1 اللؤلؤ؛؛:

 207 - 143 الدوون ؛رة الدع: اس .310
ا مار: غا؛; .34-7/2 ،418-401-

 ال.در ذي:1ا!ثو؛ بددها. 1٠و - 445 - 295
 )انمة(: زيارة .3 11/2 ،122/1 ح!1ا)-ط

 228 أ176أ151143 ؛118-95/1
 )المقتطف(: ا؛مافي.320 - 3 12 ،235 -

 مصادر ي—ط عرب—ال در 1لد_ى- .141 - 114
 تاردخ الشامي: .226 - 148 :العمري

ري: ن ال  3 7/3 بعدها، وما 544 /1 ا
دعا.٠ب ا و 179 - 163 ،87-

ة اده؛* طة٠ه»-٠ا1 1528



الذالذة( ا"ل؛ )دواة الردية الذالذة( ا"ئمة )دولة الزيددة

 ذك)د(٠ا"سالز دولة

 محهد إن ارقام بدت حك.م
م1849 - 1636ه/1265 - 1045

 - محمد بن مدم الة( م ا"د( ذوفي
 ديارة( )في - سمية ااة( الدواة دؤسس

 ن٠ع م ء( بع-د م،1620 ه/1029 ءأم
 ال-ثمالنينر ع٠ اح ص معاهد *آ ذود

 ة-ام أن وب-عد ،سذ-وات ء_شر دما٠م

 اذتصر  ذواك ا محاربة في ؛-أرز بدور
 في وتراجع عدهم، كثذرة معارك في

عراف تحقق ح-تى خرى  في به ا
 ذواة ؛ذلك كؤن ا الشمارة المذ(ط_ق

 التي لحددث ا اا*ى.ر في ارددن اادوا-؛
 ؛-عده دن م—م* ا-ة( I أ؛لماء م٠حك_ ان*.ح

اادس. -م؛ل ل

 حكم ا ؛ذ(ء دن ءددًا *ءإف كما
 ه-م ود( بعده، د_ن ن اثن( دلمهم

 في دوته وبعد عهده في ا$خرون
 وجع ،لحر؛;ة وا السياس;ة ة ض( ا

 )ت -م““الة( بن ك-الح-سين ؛-*فهم
 العمل بين م(1640 ه/1050

والفقهي. العدي والذأ"ف اا*~.كري

بن حل_ف  ؛ن محمد ا ضر ا
 ؛((-ؤدد، وتلقب وا!_ده م٠الة-ا

دن الة( م !.*(ا دن ا حداث وتسارعت

 وبدن بدنه الصاح اذذذض ح،ان 4لحذكم.
م.1627 ه/1036 عام العثمانيين

 معارك ن٠وحس حسن يذواه وؤأد

 مداحلق في لعثماذتثقا د—ض ك_ة-;رة

 إلى ء دن*( (ر١->ص د.ز ادذدت متعددة
وااه-(مرة، الجنوبرة ا(.دن ص_ار٠ح

 حيث الطرفذن ددن ادروب وضمت
 مع كانوا ؤد زعماء المؤيد إلى انضم

 وصبيا عريش أبب في ا ذراك
 العثمانيين مع وض ذن( ا! وتم ، وره(

 عام وتعز صنعاء تليم ءلى
 تهامة ؛(-ت وبذلك م.1629 ه/1038

 رة—م*دط تحت واغنا زبد ء بامنة(
 إلى العثمارذ ا!.ذوات ورحلت المؤيد،

٠زبتد

ل جرت اذلى  (٠ء وحنى ذلك خ.
 دلى كثيرة مارك م1636 ه/1045

 ر٩غ- وأء-داد ة-(دة اا-ط-رذ;ن د-ن (٠فه

 فيي.( العثمانيين ئر(“خز لذاذت معاودن
 وقد الجا;ة. ا(ذ(طق في ة خاص خ(دحة
 ،ط-ود- .ي—ة( زبرلى ار—ص—ح ؛(ن

 صفوف ني ا د-راض فتفشت
 ؛-؛-;رون، منهم ت ود( صرون الى

 قائد أخذوا ويحيى يوسف بينهم
الحصار.

وطن له1 يك ا ا



ا)؛ة(٤اا ا"دن )دولة الزذدذذ ة( ا ئمة )دولة الزيددذ اذذا

 الحعار ل٠طو أثمر ٠فقل ذلك عع٦و

 ائ-طراب لكن ،تصدرة ه-دذ.ة ؛-اذن

اءاصرة، العثماب القيادة وض-اع

 بإنت ا مراء ددن صراع٠ال -دة٠ و

 ذل‘ بعد اف-ط-رت ذىلغو ا من درجة

 )الوالي باثا قانعوه شهر من
 ددته من اطؤرب ا خير( العثماني

 ؛-ن الحس-ن معسكر إلى واللجوء

 هذا ؛-أن وذد ز؛-رد. خذارج الة-اسم

 دا ن درئ إذ لنهاية، ا ؛داية الحادث

 مفادرة الدخماني الع-س-كر ذادة ط-لب

 إلى الجميع ادتة-ال ذسهتا.لى ذدم )زبيد(
 في صرع إلى بحرًا بأمان ررحتاه-م اخا

رة جادى  أكتوبر اه/045 ا

٠ن6ذحم6

 ذ؛ة عصا ا لسيطرة ا نتهت ا ه-كد ,
 ا!ذي ا!.وحود دن ذرن د دع ارض ءلى

ستقرار. يعرف لم  في له يكن ولم ا
 الحياة على تأرر أي الواقع

جتماعية  دلىمة ا أو الفكرية أو ا
العامن.

 سططة ركان ه-ذا ؛-*-د نت توط
 ؛.ن .ن٠اذ ؛.نادر فلم سمية ادة؛ لدولة
 حي-ث دوران إلى طء، تهامة القاسم

 ؛*.د إ م(1638 ه/1048 )عام توفى
 الحاميات ورذب ،العمال عون أن

)قرسان( زر ج ناك في بما العسكرة

 إخو دور ان٠ك وكذلك و)كمران(،
 أخرى، مناطق ني ا$خرين المؤيد

 والمنطقة ذمار في الحسين ومنهم
 وارس تعز في ءلى وإس؛ لوسطى،

ا سفل.

 ذوفي ام 08 7 ه/1 054 عام رفي

 (ن ف-ورا ءفي)ل-علما ا يع فبا ،؛-ود

بن )وهر القاسم-:؛؛ ؛-ن إسماعيل  ا

 ءلى بالمتوكل تلقب ي زن ا كادس( ا

كبرن الله  )بدت ع_ن إد-اه ث—ن؛؛ لي

 يذذ-لب انقام أول وكان دم(،لقا

 سق ذد إسماعيل أن إذ "خوة ا ؛-;ن

 بإعالن )أحمد( >لت_ه  نم ا خاه

 ذة دك؛ لعلو اشهى آدر’ز ا لكن دعوة*،
 أ؛-ان وذد سة. دا وا اطم ا في  ول ا

 و؛-عد مقدرة عن إسماعيلى المتوكل
 إعادة ,عماله أول نت ذى' ، نظر

 ارس كل ءلى المركزية اليطرة

 لحح استعادة من بداية الطبيعية،

 لحكمه، الثاني العام في رعدن
 ادا069 عام في وت—غرم—وح

 مركزي تحكم, اليمن وباتت ام،658

 حدود إلى جذوب ن عما حدود من

 الموكل حكم طال لدد  . شما ر ب ا

 تالددن هن  كر عيل إسما الله عل
عام بضوران توفي حق حرسعا
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الذالدة( ا لة )دولة الزيد؛؛ ن( ا"لمة )دولة الزيد؛؛ الذا

 أط.رل ءمره وك.ان م.1676 ه/1087
 انعكس وازده؛رًا، ًا-تقرًارًا دهرات

مذذرار فرة في ذلك  دا-ت ازفي ا
سن ءن تزيد إذة  حك-م د_ًا1٠ء ث.

لها دة خ.  رن ازق-اس.م أدفاد م.ن ر
 الطمو-وإت نفود أن فبل مح_مد

ؤذذال إلى القاسم أساء والصراعات  ا
ذخراد لليطرة تهم بي والتذافس  وا
حتك.ا يع-د ولم بالحكم.  ة.اءلىة إلى ا

 الزيدية ا"دامة ثروط اكتمال
 ذزك ذن فدكون تم وإذ به، مدو

ارضضرن٠ات_ع مع والتذو؛ة التازل
 ؛.ه المعرف م "دن ا ءلى لحارجبن وا

 ؛؛دارة _ت-ذ$ل—ا ح_ق دم بمتحه
 طق1مذ من واسسعة منطقة أو إة-ز;م

عزاف مع اليمن،  بذلك الثكلي ا
 - آخر إمام -ه يعار ولى ازذي ا"مام
ن(ريخ في بحدث ان—S' ك_ما وذلك

 بادة في أمثلن، وذكر — ؤدا من ثم-ة
 بعودة ننتهي التي هذه ;;ذرار — ٠ ا فرة

 لسواحل إلى ااغانر؛ لمرة٠ل العد.ايين
م.1849 ه/1265 ءام ابية

 - أحمد ؛.ن محمد المؤدي دان لقد
 في دءونه - م—ا!.ذا ؛.ن الحسين حرلى

 وؤاة إ؛.ر الح.جلرية - د دن اإلىت.ورة
سدة ء;لى مع.؛ لمتو دن د مح-م المؤدلى

 دغار ذلك فكان م.1686 ه/1097
 ،أررته د.ع ط_و؛_ل ال ول -تد ف

 يواجه وه.و عام ثالرن من ك-ر ول
 يتغل.ب د.رة نذل وفي ،ءلى، المذارحن

 كة.ان ذ-;ذًا٠ؤل لقر.،، ي_غ_:ر ن ؛ ف.يها
 وآذر )اذادي(، كان وردًا )الناصر(
 الدعوات ؛.ذي لقب دق )المه_لىي(

 المزاج بتقلب ءرف وود -ذ ث(. ,
 والشجاعة. ا"قدام عع البطش ٠وذلى

 ركان ،لمع ر جررة *؛*اد“ا ءي.لىه وفي
 وهزيمة، وانتصار وفشل، نجاح ؛;ن
 إواه-ب ' ءاص-مته في دادره دق
 خرء أ ا؛-ن ذمار شرق اختطها ل-في

 عام حين ؛-ن نامم المتوكل ا"مام
 يذعن لم لكنه م،1714ه/1126

 ه/1129 عام إ لألخير ويبايع
التالي. العام في ذوفي وقد ام717

 المهدي الحكم إلى يمل أن وقبل
 دن - العاذر ا"دام وه-و - عراس

 منهم  ثمة ا ه.م وذر القاسم ؛.;ت
 والده برن وال*لىاوة ازدرع كان

 *م—اًاةا ؛ن أحمد ء وعم. د-;ن ور ١۵ ط
 اًا.؛الى ؟.*.لى مبلغ ؛.لمغ ؤلى ذ.*ز أمير
 بمتطقة م_ستقل شر، يكون يكاد

 في زن.دور ا أخ.يه حذم ن٠ء لى:.وب ا
صنعاء. مه؛ لدا ا
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لذة( ا مة )دولة الزبدية ا لذذ( ا مة )دولة الزيددة ا

 م ء( ن د.; المنصور ذوفي وح-ين
 ادي ابنه خلفه م1748 ه/1161

 أن بوسعه كة_(ن ئ ذي-1ا اس—شي
 .د٠ويع. وء.مه أبده ب.ين فس.د ترا ي.صلح

 وح-ؤود عي 1س زو ٠الحك مركزية
 ال.كبير وانجتهد العالمة ب ام٠ق كابذرة

 )ت ا مثر إسماعيل ؛-ن محمد
 إمالح ي تم ام(768 ه/1182
 ت.عز أمير ة وة-( ساعد ثم ،الر.;ن ذات

 أن ني عاس المهدي ازذالي، الع.ام في
 ددد كازي اذر حذكمها لملدوزة ي-ميد
 ق٠.لمذ-اط ب-عخى ء-لى مجمالت ق.يام-ه

 ه/ 11 89 عام 4و؛(ذ ؛.*ط يضمان وأن
 أن سنة 28 حكم وبعد ام 775

 -1189) ءلي اسور اسه يخلفه

 فحب، م(،1816 - 1775 ه/1224
 ه/1231 - 1224) أرد المتوكل

 المهدي م(،فا؛نهذا1816- 1801
 -1816ه/1251- 1231) الله عبد

 ؛-ن علي المنصور وأخيرًا ام(، 835
 ،وخاع حكم لذي الله عبد المهدي

 من ًاخرين دادن درة حرغ تازل أو
عرومذد. ء أ؛,لما

 طا ة.د ء-لي لم.ذص-رر ا حكم ن ك.ا
 جب ■ ال ا حوال وساءت

قتصادية ع.ثيل له يبق لم بثكل وا

ل يرح ض أكائر ء  ض دخت سذة ذ
 وا,-.تنذرى "دارة ا وضعفت ، حكمه

 مرءًا  در ا وزاد ، فدها الغاد
 شمال في ااوهابه الحركا-ة راذتشا

 ؛ن حمود الذريف وخروج لجزيرة،
 ام—إلص سلطة على مسمار أبي علي

 ف )انخال سير ء في صنعاء
 لحركة ا مع لفه تحا ثم د، السليماني(

 ولم .م، تبا إلى مئدت ا التي بدة ل-وها ا
 — وخرف شاخ الذي ور٠لمذص ا مكن٠يت

 فق خ؛ ا خطار تلك كل مواجهة من
 علي بن محمد "مالم شخ

 م(1834 ه/1250 )ت ٠الشوكاني

 ؛شؤون حمد ا نوكا٠ ارذه ٠ وف ه٠بعزل
 درجة ءلى حمد المتوكا ن وكا( المدولة.

 للسكرية ا لكفاءة وا لخثرة در إدة ء
 في عسكردة ت م، مج ون( ، -;ة لم( وا

 دلمدولمة أء-(دت والج_ذ-وب ل لذئما ا
هيبتها.

ث ؛.*لى إ تس.تعد لم ٩تم-(د لكن  ؛
 المؤدي ا؛-نه م ألح.( وفاته من -ذوات

 -ذروب ا ذذائج من ن كا( فلقد الله. ءلى
 مح-مد عجر٠م والي جيثى ا٢٢ قام لق ا

 م— ؛-( ؛-;ة !-*ر ا الج_زيرة في ؛(ن-( ء-لي

الحركة ءلى اك.(، العثماني الملطان
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كة( ا مة )دواة الدة ا ا)ذا)لمة( ا ئمة )دوان اؤزدددة

 في ا ولى السع.ودية ودولتها وهابية٠ال

 -نثم٠ام(،و818ه/1233نجد)
 المواذئ راذا ليخل المصري القاذإ مذم

 اء٠صذم مام إلى م-امة وساحل .يمذيه,
 ه/1234 ام٠ء تمت مغاوض_ات بعد

 عبد المهدي طيش ورء ام. 81 9
 له أتاحت فقد ،منه ومغر الله،

 ساعده منتظم إيرادًا الموانئ اسعادة

ب ليحر في  ومواجهة ا"دارة، دو
 بعفى ره-ج-وم ازفونبى، خدار
 العاصمة اه تمرضت الذي القبائل

 رته سد.؛ و ستع.اذده كان كما ٠ذقسه

 -اذي قبله من وازده لمستشار الداعة
 ءادل لى !.دوكا ا ا"سالم شيخ اا.ةضاة

 مم-ن ااع-صر أثمة آخر جعله است.مرار
 لمثمرين - مذارع غ-حر - حكمهم ط.ال
 اه/251 ءأم وؤال د-ق عام

  ربعين وا لذة ااثا وز يتب؛ ولم ام، 835

عمره. نم

 ءلى ابنه الله عبد المهدي خلف
 *-وى“ )ا ول( حكه-ه يدم لم اوذي
 بما ؛اع وة.لى أذبر، وبفعة عام
نقالب يثبه  له مم ابن قاده الذي ا
الله ب٠ء ازناحعر ه.و القاسم آل من

 قذا* إلى تعصبه أدى الذي حن ؛.ن
 همدان قبائل من ;ة٠الباطذ يدي ءلى
 ده—ه—ء وني م.1840 ه/1250 ءأم

 اا-مرية الحملة مجيء ؛-ان القصير
 تقدست، ي٠ ن دك راذا إبراهيم د؛ ؛.ذي
 دتمكن ولم الداخل؛ إلى !.احل من
 في انسحيت لكنها ،جهذبا ذوا م,ح

 بعد م1846 ه/ 1256 ءأم مطلع
 محمد الكبرى وا-دول بريطانيا جبار

 يمن٠ من نسحاب ء-لى داش.ا ءلي
ربدة والجزيرة ومن الشام، د و؛ ا
ذت ا-ذد دب. لفي مه٠ح.ك دهر  ك

 حقبة وداية صر ء ثم.الة اله.دي وذاة
ط-راب ؛.يزت  وخبى؛—راك با

 فيها وئر الناس، *.وال فساءت
 المتصارعين، !اصغار ة٠ا ؛ ظهور
 ا-لذوب، ءلى صنعاء ستط.ره ذاات

 عام ن ءلى --ازي ا واحتل
 عثر ود م، ه/و1254

 إلى ا تراك العثمانيون عاد مدوات
 م(.1849 ه/1265) اليمنية الواحل

 ئهماستر ولة نحا تمهيدًا ذاك ,؛-ان
 ص وإره-؛ ،عقدين ب_ح صنعاء ءلى

 وخودة القاسم، ددت حكم قوط—؛
 رة )ا.ا ابن ءلى العثمانية اكيط.رة
 قرتين من ئر  استقالله ؛-*ن الثانية(

٠االمن من
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)؛ة*( ا!ز؛د؛ة ئمة )دولة الددن الذالذة( ا

ستق٠ب ليمس١ نعت د٠لق رار٠ا

ء-لى ركزي٠الم لحكم ستط-رة وعودة
 من طويل.ة لذبرة ذية٠ل.تما  راذي ا كل

 )بدت دن ا وائل ا ل حكم

ف-ط-ر؛د(ت دن وبالرغم القاسم(.  ا

قتعادية وا زدإت التاب  ا

داسدة  بدن ت ء؛ ا اك ءن الناجة وا

 لحوادث را الحروب وعن القاسم، آل

 في اإددرة وآذارها واخذارجرة، القبرة

 للنظر فت لال ا "من’ ،اليمنية الحياة

زده؛ النذلط ذلك اسمرار  ر را

 ه_ذا سرق ادني وا دبي الغكا_ري

 دن كر;ر عدد نبغ ث-ي-ح العصر،
 وائثعراء وا دباء وانجتهدين العلماء

 هجا٠بيذ دق كان والمؤرخين والرلحالة

 رز سم لقا كا سدم لقا ا آل من عدد

 عل والمتوكل الحسينج؛ي وابنه محمد

بعدهم. وآخرون عدل إلمءا الله

 إسماعيل: المتوكل معاصر ركان

 )ت الجالل أحمد سن الحسن

 بالعالمة مرورًا م(،1673 ه/1082

 م(1728 ه/1108)ت * المقبل

مثر ادنى نجتهد وا  ه/1182 )ت ٠ا

"سالم ا بشيخ وباية ام(، 768

 صريبم م-عا من ر2وكث ، ٠الشوكاني

 واجتهاد، علم منارات نوا كا ممن

 ورًا نغل لهم تجد أن قرن إصالح ودعاة

 ا"سالمي والعالم العربب الوطن في

 ، لجمود وا التقدد 4 عل أطبق الذي

نحطاط عصور 4 عل وخيحدت  ا

إظالم. وا

العذري الله ءب حسدن د.
ث افرر : لجرموزيا طهر مراجع:  اطلقام الد

 .اصغجة. )الدرة وارمدوكل المؤيد يندهرا
 ٠اخ( ماع٠ا$س .وتحنة.لمؤرةا والجوهرة

 عامر _خ. البدور مطلع الرجال: أبي ابن
 - لمريدا بذدة :  دلمحي ا رزدد بن محمد بن
 خ. - العين الحرز تحرر درز جحاف: خ.

ذي: إشركا ا خ. - العنبر تفحات الحوذي:
 تيل الد,ف، نثر : زيارة إبع. الطا البدر

 السيد )د. سانم افة:طف. اخءرافي: لوطر.١
 لليمن. ا ول العثماني الفتح معطعى(:

 دعادر ؛اتمن، ذارية. من ءام ماذن العمري:
 ذي ليمنيونا لمؤرخونا اليمني، لذراث

الحديث. ندص-ز ا

)فقه( الزيدية

 دوم ا مي "سان ا نعالما ديار في
 أو ، كبدى مية إسان ب دا! سعة

ب المذاهب رهي .ررسية  ا"د

ا خرى وال_ثانثة ا ربعة، لسندة

 ، ني لجع.غر . إذه.ب و ،زددي دب
 اإ_ذه_ب تع وية "باضي، ا والمذهب

 هذه ؛;ن من ا ول المف في إي '!ر
;رن إذادب
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)؛؛*<( الزيدية )فةه< الزددده

 بن علي بن زيد ولد :أو 

 لمديذة١ في طاب أبي ابن ؛لحسدن

 من وبل ؤم 7 7ش/5 7 م ء؛ المنورة

 لتقى وعندد؛ ،الب^ت آل ءاوم منابع

 د٠ح ءلي بن زيد ار٠ص حندفة ؛-و به

 ه.رتبة ....ا٠ ق.د يذئذ٠ح ك-ان٠ف ه ت اتن٠س '

جتهاد،  في ووؤالهأ المقرآن رًا٠عف ا

 يم.أ رجآل ى'ن نه ب.معفى الفقه،

 ،وسيأسب وءلمي فكري ا مة لقيادة

 ءلى ٩ئورت في حيغ.ة أرو س.اذ.ده وله.ذ.

 عية ش. ر ءزف و بدالمالثج٠ء دن هسام

م، ده ءلم زيد وبإمأدة ،ط-روج  اد

 راية يرفع إمام أول حئن فهو

 وه.دا الجاذر، اللطان ء-لى لمنروج

 علماء كبار أحد إ$ به ؛قوم  ا در

وقاد. ا"سالم

:  ء.لي بن د ز؛ ا"دام استشهد ثاني

 أول وراءه مخلف م740 ه/122 عام

 م_ا وه,ي ،فقهية ء-لمبة م-وس-وء-ة

د_ة جامعها أسماه_ا  خالد اا-*_

 )مجم.و د زيد ابرام تدب ~طي ااو

 ه-دا طح تم وقد ءلي( بن زيد ا دم

 عام إيطاليا في المهم المصنف

 أحد يد عل ام 9 19ه/1 337

ص-لور وبعد ؛ ليين "ذطا ا المستشرقين

 المهتمون ردأ الدارنحي لمصنف ا هذا

 م هتما  با نب  جا وا لمسلمين ا من

 وبالمدارس وبفكره زيد م ا"د؛ براث
 في الزيدية الدولة وتأريخ لزيدية ا

 هلذه وبزاث واليمن وديالف جيالن

 ا"سالمية بالمذاهب وعالك الدولة

 ث زرا من لهدا لما والكالمية لفقهية ا

٠له هزل  ذكري حضاري

الزدلمه؟ هي ما

 المانعة القاطعة ا).قعاريف من

 بالمنهب للتدريف والشافع؛ الوافع؛،

 أبدعه ما لزيدية ا ذنة لطا ويا لزيدي، ا

 ذرف الغضدل يمرءبدالك علي العالمة

 نظرية ،الزيدية كتابه في الدين

 نسبة إن :قال حيث وتطبيق

 إلى بةسلذ ا زمني ،ا)زيديه إلى لزيدي، ا

 انتماء نسبة ي٠وه الزيدي، لفكر ا

 أن يعضهم اعتقد وف واعتزاز،

 ين زيد م "م؛ ا إلى ز مذهبع نسية النرز

 أو الشافعي ك_ذسبة الله رحمه علي
 حنعة أي ا"م^مين إلى مد  الحنذي،

 أن واعتقد الله. رحمهما والسافعي

 وربما الذرع، في له مقلدون الزيدية
 ا صول، في له مقلدون أخهم اعتقد

 وصاحب توله؛ من يخرجون و

عتاد هذا دلي: لما وذاك نحعإئ ا
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)ذقه( الزيددة )ذقه( الزيرة

 ءلى التقرد ^.رم اريدي المذهب
 ك;اب دن كم لمة ا أخذ دن ز5متم 1ك

 ء.لميه الله لى٠ص الله رس_ول وس-ذة الله،
 ا دلة د.ن فرهم-ا أو وآل، ٢وسا

 إ الذ.رع، في يب.ت.حه و .ة؛ ا!خرء

جت.ه.اد دن ا.!;.دكن ر١!خ  ؛*.،'لى اذو ا
  كنحكم إن الذكر أهل سألوا)ذ-ا

(.34 )ادجل ؛*لممون(

 ا"مام يطلقها لم ا!تم-ة ه-ذه

 و اتباعه، ءلى ءلي ابن زيد

 ءلى طرته دم في أتباعه أطلقها

 بني ح_كام أطلقها وإنما أنفسهم

 وفاة ب-عد عليهم ثادر كوة على أب،

 لذبوي ا لددت ا أهز من زيد، ا"هام

 من م؛العبا أطا.قت كما ،الثريى

 وأحذ-يان العلوية، اسم ؛.عدهم

 من علهم ثائر أي ءلى الطالبية،

. ا؛ددت ًاهلى  يذل~سب ما وكررًا أيض

 المعارضة قائد إلى المعارض ريق٠الذ

 صفة إلى أو أسرته كبير إلى أو

 ل دقا كما رض، إ*.؛ ا للجانب مميزة
 ،ذلى عثم ،سبدة عبا ،رذلى : م-ثأل

 زيد م "ما ا أطلق كما .. ،ناصرية

 الرافضة ص. ا ؛ عاده الله وان—رض

 والرافضر له؛ المعارض يق ا!ض ءلى

ءلى الثورة في زيد ا"مام هع دخوله

موي. ار الملك عبد ؛ن هشام

 و ، سرة سيا سؤية هذه فالتسؤلى

رف فيما لها دخل  ،س النا ء-ب دح
 المذاهب أثمة إلى المذهبة؛ الذلى في

 لفضيل ا العالمة ويقول .ا"سالهرلى
: لدين ا ذرف  لزيدلى ا لكن و أيض

  با ا—٠: ورضيت قبلتها الطائفة
 وجهاد وكرامة وعزة حرلى شعار

 والمستضعفين الله سبدلى في وتضحية
 اسم لدتبم صاررت ثم الله، د ءلى هنمن

 في تابعهم ومن خ البتات أهرا  تمة
عتقاد . المذكور ا  تعهر ؛غد **"ابق

 عارهم واختلطمت الفقهاء بعضر

 وولى الزيدي، المذهب حول الرؤى
 ب٠المذاه من كغيره فقهي مذه.ب هو

 فكرلى دورلى ة٢حر أنه أم ا"سالمية،

ونازلى لى، وتقرن اعتتقها، فقهية،

 وكرري ط:ها ظ١الحف ؛جل من
 أ؛_ه أم ؟ءلي بن زيد ا"مام أنصار

 واضح غير دي مال ٠ لمذهب ذرع
 أن خاهه والمعالم، لقمات،

 العلمين في ؛نردت ة-لى ._زيدي-ة
 وعام الفقه، موز علم : صرن
 الدين، صول عام أي !-كالم،

 دح دي.,'5ات الزددي المذهب وا!.تقى
 أغلب في المعتزلي انفكري المذهب

ا صول ومنها الكالم عام عد ذو!
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ه(2)ف الزدددة ه(2)ف الزدددة

 بعضها في اختلفا وإن ،لخسة ا

 المذاه_ب ن٠م غررا ثان شأنهما

 وا صولي الفكري الهراء ذات

 ل-و بحديد هنا آني رلن والفقهي،

 ذرف الفضيل العالمة إن : قلت

 لتحديد المانع القاطع بتعريفه الدين

تباع ،لذقل,د ا هرن الزدذدة هروقع  في وا

 حيث ،لدرعدة ا عد لقوا وا ئل لمسا ا

 ما بمقدار لزيدية ا أن يجالء أبان

 العناية زيد ا"مام مذهب ذطي

قتداء، والدرمى  هي إنما نها ولك وا

 ءلمماء رذة ها٠لج متجدد جذتهاد ا مدارس

 لزيدية ا كانت وإدا المدارس. هذه

 في وتجيزه ا صول، في التقليد تحرم

جتهاد في له طاقة  لمن الفرع  ا

ستنباط،  وضعت قد ٠حيذئل فإنها وا

 وا"ضاؤة ا"بداع في حقه لالجتهاد

ستنباط  عالقة ماله كل في وا

ت يجتلف وفي بالنروعيات  مجا

 الفقه س١مدر تعددت ولهذا الحياة،

 في اتجتهدون الفقهاء ونشط الزيدية،

 لم التي بوغامجم ا"نساني الفكر إذراء

 اتجتلغة. "سالمية١ رالعصو عير ذقطع

 الفكر في "ثراء وا الذع وهذا

ذوي الزيدية ءلمماء قبل من ا"نساني

جتهاد   من جعل قد ا؛طاش، ا

 الزيدي الفكر حرية بأصول له خيرة

 لزيدي ا با؛.ذهب يسمى ما أن يعتقد

 هو ا$ن ثم ة؛ هو ها وأن له وجود 

هرام إلى نسبة الهادوي  يجرى الهادي ا

 أو ،٠القاسم بن لحسدن ا بن

 الناصر إلى نسبة سابق صري لنا ا

 إلى كجة القاسمي أو ا دروثى،

 ه-و إنما إبراهبم بن القاسم ا"مام

 المذهب هذا بأن المعرفة عدم ولدد

 دح أزادًا سلم عقد مذدب العقالني

 عل ا خرى ا"سالمية المذاهب

فهو ،وفقهائه أثمته عاوم سدة جالل

ما تحرج دونما الجمع من يأخذ

 قع ذوا وا وا؛ظطق العقل مع يتالءم

 المسائل من إب الناس وحاجة

 ما صحة ويقرر ئع،دوقا وا والقضايا

 صالحة جزئيات من غيره إب دهب

 و السمح، المذهب هذا إلى لضمها

 علمائه كبار يجاإلهة من حرج يجد

 أو مجتهدوه وجد ما إذا السابقين،

 اذب قد أسالفه أن مجتهديه أحد

 يعلنون أو فرطن ا مر، عليهم

 فذذ موا في يتحرجون أمجم لآلخرين

ا ثمة من ظنهم، زلى يغلب من
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)؛؛ه( الزدددت )فةه< الزدددت

، اربكنيرا دبواجا ود أغا-م لبعادقين ا
 في حليفهم يكن لم التوفيق أن أر

 فيها لصحيح ا أن يرون )في ا المسائل

 ني السعة وهنه مقرروه. هم ما هو

 ، المذهب هذا ء علما صدور

تساع  ة.د م عقوله. في م لمرا ا يد٠بع وا

 عداء منصتي ؛؛.ار من كث:رين جعل

 في لزيدي ا المذهب يضعون م —"س ا

 نجد حدث مذاهبهم، من قريبة خانة

 أقرب لزيدية ا إن يقول: يعضهم

المه. إلى الشيعة مذاهب

ة د الز ذقه أصول

 عل لفقهي ا ازيدي ا '؛ذهب دردكز

• هما ؛؛؛رذن أصرن

 الفقه... ل أى) ء_لم : أو 

 هي لزيدية ا لدى لذشه ا وأصول

 والقياس "جاع وا والنة ب الكذ-ا

جتهاد    صول ا تبذه ٢وه وا

 مية "سا ا دب لمنا ا جلة ءن نجتلقون

 لتحديد ا تبذا إذًا لزيدية فا ؛ية٠كح ا

بين جع شيمي؛ سفى مذهب

 لكريمر ا أرسول ا بمدنه ت’كسا ا فضيلذين

 وإجاع ا مة إجاع أي وبا"جاع

لتبعية وبا والقياس ددت ا ها أ

 ارت. آل وعلوم لرواية رية خذلى  ا

 الزيدية ذه أطوا ا ا تأريخي اختع.ت وقد

 والصالحية، لجارودية، ا التاريخية،

 إ ثيء، منها يبق ولم والبثبذرية،

 يد ل وهو ،ط٠فق البيت آل مذهب

 خلفه الذي ددي ا"ساد ث أحرا ا في

 لزيدين ا ي مجتهد دن م  عا وا العلؤ^ء

 والزيدية المعرفة. فرع مختلف في

 عليها المتفق ا صول إلى با"ضافة

 لم لعا ا مذاهب ء ءلمما أعلب لدى

 العمل يرفضون  ا"سالمي،

 وسد ب ؛٠ستصعد  وا ن ستحسسا  با

 بعد ولكن ؛.باخا، من ودع ؛!.ذرائع

 في الباحث ويبلغ ،لدليل ا سدذغد أن

  حيث لجهد ا والبحث ط ستزا  ا

 أو يستحسن أن إ أمامه يجد

 لحسنة ا  صول ا وهذه ،يستصحب

 لدى لفقه ا أصول لعلم المكونة

 والسنة القرآن وهي الزيدية،

 دطلقون د جذتها  وا سر لض؛ وا "جاع وا

 ءلى لزيدية وا الدرعية.  دلة ا عليها

ق  في التقرد يجواز يقولون  ا"طا

 ذلك إلى ذهب كما الفقه، أصول

 الزيدية أن توهموا الذين ا ئاعرة

أي - الددن أصول في المعتزلة يقلدون
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)ذذه( الزيددة )ذقه( الزيد؛؛

 أصرى في لحنفه وا - $م٠اا-^ لم٠ء
 ي.ك.وذوا د ااردد؛ أن والح.ال الفقه.

 ٠ يواخة-و م٠ولكته- ، للم-عتزلة ذين٠مقل
 مائل في ونح-الفوبم مسائل، في

 لدى الذرء.;؛ ا دلة وترتيب ٠أخرى

كالتالي: الرية

القرآن. أو :

 ، إ دلة  ول ا لمصدر١ و٠ه '.قرآل و

 اغذذ-وظ ،  د؛ ا جيع عند .ر وادوا

 والنقصان ارادة ء-ن نه سبع.؛ الله دن

 عز ل ة-؛ كما ، والتبديل والتعيير
 له وإنا الذكر ذزلنا نحن )إئا ولى:

 أول في الب.س.مل.ة ويعتيرون لحا؛ظون(

 دن آ؛؛ دارك وتاركها قرآنا. دورة ك
 ارت أهل اجاع ٠ه وفي الذرآن،

 ة ء ا اإد في ازدزية ا ومعتمد ذلك. ءلى

 دافع ؤراءة وه.ي ارت؛ أه-لى قرادة

 نعيم، أزي ابن عبدالرحمن بن

 والقرآن القراءات. أصح ويعتدرويا

:تم؛ن عندهم

 من أكر يحتمل  ما وهو محكم:

٠معنى

 بحدوث ويقولون ومتدابه:

 بعد الله أوجده مخلوى  نه ،القرآن

قول بذلك ويوافقون العدم،

 من ضخم ثذ.را وللزيدلله ، العدالله

 القرآن وعلوم ر لتفسع ا مؤلفات

 لإلدام ط ا؛حسسا أشهرها من الكريم.

سم.الذا ابن الحسين ؛.ن نحى 'طد-ادي

 اللغة في وهي : السدة : ثانيا
ما الدرعية ا دلة وفي ة، العر
 ض السالم، ه علب لرسول ا عن صدر
 وا نبياء تتردر، أو فعز أو قول،

ب وعما لكدائر، ا عن معصومون

 بالرمدول والذاسي ،درغا١لعا من خسة
لقوله واجب وآله عاه الله صل

 الله رسول في لكم كان )لقد تعالى:
 واروم الله ذرجو كان لمن حسنة أسوة

 بالسنة العلم إلى والطريق ا$خر(

 متواذر :ن قسما ودي ا خيار،

 كالت الزددية هرن وا؛تقدمون وآم؛د،
 من أحاديث إلى تعود أساب لهم

 مثل ا هالي: ب صحن؛أ من سبقهم
 وأمالي خ زيد بن يبى بن أحمد أمالي

 وغيرهم. بالله ارددا لي وأد-؛ السحان،

 فإن الزيدلله من المتأخرين وبخالف

 قبول عل تعتمد لحثعثة١ قاعدتبم

 يرسل  المريل كان إدا الراسدل،
 عدة بقا لزيدية ا وتعمل عدل. عن إ

 وتخميعس والخعرص، العموم

العمل يجوزون  م—ره العام،
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)ذه،( اذزدددة )ذذه( الزدددة

 هو : لدم ص Li" ا وعريف بالعام،
 :ن 1شم هو٠و الحام وله ذى ما إخراج

 ؤس_ة والمتصل ،ومنفصل متاصل

ستدذاء :أقسام  والصفة والشرط ا
 والمنفصل، ؛البعفر وبدل اية٠غ٠وال
 ت تخصصا وا ،بذخسه يسنقل الذي هو

 وكعحدى ،!.*سنةوا ،ب ا!كا؛ ؛المنفصلة
 وا"جاع، االمغطية، ت اتخصصا

 وتمى والعقل، والقياس،
،وا؛قيد وا؛طلق المعنوية. ت تخصصا ا

والمفهوم وارن، وانجمل،
 .والمذسوخ سخم لنا وا ،وا؛نطوق

.' وهوالدال ا"جاع: ثالث

 عذط الدرعية  د ا من الثالث
 من انجتهدين ادقاق قته وحفل الزدددة،

 .مر أ عل ه ا٠ءص د محمد أمة

 وظص. عام اذزيدية !دى وا"جاع
 أمة من نجتهدين ا اتفاق هو فالعام
 إجاع وهو وىص: !،محمد

 رهو مج_جة_تذيهما ويقولون ،لعشرة ا
 إما إب العلم وطريق ،ذرعية حجة٠

_ماع  في وللزيدية المشاهدة، أو ا
 سند من قوية أقوال  مر ا هذا

ومراتبه. وأدك ا"حم.اع

 من وهو القياس: :راك
معلوم إلحاق  صوليين ا صهلالح ا

شهراك حكمه في بمعا.وم لمة، في د  ا

 ا ول  صل ا الزيدية عند ودو

 من الدليل عدم عذط ط سذتبا لال

وهو ،"جاع وا والسنة ب، دلكتا ا

أذرع:

 القياس - 2 العذلي. القياس - 1

 أداس - ق وخفي جلي وهو الئرءي
لة. قياس - 4 العلة.  س1ة؛ - 5 الد
رد. كم.. سى ودا - 6 ا  تذع وقد ا

ء القيامى من .٠هي ؛ أ

 ن ستحسا  ا و ب ستصحا ٢ :

ا؛رس*لمة. والمصلحة

 ادلمغة في وهو د: حها ا :مس خا

 ؛ء لمي تححنيدز من الوسع اغ ستف ا

 ستن-راغ ا  صوليين ا طالح وفي

 مجكعم طن دذح.صي.ا وسج٠ل ا لفقيه ا
 يقودون جيع والزيدية عى. شبم

جتهاد، بوجوب  ن٠ه يتمكن ومن ا

 م ا دلة من ا حكام ط لحجا

 دا عا صول ا ومن ،لفقيه ا هو

جتهاد في إب مجتاج  مجتهدًا، ا

 ,مسائا أو معالة في نجتهد وا

 يتعلق ما  دلة ا من يكفيه مجصوصه

 بيا يحتاج الفي وا دوات ا.٣

ابيءي:
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(4)ةة ة الز؛د؛ )ذقه( ارددن

ة اللغة - 1  نحو من ،العربي

 .ا!.ذةه ص-ول عدم — 2 ٠ولغة وصرف

ا"جاع. - 5 ٠ذة„5ا - 4 ا)ةرآن. - 3

 ميه٠وس - اإددن ول لى ءإم : ذب ة؛

 ا!توحيد علم أو الكالم عدم الزيد

وا!.*.دل.

 د—م—مح ن—ب لقاسما ام٠٠ولإلم

 ■ فده يقول تعري.ف ام 688 ه/1099

ل كدغدة هو ا!كالم م٤ء ستد  ءلى ا

حيحه عقائد تحصرل  يبرذب جازمة ص

I ١ ع وه-ذ .ا٠ءلليه ادثرائع ص_ح_ة

 له؛ القاسم ا"م-ام تعريف سا٠حلس

 وأعظمها ؤدوًا العلوم حر؛ دن بأذد

 وجوب وأعمها خطرًا وأكبره؛ ط؛

ه؛  ودك ، ص.درًا ون.؛ وأ رًا إين؛ وأو

 مترتبة ا"سالمية ا!-*لموم د*.رذ-ة  ن

 الله وه-و ، ط-؛ الشارع معرفة ءلى
 الله صنى بقوله عمأل والى، سبحانه

 عن أعرابي ,--أله وقد ،وآله عليه

 الله ت صلو !ه فقال العلم، غراب

 !.*؛.م؟ا رأس في صعت ودادا :عليه

 يا العدم رأس رما ا ء.رابي؛ فقال

 إحالةا عاته فقال الله؟ رسول

م:  حق ا!-*دل :*رف أن را!-.-

مثل. و شبده و أن بال معرفه

 العدرة الزيدية !.دى الكالم وعام

 ومقاصدها ، .وذ؛٠مم و ازثرعية ا دلة

 وإنما وأصوله الفقه في يجري كما

 ودشروع ا دلة، واضح عن يبحث

 دن — هيده-؛ دن؛ رمرتب الذريآ*-ذ،
 درًا، ؤ؛ لق ء-؛ إليها، لث؛ونه٠ح

 ،   د ء-؛ {—Q— ٠■حك-ح ، ءل.يم ، عظيم

 ذلك ن٠ء يتفرع وما ، رحيم غفورًا

 مب-اح-ن، ءدة الة_؛ هذه ء-لى ودبردجب

 ن واقتصاد جتماء.ة و وسياسرن فكردة

 أو ا يج-؛ث، وهذه ذلك؛ ونم

 تعارف دا هي ا!ذواءلى أو المباحث،

 وسميت ا!كالم، عدم في عاثها

.وهي ،الخمسة ول—،   و.

 - 3 ا!*دل. - 2 التوحيد. - 1

 - 5 النبوءات. - 4 والوعرد. الوءد

المذكر. عن وال، رفربالمع ا در

 تعرف  الخمسة ص.ول اد رهذه

 اردية، لدى والدل بدرفي إ

: ننوعا العذرة ذر ود؛

 رما المع. ردليل ا!*نل ل دا

 الله كعرفة ا!*ذلى، طريق عن ف عر

 فهو ، ذوا ونحو المت*م شكر ر تعالى،

ادعع، جهة دن عرف ود؛ ا!*ذلى:
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)ذقه( دة—الز. )ذة*( الزدددة

 ٦و٠ف.ه ذلك ر٩وغ طم،١والع كالصالة،

 وى ، يه٠الزيل جعل.خأل وقل< مهدمعي| ل

 ة٠لح_ج أصال العقل حجة العد!.؛؛،

 * ل.عقل با ءرف ع لم ا  ن ،-مع—ل

 وللزيدية ،بالمع العقل ؛-درف ولم

 -داذق، سجل الكالم عزم في العدل؛

 ب_م_دارس_ه_ا المتعزلة شأن شأ-تهم

 الزبدية ,لتكلمي ويوجد ا؛-تعددة.

 من الكالم ءلم في م.صتغات العدرة

 الغلفة مدنفات وأصذى أتقى

 ا!.تكدم سداة وتتعل )سالمية،

 المؤمنين ر٩م. أددءه ب.ما ال.زيدية ادى

 كبار تري ما ثم ووى.؛؛.اه، خطبه في

 كمؤلفات لبيت ا ي ١-^-:، علماء

 والهادي ب إبرا ا؛ن سم الة؛ ا"دام

 بن حمد رالمتوكل ارن ؛نى يحيى

 الرصاص، آل م.ن والعلماء ن مليما

 اذنى د—أحم ؛نى جعفر ذي ؛ وا

بن الله ب والمنمور عبدالالم،

 ؛نى يحيى ؛نى أحمد والمهدي حمزة،

 بن يى ؛-الته والمؤيد ،٠المر؛-ذى

 وآل العني آل والقضاة حمزة-:؛؛،

ف اب-ري، وآل جاس  من وا$

ي رالما؛،' بحب ية والزيد ،غيرهم ا

 دع تلتقي ي سن؛ الذ-هر ه٠استهددث

  رول ا من قواء، أربع في المعتزلة

:وحدى لخسة ا

 المفات : ولى ا القاعدة

وب،  الذات صذات منها وا

 وما الله بحب وما الفعل ت رصن؛

 الحالف )ون;،.؛ يتحيل وط ^-وز،
 راي„.ه.ذ، - مية لكرا وا ا شعر؛؛ بدن

 نجد اكاعدة هذه فغي والمعتزلة(.

 باذرب ؛ذوذرن الماذنل مع الزبدية

 والعفات ا!-ذات ووحدة ،و.-ذتزيه

ذالله. عبن ىه الله صن،'ت أن ؛-معنى

 وازهدل القدر الثاب: القاعدة

 لقضاء ا ئ-ؤ د؛ ء-لى تثتمل ره-ي

 ا ذهال، وخاق والجن ر وا!-ذن

 مذلمهم لقولهم المعذزلة مع ه:؛ ذذدية فا

ختيار، وحرية ا"لهي، بالعدل  ا
ء.:؛؛  فعاله ن ا"ن-؛ وخلق  رية ا

 الله خلقها التي واستطاعته ،بقدرته

.

 رالوعيد الوعد الغالثة: اكاعدة
 لى٠ء تشتمل.. ودي وا حكام. وا سماء

 والوعيد ،دذو؛.ة وا ا"يمان : لج ا——م

 ري،-؛ والتضليل وا!نكذور وا"رجاء

من وازرعيد؛؛ المرجئة ؛؛نى: الخالف
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>مديذة( اوزدددة >فقه( الزدددة

 إوءد ا في ندة ثا جهة من والمعتزلة جهة

لوعدد. وا

 والعقل دمع ا الرابعة: القاعدة

 عل تشتمل وهي وا"مامة والرسالة

 والصالح من٠والتح التقبيح مسائل

 في لعصمة وا واللطف  صاح وا

 عند نص ا"مامة وذروط ،لنبوة ا

 الزيدية نجد المسألة هذه فذي جاعة،

 في إ$ اللهم ،المعتزلة ؛غول يذولون

 مه، "ما ا دوضوع من صغيرة ت جزي

 سطة بوا — الخفي لنصر با قولهسم مثل

 ي عل إماد عل - الصفات

 نم ثم واذن، واذن السالم،
خبار. لبيعة وا بالشورى وا

 المادي علي |حمح د.

 ، عده وقوا ليمذي ١ الردي لمندبا أصول : مراجع
 الردية ام؛984 غي،اليا أح-مد حين
 علي بن إسماعيل ،ومعتقداتها لغاتها
 ام؛993 اد^اصر، الفكر دار ع، ا 

 بحي،٠ى محمود أحمد د. اردي، المذهب
سكندرية،  الفكر في قراءات م؛1981 ا

المنهل، دار الحكيم، محمد ط لزيديا
 ٠د والمعتزلة، الزيدية بين الملة م؛1993
ام؛ 987 آزال، دار عارف، الله عبد أحمد
 عاي د. وذءره، او-هادي دولة ن،٠الي معذزلة
 وابدوث، الدراسات مركز زيد، محمد

 الزيدية فكر ذي قراءة ام؛985 صنعاء،
دار المقالح، عبدالعزيز د. والمعتزلة،

م. 1982 ،؛ثروت ،الدودة

)هدية الزددتض

 محافظة من روف-ة٠ملع مدينة هي

 إلى كم 64 بعد ءلى تقع لحديدة

 هامحد ،لحديدة ة٠مدس موئ لا٠للشما

؛.فى مديرية ،ملحان جبل لذرقا من

ااخرب ومن محوب ا محافظة من سعد
،ا حم_ر البح-ر ءلى العليف تذاء٠م

 ومن الضحي مدينة الجذ-وب رم-ن

 تاريخ يعود القتاوصى. مددرية الشمال

 القرن نهاية إلى الزيدية مدينة إنشاء

 عشر لثالى ا ا لهجري ا دمر اسا ا

 بعض في ذكرها ورد الميالدي.

 القرن إلى تعود الني التاريخية المصادر

 ي نجالد ا ءض الرابع الهجري/ من إذا ا

 قديم تعرف نت كا الزبدية مدينة بأن

 حسر ادن لفقيه ا بدت مدينة باسدم

الصوفي. لغدده ا هاسمؤس إلى نسبة

 والتاريخية ا ثرية المعالم ًاهم ومن

 وهو لكبرر ا مع لجا ا الزيدية مدينة في

  كون التخطيط مربع بناء عن عارة

 أربعة به تحيط مكشوف فناء من

 محراب ،القبلة رواق أعمقها أروقة

 وسقعا القبلة؛ جدار سوسط هع ض ا

 عذر من يتكون مقبب، مع الجا

عل تركز مدببة عقود تحماها قباب
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)مديحة< |لزيدية )دددذة( الزدددة

 طواذية٠إس بعضها ودعامات عمدة ١

 في المقرنصات محطات ل دشك الشكل.

 إلى المربع نم ا"نعال مناطق زوايا٠ال

 تفتح خل١مد ؛.ةثال مع للجا الدائرة.

 والغرب؛ دردة—ال هاته—واح في

 الجنوبي الركن ل٠ومحح بدة'لجنو وا

رفي  الواجهة من الشرفي زء٠والج ا
 فزة في أضيف بناء لع للجا الجذو.بة
 الذي الجامع هذا بناء عن متأخرة

 لجنوبي ا لضلع ا صف٠مذ_: في يقع

 لدن ا ١هذ بناء تاريخ ددعو للمدينة.

 الراع الهجري/ س لثا ا القرن إلى

 التوسيعات وبسبب الميالدي، عذر

 لها تعرض الي الترميم وأعمال

 عن لحد؛ث ا ا$ن فى٠ج يصعب

 ة المعمار ات٠والمكو ا صل طيالتظ

إنشاة^. ووت مع "لم؛ ا لهذا

 مدينة في المساح) د ءلى يلغ وحمارًا

٠مسئجال ر ء إدف الزدددة

 تلة عل بنيت فقد المدينة قاط أما

 عل تشرف !يا القلعة ولهذه مرتفعة.
 أن المرجح ومن أدراج، أربعة ا؛دينة

 فزة إلى يعود القلعة بناء تاريخ
لليمن. العثماني ل

 دركزًا حارًا الزيدية مدينة تعزر

أوسع من يعزر الذي الزيدية ء لقف؛

 أرازثها دردوي الني الزراعية طق لمن؛ ا

 حيث ،,*ردد وادي بمياه الزراعية

 قدرها حة مسا عل ذي  را ا ه ط تمتد

 إلى لذرق ا من معرًا كي-لو ن ٠عو٠سب٠رم

 من مزًا كيلو وسبعون الغرب

 الزيدية دذنهر ٠ذودب٠لة٢ا إلى الد_مال

 الدخن مثل الحبوب أنواع بزراعة

 مثل كه).نراا وزراء دواعها ).ذرة و

 فيها ويزرع والمانجو، والليمون '؛وز

 )نطن وا رئغة ا لحذذروات كذلك

٠ لذتغ وا كسوهم وا

 زب من الزيدض قف.اء ؛-تكون

: هيب ت مدرا

الزيديه. برددردة

 من كال ا٠وتف لضحي ا لىيرية٠م

 وعزلني ، لمددردة ا مركز عحي٠لغ ا رذة مدع

الطيا. والجذرابح السفل الجرايح

 : تشما الني I وصر لقنا ا مديرية

 ءذلة برة، الحذلى؛ ءزلة العطار، ءزلة

 عزلة مهدي، ؛-في عزلة القوزي،

 وعزلة عثة المذل )-ةعز المهادلة،

٠شارب٠ك

 بني عزلة : وتشمل المخالف مديرذن

 لة ر' ، محمد بني عزلة ،ذرة— ل ا
ملىة. اط؛
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)مذهب( اوزدددة ب(٠)مذه الزدددة

 لمنذرة ا مدينة ل وتشم ل.خيرة ا م.ديرية

القحم. وربع

 ء قضا في التاريخية المدن وم_ن

(٠ج٠لمه ا مدينة : لزيددة ا

-ي و الد ءلي محد د.
 لزن ا ن ؛لحدا جموع٠م ، ).حجري ا محمد : رع ا م;

 دار ،  كوع ا علي محمد تحقيق ، وذجائلها
صنعاء، والنشر، للطباعة ا).يماذية كمة الو

 حيالخزرج الحس بن عاي ام؛996 ،2ط
لرموليه،ا الدولة تاريخ ذي ة اللؤلو ).عقودا

صعاء، يمذي،)1 وابووث *-اتالدرا ٠مركز
ام؛ 83 ،2ط بيروت، ا$داب، دار

!ص، وا الصدق أهل الخواص طبقات
 نالبلدا معج_م . ل.قحغيا أحمد هدمإبرا

صنعاء، الكلمة، دار اليمنية، )دائلوا
،بيروت ،ت س-ا ولمدرا لجامعية ا ؤسه٠بىا

 تارخ عمارة: الدين نجم م؛2002 ،4ط
 ء صن؛ خبار أ في لمفيدا لسمى ا ليمنا

 ة مطبع ، كوع ا ي ءلم محمد لحقيق ،د ور

ام.979 ،رمص )*إم،ا

( )مذهب الزيدية

نشأت، ا٠م أول زيدي.ة،٠اًا ذدأت

التذت الشيعة من ة٠حم.اء وفلن٠ع عن

 ءلى )الخروج( وجذوب فكرة حول

Li س.لطة في وها ا؛.تمة) ال.ظ'م كم 

 وه-ي ،ومتها ا٠ود-ة  ع-وي-ة ا لخالف.ة

 ادبعه لذي وا؛وف ت.تعارض فكر

 دول من تمحور الثعة من ر تب

زين علي بن قر ال؛ محمد ا"رام

 )ت ءلي ابن الحذن ؛ن العابدين

 جعفر وابنه م(732 ها 114 سنة

 "ذخا ا أو )ا"مامية بعده من دق اك؛

 هذه رجدت وذو عد(.٠ب فيما عثرية

 ؛-ن علي بن زيد م "د-؛ ا في ء بى-؛
 لستبوا ه١حو من دإدذون رمزًا ى -بى

 سنة د زي خرج فقد إب. بعد فيما
روس عامل وقاتل م740 ه/122  ا

 بن هشام خالفة في الكو في

 - 723 ه/125 - 105) عبدالملك

 بعد بم,قتله ا؛.عرى وانتهت م(742

 أذهاره من ريكب عدد ءذه انفض أن

 متناع )بالرابضة( عرفوا ممن

 في عوله-م في فقتهم دوا عن زيد ا"دام

 بكر أي الشيخين خالفة صحة إذكار

 دن إد.؛ *واز وذوله علي، فل وعمر

 ذضلى ا وجود مع لمغضول

 زيد ا"مام بعد الزيدية انقت

 )ابرية( :مزا ربيتين: فرفزن إلى

 أصغر فرق ود وح مع و)الجارودية(ا

 ذرة؛ )البترية( دادت عنهما. متفرعة

 .أهل جاعة دن آرائها في قرة كوب

 ا دم ف السنة ذاهب د ء ي_ا٠وة-ة لحديث(

 (رودسة ا—لج ا و كانت دين في ،ض

من ا"د؛مية، دس آرائها في قريبة
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)دنهب( اؤزيدرة )هذهب( الزدددة

 ا زل، الخلفاء إمامة إنكار حيث
 نيلحس وا والحس ءلي ط بإما اذول وا

 دغلت وقد •I تي٠ال من باتمى

 ا؛.ذرن ددن الزددرة في لى.ارود.ة ا آراء

 أتمة بعض جذاء أن إلى اله.جري ا؛ذا؛ث

 فأدخلرا اليمن في التأخرين الزبدية

 ،  دل;, ا آراذض ءل التغيير ؛.*ض

 بحرى الهادي ا"مام أن دن رغم ءلى

 أدخز دن أول وه-و الحسين-:؛؛، ؛ن ا

 في ؛-زال ئ كان ارهن إلى الزبدية

روددا. ح؛ ا ول الخلفاء من وقه

 ءلى لمة.ررج( ١ مبدأ ؛-ان رقد

 دز ما هو الظالم كم()المة؛ ا"دام
 الثيعة ذرق من غيره؛ عن ا!-ز؛لدية

 ج ٠خ ولذلك ، لذة ا أهل هب١وط

 ولقوا وأح،تها ؛.ة ؛-زدن ا ة ء؛ د دن كذ؛ر

  موية 1 الخالفين مقارعة في حذغه-م

 ؛-ن بحيى : أشهرهم ودن م؛، لعبا وا

 ه/125)ت خراسان في ءلي بن زيد

 بن الله عبد ا؛ن ومدن م(،743

 وأخوه ،نورة—اا اإذيذن في '*ن—لمة ا

 ه/ 145 )ت رة۵الب في هيم إبرا

 في الفخي شلي ؛ن والحسين م(؛762

ريق ء-لى يهر ’.؛-خ-  مكة بدن ا

ومحمد م(،785 ه/169)ت والمدينة

 بن -ملقا ا )أء_وا إبراهيم ابن

 زيد بن ومحمد الردي(، إبراه؛-*(
 انظر م(.814ه/199)ت لبمرة با

 الدرج بي لطالبيينا )مقاتل
 صفهاني(.

 بن القاسم ا"مام أن ويالحظ

 عن يتحدث  انحردي إبراهيم
 شروط من كشرط نم لخروج(

 دن ا"د؛ طريق إن ل ة؛ بل م، "دن ا

 ودنل اب" نير العلزة "الدعوة

 الظالم ا"دام لقتال الجماعية اذجرة

 الغرد قطع طريق عن فردية هجر إلى
 وعدم لعلقمةا م لحني؛ ؛.ا عالئقه المسلم

تهم،  ءلى يتطبق النمى ا وه؛ محا

 محمد خيه دننلى ؛-اذ ص لخط رضعه

 ء_لى )خروجه( في إبراهي*( ابن

 الرس في ؛ناسما ا-ض فقد لخالفة.

نقطاع من دأ؛ن في  والزهد، ا

 في لزيدية لدء-وة ا بث ءلى وعمل

 أول ظيم-وز لذذببة.ة ا فكانت ،ن طرردن؛

ستوات أربع بعد هناك زيدية دويلة

 ه/246) سنة ؛ن؛د*ا دوت د-ن

 دي اذ-؛ م "د؛ ا حفيده ن ر؛؛ م(.860
 يد؛ة ؛قا و؛-ة د ر—نرؤس جاء لذي ه-و

عام '!-ذاني خروجه في ليم-ن في
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)مذهب( اؤزيددة )مذهب( الزدددة

م(.897 ه/284)
 مرحلة الزبدية ؛دأت اليمن في

 الكالم ءلم بوا"-طتها دخل جديدة

 الحياة تتثيط في ٢بع المعتزلي

 الج-دل !;دتقا ويوطن الفكرية

 ذالى أورن؛ ذرن اال الفقهي جتهاد١و

 في الواسع والفقهي ا دبي النتاج

 يمكن و الديني. والتعليم الكتابة

 العالمة انجتهد م ا"د.( نبل لحديث

 في اذردض مجيى بن أرد المهدي

 التاسع القرن من ا ول لنعف ا

 يود وادن فكري تدار عن اتبرري

 ثادتة لإلمام فروط عن و الزيد،
 وا ثمة ااطماء كان بز العدد.

 ما بقدر ويحتهدون لحدل١ في يهمون

 من وحظوظهم د-واهرم ذم تدح

 بعض أن من الرخ►( ءلى ،العلم

 عند مقولة ؛-انت م ا"د-( شروط

الهادي أة.وال نجد ودذلك الجميع.

 ووال عن متميزة ذن *“الح- بن
 وشروطه إبراهيم، بن القاسم ج.ده

 دم. لذاا شروط عن متميزة لإلمام
 بن الحسين عند أدد  نج.ده ما هذا

 ؛-ن رد رالمتوكل العيانى؛ة؛ الذاد-م

بن الله عبد والمنصور ،٠سليمان

 دل ‘حمزة"؛؛؛ ؛-ن مجيى والمؤيد أ٠حمزة
 ا٣ مر حل مر بدن ثمايزًا نجد قد إذن

 يزًا ثم-؛ نج- كأن ،ا ثمة ض”؛. كدبه د.(

 في هابماك قبل الهادي كتبه ما بدن

 كبه 1د- ودن د;،، إد( ت لتة ل اك(

 في مته إد-؛ فزة )أمض - ذلك خالل

 متمرة دروب في مماته حق ا"من

 كاث الني ره١ءح ودويالت أدراء هع

ء تتنازع  وبدن - اتختلغة( القبائل و

 بن حمد قر"ن من أكر بعد كبه ما

 دح ق ون؛ ءلى كان حرتما سإلمان
 براث ذ ا كهمريشا ائقلررة-:'::-

 ،اليم-ن في ترسخ كما الكالم ءلمم

 وص? عقب ذاك بدلى كتم، د.ا وبين

 مع العراق من ب لجب-؛ ا المعتزلة ؛ذب

 بن أحمد بن جعفر ااذاذي

 سعد ؛-ن محمد والفقيه عبدالسالم؛؛؛

المرادي.

 تعاقب ا"س إلى الهادي مجبء ودين

 كل عل فتيطر تمتد دول ءلى ا تمة
، ا"س  دويلة إلى وتنكمش أحيان

 ؛لى ‘أخرى ن م؛ الشمال ني صيرة

 بسبح الوقت بعض باب تخذفي رك

دق ،لبالد ا في سدة اميا ا لظ_روف ا
الثورة م بض.؛ رسمي ا"مامة ء إلة؛ ان
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ههب(٠) لزدلىدة1)مذهب( الردة

 وأعلنت ام962 سبتمرر 26 في

 تاريخ—ا! مادة ج-ع )را• ة—■وري ه—لحم ا

٠ (ذ٢م اي ل مي٠ ليا ا

 إن ا"حم؛ل وجه ءلى ااذول ويمكن

 هو ل؛ه٠ء الزبدية ءالجبدة تج-مع لر؛
 واح-ب م "د-؛ ا نصب بأن د عتق؛ ا

 دن "دنا أد-ة وأن اذلمبن، ءلى

 د.,ذ ستمدة أي ءقا;ة،  سمعية

 ا ثمة، وأؤوال والتة الكتاب

طاب أبي بن ء-لي إمادن د عذن؛ وا

 )سج خذي ؛اص تن٠والح والح-ن

 زه٦مت.م ، (٠ ادي ؤوال تأويل ص

 وا"سماعيدة ا"مامية عن بذلك

 ءلي بإمامة تقول ممن هسا وعر

. فدح وا )؟لي( ؛دهر لحسدن وا

 بعد دن ا"د-؛ أن الزيدية وذرى
 من دعا من في ا وفي الثالثة ا ثمة

 ،در-؛يعته إلى واذ-بن الحسن أ؛لماء

 وءلى الظلمة. الحكام لمقارعة وء.رج

 ا"د-؛مة تحصر الزلح.د^ة أن من الرغم

 با فإ ;ن،— والح الحسن أبناء في

 إلى طريق دن !-ورا ا ذكون أن ذرذفر

 قد دن '"ما ا تاريخ ن ظ؛ وإن ا"مامة،

 الحاكمة ر ا دن عدد طهور د شه

دم لقا ا وآل الهادي، آل مثال

 وآل الدين، ذرف وآل ني، العيا

 آخرهم ن كا !.ذين محمد برئ يم !خاا

 ؛-؛ن إمام كل إن ؛-ل الدين، حميد

 إلى ا"مامة تنتقل أن لضمان لى يعم.

 ا"ماهة طريق أن لزيديةا وذرى ابنه.

 عقد—)ا! واس روج(—والغة لدعوة )

ختيار(،  المعتزلة ة-؛!-ت كما وا

 المثاب الشروط د وذلة؛ اذ~ذذ. وجهور

 ذروط ا ءلى )د؛ الزدددة، !ذى م !ا"د؛

 ا ءاد لمذروج( وا وة—وا'_لىء السب

ل دن السنة أهل ندى شبيهتها  ذ

 الددن علوم دن التمكن ءلى ذب،؛

جتهاد،  ذن،  دن وا والورع، وا

 ، اب حيث دن هذا وشجاعة،

 (ة )الوفي ج.عا ؛د لعمليا لتطبيقا لكن

 ن. اخار حثد ءلى وللقدرة للقوة

 فيها انتصر شواهد بدن ا تاريخ وفي

 ط مذو حائة في كما اك.؛؛ لى٠ء اذة.وي

 ، د حمزة برئ ى—مح: المؤيد م ا"د؛

 ؛دن خدبى ؛لى حمد لمهدي مام و

٠ م؟ لم.رتضىا

 عل لزددرة ا سدقرت ا أن يحدث وم

 نمن الرغم على  تمتها موحدة قاتمة

 أدرزدوك، إقامة عل إجاع وجود

على بتشديدها لد-ه "ما ا روط٠فث
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)مذهب< اؤزدددة هب(٠)مل الزدددة

جتهاد العدم  وء-لى جهة، من وا

 جعدت قد ى،رخ جهة من لخ-روج
 عن يخرجون  مراء ا من العديد

 يشتد ما عادة الحالف لكن ادشاثمة.
 ما ففالب بدد فدما أما الحدث، ووت

 ويميل الالف- ء-لى الجميع لمبح

 الحمدع إءذار إلى ادودددة مؤرخو

 دد  — ٠نج.د ما وهو ، ية٠ءقيع ب  ب؛
 ه/652) اقلى® يد أعمال في -

 بن يحيى بن وأحمد ام(.254

 ابن الحين بن ويحيى المرتغبى،
 المؤرخ وأخثرًا ،محمدًا؛ي بن سم ادش-؛

 ٠ زة زبا محمد بن محمد المعاصر

٠م(1960 ها1330)ت

 من أتل درجات الزبدية وعند

 ٠(نحتسب )ا مثل ا"مام، منعب

 الواقع في يوجد و ،٠و)الداءي(

 داتم به ن معل مانع جامع تعريف

 الزيدية تراث في المنصبين ذ-ذين

 بدأت ،.مند ا في ،بعد وفيما لمبكر. ا

ت  أن ذلك: من ،تعريفهما محاو

 هرة "ما ا ذروط لديه تتوفر لم من

( نعه يعلن كان كاملة  "مام )محتسي

 بعض جعل وقد عاصره. م٠٠كحا أو

)انحتسب( ثرط اليمن ذنزيد يمجتهد

 لمذكر،١ عن والنهي ؛.المعروف )ا مر
 لفي الملمين عة م؛ عن ذاع والد

 وحماية ، عاثها اعتداء أي م-واج-هة
 إم.اف ح_ق يعطوه ولم الضعيف(،

 ة،1الزك_ وحباية ،لجمعة ا ماح؛
 العقوبات وتطبيق الجهاد، رعالن

I بعفى أن الواقع ن٠ولك .لذمرعية 
 يتخذون كانوا الدعاة أو انحتسجدن

 تم-اوب لى٠م ار٠ختي .,-تدهة ذلك
 متهم، إما "عالن معهم القباذلى

 إمام_ًا نفه يعلن كان وبعضهم
 المؤرخون ؛-ه ؛.*نترف "مام رذًامعا

)داع(. لقب المعارض ءلى وطلقون

 لذاير١ خروج ءصر وفي
 في م(914ها301)ت ا طروش

 الحسين ؛-ن يجيى والهادي طرحان،
 ذام جواز ر٠اذذاص علن'٠ اليمن لفي

 ددن المساف تباعدت إذا إمامين
 قال ما و وه )المغزين(، أو ا"قليمين

 انجدي )ا زهار(-:؛:- صأحب أيضأ به
 ت۶وذرا فبى، المرذ يحيى بن أحمد

 ا"سالم شيخ آغذرهم ذان الذين
 الجرار(-:!؛. )اديل في الشوكاني®

 شمواية ا ساس في ا"مامة ولكن
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الزيلة الزذ"

 ك.ل في ح.د وا م إما ؛خبر تعترف

 ق.د خ .ار ال ن ى وإن ا"سالم، .أر د
 م,ن ؛.بر ق-يام عديدة ذرات في هد٠ث

 بلد في آخرين( )أثمة ينازع )إمام(
ه.و واحد

زدد ،ددد عدي د.
ا صفهاني. الفرج  بي الطايين مفاذل مراجع:

 محمد ءلم.ي والزيدية. كعتزلة١ بين ا).صلة
 لغركي1 لمركز١ ارض، م.عتزلة رارات ت زدد

 إلذشر بيان رضعاء، ،ة ليمدي I للدراسات

عالم، والذوزيع  دولة إم؛997 ؛;روت، وا
 بيروت - العودة دار ،وفكرة الغ-؛دي

 الحجن بن يحيى الهادي برة ام.980
: لورديةا الحدائق ‘)خ( ته با كذ-ا وع٠م٠ومج

 أحمد ا"مام دوخات )خ(. المحاى حمد٠لم
الذخ^ر. غوء الجالل: المرتضى. ى بحي بن
الزبدية : صبحي ًاحط محمود د.

Arendonk, Van, Les debuts de 

L Imamat Zaymans, dete au Yemen,

Trad. Francaise J٠ Ryck. Lyde, 1960.

ارع

 ل٠ج قمة ءلى ست كب:رة قردة هي

 في لي٠’لجبي ا لمديرية مركز وهي الجبي
 الذرى وأدم ر١أك ودظ ، ٠ربمة مذطقة

 في !خريةا هذه شهدت المنطقة. في

 العثرين القرن من  خير ا لربع ا

 بلة ق٠ح امتد كبدرًا عمراني تطورًا

تشكا 1حميعه رت ذى انجاورة ا!خرى

 ت مقوما له واحدًا رًا سكا تجمعا

الجذى. هرددذة هى صغبره تة٠مدي

 لعالم٠ا من بالعديد لمة الر ذرية دزخر

 امع٠ج أقدمها لجية التار والمنشآت

 إلى عمارته تاريخ يرجع الذي المفرج

 الهجري/ العاذر اذخرن داي ما

 في يوجد كما الجالدي، ءدر السادس

 لجية الذ.ار لم لمعا ا من عدد القرية هذه

 منها العثماني العصر في شردت التي

 أثرية قلعة ن٠ء رة عبا وهي لقشلة ا

 من مباني ببعة يحيط سوز هرن ددكون

 أردع ا٣ مكدونة ومساحة طابعن

 ود م.كشزفة ت ما رى ذن مدا

 من تابوت ءلى تحتوي ضريحية وقرة

 بدة كتا رف زخا ته جها وا رزين لخدب ا

 من ولكا مت لفح را خذت وهندس؛

 ت١يطاج شرف دك فناء والقبة المسجد

 بذتع ن مدخان رللقشلة بركة. عل

 اصالي الجاب في الري المدخل

 ف ٠غ من وعدد سةحذرا جا ي ويكذخه

 الجهة وفي الجند. "قامة خصصت

 لحذةوهة ا مبذى لجنع اخر؛ة ا هز الشمارة

 إلى عاطفى بركة وتقع ء اضراا وبركة

إلى تعود جيعها القشلة، من لجنوب ا

الدية هءة٠هال٠ا1 1 550



 للدمن. الثاني ني ا!.عثما ل حد  ا فهرة

 وسوقها الذرية دوت زالت وما

  أصي ري معما نموذج تقدم القديم

ءالدنا لرد وتقا وطرر ب٠لي ساأ دده٠٢

.الحددث

 في مسور عز في قرية الزيلة

ريمة• في الجبي مديرية

 بان مجموعه في لحجري ا ويذكر

 أثري وموقع ردة بلدة !.زيال ا قرية

 من بالذرب الحدا في يقع حميري

 !نخلةبا المشهور ا ثري الموقع

ة ،ء ١لحمر ا  نجمة ا ة ر مد في قر الز

ءيال من طيل؛؛اذربة من؛في وقردة

٠ دردد

العروسي ءلمي مذمل د.

 اليمن يلدان مجموع ،لحجري' ٠محمل ؟ح: مرا
،كوع   ا علي بن محمد تحقيق وقبائلها،

والنشر، للطباعة اليمانية الحكمة دار
م.1996 ،2ط صناء،

نفقع

 ء-لى ءذن خلئج في يدع ءمدنا ه-و

 راب عن ويعد ال.ص-وم-الي اك.اح.ل

.دد  79 نحو اددب

 ردذاء ادا بعفهم ويعذقد

AVALITES كتاب في المذكور 

 ري(-:::- ا"ر البحر حول )ااطراف

 هذا وأن للميالد(، ا ول )اذخرن

ر  -.ادل اا ءلى موجذودًا زال برا م—ا

 مح.رف.ة ب.صيغة لمع د ر خليج في الشمالي

 القبائل وتطلق ،ABALIT ه-ي

 )وال( اسم المكان ءلى الصوماب

 ااخديم ي الدم س.ما إلى ودرئ ي ذد مما

 ؛تاب في اض ورد راذذي )أوسان(-:؛:-

 نيون ا ون ؛.ان وك ا!ط-واف.

 معظم ءلى م  ي ا تلك ني ;ط-رون٠و

 أن ءلى ا"فريقي. الذوق ساح-ل

 الوقع بأن يرى ا$خر البعض

ABALIT في وإنما ،زيلع في اس 

 ل لشما ا إلى نعسه دلى“ ا٠٧ل ا عل عضب

 قاتم مرناء وععب المندب، باب من

 زياع فإن ا مر كان ومهم.ا الروم. إلى

 القرون في للتجارة مركزًا كانت

 وهي د، الطواف كذاب لفهرة الالحفة

 الساحل وإلى المندب ب من قريبة

 التي المساقات عليها وتنطبق العربت،

أكر الطواف ؛.تاب صاحب أوردها
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آدم( ؛ن ؛ءر )أبو الردي

 )ادرابع ادخرن وفي .فرزا من

 ذكرها الميالدي( الهجري/العاثر
 )العفة( كتابه في ني الهمدا لحمن ا

 من الذهن سواحل يح-اور ١مآل ضمن
 إب يجاب سوف 1فيه 1 وة؛ل: الجذزر،

د دن الغزى  اهبها وتشترى الحبش ؛
 في اخها مسا ب-أكر ويردى :الجلود(
 في تدخل زيلع ولذاذت . ابور

 اليمن، أعمال ض_مس الغالب

 اليمن؛ دوول ا دعذذه منذى واستعملت

 اسمرت وقد عليها. الخارجين "بعاد

 نيا ستولت؛ريطا ا حق للذهن بعة دا
 ء.لى نزف بعد اسلت.ولت ثم عدن، ءلى

 مما وغورها وه-رحة وبربرة زيلع
 وظلت ،الرريط-؛ني بالصومال ءرف

 وانضمت استقلت حق ءلى,ي.ًا طرة مم

 ا"؛طالي عرف؛.الصومال م-ا إلى
 الع*ومال جهورة ت كو. ًا: مع ومذه.م.ا

 الجامعة دول إلى انضمت الني الحال؛

بدة. ص; ا

 ء لعنما د.ن كثرر إانها وينب

 وتلقوا زب_يد نزدوا ممز  دباء وا

ر حمد الفقيه ومنهم فيها، العلم

 بن الله عبد والثاءر لمعي، در ا عمر

الزيلعي ا؛ن ؛-كر أيب

ه.م. و م(1 362 ه/762)ت

الته عود محمد ف٠يوس د.

 ،"رتيريا الجحر حول )طوافا ب ى : دواجع

 ::ودورك-2ط ،ويلغردشوف ق وطم ترجمة

 العرب جزيرة رغ; )با"نجليزية(. ام 974
 مد٠ح٠م يق ق كح ،ذي ذامه. ل ا ح.مد أ بن ن٠حس٠للم

 م.1974 اليمامة دار ط - ا كوع عني

،لحموي ا قوت يا عند مغية٠ليا البلدان

٠م1 985 ا)ضت وع، ا ليإسماء تحة:ق

آدم( بن )أبو!كر اساعي
م1277ه/676 ت

 إبراهيم بن آدم ؛ن ؛-كر أبو ه-و

 عالم :لقب دلعي لر ا اوزني؛لمدًا:

 ا"فتاء تمذر الذغه، في محقن

 علماء رأس نافاز ٠۴تع في ي..ىر واردد

ذيغ.؛. ريس واد ا"قذاء

 ولم - المقدمي أن الجندي ذكر

 ن و؛-؛ ،تعز إلى قدم - اره يذكر

ً سودًا فقيه  في مدرس فعا متطة

 )أم بمدرمة ا؛.عروفة العليا( المدرمة

إ عيره ودذان ذق، دخر؛.ة في (دذطان
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آدم( بن ؛كار .أذو ي٠زيلم آدم( بكر؛.ن )أذو لزدلمعي

 المعروف القذي ءلي بن مالم ابن

 ذا وى ، حم؛ءة في ي.ص-ح?-ه ادداذة بارن

  بما ا؛-كالم علم في ي-تذاك-ران

 إلى ا٠دل ،لهبتق و اا*.ذذود، تحتم.له

 ، منهما ذاك وذكرر والكذر، الزندقة

 ،ف.اح.ش ذندورًا دا ه ء-ح اذارىا وذخر

 حق أمرى في مترددون والفقهاء

 ءلى يقرأ وكان ،ءلى،ها الفقيه شهد

 دق٠ص ينذران ؛.أبما الباذ-ة، ابن

ن ا؛.قرآن،  الله م د هو ليس : ويذو

 صاح-ب إلى الذغؤ.اء ف.اجتمج ،لى1ك-

 ابز به ثهد بم_ا خبروه و اكترحم-ة

 وقالوا ذاك، ‘على* فصعب العفي

 شئك 1بم ذأن دع ؛.راك رأين( : اه

 فإنا ذ؛ت بما ء.رذا و ممتثل.ون ءن١ن:-

 هذه انتثرت وإ !-ل، فقم قابلون

 أو ااذدن، من الناس ومرق البدعة،

 نعالمع أن اادواب : ل فة.؛ ،قا؛وا كما

ه .لي١وذ-ع ؛-خربةا إلى  في لجم-ع.ةا ص-

ن ه-ذان خرج زق جامعها  اا.ر.

 مذ.هما وأرحنا ، وقتل.ذاهما ب.ما وة.*.:؛

 بالطاعة بوه ح؛ ؤ( واتابن ا"ساللم

 للمقدسي نثقل ،نزك ء-لى .دواه ون.*؛

 كان ولما ،عدده اذففوا ما البانة وابن

م.ن ة ااترم ص-احب ا: ط الج.مع.ة دوم

 الترجة دب صا أي كان إذ ءددتة ذي

 وساى؛ ^ة(٠ااك 4)اكرس- في مدرس*؛

 اجتمع ؛.ةلمذرا ^.امع صار فلما ، فيها

  ة٠ا؛ص ونى حان ولما ا؛.ذض-؛ء، إليه

 لن ء؛جا ومعه المقدمي دءلى

 مجفر ولم ا.؛كآلح، يجغظوذه٠ $ءوان

 ز٠س عن الذفهاء حث٠فب الر-؛نة ا؛-ن

 ما لى؛ذة ا؛ئ بلغ لما لهم: فقيل ذلك؟

 مه وأ؛ز المقدسي حذر “ءلى* اتفقتم

تع  اذاك دن راهيم ا ؛،'اواثق ؛ل٠؛.؛

عه المظفر  عله اتفق دما وإد

 إلى الباذة ا؛-ن ذهب ثم الفقهاء،

 تصل ه؛ با المظفر ؛؛.؛.نا ن وظ؛ ، زددد

 وأقره المظذر ا؛-؛ك ا؛-ن با ثرف

 لذه وا باغ ن؛ ، ء لفعه.؛ ا ءب ذذ.ق ؛.ما

 المظفر الملك ء-لى فصعب بذاك

نذقاق من وءذي ا مر،  وإثارة ا

يلي د؛ الفقهاء إلى فكتب الفظ،

 واء، ء في وخبظتم ء ض*ا ظل.متم

 ا ه_واء، هذه عن فاقتعروا

 آدم بن ق؛ ؤإذك بالنصوص، واثتغاوا

 بتلك ممن لك وأد؛.؛ المتفقهة أعني -

 ، به ك.تا في ب.ما علم مح-ط 1 — ة٠لجه

مس_أل.ة عن ب.؛لى و كم أحد -لت١ب واو

ب وا ز ا ذدرته في يكن لم ذوين ءلى
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آدم( بن )أبو؛كر الزددي

 كان٠ وإذا ح. ودط يكشفى ل١ح ءذه.ا

 فكيغى ، أءماركم به أذذددم ما رفدتكم

لم أهوية إلى تخ.رج-ون  أمثا  غ-ا ون٠ذةث

 ءلى ا١م رحدل مما ؟ل-غاظك-م بظ.اهر

 الكتاب ء_لى وا٠.^لم٠ءتذ ذا ، م٠أه-ويتك

 I زرسول ا ي-ث٠ح-ل من ح !-صم را

 ت١٠ء وءات ب-الم-وض ض1!ك...ا ترك-و و

 ؛وردون علمان فلها ا، النبي

 النؤط ذ!-ك دن ولتم ،ردصاررن
 ومن اؤذر، كرن فالحذر ذى( )في

 وإ$ ا؛دمرتم ف-إن أنذر، فقد حذر

 ،ن ا!.؛،-ا ط-ول ءن اليذ كم وص

 ا!*-وام ءلى التلبيس قصدكم فإنما
وؤال". ؛ذيل

 كتبه ما اسر الملك لى أرد ثم

 أن وأمره تعز، بحصن ازوالي إلى

 الذ_حر ءلى ؛ظراءذ-^ الخطين يأمر

 ذذ*-ا وغ-حره_ب ء لفقها ا تام_ح_غ;

 .دديلمة ا دن ال؛ل ءن فكفوا ذ!ك،

  ذه ادذددي وهأأ.روا ابذ-ة، وا؛ن

 اراثق الملك من ؟-وار ءلى ك_ان

 ابز كذلك وهجروا المظفر، ان

 ك-ان  نه ؛.أذى، يس ولم البانة،
 بن ا ذرف باألمك منة ء.لى أيض

المظفر. الملك

 ءى م-ة ا!-.تر ح-ب حى،ا ر٠م٠سح ا د وة

درس  وذدذد الدرة( .!-دردة )ا في ا

 ، وعرها تنز دن ؛در حم-ع ءاده

 دصنع أن اب دوم 4.ادن-ء دن وذان

 الناس ينعرن فال طعام ه٠ف

سيما  إلى إ ادلى ء-ن ء ا!شقها و

الطعام. ذاك ذتأكإرن ب،ته

 دن قف' ‘وذان.* ودنت مرض ولما
 حدنيقه إلى فذهب ذ*ز، في "قامة

 ذاحية في الغاردي سليم_ان الفقيه

 عن ؛.أذام ،دوفي فد فألفاه ، ٠مورع

ده توفي. ٠حز )الئخثح' بقريتهم أو

 ا"دوع ءأ-ي ون إسهاعدل اا.ا-ائ-ي

 ذي ذاه 1ومع ااظم هجة, : "كاوعا ي-ماءيل : دراجم
 ،1ط ،دروت الم*.احى.و الذ^ي دار ،يمنا

 عذي ؛-ن عيل ب اس ذي لقا ا م،1995
بيروت، ا#سالمية، المدارس ،ا"كرع

ه1406 ،2ط لرسالة،1 ؤسة٠

يدص( بن ن )حم ا)زلحن

م1963 - 1940د/1383 - 1359
في ولد زين“ا بحدى بن؛ن ه-و

 التحق م1940 ه/ 1359 م ثرا مدينة

 التحق ثم, شبام، في لعنمية ا بالمدرسة

رية ا لمدرسة با ش/ 13 7 2 سدة لتحضت

الدهذبلفة ادهعفق 1 - - ر



 سنة الحري;؛ ب.الكليه والتح.ق ام،95 3
 في عضوًا كان م.1958 ه/1 377

 ءذة في اشرك ،الثورة زباط ردفلبم

 ،ثال ،كا همد م-ع-ركة :ا٠ه٠زذ ارك٠م_ع
 للشرط؛ قائدًا تعين كوك_م_؛ن.

 قيادية ش-خصية ًا.^ ازت ك ،ال_عسكرية
. الملذذ للضباط مثا  وكان رائعة

 الشرطة افراد أحد اغتال

 بار٠تبا ب٠ص ؤد ركان العسكرية

م.1963 ه/1383ءصيسذة

 أدود أسدم ة ءاي اا.عقيد

 .؛.ارية ،11 = الشهاردة زينب

ئاصر1ا = ناهدر ددد ه ات زينب

ئ ق0ي11 ههكه£ة11
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